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กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดท ารายงาน

ประจ าปี 2556  เพื่อรายงานผลการด าเนินงานและความส าเร็จของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ     
ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) ซึ่งถือเป็นเอกสารส าคัญในการรายงานผลการ
ด าเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองกลาง ให้บุคลากร หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยรับทราบ ภารกิจทั้งหลายผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่ปรากฏในรายงานประจ าปีฉบับนี้
เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ การเสียสละ การทุ่มเทในหน้าที่การท างานอย่างจริงจังของบุคลากรจาก 
ทุกหน่วยงานในกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปี 2557 ฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจในกิจกรรมของกองกลาง  ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหาร 
คณาจารย์ ข้าราชการ หัวหน้างาน และบุคลากรทุกคนที่มีส่วนในการด าเนินงานของกองกลางให้
ก้าวหน้าและประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

 
                    

 ศิริเพ็ญ ผ่อนจตัุรัส 

               ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
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ข้อมูลองค์กร
 
 
 

 

เดิมเป็นส่วนหนึ่งในหน่วยงานส านักอธิการในสังกัดวิทยาลัยครู เชียงใหม่ 
และหน่วยงานสนับสนุนอยู่ภายใต้การดูแลของอธิการ โดยมีกรรมการ
อ านวยการและกรรมการบริหารเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน า มีประกาศ
โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยครู ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

2530 ในส่วนของส านักอธิการแบ่งงานเป็นฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายอาคารสถานที่    ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่าย
ยานพาหนะ ฝ่ายสวัสดิการและฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล โดยมีหัวหน้าส านักงานอธิการเป็นผู้รับผิดชอบ 

ต่อมาในปี พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม 
“สถาบันราชภัฏ” ให้ใช้แทน “วิทยาลัยครู” กองกลางเป็นส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ .ศ.2538    
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2538 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2550 ได้แบ่งส่วนราชการภายใน
กองกลางโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2550 ดังนี้ 

1.  งานบริหารงานทั่วไป 
2.  งานสภามหาวิทยาลัย งาน  
ประสานและระดมสรรพก าลงัทางการศึกษา 
3.  งานประชาสัมพันธ์ 
4.  งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
5.  งานบริหารงานบุคคล 
6.  งานตรวจสอบภายใน 

ต่อมาได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง 
การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 วันที่ 16 มกราคม 2551 ได้แบ่งส่วน
ราชการภายในกองกลาง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2551 ดังนี้ 

 1.  งานบริหารงานทั่วไป 
 2.  งานสภามหาวิทยาลัย งานประสานงานและระดมสรรพก าลังทางการศึกษา 
 3.  งานประชาสัมพันธ์ 
 4.  งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
 
 

● ● ● 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
ถือเป็นหัวใจของ
มหำวิทยำลัยในกำร
ขับเคลื่อนให้บรรลุ

เป้ำหมำยอย่ำงแท้จริง 
● ● ● 
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 5.  งานบริหารงานบุคคล 
 6.  งานตรวจสอบภายใน 
 7.  งานพัฒนาศูนย์สะลวง-ขี้เหล็ก 
ต่อมาได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 วันที่ 10 กันยายน 2552 ได้แบ่งส่วนราชการภายในกองกลางโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 
2552 เป็นต้นไป ดังนี้ 

 1.  งานบริหารงานทั่วไป 
 2.  งานประชาสัมพันธ์ 
 3.  งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
 4.  งานบริหารงานบุคคล 
 5.  งานตรวจสอบภายใน 
 6.  งานพัฒนาศูนย์สะลวง-ขี้เหล็ก 

ต่อมาได้มีการยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 วันที่ 10 กันยายน 2552 และมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง 
การแบ่งส่วนราชการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2555 ได้แบ่งส่วนราชการภายในกองกลางโดยให้มีผล 
ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ดังนี้ 

 1.  งานบริหารงานทั่วไป 
 2.  งานประชาสัมพันธ์ 
 3.  งานยานพาหนะ 
 4.  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 5.  งานอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ 

ต่อมาได้มีการยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2555 วันที่ 31 มกราคม 2555 และมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2556 ได้แบ่งส่วนราชการภายในกองกลางโดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 30 
ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป ดังนี้ 

 1.  งานบริหารทั่วไป 
 2.  งานเลขานุการและการประชุม 
 3.  งานประชาสัมพันธ์ 
 4.  งานยานพาหนะ 
 5.  งานนิติการ 
 



        สนับสนุนงานมหาวิทยาลัย  
มุ่งมั่นให้บริการ  

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นการให้บริการของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1. ให้บริการสนับสนุนการด าเนินงานทั่วไปของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

2. ประสานการด าเนินงานและตอบสนองในทุกภารกิจของผู้บริหารอย่างมีคุณภาพ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. น านวัตกรรมหรือระบบเทคโนโลยีมาใช้เพื่อตอบสนองการให้บริการที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
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กิจกรรมส ำคัญ

 
 
 

 

งานบริหารทั่วไป กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรม “หลักเกณฑ์และเทคนิคการ
ท างานประกันคุณภาพ (QA) ระดับกอง” ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ วันที่ 28 มกราคม 2557 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างเข้าใจในการจัดท าการประกัน
คุณภาพในระดับกอง ตลอดจนการจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพหลักฐานข้อมูลอ้างอิง อย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 
 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ ศาลาร่มโพธิ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เกิดความร่วมมือจากผู้ที่ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ตามเจตนารมณ์ “องค์กรต้นแบบ การสวมหมวกนิรภัย 
100%” เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยจะเป็น “สถานศึกษาองค์กรต้นแบบของการส่งเสริมการสวม
หมวกนิรภัย 100%” ทั้งนี้ได้มหาวิทยาลัยได้มอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมถ่ายภาพกับหมวกนิรภัยคู่ใจ พร้อม
พิมพ์ค าบรรยายภาพ เพื่อรณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยด้วยการสวมหมวกนิรภัย ผ่าน Fan Page 
CMRU ห่วงใครให้ใส่หมวก และรับการชี้แจงนโยบายการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%  โดย พลต ารวจโท  
ชัยกร ไชยพรม สารวัตรกลุ่มงานจราจรภูธร จังหวัดเชียงใหม่  
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งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
จัดกิจกรรมรณรงค์การแต่งกายนักศึกษาถูกระเบียบ 

  
วันที่ 10 กันยายน 2557 ณ ศาลาร่มโพธิ์ เพื่อสร้างจิตส านึก
ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เห็นความส าคัญ
ของการแต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่ง
ส าคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามและความน่าเชื่อถือใน
สังคมให้เกิดขึ้นกับนักศึกษา ทั้งยังเป็นการรักษาภาพลักษณ์
อันสง่างามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ทั้งนี้ได้

มหาวิทยาลัยได้มอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมตอบ
ค าถามจากการับชมคลิปวิดี โอรณรงค์การแต่ งกาย 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเดินแบบการแต่งกายถูกระเบียบ 
จากดาว – เดือนคณะ ประจ าปี 2557 และการบรรยายพิเศษ 
หัวขอ้ “ปลดล็อคควำมคิด แต่งกำยชุดนักศึกษำ เสริมคุณค่ำว่ำ
ที่บัณฑิตไทย” โดยคุณวุฒิพงษ์ ถายะพิงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การพัฒนาสุขภาพจิตและบุคลิกภาพ นักการสื่อสาร นักการ
ตลาด และนักศาสนาปรัชญา  



     กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จัดกิจกรรม 
“ฝึกซ้อมอัคคีภัย” ณ ห้องประชุมเอื้องค า ชั้น 3 อาคาร
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ และสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เพื่อกระตุ้นให้
ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงผลเสียหายเมื่อเกิดอัคคีภัย
และช่วยกันหาแนวทางการป้องกันหากเกิดอัคคีภัยขึ้น 
พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะเบื้องต้น   
ในการระงับเหตุและการหนีไฟโดยไม่ตื่นตระหนกต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  
 

 

 

 

 

 

      กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จัดกิจกรรม “ราชภัฏ
เชียงใหม่ร่วใจ สร้างสุข Big Cleaning Day 2557”      
ณ ศาลาร่มโพธิ์  วันที่ 29 สิงหาคม 2557 เพื่อเป็นการ
สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 
ในด้านการรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ อีกทั้งยัง
เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหน่วยงาน
ร่วมกัน  โดยผ่านกิจกรรมวันท าความสะอาดครั้งใหญ่ 
(Big Cleaning Day) ด้วยหลัก 5 ส ได้แก่ การสะสาง 
สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย 
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การบริหารองค์กร 



 
  
  

ท ำเนียบผู้บริหำรและหัวหน้ำงำน
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ยุทธ์ศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 7 : 
พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
1. โครงการ :  โครงการพัฒนาบุคลากร 
2. วัตถุประสงค ์ :  1. เพื่อให้บุคลากรแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ในการท างานเพื่อหาแนวทางที่ดทีีสุ่ด 
  ไปปรบัใช้กับหน่วยงาน  
  2. เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ ประสทิธิภาพการท างาน และแสวงหาแนวทางการพัฒนาของบุคลากร 
  3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในกองกลาง และหน่วยงานภายนอก 
  4. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานให้บุคลากร 
3. งบประมาณ :  185,000 บาท 
4. ระยะเวลา :   

กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) 
ฝึกอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภาระ
ง านที่ รั บ ผิ ด ชอบทั้ ง ภ า ย ใ นแล ะ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตลอดปีงบประมาณ 2557 185,000 

   

5. ผลการด าเนินงาน และเข้ารว่มฝึกอบรมในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบดังนี ้
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

1. บริษัท เอ็นทียู (ประเทศไทย) จ ากัด ร่วมกับส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
จัดฝึกอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม จ านวน 8 หลักสูตร ได้แก่  

วันที่ 5 มิถุนายน 2557 
-  ภาวะผูน้ าส าหรับบุคลากรทุกระดับ  
-  การบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรมขององค์กร  

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
-  กลยุทธ์การบริหารคนเก่ง  
-  การบริหารผลการปฏบิัติงานเชิงกลยุทธ์  
-  เทคนิคการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการท างาน  

วันที่ 21 สิงหาคม 2557 
-  กลยุทธ์การบริหารงานธุรการและส านักงานยุคใหม่  
-  Life coach for happiness and success  
วันที่ 28 สิงหาคม 2557  
-  การสื่อสารข้ามสายงานเพื่อสร้างความร่วมมือ  
-  กลยุทธ์การบริหารงานธุรการ และส านักงานยุคใหม่  



2. บริษัท จีเน็ท เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จ ากัด จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาเว็บไซต์แบบ 
CMS (Content management system) ด้วย First CMS วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมคุ้มภูค า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ธนาคารวัสดุรีไซเคิลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ “เปิดมุมมองใหม่ เปิดโลกทัศน์พัฒนา

งาน” วันที่ 9-13 กรกฎาคม 2557 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล ณ วงษ์พาณิชย์ 
ส านักงานใหญ่ จังหวัดพิษณุโลกและเรียนรู้ แกลงโมเดล ต้นแบบเมืองสีเขียว ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก จังหวัดระยอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “KM กับการประยุกต์ใช้ในองค์กร” 

วันที่ 8 - 9 กันยายน 2557 ณ โรงแรม เคยู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภายนอกมหาวิทยาลัย 
     กองนโยบายและแผน จัดอบรมการเขียนโครงการ : 
แปลงแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติ โดยมีวิทยากร
จากส านั กส่ ง เ ส ริ มและฝึ กอบรม  มหา วิ ทยาลั ย 
เกษตรศาสตร์วันที่ 4-5 มกราคม 2557 ณ อัลไพน์กอล์ฟ 
รีสอร์ท เชียงใหม่  

 

 
 
 
 

 

  ส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการ
ประกันคุณภาพภายใน และการเสริมสร้างเครือข่ายด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายใน 
โดยมีวิทยากรจากส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
วันที่ 6-7 มกราคม 2557 ณ โรงแรมเมอร์เคียว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา 5 
สถาบัน วันที่ 11 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมเอื้องสาม
ปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



ส านั กงานสภาคณาจารย์ และข้ า ราชการ        
จัดโครงการการจัดท าคู่มือจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เชียงใหม่ โดยมีวิทยากรจากสถาบันวิจัยสังคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ ห้อง
ประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
 
     สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการจัดการความรู้สู่ชุมชนนักปฏิบัติและตลาด
นัดความรู้ (CoP : Community of Practice & KM 
Shopping) โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 
24 – 25 กรกฎาคม 2557 
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1. โครงการ :  โครงการทบทวนแผนกลยุทธแ์ละจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีกองกลาง 
2. วัตถุประสงค ์ :  1. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การจัดการ 
 ความรู้ การบริหารความเสี่ยง 

   2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงประสทิธิภาพการท างานของหน่วยงาน 
   3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
  4. เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ เพื่อจะไดน้ าข้อมูลมา 
 พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานตอ่ไป 

3. งบประมาณ :  47,000 บาท 
4. ระยะเวลา :  เดือนสิงหาคม 
5. ผลการด าเนินงาน ดังนี ้
 กองกลาง จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีกองกลาง ระหว่างวันที่ 25-26 
สิงหาคม 2557 ณ สิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา แม่แตง เชียงใหม่โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร หัวหน้างาน และ
บุคลากร ร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณาร่วมกันของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ที่มีผลกระทบต่อ
การด าเนินงานท าให้เป้าหมายที่ก าหนดไว้ไม่บรรลุเป้าหมาย เพื่อน ามาปรับเปลี่ยนปรัชญา วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ และ
การก าหนดตัวชี้วัดของแต่ละโครงการ พร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง 3 ด้าน  

1. ด้านการปฏิบัติงาน : การให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
2. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ : 

ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

3. ด้านทรัพยากร : การควบคุมการจัดเก็บวัสดุ
และครุภัณฑ์ 

เพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ซึ่งแผนกลยุทธ์
และแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้วิเคราะห์ร่วมกันจะน าเข้า   
ที่ประชุมเพื่อให้กรรมการบริหารกองกลางเห็นชอบร่วมกัน 

และน าเผยแพร่ ผลการประเมินโครงการทบทวนแผน     
กลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีกองกลาง มีความ
พึงพอใจระดับมาก ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.18     

 
 
 
  



1. โครงการ :  โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ (KM) และการบริหาร 
   ความเสี่ยงกองกลาง 

2. วัตถุประสงค ์ :  1. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การจัดการ 
 ความรู้ การบริหารความเสี่ยง 

   2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงประสทิธิภาพการท างานของหน่วยงาน 
   3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
  4. เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ เพื่อจะไดน้ าข้อมูลมา 
 พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานตอ่ไป 

3. งบประมาณ :  50,000 บาท 
4. ระยะเวลา :   

กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

1. โครงการพัฒนางานประกันคณุภาพ “หลักเกณฑ์และ
เทคนิคการท างานประกันคุณภาพ (QA) ระดับกอง” 

28 มกราคม 2557 10,000 

2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (KM) หัวข้อประเด็น
ความรู ้แก่นที่ 6 : “ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กันและกัน” 

  

1) พัฒนาศักยภาพผูป้ฏิบัติงานสนับสนนุเอกสารและ
พัฒนาระบบ การรับ-ส่ง เอกสารภายในระบบ       

31 มกราคม 2557  
- 

2) เทคนิคการเขียน การร่างโต้ตอบหนังสือราชการและ
การเกษียนหนังสือราชการ 

1 เมษายน 2557 1,500 

   
5. ผลการด าเนินงาน ดังนี ้
โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพ “หลักเกณฑ์และเทคนิคการท างานประกันคุณภาพ (QA) ระดับกอง” 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จะได้จัดโครงการพัฒนาประกันคุณภาพ “หลักเกณฑ์และเทคนิคการท างาน
ประกันคุณภาพ (QA) ระดับกอง” วันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานประกันคุณภาพในระดับกองและแนวทาง
เทคนิคการเก็บเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา จากการจัดการบรรยายให้
ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากคุณวราภรณ์  ฟูกุล ผู้อ านวยการส านักงานคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในหัวข้อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับกอง และเทคนิคการเก็บ
เอกสารหลักฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ ซึ่งได้ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

ความรู้เพิ่มเติม 
1) การประชุมของหน่วยงานควรก าหนดวาระประชุมที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ 

เพื่อให้คณะกรรมการและบุคลากรรับทราบร่วมกัน 
2) การก าหนดแผนกลยุทธ์เป้าหมายควรเป็นเป้าหมายเชิงท้าทาย เพื่อกระตุ้นการด าเนินงานให้บรรลุผล 
3) การทบทวนแผนควรด าเนินการปีละ 2 ครั้ง เพื่อตรวจสอบแผนระหว่างปีที่หน่วยงานได้ก าหนดไว้ว่า

สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 
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ผลการประเมินความรู้ จากผลการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 
44 คน มี 24 คน มีคะแนนเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 54.54 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้ารับอบรม หลังได้รับความรู้จากการ
บรรยายและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เทคนิคการท างานประกันคุณภาพระดับกอง  

 
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) หัวข้อประเด็นความรู้ แก่นที่ 6 : ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กันและกัน 
 กองกลาง ส านักงานอธิการบดีมีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนรู้ โดยงานบริหารทั่วไปจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ 
2 หัวข้อ ดังนี้ 

1. พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนเอกสารและพัฒนาระบบ การรับ -ส่ง เอกสารภายในระบบ         
e-document วันที่ 31 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมเอ้ืองสายส่องแสง ชั้น 3 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี โดย
มีกลุ่มเป้าหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ านวน 60 คน 
โดยบุคลากร ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นระบบการรับส่งเอกสาร
ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้แสดงความคิดเห็น ปัญหาที่พบ และแนวทางปรับปรุง 
โดยสรุปดังนี้ 

 ควรมีการจัดท ากระทู้ถาม – ตอบ ของผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-document 
 ควรปรับตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 
 กรณีมีการดึงหนังสือกลับคืน ควรสามารถดึงกลับคืนพร้อมกันได้หลายหน่วยงาน 

 
 
 
 



2. เทคนิคการเขียน การร่างโต้ตอบหนังสือราชการและการเกษียนหนังสือราชการ วันที่ 1 เมษายน 2557 
ณ ห้องประชุมเอื้องค า ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยกลุ่มเป้าหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการของแต่ละ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้สนใจ จ านวน 57 คน โดยมีการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากผู้ เชี่ยวชาญ คุณสุนี พนันตา ผู้อ านวยการกองกลาง เรื่อง “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ
เกษียนหนังสือราชการ” และนายอนุพงษ์ บัวเงิน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร “หลักเกณฑ์การเขียน และรูปแบบการจัดท า
หนังสือราชการ” มีการแสดงตัวอย่าง ข้อสังเกต และเทคนิคการใช้ภาษาที่ถูกต้อง  

ความรู้เพิ่มเติมและการแลกเปลี่ยน 
 การพิมพ์บันทึกข้อความ ตามรูปแบบที่

ถูกต้อง ไม่มีเส้นขีดแบ่งระหว่างส่วนหัว
กระดาษและเร่ือง เนื้อหาในบันทึกข้อความ 

 ข้อความอ้างถึง และสิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่ระบุ
หัวข้อในบันทึกข้อความ แต่จะกล่าวถึงใน
เนื้อหาบันทึกข้อความ 

 กรณีการออกค าสั่ งเดินทางไปราชการ
ภายในจังหวัด หน่วยงานหรือผู้เดินทางควร
ประสานขอ ใช้ ย านพาหนะจากฝ่ า ย
ยานพาหนะโดยตรง โดยงานบริหารทั่วไป
จะเป็นผู้ด าเนินการออกค าสั่ง 

 การขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ ขั้นตอน
การส่งหนังสือควรส่งไปยังสถาบันภาษาฯ 
ซึ่งหน่วยงานมีแบบฟอร์มกรอกและส่งไปยัง
งานวิเทศสัมพันธ์ 

 หนังสือราชการภายนอก ส่วนข้อความ
ต่อท้าย ( /...ข้อความเร่ิมต้นหน้าถัดไป) 
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1. โครงการ :  โครงการท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557 
2. วัตถุประสงค ์ :  1. เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมการท าบุญตักบาตร 
  2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณวีัฒนธรรมไทย 
3. งบประมาณ :  กองทุนสนับสนนุการบริหารมหาวิทยาลยั 10,000 บาท 
4. ระยะเวลา :  เดือนมกราคม 2557  
5. ผลการด าเนินงาน ดังนี ้

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท าโครงการท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557 วันที่ 1 มกราคม 
2557 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการมีทั้งผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไปที่อยู่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ผลจากการด าเนินโครงการซึ่งมีเป้าหมาย 200 คน และจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 457 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 24 บรรลุเป้าหมายของโครงการ ซึ่งจากการสอบถาม
ผู้เข้าร่วมตักบาตรท าบุญที่เป็นประชาชนทั่วไป ให้ความเห็นว่าได้มาร่วมกิจกรรมเป็นประจ าทุกปีเนื่องจากใกล้ที่พัก 
มหาวิทยาลัยนิมนต์พระสงฆ์มารับบิณฑบาตจ านวนมาก ระยะจัดพิธีการใช้เวลาไม่นานและสถานที่จอดรถสะดวก 

  



1. โครงการ :  โครงการรดน้ าด าหัวอาจารยอ์าวุโสและอาจารยผ์ู้เกษียณอายุราชการ 
2. วัตถุประสงค ์ :  1. เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนกัถึงความส าคัญของประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

 2.  เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
 3.  เพื่อส่งเสริมการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และความรักความสมานสามัคคีภายในองค์กร 
3. งบประมาณ :  กองทุนสนับสนนุการบริหารมหาวิทยาลยั 10,000 บาท 
4. ระยะเวลา :  เดือนเมษายน 2557  
5. ผลการด าเนินงาน ดังนี ้

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท าโครงการรดน้ าด าหัวอาจารย์อาวุโสและอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ
วันที่ 25 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมเอื้องค า ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการมีทั้งผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ผลการด าเนินโครงการรดน้ าด าหัวอาจารย์อาวุโสและ 
อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ มีอาจารย์อาวุโสและอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการเข้าร่วมจ านวน 57 คน ซึ่งอาจารย์
อาวุโส อาจารย์ผู้เกษียณ อายุราชการแจ้งตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม โดยโทรศัพท์แจ้งตอบรับมายังหน่วยงาน ดังนั้น 
การจัดโครงการรดน้ าด าหัวอาจารย์อาวุโสและอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ บรรลุเป้าหมายของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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1. โครงการ :  โครงการ “ราชภัฏเชียงใหม่ร่วมใจ สร้างสุข Big Cleaning Day 2557” 
2. วัตถุประสงค ์ :  1. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมรักษาความ 
  สะอาดและความเปน็ระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
  2. เพื่อปรับปรุงความสะอาดรวมถึงการตกแต่งทัศนียภาพของมหาวิทยาลยัด้วยหลักปฏบิัติ 
  กิจกรรม 5 ส   
 3. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในการด าเนนิกิจกรรมร่วมกัน 
3. งบประมาณ :  4,000 บาท 
4. ระยะเวลา :  เดือนสิงหาคม  
5. ผลการด าเนินงาน ดังนี ้

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท าโครงการ 
 วันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ ลานกิจกรรมศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้บริหาร 

หัวหน้างาน และบุคลากร ร่วมกันท าความสะอาดโดยรอบบริเวณ อาคารเรียน ที่ตั้งหน่วยงานและภายในส านักงาน 
โดยก าหนดจุดร่วมกันพัฒนาและท าความสะอาด ดังนี้ 

จุดที่ 1  กิจกรรมขุดลอกรางระบายน้ า โดยรอบ
สนามฟุตบอล และรอบลานจตุรคาร ผู้รับผิดชอบ กอง
พัฒนานักศึกษา งานอาคารสถานที่ และนักศึกษา เป็น
ผู้รับผิดชอบ  

    จุดที่ 2  ขัดล้างพื้น 
     2.1 โดยรอบลานจตุรคาร ด้านหน้าและด้านหลัง
ศาลาพระพุทธจตุรทิศ  ผู้รับผิดชอบ พนักงานท าความ
สะอาดบริษัทเอกชน และงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 



    2.2 ลานด้านหน้าอาคารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ บุคลากรส านักวิทย
บริการฯ และพนักงานท าความสะอาดบริษัทเอกชน 
    2.3 ลานด้านหน้าคณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบ 
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ และพนักงานท าความ
สะอาดบริษัทเอกชน 

   จุดที่ 3  กิจกรรมท าความสะอาดเก็บขยะและกวาด
บริเวณโดยรอบ 
   3.1 รอบสระอโนดาต, ลานจอดรถด้านหลังและบริเวณ
อาคาร 9 ผู้รับผิดชอบ บุคลากรส านักงานอธิการบดี ร่วม
ด้วยบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ 

   

    3.2  รอบอาคารเทพรัตนราชสุดา, อาคาร 10 (ข่วง
สังคีต), อาคาร 11 (รอบอาคาร) และลานจอดรถด้านข้าง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3.3 รอบอาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ, โรงยิมเนเซียม, 
โรงประชุมผู้รับผดิชอบ  

   โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รบัความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยร่วมกันท าความสะอาดและจัดเก็บขยะ
เป็นอย่างดี ผลการประเมินโครงการ Big Cleaning Day 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 65 ของบุคลากร และพื้นที่ภายในตามพืน้ที่ที่ก าหนด มีความสะอาด สวยงาม และ
เป็นระเบียบเรียบร้อยบรรลุตามเป้าหมาย 
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1. โครงการ :  โครงการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย 
2. วัตถุประสงค ์ :  1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการระงบัอัคคีภัยเบื้องต้น  
    2. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในการเข้าระงับเหตุและการ

หนีไฟโดยไม่ตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  
   3. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนตระหนักถึงผลเสียหายเมื่อเกิดอัคคีภัยและช่วยกันหา

แนวทางการป้องกันหากเกิดอัคคีภัยข้ึน 
   4. เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรมีความพร้อม มีความคล่องตัว และเข้าใจข้ันตอนในการปฏิบตัิ

เมื่อเกิดภัย 
   5. เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สนิของมหาวิทยาลัย 
3. งบประมาณ :  11,800 บาท 
4. ระยะเวลา :  เดือนสิงหาคม  
5. ผลการด าเนินงาน ดังนี ้

ด้วยกองกลาง ส านักงานอธิการบดี จะได้จัดท า 
 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมเอื้องค าชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสร้าง

ทัศนคติที่ดีในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัย พร้อมให้ความรู้และทักษะในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น จากการ
บรรยาย เร่ือง “การป้องกันและระงับอัคคีภัย สารเคมี วัตถุ
อันตรายเบื้องต้น” โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ 
จากส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด
เชียงใหม่ พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้ฝึกภาคปฏิบัติในการ
ช่วยเหลือและการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย และสาธิต
การดับเพลิงจากแก๊ส โดยใช้ถังเชื้อเพลิง ในการเข้าระงับ
เหตุ  

  



พื้นที ่
 
 
ที ่ ห้องประชุม สถานที่ การใช้ประโยชน์ 
1 ห้องเอ้ืองฟ้ามุ่ย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียติ 

(อาคาร 27) ชั้น 2 
ส าหรับการประชุม  

จ านวน 17 คน 
2 ห้องเอ้ืองม่อนไข่ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียติ 

(อาคาร 27) ชั้น 2 
ส าหรับการประชุม  

จ านวน 12 คน 
3 ห้องเอ้ืองแววมยุรา อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียติ 

(อาคาร 27) ชั้น 2 
ส าหรับการประชุม  

จ านวน 12 คน  
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ยานพาหนะ 
ที่ ชื่อ – สกุล ประเภทรถ ทะเบียนรถ อำย ุ

กำรใช้งำน 
รำคำซื้อ 
(บำท) 

วัน/เดือน/ป ี
จัดซื้อ 

1 นายบุญรอด  พวงลังกา รถตู้ นค – 4416 11 ปี 1,250,000 18 กุมภาพันธ์ 2546 
  นั่ง 3 ตอน ขพ - 4813 1 ปี 1,485,500 10 พฤษภาคม 2556 
  รถเก๋ง กจ – 5209 19 ปี 282,995 2 ธันวาคม 2538 
2 นายชูเชิด  นิ่มไพโรจน ์ รถบัส 40- 0430 6 ปี 3,173,400 26 กันยายน 2551  
3 นายเจริญ  จันทร์บาล รถตู้ นง – 3835 3 ปี 1,490,000 15 พฤศจิกายน 2554 
  รถเก๋ง กย – 9555 9 ปี 1,500,000 14 มีนาคม 2548 
4 นายประเทือง  ชัยขาว รถบัส 40 – 0558 2 เดือน 6,230,000 25 กรกฎาคม 2557 
5 นายสวาท  ชัยศร ี รถตู้ นค - 35 17 ปี 650,000 11 เมษายน 2540 
  นั่ง 2 ตอน กม – 1313 11 ปี 760,000 6 ตุลาคม 2546 
  นั่ง 2 ตอน กอ – 1189 6 ปี 880,000 8 ธันวาคม 2551 
6 นายช านาญ  จนัทร รถ 6 ล้อ 

มีหลังคา 
40 – 0358 23 ปี 750,000 21 พฤษภาคม 2534 

7 นายรุ่งโรจน์  ตาค าน้อย รถบัส 40 – 0383 8 ปี 5,470,000 19 กรกฎาคม 2549 
8 นายจรัล   บุญตัน รถบัส 40 – 0235 16 ปี - 6 กรกฎาคม 2541 
9 นายปรัชญา  ชัยขาว รถตู้ นง – 2396 4 ปี 1,395,000 20 กรกฎาคม 2553 
10 นายพิเชษฐ์  บางด ี รถตู้ นง – 2397 4 ปี 1,395,000 20 กรกฎาคม 2553 
  รถกระบะ 

4WD 
5ท – 4794 18 ปี 599,000 17 ธันวาคม 2539 

11 นายจ ารัส  อินปัน๋แก้ว รถตู้ นค – 7437 8 ปี 1,050,000 27 เมษายน 2549 
  รถ 6 ล้อ 82 – 3314 10 ปี 885,000 21 กรกฎาคม 2547 

12 นายสถาพร  อินทรส รถบัส 40 – 0234 17 ปี 799,700 26 พฤษภาคม 2540 
13 นายสมชาย  ถาเป็นบุญ รถตู้ นค - 7436 8 ปี 1,050,000 27 เมษายน 2549 
  รถตู้ นค – 1571 20 ปี 933,600 3 ธันวาคม 2537 

  



งบประมำณ 
 
 
 
ในปีงบประมาณ 2557 กองกลาง ส านักงานอธิการบดีได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวน 4,214,700 บาท 

โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ 2 ส่วน ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 1,402,400 บาท และงบประมาณเงินรายได้ 
จ านวน 2,812,300 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2556 กองกลางได้รับจัดสรร จ านวน 8,268,416 บาท 
ลดลง จ านวน 4,053,716 บาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของงบประมาณ เนื่องจากโครงสร้างหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลง 
โดยแยกงานอาคารสถานที่ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม และงานโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อจัดตั้งเป็นกองอาคารสถานที่ 

 

งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 
หน่วยงาน งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม 

กองกลาง 
     - งบด าเนนิงาน 
     - งบลงทุน 

 
            1,402,700 

- 

 
           2,770,100 
               54,200 

 
         4,172,800 
            54,200 

รวมทั้งส้ิน 1,402,700 2,824,300 4,227,000 
 

งบประมำณค่ำใช้จ่ำยกลำงมหำวิทยำลัย 
หน่วยงาน งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม 

     - งบด าเนนิงาน 
     - งบลงทุน 
     - งบเงินอุดหนุน 
     - งบรายจา่ยอื่น 

            10,043,000 
            22,400,000 
             3,138,959 

- 

           22,063,150 
       97,683,100.11 
             5,000,000 
                 56,500 

       32,106,150 
   120,083,100.11 
         8,138,959 
             56,500 

รวมทั้งส้ิน 35,581,959 124,802,750.11 160,384,709.11 
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กำรบริหำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

ประเภทงบ หมวด 
รายจ่าย 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

งบ
ปร

ะมา
ณ
แผ

่นด
ิน 

งบบริหารกลาง 
 ด าเนินงาน 10,043,000.00 10,042,479.04 520.96 

งบลงทุน 22,400,000.00 12,440,000.00 9,960,000.00 

 
เงินอุดหนุน 3,138,959.00 2,996,259.00 142,700.00 

งบบริหารหน่วยงาน 
ด าเนินงาน 1,402,700.00 1,402,281.30 418.70 

  รวม 36,984,659 26,881,019.34 10,103,639.66 

งบ
ปร

ะมา
ณ
เงิน

รา
ยได

้ 

งบบริหารกลาง 
ด าเนินงาน 22,063,150.00 3,816,797.31 18,246,352.69 

งบลงทุน 97,683,100.11 14,482,500.00 83,020,600.11 

เงินอุดหนุน 5,000,000 5,000,000 0.00 

งบรายจา่ยอื่น 56,500.00 56,500.00 0.00 

งบบริหารหน่วยงาน 
ด าเนินงาน 2,770,100.00 2,143,048.76 627,051.24 

งบลงทุน 54,200.00 54,090.00 110.00 

  รวม 127,627,050.00 25,552,936.07 101,894,114.04 

 
  



บุคลำกร 
 ปัจจุบันกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
มีบุคลากรด าเนินงานทั้งหมด  37 คน เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสังกัดคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 1 คน  ลูกจ้างประจ า 12 คน 
พนักงานราชการ 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย    
22 คน  และพนักงานชั่วคราว 1 คน 

 

ตำรำงแสดงอัตรำก ำลังกองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ต าแหน่ง/หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป งานเลขานุการ 
และการประชุม งานยานพาหนะ งานนิติการ งาน

ประชาสัมพันธ ์
ข้าราชการพลเรือน 1 - - - - 
ลูกจ้างประจ า 1 - 11 - - 
พนักงานราชการ 1 - - - - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 8 4 3 3 4 
พนักงานชั่วคราว - - - - 1 

รวม 11 4 14 3 5 
ข้อมูล ณ  วันท่ี 30 กันยายน 2557 

  
0 2 4 6 8 10 12 

งำนบริหำรทั่วไป 

งำนเลขำนุกำรและกำรประชุม 

งำนยำนพำหนะ 

งำนนิติกำร 

งำนประชำสมัพันธ ์

พนักงำนชั่วครำว 

พนักงำนมหำวิทยำลัย 

พนักงำนรำชกำร 

ลูกจ้ำงประจ ำ 

ข้ำรำชกำรพลเรือน 
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บรรณาธิการ 
 

ที่ปรึกษา  :  ผู้อ านวยการกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
ผู้ให้ข้อมูล  :  หัวหน้างานทุกหน่วยงานในกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
รวบรวม/รูปเล่ม  :  นางสาวณฌกร  จ านงค์วงษ์ 
ภาพประกอบ  :  งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

  



 


