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ค าน า  

 สารสภาพนักงาน ฉบับน้ีจัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสภาพนักงาน  

ชุดปัจจุบัน (วาระการด ารงต าแหน่ง 1 พฤศจิกายน 2560 – 31 ตุลาคม 2563) ซ่ึงได้รวบรวมผลการ

ด าเนินงานและกิจกรรมของคณะกรรมการสภาพนักงาน ท่ีได้ด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ และ

การเข้าร่วมกิจกรรมหน่วยงานอ่ืนท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จงึได้รายงานผลการด าเนินงานของ

สภาพนักงานให้มหาวิทยาลัยรับทราบ 

 คณะผู้จัดท าขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทุกท่าน ท่ีได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ 

สภาพนักงานตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา และขอขอบคุณประธานสภาพนักงาน และกรรมการ 

สภาพนักงานทุกท่านท่ีให้ค าปรึกษาและตรวจสอบข้อมูลในการจัดท าเอกสารเล่มน้ีจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

มา ณ โอกาสน้ี 

         คณะผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารจากประธานสภาพนักงาน 

 สุดท้ายของการท าหน้าท่ีประธานสภาพนักงาน ในช่วงสามปี อาจถือเป็นกรรมการสภาพนักงานชุด

แรกท่ีท าหน้าท่ีตาม พรบ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2560 ขอขอบคุณบุคลากรแทนกรรมการทุกท่านท่ีให้

ความไว้วางใจพวกเราในการท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนพนักงาน ขอสรุปภาระงานหลัก ๆ ท่ีผ่านมา อาจแยกเป็น 

2 เรื่องส าคัญ ประการแรก การเรียกร้องสิทธิท่ีพึงมี สวัสดิการท่ีควรได้ ต่อต้านความไม่เป็นธรรม และการ

ส่อทุจริต ในช่วงต้นเราแสดงบทบาทไม่เห็นด้วยกับการจ ากัดสิทธิของบุคลากรจากผู้บริหารหลายเรื่อง เช่น 

ห้ามเป็นเพ่ือนกันทางเฟสกับบุคคลบางคน การเรียกบุคลากรบางคนมาเพ่ือข่มขู่มิให้กระท าตามสิทธิ 

รวมถึงการส่อทุจริตของผู้บริหาร เป็นต้น สภาพนักงานเห็นว่าบุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นตามสิทธิ

ในรัฐธรรมนูญได้ แต่หากไปละเมิดสิทธิผู้ใด ก็เป็นสิทธิของผู้น้ันจะสามารถด าเนินการได้ตามกฎหมาย 

ดังน้ัน การบริหารงานในองค์กรต้องรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร และให้ทุกคนมีส่วนร่วม รวมถึงการ

เรียกร้องสิทธิ สวัสดิการของบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน วิชาการ ประการท่ีสอง 

เราเสนอแนะแนวทางการบริหารงานเพ่ือแก้ปัญหา และพัฒนาองค์กรมากมายหลายเรื่องต่อสภา

มหาวิทยาลัย และอธิการบดี เช่น การประเมินการปฏิบัติงานหัวหน้าส่วนงาน  การแก้ไขข้อบังคับการ  

สรรหาหัวหน้าส่วนงานเพ่ือให้บุคลากรมีส่วนรวมมากขึ้น ท้ังน้ีการเสนอแนะเกิดจากการรวบรวมข้อมูลจาก

บุคลากร รวมถึง การเข้าร่วมเป็นผู้ประเมิน เป็นผู้สรรหาหัวหน้าส่วนงาน นอกจากน้ียังมีการเสนอปรับปรุง

ประกาศการร้องเรียนของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นธรรม  การจัดสรรเงินสมทบของกองทุน

ส ารองเล้ียงชีพในส่วนของนายจ้าง  การวิจัย ส ารวจ และส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร อย่างครบวงจร

และเป็นรูปธรรม ซ่ึงเร็ว ๆ น้ี บุคลากรคงได้สัมผัส เป็นต้น ส่ิงหน่ึงท่ีเรารู้สึกเสียดายเป็นอย่างย่ิง คือ 

ประธานสภาพนักงาน ซ่ึงปกติควรจะได้ไปน่ังท าหน้าท่ีในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นตัวแทน

ของบุคลากร แต่ไม่อาจท าหน้าท่ีน้ีได้เน่ืองจาก กรรมการสภามหาวิทยาลัยในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ได้

รับการโปรดเกล้าฯ ลงมา ท าให้องค์ประกอบสภามหาวิทยาลัย ไม่สมบูรณ์ เราจึงไม่อาจเสนอแนะต่อ 

สภามหาวิทยาลัยในท่ีประชุมได้ ท าได้เพียงแค่ท าหนังสือไปเท่าน้ัน ขณะเดียวกัน สภามหาวิทยาลัยก็เสีย

โอกาสท่ีจะได้รับฟังข้อมูลจากตัวแทนบุคลากรโดยตรง 

 หลังจากน้ี สภาพนักงานชุดใหม่ อาจต้องท าหน้าท่ีหนักขึ้นในการเสนอแนะมหาวิทยาลัย ด้วยมี

วิกฤตด้านการลดลงของการรับนักศึกษา รายได้ อย่างมาก องค์กรเราจะปรับตัวอย่างไรเพ่ือให้อยู่รอดใน

สถานการณ์เช่นน้ีได้ ผู้บริหารมีแนวทางในระยะยาวอย่างไร เป็นส่ิงท่ีบุคลากรทุกท่านต้องติดตาม และมี

ส่วนร่วมในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยด้วย ท้ายน้ี ขอเป็นก าลังใจให้ทุกท่าน รวมถึงสภาพนักงาน 

ชุดใหม่ให้ฝา่ฟันอุปสรรคอันใกล้น้ีไปได้ด้วยความราบรื่น    

 
       รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ 

       ประธานสภาพนักงาน 

 



 

ความประทับใจในการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสภาพนักงาน 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานสภาพนักงาน 

สามปีท่ีผ่านมา สภาพนักงานได้ท าหน้าท่ีอย่างสมบูรณ์ ในการเรียกร้องความเป็นธรรม สิทธิท่ีพึงมี 

ลดความเหล่ือมล้ า เสนอแนะแนวทางบริหารมหาวิทยาลัยอย่างมากมาย  รวมถึงสร้างงานใหม่ ๆ ในสภา

พนักงานอย่างต่อเน่ือง แม้จะต้องเผชิญกับวิกฤตต่าง ๆ ท่ีกดดันพวกเราด้วยความกล้าหาญ และสามารถ

ผา่นพ้นมันไปได้  ท่ีส าคัญคณะกรรมการทุกคนช่วยกันสร้างวัฒนธรรมท่ีดีในการมุ่งม่ันท างานเพ่ือส่วนรวม 

จนเป็นหน่ึงเดียว และท างานอย่างมีความสุขจนถึงห้วงสุดท้ายของภาระน้ี  ผมคิดว่าเราได้ตอบแทนคุณของ

แผ่นดินแม่โจ้อย่างเต็มความสามารถแล้ว ขอขอบคุณบุคลากรแม่โจ้ทุกทา่นท่ีให้โอกาสพวกเรา 

นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1 

ขอขอบคุณท่านประธานฯ และคณะกรรมการทุกท่าน ท่ีได้เสียสละเวลา อุทิศความรู้ความสามารถ 

ในการปฏิบัติหน้าท่ี (ตาม พรบ.) รวมถึงการเสนอข้อคิดเห็นต่าง  ๆ เพ่ือร่วมขับเคล่ือนการพัฒนา

มหาวิทยาลัยอย่างมีส่วนร่วมโดยแท้จริง   หลายประเด็น  บรรลุผล   หลายประเด็น  ยังคงต้องได้รับการ

แก้ไขและพัฒนา ขอส่งไม้ต่อให้แก่คณะกรรมการสภาพนักงานชุดต่อไป บันทึกไว้ในความทรงจ ามิรู้ลืม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ ฉายบุ รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 2 

ประทับใจ ท่ีได้รว่มงานกับท่านประธานสภาพนักงาน กรรมการสภาพนักงาน  และผูป้ระสานงานท่ี

มีจิตอาสาทุกท่านครับ 

นางศรกีุล นันทะชมภู เลขานุการสภาพนักงาน 

ภูมิใจท่ีได้เป็นตัวแทนของข้าราชการ พนักงานทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย มีโอกาสได้เสนอแนะต่อ

การบริหารมหาวิทยาลัยในหลาย ๆ ด้าน บางเรื่องส าเร็จ บางเรื่องไม่ส าเร็จ ด้วยปัจจัยหลาย ๆ ด้าน แต่ก็

พยายามเข้าใจทุกฝ่าย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเดินไปข้างหน้าอย่างม่ันคง เพราะน่ันคืออนาคตของพวกเรา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช 

1. ตัวแทนสภาพนักงานแต่ละคณะมีเป้าหมายในการท างานท่ีตรงกันคือ "ต้องการให้มหาวิทยาลัย

แม่โจ ้มีความเจริญ และม่ันคง" 

2. สมาชิกสภาทุกท่าน มีความเป็นประชาธิปไต ยอมรับในความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้แสดง

ความคิดเห็น 

3. สมาชิกทุกท่าน ท างานร่วมกันด้วยความเป็น พ่ีน้อง ไม่ได้แบ่งประเภทของสายงาน 

4. ประธานสภา วิสัยทัศน์ของประธานสภา กว้างไกล มีรอบด้าน คิดล่วงหน้า เพ่ือให้มหาวิทยาลัย

พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง 

 

 



นางลัดดาวัลย์ ระดม 

ประทับทีมงานเจ้าหน้าท่ีทุกทา่น ดูแลดีมาก ๆ ค่ะ  และ  ขอขอบคุณ มาก ๆ ค่ะ 

หลังจากท่ี มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปล่ียนสถาณภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เราเป็นตัวแทน

สภาพนักงานทีมแรก  และภูมิใจท่ีมีส่วนได้ท ากิจกรรมหลายๆ อย่าง และหวังว่าจะเป็นต้นแบบให้ทีมสภา

พนักงานทีมต่อ ๆ ไปได้สานต่อ และปรับปรุงให้ดีย่ิง ๆ ขึน้ ขอบคุณทุกท่านค่ะ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วศนิ เจริญตัณธนกุล 

ผมภูมิใจท่ีได้เป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร ์ท าหน้าท่ีเป็นกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ได้มีโอกาสน าค าถาม และข้อคิดเห็นจากเพ่ือนบุคลากรในคณะ มาน าเสนอในสภาพนักงาน ได้มีโอกาสรับ

ฟังความคิดเห็นและได้มีโอกาสรู้จักเพ่ือนบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย รวมถึงได้มีโอกาส

เรียนรู้การท างานอย่างมืออาชีพจากท่านประธานสภาพนักงาน (รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ) ผมเชื่อว่า

สภาพนักงานจะเป็นองค์กรท่ีช่วยขับเคล่ือนการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้ ก้าวไปข้างหน้าควบคู่กับการ

เป็นองค์กรแห่งความสุขของบุคลากรทุกคนครับ 

อาจารย์ ดร.วัชรวีรรณ ชาติพันธ์ 

ยินดีท่ีได้มาเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้พัฒนาผา่นการท างานในองค์กรสภา

พนักงาน ซ่ึงยังคงเป็นองค์กรท่ียืนหยัดบนความถูกต้อง และรักษาผลประโยชน์แก่ส่วนรวมอยู่เสมอ ถึงแม้

กรรมการแต่ละท่านจะมาจากหลากหลายหน่วยงาน มีบ้างท่ีแตกต่างทางความคิดเห็น แต่ทุกท่านมี

เป้าหมายเดียวกันคือการท างานเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าย่ิงขึ้นไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น าพร ปัญโญใหญ่ 

ได้เป็นส่วนหน่ึงของการท าหน้าท่ีบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ 

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาขึ้นในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอบคุณครับผม 

อาจารย์สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร 

ยินดีและภูมิใจท่ีได้ร่วมปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการสภาพนักงาน ชุดท่ี 1 ค่ะขอขอบคุณท่านประธานและ

คณะกรรมการสภาพนักงานทุกท่าน ส าหรับประสบการณ์ใหม่ จะเก็บความประทับใจ ความสุข และความ

ทรงจ าท่ีดีน้ีไว้ตลอดไปค่ะ 

อาจารย์ ดร.วุฒกิานต์ ปุระพรหม 

ความประทับใจท่ีสัมผัสได้อันดับแรก คือ ความอบอุ่น จากการมีเครือข่ายกลุ่มตัวแทนของ

หน่วยงานทุกหน่วยงานในมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ “ซ่ึงไม่ว่าจะเดินไหนทางไหนของแม่โจ้ จะสามารถทักทาย

และเป็นท่ีรู้จักกันอย่างท่ัวถึง” ส่งผลให้การด าเนินงาน ประสานงาน จากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปโดยสะดวก 

เกิดการท างานร่วมกัน เกิดความสามัคคี ซ่ึงเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 



นางรจนา อุดมรักษ์ 

การท าหน้าท่ีกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ ้ท าให้ตัวเองได้เริ่มเรียนรู้การท างานร่วมกับ

บุคลากรจากหลากหลายหน่วยงาน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมุมมองในการท างานที่กว้างขึ้น ซ่ึงแต่ก่อน

เคยท างานในต าแหน่งท่ีตนเองรับผิดชอบในหน่วยงานจะมองการท างาน ปัญหา เฉพาะส่วนของคณะ  

แต่พอมาเป็นคณะกรรมการฯ ท าให้มองภาพการท างานท่ีกว้างขึ้น ท าให้เห็นท้ังข้อดี และข้อท่ีควรจะ

ปรับปรุงแก้ไขขององค์กรขนาดใหญ่ ดีใจท่ีได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ และให้ข้อมูลสนับสนุนท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนกลาง และดีใจท่ีได้ร่วมงานกับคณะกรรมการฯ ทุกท่าน และยินดีท่ีจะให้ความมือกับ  

สภาพนักงานทุกเรื่องค่ะ ขอบพระคุณค่ะ 

นางศิริพรรณ ขยัน 

ความประทับใจและส่ิงท่ีได้รับจากการด ารงต าแหน่งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

ได้เครือข่ายจากทุกส่วนงานท้ังสายวิขาการและสายสนับสนุน การได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

เพ่ือการพัฒาองค์กร และประธานสภาพนักงาน ท่ีทรงไว้ด้วยคุณวุฒิและวัยวุฒิ 

นางอรทัย ใจป้อ 

ความประทับใจส าหรับการเป็นกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในวาระปี 2560-2563 

เป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยในการแสดงความคิดเห็นในนามตัวแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย ในการผลักดันกฏ

ระเบียบ และขัอบังคับต่าง ๆ ท่ีเป็นสวัสดิการ และขวัญก าลังใจในการท างานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

และส่ิงส าคัญอีกอย่าง คือ ความเป็นพ่ี เป็นน้อง เป็นเพ่ือน ท่ีช่วยเหลือเก้ือกูล และการรับฟังความคิดเห็น

ของคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ ้ขอชื่นชมคณะกรรมการทุกท่านด้วยหัวใจ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์ 

จากการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสภาพนักงาน รู้สึกประทับใจการท างานสามส่วนดังน้ี  

1.ภาวะผู้น าของท่านประธาน ท่ีสร้างประสบการณ์และให้ความรู้ใหม่ ๆ ในแวดวงมหาวิทยาลัยใน

การบริหารจัดการท้ังวิชาการและส่วนอ่ืน ๆ  

2.การท างานร่วมกันของทีมคณะกรรมการท าให้เกิดเครือข่ายระหว่างหน่วยงานมีกัลยาณมิตร

เพ่ิมขึน้มากมาย  

3.การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีส่วนงานสภาพนักงานท่ีคอยสนับสนุนทุกเรื่องมีการบริการท่ีดี

เย่ียมขอบคุณค่ะ 

นางสาวพรนิทร บุญเรอืง 

ตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมาเป็นความภาคภูมิใจอย่างย่ิงท่ีได้มีโอกาสในการปฏิบัติหน้าท่ี

กรรมการสภาพนักงาน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการท าหน้าท่ีแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยในการส่งเสริม  

การรักษา และการเรียกร้องสิทธิในด้านต่าง ๆ แทนบุคลากร ถือว่าเป็นเวทีท่ีจะได้ตอบแทนมหาวิทยาลัยท่ี

นอกเหนือจากปฏิบัติงานตามหน้าท่ีประจ าของตนแล้ว ด้วยการปฏิบัติงานให้กับส่วนรวมของมหาวิทยาลัย

ตามศักยภาพท่ีพึงมี 



อาจารย์ ดร.ประเจต อ านาจ 

การท างานคณะกรรมการสภาพนักงานชุดน้ี เป็นการด าเนินงานภายใต้เหตุและผลในทิศทาง

เดียวกัน ไม่ค่อยได้เห็นประเด็นท่ีท าให้เกิดความขัดแย้ง จึงท าให้มีความอบอุ่นเหมือนอยู่ในครอบครัว

เดียวกัน และท่ีส าคัญท่ีสุดเรามีประธานท่ีเก่งมาก มีความรอบรู้ในทุกเรื่อง กล้าท ากล้าแสดงออกกล้า

น าเสนอในส่ิงท่ีถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่องท่ีเป็นมติของสภาพนักงานท่ีเก่ียวกับความเป็นอยู่และ

คุณภาพชีวิตของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกท้ังยังเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในฐานะประธาน  

สภาพนักงานท่ีได้รับการยอบรับและชื่นชมจากสถาบันการศึกษาอ่ืน โชคดีมากครับท่ีมีโอกาสได้ร่วมงานกับ

กรรมการท่ีน่ารักทุกคนในชุดน้ี 

อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตครีี 

การเข้ามาท างานต าแหน่งคณะกรรมการสภาพนักงาน ถือว่าได้โอกาสในการเรียนรู้การท างาน 

และได้รับประสบการณ์มากมาย เพ่ือนร่วมงานมีความเป็นมิตร ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเป็นอย่างดี และส่ิงท่ี

ประทับใจอีกอย่างในการท างานของสภาพนักงาน คือการท างานเป็นทีม   

“การได้เข้ามาท าหน้าท่ีการเป็นกรรมการสภาพนักงานถือว่าส าคัญแล้ว..แต่ส่ิงท่ีท าให้การท างานมี

ความสุขคือการมีสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีดี” 

ว่าที่ร้อยตรสีมบูรณ์ ระดม 

ในฐานะคณะกรรมการสภาพนักงานคนหน่ึงท่ีเป็นบุคลากรท่ีมาจากตัวแทนส านักวิจัยและส่งเสริม

วิชาการการเกษตร ต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาพนักงาน และคณะกรรมการทุกท่านท่ีช่วยกันท างาน

ได้เป็นอย่างดี ในการช่วยขับเคล่ือนนโยบายงานต่างๆ และช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทุก

ด้าน โดยเฉพาะการช่วยผลักดันด้านธรรมาภิบาล สิทธิต่าง ๆ ท่ีมีความเหล่ือมล้ าในสังคมแม่โจ้ ให้กับ

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างงบต่าง ๆ ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความ

เคารพ 

นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี 

 ในฐานะลูกแม่โจ้ท่ีเติบโตมาต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษาจนเข้ารับท างานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับโอกาส

จากการเลือกเข้ามาเป็นกรรมการสภาพนักงาน การได้มาท างานในองค์กรน้ี รู้สึกมีความภาคภูมิใจท่ีได้เป็น

ส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยท่ีเรารักให้ก้าวต่อไปข้างหน้า ท้ังการเสนอแนวทางในการแก้ไข

ปัญหา และเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้ังด้านนโยบาย วิธีการท างาน อีกท้ังยังได้รับ

ประสบการณ์ วิธีคิด กระบวนการท างานจากกรรมการท่ีมาจากคณะ/ส านัก ต่าง ๆของมหาวิทยาลัย 

ขอขอบคุณทุกโอกาส ทุกประสบการณ์ ท่ีคอยผลักดันให้กระผมมีความมุ่งม่ัน ต้ังใจ ท่ีจะพัฒนา

มหาวิทยาลัยแม่โจข้องเราต่อไปอีกครับ 

 

 



นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าค า 

ขอบคุณส าหรับโอกาส ความรู้ แนวคิด วิธีการท างาน ท่ีได้เรียนรู้จากการเป็นตัวแทนหน่วยงานใน

สภาพนักงานในครั้งน้ี แล้วยังได้รู้จักคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนท่ีมีความรูแ้ละความสามารถอีกด้วย 

อาจารย์ ดร.จริะชัย ยมเกิด 

ได้มิตรภาพและประสบการณ์ท่ีดีในอีกห่วงหน่ึงของชีวิตการท างาน มีความเข้าใจและภูมิใจในฐานะ

สมาชิกสภาพนักงานคนหน่ึง 

นางสาวภัคจริา วิจิตร 

ดีใจและภาคภูมิใจท่ีได้เป็นตัวแทนบุคลากร ท าให้มีโอกาสได้ร่วมท างานกับท่านประธานสภา

พนักงาน (รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ) และกรรมการสภาพนักงานท่ีมาจากทุกส่วนงาน ตลอดจน

เจ้าหน้าท่ีของงานสภาพนักงาน กองกลาง เวทีของสภาพนักงานเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และมีส่วนร่วม ท าให้เกิดมุมมองท่ีกว้างขึ้น และรู้สึกภูมิใจเป็นอย่าง

ย่ิงท่ีคณะกรรมการสภาพนักงานชุดน้ี เป็นผู้ขับเคล่ือนและผลักดันให้งานหลายอย่างส าเร็จอันก่อให้เกิด

คุณประโยชน์โดยส่วนรวมแก่บุคลากรและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

นายวิทชัย สุขเพราะนา 

 ขอขอบคุณในความเป็นน้องพ่ี เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนร่วมอุดมการณ์ ในครอบครัวของเราชาวสภา

พนักงาน ในช่วงวาระท่ีเราร่วมท างานกันมา 3 ปี เราได้รับหลาย ๆ ส่ิง หลาย ๆ อย่าง ในบ้านของเรา ท าให้

องค์กรของเรามีความมุ่งม่ันท่ีจะท างานรับใช้สังคมชาวแม่โจ้ต่อไป ผมเชื่อม่ันว่า สภาพนักงานจะมีบทบาท

และเป็นท่ีพ่ึงของชาวแม่โจ้ตลอดไป 

นางสาวพรรณราย ขันค าหมุด  

ดีใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงในคณะกรรมการสภาพนักงาน และได้ร่วมงานกับผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ 

โดยร่วมแรงร่วมใจกันในการผลักดันเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน ท่ีพึงจะได้รับให้กับพนักงานใน

มหาวิทยาลัย ขอบคุณทีมงานท่ีน่ารักทุก ๆ ท่าน และขอเป็นก าลังใจให้กับกรรมการสภาฯ ชุดต่อ ๆ ไปด้วย

นะคะ ขอบคุณค่ะ 

นายบรรพต โตสิตารัตน์ 

รู้สึกภูมิใจมากครับ ท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมการสภาพนักงาน ท่ีได้รับการคัดเลือกจาก

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ในช่วงเวลา 3 ปี ท่ีน่ีได้ให้โอกาสผมในการท างานร่วมกับบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ท่ีมีความรู้ ความสามารถจากทุกหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตัวอย่างของการท างานท่ีดี และเป็น

มาตรฐานให้ผมได้เรียนรู้ ต้องขอขอบคุณงานสภาพนักงาน คณะกรรมการฯ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย

แม่โจ ้ทุกท่านด้วยครับ 

 

 



นางสาวอาษิรญา อินทนนท์ 

ระยะทางจักเป็นเครื่องพิสูจน์ม้า  วันเวลาจักเป็นเครื่องพิสูจน์คน  

ผา่นร้อนผ่านหนาวให้รู้จักทน เกิดเป็นคนควรม่ันขยันเอย 

ด้วยอุปนิสัยส่วนตัวท่ีอาจล้น ๆ ไปบ้าง แต่ก็จริงจัง จริงใจ ใส่ใจ พร้อมเรียนรู้ ในการท างานเพ่ือ  

แม่โจ้ และดีใจมากท่ีได้รู้จัก และได้ท างานร่วมกับทุกท่าน ได้รู้จัก ได้เรียนรู้ ได้บทเรียน ได้ประสบการณ์  

ขอบคุณส าหรับมิตรภาพท่ีงดงามท้ังจากกรรมการและเจ้าหน้าท่ีของงานสภาพนักงาน ทุกท่าน //ขอบคุณ

ส าหรับบททดสอบในอีกบทบาทหน่ึงในชีวิต//ความสุขท่ีได้ท างานเพ่ือแม่โจ้ 
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กรรมการสภาพนักงานชุดต่อ ๆ ไปในการท างานเพ่ือมหาวิทยาลัยตามเจตนารมย์ท่ีสภาพนักงานชุดแรก 

ได้วางไว้ครับ 

นายเสกสรรค์ ขวัญศรวีงค์ 

รู้สึกยินดีและขอบคุณส าหรับโอกาสในการปฏิบัติหน้าท่ี ตลอดเวลาท่ีผ่านมา ชอบความเป็นกันเอง

ของทีมงาน และกรรมการทุกทา่น ขอเป็นก าลังใจให้กับกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งต่อและกรรมการท่านใหม่ 

ท่ีจะขับเคล่ือนสภาพนักงานให้เดินหน้าต่อไป หากมีโอกาสคงได้ ร่วมงานกันอีกครับ ขอบคุณ 
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2.11 นางอรทัย  ใจป้อ     อนุกรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 1) รับฟังและเสนอแนะแนวทางพัฒนา แก้ปัญหาอุปสรรคด้านการเรียน การสอนทการวิจัย 

บริการวิชาการในมุมมองต่าง ๆ ท้ังในภาพรวมและระดับคณะ 

 2) รับฟังและเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาวิธีปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงาน วิธีปฏิบัติท้ังใน

ระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 3) เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และวิธีปฏิบัติต่อความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีบุคลากร

สายวิชาการ 

3. คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมสวัสดิการและกิจกรรมสัมพันธ์ 

3.1   นางศรีกุล  นันทะชมภู    ประธานอนุกรรมการ 

3.2   นายพงษ์พิพัฒน์  ราชจันทร์   อนุกรรมการ 

3.3   นายวรุณสิริ  สุจินดา    อนุกรรมการ 

3.4   นายศุภชัย  ชัยอุดมวิถี    อนุกรรมการ 

3.5   นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าค า    อนุกรรมการ 

3.6   นายวิทชัย  สุขเพราะนา    อนุกรรมการ 

3.7   นายเสกสรรค์  ขวัญศรีวงศ์   อนุกรรมการ 

3.8   นางสาวภัคจิรา  วิจิตร    อนุกรรมการ 

3.9  นางรจนา  อุดมรักษ์    อนุกรรมการ 

3.10  นางสาวพรรณราย  ขันค าหมุด   อนุกรรมการ 

3.11  ว่าท่ีร้อยตรีสมบูรณ์  ระดม   อนุกรรมการ 

3.12  นางลัดดาวัลย์  ระดม    อนุกรรมการ 

3.13  นางสาวอาษิรญา  อินทนนท์   อนุกรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 1) เสนอแนะแนวทางพัฒนา และวิธีปฏิบัติต่อความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีบุคลากรสาย

สนับสนุน 

 2) พิจารณาและส่งเสริมสวัสดิการรูปแบบต่าง ๆ แก่บุคลากรอย่างเหมาะสม และคุ้มค่า 

 3) ส่งเสริมกิจกรรมสัมพันธ์แก่บุคลากรในลักษณะต่าง ๆ โดยเน้นให้เกิดความเป็นเอกภาพ

ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน  
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4) ประสานกับหน่วยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือบรรลุแนวทางแก้ปัญหาของบุคลากร

น้ัน 

 5) เสนอแนะวิธีปฏิบัติต่อมหาวิทยาลัยและหน่วยงานเพ่ือวางแนวทางแก้ปัญหาท่ีจะกระทบ

ต่อบุคลากร 

 6) ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประเมินผลการด าเนินงานด้าน

จรรยาบรรณท้ังบุคลากรและผู้บริหาร 

4. คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

4.1   อาจารย์สุวรรณ  เลียงหิรัญถาวร   ประธานอนุกรรมการ 

4.2   นายพงษ์พิพัฒน์  ราชจันทร์   รองประธานอนุกรรมการ 

4.3   อาจารย์ ดร.ประเจต  อ านาจ   อนุกรรมการ 

4.4   อาจารย์ ดร.วีรภรณ์  โตคีรี   อนุกรรมการ 

4.5   รองศาสตราจาย์ ดร.วศิน  เจริญตัณธนกุล  อนุกรรมการ 

4.6   อาจารย์ ดร.รจพรรณ  นิรัญศิลป์   อนุกรรมการ 

4.7   นางสาวพรินทร  บุญเรอืง    อนุกรรมการ 

4.8   นายบรรพต  โตสิตารัตน์    อนุกรรมการ 

4.9   นางสาวภัคจิรา  วิจิตร    อนุกรรมการ 

4.10  ว่าท่ีร้อยตรีสมบูรณ์  ระดม   อนุกรรมการ 

4.11  นางศิริพรรณ ขยัน     อนุกรรมการ 

4.12  นายศุภชัย  ชัยอุดมวิถี     อนุกรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 1) วางแผนการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์และกิจกรรมของสภาพนักงาน 

รวมถึงการก ากับดูแลให้เป็นไปตามแผน 

2) พิจารณาเน้ือหา และช่องทางการประชาสัมพันธ์ เพ่ือส่ือสารให้แก่บุคลากรใน

มหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง  

3) เผยแพร่นโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย กระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากร มี

ส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
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สภาพนักงานมีหน้าท่ี ตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. 2560 

หมวด 1 องค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ี ดังน้ี 

(1) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการท้ังปวงของ

มหาวิทยาลัย 

 (2) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและระหว่าง  

      ผูป้ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยด้วยกัน 

 (3) ส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และเกียรติภูมิของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

 (4) ประสานงานเพ่ือท ากิจกรรมร่วมกับสภาพนักงานของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอ่ืน 

 (5) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าท่ีสภาพนักงาน 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสวัสดิภาพ สวัสดิการและความก้าวหน้าของบุคลากร 

2. ชื่นชม ยกย่องคนดี ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. กระตุ้น ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

4. ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการบริหารงานมหาวิทยาลัยให้มีธรรมาภิบาล 

 
 

วิสัยทัศน์สภาพนักงาน  

“เป็นองคก์รที่ธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศร ีความเป็นธรรมของบุคลากร 

และสร้างสรรค์ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย” 

 

เจตนารมณ์สภาพนักงาน    

  “เสริมสร้างธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต” 
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ผลการด าเนินงานในรอบปี พ.ศ.2560 -2563 

ผลงานและกิจกรรมของสภาพนักงาน 

การประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 

ปี พ.ศ. 2560 จ านวน  2  ครั้ง 

ปี พ.ศ. 2561  จ านวน  12  ครั้ง 

ปี พ.ศ. 2562  จ านวน  12  ครั้ง 

ปี พ.ศ. 2563  จ านวน  10  ครั้ง 

 

การสรรหาและการเลือกตั้ง  

 ประธานสภาพนักงานได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการโดยต าแหน่งของคณะกรรมการสรรหาผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 

ปีงบประมาณ 2561 

- กรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแตง่ตั้งเป็นคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

- กรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและผูป้ฏิบัติงานที่มิใช่

คณาจารย์ประจ า  

- กรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแตง่ตั้งเป็นผู้อ านวยการส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร  

- กรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหนง่นายกสภามหาวิทยาลัย  

- กรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหนง่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

- กรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแตง่ตั้งเป็นอธิการบดี  

- กรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแตง่ตั้งเป็นคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว  

- กรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแตง่ตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์  

- กรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแตง่ตั้งเป็นคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 
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ปงีบประมาณ 2562 

- กรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหนง่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

- กรรมการสรรหาคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

- กรรมการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

- กรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

 

ปงีบประมาณ 2563 

- กรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

- กรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

- กรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

- กรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน 

- กรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบสิ่งแวดล้อม 

- กรรมการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

- กรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 

 

การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน 

ปี พ.ศ. 2560 จ านวน    2 ครั้ง 

ปี พ.ศ. 2561  จ านวน    10 ครั้ง 

ปี พ.ศ. 2562  จ านวน    8 ครั้ง 

ปี พ.ศ. 2563  จ านวน    6 ครั้ง 
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ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

ป ีพ.ศ. 2561 

ข้อเสนอแนะจากสภาพนักงาน ผลการด าเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. บัญชีค่าจ้างขั้นต่ าขั้น สูงของพนักงาน

ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ( ต า ม ห นั ง สื อ ที่  ศ ธ 

0523.1.1.3/235 ลงวันที่  26 ธันวาคม 

2560) 

ในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 

2561 ได้พิจารณาวาระ ข้อเสนอแนะเรื่อง บัญชีค่าจ้างขั้น

ต่ าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

ดังนี้  1 . ให้ปรับบัญชีค่าจ้างขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงาน 

มหาวิทยาลัยตามที่สภาพนักงานเสนอ โดยให้ปรับปรุง

บัญชีค่าจ้างขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยน

สถานภาพให้เป็นบัญชีเดียวกันกับพนักงานมหาวิทยาลัย

เดิม และให้กองการเจ้าหนา้ที่จัดท าประกาศต่อไป  

2. การก าหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความ

แตกต่างกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความประสงค์ให้

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เร่งเสนอขอต าแหน่ง

ทางวิชาการ เพราะเป็นตัวชีว้ัดของมหาวิทยาลัย จึงก าหนด

บัญชีไว้ไม่สูง ในส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

นั้น การด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นเพื่อไม่ให้อัตราค่าจ้างเต็มขั้น 

และในระดับเช่ียวชาญได้มกี าหนดจ านวนกรอบอัตราไว้ ซึ่ง

ไม่สามารถด ารงต าแหน่งได้ทุกคน ที่ประชุมจึงมีมติให้ตั้ง

ทีมงาน โดยให้ศึกษารายละเอียดจากหน่วยงานอื่น ๆ หรือ

จากผู้มีความรูจ้ากภายนอก และให้สรุปผลเสนอต่อ ก.บ.ม. 

พิจารณาต่อไป 

2. วิกฤติการจราจรใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

(ตามหนังสือที่ ศธ 0523.1.1.3/015 ลงวันที่ 

19 มกราคม 2561)  

  

 

เสนอที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี และ กก.

บริหารต่อไป (อาจารย์อภิชาติ สวนค ากอง ส่งกองอาคาร

และสถานที่ 25 ม.ค. 2561) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ให้

รองอธิการบดี อาจารย์อภิชาติ สวนค ากอง และ หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการเรื่องการจราจรของมหาวิทยาลัย

ทั้งหมดโดยด่วน และรายงานผลเสนอ คณะกรรมการ

บริหารฯ เพื่อทราบเป็นระยะ รวมถึงแจง้ ให้ 
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ข้อเสนอแนะจากสภาพนักงาน ผลการด าเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. วิกฤติการจราจรใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

(ตามหนังสือที่ ศธ 0523.1.1.3/015 ลงวันที่ 

19 มกราคม 2561)  

(ต่อ) 

ทุกหน่วยงาน คณะ ส านัก กอง ทราบและเข้าใจและร่วม

ด าเนินการ การรณรงค์ลดการใช้รถจักรยานยนต์ และ

รถยนต์ เพิ่มการเดินและการใช้จักรยานให้มากขึ้น 

3. การก าหนดกรอบ ต าแหน่งสายสนับสนุน

เพื่อขอต าแหน่งใน ระดับที่สูงขึ้น  (ตาม

หนังสือที่ ศธ 0523.1.1.3/018 ลงวันที่ 19 

มกราคม 2561) 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

(ก.บ.ม.)  ในการประชุมครั้ งที่  11 /2561 เมื่อวันที่  11 

กรกฎาคม 2561 มีข้อสรุปด าเนินการ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยได้ท าหนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับผลการ

ประเมินค่างานเพื่อก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นแก่บุคลากร 

ตามหนังสือ (ที่ ศธ 0523.1.7.2/ว304 ลงวันที่ 24 เมษายน 

2560 ซึ่งเป็นมติ ก.บ.ม.ในการ ประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อ

วันที่ 19 เมษายน 2560   

2. หน่วยงานในก ากับปัจจุบันไม่มีนโยบายให้มีการก าหนด

กรอบต าแหน่งระดับช านาญการหรือช านาญการพิเศษใน

หน่วยงานก ากับ เนื่องจากไม่มีความชัดเจนของหน่วยงาน 

รอการปรับปรุงโครงสร้างในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

หากบุ คลากรที่ สั งกั ดหน่ วยงาน ในก ากั บต้ อ งการ

ความก้าวหน้าในอาชีพในการขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น 

ขอให้โอนย้ายไปสังกัดหน่วยงานตามโครงสร้างของ

มหาวิทยาลัย บุคลากรสายสนับสนุนในต าแหน่งวิชาการ 

เช่น นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ สามารถขอก าหนดกรอบ

ต าแหน่งได้เช่นเดียวกับสายวิชาการ โดยต้องขอประเมินค่า

งานทุกต าแหน่ง ต้องยึดหลักการวิเคราะห์ภารกิจของ

หน่วยงานและประเมินค่างานเพื่อวัดคุณภาพของต าแหน่ง

ตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ ความรู้  

ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

3. การสนับสนุนงบประมาณในการไปน าเสนอผลงานทาง

วิชาการของบุคลากรสายสนั บสนุนของส านัก งาน

อธิการบดี มติที่ประชุมคณะกรรมการส านักงานอธิการบดี 

ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 มีมติให้รอ

นโยบายจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เชน่เดียวกับ 
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ข้อเสนอแนะจากสภาพนักงาน ผลการด าเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. การก าหนดกรอบ ต าแหน่งสายสนับสนุน

เพื่อขอต าแหน่งระดับที่สูงขึ้นตามหนังสือที่ 

ศธ0523 .1.1.3/018 ลงวันที่ 19 มกราคม 

2561 (ต่อ) 

คณะ/ วิทยาลัย (ตามหนังสือที่ ศธ 0523.1.1.6/1218 ลง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561) 

4. ขอรับทราบแนว ทางการด าเนินการของ

สภามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ต่อกรณีข่ าว

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมี ปัญหาธรรมาภิ

บาล (ตามหนังสอืที่ ศธ 0523.1.1.3/ว092 

ลงวันที่  26 เมษายน 2561) และ (ตาม

หนังสือที่ ศธ 0523.1.1.3/067 ลงวันที่ 22 

มนาีคม 2561)  

 

สภามหาวิทยาลัยรับทราบ และได้มีการด าเนินการต่อ   

กรณีดังกล่าวในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 

มีนาคม 2561 โดยน าผลสรุปจากการร่วมประชุม กับ

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่  19 

มีนาคม 2561 ทั้ง 2 ประเด็น และได้ชี้แจงเพื่อสร้างความ

เข้าใจให้กับประชาคมแม่โจ้และสังคม ภายนอกได้รับทราบ

เมื่อวันที่  17 เมษายน 2561 โดย การแถลงข่าวต่อ

สื่อมวลชนทุกแขนง และจะน าเสนอ ประเด็นดังกล่าวในที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2561  

5. ขอคัดค้านการลิดรอน คุกคามสิทธิ  

เ ส รี ภ า พ ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย   ( ต า ม หนั ง ส อื ที่  ศ ธ 

0523.1.1.3/123 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 

2561) 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการ 

ประชุมครั้งที่  8/2561 เมื่อวันที่  23 พฤษภาคม 2561 

รับทราบในเรื่องดังกล่าว และให้เสนอ คณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเพื่อ ทราบ และแจ้งทุก

หนว่ยงานทราบแล้ว   

6. การจา่ยเงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัย 

(ตามหนังสอืที่ ศธ 0523.1.1.3/144 ลงวันที่ 

5 มถิุนายน 2561) และ (ตามหนังสอืที่ ศธ 

0523.1.1.3/044 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 

2561) 

พนักงานมหาวิทยาลัย (ตามหนังสือที่ ศธ 0523.1.1.3/144 

ลงวันที่  5 มิถุนายน 2561) และ (ตามหนังสื อที่  ศธ 

0523.1.1.3/044 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561)  

บันทึกมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ง

ที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ได้ พิจารณาเรื่อง

ดังกล่าว มีมติ ดังนี้ 1.เห็นชอบให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่

เปลี่ยนสถานภาพ จ านวน 237 ราย ได้รับค่าจ้างส่วนที่ค้าง

จ่าย ร้อยละ 40 ของเงนิเดือน/ค่าจา้งเดิม) ในปีงบประมาณ 

2560 2. ส่วนค่าจ้างค้างจ่ายของปีงบประมาณ 2561            

ให้กองการเจ้าหน้าที่ กองแผนงาน กองคลัง สรุปเสนอ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามหนังสือที่ ศธ 

2523.1.1/1068 ลงวันที่ 19 มถิุนายน 2561 
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7. แนวทางการสนับสนุนและผลักดันให้ 

ลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้มีความก้าวหน้า

ใ น ส า ย ง า น    ( ต า ม ห นั ง สื อ ที่  ศ ธ 

0523.1.1.3/226 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 

2561) 

หนังสือจาก กองการเจ้าหน้าที่  ชี้แจงแนวทางการ 

สนับสนุนและผลักดันให้ลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้ ดังนี้  

1 .ก าหนดประเภทต าแหน่งบุคคลใหม่คือ  “ลูกจ้าง 

มหาวิทยาลัย โดยจ้างเช่นเดียวกับ “พนักงานราชการ” แต่

ใช้เงินรายได้ในการจ้าง โดยมีสัญญาจ้างมากกว่า 1 ปี (101 

อัตรา) โดยจะปรับให้ลูกจ้างช่ัวคราวเข้าสู่ ต าแหน่งเพื่อ

ความก้าวหน้าในอาชีพ 

2. ใช้แนวทางการบริหารคนดีคนเก่ง โดยวิธีการให้ลูกจาุง

ช่ัวคราวสอบแข่งขันภายใต้กรอบที่มอียู่  

3.หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการ กองการเจ้าหน้าที่ 

จะแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติตาม

หนังสือ ที่ ศธ 2523.1.7.2/1306 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 

8. แนวทางการแก้ปัญหาหลักสูตรไม่ผ่าน 

เกณฑม์าตรฐาน สกอ. (ตามหนังสือที่ ศธ 

0523.1.1.3/239 ลงวันที่  28 กันยายน 

2561) 

ส่ งหนั งสื อถึ ง  เ ลขานุ ก ารคณะกรรมการบ ริ ห า ร 

มหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

9. กรณีข้อร้องเรียนเรื่อง ขอให้พิจารณา 

ถอดถอนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิและประธานคณะกรรมการ 

สรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ตาม

หนังสือที่ ศธ 0523.1.1.3/17 ลงวันที่ 22 

ตุลาคม 2561) และส าเนา (หนังสือที่ ศธ 

0523.1.1.3/ว255 ลงวันที่  22 ตุลาคม 

2561) 

ส่งหนังสือถึง นายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อเสนอที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัย และส าเนาหนังสือถึง กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
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ป ีพ.ศ  2562 

ข้อเสนอแนะจากสภาพนักงาน ผลการด าเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.  โครงสรา้งงานสภาพนักงานที่เหมาะสม - งานสภาพนักงานจัดท าหนั งสือ  ที่  อว  69 .2 . 1 .3 

/018 ลงวันที่  6 กุมภาพันธ์  2562 เรื่อง ขอทบทวน

โครงสร้างสภาพนักงานที่ เหมาะสม โดยขอทบทวน

โครงสร้างงานสภาพนักงานให้แยกออกจากกองกลาง โดย

ให้เป็นฝ่ายสภาพนักงานขึ้นตรงต่อส านักงานมหาวิทยาลัย 

ทั้ งนี้ ให้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของประธานสภา

พนักงาน ดังเช่นมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อความให้เกิดความ

คล่องตัวและสอดคล้องกับภารกิจสภาพนักงานตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2560 ในการเป็นที่

ปรึกษาอธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย 

- กองแผนงานจัดท าหนังสือ ที่ อว 69.2.2/ว126 ลงวันที่ 

25 กันยายน 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ

วิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในก ากับของ

รัฐ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 

2562 พิจารณาการจัดตั้งฝ่ายสภาพพนักงาน โดยให้

ด าเนินการในรูปแบบงานสภาพนักงาน สังกัด กองกลาง 

ตามเดิมไปก่อน โดยให้ทบทวนระบบการท างาน เพื่อแก้ไข

ปัญหาและสนับสนุนการท างานของสภาพนักงาน 

1. ดา้นการจัดสรรงบประมาณ 

2. ดา้นการบริหารจัดการระบบการท างาน 

3. ด้านการประเมนิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

2 .  อนาคตของพนักงานราชการและ

ความก้าวหน้าของลูกจ้าง ช่ัวคราวเงิน

รายได้ 

งานสภาพนักงานจัดท าหนังสอื ที่ อว 69.2.1.3/018 ลงวันที่ 

6 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ติดตามผลการด าเนินการในเรื่อง

อนาคตของพนักงานราชการและความก้าวหน้าของลูกจา้ง

ช่ัวคราวเงนิรายได้ 

3. ประกาศจรรยาบรรณผู้บริหารของ

มหาวิ ทยาลั ยแม่ โ จ้  พ .ศ .2562  และ

จรรยาบรรณอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่

โจ้ พ.ศ.2562 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 

2/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ได้พิจารณาแนวทาง

และมาตรการสง่เสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงาน  
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3. ประกาศจรรยาบรรณผู้บริหารของ

มหาวิ ทยาลั ยแม่ โ จ้  พ .ศ .2562  และ

จรรยาบรรณอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่

โจ้ พ.ศ.2562 (ต่อ) 

มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ จึงเห็นสอบ “ร่าง” 

ประกาศจรรยาบรรณผูบ้ริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ ้พ.ศ.

2562 และจรรยาบรรณอาจารย์ของมหาวิทยาลัย 

แม่โจ้ พ.ศ.2562 และให้เสนคณะกรรมการร่างระเบียบ 

ข้อบังคับ และกฎหมาย โดยอธิการบดีลงนามประกาศเมื่อ

วันที่ 28 มถิุนายน 2562 

4. การด าเนินการติดตามและประเมินผล

การด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน 

งานสภาพนักงานจัดท าหนังสือ ที่ ศธ 0523.1.1.3/04 ลง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ข้อเสนอแนะสภาพนักงาน 

เรื่อง การด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

ของหัวหน้าส่วนงาน ถึง ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน 

โดยสภาพนักงานได้จัดท าแบบประเมินหัวหน้าส่วนงาน 

แบบ 360 องศา โดยบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องและมีผลในการบังคับบัญชาโดยตรง อีกทั้ง 

สภาพนักงานจะเป็นหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูลและสรุปผล

เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 

5. การประเมินผลการปฏิบัติ งานของ

ผูป้ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

งานสภาพนักงานจัดท าหนังสือ ที่ อว 69.2.1.3/90 ลงวันที่ 

21 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท าระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนค่าจ้างจาก

คณะกรรมการสภาพนักงาน 6 ด้าน 

1. ดา้นองค์ประกอบและสัดส่วนของการประเมิน 

2. ดา้นการก าหนดค่าคะแนนและระดับประเมิน  

3. ด้านเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ได้รับการเลื่อนเงินเดือนและ

ค่าจา้ง 

4. ด้านการบริหารวงเงนิ 

5.ด้านโปรแกรมและฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 6. ด้านอื่น ๆ 

6. ขอ้เสนอแนะในการบริหารมหาวิทยาลัย - ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 

4/2562 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ตามที่สภาพนักงาน 

เสนอแนวทางการจัดซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินได้ในทันทีที่

ได้รับอนุมัตติัวบุคคลในการเดินทาง เพื่อความประหยัด 
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6. ข้อเสนอแนะในการบริหารมหาวิทยาลัย 

(ต่อ) 

งบประมาณแก่มหาวิทยาลัย จงึมมีตทิี่ประชุมให้น าเสนอต่อ

คณะกรรมการการเงิน เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ หากพิจารณา

แล้ว เห็นว่าควรปรับหลักเกณฑ์และแนวทางในการ

ด าเนินการเรื่องดังกล่าว ควรศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัย

ในก ากับอื่นเพื่อประกอบการพิจารณา- ในการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 เมื่อ

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ตามที่สภาพนักงาน เสนอแนวทาง

การจัดซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินได้ในทันทีที่ได้รับอนุมัติตัว

บุคคลในการเดินทาง เพื่อความประหยัดงบประมาณแก่

มหาวิทยาลัย จงึมมีตทิี่ประชุมให้น าเสนอต่อคณะกรรมการ

การเงิน เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าควร

ปรับหลักเกณฑแ์ละแนวทางในการด าเนินการเรื่องดังกล่าว 

ควรศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัย ในก ากับอื่ น เพื่อ

ประกอบการพิจารณา 

- โดยการประชุมคณะกรรมการการเงิน เมื่อวันที่ 13 

พฤษภาคม 2562 มขี้อสรุป คือ สามารถจัดซือ้บัตรโดยสาร

เครื่องบินได้ในทันทีที่ได้รับอนุมัติตัวบุคคลในการเดินทาง 

และจัดท าแนวทางปฏิบัติพร้อมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน

การเบิกจ่าย และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

แมโ่จ้ ต่อไป 

- ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อ

บัตรโดยสารเครื่องบินเดินทางภายในประเทศ ณ วันที่ 25 

กรกฎาคม 2562  

 

7 .  เ งิ น เ ดื อ น ส่ ว น เพิ่ ม ข อ งพนั ก ง าน

มหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสภาพจากข้าราชการ 

งานสภาพนักงานจัดท าหนังสอื ที่ อว 69.2.1.3/146 ลงวันที่ 

21 มิถุนายน 2562 เรื่อง ข้อเสนอแนะ การบริหารงาน

มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับเงินเดือนส่วนเพิ่ม (0.4 เท่าของ

เงินเดือนเดิม) ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสภาพ

จากข้าราชการ ที่ยังไม่ได้เบิก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 

เพื่อไม่ให้เป็นภาระเกี่ยวกับภาษีที่พนักงานแต่ละคนที่ต้อง

จา่ยเพิ่มในปีถัดไป 
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8. การจัดตั้งกองทุนเงินชดเชยจากการพ้น

สภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย 

งานสภาพนักงานจัดท าหนังสอื ที่ อว 69.2.1.3/146 ลงวันที่ 

21 มิถุนายน 2562 เรื่อง ข้อเสนอแนะ การบริหารงาน

มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนเงินชดเชยจากการ

พ้นสภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการบรรเทา

การจัดสีเงินชดเชยในแต่ละปีซึ่งจะมีจ านวนพนักงาน

มหาวิทยาลัยที่พ้นสภาพพนักงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย

มีการจัดสรรเข้ากองทุนทุกปี 

9.  ขอทบทวนประกาศ ก .บ .ม .  เรื่ อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ

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 

งานสภาพนักงานจัดท าหนังสือ ที่ อว 69.2.1.3/055 ลง

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอทบทวนประกาศ ก.บ.ม. 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 20 

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 จากการที่ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน

เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างของ

บุคลากรในสังกัดภายหลังจากคณะกรรมการกลั่นกรองฯ

ได้พิจารณาแล้วเสร็จ และรายงานต่อคณะกรรมการ

กลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ได้รับทราบนั้น เป็นอ านาจที่มชิอบ เพราะเป็นการใหอ้ านาจ

แก่บุคคลเพียงคนเดียวแทนการพิจารณาแบบองค์คณะ

ประชุมสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  

31 กรกฎาคม 2562 จึงมีมติ เห็นสมควรยกเลิกประกาศ 

ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 3) ลง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 หากไม่ยกเลิก เห็นสมควร

ทบทวน  ป รั บ ก า รพิ จ า รณา ให้ เ ป็ น ดุ ล ยพิ นิ จ ขอ ง

คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นที่สิ้นสุด 

10. งานวจิัยสถาบัน - งานสภาพนักงานจัดท าหนังสือ ที่ อว 69.2.1.3/054 ลง

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เรื่อง ข้อเสนอแนะ เรื่อง งานวิจัย

สถาบัน ที่ประชุมสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2562 

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 มมีตเิสนอแนวทาง ดังนี้ 
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10. งานวจิัยสถาบัน (ต่อ) 1. มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณจากกองทุนวิจัยใน

แตล่ะปี โดยมีนักวิจัยที่หลากหลายร่วมท างาน เพื่อมุง่เป้าที่

ก าหนดอย่างชัดเจน  

2 .  คณะกรรมการวิ จั ยและคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยควรก าหนดโจทย์วจิัยสถาบัน 

3. มอบหมายหรือปรับโครงสรา้งให้มีหน่วยงานที่รับผดิชอบ

อย่างจริงจัง 

โดยอธิการบดีสั่ งการให้น า เรื่องนี้ เ ข้าที่ประ ชุมรอง

อธิการบดี ผูช่้วยอธิการบดี ต่อไป 

11. ขอคัดค้านการลดเงินสมทบเข้ากองทุน

ส ารองเลีย้งชพี 

งานสภาพนักงานจัดท าหนังสอื ที่ อว 69.2.1.3/146 ลงวันที่ 

23 ธันวาคม 2562 เรื่อง ข้อเสนอแนะ เรื่อง ขอคัดค้านการ

ลดเงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และขอเสนอ

แนวทาง ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยควรหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช่

ค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อน ามาจ่ายเป็นค่าสวัสดิการ

บุคลากร 

2 .  ควรมี ก ารบริ ห ารจั ดการ เ งิ นกองทุ นพนั ก งาน

มหาวิทยาลัย  โดยจัดตัง้กองทุนแยกเป็น ๒ กองทุน  

คือ กองทุนเงินสมทบ และกองทุนเงินชดเชย โดยหาเงนิเติม

เข้ากองทุนอย่างสม่ าเสมอ  

3. ควรรณรงค์ให้มกีารประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาจจะเป็น

นโยบายจากผู้บริหาร โดยมีผู้บริหารปฏิบัติเป็นต้นแบบ 

4. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดระบบ ระเบียบ และมีความ

โปร่งใส   

12. เงินค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่

เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ 

งานสภาพนักงานจัดท าหนังสือ ที่ อว 69.2.1.3/147 ลงวันที่ 

23 ธันวาคม 2562 เรื่อง ข้อเสนอแนะ เรื่อง เงินค่าจ้าง

พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ 

ดังนี้  

1. บุคลากรจะได้รับการจัดสรรเงินค่าจ้างตกเบิก และเงิน

ค่าจา้งเต็มจ านวน เมื่อใด 

2. มหาวิทยาลัยจะได้รับการจัดสรรเงนิค่าจา้งส่วนนี้หรือไม่ 
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12. เงินค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่

เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ 

3. การที่มหาวิทยาลัยแจ้งว่าได้ของบประมาณเงินค่าจ้าง

ส่วนนี้ แตไ่ม่ได้รับการจัดสรรใน ปี 2562 เพราะเหตุใด และ

ส านักงบประมาณได้ช้ีแจงให้มหาวิทยาลัยท าอย่างไรต่อไป 

4. เงินที่มหาวิทยาลัยยืมจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

เพื่อไปจา่ยค่าจา้งพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพ

ในปี 2560-2561 นั้น ได้คนืกองทุนนั้นไปหรอืไม่ อย่างไร 

5. เงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุงานไป

แล้ว ใช้เงนิส่วนไหนจ่าย และมีการบริหารจัดการเงินชดเชย

พนักงานมหาวิทยาลัยที่จะเกษียณอายุงานในอนาคต

อย่างไร 

6. เงินส่วนที่มหาวิทยาลัยหักจากค่าจ้างของพนักงาน

มหาวิทยาลัย เพื่อน าไปจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

ได้ถูกน าไปใช้ในส่วนไหนบ้าง 
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ข้อเสนอแนะจากสภาพนักงาน ผลการด าเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. นโยบายมหาวิทยาลัยต่อกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

- งานสภาพนักงานจัดท าหนังสือ ที่ อว 69.2.1.3/20 ลง

วันที่ 17 มกราคม 2563 เรื่อง นโยบายมหาวิทยาลัยต่อ

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้  

1. มหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบายในกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาอย่างไร 

2. วิธีการรับมือกับโรคระบาด Covid-19 ในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างไร 

- เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 อธิการบดี มอบหมาย

ใหุ้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (นายสุกิจ  ติดชัย) และ

เจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องด าเนินการรวบรวมข้อมูล และชีแ้จงให้

ประชาคมได้รับทราบ 

2 .  ก ารติ ดตามและประ เมิ นผลก าร

ด าเนนิงานของหัวหน้าส่วนงาน 

- งานสภาพนักงานจัดท าหนังสือ ที่ อว 69.2.1.3/01 ลง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การตดิตามและประเมินผล

การด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ดังนี้  

1. มาตรการ แนวทาง ที่มีต่อหัวหน้าส่วนงานที่ถูกประเมิน

การท างาน ในส่วนงานนั้น จะมีการพัฒนาปรับปรุงใน

ปัญหาการท างานอย่างไรในปีถัดไป โดยจะมาพิจารณาในปี

ถัดไปหรือหรือไม่ และหากไม่สามารถด าเนินการได้ สภา

มหาวิทยาลัยจะมแีนวทางอย่างไร 

2. เห็นควรให้บุคลากรในส่วนงาน ทราบผลการประเมิน

ของหั วหน้ าส่ วนงานของตนเอง  -  ส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยจัดท าหนังสือ ที่ อว 69.1.1.2/103 ลงวันที่ 10 

มีนาคม 2563 แจ้งถึงมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/253 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เกี่ยวกับรายงานผลการ

ประเมินหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปี 2562 ให้หัวหน้าส่วนงาน

น าข้อมูลละข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ไปปรับปรุง

และพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลและเผยแพร่ใหบุ้คลากรในคณะทราบต่อไป 
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3. ขั้นตอนการชดใช้เงินทดรอง ส านักงาน

มหาวิทยาลัย 

งานสภาพนักงานจัดท าหนังสือ ที่ อว 69.2.1.3/67 ลงวันที่ 

13 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขั้นตอนการชดใช้เงินทดรอง 

ส านักงานมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการตีความในทางปฏิบัติ

ตามระเบียบฯ จากการตีความ การเดินเอกสารจะต้อง

ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันหลังจากกลับจากการ

เดินทาง แต่เมื่อเอกสารมีข้อทักท้วงแก้ไขเห็นควรจะต้อง

ขยายเวลาอกี 15 วันหลังจากรับเอกสาร 

- กองคลังจัดท าหนังสือ ที่ อว 69.2.4.3/616 ลงวันที่ 12 

มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอจัดส่งผังการชดใช้เงินยืมและใบรับ

ใบส าคัญ เงนิยืมทดรอง ส านักงานมหาวิทยาลัย 

ซึ่งได้ด าเนินการตามข้อทักท้วงและปรับระบบการด าเนน

การให้มคีวามรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

4. ร่าง ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการ

จัดการขอ้ร้องเรียน พ.ศ. .... 

งานสภาพนักงานจัดท าหนังสือ ที่ อว 69.2.1.3/65 ลงวันที่ 

13 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ร่าง ประกาศ เรื่อง แนว

ปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. .... ได้ร่วมกันพิจารณา 

“ร่าง” ประกาศฯ ข้างตน้แลว้ มีประเด็นน าเสนอดังนี้  

1. ควรเพิ่มประเด็นการร้องเรียนนอกเหนือจากที่บุคคล

ได้รับความเสียหาย คือ กรณีที่หน่วยงานเสียหาย หรือ

อาจจะได้รับความเสียหาย โดยเพิ่มในข้อที่ 4 นิยาม “ข้อ

ร้องเรียน” ทั้งนี้เห็นว่าการร้องเรียน แตกต่างจากการ

อุทธรณ์ ร้องทุกข์ที่ผู้ร้องจะต้องเป็นผู้ได้รับความเสียหาย

โดยตรง อีกทั้งสอดคล้องกับประเภทของการร้องเรียนใน

ข้อ 5   

2. เพิ่มนิยามในข้อ 4 “ผูถู้กร้องเรียน” และ “หนว่ยงานที่ถูก

ร้องเรียน” 

3. เพิ่ม ข้อ 5 (7) การบริหารจัดการหรือการใช้ทรัพยากรที่

ไม่คุ้มคา่ เพื่อให้บุคลากรสอดส่อง เสนอแนะการบริหารงาน

ที่สอดคล้องกับข้อหนึ่งใน  ธรรมาภบิาล  

4. แก้ไขค าผิดในข้อ 7 จาก “ช่อทาง” เป็น “ช่องทาง” 

5. สว่นท้าย ข้อ 7 เพิ่มข้อความดังนี้ “ทั้งนีใ้ห้คณะกรรมการ

จัดการขอ้ร้องเรียนปกปิดและปกป้องผูร้้องเรียนตามควร”  
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4. ร่าง ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการ

จัดการขอ้ร้องเรียน พ.ศ. ....  (ต่อ) 

เพราะในทางปฏิบัติไม่มีบุคลากรใด อยากมีข้อขัดแย้ง หาก

ไม่ปกป้อง     ผู้ร้องเรียน คงไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

ประกาศฉบับนี้ 

6. ข้อ 8. ให้เพิ่ม ประธานสภาพนักงาน เป็นกรรมการ

คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน เพราะถือเป็นตัวแทน

ฝา่ยบุคลากร 

7. ข้อ 9 (6) ในกรณีที่ข้อร้องเรียนนั้นเกี่ยวข้องกับตัว

กรรมการจัดการข้อร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

ของกรรมการท่านใด ให้กรรมการท่านนั้นออกจากการท า

หนา้ที่พิจารณากรณีนั้น 

8. แก้ ไขค าผิดในข้อ 10 (1 )  จาก “เดือนร้อน” เป็น 

“เดือดร้อน” 

- ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการ

ข้อร้องเรียน ประกาศ ณ วันที่  18 มิถุนายน 2563 

ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ข้อ 1 , 4 , 6 และข้อ 8 

ตามล าดับ 

5. ร่าง ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

เดินทาง 

งานสภาพนักงานจัดท าหนังสือ ที่ อว 69.2.1.3/66 ลงวันที่ 

13 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ร่าง ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน

การเดินทาง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ขอเพิ่มตารางอัตราการจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยง  ที่พักตาม

ต าแหน่งวิชาการของบุคลากรสายวิช าการและสาย

สนับสนุน เช่น ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

และต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนระดับเช่ียวชาญขึ้น

ไป เป็นต้น 

2. กรณีค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักศึกษา ควรมีการ

แยกต่างหากจากบุคลากร และ ใช้ค าว่า ไม่เกิน แทน การ

ระบุจ านวนที่ชัดเจน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงไม่เกิน 240 บาทต่อ

คนต่อวัน ค่าที่พักไม่เกิน 800 บาทต่อคนต่อวัน เป็นต้น 

เนื่องจากกิจกรรมหรือโครงการที่ เกี่ยวกับนักศึกษามี

ลักษณะที่แตกต่างกัน รวมถึงบางหน่วยงานอาจมีข้อจ ากัด

ในด้านงบประมาณทั้งค่าเบีย้เลีย้งและที่พัก เชน่ การไป 
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5. ร่าง ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

เดินทาง (ต่อ) 

แข่งขันทางวิชาการที่กรุงเทพฯอาจมีค่าใช้จ่ายมาก  แต่การ

ไปร่วมกิจกรรมในต่างจังหวัดหลายวันอาจใช้ไม่มากนักหรือ

มีงบไม่เพียงพอ  จึงควรท าเป็นบัญชีแยกออกจากค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางของบุคลากร ทั้งนี้อาจให้ส่วนงานประกาศ

อัตราค่าใ ช้จ่ายในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทหรือ

ปริญญาเอกเพิ่มเติม หากมีความจ าเป็น 

3. เพิ่มนิยามของ “นักศึกษา” และ “บุคคลภายนอก” ในข้อ 

4 ให้ชัดเจน 

- จากระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

เดินทาง พ.ศ.2563 ไม่ได้ปรับเปลี่ยนตามที่สภาพนักงาน

เสนอ 

 งานสภาพนักงานจัดท าหนังสือ ที่ อว 69.2.1.3/80 ลงวันที่ 

15 มิถุนายน 2563 เรื่อง การสรรหาหัวหน้าส่วนงานจาก

การส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและข้อมูลจากการ

วิเคราะห์การสรรหาอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานของที่

ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแหง่ประเทศไทย  

 ตามผลสรุปที่ควรปรับเปลี่ยนวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วน

งาน (คณบดี/ ผูอ้ านวยการส านักฯ) คิดเป็นรอ้ยละ 77.20 

กรณีควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วน งาน 

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

1. การเสนอช่ือหัวหน้าส่วนงานควรเป็นอย่างไร 

ผลการส ารวจ ดังนี้ ร้อยละ 37.37 มีวธิีการดังนี้ 

ก. ผูป้ระสงค์เข้ารับต าแหน่งสมัครเพียงอย่างเดียว 

ข. บุคลากรในส่วนงานเสนอชื่อ 

ค. กรรมการประจ าส่วนงานเป็นผู้เสนอชื่อ 

2 .  ก ารกลั่ น ก รองราย ชื่ อ เบื้ อ งต้ นก่ อน เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณา ควรเป็นลักษณะใด 

ผลการส ารวจ ดังนี้ ร้อยละ 37.72 มีวธิีการดังนี้ 

   1.)  ให้เสนอรายชื่อตามวิธีการ ข้อที่ 1 (ผู้ประสงค์เข้ารับ

ต าแหน่ง, บุคลากรในส่วนงานเสนอชื่อและกรรมการ

ประจ าส่วนงานเป็นผู้เสนอชื่อ) 
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6. ผลการส ารวจความคิดเห็นการสรรหา

หัวหน้าส่วนงาน  (ต่อ) 

   2.) บุคลากรในส่วนงานเสนอชื่อ และลงคะแนนครั้งที่ 1 

สูงสุดไม่เกิน 5 ล าดับ เสนอต่อคณะกรรมการสรรหา  

   3.) คณะกรรมการสรรหา ตรวจสอบคุณสมบัติและ

ก าหนดแนวทางการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ผ่านการเสนอชื่อ

ต่อบุคลากร   

  4.) บุคลากรในส่วนงานลงคะแนน ครั้งที่ 2 สูงสุด 2 อันดับ

แรก เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

3 .  คณะกรรมการสร รหาหั ว หน้ าส่ ว น ง านคว รมี

องค์ประกอบในส่วนของบุคลากรอย่างไร  

    (เดิมมปีระธานสภาพนักงานเพียงคนเดียว) 

ผลการส ารวจมากที่สุด คือ ร้อยละ 55.87 ข้อ ฉ. ประกอบ

ไปด้วย 

 1.) ประธานสภาพนักงาน 

 2.) ตัวแทนจากกรรมการประจ าส่วนงาน 

 3.) ตัวแทนจากบุคลากรประจ าส่วนงาน (สาย

วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการอย่างละ 1 คน) 

7. การจัดท าแผน ตัวชี้วัด คา่เป้าหมาย และ

ค ารับรองการปฏิบัติหน้ าที่  ประจ าปี

งบประมาณ 2564 

งานสภาพนักงานจัดท าหนังสือ ที่ อว 69.2.1.3/92 ลงวันที่ 

16 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การจัดท าแผน ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย และค ารับรองการปฏิบัติหน้าที่  ประจ าปี

งบประมาณ 2564 ควรมีการพัฒนาค ารับรองการ

ปฏิบัติงาน ในสาระส าคัญดังนี้  

1. ควรปรับเปลี่ยนโครงสร้างค ารับรองฯ โดยให้สามารถ

ประเมินการปฏิบัติงานได้      ใน 2 ลักษณะ คือ 1) ประเมนิ

ส่วนงาน ซึ่งมีตัวชี้วัดในระดับองค์กรอาจมีความต่อเนื่อง 2) 

ประเมินตัวหัวหน้าส่วนงาน ซึ่งตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของ

หัวหน้าส่วนงานโดยเฉพาะ ในปีนั้น ๆ ซึ่งกรณีที่สอง 

สามารถน าไปเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานตามข้อบังคับได้ด้วย 

2. ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบค ารับรองฯ ให้เหมาะสมกับ

บริบทและอัตลักษณ์ของส่วนงานนั้น ๆ โดยอาจแบ่งเป็น 3 

กลุ่ม เชน่ 1) สว่นงานขนาดเล็ก หรอืส่วนงานที่ยังมีปัญหา 
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7. การจัดท าแผน ตัวชี้วัด คา่เป้าหมาย และ

ค ารับรองการปฏิบัติหน้ าที่  ประจ าปี

งบประมาณ 2564 (ต่อ) 

พื้นฐานของพันธกิจ อาจเน้นการหารายได้ หรือเพิ่มจ านวน

นักศึกษาให้มากขึ้น 2) ส่วนงานขนาดกลาง มีจ านวน

นักศึกษา หรือรายได้ปานกลาง แต่ยังต้องพัฒนางานวิจัย 

งานบริการวิชาการเพิ่มเติม  3) ส่วนงานขนาดใหญ่มีรายได้

เพียงพอ เป็นส่วนงานแกนหลักของมหาวิทยาลัย อาจเน้น

เรื่องการสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี หรือเน้นผลงานระดับ

นานาชาติ เป็นต้น 

3. กองแผนงาน ควรก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัดขั้น

บังคับ เช่น จ านวนนักศึกษา รายได้ขั้นต่ าของส่วนงาน เป็น

ต้น ซึ่งต้องค านวณจากองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น จ านวน

บุคลากรที่มีค่าใช้จ่ายต่างๆ จุดคุ้มทุนของหน่วยงาน 

แผนงานในอนาคต เป็นต้น โดยตัวชี้วัดขั้นบังคับไม่ควรมี

การตอ่รองแต่เกิดจากมาตรฐานที่ควรเป็น 

4. ค ารับรองฯ ควรใช้ประโยชน์เพื่อการติดตามงานเป็น

ระยะ ๆ โดยมีหน่วยงานที่ก ากับหรือคณะท างานจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิดูแลอย่างใกล้ชิดและสามารถให้ค าแนะน า

เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานในแต่ละช่วงของแผนงานได้ ไม่

ควรมุ่งเพื่อใช้ประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนหัวหน้าส่วนงาน

แตเ่พียงอย่างเดียว 

8. การจัดตัง้รา้นสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่

โจ้ 

งานสภาพนักงานจัดท าหนังสือ ที่ อว 69.2.1.3/67 ลงวันที่ 

13 พฤษภาคม 2563 เรื่อง 
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การจัดท าข่าวสภาพนักงาน 

ปี  พ.ศ. 2560 ข่าวสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 2 ฉบับ  

ปี  พ.ศ. 2561 ข่าวสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 9 ฉบับ  

ปี  พ.ศ. 2562 ข่าวสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 4 ฉบับ  

ปี  พ.ศ. 2563 ข่าวสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 6 ฉบับ  
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การมอบโล่อาจารย์ตัวอย่าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น  

และพนักงานราชการดเีด่น ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าป ี2560 

อาจารย์ตัวอย่าง 4 ด้าน 

ด้านการเรียนการสอน     อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์  

ด้านการวิจัย                 อาจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม  

ด้านบริการวิชาการ        อาจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส  

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    อาจารย์อาภาลัย สุขส าราญ  

พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น  

พนักงานสายวิชาการดีเด่น         รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย พนักงานสาย

สนับสนุนวิชาการดีเด่น   นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์  

พนักงานราชการดีเด่น                   สิบตรีสมจิตร์ พรหมมา  
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สภาพนักงานพบปะรกัษาการแทนอธิการบดรีวมทั้งทีมผู้บริหารชุดใหม่ 
 

ในวันที่ 4 เมษายน 2562 สภาพนักงานได้แสดงความยินดีในโอกาสที่ รศ.ดร.วีระพล  ทองมาได้

ด ารงด าแหน่งรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ พร้อมทั้งรับทราบนโยบายและทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้  สภาพนักงานได้น าเสนอแนวทางการบริหาร

มหาวิทยาลัยต่อทีมบริหารของรักษาการแทนอธิการบดี และได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติต่อสภาพนักงาน 

โดยมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรักสามัคคีตามแบบฉบับแมโ่จ้ 
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โครงการผู้บริหารพบปะบุคลากร เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและนโยบาย 

การบริหารงานของมหาวทิยาลัย และบทบาทของสภาพนักงาน 
 

 สภาพนักงานร่วมกับกองแผนงาน จัดโครงการผู้บริหารพบปะบุคลากร เพื่อสร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับแนวทางและนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และบทบาทของสภาพนักงาน พร้อมทั้งรับ

ฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทุกคณะที่มีการเรียนการสอน ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยก าหนดเป็น 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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การคัดเลือกอาจารย์ดเีด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจ าปี 2562 

 สภาพนักงานคัดเลือกอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจเ้ข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์

ดีเด่นแหง่ชาติ ปอมท. ประจ าปี 2562 ดังนี้ 

 สาขาวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี 

 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ  คณะวทิยาศาสตร์ 

 สาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมอืง  คณะศิลปศาสตร์ 

 สาขาสังคมศาสตร์ 

 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 

 สาขามนุษยศาสตร์ 

 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุลักษณ์ งามลักษณ์  คณะศิลปศาสตร์ 

 สาขารับใช้สังคม 

 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 
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พิธีมอบโล่พนักงานดีเด่นของมหาวทิยาลัยแม่โจ้ ประจ าปี 2561 
 

 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ประธานสภาพนักงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ 

เป็นผู้กล่าวค าประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่นประจ าปี 2561 ในพิธีมอบโล่ พนักงานดีเด่นของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผูม้อบรางวัล ได้แก่ 

 - พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการดีเด่น  

 รองศาสตราจารย์ ดร.นวิุฒิ หวังชัย รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า

ฝา่ยวิจัยและการตา่งประเทศ สังกัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า 

 - พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น 

 นางธัญรัศมิ์ ธวัชมงคลศักดิ์ เลขานุการส านัก ส านักวิจัยและสง่เสริมวิชาการการเกษตร 

 - ลูกจ้างประจ าดีเด่น 

 นายชัยยุทธ อินทชัย กองอาคารและสถานที่ ส านักมหาวิทยาลัย 

 - พนักงานราชการดีเด่น 

 นางสุมาลี ปานสีสด ผูป้ฏิบัติงานบริหาร กองกิจการนักศึกษา ส านักงานมหาวิทยาลัยภาพ 
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การประเมินหัวหน้าส่วนงาน (คณบดีหรือผู้อ านวยการส านัก)  
 

 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วน

งาน น าโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ , รองศาตราจารย์  

ดร.วีระพล ทองมา รักษาการอธิการบดี , รองศาตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธาน 

สภาพนักงาน และอาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ ร่วมชี้แจงหลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ

หนา้ที่ของหัวหนา้ส่วนงาน  

 โดยชี้แจงแก่ผู้บริหารหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทางคณะและส านัก เพื่ออธิบายถึงวิธีการและ

ประโยชน์ที่ทางมหาวิทยาลัย หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ที่จะได้รับจากด าเนินการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็น

หลักในการประเมินผลงาน เน้นการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งวิธีการประเมินที่ใช้

แบบสอบถามจะเป็นการประเมนิออนไลน์เพื่อความสะดวกและปลอดภัย 100% 

 วิธีการด าเนินเป็นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตาม และ

ประเมินผลการปฏิบัติหนา้ที่ของหัวหนา้ส่วนงาน ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดังนี้ 

ด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จของผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คอื  

 ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงานที่ตอบโจทย์ตามยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย 

 ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี (ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย) ที่ได้ลงนามไว้กับ

อธิการบดี 

 ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

ด้านที่ 2 คุณลักษณะส่วนบุคคลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ได้แก่ 

 (1) Critical Thinking (2) Creativity 

 (3) Communication (4) Collaboration 
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การด าเนนิการคัดเลอืกบุคลากรสายสนับสนนุดีเดน่ของมหาวทิยาลัยแม่โจ้ 
 

 จากการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ ้เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยมีการประชุม

คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม 

2562 ณ ห้องประชุมพวงแสด ช้ัน 2 ส านักงานมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดแนวทางการปฏิบัติทั้งด้านการ

ด าเนินการ คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะด้าน แบ่งเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และ

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยผู้มีผลงานดีเด่น ด้านบริการดีเด่น ด้านบริหารดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ด้าน

นวัตกรรมดีเด่น และพนักงานราชการผู้มีผลงานดีเด่น รับสมัครถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 และ

ด าเนนิการคัดเลือกต่อไป 
 

ผลการการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 1. บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ด้านบริการ ได้แก่  

 ว่าที่ร้อยตรมีาโนชญ์ ตนสิงห์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

 2. บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ได้แก่ 

 นางจันทร์จริา วันชนะ สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
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คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

เข้าศึกษาดูงานมหาวทิยาลัยแม่โจ้ เกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรฐั 
 

 
 

วันที่ 10 กันยายน 2562 รักษาการแทนรองอธิการบดี และ ประธานสภาพนักงาน พร้อม

คณะกรรมการสภาพนักงาน ให้การตอ้นรับส านักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน น าโดย อาจารย์ ดร.โสภิดา สัมปัตติกร ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานตามกรอบภาระหน้าที่ และการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ กับสภาพนักงาน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ อาคารส านักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเยี่ยมชมการบริหารกิจการของ

มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางและมาตรการส่งเสรมิและสนับสนุนจรรยาบรรณผู้บรหิาร

ของมหาวทิยาลัยแม่โจ้ 
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ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางและมาตรการส่งเสรมิและสนับสนุนจรรยาบรรณอาจารย์

ของมหาวทิยาลัยแม่โจ้ 
 



- 42 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 43 - 

 

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรตพิร้อมเข็มเพชรแม่โจ้แก่อาจารย์ดีเด่นและบุคลากรสายสนับสนุน 

วชิาการดีเดน่ของมหาวทิยาลัยแม่โจ้ ประจ าปี 2562 
 

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติพร้อมเข็มเพชรแม่

โจ้แก่อาจารย์ดีเด่นและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรต ิมหาวิทยาลัยแม่

โจ้ ดังนี ้

1. อาจารย์ดีเด่นด้านการเรยีนการสอน 

อาจารย์ณัฐดนัย  เขียววาท   สังกัด คณะบริหารธุรกิจ 

2. อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร  ไชยญาติ  สังกัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

3. อาจารย์ดีเด่นด้านบรกิารวิชาการ 

อาจารย์บรรจง  สมบูรณ์ชัย   สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

        และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 

4. อาจารย์ดีเด่นด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  ค ายอด  สังกัด คณะศลิปศาสตร์ 

5.บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นด้านบรกิารดีเด่น 

ว่าที่ ร.ต.ดร.มาโนชญ์  ตนสิงห์   สังกัด คณะวทิยาศาสตร์ 

6. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นด้านวิชาชีพดีเด่น 

นางจันทร์จริา  วันชนะ    สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
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การส ารวจความคดิเห็นต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน 

ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรต่อกระบวนการสรรหา และการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน โดยใช้วธิีการตอบแบบส ารวจออนไลน์ ในระหวา่งวันที่ 3 มีนาคม – 

31 พฤษภาคม 2563 มีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกส่วนงานที่มีการเรียนการ

สอน กรรมการประจ าส่วนงาน ผู้อ านวยการส านักงานคณบดี ผู้อ านวยการกอง หัวหน้างาน โดยมีผู้ตอบ

แบบส ารวจทั้งหมด จ านวน 364 คน สรุปได้ดังนี ้
 

ควรปรับเปลี่ยนวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน (คณบดี/ ผู้อ านวยการส านักฯ) คดิเป็นร้อยละ 77.20 
 

กรณคีวรมกีารปรับเปลี่ยนวธิีการสรรหาหัวหน้าส่วน งาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

1. การเสนอชื่อหัวหน้าส่วนงานควรเป็นอย่างไร 

ผลการส ารวจ ดังน้ี ร้อยละ 37.37 มีวิธีการดังน้ี 

  ก. ผูป้ระสงค์เข้ารับต าแหน่งสมัครเพียงอย่างเดียว 

  ข. บุคลากรในส่วนงานเสนอชื่อ 

 ค. กรรมการประจ าส่วนงานเป็นผู้เสนอชื่อ 

2. การกลั่นกรองรายชื่อเบื้องต้นก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ควรเป็นลักษณะใด 

ผลการส ารวจ ดังน้ี ร้อยละ 37.72 มีวิธีการดังน้ี 

1.)  ให้เสนอรายชื่อตามวิธีการ ข้อที่ 1 (ผูป้ระสงค์เข้ารับต าแหน่ง, บุคลากรในส่วนงานเสนอ 

     ชื่อและกรรมการประจ าส่วนงานเป็นผู้เสนอชื่อ) 

2.) บุคลากรในส่วนงานเสนอชื่อ และลงคะแนนครั้งที่ 1 สูงสุดไม่เกิน 5 ล าดับ เสนอต่อ  

               คณะกรรมการสรรหา  

 3.) คณะกรรมการสรรหา ตรวจสอบคุณสมบัติและก าหนดแนวทางการแสดงวิสัยทัศน์ของ 

                         ผูผ้า่นการเสนอชื่อต่อบุคลากร   

 4.) บุคลากรในส่วนงานลงคะแนน ครั้งที่ 2 สูงสุด 2 อันดับแรก เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

3. คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนงานควรมีองค์ประกอบในส่วนของบุคลากรอย่างไร  

              (เดิมมีประธานสภาพนักงานเพียงคนเดียว) 

ผลการส ารวจมากที่สุด คอื ร้อยละ 55.87 ข้อ ฉ. ประกอบไปด้วย 

 1.) ประธานสภาพนักงาน 

 2.) ตัวแทนจากกรรมการประจ าส่วนงาน 

 3.) ตัวแทนจากบุคลากรประจ าส่วนงาน (สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการอย่างละ 

1 คน) 
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ต้อนรับคณะกรรมการสัมภาษณ์คัดเลือกอาจารย์ดีเดน่แห่งชาติ  

ประจ าปี พ.ศ.2563 สาขารับใช้สังคม 
 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 รองศาตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

พร้อมดว้ย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานสภาพนักงาน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ

สัมภาษณ์การคัดเลือกอาจารย์ดี เด่นแห่งชาติ  ประจ าปี  พ.ศ.2563 สาขารับใช้สังคม น าโดย  

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัติ ปานศิลา ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ

คณะกรรมการสัมภาษณ์ฯ อีก 8 ท่าน เพื่อรับฟังน าเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม โดย ศาสตราจารย์ 

ดร.อานัฐ ตันโช ทั้งสัมภาษณ์บุคคลผู้มีเกี่ยวข้อง และบุคคลที่ได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดไปใช้

ประโยชน์ เยี่ยมชมหน่วยงานเครือข่ายที่เข้าร่วมในโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โรงปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์  

โรงเลี้ยงไส้เดือนก าจัดขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงมาตรฐาน 

IFOAM ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกองทุนปุ๋ยอินทรีย์และไฮโดรโพนิคส์ มูลนิธิโครงการหลวง 
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โครงการยุทธศาสตร์ 
 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์สภาพนักงานกับบทบาทของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

 การจัดโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สภาพนักงานกับบทบาทของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ โบตานิค รีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีการบรรยายให้ความรู้

ก่อนการท ายุทธศาสตร์สภาพนักงานในเรื่อง “บทบาทสภาพนักงานที่พึงประสงค์” โดย รองศาสตราจารย์ 

ดร.สุมิตร สุวรรณ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน โดยมีกรรมการสภาพนักงาน 

หัวหนา้งานสภาคณาจารย์ และเจ้าหนา้ที่สภาคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
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โครงการเจ้าภาพจัดประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวทิยาลัย 

แห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจ าปี 2561 

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ครั้งที่  5/2561 ระหว่างวันที่  25 -27 พฤษภาคม 2561  

ณ ห้องประชุมเฮือนภัตต์ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด  

จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์รชฏ  เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธาน

พิธีเปิดการประชุมครั้งนี้ โดย รศ.ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ ประธานสภาพนักงาน และคณะกรรมการ

สภาพนักงาน ได้เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ 22 สถาบัน 

จ านวน 35 คน 
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โครงการการวางแผนลดหย่อนภาษีจากการออมและเทคนิคการลงทุนอย่างมีก าไร 

การบรรยายเรื่อง "การวางแผนลดหย่อนภาษีจากการออมและเทคนิคการลงทุนอย่างมกี าไร" วันที่ 

4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสายน้ าผึ้ง อาคารส านักหอสมุด โดยได้รับเกียรติจาก  

อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดี ประธานเปิดโครงการ การบรรยายโดย คุณเผด็จ แย้มกลีบ  

จากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด  
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โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 

และบุคลากร ประจ าปี 2561 
 

สภาพนักงานจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และ

บุคลากรมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2561 จัดการบรรยายเรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อสรรค์สร้าง  

สุขสราญทั้งงานและชีวี” โดยอาจารย์จตุพล  ชมภูนิช และได้รับเกียรติจาก อาจารย์รชฏ  เชื้อวิโรจน์ รอง

อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดย รศ.ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ 

ประธานสภาพนักงาน วันที่ 29 ส.ค. 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
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โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร

มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 

กิจกรรมที่  1 บรรยายหัวข้อเรื่อง “จรรยาบรรณ และและการปรับตัวในยุค Disruption”  

โดย ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เมื่อวันศุกร์ที่ 

30 สิงหาคม  2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
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กิจกรรมที่ 2 การประเมินผลการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณ (เก็บข้อมูล / สรุปแบบส ารวจ) 
 

จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งประกอบด้วย บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

จ านวน 345 ราย นักศึกษา จ านวน 460 รายและผู้น านักศึกษา จ านวน 71 ราย จากทั้ง 3 วิทยาเขต ได้แก่ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – 

ชุมพร  ระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2562   

โดยมีผลการด าเนินงานระดับความคิดเห็นต่อจรรยาบรรณของอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 4.06) และมีระดับความคิดเห็นต่อจรรยาบรรณของ

ผู้บรหิาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 4.05)  

ข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริมจรรยาบรรณของอาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้   

กลุ่มตัวอย่างบุคลากร ได้แก่  

1) ควรมกีารจัดอบรม คุณธรรม จรยิธรรม ในการท างานของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ  

2) ควรมกีารตรวจสอบการกระท าผิดและมีบทลงโทษที่ชัดเจนแก่ผู้กระท าผดิทุกระดับอย่างเท่าเทียม   

กลุ่มตัวอย่างนักศกึษา ได้แก่  

1) ควรมช่ีองทางในการรอ้งเรียนการกระท าผดิส าหรับนักศกึษาที่หลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย  

2) หากมีการรอ้งเรียนการกระท าผดิควรมีการตรวจสอบการกระท าผดิอย่างความยุติธรรมและสม่ าเสมอ  

3) มีการอบรม คุณธรรม จรยิธรรมให้แก่บุคลากร และ 4) มีการก าหนดบทลงโทษและมีการเอาจริงเอาจัง

ในการแก้ไขปัญหา  

กลุ่มตัวอย่างผู้น านักศกึษาได้แก่  

1) มช่ีองทางการร้องเรียนการกระท าผิดที่เข้าถึงได้งา่ย โดยจะต้องปลอดภัยแก่ผูใ้ห้ข้อมูลและ  

2) อบรม คุณธรรม จรยิธรรม แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 

ข้อเสนอแนะของผู้วิจัย ด้านผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาและ

บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ไม่เลือกปฏิบัติ เห็นแก่พวกพ้อง ไม่ทุจริตประพฤติมิชอบโดยแสดง 

ให้บุคลากรเห็นอย่างชัดเจน ควรให้บุคลากรมีส่วนร่วม มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรในทุก

ช่องทาง ฯลฯ   

ด้านอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ นักศึกษา มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้าน

จริยธรรมแก่นักศึกษา การเชิดชูอาจารย์ตัวอย่างด้านคุณธรรม รวมถึงการลงโทษอาจารย์ที่ผิดศีลธรรม

และป้องปรามอาจารย์ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการผิดศีลธรรมอย่างจริงจัง 
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โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้กับมหาวทิยาลัยชั้นน า 

ด้านการด าเนนิการของสภาพนักงานมหาวทิยาลัย 
 

 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ 

ประธานสภาพนักงาน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี และ

มหาวิทยาลัยบูรพาระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนการด าเนินการด้านสภา

พนักงานต่อมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านสวัสดิการ อีกทั้งได้จัดท าแผนการด าเนินงานของ

สภาพนักงาน ประจ าปี 2563 เพื่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัยโดยการบูรณาการแผนด าเนินงานและ

นวัตกรรมเข้าร่วมกันเพื่อเป็นวิสัยทัสน์และยุทธศาสตร์ในการด าเนินการตอ่ไป 
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โครงการเจ้าภาพจัดประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3/2563  

และพบปะรับฟังความคดิเห็นบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

 

กิ จ ก ร รม  พบป ะ รั บฟั ง ค ว ามคิ ด เ ห็ น บุ ค ล าก ร  มห า วิ ท ย าลั ย แม่ โ จ้ - ชุ ม พ ร  

ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร รวมจ านวนกว่า 50 คน 
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กิจกรรม เจ้าภาพจัดประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

(ปอมท.)  

ระหว่างวันที่  20 - 22 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ 

มหาวิทยาลั ยแม่ โจ้ - ชุมพร อ า เภอละแม จั งหวัด ชุมพร โดยอธิการบดีมหาวิทยาลั ยแม่ โจ่   

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา ร่วมต้อนรับ สมาชิก ปอมท. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย กรรมการสภา

พนักงาน กรรมการจัดโครงการ และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร รวมจ านวนกว่า 50 คน 
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โครงการยกย่องคนดีคนเก่ง เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ 
 

สภาพนักงานได้ตระหนักถึงความส าคัญของอาจารย์ดีเด่นและบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น  

เพื่อเชดิชูเกียรติ สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเกิดความภาคภูมใิจกับบุคลากรผูม้ีผลงานดีเด่น 

จึงได้จัดท าเข็มเชิดชูเกียรติ แก่สมควรให้รับการยกย่องเป็น “เพชรแม่โจ้” และจัดท าโล่เชิดชูเกียรติมอบแก่

อาจารย์ดีเด่นและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น เพื่อใช้มอบพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติพร้อมเข็มเพชร 

แม่โจ้แก่อาจารย์ดีเด่นและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 

2563 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรต ิมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
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โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร

มหาวิทยาลัย  ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

กิจกรรมที่ 1 การเสวนาเรื่อง การขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการของบุคลากรสายวิชาการใน

หลักเกณฑ์ปัจจุบันและตามหลักเกณฑ์ใหม่ของประกาศ ก.พ.อ. และนโยบายการขอก าหนด

ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ   
 

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 สภาพนักงานได้จัดการเสวนา เรื่อง การขอก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และนโยบายการขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ โดย ศาสตราจารย์ดร.สุจินต์ จินายน  รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ และ รอง

ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ โดยมีบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมกันเต็มห้องประชุม ภายใน

มาตรการควบคุมโรค และมีผู้เข้าร่วมรับชมแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคช่ัน Microsoft Teams เป็นจ านวน

มาก เนื่องจากเป็นแนวทางให้ความก้าวหน้าตามสายอาชีพของตนเองเป็นส าคัญ 
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กิจกรรมที่ 2 Infographic ประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัย 
 

เมื่อวันศุกร์ที่  28 สิงหาคม 2563 สภาพนักงานได้จัดการบรรยายจรรยาบรรณบุคลากร

มหาวิทยาลัยโดยใช้ Infographic โดยประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้บรรยาย เพื่อส่งเสริม

และสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย  

ตามระบบการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
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กิจกรรมที่ 3 การสรุปผลการด าเนินงานจรรยาบรรณและสรุปผลการด าเนินงานครบวาระ 3 ปี 

สภาพนักงาน 

เมื่อวันที่ 20 – 22 กันยายน 2563 สภาพนักงานจัดโครงการสรุปผลการด าเนินงานจรรยาบรรณ

และสรุปผลการด าเนินงานครบวาระ 3 ปี สภาพนักงาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา และการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท 

จังหวัดชลบุรี โดยเป็นการสรุปผลการด าเนินการโครงการต่าง ๆ การเสนอแนะประเด็นต่าง ๆ ต่อ

มหาวิทยาลัยในตลอด 3 ปี และประเด็นที่ควรผลักดันต่อ เชน่ เรื่อง การลดค่าใช้จ่ายและหารายได้ที่ชัดเจน 

มีการก าหนดมาตรการที่ชัดเจน และไม่กระทบสิทธิ์ส่วนบุคคล การมีแผนแม่บท การตั้งกองทุนเงินชดเชย

พนักงานเกษียณอายุ การทบทวนกฏระเบียบ ขั้นตอนที่มีความคล่องตัวเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับแล้ว 

การสรรหาหัวหนา้ส่วนงาน และการทบทวนโครงสรา้งองค์กร ซึ่งไม่เป็นการประหยัดรายจ่าย เป็นต้น 
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แนวทางปฏิรูปมหาวทิยาลัยแม่โจ้ 

โดย สภาพนักงาน มหาวทิยาลัยแม่โจ ้

หลักการและเหตุผล 

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปลี่ยนสถานะจากสว่นราชการ เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ

ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 บัดนี้ เป็นเวลากว่า ๓ ปีแล้ว  

สภาพนักงานเฝ้าดูการด าเนินงานนับแต่ได้รับมอบหมายในหน้าที่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  

พ.ศ. 2560  มีการศึกษาข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การส ารวจความคิดเห็นบุคลากร การเข้า

ร่วมประชุมในคณะกรรมการต่าง ๆ เกือบทุกด้าน ตลอดจนมีการวิเคราะห์ วิจัย พบว่า นับแต่

การเปลี่ยนสถานะมหาวิทยาลัย มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร นโยบาย  

วิธีปฏิบัติต่างๆ กอปรกับสถานการณ์การลดลงของจ านวนนักศึกษา รวมถึงการศึกษา

เทียบเคียงกับการด าเนินงานของสถาบันการศึกษาอื่นในระดับเดียวกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

มีผลการด าเนินงานลดต่ าลงในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะเรื่องรายได้ ตรงกันข้ามยังไม่เห็น 

แผนแม่บทในการปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างองค์กร อันเป็นส่วนส าคัญของการด าเนินงานแต่

อย่างใด มีแต่แผนเฉพาะกิจระยะกระชั้นชิดมาเป็นคราวๆ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น 

โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ โครงการปลูกกัญชา เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร

โดยองค์รวม ก็ยังไม่มีความแตกต่างจากเดิม หรือมีความสร้างสรรค์ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ของสังคม 

ในการนี้สภาพนักงาน มีความห่วงใยต่ออนาคตของมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอ

แนวคดิในการปฏิรูปมหาวทิยาลัย 3 ด้านหลัก งาน เงิน คน ดังนี้ 

1. ปฏิรูปส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ   

1.1  ต้องมีการควบรวม ส่วนงาน หน่วยงาน ได้แก่ กองต่าง ๆ เพื่อเป็นการลด

ตน้ทุนการด าเนินงาน ทัง้นีค้วรค านึงถึงประโยชนส์ว่นรวมมากกว่าสว่นบุคคล 

และมีการก าหนดบทบาท หน้าที่ให้ชัดเจน โดยบูรณาการหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ต้องมีความกล้าที่จะพัฒนาและ

ตัดสนิใจโดยเร็ว 
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เหตุผล ค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานมีมากขึ้นตามล าดับเพราะโครงสร้าง

องค์กร ซึ่งมีผลต่อค่าใช้จ่ายในต าแหน่งงานต่าง ๆ ขณะที่จ านวนนักศึกษา

ลดลงท าให้บางต าแหน่งงานไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป  รวมถึงการก าหนด

หน่วยงานใหม่ เช่น กองต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ไม่ชัดเจนและซ้ าซ้อน หรือ มีภาระ

งานที่นอ้ยเกินไปเมื่อเทยีบกับระดับหนว่ยงาน 

1.2  สร้างและพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดหลักเกณฑ์ วิธี

ปฏิบัติงานที่มุ่งผลงาน (result) เป็นส าคัญ เช่น การก าหนดต าแหน่ง หน้าที่ 

รวมถึงจ านวนคนที่เหมาะสมกับงาน มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

จากสว่นกลางว่ามีความคุม้ค่าหรอืไม่ คุณภาพเพียงใด งานใดควรลด งานใด

ควรเพิ่ม 

เหตุผล ปัจจุบันยังมีงานส่วนเกิน คือ งานที่ไม่มีความจ าเป็นแล้ว หรือ บาง

คนยังท างานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ เช่น มาสาย กลับก่อน ท างานส่วนตัว

มากกว่างานในหน้าที่ เป็นต้น  

1.3  การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ (smart office) โดยน าเทคโนโลยี

สมัยใหม่เข้ามาใช้ ทั้งนี้ให้พิจารณาเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการจ้างบุคลากร

เพิ่มในอนาคต นับตั้งแต่งานสนับสนุน (back office) จนถึงการให้บริการแก่

นักศึกษาดว้ยระบบ one stop service เป็นต้น 

เหตุผล การให้บริการที่รวดเร็ว รวมถึงงานที่มีประสิทธิภาพในยุค 5 G 

จ าเป็นตอ้งเรง่พัฒนาและวางแผนในระยะยาว 

2. ปฏิรูปการจัดการบุคคล 

2.1  ลดหรือระงับการจัดจ้างบุคลากรที่ไม่จ าเป็น ต้องมีความจริงจังและ

พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการจัดจ้างบุคลากรในต าแหน่งใหม่ทุกกรณี 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้บริหารระดับสูงที่อ้างถึงความจ าเป็นอยู่บอ่ยครั้ง ไม่

ควรมีประโยชน์แอบแฝงต่าง ๆ  

เหตุผล แม้จะมีนโยบายชะลอการจัดจ้างพนักงาน แต่มักมีกรณียกเว้นเป็น

พิเศษในการจัดจ้างบุคคลเข้ามาท างานเฉพาะกจิเป็นระยะ 
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2.2  มหาวทิยาลัยควรมอบหมายงานหรอืสรา้งประโยชนจ์ากบุคลากรอย่างเต็มที่

เต็มความสามารถ  เช่น คณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ มีคุณภาพสูง

เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอก ควรมีวิธีการเฉพาะเพื่อสร้างประโยชน์

แก่มหาวิทยาลัยด้วยวิธีการที่แตกต่างออกไป อาจรวบรวมมาเป็นมันสมอง

ขององค์กร (Think Tank) 

เหตุผล แก้ปัญหาเรื่องหน่วยงานไม่สามารถใช้ประโยชน์จากบุคลากรได้

อย่างเต็มประสิทธิภาพ (ผลิตภาพต่ า) บุคลกรกรที่มีความสามารถออกไป

สรา้งประโยชนใ์ห้แก่หน่วยงานภายนอก  

2.3  มีวิธีการคัดกรองบุคลากรที่ขาดประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม  รวมถึงมี

มาตรการใน การตักเตือนและลงโทษอย่างชัดเจน 

เหตุผล เนื่องจากมีบุคลากรบางส่วนท างานไม่เต็มที่เต็มความสามารถ  

ซึ่งอาจเกิด จากความไม่ตระหนักในหน้าที่ของบุคลากร และขาดการก ากับ 

ควบคุมติดตามงานของหัวหน้าหน่วยงานอย่างจริงจัง ถึงขั้นมีการใช้เวลา

งานไปท าธุรกจิสว่นตัว 

2.4  การสรรหาหัวหน้าส่วนงานขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากร ที่ทราบเป็น

อย่างดีว่าใครเหมาะกับการเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานตนเอง จึงควร

ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับโดยเร็ว 

เหตุผล หัวหน้าส่วนงานควรเป็นบุคคลที่รู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับส่วนงาน  

มีวิสัยทัศน์น าพาส่วนงานไปสู่ความเจริญก้าวหน้า และเป็นผู้ได้รับการ

ยอมรับจากสมาชิกของส่วนงาน 

2.5  มาตรการการใหร้างวัล และการลงโทษต่อการปฏิบัตงิานที่ชัดเจน (ไม่ใช่การ

ลงโทษทางวินัย) เช่น มีแนวปฏิบัติต่อผู้ท างานล่าช้า  หรือท างานผิดพลาด

บ่อยครั้ง และควรพัฒนาการให้รางวัลต่อบุคลากรในรูปแบบใหม่ ๆ  เช่น 

รางวัลผู้มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ หรือ รางวัลผู้สรา้งรายได้แก่องคก์ร 

เหตุผล เนื่องจากมีการท างานที่ผิดพลาดท าให้เกิดความเสียหายโดยรวม

บ่อยครั้ง แต่ขาดมาตรการการตักเตือนหรือลงโทษ ท าให้ความผิดพลาด

ยังคงเกดิข้ึนซ้ า 
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2.6  พัฒนาคณาจารย์ในด้านการเรียนการสอน โดยเน้นเพิ่มทักษะให้นักศึกษา

สามารถท างานในอนาคตมากกว่าการเรียนเนน้ทฤษฎี 

เหตุผล ในยุคที่เปลี่ยนแปลงนี้ สถานประกอบการต่างต้องการบัณฑิตที่มี

ทักษะ สามารถท างานได้ทันที ขณะที่ความรู้ในบางเรื่องนักศึกษาสามารถ

ค้นคว้าด้วยตนเองได้ รูปแบบการสอนในอดีตจึงต้องเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับ

ยุคสมัย 

2.7  การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของผู้บริหารระดับสูง เป็นหัวใจส าคัญของการ

ปฏิบัติตนเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม ผู้บริหารควรงดเว้นการเป็นผู้

ด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่มีค่าตอบแทน เช่น การท าวิจัย บริการวิชาการ  

แต่ควรท าหน้าที่บริหารเป็นหลักมากกว่าและใช้เวลาพัฒนาหน่วยงานอย่าง

เต็มที่  นอกจากนี้  ควรเสียสละโดยการเป็นแบบอย่างในการงดรับ

ผลตอบแทนบางดา้น เช่น ค่าเหมาจ่ายพาหนะ แต่ใช้รถของทางราชการแทน

เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นต้น 

เหตุผล มีผู้บริหารบางคนยังท าวจิัย บริการวชิาการโดยได้รับผลตอบแทนไป

พร้อม ๆ กับงานบรหิาร รวมถึงการร้องขอให้บุคลากรประหยัดค่าใช้จา่ย แต่

สว่นตนไม่มีการแสดงให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างที่ดี 

3. ปฏิรูประบบการเงิน 

3.1  ควรวเิคราะห์และแสดงถึงฐานะทางการเงนิของมหาวิทยาลัย และแตล่ะสว่น

งาน อย่างชัดเจน ให้บุคลากรได้ทราบว่า สถานะทางการเงินปัจจุบันเป็น

อย่างไร คงอยู่ได้นานเพียงใด และผู้บริหารมีแนวทางแก้ไขในแต่ละระดับ

อย่างไรบา้ง  

เหตุผล บุคลากรส่วนใหญ่ทราบเพียงว่าผลการด าเนินงานส่วนใหญ่ลดลง 

งบประมาณลดลง แต่ไม่ทราบรายละเอยีด และแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีชัดเจน 

3.2  มหาวทิยาลัยและสว่นงาน ควรแสดงถึงแผนการหารายได้ในระยะปานกลาง 

ถึงระยะยาวว่ามีวิธีการ แผนการหารายได้อย่างไร เพื่อให้เห็นภาพการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต 
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เหตุผล ปัจจุบันมีเพียงแผนการรับนักศึกษาประจ าปีเท่านั้น มหาวิทยาลัย

ควรมีแผนการสร้างรายได้จากแหล่งอื่นที่ชัดเจน ส าหรับการด าเนินงานของ

มหาวทิยาลัยตอ่ไปในอนาคต 

3.3  ควรมีแผนการลดค่าใช้จ่ายในระยะสั้น ระยะปานกลาง ทั้งองค์กรอย่างเป็น

ระบบ และเทา่เทยีมกัน 

เหตุผล การลดค่าใช้จ่ายในปัจจุบันมักคิดแยกส่วนและไม่เป็นระบบ ท าให้

เกิดความเหลื่อมล้ า และบางสิ่งที่ควรลดไม่ได้ลด แต่กลับลดในสิ่งที่ไม่

จ าเป็นตอ้งลด เป็นต้น 

3.4  ควรมีคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการที่ต้องใช้เงินจ านวนมาก แต่ได้รับ

ผลงานตอบแทนไม่คุ้มค่า รวมถึงโครงการที่ท าซ้ าซ้อนกันในแตล่ะหน่วยงาน 

เหตุผล ยังคงมีโครงการที่ใช้เงินจ านวนมากแต่ได้ผลงานที่ไม่คุ้มค่ากับ

ภาพรวมองค์กรบางหน่วยงานพยายามใช้งบประมาณให้หมดไป ตามที่ตน

คิดว่าเป็นหน้าที่ และมีโครงการไม่น้อยที่มีความซ้ าซ้อน เพราะขาดการ 

บูรณาการรว่มกัน  

3.5 ปรับเปลี่ยนค่าบ ารุงการศึกษาให้เป็นระบบเหมาจ่ายทั้งหมด และมีการ

จัดสรรอย่าง เป็นธรรม 

เหตุผล ปัจจุบันหลักสูตรส่วนใหญ่ยังมีการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาแบบหนว่ย

กิต มีเพียงบางหลักสูตรที่เป็นแบบเหมาจ่าย ซึ่งก็ใช้หลักการต่างกันท าให้

เกิดความสับสน มีการเสนอให้ปรับเปลี่ยนหลายครั้ง แต่ขาดการตัดสินใจ 

รวมถึงการจัดสรรเงินไปยังหน่วยงานยังมีความเหลื่อมล้ าในบางกรณี 

3.6  ปรับเปลี่ยนระเบียบ วิธีปฏิบัติทางการเงินให้มีความคล่องตัว เหมาะสมกับ

การเป็นมหาวทิยาลัยในก ากับของรัฐ 

เหตุผล ระยะเวลา 3 ปีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 

ไม่มีการปฏิบัติที่แตกต่างทางการเงินอย่างมีนัยส าคัญแต่อย่างใด มีการ

น าเสนอปัญหาจ านวนมาก แต่ขาดผู้วิเคราะห์ ที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 

หรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนอย่างแท้จรงิ 
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ภาคผนวก 

- ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน 
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- เอกสารผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะสภาพนักงาน 
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“3 ปีท่ีร่วมสร้างสรรค์ สู่ความผูกพันอันยนืนาน” 

 
 

 

งานสภาพนักงาน กองกลาง ส านักงานมหาวทิยาลัย มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

63 หมู่ 4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 50290  

โทรศพัท์ 053-873020 โทรสาร 083-873015  

Http://www.facsenate-general.mju.ac.th หรือ Https://www.facebook.com/SenateMJU 


