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ประเด็นข่าว

หน้า

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ที่สาคัญ
การแต่งตั้งผู้บริหาร
การแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ภารกิจกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ข่าวเด่น

1-6
7
7
8
9
10

สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีมติแต่งตั้งให้
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา เป็นผู้รักษาการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
2562 เป็ น ต้ น ไป จนกว่ า จะมี พ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีคนต่อไป

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่สาคัญ
สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561
1. การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2560
ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีมติมอบอานาจการอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาให้นายกสภามหาวิทยาลัย
โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัยจัดทาประกาศฯ แจ้งการอนุมัติให้ปริญญาแก่
ผู้สาเร็จการศึกษา หลังจากนายกสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญา และรายงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย รับทราบ ดังนี้
ระดับปริญญา
1. ปริญญาตรี
2. ปริญญาโท
3. ปริญญาเอก
รวม

จานวน
627 คน
66 คน
11 คน
704 คน

2. การอนุมัติหลักสูตรการเรียนการสอน : หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 จานวน 4 หลักสูตร
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์
จุดเด่นของหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรเดียวกันของมหาวิทยาลัยอื่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตร โดยได้มีรัฐบาลไทยสนับสนุนเกษตร
อิ น ทรี ย์ เ พื่ อ วางรากฐานให้ กั บ ภาคเกษตรและภาคอุ ต สาหกรรมเกษตร ซึ่ ง หลอมรวมน าแนวพระราชด าริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้จากภาคทฤษฎีและทักษะจากการปฏิ บัติ
ทางด้านเกษตรอินทรีย์ แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม ให้สามารถพัฒนาและต่อยอดได้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ เป็นหลัก สูตรสหวิทยาการ ที่เปิดสอนใน
ระดับปริญญาตรี ด้านการเกษตรอินทรีย์ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน เป็น หลักสูตรนานาชาติ ที่จะน้อม
นาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เผยแพร่ให้
ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ศึกษาเล่าเรียน จนสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวัน ครอบครัว เพื่อ

การกิน ดี อยู่ ดี การใช้ ชี วิ ต อย่ า งพอเพี ย งตามแนวพระราชด ารัส ที่ ว่ า “การใช้ จ่ า ยโดยประหยั ด นั้ น จะเป็ น
หลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้ างหน้า
การประหยัดดังกล่าวนี้ จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้น ยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย”

2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
จุดเด่นของหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรเดียวกันของมหาวิทยาลัยอื่น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว เป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรี ด้านการจัดการการท่องเที่ยว โดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนแมนดารินในการเรียนการสอน เป็นหลักสูตร
นานาชาติ ที่มีการบูรณาการศาสตร์ ทั้งทางด้านการท่องเที่ยวและการจัดการ ซึ่งนามาประยุกต์และพัฒนาเป็นหลักสูตรที่
มุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ควบคู่ไปพร้อมกับการจัดการ อันจะนาไปสู่ความยั่งยืน โดยมีทรัพยากร
ทางการเกษตร และทรัพยากรในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของชุมชน เป็นพื้นฐานใน
การพัฒนาการท่องเที่ยว
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3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์

จุดเด่นของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการรวบรวมการทาเกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีสาหรับการพัฒนาการเกษตรอินทรีย์หรือ
การเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ให้มีความมั่งคง
และพัฒนา บุคลากรที่มีความพร้อมทั้งในแง่องค์ความรู้ด้านการผลิต การตลาดและการบริหารจัดการ สามารถนาเทคโนโลยี
นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาผสมผสานกับองค์ความรู้สมัยใหม่ซึ่งได้พัฒนาจัดทาหลักสูตรการจัดการเกษตรอินทรีย์
นานาชาติอย่างยั่งยืน ที่เหมาะสมในการพัฒนาการผลิตสินค้ าเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมีการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับคุณภาพภาคการเกษตรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์
จุดเด่นของหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรเดียวกันของมหาวิทยาลัยอื่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ และเป็น
หลักสูตรที่มีการน้อมนาแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล
ที่ 9 มาเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการเกษตร โดยสามารถ
น าความรู้ ใ นวิ ชาการและวิ ชาชี พ โดยเฉพาะการเป็ น ผู้ป ระกอบการที่ ทั น ต่อ กระแสการเปลี่ย นแปลงโดยเน้ น ทางด้าน
การเกษตรและเป็นสาขาวิชาที่มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น โดยรวบรวมองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ที่เป็นศาสตร์ผสมผสานสอดคล้องกับวัฒนธรรม
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3. การอนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จานวน 4 คณะ ดังนี้
คณะกรรมการ
1) ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน ประธานกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อ.ก.ม.)

หน้าที่
พิจารณาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษวินัยฯ พิจารณาคาร้องทุกข์ของ
ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย

2) ร้อยตรีวิจิตร อยู่สุภาพ ประธานกรรมการพิจารณา ด้าน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัย

ให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ และกลั่นกรองเรื่องกฎหมายที่
จะเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

3) ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานกรรมการพิจารณาและ
วินิจฉัยการกระทาผิดทางจรรยาบรรณ

สอบสวนและพิจารณาการกระทาผิดทางจรรยาบรรณ และ
รวมทั้งวินิจฉัยตีความการประพฤติผิดหรือละเว้นการปฏิบัตติ าม
จรรยาบรรณฯ

4) ร้อยตรีวิจิตร อยู่สุภาพ ประธานกรรมการร่างข้อบังคับ
พิจารณาร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบ ประกาศ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 (มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ)
พ.ศ. 2560

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562
1. การอนุมัติหลักสูตรการเรียนการสอน : หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 จานวน 2 หลักสูตร
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้
ประโยชน์ของหลักสูตร
ในปัจจุบันแนวโน้มของผู้บริโภคกลับมาสนใจในผลิตภัณฑ์ไม้มากขึน้ จากมูลค่าการนาเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ที่สูงขึ้นในทุก ๆ ปี โดยเฉพาะ
ภาคเอกชน แต่การผลิตไม้ในอดีตนั้น เป็นการผลิตตามภูมิปัญญาชาวบ้าน ขาดเทคโนโลยี การจัดการอย่างถูกต้อง ทาให้งานไม้ที่ได้คุณภาพต่า ไม่มีความ
สม่าเสมอ มีการใช้ไม้ที่เป็นวัตถุดิบอย่างสิ้นเปลือง เกิดของเสียในการผลิตปริมาณมาก ส่งผลให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่ อยมักประสบ
ปั ญหาเรื่องการตลาดและต้นทุนการผลิ ต ส่ว นในภาครัฐเองยังขาดแคลนบุ คลากรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ จึ งเปิ ดการเรียนการสอนด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อไปปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ไปสู่ชุมชนและผู้ ประกอบการ ตลอดจนระบบ วิธีการจัดการอุตสาหกรรมป่าไม้อย่างครบวงจร เพื่อให้เกิดการเติบโตของอุตสาหกรรม
ป่าไม้อย่างยั่งยืน เป็นการใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ
ความเชีย่ วชาญในอุตสาหกรรมป่าไม้ สามารถผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม อีกทั้งมีพื้นฐานในการ
ประกอบธุรกิจที่คานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมต่อผู้บริโภค
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2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสุขภาพชุมชน
จุดเด่นของหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรเดียวกันของมหาวิทยาลัยอื่น
มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความสามารถ บูรณาการความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยี เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน การสร้างการเรียนรู้ร่วมกับองค์กรชุมชน โดยเน้นการแก้ปัญหาทางสุขภาพชุมชนเชิงพื้นที่ เน้นการสร้างความร่วมมือ
การทางานร่วมกันอย่างเป็นเครือข่ายภาคีทุกภาคส่วน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
เพื่อให้การดาเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ พ.ศ. 2560 ข้ อ 7 แห่ งข้ อ บั งคั บ ฯ ว่ า ด้ ว ยงานวิ จั ย พ.ศ. 2542 และข้ อ 6 แห่ งข้ อ บั งคั บ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยงานวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562
1. การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2561
ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีมติมอบอานาจการอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาให้นายกสภามหาวิทยาลัย
โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัยจัดทาประกาศฯ แจ้งการอนุมัติให้ปริญญาแก่
ผู้สาเร็จการศึกษา หลังจากนายกสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญา และรายงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย รับทราบ ดังนี้
ระดับปริญญา
1. ปริญญาโท
2. ปริญญาเอก
รวม

จานวน
13 คน
2 คน
15 คน
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2. เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จานวน 3 ฉบับ ดังนี้

1)

2)
3)

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. .... โดยให้ปรับอานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการ โดย
มีสาระสาคัญของข้อบังคับฯ มี 7 หมวด คือ หมวด 1 บทเฉพาะกาล หมวด 2 เงินรายได้ หมวด 3 การงบประมาณ
หมวด 4 การบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น หมวด 5 การท าบั ญ ชี แ ละรายงานทางการเงิ น หมวด 6 การตรวจสอบ และ
บทเฉพาะกาล
ข้ อ บั งคั บ ฯ ว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ งกองทุ น พ.ศ. .... เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ พ.ศ. 2560 และให้ ย กเลิก
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุน พ.ศ. 2542 และ ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ. .... เพื่อให้มีความเหมาะสม และให้การบริหารการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยข้อบังคับฯ นี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา
พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระสาคัญของข้อบังคับฯ มี 6 หมวด คือ หมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 การจัดการศึกษา
หมวด 3 การรับเข้าศึกษาและการลงทะเบียน หมวด 4 การวัดและประเมินผลการศึกษา หมวด 5 หลักเกณฑ์การเสนอ
ขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา การทดสอบความรู้ และการทาการค้นคว้าอิสระวิทยานิ พนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ หมวด 6
การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการศึกษา
3. มอบอานาจให้อธิการบดี ออกระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินการในเรื่องต่อไปนี้

ตามมาตรา 22 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 สภามหาวิทยาลัยมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการ
ทั่วไปของมหาวิทยาลัย รวมถึง ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
และอาจมอบให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศสาหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่ อง ๆ
ได้ ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้มอบอานาจให้อธิการบดีออกระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1) การให้บริการของสานักหอสมุด
2) การดาเนินการด้านวินัยนักศึกษา
3) การดาเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา
4) การดาเนินการขององค์การนักศึกษา
5) การดาเนินการของสภานักศึกษา
6) การดาเนินการของสโมสรนักศึกษา
7) การดาเนินการของชมรมนักศึกษา
8) การดาเนินงานของการเข้าพักหอพักนักศึกษา
9) การดาเนินงานของสโมสรบุคลากร
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3. อนุมัตจิ ัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เพื่อให้การแบ่งส่วนงาน ตามมาตรา 9 ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560
เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย สภามหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ จึ งอนุ มั ติ จั ด ตั้ งส่ ว นงานมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ โดยให้ จั ด ท าเป็ น ประกาศของ
มหาวิทยาลัย และประกาศนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ดังนี้
1) สานักงานสภามหาวิทยาลัย
2) สานักงานมหาวิทยาลัย
3) คณะ (จานวน 11 ส่วนงาน)
4) ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มฐี านะเทียบเท่าคณะ (จานวน 2 ส่วนงาน)
5) วิทยาลัย (จานวน 3 ส่วนงาน)
6) สานัก (จานวน 3 ส่วนงาน)
ทั้งนี้ มอบให้มหาวิทยาลัยนาข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ไปพิจารณาดาเนินการในการปรับโครงสร้างส่วนงาน
ต่อไป โดยมีกาหนดระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
4. อนุมัติจัดตั้งมูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่โจ้

การแต่งตั้งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
1. แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ให้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะสารสนเทศ
และการสื่อสาร ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 6/2562 ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
2. แต่งตั้งอาจารย์ ดร. บุญศิลป์ จิตตประพันธ์ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ให้ดารงตาแหน่งคณบดีมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ - ชุมพร ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

การแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 13 ราย ดังนี้
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7

ส่วนงานที่สังกัด
คณะผลิตกรรมการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะศิลปศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

จานวน
1 ราย
1 ราย
1 ราย
2 ราย
3 ราย
4 ราย
1 ราย
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ข่าวประชาสัมพันธ์
นางรัตนากร ศิรริ ัตน์ พร้อมด้วยนายประวิทย์ ตัณฑ์ทวี กรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีการศึกษา 2560 โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี วันที่ 15 ธันวาคม
2561 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 3 อาคารอานวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้

* ภาพและข่าวจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
ณ ลานน้าพุ นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลาปาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งรายได้จากการจัดงานครั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะได้จัดมอบให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต่อไป
ในนามของคณะกรรมการจัดงานราตรีแม่โจ้ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือให้การจัด
งานครั้งนี้ประสบความสาเร็จอย่างดียิ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือในโอกาสต่อไป
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ภาพกิจกรรมการจัดงานราตรีแม่โจ้

ดร.กษิต พิสิษฐ์กุล ประธานคณะกรรมการการดาเนินงาน
กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 6

ผศ.ดร.จาเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะกรรมการ
อานวยการ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ในการจัดงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 6

ดร.วรพงศ์ นันทาภิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 6

รศ.ดร.วีระพล ทองมา และ ผศ.ดร.ทองเลียน บัวจูม
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

อธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
* ภาพและข่าวจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ภาพภารกิจของกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
เข้าร่วมการจัดทาแผนแม่บทด้านวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ
ห้องประชุมแกรนด์ฮอล์ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง

ดร.สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ และ
ผศ.ดร.จาเนียร ยศราช อธิการบดี กรรมการสรรหาคณบดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ
“การนาเสนอผลการดาเนินงานของหน่วยงาน” ณ ห้อง
ข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
เข้าร่วมการจัดทาแผนแม่บทด้านวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ
ห้องประชุมแกรนด์ฮอล์ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่

การรับฟังการนาเสนอแนวทางการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ของผู้เข้ารับการสรรหาฯ
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จ.ชุมพร

กรรมการสภามหาวิทยาลัย และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เข้าร่วมโครงการ “การนาเสนอผลการดาเนินงานของหน่วยงาน”
ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

* ภาพและข่าวจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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