
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

   แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นแผนระยะยาว 4 ปี 
(ประจำปี 2562-2565) การดำเนินการแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต มหาวิทยาลัยคาดหวังให้มีการบูรณาการ
ทำงานและการใช้จ่ายงบประมาณไปกับการทำงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปี การติดตามผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2562 อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะกิจ ITA  ซึ่งใช้กลไกในการบริหารแผนป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต บูรณาการไปกับการทำงานปกติของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย การกำกับติดตามผลการ
ดำเนินงาน  คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ประกอบด้วยสำนักงานยุทธศาสตร์ สำนักงานกิจการนักศึกษา และสำนักงาน
บริหารงานบุคคล ร่วมกันกำกับติดตาม โดยในแต่ละโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจะมีผู้รับผิดชอบ หรือมีการประชุม
หลักในการติดตามดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมอยู่แล้ว เช่น มีการรายงานผ่านคณะกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทำงาน (Productivity Improvement-PI)  คณะทำงาน 6+1 Flagship  ตัวอย่างภาพกระบวนการติดตามผลการ
ดำเนินงานผ่านคณะกรรมการ PI และคณะกรรมการต่าง ๆ ของ มจธ. เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม เน้นการบริหาร
คุณภาพผ่าน PDCA มีดังนี ้
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย แผน ผล สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562 

1.1 ปรับฐาน
ความคิดทุกภาค
ส่วนให้มีค่านิยม
ร่วมต้านทุจริต 

▪ โครงการเสริมสร้างจิตสำนึก “คน มจธ. สุจริต” 
 และแนวปฏิบัติตนเป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

▪ จำนวนนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลหรือ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการและ
วิชาชีพทั้งในระดับประเทศหรือนานาชาติ 

70 75 จำนวนนกัศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกย่อง 
- นักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน จำนวน 2 คน 
- นักศึกษาได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่ง  
  ประเทศไทย จำนวน 4 คน 
- นักศึกษาได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักกจิกรรม จำนวน 41 คน 
- นักศึกษาได้รับเกียรติบัตรการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยเป็นผู้ร่วม 
  ปฏบิัติงานกับชมรมอาสาพัฒนาชนบท จำนวน 28 คน 
งบประมาณของโครงการเป็นการจัดสรรทุนให้กับนักศึกษา  
ปัญหาอุปสรรคของโครงการ ไม่ม ี

▪ โครงการอบรมแนวทางการป้องกันทุจริตและ
หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผู้เชี่ยวชาญ 
จากภายนอก 

▪ ร้อยละการรับรู้ของผู้บริหารและบุคลากร 80 80 จัดบรรยายโดยเชิญคุณอุทิศ บัวศรีผู้ทรงคุณวุฒิเรื่องป้องกันและปรามปราบ
ทุตริตและการขัดกันและผลประโยชน์จากสำนักงาน ป.ป.ช. มาให้ความรู้กบั
ทีมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561  เอกสาร 1 

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เรื่อง “คุณธรรม
และความโปร่งใส” ให้ตระหนักหลักจรรยาบรรณใน
การปฏิบัติงาน และหลักคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนสุจริต 

▪ จำนวนบุคลากรเข้าใหม่ที่เข้ารับอบรม มีการรับรู้
และปฏิบัติตนตามแนวทาง “คนสุจริต” 

>90 
 
 
 

>90 
 
 
 

▪ จัดให้มีการบรรยายเรื่องหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ Code of Conduct โดย 
สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อ 
วันที่  7 มี.ค. 2562  เอกสาร 2 
 

▪ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปี
การศึกษา เรื่อง “จริยธรรมกับชีวิตการเป็น
นักศึกษา” 

▪ จำนวนนักศึกษาใหม่ทั้งมหาวิทยาลัย  3000 3010 กำหนดการวันที่ 6 สิงหาคม 2562   
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีนักศึกษาเข้าร่วมดังนี้ 
นักศึกษาใหม่ จำนวน  2,920 คน 
นักศึกษาปัจจุบัน ที่เป็นคณะทำงาน  จำนวน  90 คน 

▪ โครงการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีค่านิยม 
และวัฒนธรรมองค์กร (Core Value) ของ มจธ. 

▪ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาให้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

▪ ผลการประเมินพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยม
องค์กรของนักศึกษาและบุคลากร (Core Values) 

70 >80 ▪ 7 กค.62 แรกพบมดน้อย มีการสอดแทรก Code of Honor สอนให้
นักศึกษาเป็นคนสุจริต  

▪ สรุปผลการสำรวจการรับรู้เรื่อง Code of Conduct ของบุคลากร  
เอกสาร 3 

1.2 ส่งเสริมบุคคลให้
เป็น “คนสุจริต” 

▪ โครงการคู่มือ “คนสุจริต” 
▪ กิจกรรมพัฒนาเครื่องมือและสื่อสนับสนุนการ

ปลูกฝังการทุจริต 

▪ จำนวนสื่อ/เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการปลูกฝัง
การทุจริต 
 

2 
 
 

2 ▪ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางมีเดีย และเว็บไซต์ ITA 
▪ เตรียมการยกร่างจัดทำสื่อ CODE OF CONDUCT    
ใช้งบประมาณประชาสัมพันธ์ประจำปี 2562   

 ▪ รายวิชาการส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรและความ
รับผิดชอบต่อสังคม Corporate governance 
and social responsibility 

▪ จำนวนรายวิชาที่มีสาระสำคัญของความสุจริตต่อ
รายวิชาทั้งหมด 
 

2% 
 
 

1% 
 
 

3 รายวิชา 
-GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต 3 หน่วยกิต. 
-GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 หน่วยกิต 
-GEN 212 การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ด้วยวิถีพุทธ 3 หน่วยกิต 
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 ▪ โครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สำหรับอาจารย์/อาจารย์ที่ปรึกษา/ นักวิจัย และ
นักศึกษาปริญญาเอก 

▪ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมี 
ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ 

80 368 การจัดโครงการอบรมจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย์สำหรับอาจารย์/อาจารย์
ที่ปรึกษา/ นกัวจิัย และนักศึกษาปริญญาเอก ในป ี2562 มีการจัด
บรรยายเต็มวันทั้งสิ้น 6 คร้ัง มีจำนวนอาจารย์เขา้ฟัง 130 คน นักวิจยั
และนักศึกษาปริญญาเอก 238 คน  

 ▪ โครงการจัดเวทีเสวนาเชิดชูบุคคลที่ได้รับรางวัล
และทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย /เป็นคน
ต้นแบบของสังคม 

จำนวนบุคลากรที่ได้รับยกย่องให้เป็นต้นแบบที่มี
ความซ่ือสัตย์ สุจริต 

10 >10 ▪ ปี 2562  มีข้าราชการดีเด่น 1 คน  และมีกำลังเก็บรวบรวมบุคคลต้นแบบ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดงานวันเชิดชูเกียรติในช่วงเดือนเมษายน 2562  
เอกสาร 4  

 ▪ โครงการ 6+1 Flagships 
▪ Track 1 เนนบุคลากรสายวิชาการร่วมใหขอ 

เสนอแนะ แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย  
▪ Track 2 เนนบุคลากรสายสนับสนุนและชวย

วิชาการ เพื่อเรียนรรูวมกันในการปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน  

▪ Track 3 เนนผมูีสวนไดสวนเสีย เพื่อเสนอแนะ 
▪ การพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงคตามเป้าหมาย มจธ. 

▪ จำนวนการประชุมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ ให้มีการ
สอดแทรกหรือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานอย่าง
สุจริต 

▪ จำนวนการพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัย 
ภายใต้โครงการ 6+1 Flagships 
 

80 
 
 
- 
 

>80 
 
 
- 
 

▪ ในปีงบประมาณ 2562 มีการประชุม 6 + 1 Flagships จำนาน  ครั้ง ซ่ึงทุก
ครั้งผู้บริหารจะมีการสอดแทรกเรื่องแนวทางการบริหารจัดการ หรือแนว
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนเป็นคนสุจริต ดำเนินงานมหาวิทยาลัยด้วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนี้  
1) เวทีระดมความคิดเห็น ภายใต้โครงการ “6+1 Flagships Track1 คร ังที่ 

40 หัวข้อ “SMART People for The Best STI University” วันศุกร์ที ่25 
มกราคม 2562 ณ โรงแรม แม่นา รามาดาพลาซา กรุงเทพฯ  

2.) เวทีระดมความคิดเห็น ภายใต้โครงการ “ 6+1 Flagships Track1+2 
(พิเศษ หัวข้อ “Organization Transformation: KMUTT Future New 
Operation Model” วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ Holiday Inn Bangkok 
กรุงเทพฯ)  

3) การสัมมนาในหัวข้อ “Connected KMUTT : Internal 
Communication” กาหนดจัดขึ นระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2562 ณ 
โรงแรม ชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม เพื่อถ่ายทอดนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และกาหนดกลไกการสื่อสารภายใน ส่งเสริมการสื่อสารที่มีความ
สากลและประชาคมมีส่วนร่วมในการสื่อสารภายในให้มีประสิทธิภาพ และช่วย
สร้าง Visibility ของมหาวิทยาลัย  
4)   เการจัดโครงการ 6+1 Flagships Track 2 ครั้งที่ 29 หัวขอ้ 
“Organizational TRANSFORMATION : HR TRANSFORMATION” 
ระหว่างวันที ่16 - 17 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ จังหวัด
เพชรบุร ี เพื่อบุคลากรใหแ้สดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลที่จะนำไปเป็น
แนวทางในการกำหนดกลไก วธิีการ ข้อตกลง เครื่องมือเชิงบริหารในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิผลและ
ตอบสนองความต้องการของบุคลากร เอกสาร 5 
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2.1 ผลักดัน
กระบวนการ
ทำงานให้มี
คุณภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ 

▪ โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
(Productivity Improvement) 

โครงการปรับปรุงการบริหารขององค์กรที่มุ่งเน้น
คุณภาพเชิงรุก (Total Quality Management : 
TQM) 

▪ จำนวนที่เพิ่มขึ้นของกระบวนงานที่มีการประกาศ 
SLA ต่อปี 

▪ ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการตามข้อตกลง 
ระดับการให้บริการ SLA ต่อโครงการทั้งหมด 

20 
5% 

10 
 14%   

หน่วยงานในสำนกังานอธิการบด ีมีการปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน (Work 
Manual) ตามที่กำหนดไว้ในแผนเป็นปจัจุบันแล้วจำนวน 391 กระบวนงาน 
จากจำนวนคู่มือทั้งสิ้น 585 กระบวนงาน คิดเป็นร้อยละ 66.84 ซึ่งใน
จำนวนดังกล่าวบางกระบวนงานมกีารปรับปรุงการทำงานมาแลว้หลายครั้ง 
เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานปจัจบุัน (อยู่ระหวา่งรอดำเนินการและไม่
เปลี่ยนแปลงจำนวน 134 กระบวนงาน) นำไปสู่การประกาศข้อตกลงระดับ
การให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) จำนวน 86 เร่ือง โดย
ทุก SLA จะมกีารสรุปผลการดำเนินงาน และนำเสนอต่อทีป่ระชุม
คณะทำงานฯ ตามรอบเวลาทีก่ำหนด (ข้อมูล ณ วันที ่30 พฤษภาคม 
2562)  เอกสาร 6 

 ▪ สานตอการปรับปรุงและพัฒนาคูมือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) การประกาศขอตกลงระดับ 
การใหบริการ SLA และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
การทํางานระหวางหนวยงาน เพื่อตอยอดไปสู 
การกําหนดมาตรฐานการใหบริการ 

▪ ทบทวนกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง (Work 
Flow) และประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตใน
กระบวนการบริหารงาน 

ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 
 

85 85.21 มีการประชุมติดตามผลการพัฒนาปรับปรุงคู่มือชื่อการประชุมคณะกรรมการ 
PI (Productivity Improvement) ต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อกำกับการพัฒนา 
Work Flow และการจัดทำ SLA โดยในปีนี้เน้นกระบวนการทำงานที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีการเพิ่มจุด Check Point ให้เกิดใน Flow งาน  
 

 ▪ โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
▪ ออกแบบและพัฒนาระบบบริหาร จัดการ ใหนํา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสนับสนุนการ
ทํางานอยางเหมาะสม เพื่อนํามาวางแผน
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนสูงสุด   

▪ ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชสนับสนุนการทํางาน (Enterprise 
Resource Planning : ERP) 
 

2 3 มีโครงการจัดจ้างที่ปรึกษา JMAC เพือ่วเิคราะห์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลยั มีการให้พนักงานวิเคราะห์ขั้นตอนการ
ทำงาน และปรับปรุงการทำงานบริการที่เน้นกระบวนการสร้างแนวคิดการ
ทำงานให้กับพนกังาน ทำงานด้วย PDCA    

2.2 พัฒนาระบบ
การป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก 

▪ ทบทวนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและป้องกัน
ทุจริตให้ชัดเจน 

▪ ทบทวนกระบวนการ 
▪ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
▪ ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 

 

▪ จำนวนโครงการ/กิจกรรมของคณะ/สำนัก/สถาบัน
ที่ตอบสนองโครงการ ITA 

 

20 30 ▪ จัดตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ ITA เพือ่สร้าง
ความเข้าใจคร้ังแรกในเดือนพฤษภาคม 2562  ให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์
ไปยังคณะทำงานกลุ่มต่าง ๆ ของมหาวทิยาลัย เน้นกระบวนการทำงาน
และกระบวนการตัดสินใจด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส 

▪ ร่วมกันปรับปรุงเว็บไซต์ ITA  จัดทำเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับเกณฑ์
การประเมิน 



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย แผน ผล สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562 

▪ เร่ิมต้นจัดทำเว็บไซต์ที่รวมเร่ืองราวการดำเนินการตามแนวทางส่งเสริม
ความเป็นธรรม โปร่งใส ITA เพื่อเป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูลและการ
ประชาสัมพันธก์ารดำเนินงานตั้งแต่ปี 2562   

 ทบทวนกระบวนการ 
▪ พัฒนาระบบรับเรื่องราวร้องเรียน 
▪ จัดทำรายงานผลการร้องเรียนของมหาวิทยาลัยต่อ

สาธารณะ 

▪ จำนวนเรื่องร้องเรียนลดลงเข้าใกล้ ร้อยละ 0  
 

-10 +52 ▪ จัดทำมาตรการเรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียน ปรับปรุงกระบวนการให้
ชัดเจนขึ้น  ผลปี 2562 มีเร่ืองร้องเรียนทั้งสิ้น 26 เร่ือง เพิ่มขึ้นจากป ี
2561 9 เร่ือง สรุปว่าลูกค้ารับรู้ช่องทางการมีส่วนร่วมในการร้องเรียน
มากขึ้น  

3.1 สร้าง
วัฒนธรรมการ
ต่อต้านการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน 
ร่วมสร้างสังคม
สุจริตให้เกิดขึ้นใน
ประชาคม มจธ. 

▪ พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อตา้นทุจรติคอร์รับ
ชัน สร้างจิตสำนึกองค์กร ในวาระที่อธิการบดีพบ
ประชาคม 

▪ ร้อยละการรับรู้ของบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย 
  วัดจากผลการตอบแบบสำรวจสอบถาม มี   
   ผู้เข้ารว่มในแต่ละคร้ัง > ร้อยละ 80 

80 >80 ▪ อธิการบดีรับตำแหน่งใหม่ ประกาศเจตจำนงสุจริตเป็นลายลักษณ์อกัษร 
แจ้งประชาคมเม่ือวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 และจัดประชุมอธิการบดี
พบปะประชาคม เพื่อแสดงนโยบายในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและ
ความโปร่งใส เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 มีบุคลากรเข้าร่วมฟังบรรยาย
มากกว่า 300 คน รวมทั้งการถ่ายทอดไปยังศูนย์การศึกษาทั้ง 4 แห่ง 
นอกจากนี้ยังจัดให้มกีารประชุมอธิการบดีพบปะประชาคม อย่างใกล้ชิด
จำแนกตามคณะ/สำนักสถาบัน/สำนักงานต่าง ๆ ในป ี2562 ต่อเนื่อง 
ดังนี้   
ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์  
วันพุธที ่7 สิงหาคม 2562 เวลา 09:30 น. – 11:30 น. ณ ห้องประชุม 
ไซด์ คอนเนค  
ครั้งที่ 2 คณะศิลปศาสตร์  
วันพุธที ่14 สิงหาคม 2562 เวลา 09:30 น. – 11:30 น. ณ ห้องประชุม 
901 ชั้น 9  
ครั้งที่ 3 คณะครุศาสตร์ฯ  
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 13:30 น.- 15:30 น.ณ ห้องประชุมหอ
เกียรติยศ ชั้น 8  
ครั้งที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
อังคาร 10 กย.62 เวลา 09.30 น.- 11.30 น. ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 2 
อาคารเรียนรวม 4  
ครั้งที่ 5 มจธ.วิทยาเขตราชบุรี  
พุธ 11 กย.62 เวลา 09.30 น.- 11.30 น. ห้องประชุม มจธ.ราชบุรี  
ครั้งที่ 6 สานักงานอธกิารบดี  
ศุกร์ 13 กย.62 เวลา 13.30 น.- 15.30 น. ห้องประชุม 4/2 อาคารคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เอกสารแนบ 7 



เอกสาร 1 
จัดกจิกรรมบรรยาย“แนวทางการดำเนินงานภาครัฐ  

ตามแนวทางป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทบัซ้อนในองค์กร” 
 

 

 

 



เอกสาร 2 

จัดให้มีการบรรยายเร่ืองหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ Code of Conduct 



เอกสาร 3 
 

สรุปผลที่ได้รับจากการสำรวจการรับรู้ Code of Conduct ของบุคลากร และข้อเสนอแนะเพื่อการ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 
1. การรับรู้กับกิจกรรมท่ีดำเนินการ    

 
 
 

2. ข้อเสนอแนะและความต้องการ 
 
  
    

 
  

ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์

16%

สื่อประชาสัมพันธ์
23%

อบรม/สัมมนา
7%

ผู้บริหาร พบ
ประชาคม

25%

Role Model
3%

สื่อสารระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานกับ
ผู้บังคับบัญชา

10%

อื่นๆ
16%

ผู้บริหาร พบประชาคม  
เดินสายตามคณะ  57% 

สื่อประชาสมัพันธ์  52% ช่องทางการประชาสัมพันธ์  35% จัดอบรม/สัมมนา 15% 

สื่อสารระหว่างผู้ปฏิบตัิงานกบั         
ผู้บังคับ บญัชา 23% 

ผู้ที่ประสบความสำเร็จเป็น
แบบอยา่งทีด่ี 6% 

7% 



 
เอกสาร 4 

พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ 
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 



 

เอกสาร  5 

การจัดโครงการ 6+1 Flagships Track 2 ครั ้งที ่ 29 หัวข้อ “OrganizationalTRANSFORMATION : HR 
TRANSFORMATION” ระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  เพ่ือ
บุคลากรให้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลที่จะนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดกลไก วิธีการ ข้อตกลง เครื่องมือ
เชิงบริหารในการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิผลและตอบสนองความ
ต้องการของบุคลากร  เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยและสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมจำนวน 129 คน  การสัมมนาดำเนินกิจกรรม
ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ “Design Thinking” โดย ผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อทำความเข้าใจในปัญหา
ต่างๆ โดยเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลางและนำเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากกลุ่มคนที่หลากหลายมาสร้างไอเดีย 
แนวทางการแก้ไข และนำเอาแนวทางนั่นมาทดสอบและพัฒนาเพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับ
ผู้ใช้และสถานการณ์  โดยใช้โจทย์ “Micro Credential” ผลจากการสัมมนาสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลและ
สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล มจธ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสาร 6 

รายงานผลการติดตามการจัดปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน การจัดทำ SLA  
และการจัดทำ Service Catalog ของสำนักงานอธิการบดี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 

 

 



                                                   เอกสาร 7 
ภาพกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร การพบปะบุคลากรของ มจธ. ตามคณะ/สำนักสถาบันต่าง ๆ (SIT&SIP) ประจำปี 2562 

                         

งบประมาณที่ใช้ในการจัดประชุม  เป็นค่าน้ำดื่มแลอาหาร คร้ังละ  5000 บาท     ปัญหาและอปุสรรคในการดำเนินการไม่มี     ข้อเสนอแนะของพนักงานขอให้มีการจัดอย่างต่อเนื่อง


