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บทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560
สภามหาวิทยาลัยมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย อานาจหน้าทีเ่ ช่นที่ว่านี้ให้รวมถึง
๑. กาหนดทิศทาง เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และวางนโยบาย รวมทั้งอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับ
การดาเนินการตามวัตถุประสงค์
๒. ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศสาหรับส่วนงาน
นั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปได้
๓. ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
๔. ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
๕. อนุมัติการจัดตั้งและการยุบเลิกวิทยาเขต
๖. อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน
ดังกล่าว
๗. อนุมัติการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล ตลอดจนกาหนดนโยบายขององค์กรดังกล่าว
๘. กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอื่น
๙. อนุมัติการกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วมลงทุน
๑๐. อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย
๑๑. อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
๑๒. อนุมัติการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
๑๓. อนุมัติการจัดการศึกษาร่วมหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง สถาบัน หรือสถาบันวิจัยอื่น
๑๔. อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
๑๕. พิจารณาดาเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
๑๖. แต่งตั้งและถอดถอนประธานและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และประธานสภาวิชาการและกรรมการสภา
วิชาการ
๑๗. แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก และผู้อานวยการส่วนงาน
ทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือสานัก
๑๘. แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติ คุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
๑๙. ติดตามและประเมิน ผลการปฏิบั ติหน้าที่ ของอธิการบดี คณบดี ผู้ อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานั ก และ
ผู้อานวยการส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือสานัก
๒๐. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทาการใด ๆ อันอยู่ในอานาจหน้าที่ ของ
สภามหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง มอบอ านาจให้ ค ณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ หรื อ บุ ค คลดั ง กล่ า วท าการแทน
แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
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บทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560
๒๑. รับรองรายงานประจาปีของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ
๒๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของส่วนงานใด หรือของผู้ใดโดยเฉพาะ

สรุปมติที่สาคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561
ผลการพิจารณา
รายละเอียด
รับทราบ
1. นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ อนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาประจาภาคปลายและภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2560 จานวน 306 คน ดังนี้
1) ระดับปริญญาตรี
จานวน 259 คน
2) ระดับปริญญาโท
จานวน 41 คน
3) ระดับปริญญาเอก
จานวน 6 คน
เห็นชอบ
1. ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ข องส่ ว นงานในมหาวิ ท ยาลั ย และให้ ด าเนิ น การตามมาตรา 72 แห่ ง พ.ร.บ.
มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ พ.ศ. 2560 โดยท าเป็ น ข้ อ บั งคั บ และประกาศ และควรก าหนดเวลาการใช้
ตราสัญลักษณ์ให้ชัดเจน
2. การดาเนินโครงการ Well-being Chumphorn โดยให้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะในหลักการ
3. แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการหลักสูตรที่ใช้ร่วมกัน ทั้ง 3 วิทยาเขต โดยเปลี่ยนเป็น
หลักสูตรปรับปรุง
4. ให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน 14 หลักสูตร
อนุมัติ
1. แต่ ง ตั้ ง อาจารย์ พิ เ ศษที่ มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2558 จานวน 36 คน โดยมีข้อเสนอแนะในกรณีอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ ให้ใช้ผลงานตีพิมพ์
ย้อนหลังได้ โดยให้จัดส่งผลงานตีพิมพ์ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกรณีอาจารย์ที่ไม่มี
ผลงานตีพิมพ์ ให้ดาเนินการทาผลงานตีพิมพ์เพิ่มและให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย
2. หลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จานวน 4 หลักสูตร
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร
3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2561) และเห็นชอบให้เปิดเรียนภาคการศึกษา ที่ 2/2561
4. แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ และมอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดาเนินการเสนอชื่อในส่วนที่ยัง
ไม่ชัดเจน ก่อนเสนอคาสั่งต่อนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
5. ให้ใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไม่เกินร้อยละ 20 ไปพลางก่อ น
เฉพาะหมวดรายจ่ายที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามปกติ ดังเสนอ
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เห็นชอบ แผนการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปี 2562
ครั้งที่
1/2562
2/2562
3/2562

วันที่/เดือน
20 มกราคม
3 มีนาคม
21 เมษายน

4/2562

2 มิถุนายน

5/2562
6/2562
7/2562
8/2562

14 กรกฎาคม
25 สิงหาคม
6 ตุลาคม
17 พฤศจิกายน

9/2562

22 ธันวาคม

การติดตามงาน
รายงานผลการดาเนินงานของระบบงานที่
ส า คั ญ ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 2
(รอบ 6 เดือน
1. รายงานผลการดาเนินงานมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ 2562
2. รายงานผลการดาเนินงานของระบบงาน
ที่สาคัญประจาปีงบประมาณ 2562
(รอบ 12 เดือน)
-

กิจกรรม/โครงการ
ประเพณี ส งกรานต์ รดน้ า ด าหั ว นายก
สภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภาฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (รับน้องใหม่)
8/2562

-

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561
ผลการพิจารณา
รายละเอียด
รับทราบ
1. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้เรื่อง การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 308 คน ดังนี้
1) ระดับปริญญาตรี
จานวน 283 คน
2) ระดับปริญญาโท
จานวน 21 คน
3) ระดับปริญญาเอก
จานวน 4 คน
เห็นชอบ
1. “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
2. “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน
พ.ศ. ....
3. “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. ....
อนุมัติ
1. หลักสูตการเรียนการสอน จานวน 7 หลักสูตร
1.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช
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ผลการพิจารณา
อนุมัติ

รายละเอียด
1.2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการจัดการป่าไม้ โดยให้ปรับแก้ไขเป็น “สาขาวิชา
การจัดการป่าไม้”
2. ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3. “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2562
จานวนเงินทั้งสิ้น 2,078,396,470 บาท
สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561

ผลการพิจารณา
รายละเอียด
รับทราบ
1. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ
พระเจ้ า ลู ก เธอเจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์ อั ค ราชกุ ม ารี เสด็ จ แทนพระองค์ ใ นการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีการศึกษา 2560-2561 ในวันที่ 1-2
กุมภาพันธ์ 2562
2. รายชื่อศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจาปี 2561 เพื่อขอเข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าดีเด่นในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2560-2561 จานวน 7 ราย
เห็นชอบ
1. “ร่าง” นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ระบบประกันคุณภาพจะต้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุดมศึกษาที่สถาบันกาหนดเอง และ
สอดคล้องกับมาตรฐานอุดมศึกษาของชาติ
2) ต้องทามาตรฐานอุดมศึกษาใน 5 เรื่องคือ ผู้เรียน การวิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย และการบริหารจัดการ
3) ในระดับหลักสูตร ให้เปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์ AUN QA กับเกณฑ์ของ สกอ. ระดับหลักสูตร
ว่าอะไรจะช่วยให้ไปสู่เป้าหมายได้มากกว่ากัน
2. แนวทางการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาม พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2560
3. นโยบายความร่วมมือกับภาคเอกชน
อนุมัติ
1. ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี 2561 รวม 11 ราย ได้แก่
1) ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จานวน 7 ราย
๒) ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จานวน 4 ราย
2. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562
1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณะ
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์
3) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
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ผลการพิจารณา

รายละเอียด
3. หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 จานวน 2 หลักสูตร
1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชิงบูรณาการ โดยให้
แก้ไขชื่อหลักสูตรเป็น “สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว”
4. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

การแต่งตั้งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
1. แต่งตั้งรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ตามคาสั่ง
สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 47/2561 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
2. แต่ งตั้ งคณบดี คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.เรื อ งชั ย จู วั ฒ นส าราญ สั งกั ด คณะผลิต กรรมการเกษตร ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 52/2561 ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
3. แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์
ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 53/2561 ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
4. แต่งตั้งคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช สังกัดคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ตามคาสั่ง
สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 64/2561 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

การสรรหาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
1. การสรรหาคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
สารสนเทศและการสื่ อสาร โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน
2561 ได้ดาเนินการตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ แต่งตั้ง และการพ้นจากตาแหน่ง
คณบดี พ.ศ. 2560 โดยกาหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลาและสถานที่ การรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3-17 ธันวาคม 2561
โดยได้ อ อกประกาศให้ ทุ ก ส่ ว นงานที่ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนภายใน และประชาสั ม พั น ธ์ ก ารรั บ สมั ค รให้
สถาบันอุดมศึกษาภายนอก ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดและ Download เอกสารการรับสมัครและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่ http://www.mju.ac.th/
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2. การสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561
ได้ดาเนินการตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ แต่งตั้ง และการพ้นจากตาแหน่ง คณบดี
พ.ศ. 2560 โดยกาหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลาและสถานที่ การรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่
4 มกราคม 2562 โดยได้ออกประกาศให้ทุกส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอนภายใน และประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครให้สถาบันอุดมศึกษาภายนอก ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดและ Download เอกสารการรับสมัครและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่ http://www.mju.ac.th/

ข่าวประชาสัมพันธ์
สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช สังกัด
คณะผลิตกรรมการเกษตร ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ โดยให้นารายชื่อเสนอเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
สภามหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ที่ได้รับ
การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์
สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 279 ง วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จะจั ดงานราตรีแ ม่โจ้ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม
2562 ณ ลานน้าพุ นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 ถนน
ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลาปาง จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
๑. เพื่อหารายได้สนับสนุนเป็นทุนการศึกษา
ให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ
สนั บ สนุ น การจั ด หาทรั พ ยากรในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
๒. เพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า ง
มหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการฯ
และเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย
๓. ร่ ว มฉลองมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ครบรอบ
85 ปี
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การเข้าร่วมกิจกรรมของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายกสภามหาวิทยาลัย ดร.อานวย ยศสุข กรรมการส่งเสริมกิจการฯ
และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิดงานเเกษตรแม่โจ้ 85 ปี:
ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร

นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานพิธเี ปิดงานแม่โจ้คืนถิ่น
๘๕ ปี ณ สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายกสภามหาวิทยาลัย และผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วม
การเปิดนิทรรศการงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี: ภูมิปญ
ั ญาแห่ง
การเกษตร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานพิธเี ปิดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ประจาปี 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไผ่และรับ
มอบทุนการศึกษาให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากทีม Maejo Touring Bike
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี เข้าร่วมรับชมการ
แข่งขันฟุตบอลงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ณ สนามอินทนิล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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การเข้าร่วมกิจกรรมของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาฯ และผู้บริหาร เยี่ยมชม
และให้กาลังใจในการจัดสวนหย่อมของศิษย์เก่า งานเกษตรแม่โจ้
85 ปี: ภูมปิ ัญญาแห่งการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายกสภาฯ กรรมการสภาฯ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เข้าร่วมรับชมการแข่งขันฟุตบอลงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี
เยี่ยมชมการจัดสวนหย่อมของศิษย์เก่า งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี
ณ สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มอบทุนการศึกษา ให้นายกสภามหาวิทยาลัย ณ ภัตตาคาร
เจี่ยท้งเฮง

นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาฯ และรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตรวจเยีย่ มชมและให้กาลังใจในการจัด
สวนหย่อมของศิษย์เก่า งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ดร.วรพงศ์ นันทาภิวัฒน์ มอบกล้วยไม้ ให้นายกสภา
มหาวิทยาลัย ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.ดร.จาเนียร ยศราช มอบกระเช้า
ผลไม้ ให้ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ดร.วรพงศ์ นันทาภิวัฒน์ ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
2562 ณ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง
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