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สรุปมติทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัย 1-15 
     ที่ส าคัญ   
การแต่งตั้งผู้บริหาร   15 
การแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่ง 16 
     ทางวิชาการ 
ข่าวประชาสัมพันธ์  16 
ภารกิจนายกสภาฯ และ                   17-19                                    
     กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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1.  เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะกรรมการสภาวิชาการ จ านวน 2 ต าแหน่ง ตามเสนอ และให้เปลี่ยนชื่อ

กรรมการสภาวิชาการตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสภาวิชาการ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 
2562 ในล าดับที่ 14, 15 และ 16 ดังน้ี 

 
รายชื่อกรรมการเดิม รายชื่อกรรมการที่เปลี่ยนแปลง 

          1.ปรับเปลี่ยนรายชือ่กรรมการ 
ล าดับที่ 2   (รองประธานกรรมการ) 
รองอธิการบดี   
(รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร  วาฤทธ์ิ) 

ล าดับที่ 2   (รองประธานกรรมการ) 
รักษาการแทนรองอธิการบดี   
(รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ) 

ล าดับที่ 3   (กรรมการ) 
รองอธิการบดี   
(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา) 

ล าดับที่ 3   (กรรมการ) 
รักษาการแทนรองอธิการบดี   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน  มะโนชัย) 
   โดยมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเท่ากับเวลา      
ที่เหลืออยู่ 

 สรุปมติทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยที่ส าคัญ 

 

ประเด็นข่าว 

 
 

สภามหาวิทยาลัยแมโ่จ้เห็นชอบใหจ้ัดโครงการทบทวนงาน
ด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย 

ประจ าปี 2562 ในประเด็นเรื่อง  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : การก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง  
จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบ้รหิาร

มหาวิทยาลัย และผู้เข้าร่วมโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย 
(Retreat) ของสภาฯ ในวันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒  
ณ ห้องประชุมเชียงทอง ศูนยป์ระชมุนานาชาติคุ้มค า  

จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

   ข่าวเด่น 

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562  
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รายชื่อกรรมการเดิม รายชื่อกรรมการที่เปลี่ยนแปลง 
2.เปลี่ยนชื่อกรรมการตามประกาศฯ สภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการวชิาการ ลงวนัที่ 17 
มกราคม พ.ศ. 2562 

ล าดับที่ 14   (กรรมการ) 
รองอธิการบดี   
(รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร  วาฤทธ์ิ) 

ล าดับที่ 14   (กรรมการ) 
รักษาการแทนรองอธิการบดี   
(รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ) 

ล าดับที่ 15 (กรรมการ) 
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง 

ล าดับที่ 15 (กรรมการ) 
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สิ่งแวดล้อม 

ล าดับที่ 16 (กรรมการ) 
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี   
(รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ) 

ล าดับที่ 16 (กรรมการ) 
คณบดีกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ ด าเนินการเลือก
ตัวแทนกลุ่ม ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 
2560 ข้อ 4 (5) (ก) 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล  พรมยะ) 

โดยคณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยสภาวิชาการ       
พ.ศ. 2560 ดังน้ี 

1. เสนอแนะการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี 
2. ก าหนดและก ากับดูแลคุณภาพและมาตฐานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
3. พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการของมหาวิทยาลัย 
4. กลั่นกรองและเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน การปรับปรุง 

การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งการเปิดหรือปิดรายวิชา 
5. เสนอแนะการรับเข้าหรือสมทบหรือการยกเลิกการสมทบกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอื่นและการจัด

การศึกษาร่วมหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาช้ันสูง สถาบัน หรือสถาบันวิจัยอื่นต่อ      
สภามหาวิทยาลัย 

6. ให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ    
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และต าแหน่งทาง
วิชาการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนต่อสภามหาวิทยาลัย 

7. ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกคณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกช่ือ   
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก รวมทั้งเสนอการแบ่งหน่วยงานภายในของ    
ส่วนงานดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย 

8. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระท าการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่
ของสภาวิชาการ 

9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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2.  เห็นชอบ “ร่าง” แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล รองรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 พ.ศ. 2577 และ “ร่าง” 

แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2562 – 2564 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี 

(พ.ศ. 2577) โดยน ากรอบแนวคิดประเทศไทย 4.0 และกรอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี มาใช้เพื่อก าหนดทิศทาง 
นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และการวางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระยะยาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
มหาวิทยาลัยได้ตั้งไว้ 

 
 ทั้งน้ี ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะเพ่ือให้มหาวิทยาลัยน าไปพิจารณาด าเนินการ ดังน้ี 
 

1. แผนแม่บทที่เสนอจะมุ่งเน้นระบบบริหาร ควรจะเพิ่มแผนเพื่อการพัฒนานักศึกษาด้วย คือสามารถให้นักศึกษาท าเป็น 
ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ใช้ ทุกสาขาวิชาสามารถตอบโจทย์เรื่องของดิจิทัลได้ คณะจะต้องเชื่อมโยงกับกองเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
น าผลงานทางด้านการเกษตรของแม่โจ้ออกสู่ภายนอก ทั้งนี้ ไม่ใช่ให้กองเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นคนท า จะต้องเป็นผลงาน
ของนักศึกษาหรือบุคลากรของคณะเอง 

2. ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะเน้นในเรื่องของการใช้
เทคโนโลยี เช่น กระทรวงเกษตรฯ จะมีวิธีการจัดการโดยใช้ระบบ Smart Data Management มหาวิทยาลัยและ        
ทุกคณะต้องหันมาใส่ใจ 

3. แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล จะต้องเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทุกยุทธศาสตร์ และแผน
ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2562 - 2564 ฝ่ายบริหารจะต้องมีการติดตามการ
ขับเคลื่อนแผนและรายงานผลต่อสภาฯ 

  
3.  เห็นชอบแผนพัฒนาส่วนงานและแผนกลยุทธ์ของหัวหน้าส่วนงาน จ านวน 19 หน่วยงาน  
 

ตามที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้า
ส่วนงาน พ.ศ. 2561  ข้อ 5 (1) ให้หัวหน้าส่วนงานน าเสนอแผนพัฒนาส่วนงานและแผนกลยุทธในรอบสี่ปีงบประมาณที่ครอบคลุม
ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง โดยในแต่ละปีงบประมาณให้หัวหน้าส่วนงาน จ านวน 19 หน่วยงาน น าเสนอแผนพัฒนาส่วนงานและ    
แผนกลยุทธ์ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภาฯ มีมติเห็นชอบแล้ว จะน าไปใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงานต่อไป 

 
ทั้งน้ี ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะเพ่ือให้หัวหน้าส่วนงานน าไปพิจารณาด าเนินการ ดังน้ี 

  
1. แผนแต่ละส่วนงาน จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และสนับสนุนตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย 
2. ในแต่ละส่วนงาน ควรพิจารณาว่าจะสร้างจุดเด่น สร้างความเป็นเลิศ ในเรื่องงานวิจัย หรืองานบริการวิชาการอะไร เพื่อให้

เห็นว่าคณะจะมุ่งไปทางไหน 
3. การแสวงหางบประมาณและรายได้จากงานวิจัยและบริการวิชาการ ควรมีแผน ที่ชัดเจนจะเป็นเรื่องที่ดี 
4. คณะที่มีการเรียนการสอนด้านการเกษตร ควรมีการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคณะไปสู่ Smart Farm 
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4. ติดตามผลการด าเนินงาน / ผลการปฏิบัติงานด้านระบบงานที่ส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        

(รอบ 6 เดือน) ดังน้ี 
1) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

   
 ตามที่มหาวิทยาลัยโดยกองแผนงาน ได้รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 74 ตัวช้ีวัด         
มีผลการด าเนินงานบรรลเุป้าหมาย 15 ตัวช้ีวัด ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 49 ตัวช้ีวัด รอผลการด าเนินงาน 10 ตัวช้ีวัด ร้อยละการบรรลุ
เป้าหมายเท่ากับ 20.27 ส าหรับคะแนนประเมินแผนในภาพรวมเท่ากับ 2.13 

 
                     
 
                        ประเด็นยุทธศาสตร ์

ผลการด าเนินงาน 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ รอผล รวม ร้อยละ

การ
บรรลุ

ตามเป้า 
ภาพรวม (70 ตัวชี้วัด) 15 49 10 74 20.27 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาท่ีม ี
                               สมรรถนะในระดับสากล 

6 14 5 25 24.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลยัสู่ความเป็น 
                               นานาชาต ิ

1 8 1 10 10.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้ 
                               เกษตรเป็นรากฐาน เพื่อมุ่งสู่การยอมรบั 
                               ในระดับชาติและนานาชาต ิ

3 9 1 13 23.08 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการเพื่อสังคมชุมชนด้วย 
                              องค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับ 
                              นานาชาติ 

0 5 1 6 0.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรยีนรู้และถ่ายทอด 
                              ศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น 

2 2 - 4 50.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มสีมรรถนะสูง 
                               (High Performance Organization) 

3 11 2 16 18.75 

 
 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติรบัทราบ และมขี้อเสนอแนะเพ่ือให้มหาวิทยาลัยน าไปพิจารณาด าเนินการ

ดังน้ี 
1. ในเรื่องร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่มีระดับค่าคะแนนน้อย มหาวิทยาลัยควรมีการ

ตรวจสอบและแจ้งเตือนคณะที่มีอาจารย์ถึงเกณฑ์ระยะเวลาขอต าแหน่งทางวิชาการ และช่วยสนับสนนุ 
เพราะอาจารย์บางท่านอาจจะติดปัญาหา เช่น การท าวิจัย ระยะทางในการเดินทาง 

2. ผลการด าเนินงานท่ีต่ ากว่าเป้าหมาย ควรหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร เพื่อสภามหาวิทยาลยัจะได้ให้
ข้อเสนอแนะน าไปปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป 
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2) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจ้่ายงบประมาณ  
 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกเป็น 4 แผนงานคือ 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการรวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,477 .4447     
ล้านบาท และได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนงานใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การด าเนินงาน จึงรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน  ณ ไตรมาสที่ 2 มีผลการปฏิบัติงาน 
ดังนี ้

 
แผนงาน ตามภารกจิ 

1. แผนงานพื้นฐาน 1) ด้านการผลติบัณฑิต 
    - ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริหารงานวิจยั 
    - ด้านสังคมศาสตร ์
2) ด้านบริการวิชาการแกส่ังคม 
     - กิจกรรมด้านการเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ ์
       62 โครงการ 
    - กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนนุนโยบายดา้นการศึกษา 23 โครงการ 
3) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 3 โครงการ 

2. แผนงานยุทธศาสตร์ 
    

1) โครงการส่งเสริมการเรียนรูต้ามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงแบบบูรณาการ 
    ข้ามศาสตร์ 13 โครงการ 
2) โครงการยกระดับผลผลิตภาคการเกษตรตามนโยบายไทยแลนด ์4.0 
    ด้วยหลักศาสตร์พระราชาเพื่อเพิ่มมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 11 
    โครงการ 
3) โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคณุภาพเกษตรอินทรยี์ 12 
    โครงการ 

3. แผนงานบูรณาการ 1) แผนงานบูรณาการวจิัยและนวตักรรม เพื่อด าเนินโครงการ 41 โครงการ 
    - โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 6  
      โครงการ 
    - โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้ 3 โครงการ 
    - โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 32 โครงการ 
2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ะดับภาค เพื่อด าเนินโครงการบรหิาร 
    จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 4 โครงการ 

 
  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่ามหาวิทยาลยัมีงบประมาณส าหรับด าเนินการให้เป็นไป
ตามเป้าหมายทั้งสิ้น 1,477.4447 ล้านบาท แยกเป็น 4 แผนงาน ดังนี ้
  1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ   836.54111 ล้านบาท (ร้อยละ 56.62) 
  2. แผนงานพ้ืนฐาน   443.1784   ล้านบาท (ร้อยละ 30.00) 
  3. แผนงานยุทธศาสตร ์  59.2358     ล้านบาท (ร้อยละ 4.01) 
  4. แผนงานบูรณาการ  138.4894   ล้านบาท (ร้อยละ 9.37) 
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ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มมีตริบัทราบรายงานผลการปฏิบตัิงานและการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ        

พ.ศ. 2562 
 
ทั้งน้ี สภามหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะเพ่ือให้มหาวิทยาลัยน าไปพิจารณาด าเนินการ ดังน้ี 
 

1. มหาวิทยาลยัควรใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเป็นอันดับแรก ส่วนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยควรเน้น
ส าหรับน าไปพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ และสายสนับสนุนให้มคีวามทันสมัย 

2. ค่าใช้จ่ายในการออกแบบโรงพยาบาลสตัว์ที่ถูกตัดงบประมาณ มหาวิทยาลัยควรชี้แจงให้ส านักงานงบประมาณมีความ
เข้าใจและขอปรบัเพิ่มงบประมาณ เพื่อจะไดโ้รงพยาบาลสตัว์ที่มีคุณภาพ 

 
 
3) รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ตามทีม่หาวิทยาลัย โดยส านักงานตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
 
ส่วนที่ 1  รายงานผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน   
  

การด าเนินการ 
1. การตรวจสอบด้านการปฏิบัตติามกฏ ระเบียบ  (Compliance Audit) 
2. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน  (Operational Audit) 
3. การตรวจสอบด้านด าเนินการ  (Performance Audit) 
4. การสอบทานการควบคมุภายในและแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2561 
 

 
ส่วนที่ 2 การติดตามผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 การด าเนินการตดิตามหลักเกณฑก์ารติดตามผลการตรวจสอบ จ านวน 4 เรื่อง รวมหน่วยงานรบัตรวจ

จ านวน 29 หน่วยงาน โดยแยกออกเป็น 3 กรณี คือ 
  

กรณีที่ 1 ด าเนินการตามข้อเสนอแนะครบถว้นถูกต้อง 
กรณีที่ 2 ด าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว แต่บางประเด็นอยู่ระหว่างด าเนินการ 
กรณีที่ 3 อยู่ระหว่างด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ซึ่งจะไดต้ิดตามเรื่องที่คงค้างและรายงานเสนอ

มหาวิทยาลยั และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในแตล่ะกรณ ี
 

  ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
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5. การอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ปีการศกึษา 2561 ดังน้ี  

1) มติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2562 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 
 

ระดับปรญิญา จ านวน 
1. ปริญญาตร ี 2,985  คน 
2. ปริญญาโท        7  คน 

                     รวม 2,992  คน 
 
2) มติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2562 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 

 
ระดับปรญิญา จ านวน 

1. ปริญญาตร ี 286  คน 
2. ปริญญาโท   17  คน 
3. ปริญญาเอก                  7  คน 

                     รวม 310  คน 
 
   

6. เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของหัวหน้าส่วนงาน 
  ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ในการประชุมครั้งที่ ๑/2562 
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒/2562 เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒            
จึงเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัย ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นขอบ
ให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานตามเสนอ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย 
เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ในหน้าเว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
http://www.council.mju.ac.th/goverment/20111119104835_2011_council/Doc_25620829140715_4880
72.pdf 

 ทั้งน้ี สภามหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะเพ่ือให้หัวหน้าส่วนงาน น าไปพิจารณาด าเนินการ ดังน้ี 
 

1. องค์ประกอบในการติดตาม และประเมินผล ด้านที่ ๑ ระดับความส าเร็จของผลการด าเนินงาน ประเมินจากผลการ
ด าเนินงานที่หัวหน้าส่วนงานแต่ละคณะด าเนินการในแต่ละปีอยู่แล้ว สามารถใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเหล่านี้ ในแต่ละปี
อาจจะด าเนินการไม่ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ควรระบุช้ีแจงในส่วนที่ค้างด าเนินการให้ทราบ โดยจัดท าเป็นเอกสาร
ประเมินตนเอง 

2. องค์ประกอบในการติดตาม และประเมินผล ด้านที่ ๒ คุณลักษณะส่วนบุคคลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า  
ส่วนงาน เป็นการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานเป็นผู้ประเมนิ เช่น อาจารย์ในคณะ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก โท ตรี และศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะไปแลว้ เพื่อจะได้ทราบว่าคณะมีการพัฒนาหรือปัญหาที่
ควรแก้ไขอย่างไร 

3. แต่ละคณะควรมีการเปรียบเทียบต าแหน่งของตนเองว่าอยู่ในระดับใดของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เพื่อจะได้เห็น
ภาพที่ชัดเจน 

http://www.council.mju.ac.th/goverment/20111119104835_2011_council/Doc_25620829140715_488072.pdf
http://www.council.mju.ac.th/goverment/20111119104835_2011_council/Doc_25620829140715_488072.pdf


 

MJU COUNCIL NEWSLETTER 8 

 

 
 

   
   ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖2 หน้า 8 

 
7. เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 3 ฉบับ ดังน้ี 

  
                 “ร่าง” ข้อบังคับฯ                          เหตุผลในการออกข้อบังคับ 
1) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. .... 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาข้ัน
ปริญญาตรี ให้มีความเหมาะสม และให้มีการบริหารการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หรือที่บังคับใช้ใน
ขณะนั้น 

2) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. ....  โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหาร
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการส่งเสริม การสร้าง
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ และ
เพื่อให้การบริหารงานโครงการวิจัยที่ได้รับจากภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว โปร่งใส ควบคุมและ
ตรวจสอบได้ และเกิดความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย 

3) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา 
พ.ศ. .... 

เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
พ.ศ. 2560 ในส่วนที่เกี่ยวกับการก าหนดเครื่องแต่งกายของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
 8. เห็นชอบ ประเด็นการจัดโครงการ Retreat ของสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 
 
  ตามที่พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับเพื่อให้การจัดการอุดมศึกษาและการพัฒนา
บุคลากรของประเทศเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระทางวิชาการ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีองค์ความรู้ทางวิชาการ
ในแขนงต่าง ๆ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมให้กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจนสามารถ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความเป็นเลิศในทางวิชาการและมีทักษะขั้นสูงในการประกอบ
วิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชนได้อยา่งจริงจัง และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษยท์ี่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ าและแก้ปัญหา
ให้แก่สังคมส่วนรวม อันจะน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม สภามหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่อง
ดังกล่าว จึงเห็นชอบให้จัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ในประเด็นเรื่อง “มหาวิทยาลัย :   
การก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง” โดยจะจัดในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 รายละเอียดในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
https://www.mju.ac.th//main/index.php 
 

 

https://www.mju.ac.th/main/index.php
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9. รับรองการต่ออายุบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) ต้ังแต่

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

                                                                                                                                                                                    

 
 
1. อนุมัติแต่งต้ังรักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ดุษฎี) ท าหน้าท่ีรองประธานกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย 
  
 โดยให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย มีอ านาจหน้าที่ ดังนี ้
 

1. พิจารณาให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัยแก่สภามหาวิทยาลัย 
2. พิจารณากลั่นกรองเรื่องเกี่ยวกับด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย และสรุปผลการพิจารณากลั่นกรองเพื่อเป็น

ข้อมูลประกอบการพิจารณาให้กับสภามหาวิทยาลัย 
3. แต่งตั้งคณะท างาน คณะอนุกรรมการหรือมอบหมายให้คณะกรรมการอื่น ให้ปฏิบัติงานเพื่อด าเนินงานที่อยู่ในอ านาจ

หน้าท่ีของคณะกรรมการ 
4. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 
 

2. เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ “ร่าง” ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังน้ี 
 

     “ร่าง” ระเบียบ และข้อบังคับฯ                          เหตุผลในการออกข้อบังคับ 
1) ระเบียบฯ ว่าด้วยการการควบคุม
การใช้ยานพาหนะและเชื้อเพลิง 
พ.ศ. .... 

โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรุงระเบียบมหาวิทยาลยัแม่โจ้ ว่าด้วยการควบคุมการใช้
ยานพาหนะและเช้ือเพลิง พ.ศ. 2552 และระเบียบฯ ว่าด้วยการควบคุมการใช้
ยานพาหนะและเช้ือเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ให้มีความเหมาะสม คล่องตัว
และสอดคล้องตามสภาวการณ์ปัจจุบัน 
 

2) ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงาน
และการด าเนินงานของหน่วยงาน
วิสาหกิจ พ.ศ. ....  

เพื่ออนุวัติการตามความในข้อ 23 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการ
บริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2562 และอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
22 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 
 

3) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงาน
บริการวชิาการ  
พ.ศ. .... 

เพื่อให้ภาระงานด้านบริการวิชาการที่ด าเนินการโดยส านักวิจัยและส่งเสริม
วิชาการการเกษตร ซึ่ ง เป็นภารกิจที่ส าคัญอย่างหนึ่ งของมหาวิทยาลัย                           
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาศัยตามอ านาจตามความในมาตรา 22 (2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 
 

 

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562  
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     “ร่าง” ระเบียบ และข้อบังคับฯ                          เหตุผลในการออกข้อบังคับ 
4) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจ าคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ วิทยาลัย (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. .... 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจ าคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
วิทยาลัย พ.ศ. 2560 ในส่วนขององค์ประกอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 
วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย อาศัย
ตามอ านาจตามความในมาตรา 22 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
พ.ศ. 2560 
 

5) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
สถาบัน ส านัก (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. .... 

เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา 45 วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ
ประธานกรรมการและกรรมการ รวมทั้งอ านาจหน้าที่ ตลอดจนการประชุมและวิธี
ด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน ส านัก อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 (2) 
มาตรา 45 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 
 

6) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการใช้ครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจ าต าแหน่ง  พ.ศ. .... 

เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 
2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ และเง่ือนไขการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะและครุยประจ าต าแหน่ง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 (2) มาตรา 
71 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 
 

7) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยชั้น สาขาของ
ปริญญา และหลัก เกณฑ์การให้
ปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ. .... 

เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 
2560 ในส่วนที่เกี่ยวกับการก าหนดชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้
ปริญญากิตติมศักดิ์ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 (2) มาตรา 70 วรรค
สอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 โดยให้ยกเลิก   
1) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยช้ัน สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์  พ.ศ. 2540  
2) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยช้ัน สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543  
3) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยช้ัน สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
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     “ร่าง” ระเบียบ และข้อบังคับฯ                          เหตุผลในการออกข้อบังคับ 
8) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. .... 

โดยเป็นการสมควรแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลยัแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 เพื่อให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน อาศยัอ านาจตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ 44 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 โดยให้ยกเลิก  
1) ความในข้อ 8 แห่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 และใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน 
     “ข้อ 8 พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนนี้  
ให้ยื่นใบสมัครต่อคณะกรรมการกองทุน ตามแบบที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด 
       สมาชิกที่ลาออกจากกองทุนโดยไม่ได้ลาออกจากงาน ให้มีสิทธ์ิสมัครกลับเข้า
เป็นสมาชิกกองทุนได้อีกครั้งหนึ่ง โดยต้องเว้นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปี นับจาก
วันสิ้นสุดสมาชิกภาพ” 
2) ความในข้อ 27 แห่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนส ารอง      
เลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 และใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน 
     “ข้อ 27 ทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง ให้สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน โดย
ให้มหาวิทยาลัยหักจากค่าจ้างในอัตราร้อยละสองถึงร้อยละสิบห้าของค่าจ้าง และ
ให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามอัตราที่ก าหนดในข้อบังคับของ
กองทุน ซึ่งการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละสองแต่ไม่เกิน  
ร้อยละสิบห้าของค่าจ้าง 
        ทั้งนี้ สมาชิกกองทุนที่มีอายุการเป็นสมาชิกน้อยกว่าสามปีให้จ่ายเงินสะสม
เข้ากองทุนโดยให้มหาวิทยาลัยหักจากค่าจ้างในอัตราร้อยละหกถึงร้อยละสิบห้า
ของค่าจ้าง ส าหรับสมาชิกกองทุนที่มีอายุการเป็นสมาชิกมากกว่าสามปี และมี
ความจ าเป็นท่ีจะขอปรับลดอัตราเงินสะสม สามารถขอปรับลดอัตราเงินสะสมจาก
ร้อยละหกเป็นร้อยละสองของค่าจ้างได้” 
 

 
 3. เห็นชอบ “ร่าง” นโยบายการจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ตามที่มหาวิทยาลัยได้เสนอ “ร่าง” นโยบายการจดัท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการด าเนินการจัดท างบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  
   

 ทั้งน้ี ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มขี้อเสนอแนะเพ่ือให้มหาวิทยาลัย น าไปพิจารณาด าเนินการ ดังน้ี 
 

1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาตั้งคณะท างานเพื่อท าหน้าที่ศึกษาตลาดนักศึกษาใหม่ เช่น กลุ่มคนที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม 
กลุ่มคนที่ต้องการยกระดับตนเอง โดยน าผลการศึกษาดังกล่าวใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนรับนักศึกษา ควรจะต้องเริ่ม
ด าเนินการศึกษาตั้งแต่ปี 2563 เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการปรับทิศทางการรับนักศึกษาได้ในปี 2565 
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2. มหาวิทยาลัยมีผลงานจ านวนมาก อีกทั้งนักศึกษา ศิษย์เก่า ได้สร้างผลงานหลายอย่างทั่วประเทศ ในปัจจุบันมีระบบการ

สื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์หลายระบบ ควรประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกระบบ ในการด าเนินการควรตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องการประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นแนวทางแก้ปัญหาได้หลายด้าน เช่น จ านวนนักศึกษาที่ลดลง 

3. การจัดตั้งคณะสัตวแพทย์ศาสตร์จะต้องมีอะไรที่เด่นกว่าที่อ่ืน ดังนั้น งบประมาณและครุภัณฑ์ ควรจะต้องจัดให้เพียงพอ 
4. ร่างงบประมาณเงินรายได้ ควรพิจารณาการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนทั้งระดับ

ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
5. ควรมีการประชาสัมพันธ์และแจ้งความก้าวหน้าเรื่องการศึกษาให้แก่ศิษย์เก่าในเรื่องการรับสมัครเรียน การได้รับรางวัล 

การรับเข้านักศึกษา 
 
 4. เห็นชอบการขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่เกินร้อยละ 20 ไปพลางก่อน   
  ตามที่งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ออกใช้ไม่ทันภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
มหาวิทยาลัย จึงเสนอพิจารณาขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่เกินร้อยละ 20 ไปพลางก่อน
เฉพาะหมวดรายจ่ายที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามปกติ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
เงินรายได้ พ.ศ. 2544 ข้อ 11 ความว่า “ถ้างบประมาณเงินรายได้ประจ าปี ออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณเงินรายได้ใหม่ ให้ใช้ตาม
งบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วได้ไม่เกินร้อยละ 20 ไปพลางก่อนเฉพาะหมวดรายจ่ายที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการตามปกติ” 
  ที่ประชุมมีมติ ดังนี ้
  

1. เห็นชอบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตามเกณฑ์การใช้งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงิน 
295,488,900 บาท  ทั้งนี้หน่วยงานสามารถก่อหนี้ผูกพันตามสัญญาได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ประกาศใช้ และส านักงบประมาณอนุมัติเงินประจ างวดเรียบร้อยแล้ว 

2. เห็นชอบเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไมเ่กินร้อยละ 20 ไปพลางก่อน ในวงเงิน 
186,279,900  บาท 

 
5. อนุมัตใิหป้รับโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อ และยุบเลกิหน่วยงานวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย  
 

ตามที่มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการทบทวนโครงสร้างหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในส่วนงาน เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์แนวทางการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของส่วนงาน
ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2562 รวมถึงแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการในระยะปรับเปลี่ยนโครงสร้างตามประกาศ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับโครงสร้างหน่วยงาน
และหน่วยงานย่อยภายในส่วนงานให้เป็นไปตามหลักการส าคัญ คือ ความเหมาะสม ประหยัดคุ้มค่าเชิงงบประมาณ ลดความซ้ าซ้อน 
และมีความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน จึงเสนอขอเปลี่ยนช่ือ และยุบเลิกหน่วยงานวิสาหกิจ ดังนี้  

1. เปลี่ยนชื่อหน่วยงานวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย จ านวน 5 หน่วยงาน ดังน้ี 
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                          หน่วยงานวิสาหกิจที่เปลี่ยนชื่อ 
1. สถาบันบริการตรวจสอบคณุภาพและมาตรฐานผลติภณัฑ์ (IQS) 
2. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAPS) 
3. อุทยานเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (UBI เดิม)  
4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดนิ เดิม)  
5. ฟาร์มมหาวิทยาลัย 

 

  2. ยุบส านักงานบริหารทรัพย์สิน และให้โอนย้ายบุคลากรและทรัพย์สินของส านักงานบริหารทรัพย์สินไปยัง
กองบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 

ทั้งน้ี ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะเพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการ ดังน้ี 

  
1. มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแล้ว หน่วยงานเหล่านี้ควรจะต้องเป็นส่วน

ส าคัญที่จะน าผลงานของมหาวิทยาลัยออกไปสู่ภายนอก จะต้องหารายได้และสนับสนุนภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย 

2. การเปลีย่นช่ือหน่วยงานวิสาหกิจทั้ง 5 หน่วยงาน ควรจะต้องก าหนดให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 
3. ช่ือของอุทยานเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (UBI) เดิม ไม่สื่อถึงภารกิจขององค์กร ควรพิจารณาปรับเพิ่ม

ค าว่า “นวัตกรรม” หรืออาจใช้ช่ือ “อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร”  
 

 

6. เห็นชอบให้ยุบกองสวัสดิการ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 และเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนชื่อกองอาคารและสถานที่ 
เป็น “กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม” 

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในส านักงานมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาการควบ
รวมกองสวัสดิการและกองอาคารและสถานที่ ทั้งนี้ การด าเนินการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในได้พิจารณาถึงความเหมาะสม 
ประหยัด คุ้มค่าเชิงงบประมาณ ลดความซ้ าซ้อน มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับหลักเกณฑ์แนวทางการจัดตั้ง การรวม   
การยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2562 และแนวปฏิบัติใน
การบริหารจัดการในระยะปรับเปลี่ยนโครงสร้างตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2562 ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย จึงมีมติ ดังนี้ 

  
1. เห็นชอบการยุบกองสวัสดิการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 ตลุาคม 2562 
2. เห็นชอบการปรับเปลี่ยนช่ือกองอาคารและสถานท่ี เป็น “กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม”  

 

 



 

MJU COUNCIL NEWSLETTER 14 

 

 

 
 

                               ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖2 หนา้ 14 
 

7. เห็นชอบ “ร่าง” แผนแม่บทงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2563 – 2577) และแผนงาน
วิจัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567)  

 ตามที่มหาวิทยาลัยโดยส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ได้เสนอ “ร่าง” แผนแม่บทงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2563 – 2577) และแผนงานวิจัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย ในการจัดท าแผนดังกล่าวได้จัดให้มีการจัดเสวนาระดมความคิดเห็นและการวิพากษ์ ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยจึงมีมติเห็นชอบ “ร่าง” 
แผนดังกล่าว  

ทั้งน้ี ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะเพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการ ดังน้ี 

 
  
1. งานวิจัยควรจะต้องก าหนดทศิทางและบรหิารจดัการใหม่อย่างเป็นระบบ โดยเน้นตามนโยบายประเทศได้ ทั้งการประมง 

สัตวศาสตร์ ไบโอเทค ควรมีการบรูณาการกัน ไมค่วรคิดแบบเดมิ ๆ ต้องเน้นการสร้างนวัตกรรม เพื่อน าไปต่อยอดด้าน 
ต่าง ๆ ต่อไป ควรคิดใหม่ เช่น 

- เน้นการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านอาหาร เช่น เนื้อวัวเกรดดี มีคุณภาพไมม่ี มีแต่วัวท างาน หรือไก่
พืน้บ้าน จะพัฒนาให้มีคุณภาพไดอ้ย่างไร มหาวิทยาลัยควรคิดใหม่ จะด าเนินการอย่างไร 

- มหาวิทยาลยัจะช่วยเหลือรัฐบาลได้อย่างไรในเรื่องปาล์มน้ ามัน เมื่อมีการใช้รถไฟฟ้า จะน าปาลม์น้ ามนัมาใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืนทดแทนได้อย่างไร 

2. เรื่องกญัชา ควรรวบรวมพันธุ์มาไวท้ี่เดียวกัน ซึ่งการรวบรวมพันธุ์จะท าให้ทราบความหลากหลายทางชีวภาพ (diversity) 
จึงต้องท างานวิจัยอีกมากในข้ันตอนกว่าจะผลิตเป็นยาได้ วันนี้มีแตส่รรพคณุ ในต่างประเทศใช้เป็นอาหารเสริม จึงมีอีก
หลายเรื่องที่ต้องหาข้อมูลและวิจัย 

3. มหาวิทยาลัยควรท าวิจัยเรื่องใหญ่ ๆ ที่สามารถแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกรส่งผลต่อเกษตรกรในภาพรวม ควรมี
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นท่ีรู้จักมากขึ้น 

 

8. รับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)  
 ตามที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ได้รายงานผลการด าเนินงานของ ก.บ.ม. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน (วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562) 
 มติที่ประชุมสภารับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

     
 ทั้งน้ี ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มขี้อเสนอแนะเพ่ือให้มหาวิทยาลัยน าไปพิจารณาด าเนินการในเรื่องของ

การพัฒนาบุคลากร ดังน้ี 
 

1. ควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนของหน่วยงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
2. ควรพิจารณาดึงประโยชน์จากกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับต าแหน่งช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ที่ยังไม่ได้ประโยชน์

อย่างเต็มที่ ให้ไปพัฒนาในเรื่องของ Active และ productive เพื่อดึงมาใช้ประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น 
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9. รับทราบสรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 

  ตามที่ได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 
พฤษภาคม 2562 โดยให้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เหตุผลในการประกาศใช้บังคับ
เพื่อให้การจัดการอุดมศึกษาและการพัฒนาบุคลากรของประเทศเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระทางวิชาการ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความคดิ
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีองค์ความรู้ทางวิชาการในแขนงต่าง ๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมให้แกก่ลุม่
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ อย่ างเหมาะสม เพื่อสร้างความเป็นเลิศในทาง
วิชาการและมีทักษะขั้นสูงในการประกอบวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างแท้จริง และส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกรับผิดชอบต่อ
สังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ าและแก้ปัญหาให้แก่สังคมส่วนรวม อันจะน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม  โดย
พระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ก าหนดหน้าที่ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องด าเนินการไว้ หลายประการ รายละเอียดใน 
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0054.PDF 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 อนุมัติแต่งตั้งใหร้องศาสตราจารย์จักรพงษ์  พิมพ์พิมล พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

การแต่งตั้งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0054.PDF
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         สภามหาวิทยาลัยแมโ่จ้ อนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 8 ราย คือ ระดับ                
รองศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 5 ราย ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                                                               

 

 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้เห็นชอบให้จัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี 
2562 ในประเด็นเรื่อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : การก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง ในวันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม       
เชียงทอง ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มค า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวข้อการบรรยาย และการเสวนา ดังนี้ 

 
หัวข้อการบรรยายพิเศษ หัวข้อการเสวนา 

1. นโยบายกระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์
 วิจัยและนวตักรรม 

1. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและขอบเขตการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

2. ธรรมาภบิาลในอดุมศกึษา ความชอบธรรมของ 
การจัดการศกึษา 

 

2. BCG Model อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ 
3. มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน : แนวโน้มและความท้าทาย 
4. ดิจิทัลเทคโนโลยีความท้าทายสถาบันสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษา 

 
จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้ เข้าร่วมโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย 

(Retreat) ของสภาฯ โปรดพิจารณาส่งแบบแสดงความจ านงเข้าร่วมโครงการให้กับกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย โดยด่วน ทั้งนี้ แบบแสดงความจ านงเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดโครงการได้จัดสง่ให้ทุกหน่วยงานแล้ว และในเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  https://www.mju.ac.th//main/index.php            

 ส่วนงานที่สังกัด จ านวน 
1 คณะวิทยาศาสตร ์ 4 ราย 
2 คณะเศรษฐศาสตร ์ 1 ราย 
3 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรพัยากรทางน้ า 1 ราย 
4 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ราย 
5 คณะผลติกรรมการเกษตร 1 ราย 

การแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ภาพข่าวจากเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที ่

https://www.mju.ac.th/main/index.php
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ภารกิจของนายกสภามหาวิทยาลัย  

 

ดร.อ านวย  ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เดิน - วิ่งการกุศล แมโ่จ้ - สันทราย                  
เมื่อวันที่ 28 มถิุนายน 2562 ณ จุดปล่อยตัวผู้แข่งขัน บริเวณประตูบางเขน มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 

 ดร.อ านวย  ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟตุบอลสามัคคีน้องพี่แม่โจ้ ครั้งที่ 6 โดยมี รักษาการแทน
รองอธิการบด ีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ ้เข้าร่วมพิธีเปิด เมื่อวันที่ 28 มิถนุายน 2562 ณ สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 

  

ภาพข่าวจากเว็บไซต์มหาวทิยาลัยแม่โจ ้
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นายกสภามหาวิทยาลยั และรกัษาการแทนรองอธิการบด ีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรียพ์ระช่วงเกษตรศิลปการ บิดาการเกษตรแม่โจ ้     
ผู้ก่อตัม้หาวิทยาลัยแมโ่จ้ และรับมอบทนุการศึกษาจากทายาทพระชว่งเกษตรศิลปการ จากผู้แทนโดย ม.ร.ว.ศศิจุฑาภา วรวรรณ (โลจายะ)                

เมื่อวันที่ 29 มถิุนายน 2562 ณ บริเวณหน้าอนุสาวรยี์พระชว่งเกษตรศิลปการ มหาวิทยาลยัแม่โจ้  

  

 

 
ดร.อ านวย  ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเจิมหนา้แสดงความยินดตี้อนรับน้องใหม่แม่โจ้ อินทนิลช่อที่ 84                  

เมื่อวันที่ 29 มถิุนายน 2562 ณ บริเวณหน้าอาคารพระชว่งเกษตรศิลป์ มหาวทิยาลัยแม่โจ ้ 

ภารกิจของนายกสภามหาวิทยาลัย  

นายกสภามหาวิทยาลยั ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั รักษาการแทนอธิการบดี และผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย เข้ารว่มพธิี
วางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์พระช่วงเกษตรศิลปการ บิดาการเกษตรแม่โจ ้ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลยัแม่โจ ้ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 

ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระชว่งเกษตรศิลปการ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 

ภาพข่าวจากเว็บไซต์มหาวทิยาลัยแม่โจ ้
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ภารกิจของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

 

 

 
 

 

 

ดร.อ านวย  ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.วีระพล  ทองมา รักษากาแทนรอธกิารบดี รับมอบทุนการศึกษา ทุนศิษย์เก่าแม่โจ้ 
รุ่น 55  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ อาคารส านักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

ดร.อ านวย  ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน เมื่อวันที ่29 มถิุนายน 2562 ณ สวนเสือ สิงหก์ระทิง แรด มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

 

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์  จินายน อุปนายกสภามหาวิทยาลยั เป็นวิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาแผนแมบ่ทด้านวิชาการ ครั้งที่ 4 
เมื่อวันที่ 15 มถิุนายน 2562 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

ภาพข่าวจากเว็บไซต์ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ และเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 


