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สารจากประธานสภาพนักงาน

ข่าวสภาพนักงานฉบับนี้ เป็นข่าวสารฉบับแรกที่สภาพนักงาน
ผศ.ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว
ได้จัดทาในปี 2564 เพื่อสื่อสารข่าวสารสาคัญหรือประเด็นที่เป็นที่สนใจ
ของบุคลากร งานที่สภาพนักงานได้ดาเนินการไปแล้ว รวมถึงแผนที่จะดาเนินการเพื่อการพัฒนาทั้งอนาคต
อันใกล้และการวางแผนในระยะยาวเพื่อการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง จะมีการออกข่าวสารทุก 2 เดือน
โดยสภาพนั ก งานชุ ด ใหม่น้ี ได้มี ก ารแต่ง ตั้งคณะอนุ ก รรมการฝ่า ยต่า ง ๆ เพื่อ ให้ มี ค วามคล่อ งตัว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการดาเนินงาน โดยจะทาหน้าที่เพื่อหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่างๆก่อนนาเสนอ
เข้าประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ อันประกอบด้วย อนุกรรมการบริหารสภาพนักงาน
อนุกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาการ อนุกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากร อนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการและ
กิจกรรมสัมพันธ์ และอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และเมื่อมีมติสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหาร ประธานสภาพนักงานจะนาเสนอขอความเห็นชอบต่อ อธิการบดี ซึ่งเชื่อว่าการวางระบบการ
ทางานเช่นนีจ้ ะทาให้ผลของงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านการดาเนินการ และการแก้ปัญหาในเรื่อง
ต่างๆ อีกทั้งหากบุคลากรท่านใดมีเรื่องที่ประสงค์จะให้สภาพนักงานช่วยดาเนินการนั้น สามารถติดต่อหรือ
ส่งตรงได้ท่ี งานสภาพนักงาน หรืออาจติดต่อและส่งตรงได้ที่ประธานสภาพนักงาน ทางระบบ e-manage ได้
ในอีกทางหนึ่งด้วย
ซึ่งจากคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาพนั กงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เริ่มปฏิบัติห น้าที่
ตัง้ แต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมานั้น เราได้ดาเนินงานจากคณะกรรมการสภาพนักงานชุดที่แล้วให้
ขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการพยายามผลักดัน และติดตาม ข้อบังคับการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน
ที่ได้เสนอให้บุคลากรในหน่วยงานต้องมีส่วนร่วมในการสรรหาหัวหน้าส่วนงานของตน
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อีกทั้ง ในเรื่องของประเด็นการขอให้มีการเปิดเผยคะแนนประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย และการให้ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของ
บุคลากรทุกภาคส่วน เช่น ความมั่นคงของพนักงานส่วนงานและพนักงานราชการ รวมไปถึงการเชิดชูเกียรติ
ทั้งในส่วนของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัล การมอบเหรียญรางวัลดีเด่นประจาปีให้แก่นั ก ศึกษา
เป็นต้น สาหรับภารกิจที่ได้รับมอบหมายในช่วงนี้จะเป็นการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่คณะกรรมการได้ดาเนินการพิจารณาขั้นตอนการคัดเลือก การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
พร้อมทั้งพิจารณากาหนดแบบฟอร์มการเสนอชื่อและผลงานคัดเลือกอาจารย์ ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่ ไ ด้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ แ จ้ ง ให้ ค ณะหรื อ หน่ ว ยงานเสนอรายชื่ อ ส่ ง มาทางงานสภาพนั ก งาน ภายในวั น ที่
25 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคณะกรรมการชุดนีไ้ ด้ดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ตน้ แบบ ด้านการสอน พ.ศ. 2564
ที่จัดโดย สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์แ ละองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)
และผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเพื่อเข้าสู่การคัดเลือกระดับประเทศ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร
ไชยญาติ สั ง กั ด วิท ยาลั ย พลั ง งานทดแทน อีก ทั้ง ได้มี ก ารคั ดเลือ กเพื่อ เสนอชื่อ ผู้ท่ีส มควรได้รั บ รางวัล
บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงาน
ดี เ ด่ น เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ อุ ทิ ศ ตนในการปฏิ บั ติ ง าน มี ก ารสร้ า งสรรค์ ผ ลงานอั น เป็ น ประโยชน์ แ ก่
สถาบันอุดมศึกษา สังคม และประเทศชาติ อีกจานวนรวม 3 ท่าน ได้แก่ ด้านบริการดีเด่น ว่าที่ร้อยตรี
ดร.มาโนชญ์ ตนสิ ง ห์ สั ง กั ด คณะวิ ท ยาศาสตร์ 2. ด้ า นวิ ช าชี พ ดี เ ด่ น นางสาวรุ่ ง ทิ พ ย์ กาวารี สั ง กั ด
คณะวิทยาศาสตร์ 3. ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น นางสาวสุธรี า หมื่นแสน สังกัด คณะบริหารธุรกิจ
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โดยอีกหนึ่งประเด็นสาคัญปิดท้ายในสารจากประธานสภาพนักงานนี้ ขอแจ้งข่าวประเด็น
เกี่ยวกับ การจัดการประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สืบเนื่องจากการที่
ประธานสภาพนักงานได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในครั้งที่ 1/2564เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2564
ตามมติท่ีป ระชุ มครั้ง นั้น มหาวิท ยาลั ยแม่ โจ้ ได้รั บ เกี ยรติให้ เ ป็น เจ้ า ภาพในการจั ด ประชุม วันที่ 17 - 19
ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยทางสภาพนักงานจะได้ดาเนินการจัดเตรียมความพร้อมต่อไป
สุดท้ายนี้ ขอให้บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชื่อมั่นได้ว่า สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุด
ปัจจุบันนี้ เราได้ตั้งปณิธานในการทางานและมีการทางานที่สอดคล้องกับหน้าที่ท่ีได้กาหนดไว้ใน พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ภายใต้วสิ ัยทัศน์สภาพนักงาน ที่ว่า

“เป็นองค์กรที่ธารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี ความเป็นธรรมของบุคลากร
และสร้างสรรค์ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย”
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การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปี 2563
ขอเชิ ญ เสนอชื่ อ เพื่ อ คั ด เลื อ กอาจารย์ ดี เ ด่ น ของมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ประจ าปี 2563
คุณสมบัติต้องเป็นผู้ท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไม่น้อยกว่า 5 ปี มีไม่เคยลงโทษทางวินัยไม่น้อยกว่า
5 ปี และไม่เคยได้รับรางวัลนี้มาก่อนหรือเคยได้รับต้องเกินกว่า 5 ปี แบ่งเป็นจานวน 4 ด้าน ประกอบด้วย
1) ด้านการเรียนการสอน 2) ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 3) ด้านบริการวิชาการ และ 4) ด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
โดยรับการเสนอชื่อ 3 แนวทาง คือ เสนอชื่อส่วนงาน เสนอชื่อด้วยตนเอง และเสนอชื่อโดย
บุ ค คลอื่น ตั้ ง แต่ วัน นี้ ถึง 30 มี น าคม 2564 สามารถส่ง เอกสารประกอบการพิ จ ารณาได้ท่ีง านสภา
พนั ก งาน กองกลาง ส านั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย อ่ า นรายละเอี ย ดจากเว็ บ ไซต์ และ Facebook
ของสภาพนักงาน
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การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปี 2563
ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อ คัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปี
2563 คุณสมบัติต้องเป็นผู้ท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไม่น้อยกว่า 5 ปี มีความรู้ความสารมารถใน
การปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่น อีกทั้งเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่บกพร่องในศีลธรรม แบ่งเป็น จานวน
5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านบริการดีเด่น 2) ด้านบริหารดีเด่น 3) ด้านวิชาชีพดีเด่น 4) ด้านนวัตกรรม
ดีเด่น และ 5) พนักงานราชการผู้มีผลงานดีเด่น
โดยรั บ การเสนอชื่อ 3 แนวทาง คือ เสนอชื่ อ ส่ว นงาน เสนอชื่ อ ด้ว ยตนเอง และเสนอชื่อ
โดยบุคคลอื่น ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2564 สามารถส่งเอกสารประกอบการพิจารณา
ได้ท่ีงานสภาพนักงาน กองกลาง สานักงานมหาวิทยาลัย อ่านรายละเอียดจากเว็บไซต์ และ Facebook
สภาพนักงาน
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คัดเลือกอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ. 2564 ของ ม.แม่โจ้ ส่งสมาคม ควอท
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
(ควอท) ร่ ว มกั บ ส านัก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม ก าหนดจั ด
การประชุ ม วิ ช าการ ครั้ง ที่ 16 ประจ าปี 2564 เรื่อ ง “พลิก โฉมอุ ด มศึ ก ษาไทย : วิ ถี ใ หม่ ข องการเรีย น
การสอน” จะจัดขึ้นในวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 โดย สมาคม ควอท ได้จัด “โครงการรางวัลอาจารย์
ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2564” เพื่อยกย่องให้เกียรติอาจารย์ท่ีเ ป็น ต้นแบบที่มีค วามคิด สร้างสรรค์
สามารถผลิตนวัตกรรมการเรียนรู้และนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม เห็นผลลัพธ์ชัดเจน อีกทั้งยังมอบรางวัล
ให้ กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี น โยบายมุ่ ง ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาจารย์ ด้ า นการจั ด การ เรี ย นการสอน
เน้นจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถสร้างและรักษาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อมอบรางวัล
ในงานประชุมวิชาการ ควอท ประจาปี ด้วยการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับมหาวิทยาลัย และมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณให้กับอาจารย์ตน้ แบบ
คณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครัง้ ที่ 2 /2564 เมื่อวันที่
3 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ตน้ แบบ
ด้านการสอน พ.ศ. 2564 เสนอสมาคม ควอท ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ
สังกัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน
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เสนอชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าคัดเลือกรับรางวัล
บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจาปี พ.ศ.2563
สภาพนักงานได้ดาเนินการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเข้าร่วม
คัดเลือกรับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเ ด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจาปี พ.ศ.2563 โดยได้
ดาเนินการคัดเลือกไว้ จานวน 3 ด้าน คือ ด้านบริการดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น และด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม
ดีเด่น เกณฑ์การคัดเลือกต้องป็น ผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ อุทิศตนใน
การปฏิบัติงาน หรือทั้งสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์แก่สถาบันอุดมศึกษา สังคม และประเทศชาติ
ซึ่งผลการคัดเลือกมี ดังนี้
1. ด้านบริการดีเด่น
ว่าที่ร้อยตรี ดร.มาโนชญ์ ตนสิงห์
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
2. ด้านวิชาชีพดีเด่น
นางสาวรุ่งทิพย์ กาวารี
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
3. ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น
นางสาวสุธีรา หมื่นแสน
สังกัด คณะบริหารธุรกิจ
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ตอนที่ 1 – สานักหอสมุด
นางสาวสุวิชา ศรีวิชัย
หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ
กรรมการสภาพนักงาน
จากสานักหอสมุด

ท่ า มกลางสถานการณ์ก ารแพร่ระบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา COVID-19 ส่ ง ผลให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
ในหลาย ๆ ด้านในสถาบันการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจัดให้มีการเรียน
การสอนในรูปแบบออนไลน์แทน ทั้งอาจารย์และนักศึกษาจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการปรับตัวในบทบาทของแต่
ละคน รวมถึงสานักห้องสมุดที่เป็นหน่วยงานหลักที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอน การวิจัย แก่อาจารย์ นักศึกษา
นักวิจัย บุคลากร รวมถึงชุมชนใกล้เคียงจึงต้องมีการปรับตัวอย่างเร่งด่วนในเรื่องของการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มั่นใจในการเข้ามาใช้บริการและ
เข้าถึงบริการได้เช่นเดิม สานักหอสมุดจึงได้ออกประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(COVID-19) รวมถึงปรับเปลี่ยนการให้บริการเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และเพิ่มบริการใหม่ในยุค New
Normal เพื่อความสะดวกและเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีอะไรนั้นตามมาดูกันเลยค่ะ
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กาหนดจุดทางเข้า-ออก ทางเดียว เพื่อตรวจวัด
อุ ณ หภู มิ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารก่ อ นเข้ า ห้ อ งสมุ ด และ
ลงทะเบี ย นการเข้ า ใช้ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ไ ทยชนะ
อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยก่อนมาใช้บริการ
ด้วยนะคะ
การจัดพื้นที่ให้บริการโดยการมีเว้นระยะห่างทาง
สังคม (Social Distancing)
บริการเจลแอลกอฮอล์สาหรับล้างมือทุกจุด
บริการของสานักหอสมุด
บริการห้องสาหรับอาจารย์ใช้สาหรับการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์
บริการคอมพิวเตอร์สาหรับเรียนออนไลน์แก่
น้อง ๆ นักศึกษา
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สามารถเข้าใช้งาน E-book E-Journal และ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามปกติ อีกทั้งยัง
สามารถเข้าใช้งานผ่านเครือข่าย VPN ได้อีกด้วย
บริการฝึกอบรมยังให้บริการเช่นเดิม แต่พบกัน
ทางออนไลน์นะคะ
อยากอ่านหนังสือ แต่ไม่สามารถมาห้องสมุดได้
สามารถใช้บริการจัดส่งหนังสือฟรีถึงบ้านสาหรับ
นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผ่อนคลายด้วยบริการ Online Movies อยู่ที่ไหน
ก็สามารถใช้บริการดูภาพยนต์ออนไลน์ได้
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ สานักหอสมุด
ดาเนินการกักตัวเล่มหนังสือ/วารสาร ที่ได้รับคืน
และที่ถูกใช้ภายในห้องสมุดเป็นเวลา 5 วัน ถึงจะ
นาออกให้บริการต่อไป
คื น หนั ง สื อ ได้ ที่ ตู้ Book Drop โดยไม่ ต้ อ งมา
ห้ อ งสมุ ด ได้ ถึ ง 5 จุ ด ได้ แ ก่ บริ เ วณด้ า นหน้ า
อาคารส านั ก หอสมุ ด อาคารเรี ย นรวม 80 ปี
อาคารเรียนรวม 70 ปี โรงอาคารเทิดกสิกร และ
ศูนย์อาหาร Green Canteen
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ใช้น้ายาฆ่าเชื้อทาความสะอาดคี ย์บ อร์ด เม้าส์
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ และบริเวณจุดสัมผัสต่าง
ๆ ทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง และฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้ อ
ภายในอาคาร
เรามีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการข้อมูล ทักมาได้ที่
Fan page MJU Library และ เว็บไซต์
สานักหอสมุด www.library.mju.ac.th
MJU Library

ช่องทาง Social Media สาหรับติดตามข่าวสาร
กิจกรรมต่าง ๆ ของสานักหอสมุด

MJU Library
@mjulibrary
mjulibrary
MJU LIBRARY
ใส่ใจสุขภาพ เว้นระยะห่างทางสังคม และอย่าลืมล้างมือบ่อย ๆ แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน
ด้วยความปรารถนาดีจากสานักหอสมุดค่ะ

