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ประเด็นข่าว

ข่าวเด่น
หน้า

สรุปมติทปี่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย
ที่สาคัญ
การแต่งตั้งผู้บริหาร
การแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภารกิจนายกสภาฯ และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

1-15
15
16
16
17-19

สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้เห็นชอบให้จัดโครงการทบทวนงาน
ด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย
ประจาปี 2562 ในประเด็นเรื่อง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : การก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง
จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบ้ ริหาร
มหาวิทยาลัย และผู้เข้าร่วมโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย
(Retreat) ของสภาฯ ในวันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมเชียงทอง ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคา
จังหวัดเชียงใหม่

สรุปมติทปี่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยที่สาคัญ
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562
1. เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะกรรมการสภาวิชาการ จานวน 2 ตาแหน่ง ตามเสนอ และให้เปลี่ยนชื่อ
กรรมการสภาวิชาการตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.
2562 ในลาดับที่ 14, 15 และ 16 ดังนี้
รายชื่อกรรมการเดิม
1.ปรับเปลี่ยนรายชือ่ กรรมการ
ลาดับที่ 2 (รองประธานกรรมการ)
รองอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์)
ลาดับที่ 3 (กรรมการ)
รองอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)

รายชื่อกรรมการที่เปลี่ยนแปลง
ลาดับที่ 2 (รองประธานกรรมการ)
รักษาการแทนรองอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)
ลาดับที่ 3 (กรรมการ)
รักษาการแทนรองอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย)
โดยมี ร ะยะเวลาการด ารงต าแหน่ ง เท่ า กั บ เวลา
ที่เหลืออยู่
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รายชื่อกรรมการเดิม
รายชื่อกรรมการที่เปลี่ยนแปลง
2.เปลี่ยนชื่อกรรมการตามประกาศฯ สภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ลงวันที่ 17
มกราคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่ 14 (กรรมการ)
ลาดับที่ 14 (กรรมการ)
รองอธิการบดี
รักษาการแทนรองอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์)
(รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)
ลาดับที่ 15 (กรรมการ)
ลาดับที่ 15 (กรรมการ)
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ
สิ่งแวดล้อม
ลาดับที่ 16 (กรรมการ)
ลาดับที่ 16 (กรรมการ)
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดี ก ลุ่ ม สาขาเกษตรศาสตร์ ด าเนิ น การเลื อ ก
(รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)
ตัวแทนกลุ่ม ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ.
2560 ข้อ 4 (5) (ก)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ)
โดยคณะกรรมการมี อานาจหน้ า ที่ ให้ เป็ นไปตามข้ อ 7 แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิท ยาลั ย แม่ โจ้ ว่า ด้ วยสภาวิช าการ
พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. เสนอแนะการกาหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี
2. กาหนดและกากับดูแลคุณภาพและมาตฐานวิชาการของมหาวิทยาลัย
3. พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการของมหาวิทยาลัย
4. กลั่นกรองและเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน การปรับปรุง
การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งการเปิดหรือปิดรายวิชา
5. เสนอแนะการรับเข้าหรือสมทบหรือการยกเลิกการสมทบกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นและการจัด
การศึกษาร่วมหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง สถาบัน หรือสถาบันวิจัยอื่นต่อ
สภามหาวิทยาลัย
6. ให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และตาแหน่งทาง
วิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นต่อสภามหาวิทยาลัย
7. ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกคณะ วิทยาลัย สถาบัน สานัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสานัก รวมทั้งเสนอการแบ่งหน่วยงานภายในของ
ส่วนงานดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย
8. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทาการใด ๆ อันอยู่ในอานาจหน้าที่
ของสภาวิชาการ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
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2. เห็นชอบ “ร่าง” แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล รองรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 พ.ศ. 2577 และ “ร่าง”
แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2562 – 2564
ตามที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับมหาวิท ยาลัยแม่โจ้ 100 ปี
(พ.ศ. 2577) โดยนากรอบแนวคิดประเทศไทย 4.0 และกรอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี มาใช้เพื่อกาหนดทิศทาง
นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และการวางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระยะยาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
มหาวิทยาลัยได้ตั้งไว้
ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยนาไปพิจารณาดาเนินการ ดังนี้
1. แผนแม่บทที่เสนอจะมุ่งเน้นระบบบริหาร ควรจะเพิ่มแผนเพื่อการพัฒนานักศึกษาด้วย คือสามารถให้นักศึกษาทาเป็น
ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ใช้ ทุกสาขาวิชาสามารถตอบโจทย์เรื่องของดิจิทัลได้ คณะจะต้องเชื่อมโยงกับกองเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
นาผลงานทางด้านการเกษตรของแม่โจ้ออกสู่ภายนอก ทั้งนี้ ไม่ใช่ให้กองเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นคนทา จะต้องเป็นผลงาน
ของนักศึกษาหรือบุคลากรของคณะเอง
2. ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะเน้นในเรื่องของการใช้
เทคโนโลยี เช่ น กระทรวงเกษตรฯ จะมี วิ ธี ก ารจั ด การโดยใช้ ร ะบบ Smart Data Management มหาวิ ท ยาลัยและ
ทุกคณะต้องหันมาใส่ใจ
3. แผนยุ ท ธศาสตร์ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล จะต้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก ยุ ท ธศาสตร์ และแผน
ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2562 - 2564 ฝ่ายบริหารจะต้องมีการติดตามการ
ขับเคลื่อนแผนและรายงานผลต่อสภาฯ
3. เห็นชอบแผนพัฒนาส่วนงานและแผนกลยุทธ์ของหัวหน้าส่วนงาน จานวน 19 หน่วยงาน
ตามที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของหัวหน้า
ส่วนงาน พ.ศ. 2561 ข้อ 5 (1) ให้หัวหน้าส่วนงานนาเสนอแผนพัฒนาส่วนงานและแผนกลยุทธในรอบสี่ปีงบประมาณที่ครอบคลุม
ระยะเวลาดารงตาแหน่ง โดยในแต่ละปีงบประมาณให้ หัวหน้าส่วนงาน จานวน 19 หน่วยงาน นาเสนอแผนพัฒนาส่วนงานและ
แผนกลยุทธ์ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภาฯ มีมติเห็นชอบแล้ว จะนาไปใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงานต่อไป
ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะเพื่อให้หัวหน้าส่วนงานนาไปพิจารณาดาเนินการ ดังนี้
1. แผนแต่ละส่วนงาน จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และสนับสนุนตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย
2. ในแต่ละส่วนงาน ควรพิจารณาว่าจะสร้างจุดเด่น สร้างความเป็นเลิศ ในเรื่องงานวิจัย หรืองานบริการวิชาการอะไร เพื่อให้
เห็นว่าคณะจะมุ่งไปทางไหน
3. การแสวงหางบประมาณและรายได้จากงานวิจัยและบริการวิชาการ ควรมีแผน ที่ชัดเจนจะเป็นเรื่องที่ดี
4. คณะที่มีการเรียนการสอนด้านการเกษตร ควรมีการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคณะไปสู่ Smart Farm
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4. ติดตามผลการดาเนินงาน / ผลการปฏิบัติงานด้านระบบงานที่สาคัญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(รอบ 6 เดือน) ดังนี้
1) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลัย โดยกองแผนงาน ได้ ร ายงานผลการดาเนิน งานตามตัว ชี้ วั ด ในแผนปฏิ บัติ ก ารประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 74 ตัวชี้วัด
มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 15 ตัวชี้วัด ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 49 ตัวชี้วัด รอผลการดาเนินงาน 10 ตัวชี้วัด ร้อยละการบรรลุ
เป้าหมายเท่ากับ 20.27 สาหรับคะแนนประเมินแผนในภาพรวมเท่ากับ 2.13

ประเด็นยุทธศาสตร์
ภาพรวม (70 ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มี
สมรรถนะในระดับสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
นานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้
เกษตรเป็นรากฐาน เพื่อมุ่งสู่การยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการเพื่อสังคมชุมชนด้วย
องค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มสี มรรถนะสูง
(High Performance Organization)

บรรลุ

ผลการดาเนินงาน
ไม่บรรลุ รอผล
รวม

15
6

49
14

10
5

74
25

ร้อยละ
การ
บรรลุ
ตามเป้า
20.27
24.00

1

8

1

10

10.00

3

9

1

13

23.08

0

5

1

6

0.00

2

2

-

4

50.00

3

11

2

16

18.75

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติรบั ทราบ และมีข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยนาไปพิจารณาดาเนินการ
ดังนี้
1. ในเรื่องร้อยละของอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่มีระดับค่าคะแนนน้อย มหาวิทยาลัยควรมีการ
ตรวจสอบและแจ้งเตือนคณะที่มีอาจารย์ถึงเกณฑ์ระยะเวลาขอตาแหน่งทางวิชาการ และช่วยสนับสนุน
เพราะอาจารย์บางท่านอาจจะติดปัญาหา เช่น การทาวิจัย ระยะทางในการเดินทาง
2. ผลการดาเนินงานที่ตากว่
่ าเป้าหมาย ควรหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร เพื่อสภามหาวิทยาลัยจะได้ให้
ข้อเสนอแนะนาไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป
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2) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกเป็น 4 แผนงานคือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการรวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,477 .4447
ล้านบาท และได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนงานใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การดาเนินงาน จึงรายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน ณ ไตรมาสที่ 2 มีผลการปฏิบัติงาน
ดังนี้
แผนงาน
1. แผนงานพื้นฐาน

2. แผนงานยุทธศาสตร์

3. แผนงานบูรณาการ

ตามภารกิจ
1) ด้านการผลิตบัณฑิต
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริหารงานวิจยั
- ด้านสังคมศาสตร์
2) ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- กิจกรรมด้านการเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์
62 โครงการ
- กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา 23 โครงการ
3) ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จานวน 3 โครงการ
1) โครงการส่งเสริมการเรียนรูต้ ามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงแบบบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ 13 โครงการ
2) โครงการยกระดับผลผลิตภาคการเกษตรตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ด้วยหลักศาสตร์พระราชาเพื่อเพิ่มมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 11
โครงการ
3) โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพเกษตรอินทรีย์ 12
โครงการ
1) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อดาเนินโครงการ 41 โครงการ
- โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 6
โครงการ
- โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้ 3 โครงการ
- โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 32 โครงการ
2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ ะดับภาค เพื่อดาเนินโครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 4 โครงการ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่ามหาวิทยาลัยมีงบประมาณสาหรับดาเนินการให้เป็นไป
ตามเป้าหมายทั้งสิ้น 1,477.4447 ล้านบาท แยกเป็น 4 แผนงาน ดังนี้
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
836.54111 ล้านบาท (ร้อยละ 56.62)
2. แผนงานพื้นฐาน
443.1784 ล้านบาท (ร้อยละ 30.00)
3. แผนงานยุทธศาสตร์
59.2358 ล้านบาท (ร้อยละ 4.01)
4. แผนงานบูรณาการ
138.4894 ล้านบาท (ร้อยละ 9.37)
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ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติรบั ทราบรายงานผลการปฏิบตั ิงานและการใช้จ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยนาไปพิจารณาดาเนินการ ดังนี้
1.
2.

มหาวิทยาลัยควรใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเป็นอันดับแรก ส่วนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยควรเน้น
สาหรับนาไปพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนให้มคี วามทันสมัย
ค่าใช้จ่ายในการออกแบบโรงพยาบาลสัตว์ที่ถูกตัดงบประมาณ มหาวิทยาลัยควรชี้แจงให้สานักงานงบประมาณมีความ
เข้าใจและขอปรับเพิ่มงบประมาณ เพื่อจะได้โรงพยาบาลสัตว์ที่มีคุณภาพ

3) รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ตามทีม่ หาวิทยาลัย โดยสานักงานตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
การดาเนินการ
1. การตรวจสอบด้านการปฏิบัตติ ามกฏ ระเบียบ (Compliance Audit)
2. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operational Audit)
3. การตรวจสอบด้านดาเนินการ (Performance Audit)
4. การสอบทานการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2561
ส่วนที่ 2 การติดตามผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การดาเนินการติดตามหลักเกณฑ์การติดตามผลการตรวจสอบ จานวน 4 เรื่อง รวมหน่วยงานรับตรวจ
จานวน 29 หน่วยงาน โดยแยกออกเป็น 3 กรณี คือ
กรณีที่ 1
กรณีที่ 2
กรณีที่ 3

ดาเนินการตามข้อเสนอแนะครบถ้วนถูกต้อง
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว แต่บางประเด็นอยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการตามข้อเสนอแนะ ซึ่งจะได้ติดตามเรื่องที่คงค้างและรายงานเสนอ
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในแต่ละกรณี

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
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5. การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562
ระดับปริญญา
1. ปริญญาตรี
2. ปริญญาโท
รวม

จานวน
2,985 คน
7 คน
2,992 คน

2) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562
ระดับปริญญา
1. ปริญญาตรี
2. ปริญญาโท
3. ปริญญาเอก
รวม

จานวน
286 คน
17 คน
7 คน
310 คน

6. เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ในการประชุมครั้งที่ ๑/2562
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒/2562 เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การติดตาม และ
ประเมิ น ผลการปฏิบั ติห น้ าที่ ข องหั ว หน้ า ส่ว นงานตามประกาศสภามหาวิ ท ยาลัย แม่โ จ้ ลงวั น ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
จึงเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัย ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นขอบ
ให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานตามเสนอ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย
เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ในหน้าเว็บไซต์สานักงานสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
http://www.council.mju.ac.th/goverment/20111119104835_2011_council/Doc_25620829140715_4880
72.pdf
ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะเพื่อให้หัวหน้าส่วนงาน นาไปพิจารณาดาเนินการ ดังนี้
1. องค์ประกอบในการติดตาม และประเมินผล ด้านที่ ๑ ระดับความสาเร็จของผลการดาเนินงาน ประเมินจากผลการ
ดาเนินงานที่หัวหน้าส่วนงานแต่ละคณะดาเนินการในแต่ละปีอยู่แล้ว สามารถใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเหล่านี้ ในแต่ละปี
อาจจะดาเนินการไม่ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ควรระบุชี้แจงในส่วนที่ค้างดาเนินการให้ทราบ โดยจัดทาเป็นเอกสาร
ประเมินตนเอง
2. องค์ประกอบในการติดตาม และประเมินผล ด้านที่ ๒ คุณลักษณะส่วนบุคคลที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน เป็นการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานเป็นผู้ประเมิน เช่น อาจารย์ในคณะ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก โท ตรี และศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษาจากคณะไปแล้ว เพื่อจะได้ทราบว่าคณะมีการพัฒนาหรือปัญหาที่
ควรแก้ไขอย่างไร
3. แต่ละคณะควรมีการเปรียบเทียบตาแหน่งของตนเองว่าอยู่ในระดับใดของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เพื่อจะได้เห็น
ภาพที่ชัดเจน
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7. เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จานวน 3 ฉบับ ดังนี้
“ร่าง” ข้อบังคับฯ
เหตุผลในการออกข้อบังคับ
1) ข้ อ บั ง คั บ ฯ ว่า ด้ วยการศึ ก ษาขั้ นปริ ญ ญาตรี โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้น
พ.ศ. ....
ปริ ญ ญาตรี ให้ มี ค วามเหมาะสม และให้ มี ก ารบริ หารการศึก ษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี ใ ห้ เ ป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งเกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 หรื อ ที่ บั งคั บ ใช้ ใ น
ขณะนั้น
2) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. .... โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โ จ้ ว่าด้วยการบริหาร
งานวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม การสร้ า ง
ผลงานวิจัย งานสร้ างสรรค์นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่มีคุณภาพ และ
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานโครงการวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ จากภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว โปร่งใส ควบคุมและ
ตรวจสอบได้ และเกิดความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย
3) ข้ อ บั ง คั บ ฯ ว่ า ด้ ว ยเครื่ อ งแต่ ง กายนั ก ศึ ก ษา เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้
พ.ศ. ....
พ.ศ. 2560 ในส่วนที่ เกี่ยวกับการกาหนดเครื่องแต่งกายของนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8. เห็นชอบ ประเด็นการจัดโครงการ Retreat ของสภามหาวิทยาลัย ประจาปี 2562
ตามที่พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับเพื่อให้การจัดการอุดมศึกษาและการพัฒนา
บุคลากรของประเทศเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระทางวิชาการ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีองค์ความรู้ทางวิชาการ
ในแขนงต่าง ๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมให้กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจนสามารถ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความเป็นเลิศในทางวิชาการแล ะมีทักษะขั้นสูงในการประกอบ
วิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างจริงจัง และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้าและแก้ปัญหา
ให้แก่สังคมส่วนรวม อันจะนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม สภามหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่อง
ดังกล่าว จึงเห็นชอบให้จัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ในประเด็นเรื่อง “มหาวิทยาลัย :
การก้ า วผ่ า นการเปลี่ ย นแปลง” โดยจะจั ด ในวั น เสาร์ ที่ 5 ตุ ล าคม 2562 รายละเอี ย ดในเว็ บ ไซต์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้
https://www.mju.ac.th//main/index.php
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9. รับรองการต่ออายุบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562
1. อนุมัติแต่งตั้งรักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี) ทาหน้าที่รองประธานกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย
โดยให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. พิจารณาให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัยแก่สภามหาวิทยาลัย
2. พิจารณากลั่นกรองเรื่องเกี่ยวกับด้านยุทธศาสตร์ และพัฒนามหาวิทยาลัย และสรุปผลการพิจารณากลั่นกรองเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาให้กับสภามหาวิทยาลัย
3. แต่งตั้งคณะทางาน คณะอนุกรรมการหรือมอบหมายให้คณะกรรมการอื่น ให้ปฏิบัติงานเพื่อดาเนินงานที่อยู่ในอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการ
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
2. เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้
“ร่าง” ระเบียบ และข้อบังคับฯ
เหตุผลในการออกข้อบังคับ
1) ระเบียบฯ ว่าด้วยการการควบคุม โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการควบคุมการใช้
การใช้ ย านพาหนะและเชื้ อ เพลิ ง ยานพาหนะและเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และระเบียบฯ ว่าด้วยการควบคุมการใช้
พ.ศ. ....
ยานพาหนะและเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ให้มีความเหมาะสม คล่องตัว
และสอดคล้องตามสภาวการณ์ปัจจุบัน
2) ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงาน เพื่ออนุวัติการตามความในข้อ 23 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการ
และการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2562 และอาศัยอานาจตามความในมาตรา
วิสาหกิจ พ.ศ. ....
22 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560
3) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงาน

บริการวิชาการ
พ.ศ. ....

เพื่ อ ให้ ภ าระงานด้ า นบริ ก ารวิ ชาการที่ ด าเนิ น การโดยส านั ก วิ จั ย และส่ ง เสริ ม
วิ ช าการการเกษตร ซึ่ ง เป็ น ภารกิ จ ที่ ส าคั ญ อย่ า งหนึ่ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย
มี ป ระสิท ธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น อาศั ย ตามอานาจตามความในมาตรา 22 (2) แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560
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“ร่าง” ระเบียบ และข้อบังคับฯ
4) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจาคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทีย บเท่ า
คณะ วิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....

เหตุผลในการออกข้อบังคับ
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจาคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
วิทยาลัย พ.ศ. 2560 ในส่วนขององค์ประกอบของคณะกรรมการประจาคณะ
วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย อาศัย
ตามอานาจตามความในมาตรา 22 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้
พ.ศ. 2560

5) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจาสถาบัน สานัก หรือส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทีย บเท่ า
สถาบัน สานัก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....

เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา 45 วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของ
ประธานกรรมการและกรรมการ รวมทั้งอานาจหน้าที่ ตลอดจนการประชุมและวิธี
ดาเนินงานของคณะกรรมการประจาสถาบัน สานัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน สานัก อาศัย อานาจตามความในมาตรา 22 (2)
มาตรา 45 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560

6) ข้ อ บั ง คั บ ฯ ว่ า ด้ ว ยการใช้ ค รุ ย เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.
วิท ยฐานะ เข็ ม วิท ยฐานะ และครุย 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้อ งกับการใช้ และเงื่อนไขการใช้ ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ประจาตาแหน่ง พ.ศ. ....
ฐานะและครุยประจาตาแหน่ง อาศัย อานาจตามความในมาตรา 22 (2) มาตรา
71 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560
7) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยชั้น สาขาของ เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.
ปริ ญ ญา และหลั ก เกณฑ์ ก ารให้ 2560 ในส่วนที่เกี่ยวกับการกาหนดชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์ก ารให้
ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ....
ปริญญากิตติมศักดิ์ อาศัย อานาจตามความในมาตรา 22 (2) มาตรา 70 วรรค
สอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 โดยให้ยกเลิก
1) ข้ อ บั ง คั บ ฯ ว่ า ด้ ว ยชั้ น สาขาของปริ ญ ญา และหลั ก เกณฑ์ ก ารให้ ป ริ ญ ญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2540
2) ข้ อ บั ง คั บ ฯ ว่ า ด้ ว ยชั้ น สาขาของปริ ญ ญา และหลั ก เกณฑ์ ก ารให้ ป ริ ญ ญา
กิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
3) ข้ อ บั ง คั บ ฯ ว่ า ด้ ว ยชั้ น สาขาของปริ ญ ญา และหลั ก เกณฑ์ ก ารให้ ป ริ ญ ญา
กิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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“ร่าง” ระเบียบ และข้อบังคับฯ
เหตุผลในการออกข้อบังคับ
8) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนสารอง โดยเป็นการสมควรแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 เพื่อให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ 44 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 โดยให้ยกเลิก
1) ความในข้อ 8 แห่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 8 พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนนี้
ให้ยื่นใบสมัครต่อคณะกรรมการกองทุน ตามแบบที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด
สมาชิกที่ลาออกจากกองทุนโดยไม่ได้ลาออกจากงาน ให้มีสิทธิ์สมัครกลับเข้า
เป็นสมาชิกกองทุนได้อีกครั้งหนึ่ง โดยต้องเว้นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปี นับจาก
วันสิ้นสุดสมาชิกภาพ”
2) ความในข้ อ 27 แห่ ง ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ว่ า ด้ ว ยกองทุ น ส ารอง
เลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 27 ทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง ให้สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน โดย
ให้มหาวิทยาลัยหักจากค่าจ้างในอัตราร้อยละสองถึงร้อยละสิบห้าของค่าจ้าง และ
ให้ ม หาวิ ท ยาลัย จ่า ยเงิ น สมทบเข้ ากองทุน ตามอั ตราที่ กาหนดในข้อ บั งคับ ของ
กองทุน ซึ่งการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบต้องไม่ต่ากว่าร้อ ยละสองแต่ไม่เกิน
ร้อยละสิบห้าของค่าจ้าง
ทั้งนี้ สมาชิกกองทุนที่มีอายุการเป็นสมาชิกน้อยกว่าสามปีให้จ่ายเงินสะสม
เข้ากองทุนโดยให้มหาวิทยาลัยหักจากค่าจ้างในอัตราร้อยละหกถึงร้อยละสิบห้า
ของค่าจ้าง สาหรับสมาชิกกองทุนที่มีอายุการเป็นสมาชิกมากกว่าสามปี และมี
ความจาเป็นที่จะขอปรับลดอัตราเงินสะสม สามารถขอปรับลดอัตราเงินสะสมจาก
ร้อยละหกเป็นร้อยละสองของค่าจ้างได้”
3. เห็นชอบ “ร่าง” นโยบายการจัดทางบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามที่มหาวิทยาลัยได้เสนอ “ร่าง” นโยบายการจัดทางบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการดาเนินการจัดทางบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัย นาไปพิจารณาดาเนินการ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาตั้งคณะทางานเพื่อทาหน้าที่ ศึกษาตลาดนักศึกษาใหม่ เช่น กลุ่ มคนที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม
กลุ่มคนที่ต้องการยกระดับตนเอง โดยนาผลการศึกษาดังกล่าวใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนรับนักศึกษา ควรจะต้องเริ่ม
ดาเนินการศึกษาตั้งแต่ปี 2563 เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินการปรับทิศทางการรับนักศึกษาได้ในปี 2565
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2. มหาวิทยาลัยมีผลงานจานวนมาก อีกทั้งนักศึกษา ศิษย์เก่า ได้สร้างผลงานหลายอย่างทั่วประเทศ ในปัจจุบันมีระบบการ
สื่ อ สารเพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ ห ลายระบบ ควรประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ค รอบคลุ ม ทุ ก ระบบ ในการด าเนิ น การควรตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องการประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นแนวทางแก้ปัญหาได้หลายด้าน เช่น จานวนนักศึกษาที่ลดลง
3. การจัดตั้งคณะสัตวแพทย์ศาสตร์จะต้องมีอะไรที่เด่นกว่าที่อื่น ดังนั้น งบประมาณและครุภัณฑ์ ควรจะต้องจัดให้เพียงพอ
4. ร่างงบประมาณเงินรายได้ ควรพิจารณาการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนทั้งระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
5. ควรมีการประชาสัมพันธ์และแจ้งความก้าวหน้าเรื่องการศึกษาให้แก่ศิษย์เก่าในเรื่องการรับสมัครเรียน การได้รับรางวัล
การรับเข้านักศึกษา
4. เห็นชอบการขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่เกินร้อยละ 20 ไปพลางก่อน
ตามที่งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ออกใช้ไม่ทั นภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562
มหาวิทยาลัย จึงเสนอพิจารณาขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่เกินร้อยละ 20 ไปพลางก่อน
เฉพาะหมวดรายจ่ายที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามปกติ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
เงินรายได้ พ.ศ. 2544 ข้อ 11 ความว่า “ถ้างบประมาณเงินรายได้ประจาปี ออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณเงิน รายได้ใหม่ ให้ใช้ตาม
งบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วได้ไม่เกินร้อยละ 20 ไปพลางก่อนเฉพาะหมวดรายจ่ายที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการตามปกติ”
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตามเกณฑ์การใช้งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงิน
295,488,900 บาท ทั้งนี้หน่วยงานสามารถก่อหนี้ผูกพันตามสัญญาได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ประกาศใช้ และสานักงบประมาณอนุมัติเงินประจางวดเรียบร้อยแล้ว
2. เห็นชอบเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่เกินร้อยละ 20 ไปพลางก่อน ในวงเงิน
186,279,900 บาท
5. อนุมัตใิ ห้ปรับโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อ และยุบเลิกหน่วยงานวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย
ตามที่มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการทบทวนโครงสร้า งหน่ วยงานและหน่ วยงานย่อ ยภายในส่วนงาน เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์แนวทางการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของส่วนงาน
ภายในมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ พ.ศ. 2562 รวมถึ งแนวปฏิ บั ติ ใ นการบริ ห ารจั ด การในระยะปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้า งตามประกาศ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 โดยมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการปรับโครงสร้างหน่วยงาน
และหน่วยงานย่อยภายในส่วนงานให้เป็นไปตามหลักการสาคัญ คือ ความเหมาะสม ประหยัดคุ้มค่าเชิงงบประมาณ ลดความซ้าซ้อน
และมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น จึงเสนอขอเปลี่ยนชื่อ และยุบเลิกหน่วยงานวิสาหกิจ ดังนี้
1. เปลี่ยนชื่อหน่วยงานวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย จานวน 5 หน่วยงาน ดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.

หน่วยงานวิสาหกิจที่เปลี่ยนชื่อ
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAPS)
อุทยานเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (UBI เดิม)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน เดิม)
ฟาร์มมหาวิทยาลัย

2. ยุบสานักงานบริหารทรัพย์สิน และให้โอนย้ายบุคลากรและทรัพย์สินของสานั กงานบริหารทรัพย์สินไปยัง
กองบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดาเนินการ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐแล้ว หน่วยงานเหล่านี้ควรจะต้องเป็นส่วน
สาคัญที่จะนาผลงานของมหาวิทยาลัยออกไปสู่ภายนอก จะต้องหารายได้และสนับสนุนภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย
2. การเปลีย่ นชื่อหน่วยงานวิสาหกิจทั้ง 5 หน่วยงาน ควรจะต้องกาหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
3. ชื่อของอุทยานเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (UBI) เดิม ไม่สื่อถึงภารกิจขององค์กร ควรพิจารณาปรับเพิ่ม
คาว่า “นวัตกรรม” หรืออาจใช้ชื่อ “อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร”

6. เห็นชอบให้ยุบกองสวัสดิการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 และเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนชื่อกองอาคารและสถานที่
เป็น “กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม”
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสานักงานมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาการควบ
รวมกองสวัสดิการและกองอาคารและสถานที่ ทั้งนี้ การดาเนิน การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในได้พิจารณาถึงความเหมาะสม
ประหยัด คุ้มค่าเชิงงบประมาณ ลดความซ้าซ้อน มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับหลักเกณฑ์แนวทางการจัดตั้ง การรวม
การยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2562 และแนวปฏิบัติใน
การบริหารจัดการในระยะปรับเปลี่ยนโครงสร้างตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2562 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จึงมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบการยุบกองสวัสดิการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
2. เห็นชอบการปรับเปลี่ยนชื่อกองอาคารและสถานที่ เป็น “กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม”

MJU COUNCIL NEWSLETTER

13

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖2 หน้า 14
7. เห็นชอบ “ร่าง” แผนแม่บทงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2563 – 2577) และแผนงาน
วิจัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567)
ตามที่มหาวิทยาลัยโดยสานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ได้เสนอ “ร่าง” แผนแม่บทงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2563 – 2577) และแผนงานวิจัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย ในการจัดทาแผนดังกล่าวได้จัดให้มีการจัดเสวนาระดมความคิดเห็นและการวิพากษ์ ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยจึงมีมติเห็นชอบ “ร่าง”
แผนดังกล่าว
ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดาเนินการ ดังนี้

1. งานวิจัยควรจะต้องกาหนดทิศทางและบริหารจัดการใหม่อย่างเป็นระบบ โดยเน้นตามนโยบายประเทศได้ ทั้งการประมง
สัตวศาสตร์ ไบโอเทค ควรมีการบูรณาการกัน ไม่ควรคิดแบบเดิม ๆ ต้องเน้นการสร้างนวัตกรรม เพื่อนาไปต่อยอดด้าน
ต่าง ๆ ต่อไป ควรคิดใหม่ เช่น
- เน้นการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านอาหาร เช่น เนื้อวัวเกรดดี มีคุณภาพไม่มี มีแต่วัวทางาน หรือไก่
พืน้ บ้าน จะพัฒนาให้มีคุณภาพได้อย่างไร มหาวิทยาลัยควรคิดใหม่ จะดาเนินการอย่างไร
- มหาวิทยาลัยจะช่วยเหลือรัฐบาลได้อย่างไรในเรื่องปาล์มน้ามัน เมื่อมีการใช้รถไฟฟ้า จะนาปาล์มน้ามันมาใช้
ประโยชน์อย่างอื่นทดแทนได้อย่างไร
2. เรื่องกัญชา ควรรวบรวมพันธุ์มาไว้ที่เดียวกัน ซึ่งการรวบรวมพันธุ์จะทาให้ทราบความหลากหลายทางชีวภาพ (diversity)
จึงต้องทางานวิจัยอีกมากในขั้นตอนกว่าจะผลิตเป็นยาได้ วันนี้มีแต่สรรพคุณ ในต่างประเทศใช้เป็นอาหารเสริม จึงมีอีก
หลายเรื่องที่ต้องหาข้อมูลและวิจัย
3. มหาวิทยาลัยควรทาวิจัยเรื่องใหญ่ ๆ ที่สามารถแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกรส่งผลต่อเกษตรกรในภาพรวม ควรมี
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักมากขึ้น
8. รับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
ตามที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ได้รายงานผลการดาเนินงานของ ก.บ.ม.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562)
มติที่ประชุมสภารับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยนาไปพิจารณาดาเนินการในเรื่องของ
การพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1. ควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนของหน่วยงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
2. ควรพิจารณาดึงประโยชน์จากกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับตาแหน่งชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ที่ยังไม่ได้ประโยชน์
อย่างเต็มที่ ให้ไปพัฒนาในเรื่องของ Active และ productive เพื่อดึงมาใช้ประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น
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9. รับทราบสรุปสาระสาคัญของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
ตามที่ได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1
พฤษภาคม 2562 โดยให้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เหตุผลในการประกาศใช้บังคับ
เพื่อให้การจัดการอุดมศึกษาและการพัฒนาบุคลากรของประเทศเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ
ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระทางวิชาการ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีองค์ความรู้ทางวิชาการในแขนงต่าง ๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมให้แก่กลุม่
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ อย่ างเหมาะสม เพื่อสร้างความเป็นเลิศในทาง
วิชาการและมีทักษะขั้นสูงในการประกอบวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างแท้จริง และส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกรับผิดชอบต่อ
สังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้าและแก้ปัญหาให้แก่สังคมส่วนรวม อันจะนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม โดย
พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว ได้ ก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ แ ก่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ จ ะต้ อ งด าเนิ น การไว้ หลายประการ รายละเอี ย ดใน
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0054.PDF

การแต่งตั้งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อนุมัติแต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ให้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
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การแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ อนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวนทั้งสิ้น 8 ราย คือ ระดับ
รองศาสตราจารย์ จานวน 3 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 5 ราย ดังนี้
ส่วนงานที่สังกัด
1
2
3
4
5

คณะวิทยาศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะผลิตกรรมการเกษตร

จานวน
4 ราย
1 ราย
1 ราย
1 ราย
1 ราย

ภาพข่าวจากเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่

ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้เห็นชอบให้จัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจาปี
2562 ในประเด็นเรื่อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : การก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง ในวันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม
เชียงทอง ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวข้อการบรรยาย และการเสวนา ดังนี้
หัวข้อการบรรยายพิเศษ
1. นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
2. ธรรมาภิบาลในอุดมศึกษา ความชอบธรรมของ
การจัดการศึกษา

หัวข้อการเสวนา
1. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและขอบเขตการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย
2. BCG Model อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ
3. มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน : แนวโน้มและความท้าทาย
4. ดิจิทัลเทคโนโลยีความท้าทายสถาบันสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษา

จึ งขอเรี ยนเชิ ญ กรรมการสภามหาวิท ยาลัย ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย และผู้ เข้ าร่ วมโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย
(Retreat) ของสภาฯ โปรดพิจารณาส่งแบบแสดงความจานงเข้าร่วมโครงการให้กับกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สานักงานสภา
มหาวิทยาลัย โดยด่วน ทั้งนี้ แบบแสดงความจานงเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดโครงการได้จัดส่งให้ทุกหน่วยงานแล้ว และในเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ https://www.mju.ac.th//main/index.php
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ภารกิจของนายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.อานวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เดิน - วิ่งการกุศล แม่โจ้ - สันทราย
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ จุดปล่อยตัวผู้แข่งขัน บริเวณประตูบางเขน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดร.อานวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลสามัคคีน้องพี่แม่โจ้ ครั้งที่ 6 โดยมี รักษาการแทน
รองอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีเปิด เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ายน 2562 ณ สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาพข่าวจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ภารกิจของนายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.อานวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเจิมหน้าแสดงความยินดีต้อนรับน้องใหม่แม่โจ้ อินทนิลช่อที่ 84
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณหน้าอาคารพระช่วงเกษตรศิลป์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดี และผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธี
วางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์พระช่วงเกษตรศิลปการ บิดาการเกษตรแม่โจ้ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562
ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระช่วงเกษตรศิลปการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนรองอธิการบดี วางพวงมาลาสักการะอนุสาวรียพ์ ระช่วงเกษตรศิลปการ บิดาการเกษตรแม่โจ้
ผู้ก่อตัม้ หาวิทยาลัยแม่โจ้ และรับมอบทุนการศึกษาจากทายาทพระช่วงเกษตรศิลปการ จากผู้แทนโดย ม.ร.ว.ศศิจุฑาภา วรวรรณ (โลจายะ)
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระช่วงเกษตรศิลปการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาพข่าวจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
MJU COUNCIL NEWSLETTER

18

\

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖2 หน้า 19

ภารกิจของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.อานวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ สวนเสือ สิงห์กระทิง แรด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดร.อานวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษากาแทนรอธิการบดี รับมอบทุนการศึกษา ทุนศิษย์เก่าแม่โจ้
รุ่น 55 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านวิชาการ ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาพข่าวจากเว็บไซต์สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ และเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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