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ก

คานา
สารสภาพนัก งาน ฉบับ นี้จัด ทาขึ้นเพื่อสรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสภาพนักงาน
ชุดปัจจุบัน (วาระการด ารงตาแหน่ง 1 พฤศจิกายน 2560 – 31 ตุลาคม 2563) ในรอบปี 2562 ซึ่งได้
รวบรวมผลการด าเนิ น งานและกิ จกรรมของคณะกรรมการสภาพนัก งานในรอบปี 2 ที่ไ ด้ดาเนิ น งาน
โครงการและกิจกรรม ต่าง ๆ และการเข้าร่วมกิจกรรมหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
จึงได้รายงานผลการดาเนินงานสภาพนักงานให้มหาวิทยาลัยรับทราบ
คณะผู้ จั ด ท าขอขอบคุ ณ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก ท่ า น ที่ ไ ด้ ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของ
สภาพนั ก งานตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ ผ่ า นมา และขอขอบคุ ณ ประธานสภาพนั ก งาน และกรรมการ
สภาพนักงานทุกท่านที่ให้คาปรึกษาและตรวจสอบข้อมูลในการจัดทาเอกสารเล่มนี้จนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
มา ณ โอกาสนี้
คณะผู้จัดทา

ข

สารจากประธานสภาพนักงาน
งานในรอบปีที่ 2 ของสภาพนักงานชุดปัจจุบัน อยู่ในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยชุด
เดิมกับชุดปัจจุบัน แต่หากแบ่งภาระงานสภาพนักงานสามารถออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ภาระงานประจา
ทุกปี ได้แก่ การคัดเลือกบุคลากรดี เด่นทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ภายในมหาวิทยาลัย
จนถึ งการร่ว มการคั ด เลือกในระดั บ ชาติ (ปอมท. และ ปขมท.) การร่วมเป็นคณะกรรมการชุด ต่า ง ๆ
นับตั้งแต่ คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย ไปจนถึง คณะกรรมการเฉพาะกิจต่าง ๆ ซึ่งมีจานวน
มากมายหลายสิบชุด การเข้าร่วมประชุมที่ประชุมสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปอมท.)
ประจาทุกเดือน และที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ การเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษประจาปี ในเรื่องจรรยาบรรณ 2) ภาระงาน
เฉพาะกิจ เช่น การสรรหาคณบดี ผูอ้ านวยการสานักต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมามี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร เป็นปีแรกที่มีการดาเนินการวิจัยเชิง
ส ารวจสถานการณ์ จ รรยาบรรณของบุ ค ลากร นอกจากนี้ ยั ง รั บ ผิ ด ชอบส ารวจความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ
การบริหารงานของหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ ประจาปี 2562 ที่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินหัวหน้าส่วนงาน
ด้ว ย ที่ส าคั ญ คือ การเสนอแนะข้อคิด เห็นต่ออธิก ารบดี และสภามหาวิท ยาลัย ในหลายเรื่อง (ดูจาก
เอกสารภายในเล่ม) ไม่ว่าจะเป็นเรื่อ งเกี่ ย วกั บ สวัส ดิก ารต่ าง ๆ ของบุคลากร โดยเฉพาะเป็นผลจาก
การเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ เช่น เสนอแนะให้บริหารงานภายใต้การพิจารณาโครงการต่าง ๆ
อย่างคุ้มค่า การแต่งตั้ง สรรหาผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ การคัดค้านการลดอัตราการสมทบเงิน
เข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพฝ่ายนายจ้าง การเสนอแนะการจัดโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภ าพ การบรรจุ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นธรรม ผลักดันให้มหาวิทยาลัยออกประกาศจรรยาบรรณสาหรับผู้บริหาร และ
คณาจารย์ เป็นต้น
สาหรับงานในปีที่ 3 ซึ่งถือเป็นปีสุดท้าย นอกเหนือจากงานประจาแล้ว สภาพนักงาน จะทาการ
สารวจ วิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน ตามข้อบังคับใหม่ซึ่งดาเนิ นการมากว่า 2 ปีแล้ว ว่าบุคลากรมีความ
คิดเห็นอย่างไร และจะนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับต่อไป อีกทั้งจะดาเนินการ
ส่งเสริมจรรยาบรรณ ด้วยการเผยแพร่สื่อชนิดต่าง ๆ การเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อจัดตั้งและสมทบกองทุน
สวัสดิการและกองทุนเงินชดเชยพนักงาน เพื่อสารองไว้เผื่อคราวฉุกเฉิน จาเป็น ในอนาคตจะได้ไม่มีปัญหา
ต่อพนักงานมหาวิทยาลัยรุ่นต่อ ๆ ไป

ค
การบริหารงานมหาวิทยาลัยในยุคสมัยนีแ้ ตกต่างจากอดีตที่ผา่ นมาอย่างมาก ปัจจัยที่สง่ ผลกระทบ
อย่างมาก คือ จานวนนักศึกษาที่ลดลงไปอย่างเห็นได้ชัด ยิ่งในบางสาขา หรือบางคณะลดลงไปกว่าร้อยละ
50 ผมเห็นว่าหากเราไม่ปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขาดการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน
ที่มีวิสัยทัศน์ ขาดการปรับแนวคิดการสอน การทางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เราจะไม่สามารถดารงอยู่
ได้ การด าเนิ น งานของสภาพนั ก งานที่ ผ่ า นมา เรามี เ จตนารมณ์ ที่ จ ะเสนอแนะในด้ า นการบริ ห ารต่ อ
มหาวิท ยาลั ย และสภามหาวิท ยาลั ย ในฐานะที่ป รึก ษาตามกฎหมาย ในบางครั้งอาจไม่ถู ก ใจผู้บ ริหาร
มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย รวมถึงบางบุคคลบ้าง แต่ก็มีความจาเป็นเพราะเห็นว่าเราเป็นตัวแทนจาก
บุคลากรมาทาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต้องทางานอย่างเต็มที่ บางครัง้ ก็บรรลุผล ในข้อเสนอแนะ บางครัง้ ก็
ไม่ แต่มิไ ด้คิด ว่าเป็นฝ่ายค้านแต่อย่างใด และในโอกาสอีก ไม่กี่เ ดือนที่จะมีก ารเลือกตั้งตัวแทนในสภา
พนักงานชุดใหม่ ขอให้บุคลากรเลือกบุคคลที่มีความมุ่งมั่น เสียสละ และกล้าทา กล้าตัดสินใจมาทาหน้าที่
ต่อไป
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หน้าที่สภาพนักงาน
สภาพนักงานมีหน้าที่ ตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. 2560
หมวด 1 องค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวงของ
มหาวิทยาลัย
(2) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ปฏิบั ติงานในมหาวิทยาลัยและระหว่าง
ผูป้ ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยด้วยกัน
(3) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และเกียรติภูมขิ องผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
(4) ประสานงานเพื่อทากิจกรรมร่วมกับสภาพนักงานของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่น
(5) ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย

วิสัยทัศน์สภาพนักงาน
“เป็นองค์กรที่ธารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี ความเป็นธรรมของบุคลากร
และสร้างสรรค์ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย”

พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสวัสดิภาพ สวัสดิการและความก้าวหน้าของบุคลากร
2. ชื่นชม ยกย่องคนดี ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. กระตุ้น ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
4. ให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อการบริหารงานมหาวิทยาลัยให้มีธรรมาภิบาล
เจตนารมณ์สภาพนักงาน
“เสริมสร้างธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต”

2

ภารกิจประธานสภาพนักงาน
การประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
พ.ศ. 2561-2562
1. เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)สมัยสามัญ
ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 26-28 ตุลาคม 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
2. เข้าร่ว มประชุม ที่ป ระชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย (ปอมท.)สมัย
สามัญ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม ประสานมิตร
กรุงเทพฯ
3. เข้าร่ว มประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)สมัย
สามัญ ครั้งที่ 12/2561 เมือ่ วันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครพนม จังหวัดนครพนม
4. เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)สมัยสามัญ
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25-27 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม
5. เข้าร่ว มประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)สมัย
สามัญ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25-27 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ จังหวัดนครปฐม
6. เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิท ยาลัย แห่งประเทศไทย (ปอมท.)สมัย
สามัญ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
7. เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)สมัยสามัญ
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 26-28 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
8. เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิท ยาลัย แห่งประเทศไทย (ปอมท.)สมัย
สามัญ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรุงเทพฯ
9. เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิท ยาลัย แห่งประเทศไทย (ปอมท.)สมัย
สามัญ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพฯ
10. เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)สมัย
สามัญ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กรุงเทพฯ
11. เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)สมัย
สามัญ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ
12. เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)สมัย
สามัญ ครั้ งที่ 9/2562 เมื่อวั นที่ 27-29 กั นยายน 2562 ณ มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กรุงเทพฯ
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งานที่ได้รับมอบหมาย
ภายในมหาวิทยาลัย
1. ประธานคณะทางานเพื่อประสานการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการดีเด่น
2. ประธานคณะทางานเพื่อประสานการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจาดีเด่น
3. ประธานคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดเี ด่นมหาวิทยาลัยแม่
4. ประธานกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5. คณะกรรมการคัดเลือกราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ได้รับ
ค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการดีเด่น
6. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7. คณะกรรมการบริหารบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
8. คณะกรรมการจรรยาบรรณ (แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย)
9. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึ่งได้รับการเสนอชื่อ
ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
10. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน
11. คณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อกาหนดตาแหน่งบุคลากรให้สูงขึ้น
12. คณะกรรมการพิจารณาการลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13. คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการดีเด่น
14. คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจาดีเด่น
15. คณะกรรมการจัดการสวัสดิการบ้านพัก
16. คณะอนุกรรมการจัดการสวัสดิการบ้านพัก
17. คณะทางานกลั่นกรองและพิจารณาการขอเข้าพักอาศัยในบ้านพักมหาวิทยาลัยแม่โจ้
18. คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร
19. คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบัติงาน สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
20. คณะกรรมการพิจารณาการย้ายผูป้ ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
21. คณะกรรมการวิเคราะห์อัตรากาลังบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
22. คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตัง้ พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึน้
23. คณะกรรมการฝ่ายงานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และศิษย์เก่าดีเด่น
24. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง
25. คณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
26. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านพัฒนาบุคลากร
27. คณะกรรมการ ร่างระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย
28. คณะกรรมการอานวยการการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในกากับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
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26. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านพัฒนาบุคลากร
27. คณะกรรมการ ร่างระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย
28. คณะกรรมการอานวยการการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในกากับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
29. คณะกรรมการจรรยาบรรณ
30. คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทาผิดทางจรรยาบรรณ
31. คณะกรรมการอุธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยแม่โจ้
32. คณะกรรมการกองทุนสารองเลีย้ งชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในส่วนของผูบ้ ริหาร
33. คณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนา
34. คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
35. คณะกรรมการอานวยการงานเกษตรแม่โจ้ ภูมิปัญญาแห่การเกษตร จากภูผา สูม่ หานที
36. คณะกรรมการดาเนินงานจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
37. คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น (แต่งตั้งโดยสภา
มหาวิทยาลัย)
38. คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งผูแ้ ทนของสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้
39. อนุกรรมการดาเนินการเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนสารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัย
การสรรหาและการเลือกตั้ง (ปีงบประมาณ 2562)
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการโดยตาแหน่งของคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
-กรรมการสรรหาผูส้ มควรดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
-กรรมการสรรหาคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
-กรรมการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
-กรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

5

ผลการดาเนินงานและกิจกรรมของสภาพนักงาน ประจาปี 2562
การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
พ.ศ. 2561
1. ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 17 ตุลาคม 2561
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสานักงานอธิการบดี
2. ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 18 ธันวาคม 2561
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสานักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2562
1. ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสานักงานอธิการบดี
2. ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 4 เมษายน 2562
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสานักงานอธิการบดี
3. ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสานักงานอธิการบดี
4. ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 19 มิถุนายน 2562
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสานักงานอธิการบดี
5. ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสานักงานอธิการบดี
6. ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 19 กันยายน 2562
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสานักงานมหาวิทยาลัย
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ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเรื่อง โครงสร้างงานสภาพนักงานที่เหมาะสม
2. ข้อเสนอแนะเรื่อง อนาคตของพนักงานราชการและความก้าวหน้าของลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
3. ข้อเสนอแนะเรื่อง ประกาศจรรยาบรรณผูบ้ ริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2562 และ
จรรยาบรรณอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2562
4. ข้อเสนอแนะเรื่อง การดาเนินการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน
5. ข้อเสนอแนะเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
6. ข้อเสนอแนะในการบริหารงานมหาวิทยาลัย
7. ข้อเสนอแนะเรื่อง เงินเดือนส่วนเพิ่มของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสภาพจากข้าราชการ
8. ข้อเสนอแนะเรื่อง การจัดตั้งกองทุนเงินชดเชยจากการพ้นสภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย
9. ข้อเสนอแนะเรื่อง ขอทบทวนประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการสาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
10. ข้อเสนอแนะเรื่อง งานวิจัยสถาบัน
11. ข้อเสนอแนะเรื่อง ขอคัดค้านการลดเงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลีย้ งชีพ
12. ข้อเสนอแนะเรื่อง เงินค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ
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ข้อเสนอแนะจากสภาพนักงาน
1. โครงสร้างงานสภาพนักงานที่เหมาะสม

2. อนาคตของพนั ก งานราชการและ
ความก้ า วหน้ า ของลู ก จ้ า งชั่ ว คราวเงิ น
รายได้
3. ประกาศจรรยาบรรณผู้ บ ริ ห ารของ
มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ พ.ศ.2 562 และ
จรรยาบรรณอาจารย์ของมหาวิทยาลัย แม่
โจ้ พ.ศ.2562

ผลการดาเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานสภาพนั ก งานจั ด ท าหนั ง สื อ ที่ อว 69.2.1.3
/018 ลงวั น ที่ 6 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 เรื่ อ ง ขอทบทวน
โครงสร้ า งสภาพนั ก งานที่ เ หมาะสม โดยขอทบทวน
โครงสร้างงานสภาพนักงานให้แยกออกจากกองกลาง โดย
ให้เป็นฝ่ายสภาพนักงานขึ้นตรงต่อสานักงานมหาวิทยาลัย
ทั้ ง นี้ ใ ห้ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารบั ง คั บ บั ญ ชาของประธานสภา
พนักงาน ดังเช่นมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อความให้เกิดความ
คล่ อ งตั ว และสอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ สภาพนั ก งาน ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2560 ในการเป็นที่
ปรึกษาอธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย
- กองแผนงานจัดทาหนังสือ ที่ อว 69.2.2/ว126 ลงวันที่
25 กั น ยายน 2562 แจ้ ง มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
วิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกากับของ
รั ฐ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2562 เมื่ อ วั น ที่ 13 สิ ง หาคม
2562 พิ จ ารณาการจั ด ตั้ ง ฝ่ า ยสภาพพนั ก งาน โดยให้
ดาเนินการในรูปแบบงานสภาพนักงาน สังกัด กองกลาง
ตามเดิมไปก่อน โดยให้ทบทวนระบบการทางาน เพื่อแก้ไข
ปัญหาและสนับสนุนการทางานของสภาพนักงาน
1. ด้านการจัดสรรงบประมาณ
2. ด้านการบริหารจัดการระบบการทางาน
3. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
งานสภาพนักงานจัดทาหนังสือ ที่ อว 69.2.1.3/018 ลงวันที่
6 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ติดตามผลการดาเนินการในเรื่อง
อนาคตของพนักงานราชการและความก้าวหน้าของลูกจ้าง
ชั่วคราวเงินรายได้
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่
2/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ได้พิจารณาแนวทาง
และมาตรการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ จึงเห็นสอบ .”ร่าง”
ประกาศจรรยาบรรณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
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3. ประกาศจรรยาบรรณผู้ บ ริ ห ารของ
มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ พ.ศ.2 562 และ
จรรยาบรรณอาจารย์ของมหาวิทยาลัย แม่
โจ้ พ.ศ.2562 (ต่อ)
4. การดาเนินการติด ตามและประเมิ น ผล
การดาเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน

ผลการดาเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8
พ.ศ.2562 และจรรยาบรรณอาจารย์ ข องมหาวิท ยาลัย
แม่โ จ้ พ.ศ.2562 และให้เ สนคณะกรรมการร่างระเบีย บ
ข้อบังคับ และกฎหมาย โดยอธิการบดีลงนามประกาศเมื่อ
วันที่ 28 มิถุนายน 2562
งานสภาพนักงานจัดทาหนังสือ ที่ ศธ 0523.1.1.3/04 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ข้อเสนอแนะสภาพนักงาน
เรื่อง การดาเนินการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ของหัวหน้าส่วนงาน ถึง ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน
โดยสภาพนั ก งานได้ จั ด ท าแบบประเมิน หั ว หน้ า ส่ ว นงาน
แบบ 360 องศา โดยบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องและมีผลในการบังคับบัญชาโดยตรง อีกทั้ง
สภาพนักงานจะเป็นหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูลและสรุป ผล
เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป
5. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ งานสภาพนักงานจัดทาหนังสือ ที่ อว 69.2.1.3/90 ลงวันที่
ผูป้ ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
21 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการจั ด ท าระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนค่าจ้างจาก
คณะกรรมการสภาพนักงาน 6 ด้าน
1. ด้านองค์ประกอบและสัดส่วนของการประเมิน
2. ด้านการกาหนดค่าคะแนนและระดับประเมิน
3. ด้านเงื่อนไขของผู้ มีสิท ธิ์ไ ด้รับ การเลื่อนเงินเดื อ นและ
ค่าจ้าง
4. ด้านการบริหารวงเงิน
5.ด้านโปรแกรมและฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
6. ด้านอื่น ๆ
6. ข้อเสนอแนะในการบริหารมหาวิทยาลัย - ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่
4/2562 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ตามที่สภาพนักงาน
เสนอแนวทางการจัดซื้อ บัตรโดยสารเครื่องบินได้ในทันทีที่
ได้รับอนุมัตติ ัวบุคคลในการเดินทาง เพื่อความประหยัด
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ผลการดาเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ข้อเสนอแนะในการบริหารมหาวิทยาลัย งบประมาณแก่ ม หาวิ ท ยาลั ย จึ ง มี ม ติ ที่ ป ระชุ ม ให้
(ต่อ)
นาเสนอต่อคณะกรรมการการเงิน เพื่อพิจารณา ทั้งนี้
หากพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ควรปรั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละ
แนวทางในการดาเนินการเรื่องดังกล่าว ควรศึก ษา
ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยในกากับอื่นเพื่อประกอบการ
พิ จ ารณา- ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 เมื่ อวันที่ 12 มิถุนายน
2562 ตามที่ สภาพนัก งาน เสนอแนวทางการจัดซื้อ
บั ต รโดยสารเครื่ อ งบิ น ได้ ใ นทั น ที ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ตั ว
บุคคลในการเดินทาง เพื่อความประหยัดงบประมาณ
แก่ ม หาวิ ท ยาลั ย จึ ง มี ม ติ ที่ ป ระชุ ม ให้ น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการการเงิ น เพื่ อ พิ จ ารณา ทั้ ง นี้ หาก
พิจารณาแล้วเห็นว่าควรปรับหลั กเกณฑ์และแนวทาง
ในการดาเนินการเรื่องดังกล่าว ควรศึกษาข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัยในกากับอื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
- โดยการประชุมคณะกรรมการการเงิน เมื่อวันที่ 13
พฤษภาคม 2562 มีข้อสรุป คือ สามารถจัดซื้อ บัตร
โดยสารเครื่องบินได้ในทันทีที่ได้รับอนุมัติตัวบุคคลใน
การเดิ น ทาง และจั ด ท าแนวทางปฏิ บั ติ พ ร้ อ ม
หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขในการเบิ ก จ่ า ย และเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อไป
- ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินเดินทางภายในประเทศ
ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
7 . เ งิ น เ ดื อ น ส่ ว น เ พิ่ ม ข อ ง พ นั ก ง า น งานสภาพนักงานจัดทาหนังสือ ที่ อว 69.2.1.3/146
มหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสภาพจากข้าราชการ ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เรื่อง ข้อเสนอแนะ การ
บริหารงานมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ เงินเดือนส่วนเพิ่ม
(0.4 เท่าของเงินเดือนเดิม) ของพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่เปลี่ยนสภาพจากข้าราชการ ที่ยังไม่ได้เบิก ตัง้ แต่
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7 . เ งิ น เ ดื อ น ส่ ว น เ พิ่ ม ข อ ง พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสภาพจากข้าราชการ
(ต่อ)
8. การจัดตั้งกองทุนเงินชดเชยจากการพ้น
สภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย

9. ขอทบทวนประกาศ ก.บ.ม. เรื่ อ ง
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการ
ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ส า ห รั บ บุ ค ล า ก ร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบั บที่ 3) ลงวันที่ 20
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ผลการดาเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เดือนตุลาคม 2561 เพื่อไม่ให้เป็นภาระเกี่ยวกับภาษีที่
พนักงานแต่ละคนที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มในปีถัดไป
งานสภาพนักงานจัดทาหนังสือ ที่ อว 69.2.1.3/146
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เรื่อง ข้อเสนอแนะ การ
บริหารงานมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุน
เ งิ น ช ด เ ช ย จ า ก ก า ร พ้ น ส ภ า พ ข อ ง พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการบรรเทาการจัดสีเงินชดเชย
ในแต่ละปีซึ่งจะมีจานวนพนักงานมหาวิทยาลัยที่พ้น
สภาพพนักงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดสรร
เข้ากองทุนทุกปี
งานสภาพนักงานจัดทาหนังสือ ที่ อว 69.2.1.3/055
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอทบทวนประกาศ
ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ร าชการส าหรั บ บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 จากการ
ที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหน่ ว ยงานเป็ น ผู้ มี อ านาจพิ จ ารณา
เลื่ อ นเงิ น เดื อ นและค่ า จ้ า งของบุ ค ลากรในสั ง กั ด
ภายหลังจากคณะกรรมการกลั่นกรองฯได้พิจารณา
แล้วเสร็จ และรายงานต่อคณะกรรมการกลั่นกรองผล
การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับทราบ
นั้น เป็นอานาจที่มิชอบ เพราะเป็นการให้อานาจแก่
บุคคลเพียงคนเดียวแทนการพิจารณาแบบองค์คณะ
ประชุมสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 จึงมีมติ เห็นสมควรยกเลิก
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการส าหรั บ บุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2560 หากไม่ยกเลิก เห็นสมควรทบทวน
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9. ขอทบทวนประกาศ ก.บ.ม. เรื่ อ ง
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการ
ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ส า ห รั บ บุ ค ล า ก ร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 20
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 (ต่อ)
10. งานวิจัยสถาบัน

ผลการดาเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปรับการพิจารณาให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยแม่
โจ้เป็นที่สิ้นสุด

- งานสภาพนักงานจัดทาหนังสือ ที่ อว 69.2.1.3/054
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เรื่อง ข้อเสนอแนะ เรื่อง
งานวิจัยสถาบัน ที่ประชุมสภาพนักงาน สมัยสามัญ
ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 มีมติ
เสนอแนวทาง ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณจากกองทุน
วิจัยในแต่ละปี โดยมีนักวิจัยที่หลากหลายร่วมทางาน
เพื่อมุง่ เป้าที่กาหนดอย่างชัดเจน
2. คณะกรรมการวิ จั ย และคณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยควรกาหนดโจทย์วจิ ัยสถาบัน
3. มอบหมายหรื อ ปรั บ โครงสร้ า งให้ มี ห น่ ว ยงานที่
รับผิดชอบอย่างจริงจัง
โดยอธิ ก ารบดี สั่ ง การให้ น าเรื่ อ งนี้ เ ข้ า ที่ ป ระชุ ม รอง
อธิการบดี ผูช้ ่วยอธิการบดี ต่อไป
11. ขอคัดค้านการลดเงินสมทบเข้ากองทุน งานสภาพนักงานจัดทาหนังสือ ที่ อว 69.2.1.3/146
สารองเลีย้ งชีพ
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เรื่อง ข้อเสนอแนะ เรื่อง
ขอคัดค้านการลดเงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ
และขอเสนอแนวทาง ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา เพื่ อ น ามาจ่ า ยเป็ น ค่ า
สวัสดิการบุคลากร
2. ควรมี ก ารบริ ห ารจั ด การเงิ น กองทุ น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย โดยจัดตัง้ กองทุนแยกเป็น ๒ กองทุน
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ข้อเสนอแนะจากสภาพนักงาน
ผลการดาเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11. ขอคัดค้านการลดเงินสมทบเข้ากองทุน คือ กองทุนเงินสมทบ และกองทุนเงินชดเชย โดยหา
สารองเลีย้ งชีพ (ต่อ)
เงินเติมเข้ากองทุนอย่างสม่าเสมอ
3. ควรรณรงค์ ใ ห้ มี ก ารประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ
อาจจะเป็นนโยบายจากผูบ้ ริหาร โดยมีผู้บริหารปฏิบัติ
เป็นต้นแบบ
4. มหาวิท ยาลัย ควรมีก ารจัดระบบ ระเบีย บ และมี
ความโปร่งใส
12. เงิ น ค่ า จ้ า งพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ที่ งานสภาพนักงานจัดทาหนังสือ ที่ อว 69.2.1.3/147
เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เรื่อง ข้อเสนอแนะ เรื่อง
เงินค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพ
จากข้าราชการ ดังนี้
1. บุคลากรจะได้รับการจัดสรรเงินค่าจ้างตกเบิก และ
เงินค่าจ้างเต็มจานวน เมื่อใด
2. มหาวิทยาลัยจะได้รับการจัดสรรเงินค่าจ้างส่วนนี้
หรือไม่
3. การที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แจ้ ง ว่า ได้ข องบประมาณเงิน
ค่ า จ้ า งส่ ว นนี้ แต่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรใน ปี 2562
เพราะเหตุ ใ ด และส านั ก งบประมาณได้ ชี้ แ จงให้
มหาวิทยาลัยทาอย่างไรต่อไป
4. เงิ น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ยื ม จากกองทุ น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยเพื่อไปจ่ายค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ เ ปลี่ ย นสถานภาพในปี 2560-2561 นั้ น ได้ คื น
กองทุนนั้นไปหรือไม่ อย่างไร
5. เงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุงาน
ไปแล้ ว ใช้ เ งิ น ส่ ว นไหนจ่ า ย และมี ก ารบริ ห ารจั ด
การเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะเกษียณอายุ
งานในอนาคตอย่างไร
6. เงินส่วนที่มหาวิทยาลัยหักจากค่าจ้างของพนักงาน
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ น าไปจั ด สวั ส ดิ ก ารพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ได้ถูกนาไปใช้ในส่วนไหนบ้าง
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การจัดทาข่าวสภาพนักงาน
1. ข่าวสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2562
2. ข่าวสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2562
3. ข่าวสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2 พ.ศ.2562
4. ข่าวสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 30 ฉบับที่พิเศษ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2562
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สภาพนักงานพบปะรักษาการแทนอธิการบดีรวมทั้งทีมผู้บริหาร
และประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562
ในวันที่ 4 เมษายน 2562 สภาพนักงานได้แสดงความยินดีใ นโอกาสที่ รศ.ดร.วีระพล ทองมา
ได้ ด ารงด าแหน่ ง รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี ม หาวิท ยาลั ย แม่ โ จ้ พร้ อ มทั้ ง รั บ ทราบนโยบายและทิศ ทาง
การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม สภาพนั ก งาน สมั ย สามั ญ ครั้ ง ที่ 2/2562 ณ ห้ อ งประชุ ม
สภามหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง นี้ ส ภาพนั ก งานได้ น าเสนอแนวทางการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ต่ อ ที ม บริ ห ารของ
รักษาการแทนอธิการบดี และได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติต่อสภาพนักงาน โดยมีบรรยากาศเต็มไปด้วย
ความอบอุ่นและรักสามัคคีตามแบบฉบับแม่โจ้

15

โครงการผู้บริหารพบปะบุคลากร เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและนโยบาย
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย และบทบาทของสภาพนักงาน
สภาพนักงานร่วมกับกองแผนงาน จัดโครงการผู้บริหารพบปะบุคลากร เพื่อสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางและนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และบทบาทของสภาพนักงาน พร้อมทั้งรับ
ฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทุกคณะที่มกี ารเรียนการสอน ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยกาหนดเป็น 2 รอบ คือ
รอบที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น.
รอบที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น.
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยชั้นนา
ด้านการดาเนินการของสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ
ประธานสภาพนักงาน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี และ
มหาวิทยาลัยบูรพาระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนการดาเนินการด้านสภา
พนักงานต่อมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านสวัสดิการ อีกทั้งได้จัดทาแผนการดาเนินงานของ
สภาพนักงาน ประจาปี 2563 เพื่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัยโดยการบูรณาการแผนดาเนินงานและ
นวัตกรรมเข้าร่วมกันเพื่อเป็นวิสัยทัสน์และยุทธศาสตร์ในการดาเนินการต่อไป
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การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจาปี 2562
สภาพนักงานคัดเลือกอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์
ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจาปี 2562 ดังนี้
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง
คณะศิลปศาสตร์
สาขาสังคมศาสตร์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุลักษณ์ งามลักษณ์ คณะศิลปศาสตร์
สาขารับใช้สังคม
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
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พิธีมอบโล่พนักงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ประธานสภาพนักงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยา
สุภาพ เป็นผูก้ ล่าวคาประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่นประจาปี 2561 ในพิธีมอบโล่ พนักงานดีเด่นของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้มอบรางวัล ได้แก่
- พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการดีเด่น
รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
ฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ สังกัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
- พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น
นางธัญรัศมิ์ ธวัชมงคลศักดิ์ เลขานุการสานัก สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
- ลูกจ้างประจาดีเด่น
นายชัยยุทธ อินทชัย กองอาคารและสถานที่ สานักมหาวิทยาลัย
- พนักงานราชการดีเด่น
นางสุมาลี ปานสีสด ผูป้ ฏิบัติงานบริหาร กองกิจการนักศึกษา สานักงานมหาวิทยาลัยภาพ
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การประเมินหัวหน้าส่วนงาน (คณบดีหรือผู้อานวยการสานัก)
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหัวหน้าส่วน
งาน น าโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุ จิ น ต์ จิ น ายน อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ , รองศาตราจารย์
ดร.วี ร ะพล ทองมา รั ก ษาการอธิ ก ารบดี , รองศาตราจารย์ ดร.ประเสริ ฐ จรรยาสุ ภ าพ ประธาน
สภาพนักงาน และอาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ ร่วมชี้แจงหลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
โดยชี้แจงแก่ผู้บริหารหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทางคณะและสานัก เพื่ออธิบายถึงวิธีการและ
ประโยชน์ที่ทางมหาวิทยาลัย หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ที่จะได้รับจากดาเนินการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็น
หลักในการประเมินผลงาน เน้นการมีส่ วนร่วมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งวิธีการประเมินที่ใช้
แบบสอบถามจะเป็นการประเมินออนไลน์เพื่อความสะดวกและปลอดภัย 100%
วิ ธี ก ารด าเนิ น เป็น ไปตามประกาศสภามหาวิ ท ยาลั ย แม่โ จ้ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารติด ตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดังนี้
ด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จของผลการดาเนินงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 ผลการด าเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงานที่ตอบโจทย์ตามยุ ทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปี (ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย) ที่ได้ลงนามไว้กับ
อธิการบดี
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ด้านที่ 2 คุณลักษณะส่วนบุคคลที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ได้แก่
(1) Critical Thinking (2) Creativity
(3) Communication (4) Collaboration
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การดาเนินการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จากการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยมีการประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ขนึ้ ในวันที่ 30 ตุลาคม
2562 ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 2 สานักงานมหาวิทยาลัย เพื่อกาหนดแนวทางการปฏิบัติทั้งด้านการ
ดาเนินการ คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะด้าน แบ่งเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และ
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยผู้มีผลงานดีเด่น ด้านบริการดีเด่น ด้านบริหารดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ด้าน
นวัตกรรมดีเด่น และพนักงานราชการผูม้ ีผลงานดีเด่น รับสมัครถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 และ
ดาเนินการคัดเลือกต่อไป
ผลการการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
1. บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ด้านบริการ ได้แก่
ว่าที่ร้อยตรีมาโนชญ์ ตนสิงห์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
2. บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ได้แก่
นางจันทร์จริ า วันชนะ สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ

วันที่ 10 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ รักษาการแทนรอง
อธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานสภาพนักงาน พร้อม
คณะกรรมการสภาพนั ก งาน ให้ ก ารต้ อ นรั บ ส านั ก งานกิ จ การสภาของมหาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นาโดย อาจารย์ ดร.โสภิดา สัมปัตติกร ประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ ยน
ความคิ ด เห็ น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านตามกรอบภาระหน้ า ที่ และการเป็ น
มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ กั บ สภาพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ณ อาคารส านั ก งาน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเยี่ยมชมการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรม
เกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

23

24

โครงการยุทธศาสตร์ ประจาปี 2562
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. 2562
- บรรยายหัวข้อเรื่อง “จรรยาบรรณ และและการปรับตัวในยุค Disruption”
โดย ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
- การประเมินผลการดาเนินงานด้านจรรยาบรรณ (เก็บข้อมูล / สรุปแบบสารวจ)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยชั้นนาด้านการดาเนินการของสภาพนักงาน
มหาวิทยาลัย
จัดทาประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
แนวทางและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนจรรยาบรรณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
แนวทางและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนจรรยาบรรณอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
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1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัย
2. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมเข้าสู่ปีที่ ๘๕
มีปรัชญาที่มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒ นาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานของ
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง เป็ นก าลั งส าคั ญ ในกระบวนการสร้ า งและพั ฒ นาให้ นัก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ความสามารถ
มีทักษะในการนาวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพ รวมไปถึงความสมบูรณ์ทั้งทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ในฐานะคณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้งานของฝ่ายวิชาการ
ดาเนินลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น บุคลากรทุกคนจาเป็นต้องประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาได้ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน บุคลากรพึงตระหนัก และมีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตอ้ งส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพที่พึง
ประสงค์ แ ละประพฤติ ป ฏิ บัติ ตนเป็น ที่ย อมรั บ ของสั ง คม และส านึ ก ในหน้ า ที่แ ละปฏิ บัติ ง านได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ สร้างสรรค์และมีความสุข
สภาพนักงาน ตระหนักถึงความสาคัญของจรรยาบรรณบุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงจะได้จัด
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและสร้ างความรู้ ความเข้ าใจด้ านคุ ณธรรม จริย ธรรม และจรรยาบรรณของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย ตามระบบการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยในระดับดีข้ึนไป
3.2 เพื่อให้อาจารย์และบุคลากร มีความประพฤติดี สานึกในหน้าที่ สามารถประสานงานกับ ทุก
ฝ่าย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ เกียรติฐานะของอาจารย์
อันจะยังให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและยกย่องของบุคคลทั่วไป
3.3 เพื่ อ ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานด้ า นจรรยาบรรณ ตามข้ อ 5 แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ ฯ ว่ า ด้ ว ย
จรรยาบรรณ พ.ศ. 2560
3.4 เพื่ อรั บ ฟั งความคิ ด เห็น ข้ อแสนอแนะของประชาคมแม่ โ จ้ เกี่ย วกั บ การบริ หารจั ดการใน
มหาวิทยาลัย

26
4. สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ข้อที่ 6 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มสี มรรถนะสูง (High Performance Organization)
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย
ข้อที่ 6.3 มีทรัพยากรบุคคลที่มสี มรรถนะสูง
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย
ข้อที่ 6.10 ระดับความสาเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ข้อ ที่ 6.3.1 ปรับ ปรุงแผนพั ฒนาบุ คลากรที่ส อดคล้อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิท ยาลั ย ให้ป ระสบ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สาคัญของแผน
5. ผลผลิตและผลลัพธ์
5.1 บุคลากรได้รับการส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมและจริยธรรม
5.2 อาจารย์และบุคลากร มีความประพฤติดี สานึกในหน้าที่ สามารถประสานงานกับทุก ฝ่ าย
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ เกียรติฐานะของอาจารย์และ
บุคลากร
5.3 ผลการประเมิ น การด าเนิ น งานด้ า นจรรยาบรรณ ตามข้ อ 5 แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ ฯ ว่ า ด้ ว ย
จรรยาบรรณ พ.ศ. 2560
6. ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
6.1 บรรยายหัวข้อเรื่อง “จรรยาบรรณ และและการปรับตัวในยุค Disruption”
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 300 คน
ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ ผูเ้ ข้าร่วมมีความรูค้ วามเข้าใจ มีทักษะ
ร้อยละ 80
ระบบการบริหารงานบุคคลเพิ่มในระดับดีข้ึนไป
6.2 การประเมินผลการดาเนินงานด้านจรรยาบรรณ (เก็บข้อมูล / สรุปแบบสารวจ)
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการประเมินจรรยาบรรณ
ร้อยละ 80
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7. วัน เวลา และสถานที่
7.1 บรรยายหัวข้อเรื่อง “จรรยาบรรณ และและการปรับตัวในยุค Disruption”
จัดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระ
เกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ศาสตราจารย์ ดร.สั ม พั น ธ์ ฤทธิ เ ดช เลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (กกอ.) เป็นวิทยากรบรรยาย
7.2 การประเมินผลการดาเนินงานด้านจรรยาบรรณ (เก็บข้อมูล / สรุปแบบสารวจ)
ระยะเวลาการดาเนินการ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 1 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8. ผู้รับผิดชอบ

ประธานสภาพนักงาน และคณะกรรมการสภาพนักงาน

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ งานสภาพนักงาน กองกลาง สานักงานอธิการบดี
10. วิธีการดาเนินโครงการ
10.1 บรรยายหัวข้อเรื่อง “จรรยาบรรณ และและการปรับตัวในยุค Disruption”
- ขออนุมัตโิ ครงการและงบประมาณ
- ประสานงานติดต่อกับวิทยากร
- ประสานงาน เรื่อง สถานที่จัด รถยนต์ตู้บริการ
- ประสานงานกับคณะกรรมการสภาพนักงาน เพื่อจัดความพร้อมและประสานงานกับ
บุคลากรในสังกัด
- จัดทาการประชาสัมพันธ์ ทั้งหนังสือทาง E-Manage ทางเว็บไซด์ของทางมหาวิทยาลัย
และสภาพนักงานงาน ประชาสัมพันธ์ทาง เพจงานสภาพนักงานจาก Facebook จัดทาป้ายโฆษณาตามจุด
- ดาเนินการจัดโครงการตามกาหนดโดยเรียบร้อย
10.2 การประเมินผลการดาเนินงานด้านจรรยาบรรณ (เก็บข้อมูล / สรุปแบบสารวจ)
- ขออนุมัตโิ ครงการและงบประมาณ
- ประสานงานติดต่อกับหน่วยงาน
- ดาเนินการจัดทาใบสั่งจ้าง
- รายงานผลการตรวจรับงาน
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11. ประโยชน์ท่ไี ด้รับจากการดาเนินโครงการ
11.1 บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ไ ด้ รั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย ตามระบบการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยในระดับดีข้ึนไป
11.2 อาจารย์ แ ละบุ ค ลากร ทราบถึ ง สถานการณ์ ปั จ จุ บั น และการเตรี ย มตั ว ในอนาคตของ
มหาวิทยาลัย โดยการปรับทัศนคติ ความประพฤติ สานึกในหน้าที่ สามารถประสานงานกับทุกฝ่าย อีกทั้ง
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ เกียรติฐานะของอาจารย์ อันจะยังให้ผู้
ประพฤติเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและยกย่องของบุคคลทั่วไป
11.3 ได้รับผลการประเมินด้านจรรยาบรรณ ตามข้อ 5 แห่ง ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณ พ.ศ.
2560
11.4 ได้ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ข้ อ แสนอแนะของประชาคมแม่ โ จ้ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การใน
มหาวิทยาลัย
12. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
12.1 บรรยายหัวข้อเรื่อง “จรรยาบรรณ และและการปรับตัวในยุค Disruption”
- เชิงปริมาณ: ผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย 252 คน คิดเป็นร้อยละ 84 ของ
จานวนกลุ่มเป้าหมาย
- เชิ ง คุ ณ ภาพ: ผู้ เ ข้ า ร่ ว มมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจั ด โครงการในระดั บ มากที่ สุ ด
(ระดับ 4.57)
12.2 การประเมินผลการดาเนินงานด้านจรรยาบรรณ (เก็บข้อมูล / สรุปแบบสารวจ)
- เชิงปริมาณ: ความสาเร็จในการดาเนินการประเมินจรรยาบรรณ คิดเป็นร้อยละ 100
ของการดาเนินการ
13. สรุปแบบประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดทาแผนการดาเนินงานสภา พนักงาน
ประจาปี 2562
13.1 บรรยายหัวข้อเรื่อง “จรรยาบรรณ และและการปรับตัวในยุค Disruption”
ในการประเมินผลโครงการในครั้งนี้ได้แจกแบบประเมินผลตามจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
252 คน ได้รับแบบประเมินผลกลับมา 102 ชุด คิดเป็น 40.47% โดยแบบประเมินผลได้แบ่งหัวข้อในส่วน
ระดับความพึงพอใจออกเป็น 10 หัวข้อ เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
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1. ความพึงพอใจต่อโครงการ
ประเด็น

1. การเตรียมตัวและความพร้อม
ของวิทยากร
2. การถ่ายทอดความรูข้ อง
วิทยากร

ระดับความพึงพอใจ
มากทีส่ ุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สดุ
(1)

ค่าเฉลี่ย
ระดับความ
พึงพอใจ

72
70.59%
84
82.35%

30
29.41%
18
17.65%

-

-

-

-

-

-

4.70
มากที่สุด
4.82
มากที่สุด

ประเด็น

3. สามารถอธิบายเนือ้ หาได้ชัดเจน
และตรงประเด็น
4. สถานที่มีความเหมาะสม
5. ความพร้อมของอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์
6. ระยะเวลาในการบรรยายมี
ความเหมาะสม
7. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้
ก่อน การฟังบรรยาย
8. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้
หลัง การฟังบรรยาย
9. สามารถนาความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
10. ความพึงพอใจของการจัด
โครงการในภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ
มากทีส่ ุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สดุ
(1)

ค่าเฉลี่ย
ระดับความ
พึงพอใจ

72
70.59%
48
47.06%
48
47.04%
48
47.04%
30
29.41%
36
35.29%
54
52.94%
58
56.86%

24
23.53%
42
41.18%
48
47.04%
36
35.29%
12
11.76%
48
47.06%
18
17.65%
44
43.14%

6
5.88%
12
11.76%
6
5.88%
18
17.65%
36
35.29%
18
17.65%
30
29.41%
-

-

-

-

-

-

-

-

-

18
17.65%

6
5.88%

-

-

-

-

-

-

4.65
มากที่สุด
4.35
มาก
4.41
มากที่สุด
4.29
มาก
3.41
ปานกลาง
4.18
มาก
4.23
มาก
4.57
มากที่สุด
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1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการฟังบรรยาย
1. นามาปรับใช้ในการทางาน
2. ได้รับทราบสถานการณ์ปัจจุบัน และการเตรียมตัวในอนาคต ของมหาวิทยาลัย
3. ได้รับแนววทางการปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง
2. ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีโครงการลักษณะนีต้ ่อไป เพราะมีประโยชน์ตอ่ การพัฒนาอย่างมาก
2. ควรมีบุคลากรเข้ารับฟังมากกว่านี้
3. ควรจัดโครงการดี ๆ แบบนีท้ ุกปี และรณรงค์ให้บุคลากรควรตระหนักเห็นความสาคัญ
4. ควรให้บุคลากรเข้ารับฟังทุกคน
5. ควรมีเวลาให้มากกว่านี้
3. หัวข้อที่ท่านต้องการให้จัดการบรรยายในครั้งต่อไป
1. ความตระหนักในหน้าที่
2. หน้าที่ของบุคลากรทางการศึกษา
13.2 การประเมินผลการดาเนินงานด้านจรรยาบรรณ (เก็บข้อมูล / สรุปแบบสารวจ)
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตรได้รับมอบหมายจากสภาพนักงาน เพื่ อจัดทาการ
สารวจความคิดเห็นของบุคลากร นักศึกษาและผู้นานักศึกษาต่อจรรยาบรรณของผู้บริหารและอาจารย์
มหาวิทยาลัย แม่โ จ้ จัดทาขึ้นโดยมีวั ตถุป ระสงค์เ พื่อ 1) เพื่อสารวจสถานการณ์ด้านจรรยาบรรณของ
ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ต ามความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2) เพื่อสารวจระดับจรรยาบรรณของอาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาม
ความคิดเห็นของบุค ลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัย แม่โ จ้ 3) เพื่อสารวจปัญ หาและข้อเสนอแนะต่อ
จรรยาบรรณของผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยและอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่ง
ประกอบด้วย บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จานวน 345 ราย นักศึกษา จานวน 460 รายและ
ผูน้ านักศึกษา จานวน 71 ราย จากทั้ง 3 วิทยาเขต ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2562
เพื่ อ น าข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานการณ์ และความรุ น แรงของสถานการณ์ ด้ า นจรรยาบรรณของผู้ บ ริ ห าร
มหาวิ ท ยาลั ย และอาจารย์ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ จะน าไปใช้ ป ระกอบการวางแผนการส่ ง เสริ ม การมี
จรรยาบรรณ และการแก้ไขปัญหาด้านจรรยาบรรณของอาจารย์และผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มคี วาม
รุนแรง และเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ตอ้ งแก้ไข ผลการศึกษา พบว่า
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32.75
40.87

79.13

พฤติกรรมและนิสัยส่วนตัว
การไม่มีบทลงโทษทีช่ ัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง
เป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่เอื้อต่อการทาผิดและขาด
กลไกการติดตามตรวจสอบการกระทาที่ผิดจรรยาบรรณ

กลุ่มตัวอย่าง บุคลากร ส่วนใหญ่ร้อยละ 84.35 ทราบข่าวการ
ประกาศจรรยาบรรณของผู้ บ ริ ห ารและอาจารย์ มหาวิ ท ยาลั ย
แม่โจ้ ส่วนใหญ่พบเห็นปัญหาการประพฤติผิดหรือละเว้ นการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้
อันดับ 1 พฤติกรรมและนิสัยส่วนตัว (ร้อยละ 79.13)
อันดับ 2 การไม่มีบ ทลงโทษที่ชัดเจนและสามารถปฏิบั ติไ ด้ จ ริ ง
(ร้อยละ 40.87)
อันดับ 3 เป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่เ อื้อต่อการท าผิดและขาด
กลไกการติ ด ตามตรวจสอบการกระท าที่ ผิ ด จรรยาบรรณ
(ร้อยละ 32.75)

และส่วนใหญ่พบเห็น ปัญ หาการประพฤติผิดหรือ ละเว้นการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้
18.55 27.54
อันดับ 1 การเลือกปฏิบัติ (ร้อยละ 27.54)
20.29
อันดับ 2 การไม่รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น (ร้อยละ 20.29)
อั น ดั บ 3 การมี ผ ลประโยชน์ แ อบแฝงไปกั บ ภาระหน้ าที่
การเลือกปฏิบัติ
(ร้อยละ 18.55)
การไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อนื่
ส่วนใหญ่ระบุว่าสถานการณ์ด้านจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
การมีผลประโยชน์แอบแฝงไปกับภาระหน้าที่
แม่ โ จ้ อยู่ ใ นระดั บ มี ปั ญ หาเล็ ก น้ อ ย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 56.23 มี
ระดับความคิดเห็นต่อจรรยาบรรณของอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 3.67) และมีระดับความคิดเห็นต่อจรรยาบรรณของผู้ บริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใน
ภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 3.66) โดยมีรายละเอียดในทุกประเด็นอยู่ในระดับ มาก

22.88
34.64 70.81
พฤติกรรมและนิสัยส่วนตัว
การไม่มีบทลงโทษทีช่ ัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง
ขาดกลไกการติดตามตรวจสอบการกระทาที่ผิด
จรรยาบรรณ

กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.74 ทราบ
ข่ า วการประกาศจรรยาบรรณของผู้ บ ริ ห ารและอาจารย์
มหาวิท ยาลัย แม่โ จ้ ส่วนใหญ่พบเห็น ปั ญ หาการประพฤติผิด
หรื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณของอาจารย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้
อันดับ 1 พฤติกรรมและนิสัยส่วนตัว (ร้อยละ 70.81)
อันดับ 2 การไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง
(ร้อยละ 34.64)
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15.07 21.19
20.75
การไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อนื่
การเลือกปฏิบัติ
การนาเวลาทางานไปทางานส่วนตัว

32.39
38.03

84.51

พฤติกรรมและนิสัยส่วนตัว
การไม่มีบทลงโทษทีช่ ัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง
ขาดกลไกการติดตามตรวจสอบการกระทาที่ผิด
จรรยาบรรณ

19.05
47.62

76.19

การเลือกปฏิบัติ
การไม่รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น

การติดอบายมุข เช่นเหล้า บุหรี่ การพนัน

อั น ดั บ 3 ขาดกลไกการติ ด ตามตรวจสอบการกระท าที่ ผิ ด
จรรยาบรรณ (ร้อยละ 22.88)
และส่ ว นใหญ่ พ บเห็ น ปั ญ หาการประพฤติ ผิด หรื อ ละเว้ น การ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้
อันดับ 1 การไม่รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น (ร้อยละ 21.19)
อันดับ 2 การเลือกปฏิบัติ (ร้อยละ 20.75)
อั น ดั บ 3 การน าเวลาท างานไปท างานส่ วนตั ว (ร้ อ ยละ 15.07)
ส่วนใหญ่ระบุว่าสถานการณ์ด้านจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยแม่
โจ้ อยู่ใ นระดับ มีปัญ หาเล็ก น้อย ร้อยละ 47.93 มีระดับ ความ
คิ ด เห็ น ต่ อ จรรยาบรรณของอาจารย์ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้
ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 3.67)
กลุ่ ม ตัวอย่าง ผู้นานัก ศึก ษา พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.70
ทราบข่าวการประกาศจรรยาบรรณของผู้บ ริหารและอาจารย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนใหญ่พบเห็นปัญหาการประพฤติผิดหรือ
ล ะ เ ว้ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม จ ร ร ย า บ ร ร ณ ข อ ง อ า จ า ร ย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้
อันดับ 1 พฤติกรรมและนิสัยส่วนตัว (ร้อยละ 84.51)
อันดับ 2 การไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติไ ด้ จ ริง
(ร้อยละ 38.03)
อันดับ 3 ขาดกลไกการติดตามตรวจสอบการกระทาที่ผิด
จรรยาบรรณ (ร้อยละ 32.39)
และส่วนใหญ่พบเห็น ปั ญ หาการประพฤติผิดหรือ ละเว้นการ
ปฏิบั ติต ามจรรยาบรรณของผู้ บ ริ ห าร มหาวิทยาลั ย แม่ โ จ้
ดังนี้ อันดับ 1 การเลือกปฏิบัติ (ร้อยละ 76.19)
อันดับ 2 การไม่รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น (ร้อยละ 47.62)
อั น ดั บ 3 ก า ร ติ ด อ บ า ย มุ ข เ ช่ น เ ห ล้ า บุ ห รี่ ก า ร พ นั น
(ร้อยละ 19.05)
ส่วนใหญ่ระบุว่าสถานการณ์ด้านจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ อยู่ในระดับ มีปัญหาเล็กน้อย ร้อยละ 45.07
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มีระดับความคิดเห็นต่อจรรยาบรรณของอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในภาพรวมทุกด้านอยู่
ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 4.06) และมีระดับความคิดเห็นต่อจรรยาบรรณของผู้บริหาร มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 4.05)
ข้ อ เสนอแนะต่ อ การส่ ง เสริ ม จรรยาบรรณของอาจารย์ แ ละผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้
กลุ่มตัวอย่างบุคลากร ได้แก่
1) ควรมีการจัดอบรม คุณธรรม จริยธรรม ในการทางานของบุคลากรอย่างสม่าเสมอ
2) ควรมีการตรวจสอบการกระทาผิดและมีบทลงโทษที่ชัดเจนแก่ผู้กระทาผิดทุกระดับอย่างเท่าเทียม กลุ่ม
ตัวอย่างนักศึกษา ได้แก่
1) ควรมีช่องทางในการร้องเรียนการกระทาผิดสาหรับนักศึกษาที่หลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย
2) หากมีการร้องเรียนการกระทาผิดควรมีการตรวจสอบการกระทาผิดอย่างความยุติธรรมและสม่าเสมอ
3) มีการอบรม คุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากร และ 4) มีการกาหนดบทลงโทษและมีการเอาจริงเอาจัง
ในการแก้ไขปัญหา
กลุ่มตัวอย่างผู้นานักศึกษาได้แก่
1) มีช่องทางการร้องเรียนการกระทาผิดที่เข้าถึงได้งา่ ย โดยจะต้องปลอดภัยแก่ผใู้ ห้ข้อมูลและ
2) อบรม คุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษา
ข้อเสนอแนะของผู้วิจัย ด้านผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาและ
บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ไม่เลือกปฏิบัติ เห็นแก่พวกพ้อง ไม่ทุจริตประพฤติมิ ชอบโดยแสดง
ให้บุคลากรเห็นอย่างชัดเจน ควรให้บุคลากรมีส่วนร่วม มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรในทุก
ช่องทาง ฯลฯ
ด้านอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ นักศึกษา มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้าน
จริยธรรมแก่นักศึกษา การเชิดชูอาจารย์ตัวอย่างด้านคุณธรรม รวมถึงการลงโทษอาจารย์ที่ผิดศีลธรรม
และป้องปรามอาจารย์ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการผิดศีลธรรมอย่างจริงจัง
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บรรยายหัวข้อเรื่อง “จรรยาบรรณ และและการปรับตัวในยุค Disruption”
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1. ชื่อโครงการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดทาแผนการดาเนินงานสภาพนักงาน ประจาปี 2562
2. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ไ ด้ ป รั บ เปลี่ ย นสถานภาพจากมหาวิ ท ยาลั ย ในระบบราชการ เป็ น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยให้รวมสภาคณาจารย์
เดิมซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนจากบุคลากรมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
ซึ่งเป็นตัวแทนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ แล้วให้มีสภาพนักงานซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดในมหาวิทยาลัย
สภาพนักงานตระหนักถึงความสาคัญของหน้าที่การเป็นตัวแทนของผู้ปฏิบัติงานทั้งมหาวิทยาลัย
จึงได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี และสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟัง
ความคิดเห็น ในบทบาทของสภาพนักงานในมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ รวมทั้ งจัดให้มีการทบทวนและ
จัดทาแผนการดาเนินงานของสภาพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทของมหาวิทยาลัย
ในก ากั บ ของรัฐ และการบริหารงานของสานัก งานร่วมกั บ สภาคณาจารย์ และพนัก งาน มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา
3.2 เพื่อทบทวนและจัดทาแผนการดาเนินงานของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปี 2561-2564
ข้อที่ 6 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มสี มรรถนะสูง (High Performance Organization)
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย
ข้อที่ 6.1 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย
ข้อที่ 6.1.4 ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ข้อที่ 6.1.4 ส่งเสริมให้มกี ารประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อปรับปรุงระบบการสื่อสาร
องค์กรเป็นประจาทุกปี
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5. เป้าหมายการดาเนินโครงการ
5.1 กรรมการสภาพนักงาน ได้มีโอกาสพบปะและร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกับกรรมการสภา
คณาจารย์ แ ละพนั ก งาน มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี และกรรมการสภาพ นั ก งาน
มหาวิทยาลัยบูรพา ในการร่วมแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นในการสร้างสรรค์พัฒนางาน ได้พัฒนาองค์กร
และรับทราบการดาเนินงานตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
5.2 กรรมการสภาพนักงานและเจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การบริหารงานของสานักงานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี และสานักงานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา
5.3 สภาพนักงานมีแผนการดาเนินงาน ประจาปี 2563 เพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย
7. งบประมาณและค่าใช้จ่าย
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจาปี 2562 เป็นจานวน 200,000
บาท (สองแสนบาทถ้วน)
8. วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัย
บูรพา และโรงแรมเดอะไทด์รสี อร์ทบางแสน
9. ผู้รับผิดชอบ

ประธานสภาพนักงาน และคณะกรรมการสภาพนักงาน

10. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ งานสภาคณาจารย์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
11. วิธีการดาเนินโครงการ
11.1 ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
11.2 ประสานงานติดต่อกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ
มหาวิทยาลัยบูรพา
11.3 ประสานงานกับคนขับรถตู้
11.4 ประสานงานกับคณะกรรมการสภาพนักงาน เพื่อจัดเตรียมการทาแผนและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
11.5 จัดการสัมมนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาคณาจารย์และสภาพนักงาน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ มหาวิทยาลัยบูรพา
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12. ประโยชน์ท่ไี ด้รับจากการดาเนินโครงการ
12.1 ทบทวนการทางานที่ผา่ นมาและจัดทาแผนของสภาพนักงานที่ผา่ นมา
12.2 สภาพนัก งาน มีก รอบและแนวทางในการบริหารจัดการที่มีแผนยุ ท ธศาสตร์ของ
สภาพนักงาน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยปัจจุบัน
12.3 คณะกรรมการสภาพนักงานทุกท่านได้มีโอกาสได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ในการร่วมแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นในการสร้างสรรค์พัฒนางาน ได้พัฒนาองค์กร
12.4 สร้างเครือข่ายกับสภาอาจารย์และสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี และ มหาวิทยาลัยบูรพา
12.5 ได้แลกเรียนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ และด้านสวัส ดิการของมหาวิทยาลัย เพื่อ
นามาเป็นข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อไป
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
13.1 เชิงปริมาณ: ผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 ของ
จานวนกลุ่มเป้าหมาย
13.2 เชิงคุณภาพ: ผูเ้ ข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในระดับมากที่สุด
14. สรุปแบบประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดทาแผนการดาเนินงานสภาพนักงาน
ประจาปี 2562
ในการประเมินผลโครงการในครั้งนี้ได้แจกแบบประเมินผลตามจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
24 คน ได้รับแบบประเมินผลกลับมา 24 ชุด โดยแบบประเมิน ผลได้แบ่งหัวข้อในส่วนระดับความพึงพอใจ
ออกเป็น 12 หัวข้อ เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
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1. ความพึงพอใจต่อโครงการ
ประเด็น
มากที่สุด
(5)
1. การประชาสัมพันธ์โครงการฯ
2. ความเหมาะสมของสถานที่
3. ความเหมาะสมของระยะเวลา
4. โสตทัศนูปกรณ์
5. เจ้าหน้าที่สนับสนุน
6. การประสานงาน
7. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
8. การจัดทาแผนสภาพนักงาน ประจาปี
2563
9. สิ่งที่ได้รับจากโครงการครั้งนีต้ รงตาม
ความคาดหวังของท่าน
10. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการฯ
11. ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวม
ของโครงการฯ

13
59.09%
17
77.27%
16
72.73%
13
59.09%
21
95.45%
20
90.91%
19
86.36%
19
86.36%
19
86.36%
19
86.36%
19
86.36%

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน น้อย น้อย ค่าเฉลี่ย
(4)
กลาง
(2) ทีส่ ุด ระดับความ
(3)
(1)
พึงพอใจ
9
4.59
40.91%
มากที่สุด
5
4.77
22.73%
มากที่สุด
5
1
4.68
22.73% 4.55%
มากที่สุด
8
1
4.55
36.36% 4.55%
มากที่สุด
1
4.95
4.55%
มากที่สุด
2
4.91
9.09%
มากที่สุด
3
4.86
13.64%
มากที่สุด
3
4.86
13.64%
มากที่สุด
3
4.86
13.64%
มากที่สุด
3
4.86
13.64%
มากที่สุด
3
4.86
13.64%
มากที่สุด
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2. สิ่งที่ท่านพึงพอใจในการร่วมโครงการในครั้งนี้
1. สถานที่ดูงานมีความเหมาะสมมาก
2. มหาวิทยาลัยที่เลือกไปศึกษาดูงานทั้ง 2 มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดสวัสดิการได้ดี
ครอบคลุม สามารถนามาเป็นต้นแบบในการนาเสนอให้ผบู้ ริหารพิจารณาสนับสนุนให้เกิดเป็น
รูปธรรมต่อไป โดยเฉพาะ การจัดตัง้ กองทุนเงินชดเชย กองทุนรวมสวัสดิการ สวัสดิการเลือก
ได้
3. ความสั มพั นธ์ ที่ใ กล้ชิด มากขึ้น ของคณะกรรมการสภาพนัก งาน ส่งผลให้เ กิดการท างาน
ร่วมกันราบรื่น
4. เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์อานวยความสะดวกสบายให้คณะกรรมการสภาพนักงานอย่างดี
5. ได้ทราบแนวทางในการทางานของสภาพนักงานมากขึ้น
6. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหลายๆ ด้าน
3. ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปพัฒนาการจัดโครงการในโอกาสต่อไป
1. ควรมีโครงการลักษณะนีต้ ่อไป เพราะมีประโยชน์ตอ่ การพัฒนาอย่างมาก
2. ควรมีเวลาได้พิจารณาข้อมูลการทาแผนก่อนวันทาแผนจริง เพื่อเตรียมความพร้อม
3. เพิ่มความหลากหลายของสถานที่จัดโครงการ (แต่ละปีบริบทไม่ควรซ้ากัน)
4. ไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถาบันอื่น และวิทยาเขตของแม่โจ้
5. ควรมีเวลาให้มากกว่านี้
15. สรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดทาแผนดาเนินงานสภาพนักงาน ระหว่างวันที่ 29 – 31
พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-------------------------1. มหาวิทยาลัยบูรพา
สานักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา สังกัดกองกลาง สานักงานอธิการบดี การได้มาซึ่ง
คณะกรรมการสภาพนักงาน จะเลือกมาจากตัวแทนของทุ กคณะ สานัก หน่วยงานละ 1 คน รวม 30 คน
และเลื อ กจากส่ ว นกลางจากสายคณาจารย์ แ ละสายสนั บ สนุ น อี ก สายละ 5 คน รวมทั้ ง สิ้ น 40 คน
อธิการบดีจะเป็นประธานในการประชุมครั้งแรกเพื่อเลือกประธานสภาพนักงาน โดยประธานสภาพนักงาน
จะเป็ น ผู้ เ ลื อ กรองประธานและเลขานุ ก าร ประธานสภาพนั ก งา นด ารงต าแหน่ ง คราวละ 3 ปี
โดยประธานสภาพนักงาน จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการที่สาคัญ ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น คณะกรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย คณะกรรมการงบประมาณ คณะกรรมการบุ ค ลากร คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการวิจัย คณะกรรมการอุธรณ์รอ้ งทุกข์ คณะกรรมการประเมินผลการทางานของผูบ้ ริหาร ฯลฯ
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นโยบายของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพาชุดปัจจุบัน
1. การเป็นองค์กรแห่งความสุข เช่น มีการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมนักสร้างสุข โดยมีตัวแทนจาก
ทุกคณะสานักเข้ารับการฝึกอบรม
2. การดูแลเรื่อง สวัสดิการ ค่าตอบแทน และสิ่งเกื้อหนุน ให้กับบุคลากร โดยมีการจัดทาโพล
สอบถามความคิดเห็นของบุคลากร ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทาประกันสุขภาพให้กับบุคลากร
ทุกคน
3. ความก้าวหน้าในตาแหน่ง โดยจัดให้มีคลินิกให้คาปรึกษา การขอกาหนดตาแหน่งให้ สูง ขึ้น
ทุกสายงาน โดยสายสนับสนุนจะมีพ่เี ลี้ยงที่ได้รับตาแหน่ง ชานาญการพิเศษ คอยให้คาปรึกษา
นโยบายของมหาวิทยาลัยบูรพาทางด้านบุคลากร
ทุกหน่วยงานต้องจัดสรรงบประมาณทางด้านบุคลากร เพื่อเป็นกองทุนรวมของมหาวิทยาลัย โดย
ปีที่ผา่ นมา ทุกหน่วยงานต้องจัดสรรเงินเพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานโดยรวมไว้ที่ศูนย์กลาง จานวน 7,000
บาท/คน/ปี เพื่ อ เป็ น สวั ส ดิ ก ารแก่ พ นั ก งาน เช่ น ค่ า รั ก ษาพยาบาล ค่ า เล่ า เรี ย นบุ ต ร (สิ ท ธิ เ ที ย บเท่ า
ข้าราชการ) ในส่วนของงบประมาณด้านบุคลากร ตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยและงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณะ สานัก จะเป็นผู้รับผิดชอบ
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระพระจอมเกล้าธนบุรี
สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกอบด้วย ตัวแทน
พนักงานตาแหน่งอาจาย์ จากส่วนงานระดับคณะ จานวน 16 คน ตัวแทนพนักงานตาแหน่งอาจารย์จากทั่ว
ทั้งมหาวิทยาลัย จานวน 8 คน และตัวแทนจากพนักงานตาแหน่งอื่นที่ไม่ใช่อาจารย์จ ากทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
จานวน 24 คน รวมจานวนทั้งหมด 48 คน
การบริหารบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีฝ่าย HRM และ HRD โดย
บุ ค ลากรฝ่ า ยบุ ค คลมี ป ระมาณ 30 คน ซึ่ ง บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก คนมี ป ระกั น สุ ข ภาพเที ย บเท่ า
ข้าราชการ แต่เนื่องจากปัจจุบัน บุคลากรเป็นโสดกันมากทาให้ไม่สามารถใช้สวัสดิการของมหาวิทยาลัยใน
บางส่วนได้เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าแต่งงานครั้งแรก ทางสภาพนักงานจึงเสนอ model ทางเลือก สาหรับ
บุคลากรที่เป็นโสด โดยให้เลือกว่าจะรับตัวสวัสดิการเพิ่มวงเงินรักษาพยาบาลให้แก่ตนเอง (+OPD โรงบาล
เอกชน) หรือโยกสวัสดิการที่ให้กับคู่สมรสและบุตรให้กับบิดามารดาแทน
ในส่วนของการสร้างขวัญและกาลังใจของบุคลากรจะมีการดาเนินการหลายรูปแบบ โดยจัดสรร
จากหมวดเงินอุดหนุนและงบประมาณเงินรายได้ในรูปแบบที่คล้ายกับโบนัสคือ ค่าตอบแทนจ่ายตามภารกิจ
พิเศษ โดย 70% จัดสรรให้บุคลากรในลักษณะ performance base คิดคะแนนพิเศษจากงานประจา และอีก
30% จัดสรรให้บุคลากรจากการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการส่วนกลางหรือกิจกรรมต่างๆ ของทาง
มหาวิทยาลัย โดยให้อานาจประธานคณะกรรมการเป็นผู้ให้คะแนนการมีส่วนร่วมของกรรมการแต่ละท่าน
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เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางานให้มหาวิทยาลัย (คณะกรรมการ คณะทางานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยจะไม่ได้
รับเงินค่าเบีย้ ประชุม แต่จะได้รับเงินโบนัสในส่วนนีแ้ ทน)
ในส่วนของหน้าที่ของอาจารย์จะเพิ่มขึ้นอีก 1 หน้าที่และจัดอยู่ในตัวชีว้ ัดของอาจารย์ คือ การจัดหา
ทรัพยากรเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะเป็นเงิน สิ่ งของหรือความร่วมมือต่าง ๆ ก็ได้ โดยจะมีการตีค่าเทียบ
เป็นคะแนน ซึ่งการปฏิบัติงาน จะคานึงถึงผลกระทบของโครงการกิจกรรมที่ทา มีผลกระทบต่อ ประเทศ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานหรือตนเอง
ในส่วนของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ สมาชิกที่เป็นพนักงานแบบประจาสามารถเลือกสะสมได้ 4-8%
ของเงินเดือน และมหาวิทยาลัยจะสมทบให้ 8%
ในส่วนของการขึ้นเงินเดือนของบุคลากรมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี ปรับเปลี่ยนจากการขึน้ เงินเดือนปีละ 2 ครั้ง เฉลี่ยครั้งละ 2.5-3% เป็น ขึน้ เงินเดือนปีละ 1 ครั้ง
เฉลี่ย 5-6% แต่ยังใช้การประเมินปีละ 2 ครัง้ ซึ่งทางสภาคณาจารย์และพนักงานได้เล็งเห็นว่า จานวนเงินที่
บุคลากรได้รับจริงระหว่างปีลดลง และฐานเงินเดือนของบุคลากรก็จะไม่เติบโตเท่าเดิม จึงได้นาข้อสรุปจาก
งานวิจัยเสนอต่อมหาวิทยาลัยให้มีการปรับฐานเงินเดือนขึ้น 2.25% ต่อปี โดยให้ปรับ 3-5 ปี ต่อครั้ง ตาม
สภาวะเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ใช้หลักการนี้ตงั้ แต่ปี
2556 เป็นต้นมา
ศึกษาดูงานสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สานักหอสมุด มีการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการของสานักโดยเน้นพื้นที่ส่งเสริมการเรี ยนรู้ (Learning
space) โดยจัดพื้นที่สาหรับให้บริก าร เรียกว่า Learning and Information Commons ซึ่งเป็นความร่วมมือ
ด้านการเรียนรูร้ ะหว่างสานักหอสมุด และสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โดยแบ่งเป็น 5 โซน ได้แก่
1. Knowledge Zone: พัฒนาองค์ความรู้ จากการบูรณาการสารสนเทศ จากการสืบค้นด้วย
คอมพิวเตอร์
2. Multimedia Zone: พัฒนาการเรียนรู้ ตามอัธยาศัย จากสื่อการเรียนการสอนดิจทิ ัล และพัฒนา
คุณภาพชีวติ เพื่อลดช่องว่างทักษะด้านดิจิทัล (Digital Divide)
3. Update Zone: เพื่อรับข่าวสารสารสนเทศ หรือข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสาร และ
สารสนเทศ
4. Tutoring Zone: เพื่อการถ่ายทอด สนทนา และแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนการพัฒนาการ
เรียนรู้รว่ มกัน
5. Thinking Zone: เพื่อสร้างสรรค์ความคิด และองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งผู้ใช้ตอ้ งการสมาธิ และความ
เป็นส่วนตัว
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นอกจากนี้ ยังให้บริการห้อง Study room จานวน 5 ห้อง การจัดที่สาหรับนอนพักให้นักศึกษามา
นอนระหว่างสอบหรือระหว่างพักเรียน จานวน 3 จุด การจัดมุมนิทรรศการ โดยมีการผลัดเปลี่ยนหัวข้อทุก
เดือน และมีบริการร้านกาแฟที่ชั้น 1
ทั้งนี้ สานักหอสมุดเปิดให้บริการสาหรับ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และยังเปิดให้บุคคลภายนอก
สามารถมาใช้บริการห้องสมุดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ไม่สามารถยืมทรัพยากรได้
3. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์สภาพนักงาน ประจาปี 2563
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติให้นา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเจตนารมณ์สภาพนักงาน
ประจาปี 2562 นามาใช้ในปี 2563 ต่อไป ดังนี้
วิสัยทัศน์สภาพนักงาน
เป็นองค์กรที่ธารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี ความเป็นธรรมของบุคลากร
และสร้างสรรค์ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย
พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสวัสดิภาพ สวัสดิการและความก้าวหน้าของบุคลากร
2. ชื่นชม ยกย่องคนดี ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. กระตุ้น ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
4. ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการบริหารงานมหาวิทยาลัยให้มีธรรมาภิบาล
เจตนารมณ์สภาพนักงาน
เสริมสร้างธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต
4. แผนการดาเนินงานของสภาพนักงาน ประจาปี 2563
จะเน้นการดาเนินการให้ด้านต่าง ๆ จานวน 4 ด้าน ดังนี้
1. ธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณ
ผูร้ ับผิดชอบ:
1) นางศรี กุ ล นั น ทะชมภู 2) ผศ.ดร.วิ ย ะดา ชั ย เวช 3) ผศ.ดร.น าพร ปั ญ โญใหญ่
4) อ.ดร.วีระภรณ์ โตคีรี 5) นางอรทัย ใจป้อ
6) อ.ดร.ประเจต อานาจ และ
7) อ.ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม
หน้าที:่
1.1 โครงการจัดทาแผนการต่อต้านทุจริต
- ทาแผนป้องกันการทุจริต
- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้
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1.2 โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณบุคลากร
- รณรงค์ สื่อประชาสัมพันธ์ บรรยาย เยี่ยมเยือนส่วนงาน ให้ความรู้ สร้าง
จิตสานึก
- ประเมินผลการดาเนินงาน
1.3 โครงการประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ ยกย่องคนดีคนเก่ง
- พิจารณาชื่อที่เหมาะสม เช่น ช่ออินทนิล เพชรพิรุณ เพชรอินทนิล
2. ความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ผูร้ ับผิดชอบ:
1) อ.สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร 2) รศ.ดร.วศิน เจริญตัณธนกุ ล 3) อ.ดร.วิยะดา ชัยเวช
4) นายวิทชัย สุขเพราะนา 5) ผศ.ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์ 6) น.ส.พรินทร บุญเรือง
7) นางรจนา อุดมรักษ์
8) น.ส.ฐิติชญาณ์ ก๋าคา
9) นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี
10) อ.ดร.จิระชัย ยมเกิด และ 11) อ.ดร.ณภัทร เรืองนภากุล
หน้าที:่
2.1 รับฟังความคิดเห็นจากประชาคม
2.2 บรรยายให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ
2.3 สารสภาพนักงาน
2.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร /มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ
3. สวัสดิการ และ ความก้าวหน้าของบุคลากร
ผูร้ ับผิดชอบ:
1) น.ส.อาษิรญา อินทนนท์ 2) น.ส.ภัคจิรา วิจิตร 3) น.ส.พรรณราย ขันคาหมุ ด
4) นางลัดดาวัลย์ ระดม
5) นายวรุณสิริ สุจินดา 6) นายสมบูรณ์ ระดม
7) นางรจนา อุดมรักษ์
8) นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี 9) น.ส.รุ่งนภา ชมดวง และ
10) นายเสกสรร ขวัญศรีวงค์
หน้าที:่
3.1 สารวจความต้องการด้านสวัสดิการ
3.2 ส่งเสริมให้เกิดคลินิกให้คาปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร ฯลฯ
3.3 สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากองทุนเงินชดเชยให้เข้มแข็ง (อย่างน้อยปีละ ๕% ของ
รายได้ ส่วนงานสมทบ และหาช่องทางอื่น ๆ)
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4. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาองค์กร
ผูร้ ับผิดชอบ:
1) คณะอนุกรรมการบริหาร 2) นางอรทัย ใจป้อ และ 3) นายวรุณสิริ สุจินดา
หน้าที:่
4.1 สารวจรับฟังความคิดเห็นต่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
4.2 ทบทวนแผนสภาพนักงาน
4.3 เป็นเจ้าภาพประชุม ปอมท. (ประชุมสัญจร)
4.4 ทบทวนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวดเร็ว
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รูปภาพประกอบการดาเนินโครงการ
บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา

46
การจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี 2563 ของสภาพนักงาน
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บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนจรรยาบรรณ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนจรรยาบรรณ
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

54

55

งานสภาพนักงาน กองกลาง สานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 053-873020 โทรสาร 083-873015
Http://www.facsenate-general.mju.ac.th
Https://www.facebook.com/SenateM

