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จดหมายข่าวฉบับที่สองจากสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังคงมุ่งมั่นน าเสนอต่อเนื่องถึงผล 

การด าเนินงานของคณะกรรมการที่มีแนวปฏิบัติดังเช่นเคย คือ ด าเนินการเรื่องต่างๆด้วยความรวดเร็ว  

ทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิและผลประโยชน์โดยตรงของพี่น้องบุคลากรมหาวิทยาลัย  

แม่โจ ้โดยหากบางกรณีเป็นเรื่องเร่งดว่น ทางคณะกรรมการจะจัดท าหนังสือเสนอตอ่คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย หรือ ก.บ.ม. ให้พิจารณาเป็นกรณีไป โดยภารกิจของสภาพนักงานที่อยากกล่าวถึง ในรอบนี้ 

ประกอบด้วย 

1. การคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสภาพนักงานได้ด าเนินการคัดเลือก

คณาจารย์ผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ตัวอย่างใน 3 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการ

วิจัย และด้านบริการวิชาการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ ตามล าดับ

(รายละเอียดสมบูรณ์และภาพประกอบปรากฏในหัวข้อข่าวถัดไป) ทั้งนี้ สภาพนักงานได้ด าเนินการต่อเนื่อง

ในระดับประเทศ โดยเสนอชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวเข้าร่วมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ (ปอมท.) 

ซึ่งมีหลายสาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรม

ศาสตร์ และสาขารับใช้สังคม ตอ่ไป จึงขอแสดงความยินดกีับคณาจารย์ผู้ได้รับการคัดเลือกมา ณ โอกาสนี้ 

 

สารจากประธานสภาพนักงาน 
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2. สภาพนักงานได้เสนอรายชื่อตัวแทนคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการในการด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ กับที่ประชุมประธานสภาอาจารย์

มหาวทิยาลัยแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2564 จ านวน 5 สาขา ดังนี้ 

1. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  :  รศ.ดร.พูนพัฒน ์พูนนอย 

2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  :  ผศ.ดร.นิคม มูลเมือง 

3. สาขาสังคมศาสตร์   :  ผศ.ดร.เมธี เมธาสิทธ ิสุขส าเร็จ 

4. สาขามนุษยศาสตร์   :  ผศ.ดร.จารุลักษณ์ งามลักษณ ์

5. สาขารับใชสั้งคม   :  ผศ.ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์  

สภาพนักงานขอขอบคุณคณาจารย์ทุกทา่นที่กรุณาเป็นตัวแทนในฐานะกรรมการเขา้ร่วมด าเนินการคัดเลือก

ในนามของมหาวิทยาลัยแม่โจ ้

3. การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2563 

ก าลังอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งจะเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จและประกาศผลให้ทราบ

ในโอกาสต่อไป 

4. สภาพนักงานได้ด าเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและ

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ า ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวผ่านไปด้วยดีจากความร่วมมือของ

บุคลากรจากทุก ๆ หน่วยงาน โดยมีผู้ได้รับการเลือกตั้ง ได้แก่ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยา

สุภาพ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงษ์ กาญจนประโชติ และ 3.  นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ 

(รายละเอยีดสมบูรณ์และภาพประกอบปรากฏในหัวขอ้ข่าวถัดไป)  
5. ประเด็นปัญหาสุนัขจรจัดภายในมหาวิทยาลัย ที่ส่งผลกระทบต่อบุคลากร ทั้งการถูกสุนัขกัด 

บุคลากร สภาพนักงานจึงได้เสนอแนวทางการจัดการปัญหาดังกล่าวได้แก่ 1. เห็นควรให้มหาวิทยาลัย 
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แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลจัดการสุนัขภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้  

ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมสุนัข รวมถึงการถูกรบกวนขณะเดินทางหรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  

ซึ่งได้รับเรื่องจากการร้องเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลจัดการสุนัขภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจ

ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมสุนัข รวมถึงอาสาสมัครที่ชอบเลี้ยงดูและ

อาสาช่วยดูแลสุนัขภายในมหาวิทยาลัย 2. ขอให้มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด าเนินการก าหนดนโยบาย

แนวทางในการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดในมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นระเบียบและการจัดการในระยะยาว  

ส่วนผลของการเสนอและการผลักดันประเด็นต่าง ๆ สภาพนักงานจะติดตามความคืบหน้ามาแจ้งให้ทราบ

ตอ่ไป 

และท้ายที่สุดนี้ สภาพนักงานขอร่วมเป็นหนึ่งก าลังใจให้คณะ ส านัก และบุคลากรทุกท่าน ที่ต้อง

ปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ของเดือนเมษายนที่ผ่าน และขอความร่วมมือ

บุคลากรทุกภาคส่วนได้ปฏิบัติตามนโยบายของทางรัฐบาล รักษาระยะห่าง ล้างมือ อันจะเป็นการป้องกัน

การติดเชื้อ เพื่อคนที่เรารัก แล้วเราจะผ่านวกิฤติน้ีไปดว้ยกัน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

“สภาพนักงาน เป็นองค์กรท่ีธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี ความเปน็ธรรมของ

บุคลากรและสร้างสรรค์ธรรมาภิบาลในมหาวทิยาลัย” 
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20 มีนาคม วันความสุขสากล โดยสภาพนักงาน 

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ ้โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นริัญศิลป์ กรรมการ

สภาพนักงาน เข้าสัมภาษณ์พิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อดีตประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ

ประธานสภาพนักงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว เนื่องในวันความสุขสากล 20 มีนาคม  

ซึ่งทุกท่านได้ให้เกียรติร่วมพูดคุยรวมถึงให้ข้อคิดในการสร้างความสุขให้แก่ตนเองและการท างาน สามารถ

รับชมย้อนหลังไดท้ี่ เพจ สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ ้https://www.facebook.com/SenateMJU/videos 
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ผลการคัดเลอืกอาจารย์ดีเด่นของมหาวทิยาลัยแม่โจ้ ประจ าปี 2563 

 

ตามที่สภาพนักงานรับมอบหมายให้ด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ประจ าปี 2563 บัดนี้ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศผลการคัดเลือกฯ จ านวน 3 ด้าน 

ดังนี้ 

1. ด้านการเรียนการสอน 

รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาต ิ 

สังกัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

 
2. ด้านการวจิัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลศิพิศาล 

สังกัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า  

 
3. ด้านบริการวชิาการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชตพิงศ ์กาญจนประโชติ 

สังกัด คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
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ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและจากผู้ปฏิบัตงิานใน

มหาวิทยาลัยทีม่ิใชค่ณาจารย์ประจ า แทนที่ว่าง จ านวน 3 คน 
 

ตามที่คณะกรรมการสภาพนักงานได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้ง

อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและ

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ า เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2564 ตัง้แตเ่วลา 08.30-15.00 น. 

พร้อมกันทั้ง 4 พื้นที่หน่วยเลือกตั้ง คือ หน่วยเลือกตั้งอาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่, หน่วย

เลือกตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, หน่วยเลือกตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และงาน

ประสานงานมหาวทิยาลัยแม่โจ ้กรุงเทพมหานคร ผลการเลอืกตัง้ ดังนี้ 

 

 

 

 
 

 

รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ   ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ  นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจนัทร์ 

         

 จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้ง 4 หน่วยเลือกตั้ง รวมจ านวน 976 คน คิดเป็นร้อยละ 58.54  

ของจ านวนบุคลากรท่ีมีสทิธเิลือกตัง้ทั้งหมด   
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นิธิวดี  จรรยาสุภาพ 

รักษาการหัวหน้างานอนามัยและพยาบาล 

 กองพัฒนานักศึกษา 
 

งานอนามัยฯ  ห่วงใยสขุภาพ ในยุค COVID 
 

จากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในระลอกใหม่นี้ ได้มีการขยายเป็นวงกว้าง 
ทุกสาขาอาชีพ ทุกเพศ ทุกกลุ่มอายุ ตลอดจนมีรายงานการเสียชีวิตเพ่ิมมากขึ้น ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบว่า  
มีผู้ติดเชื้อ ประกอบด้วยนักศึกษา บุคลากร บุคคลในครอบครัว และสิ่งที่น่าเศร้าใจคือการเสียชีวิตของบุคคลใกล้ชิดจาก
การติดเชื้อโควิด-19. 

งานอนามัยและพยาบาล เป็นหน่วยงานที่ให้การดูแลด้านสุขภาพ มีความห่วงใยและคิดว่า ทุกคนต้องให้
ความสําคํญกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal นั่นคือต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจําวัน เพ่ือเป็นการ
ป้องกันตนเอง รับผิดชอบต่อผู้อ่ืน ลดการแพร่กระจายเชื้อ จากโรคติดต่อชนิดต่าง ๆ รวมถึงเชื้อโควิด19 จึงขอแนะนําวิธิ
ปฏิบัติตน ที่เชื่อว่าไม่ยากเกินไปสําหรับทุกท่าน ดังนี้ 

  

1. สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน และเม่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
- การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้านั้น ต้องให้ครอบคลุมปาก จมูกและคาง โดยไม่มีช่องว่าง 

             ระหว่างหน้ากับหน้ากาก 
- ขณะสวมใส่ไม่ควรเอามือไปสัมผัสหน้ากาก หากมีการสัมผัสต้องล้างมือให้สะอาด 
- หากหน้ากากฉีกขาด หรือเปียกชื้น ให้เปลี่ยนใหม่ 
- เปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันและไม่นํากลับมาใช้ซ้ํา ส่วนหน้ากากผ้าต้องซักทําความสะอาดทุกวัน 

      MJU ปรับตัวอย่างไรในยุค COVID 

       ตอนท่ี 2 – งานอนามยัและพยาบาล 
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2. ล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะ เมื่อออกจากห้องน้ํา หรือสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน ด้วยน้ําสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 
3. Physical Distancing เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เช่น 

- การรับประทานอาหารของตนเอง ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน 
- งดเว้นการเลี้ยงสังสรรค์ ตั้งวงดื่มสุรา 
- ปรับรูปแบบการออกกําลังกาย เป็นประเภทที่ออกคนเดียวได้ 

4. เช็ดทําความสะอาด บริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ปุ่มกด, ราวจับ, ลูกบิดประตู, ที่วางแขน, โต๊ะ, รีโมท 
              คีย์บอร์ด, สวิตช์ไฟ ฯลฯ  

5. ซื้อสินค้าผ่าน Application หรือ Internet Banking เพ่ือลดการสัมผัสกับธนบัตรหรือเหรียญ 
6. สังเกตอาการของตนเองหากมีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก เจ็บคอ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาและควรพบแพทย์   

              เพ่ือตรวจรักษา หรือปรึกษาได้ที่งานอนามัยและพยาบาล 
การติดเชื้อ โควิด-19 หลายกรณีมาจากคนใกล้ชิด เช่น ญาติพ่ีน้อง ผู้ร่วมงาน เป็นต้น ดังนั้น จึงไม่ควรประมาท 

และ ควรปฏิบัติตนให้เป็นนิสัย ห่างไกลจากการติดเชื้อ ถึงแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนแล้วก็ตาม 
 

“ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก นะคะ” 
ด้วยความปรารถนาดีจาก งานอนามัยและพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา 

 

 


