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  ขา่วสภาพนักงานฉบับน้ี เป็นข่าวสารฉบับแรกที่สภาพนักงาน 

ได้จัดท าในปี 2564  เพื่อสื่อสารข่าวสารส าคัญหรือประเด็นท่ีเป็นท่ีสนใจ 

ของบุคลากร งานที่สภาพนักงานได้ด าเนินการไปแล้ว รวมถึงแผนที่จะด าเนินการเพื่อการพัฒนาทั้งอนาคต

อันใกล้และการวางแผนในระยะยาวเพื่อการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีการออกข่าวสารทุก 2 เดือน 

โดยสภาพนักงานชุดใหม่นี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้มีความคล่องตัวและมี

ประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้นในการด าเนินงาน โดยจะท าหน้าท่ีเพื่อหารอืในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่างๆก่อนน าเสนอ

เข้าประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ อันประกอบด้วย อนุกรรมการบริหารสภาพนักงาน 

อนุกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาการ อนุกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากร อนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการและ

กิจกรรมสัมพันธ์ และอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และเมื่อมีมติส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหาร ประธานสภาพนักงานจะน าเสนอขอความเห็นชอบต่ออธิการบดี ซึ่งเชื่อว่าการวางระบบการ

ท างานเชน่น้ีจะท าให้ผลของงานมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้นท้ังในด้านการด าเนินการ และการแก้ปัญหาในเรื่อง

ต่างๆ  อีกทั้งหากบุคลากรทา่นใดมีเรื่องที่ประสงค์จะให้สภาพนักงานช่วยด าเนินการนั้น สามารถติดต่อหรือ

สง่ตรงได้ที่ งานสภาพนักงาน หรืออาจตดิต่อและสง่ตรงได้ท่ีประธานสภาพนักงาน ทางระบบ e-manage ได้

ในอกีทางหนึ่งด้วย 

  ซึ่งจากค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 

ตัง้แตว่ันท่ี 1 พฤศจกิายน 2563 เป็นต้นมานั้น เราได้ด าเนินงานจากคณะกรรมการสภาพนักงานชุดที่แล้วให้

ขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการพยายามผลักดัน และติดตาม ข้อบังคับการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน  

ที่ได้เสนอให้บุคลากรในหนว่ยงานตอ้งมีส่วนร่วมในการสรรหาหัวหน้าสว่นงานของตน 

สารจากประธานสภาพนักงาน 
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อีกทั้ง ในเรื่องของประเด็นการขอให้มีการเปิดเผยคะแนนประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน

ของมหาวิทยาลัย และการให้ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของ

บุคลากรทุกภาคส่วน เช่น ความมั่นคงของพนักงานสว่นงานและพนักงานราชการ รวมไปถึงการเชิดชูเกียรติ

ทั้งในส่วนของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัล การมอบเหรียญรางวัลดีเด่นประจ าปีให้แก่นักศึกษา  

เป็นต้น ส าหรับภารกิจที่ได้รับมอบหมายในช่วงนี้จะเป็นการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

ที่คณะกรรมการได้ด าเนินการพิจารณาขั้นตอนการคัดเลือก การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

พร้อมทั้งพิจารณาก าหนดแบบฟอร์มการเสนอชื่อและผลงานคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ที่ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้คณะหรือหน่วยงานเสนอรายชื่อส่งมาทางงานสภาพนักงาน ภายในวันที่  

25 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคณะกรรมการชุดนีไ้ด้ด าเนนิการคัดเลือกอาจารย์ตน้แบบ ดา้นการสอน พ.ศ. 2564  

ที่จัดโดย สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) 

และผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเพื่อเข้าสู่การคัดเลือกระดับประเทศ ได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร 

ไชยญาติ สังกัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน อีกทั้งได้มีการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับรางวัล

บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงาน

ดี เด่น เป็นที่ประจักษ์  อุทิศตนในการปฏิบัติ งาน มีการสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์แก่

สถาบันอุดมศึกษา สังคม และประเทศชาติ อีกจ านวนรวม 3 ท่าน  ได้แก่ ด้านบริการดีเด่น ว่าที่ร้อยตรี  

ดร.มาโนชญ์ ตนสิงห์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์  2. ด้านวิชาชีพดีเด่น นางสาวรุ่งทิพย์ กาวารี สังกัด  

คณะวทิยาศาสตร์ 3. ด้านสร้างสรรคน์วัตกรรมดีเดน่ นางสาวสุธรีา หมื่นแสน สังกัด คณะบรหิารธุรกิจ 
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โดยอีกหนึ่งประเด็นส าคัญปิดท้ายในสารจากประธานสภาพนักงานนี้ ขอแจ้งข่าวประเด็น

เกี่ยวกับ การจัดการประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สืบเนื่องจากการที่

ประธานสภาพนักงานได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในครั้งที่ 1/2564เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2564  

ตามมติที่ประชุมครั้งนั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวันที่ 17 - 19

ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยทางสภาพนักงานจะได้ด าเนนิการจัดเตรียมความพร้อมต่อไป 

  สุดท้ายนี้ ขอให้บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชื่อมั่นได้ว่า สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุด

ปัจจุบันนี้ เราได้ตั้งปณิธานในการท างานและมีการท างานที่สอดคล้องกับหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. 

มหาวทิยาลัยแม่โจ ้พ.ศ. 2560 ภายใต้วสิัยทัศนส์ภาพนักงาน ที่ว่า 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“เป็นองค์กรท่ีธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศร ีความเป็นธรรมของบุคลากร 

และสร้างสรรค์ธรรมาภิบาลในมหาวทิยาลัย” 
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การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าป ี2563 

ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกอาจารย์ดี เด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ประจ าปี 2563  

คุณสมบัติต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไม่น้อยกว่า 5 ปี มีไม่เคยลงโทษทางวินัยไม่น้อยกว่า  

5 ปี และไม่เคยได้รับรางวัลนี้มาก่อนหรือเคยได้รับต้องเกินกว่า 5 ปี แบ่งเป็นจ านวน 4 ด้าน ประกอบด้วย   

1) ด้านการเรียนการสอน 2) ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 3) ด้านบริการวิชาการ และ 4) ด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

โดยรับการเสนอชื่อ 3 แนวทาง คือ เสนอชื่อส่วนงาน เสนอชื่อด้วยตนเอง และเสนอชื่อโดย

บุคคลอื่น ต้ังแต่วันนี้ ถึง 30 มีนาคม 2564 สามารถส่งเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่งานสภา

พนักงาน กองกลาง  ส านั กงานมหาวิทยาลั ย  อ่ านรายละ เอี ยดจาก เว็บ ไซต์  และ  Facebook  

ของสภาพนักงาน 

 



 

 

ISSN 1513-2862 ขา่วสภาพนักงาน ปทีี่ 32 ฉบับที่ 1 วันที ่28 กุมภาพนัธ์ 2564 หนา้ 5 

 
การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าป ี2563 

ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปี 

2563 คุณสมบัติต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไม่น้อยกว่า 5 ปี มีความรู้ความสารมารถใน 

การปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่น อีกทั้งเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่บกพร่องในศีลธรรม แบ่งเป็นจ านวน  

5 ด้าน ประกอบด้วย  1) ด้านบริการดีเด่น  2) ด้านบริหารดีเด่น  3) ด้านวิชาชีพดีเด่น  4) ด้านนวัตกรรม

ดเีด่น และ 5) พนักงานราชการผู้มีผลงานดเีด่น 

โดยรับการเสนอชื่อ 3 แนวทาง คือ เสนอชื่อส่วนงาน เสนอชื่อด้วยตนเอง และเสนอชื่อ 

โดยบุคคลอื่น ต้ังแต่วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2564 สามารถส่งเอกสารประกอบการพิจารณา

ได้ที่งานสภาพนักงาน กองกลาง ส านักงานมหาวิทยาลัย  อ่านรายละเอียดจากเว็บไซต์ และ Facebook  

สภาพนักงาน 

 
 



 

 
ISSN 1513-2862 ขา่วสภาพนักงาน ปทีี่ 32 ฉบับที่ 1 วันที ่28 กุมภาพนัธ์ 2564 หนา้ 6 

 
คัดเลอืกอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ. 2564 ของ ม.แม่โจ้ ส่งสมาคม ควอท  

 

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 

(ควอท) ร่วมกับส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก าหนดจัด  

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจ าปี 2564 เรื่อง “พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย : วิถีใหม่ของการเรียน 

การสอน” จะจัดขึ้นในวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 โดย สมาคม ควอท ได้จัด “โครงการรางวัลอาจารย์

ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2564” เพื่อยกย่องให้เกียรติอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์ 

สามารถผลิตนวัตกรรมการเรียนรู้และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม เห็นผลลัพธ์ชัดเจน อีกทั้งยังมอบรางวัล

ให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายมุ่งส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการ เรียนการสอน  

เน้นจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถสร้างและรักษาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อมอบรางวัล

ในงานประชุมวิชาการ ควอท ประจ าปี ด้วยการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับมหาวิทยาลัย และมอบใบ

ประกาศเกยีรติคุณให้กับอาจารย์ตน้แบบ 

คณะกรรมการคัดเลอืกอาจารย์ดีเดน่ของ 

มหาวทิยาลัยแม่โจ ้ในการประชุมครัง้ที่ 2 /2564 เมื่อวันที่ 

3 กุมภาพันธ์ 2564 ไดด้ าเนินการคัดเลอืกอาจารย์ตน้แบบ  

ดา้นการสอน พ.ศ. 2564 เสนอสมาคม ควอท ได้แก ่

รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาต ิ 

สังกัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
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เสนอชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าคดัเลอืกรับรางวัล 

บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ.2563 
 

สภาพนักงานได้ด าเนินการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเข้าร่วม

คัดเลือกรับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ.2563 โดยได้

ด าเนินการคัดเลือกไว้ จ านวน 3 ดา้น คอื ดา้นบรกิารดีเด่น ดา้นวิชาชีพดเีดน่ และดา้นสรา้งสรรค์นวัตกรรม

ดีเด่น เกณฑ์การคัดเลือกต้องป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ อุทิศตนใน 

การปฏิบัติงาน หรือทั้งสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์แก่สถาบันอุดมศึกษา สังคม และประเทศชาติ   

ซึ่งผลการคัดเลือกมี ดังนี้  

   1. ด้านบริการดีเด่น  

    ว่าท่ีร้อยตรี ดร.มาโนชญ์ ตนสิงห์  

    สังกัด คณะวทิยาศาสตร์ 

   2. ด้านวิชาชีพดีเด่น  

    นางสาวรุ่งทพิย์ กาวารี    

    สังกัด คณะวทิยาศาสตร์ 

   3. ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น  

    นางสาวสุธีรา หมื่นแสน  

    สังกัด คณะบริหารธุรกิจ 
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นางสาวสุวิชา ศรวีิชัย 

หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ 

กรรมการสภาพนักงาน 

จากส านักหอสมุด 

 

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ในหลาย ๆ ด้านในสถาบันการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยจัดให้มีการเรียน

การสอนในรูปแบบออนไลน์แทน ท้ังอาจารย์และนักศึกษาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการปรับตัวในบทบาทของแต่

ละคน รวมถึงส านักห้องสมุดท่ีเป็นหน่วยงานหลักท่ีสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การวิจัย แก่อาจารย์ นักศึกษา 

นักวิจัย บุคลากร รวมถึงชุมชนใกล้เคียงจึงต้องมีการปรับตัวอย่างเร่งด่วนในเรื่องของการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้มั่นใจในการเข้ามาใช้บริการและ

เข้าถึงบริการได้เช่นเดิม ส านักหอสมุดจึงได้ออกประกาศ เร่ืองมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

(COVID-19) รวมถึงปรับเปลี่ยนการให้บริการเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และเพิ่มบริการใหม่ในยุค New 

Normal เพ่ือความสะดวกและเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีอะไรนั้นตามมาดูกันเลยค่ะ 

 

 

         MJU ปรับตัวอย่างไรในยุค COVID 

         ตอนที่ 1 – ส านักหอสมุด 
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ส านักหอสมุด MJU ปรับตัวอย่างไรในยุค COVID 

 

ก าหนดจุดทางเข้า-ออก ทางเดียว เพ่ือตรวจวัด
อุณหภูมิผู้ใช้บริการก่อนเข้าห้องสมุด และ
ลงทะเบียนการเข้าใช้ผ่านเว็บไซต์ไทยชนะ 
อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยก่อนมาใช้บริการ
ด้วยนะคะ 

การจัดพื้นที่ให้บริการโดยการมีเว้นระยะห่างทาง
สังคม (Social Distancing) 

 

 

บริการเจลแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือทุกจุด
บริการของส านักหอสมุด 

บริการห้องส าหรับอาจารย์ใช้ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ 

 

 

บริการคอมพิวเตอร์ส าหรับเรียนออนไลน์แก่
น้อง ๆ นักศึกษา 
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ส านักหอสมุด MJU ปรับตัวอย่างไรในยุค COVID  

สามารถเข้าใช้งาน E-book E-Journal และ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามปกติ อีกทั้งยัง 
สามารถเข้าใช้งานผ่านเครือข่าย VPN ได้อีกด้วย 

 

 

บริการฝึกอบรมยังให้บริการเช่นเดิม แต่พบกัน
ทางออนไลน์นะคะ 

อยากอ่านหนังสือ แต่ไม่สามารถมาห้องสมุดได้ 
สามารถใช้บริการจัดส่งหนังสือฟรีถึงบ้านส าหรับ
นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

 

ผ่อนคลายด้วยบริการ Online Movies อยู่ท่ีไหน
ก็สามารถใช้บริการดูภาพยนต์ออนไลน์ได้ 

เพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ส านักหอสมุด
ด าเนินการกักตัวเล่มหนังสือ/วารสาร ท่ีได้รับคืน
และท่ีถูกใช้ภายในห้องสมุดเป็นเวลา 5 วัน ถึงจะ
น าออกให้บริการต่อไป  

 

คืนหนังสือได้ ท่ีตู้  Book Drop โดยไม่ต้องมา
ห้องสมุดได้ถึง 5 จุด ได้แก่ บริเวณด้านหน้า
อาคารส านักหอสมุด อาคารเรียนรวม 80 ปี 
อาคารเรียนรวม 70 ปี โรงอาคารเทิดกสิกร และ
ศูนย์อาหาร Green Canteen 
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ส านักหอสมุด MJU ปรับตัวอย่างไรในยุค COVID 
 

 

ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อท าความสะอาดคีย์บอร์ด เม้าส์ 
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ และบริเวณจุดสัมผัสต่าง 
ๆ ทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง และฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ
ภายในอาคาร  

เรามีเจ้าหน้าท่ีคอยให้บริการข้อมูล ทักมาได้ที่ 
Fan page MJU Library และ เว็บไซต์
ส านักหอสมุด www.library.mju.ac.th 

 

 MJU Library 
ช่องทาง Social Media ส าหรับติดตามข่าวสาร 
กิจกรรมต่าง ๆ ของส านักหอสมุด 

 MJU Library 

@mjulibrary 

                 mjulibrary 

   MJU LIBRARY 
 

ใส่ใจสุขภาพ เว้นระยะห่างทางสังคม และอย่าลืมลา้งมือบ่อย ๆ แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน 
ด้วยความปรารถนาดีจากส านักหอสมดุค่ะ 

 

http://www.library.mju.ac.th/

