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1. อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนของเงินอุดหนุนจากรัฐบาล “จาก

วงเงิน จ านวน 295,488,900 บาท เป็นจ านวนเงิน 520,167,400 บาท  
 

 

2. อนุมัติหลักสูตรการเรียนการสอน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 
3. เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี ้
 

 สรุปมติทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยที่ส าคัญ 

 

ประเด็นข่าว 

 

 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่ัวทรงกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหส้มเดจ็ 
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ ์อคัรราชกุมารี  

กรมพระศรสีวางควฒัน วรขัตตยิราชนาร ีเสด็จแทนพระองค์ ในการ
พระราชทานปรญิญาบตัรแกผู่ส้ าเร็จการศกึษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ประจ าปกีารศกึษา 2562 ระหว่างวนัที ่5 – 6 มีนาคม 2563        

ณ ศนูยก์ฬีาเฉลิมพระเกยีรติ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ 

   ข่าวเด่น 

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562  
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“ร่าง” ข้อบังคับฯ และประกาศฯ เหตุผลในการออกข้อบังคับฯ และประกาศฯ  

1) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยค่าจ้าง เงินประจ า  
ต าแหน่งและค่าตอบแทนและเงินตอบ
แทนอื่นใดตามต าแหน่ง ส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยประเภทบริหาร พ.ศ. .... 

เพื่อให้การจ่ายเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้การบริหารงานใน
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ 

2) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งต้ัง และถอดถอนผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์                          
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย ์และ
ศาสตราจารย์ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ. .... 

เพื่อให้การพิจารณาคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน      
ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ได้รับเงินประจ าต าแหน่งสูงขึ้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และสอดคล้องเหมาะสมกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด  

3) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการแต่งต้ัง และถอดถอน
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. .... 

เพื่อก าหนดคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ งและถอดถอน
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560  

4) ประกาศฯ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา 
อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยประจ า
ต าแหน่ง ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... 

เพื่อการก าหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยประจ า
ต าแหน่ง ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

 
4. เห็นชอบ “ร่าง” แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
5. เห็นชอบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี 2563  
 

ครั้งที ่ วันที่/เดือน การติดตามงาน 
๑/2563 ๒ กุมภาพันธ ์ - 
2/2563 15 มีนาคม - 
3/2563 ๒๖ เมษายน - รายงานผลการด าเนินงานของระบบงานที่ส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ         

พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน 
4/2563 ๑๔ มิถุนายน - 
5/2563 ๒๖ กรกฎาคม - 
6/2563   ๖ กันยายน - 
7/2563 ๑๘ ตลุาคม - 
8/2563 ๒๙ พฤศจิกายน - รายงานผลการด าเนินงานมหาวทิยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                             

- รายงานผลการด าเนินงานของระบบงานที่ส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน 
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6. แต่งต้ังที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย จ านวน 3 ท่าน  ดังนี ้
1. ดร.หม่อมราชวงศ์เจริญสุข  สุขสวสัดิ ์
2. ร้อยตรีวิจติร  อยู่สภุาพ 
3. นายวัยวุฒิ  หล่อตระกูล 

  

7. อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 และปีการศกึษา 
2562  ดังน้ี  

 

การประชมุสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 

วันที่ ระดับปรญิญา จ านวน (คน) 

7/2562 25 สิงหาคม 2562 ปริญญาตร ี 206   
  ปริญญาโท   45   
  ปริญญาเอก   11  
  รวม 262   

8/2562 17 พฤศจิกายน 2562 ปริญญาตร ี 366   
  ปริญญาโท     3   
  รวม 369 

9/2562 22 ธันวาคม 2562 ปริญญาตร ี 72 
  ปริญญาโท 7 
  ปริญญาเอก 4 
  รวม 83 
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1. อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการบริการวชิาการ ตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการ
บริหารงานบริการวิชาการ พ.ศ. 2562 โดยมีอ านาจหน้าท่ี ดังน้ี 

 
 หน้าท่ีของคณะกรรมการบรกิารวิชาการ 

1 ก าหนดนโยบายการให้บริการวิชาการ วางแนวทางปรับปรุงงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ติดตามผล        
การด าเนินงานเชิงนโยบาย 

2 พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อกลั่นกรองโครงการบริการวิชาการเสนอคณะกรรมการ หรือปฏิบัติ
หน้าท่ีตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

3 พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ เพื่อเสนอของบประมาณ 
4 พิจารณาอนุมัติโครงการบริการวิชาการเพื่อจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
5 พิจารณาจัดสรรเงินรายได้ที่ได้จากการจ าหน่ายผลิตผลงานบริการวิชาการ ซึ่งรับทุนอุดหนุนการบริการวิชาการ     

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
6 จัดท าระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ  และออกค าสั่งใดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อบังคับ และ     

ไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
7 เสนอความเห็นหรือรับทราบเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น 
8 ก าหนดมาตรฐานคุณภาพของงานบริการวิชาการ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
9 วางแผนพัฒนาการบริการวิชาการ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจน

ติดตามและคาดการณ์ในแง่ความต้องการของสังคมในอนาคตเพื่อใช้ข้อมูลในการวางนโยบายการบริการวิชาการ 
ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

10 เสนอความเห็นงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 
2. อนุมัตแิต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ  ตามความในข้อ 13 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้      

ว่าด้วยการบริหารงานและการด าเนินการของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 โดยมีหน้าที่ ดังน้ี 
 

หน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ 
1. ก ากับ ดูแล การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2. เสนอโครงสร้างการแบ่งงานภายในต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ 
3. เสนอแผนการด าเนินงาน แผนก าลังคน และกรอบอัตราก าลังเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ 
4. เสนอรายงานประจ าปีและรายงานฐานะการเงินต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ 
5. เสนองบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ าปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ 
6. เสนอความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ 
7. ยกร่างประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล การเงินและบัญชี หรือการพัสดุ ของหน่วยงานวิสาหกิจ 
8. ให้ค าปรึกษาและให้ความเห็นต่อผู้อ านวยการ 
9. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562  
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 3. อนุมัต ิ“ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวนทั้งสิ้น 554,152,780 บาท 
ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 385,931,360 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.05 
  
   

 

1. เห็นชอบการทบทวนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทาง
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และรายงานความก้าวหน้าให้สภามหาวิทยาลัยทราบอย่างต่อเน่ือง 

 
2. เห็นชอบแผนการรับนักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 –  พ.ศ. 2567)  

  
3. เห็นชอบการเสนอแผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรในรอบ 4 ปีงบประมาณ ของ

คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์  พิมพ์พิมล) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจเพ่ือชาวต่างประเทศ (ต่อเน่ือง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2563  

 
 
 
   

   
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจเพ่ือชาวต่างประเทศ (ต่อเน่ือง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

จุดเด่นของหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรเดียวกันของมหาวิทยาลัยอื่น 
 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นทักษะข้อมูล ทักษะการคิด และทักษะการสร้างสรรค์การปฏิบัติ อันเป็นพื้นฐานของ       
การสื่อสารในงานที่ใช้ภาษาไทยทุกแขนง โดยให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 รวมไปถึง         
การพัฒนาทักษะเฉพาะด้านตามความสนใจของผู้เรียนในวิชาเอกเลือก ที่มีความหลากหลายตอบสนองต่อผู้เรียนที่ต้องการ
จะพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการรายย่อย และสนองต่อความต้องการของภาคแรงงานที่มีความต้องการบุคลากร           
ที่สามาถท างานในสาขาอาชีพได้อย่างหลากหลาย ท้ังการวิเคราะห์ วางแผน และปฏิบัติงานการใช้ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 
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สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี จ านวน 4 ส่วนงาน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ   
ได้ด าเนินการตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ แต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่ง คณบดี พ.ศ. 2560 
และก าหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลาและสถานท่ี การรับสมัคร โดยได้ออกประกาศให้ทุกส่วนงานท่ีมีการจัดการเรียนการสอนภายใน 
และประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้สถาบันอุดมศึกษาภายนอก ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดและ Download เอกสารการรับสมัคร
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่   http://www.mju.ac.th/ และเว็บไซต์กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ส านักงาน
สภามหาวิทยาลัย http://www.council.mju.ac.th/  โดยรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 

 
 

ส่วนงาน 
 

มติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
การประชมุ

คณะกรรมการ
สรรหาฯ 

 
การรับสมัคร 

1. คณะบริหารธุรกิจ การประชุมครั้งที่ 7/2562 ได้มีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะบริหารธุรกิจ 

1/2562 
วันท่ี 29 ตุลาคม 

2562 
 

วันท่ี 3-17 ธันวาคม  
2562 

2. คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

การประชุมครั้งที่ 8/2562 ได้มีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

1/2562  
วันท่ี 2 ธันวาคม 

2562 

วันท่ี 13-27 ธันวาคม 
2562 

3 .  วิ ท ย า ลั ย พ ลั ง ง า น
ทดแทน 

การประชุมครั้งที่ 8/2562 ได้มีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
 

1/2562  
วันท่ี 4 ธันวาคม 

2562 

วันท่ี 13-27 ธันวาคม 
2562 

4. วิทยาลัยนานาชาติ การประชุมครั้งที่ 8/2562 ได้มีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
วิทยาลัยนานาชาติ 
 

1/2562  
วันท่ี 6 ธันวาคม 

2562 

วันท่ี 13-27 ธันวาคม 
2562 

   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

การสรรหาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

http://www.mju.ac.th/
http://www.council.mju.ac.th/
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         สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ อนุมัติแต่งต้ังคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 5 ราย  

 

 

 

 

                                                                        

                                                                                                                              
 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ดร.วรวัชร ตันตรานนท์ ประธานกรรมการด าเนินงานราตรี
แม่โจ้ ครั้งที่ 7 ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานน้ าพุ    น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ - ล าปาง 
จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อ หารายได้สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสนับสนุนการจัดหา
ทรัพยากรในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการฯ และ
เครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นความร่วมมือทุกฝ่าย ทุกองค์กรในจังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมงานราตรี
แม่โจ้ เป็นสื่อกลางในการสร้างการมีส่วนร่วม ซึ่งถือเป็นภารกิจส าคัญของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ การจัดงานภายใต้แนวคิด 
“COWBOY HARLEY” บรรยากาศคาวบอย เมืองคาวบอยจ าลอง รับชมการบรรเลงดนตรีแนวคันทรี่  สลับกับการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม และขบวนแฟช่ันโชว์การกุศล ชุด Cowboy & Cowgirl การแสดง Cowboy dance ชมขบวนรถ Harley คาร์นิวัล 
2020 ศิลปินช่ือดัง มินิคอนเสิร์ต “ไอซ์ ศรัญยู” และพิเศษรางวัลเซอร์ไพรส์ The Best ที่สุดของการแต่งกายสไตล์ Cowboy 
Harley”  

 
 
 

 
 

 
 

การแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ภาพข่าวจากเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที ่

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการสนับสนุนการจัดงาน
ราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 7  โดยช าระเงินผ่านบัญชี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชื่อบัญชี “นางแววดาว          
ลิ้มเล็งเลิศ และนางรัตนากร  ศิริรัตน์”  เลขที่บัญชี 547 - 0 - 46538 - 1 ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
สาขาข่วงสิงห์ ท้ังนี้ โปรดกรุณาส่งแบบตอบรับการสนับสนุน พร้อมส าเนาใบน าฝากเงินมายัง กองเลขานุการสภามหาวิทยาลยั 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ก่อนการจัดงานราตรีแม่โจ้ (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563) โทรสาร                  
0 5387 3042 หรือทาง E-mail Address : councilmju@hotmail.com การจ าหน่ายบัตร งานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 7       
มี 3 ประเภท ดังนี้ 

1) โต๊ะ VVIP  โต๊ะละ 30,000 บาท  จ านวน 15 โต๊ะ 
2) โต๊ะ VIP  โต๊ะละ 20,000 บาท  จ านวน 15 โต๊ะ 
3) โต๊ะทั่วไป  โต๊ะละ   6,000 บาท  จ านวน 80 โต๊ะ 

 
 

mailto:councilmju@hotmail.com
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ดร.อ านวย  ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี ๒๕๖๒ เร่ือง มหาวิทยาลัยแม่โจ ้: การก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มค า 
จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 150 คน ประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประธานหลักสูตร หน่วยงานวิสาหกิจ สภาพนักงาน ตัวแทนผู้น านักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน องค์กรท้องถิ่น และผู้แทนศิษย์เก่า

ภาพและข่าวจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภารกิจของสภามหาวิทยาลัย
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การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5          
อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภารกิจของสภามหาวิทยาลัย



ดร.อ านวย ยศสุข  ประธานในงาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” ได้มอบทุนการศึกษามลูนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย 
จ านวน 3 ทุนๆ ละ 10,000 บาท รวม 30,000 บาท ให้กับนักศึกษามหาวทิยาลัยแม่โจ้ วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ อนุสาวรีย์ 
ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ด้านหน้าอาคารส านกัหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโ่จ้
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ดร.อ านวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในงาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” พิธีวางพวงมาลา พร้อมทั้งกล่าวค าสดุดี 
ร่วมร าลึกชาตกาล 103 ปี อธิการบดีคนแรก วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ อนุสาวรีย์ ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ลานด้านหน้าอาคาร
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภาพและข่าวจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภารกิจของนายกสภามหาวิทยาลัย



ดร.อ านวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ณัฐวุฒิ ดุษฎี รักษาการแทนคณบดีคณะ         
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รับมอบเงิน 30,000 บาท จากนายบัญชา ขาวเมืองน้อย ศิษย์เก่าแม่โจ้
รุ่น 50 เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับคณะสัตวศาสตร์ฯ และทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับงานวิจัย
วิทยานิพนธ์ด้านอาหารสัตว์อินทรีย์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรับรองนายกสภามหาวิทยาลัย อาคารส านักงาน
มหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาพและข่าวจากคณะสัตวศาสตร์ฯ
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ดร.อ านวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสามเณรวัดพระพุทธบาทตากผ้า การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักการมัคคุเทศก์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนในอนาคตจ านวน 30 รูป เมื่อวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารพฒันาวิสยัทศัน ์มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้

ภารกิจของนายกสภามหาวิทยาลัย

ภาพและข่าวจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้



ดร.อ านวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารกีฬาและนันทนาการ โดยมี รองศาสตราจารย์ 
ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน เข้าร่วมพิธี  ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 
ณ  บ ริ เ ว ณ พื้ น ที่ ก่ อ ส ร้ า ง อ า ค า ร กี ฬ า แ ล ะ นั น ท น า ก า ร  ด้ า น ห ลั ง ส น า ม กี ฬ า อิ น ท นิ ล  ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ โ จ้
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ภาพและข่าวจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภารกิจของนายกสภามหาวิทยาลัย
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เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย ดร.สมศักดิ์  ปณีตัธยาศัย และ ดร.ณรงค์  ตนานุวัฒน์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ ประชุมชี้แจงและ
ท าความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในคณะ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่งของคณบดี 
พ.ศ. 2560 และในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 รับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในคณะบริหารธรุกิจ และการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะบริหารธุรกิจ ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ภารกิจของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

การสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
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เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์  จินายน 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ พลเอก ดร.แป้ง  มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ ประชุมชี้แจงและท าความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในคณะ ตาม
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่งของคณบดี พ.ศ. 2560 ณ คณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยี และในวันที่ 9 มกราคม 2563 การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ 
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภารกิจของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

การสรรหาคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
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เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน ประกอบด้วย พลเอก ดร.แป้ง  มาลากุล ณ อยุธยา และ 
ดร.สมศักดิ์  ปณีตัธยาศัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร ประชุมชี้แจงและท าความ
เข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัย ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่งของ
คณบดี พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน และในวันที่ 10 มกราคม 2563 การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภารกิจของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

การสรรหาคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
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เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ประกอบด้วย ดร.ณรงค์  ตนานุวัฒน์ และ ดร.สมศักด์ิ  ปณีตัธยาศัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ ประชุมช้ีแจงและ       
ท าความเข้าใจ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งต้ัง และการพ้นจากต าแหน่งของคณบดี พ.ศ. 2560 และในวันที่ 
10 มกราคม 2563 รับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยนานาชาติ และการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
ณ  ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภารกิจของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

การสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ


