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ประเด็นข่าว

ข่าวเด่น

หน้า
สรุปมติทปี่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย
ที่สาคัญ
การสรรหาผู้บริหาร
การแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภารกิจสภามหาวิทยาลัย
ภารกิจนายกสภามหาวิทยาลัย
ภารกิจกรรมการสภามหาวิทยาลัย

1-5
6
7
7
8-9
10-12
13-16

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ในการ
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผสู้ าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2563
ณ ศูนย์กฬี าเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สรุปมติทปี่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยที่สาคัญ
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562
1. อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อ นของเงินอุดหนุนจากรัฐบาล “จาก
วงเงิน จานวน 295,488,900 บาท เป็นจานวนเงิน 520,167,400 บาท
2. อนุ มั ติห ลั ก สู ตรการเรี ย นการสอน หลั ก สู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2563 หลั ก สู ตรศิ ล ปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช า
ภาษาอังกฤษ
3. เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้
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“ร่าง” ข้อบังคับฯ และประกาศฯ
1) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยค่าจ้าง เงินประจา
ตาแหน่งและค่าตอบแทนและเงินตอบ
แทนอื่นใดตามตาแหน่ง สาหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยประเภทบริหาร พ.ศ. ....
2) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ได้รับเงินประจาตาแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ. ....
3) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอน
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. ....
4) ประกาศฯ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา
อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยประจา
ตาแหน่ง ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ....

เหตุผลในการออกข้อบังคับฯ และประกาศฯ
เพื่อให้การจ่ายเงินประจาตาแหน่งและค่าตอบแทนสาหรับผู้ดารงตาแหน่ง
บริ ห าร เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย และเพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานใน
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้การพิจารณาคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่ งตั้งและถอดถอน
ผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ได้รับเงินประจาตาแหน่งสูงขึ้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และสอดคล้องเหมาะสมกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กาหนด
เพื่ อ ก าหนดคุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ ง และถอดถอน
ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ ตามความในมาตรา 62 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560
เพื่อการกาหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยประจา
ตาแหน่ง ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

4. เห็นชอบ “ร่าง” แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5. เห็นชอบ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี 2563

ครั้งที่

วันที่/เดือน

๑/2563
2/2563
3/2563

๒ กุมภาพันธ์
15 มีนาคม
๒๖ เมษายน

4/2563
5/2563
6/2563
7/2563
8/2563

๑๔ มิถุนายน
๒๖ กรกฎาคม
๖ กันยายน
๑๘ ตุลาคม
๒๙ พฤศจิกายน

การติดตามงาน
- รายงานผลการดาเนินงานของระบบงานที่สาคัญ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน
- รายงานผลการดาเนินงานมหาวิทยาลัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- รายงานผลการดาเนินงานของระบบงานที่สาคัญ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน
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6. แต่งตั้งที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. ดร.หม่อมราชวงศ์เจริญสุข สุขสวัสดิ์
2. ร้อยตรีวิจติ ร อยู่สภุ าพ
3. นายวัยวุฒิ หล่อตระกูล
7. อนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา
2562 ดังนี้
การประชุมสภา
วันที่
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
7/2562
25 สิงหาคม 2562

8/2562

17 พฤศจิกายน 2562

9/2562

22 ธันวาคม 2562

ระดับปริญญา

จานวน (คน)

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

206
45
11
262
366
3
369
72
7
4
83
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มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ ตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการ
บริหารงานบริการวิชาการ พ.ศ. 2562 โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หน้าที่ของคณะกรรมการบริการวิชาการ
ก าหนดนโยบายการให้ บริก ารวิ ชาการ วางแนวทางปรับ ปรุงงานบริการวิชาการของมหาวิ ทยาลัย ติ ดตามผล
การดาเนินงานเชิงนโยบาย
พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อกลั่นกรองโครงการบริการวิชาการเสนอคณะกรรมการ หรือปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ เพื่อเสนอของบประมาณ
พิจารณาอนุมัติโครงการบริการวิชาการเพื่อจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
พิจารณาจัดสรรเงินรายได้ที่ได้จากการจาหน่ายผลิตผลงานบริการวิชาการ ซึ่งรับทุนอุดหนุนการบริการวิชาการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
จัดทาระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และออกคาสั่งใดเพื่อให้การปฏิบั ติงานเป็นไปตามข้อบังคับ และ
ไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เสนอความเห็นหรือรับทราบเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น
กาหนดมาตรฐานคุณภาพของงานบริการวิชาการ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
วางแผนพัฒนาการบริการวิชาการ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจน
ติดตามและคาดการณ์ในแง่ความต้องการของสังคมในอนาคตเพื่อใช้ข้อมูลในการวางนโยบายการบริการวิชาการ
ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
เสนอความเห็นงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

2. อนุมัตแิ ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ตามความในข้อ 13 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ว่าด้วยการบริหารงานและการดาเนินการของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 โดยมีหน้าที่ ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ
กากับ ดูแล การดาเนินงานตามนโยบายการบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เสนอโครงสร้างการแบ่งงานภายในต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ
เสนอแผนการดาเนินงาน แผนกาลังคน และกรอบอัตรากาลังเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ
เสนอรายงานประจาปีและรายงานฐานะการเงินต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ
เสนองบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจาปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ
เสนอความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ
ยกร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล การเงินและบัญชี หรือการพัสดุ ของหน่วยงานวิสาหกิจ
ให้คาปรึกษาและให้ความเห็นต่อผู้อานวยการ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
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3. อนุมัติ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวนทั้งสิ้น 554,152,780 บาท
ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 385,931,360 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.05

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562
1. เห็นชอบการทบทวนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทาง
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และรายงานความก้าวหน้าให้สภามหาวิทยาลัยทราบอย่างต่อเนื่อง
2. เห็นชอบแผนการรับนักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2567)
3. เห็นชอบการเสนอแผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรในรอบ 4 ปีงบประมาณ ของ
คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)

4. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจเพื่อชาวต่างประเทศ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2563

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจเพื่อชาวต่างประเทศ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
จุดเด่นของหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรเดียวกันของมหาวิทยาลัยอื่น
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นทักษะข้อมูล ทักษะการคิด และทักษะการสร้างสรรค์การปฏิบัติ อันเป็นพื้นฐานของ
การสื่อสารในงานที่ใช้ภาษาไทยทุกแขนง โดยให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 รวมไปถึง
การพัฒนาทักษะเฉพาะด้านตามความสนใจของผู้เรียนในวิชาเอกเลือก ที่มีความหลากหลายตอบสนองต่อผู้เรียนที่ต้องการ
จะพัฒนาตนเองเป็ นผู้ประกอบการรายย่ อย และสนองต่อความต้ อ งการของภาคแรงงานที่มี ความต้อ งการบุคลากร
ที่สามาถทางานในสาขาอาชีพได้อย่างหลากหลาย ทั้งการวิเคราะห์ วางแผน และปฏิบัติงานการใช้ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ
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การสรรหาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี จานวน 4 ส่วนงาน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ
ได้ดาเนินการตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ แต่งตั้ง และการพ้นจากตาแหน่ง คณบดี พ.ศ. 2560
และกาหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลาและสถานที่ การรับสมัคร โดยได้ออกประกาศให้ทุกส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอนภายใน
และประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้สถาบันอุดมศึกษาภายนอก ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดและ Download เอกสารการรับสมัคร
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่ http://www.mju.ac.th/ และเว็บไซต์กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สานักงาน
สภามหาวิทยาลัย http://www.council.mju.ac.th/ โดยรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ส่วนงาน
1. คณะบริหารธุรกิจ

การประชุม
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการ
สรรหาฯ
การประชุมครั้งที่ 7/2562 ได้มีมติ
1/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี วันที่ 29 ตุลาคม
คณะบริหารธุรกิจ
2562

การรับสมัคร
วันที่ 3-17 ธันวาคม
2562

2. คณะสั ต วศาสตร์ แ ละ การประชุมครั้งที่ 8/2562 ได้มีมติ
เทคโนโลยี
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

1/2562
วันที่ 2 ธันวาคม
2562

วันที่ 13-27 ธันวาคม
2562

3 . วิ ท ย า ลั ย พ ลั ง ง า น การประชุมครั้งที่ 8/2562 ได้มีมติ
ทดแทน
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
วิทยาลัยพลังงานทดแทน

1/2562
วันที่ 4 ธันวาคม
2562

วันที่ 13-27 ธันวาคม
2562

4. วิทยาลัยนานาชาติ

1/2562
วันที่ 6 ธันวาคม
2562

วันที่ 13-27 ธันวาคม
2562

การประชุมครั้งที่ 8/2562 ได้มีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
วิทยาลัยนานาชาติ
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การแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ อนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 5 ราย

ภาพข่าวจากเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่

ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ดร.วรวัชร ตันตรานนท์ ประธานกรรมการดาเนินงานราตรี
แม่โจ้ ครั้งที่ 7 ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานน้าพุ นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ - ลาปาง
จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อ หารายได้สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสนับสนุนการจัดหา
ทรัพยากรในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการฯ และ
เครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นความร่วมมือทุกฝ่าย ทุกองค์กรในจังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมงานราตรี
แม่โจ้ เป็นสื่อกลางในการสร้างการมีส่วนร่วม ซึ่งถือเป็นภารกิจสาคัญของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ การจัดงานภายใต้แนวคิด
“COWBOY HARLEY” บรรยากาศคาวบอย เมื อ งคาวบอยจ าลอง รั บ ชมการบรรเลงดนตรี แ นวคั น ทรี่ สลั บ กั บ การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม และขบวนแฟชั่นโชว์การกุศล ชุด Cowboy & Cowgirl การแสดง Cowboy dance ชมขบวนรถ Harley คาร์นิวัล
2020 ศิลปินชื่อดัง มินิคอนเสิร์ต “ไอซ์ ศรัญยู ” และพิเศษรางวัลเซอร์ไพรส์ The Best ที่สุดของการแต่งกายสไตล์ Cowboy
Harley”
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการสนับสนุนการจัดงาน
ราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 7 โดยชาระเงินผ่านบัญชี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชื่อบัญชี “นางแววดาว
ลิ้มเล็งเลิศ และนางรัตนากร ศิริรัตน์ ” เลขที่บัญชี 547 - 0 - 46538 - 1 ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จากัด
สาขาข่วงสิงห์ ทั้งนี้ โปรดกรุณาส่งแบบตอบรับการสนับสนุน พร้อมสาเนาใบนาฝากเงินมายัง กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ส านั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ก่ อ นการจั ด งานราตรี แ ม่ โ จ้ (วั น ที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563) โทรสาร
0 5387 3042 หรือทาง E-mail Address : councilmju@hotmail.com การจาหน่ายบัตร งานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 7
มี 3 ประเภท ดังนี้
1) โต๊ะ VVIP
2) โต๊ะ VIP
3) โต๊ะทั่วไป

โต๊ะละ 30,000 บาท จานวน 15 โต๊ะ
โต๊ะละ 20,000 บาท จานวน 15 โต๊ะ
โต๊ะละ 6,000 บาท จานวน 80 โต๊ะ
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ภารกิจของสภามหาวิทยาลัย

ดร.อานวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย
ประจาปี ๒๕๖๒ เรื่อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : การก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคา
จั งหวัดเชีย งใหม่ มีผู้เ ข้ า ร่ว มโครงการ จ านวน 150 คน ประกอบด้ว ยกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจ การ
มหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประธานหลักสูตร หน่วยงานวิสาหกิจ สภาพนักงาน ตัวแทนผู้นานักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน องค์กรท้องถิ่น และผู้แทนศิษย์เก่า
ภาพและข่าวจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ภารกิจของสภามหาวิทยาลัย

การประชุ ม สภามหาวิท ยาลั ย แม่ โ จ้ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อ วันที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ ห้ อ งประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5
อาคารสานักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

MJU COUNCIL NEWSLETTER

9

ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖2 หน้า 10

ภารกิจของนายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.อานวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในงาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” พิธีวางพวงมาลา พร้อมทั้งกล่าวคาสดุดี
ร่วมราลึกชาตกาล 103 ปี อธิการบดีคนแรก วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ อนุสาวรีย์ ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ลานด้านหน้าอาคาร
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดร.อานวย ยศสุข ประธานในงาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” ได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย
จานวน 3 ทุนๆ ละ 10,000 บาท รวม 30,000 บาท ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ อนุสาวรีย์
ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ด้านหน้าอาคารสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาพและข่าวจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ภารกิจของนายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.อ านวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย แม่โ จ้ พร้อ มด้ว ย ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษ ฎี รัก ษาการแทนคณบดี คณะ
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รับมอบเงิน 30,000 บาท จากนายบัญชา ขาวเมืองน้อย ศิษย์เก่าแม่โจ้
รุ่น 50 เพื่ อ สนั บ สนุ น การศึก ษาให้ กับ คณะสั ต วศาสตร์ฯ และทุ น การศึก ษาแก่ นั ก ศึก ษาระดั บ บัณ ฑิ ต ศึก ษา ส าหรับ งานวิ จั ย
วิท ยานิพ นธ์ด้ า นอาหารสัต ว์อิ น ทรี ย์ เมื่ อ วัน ที่ 30 ตุล าคม 2562 ณ ห้ อ งรับ รองนายกสภามหาวิ ทยาลัย อาคารส านั ก งาน
มหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัย แม่โจ้
ภาพและข่าวจากคณะสัตวศาสตร์ฯ

ดร.อานวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสามเณรวัดพระพุทธบาทตากผ้า การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักการมัคคุเทศก์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนในอนาคตจานวน 30 รูป เมื่อวันที่ 22
พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารพัฒนาวิสยั ทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาพและข่าวจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ภารกิจของนายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.อานวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็น ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารกีฬาและนันทนาการ 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
ภาพและข่าวจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ภารกิจของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
การสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย ดร.สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย และ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ ประชุม ชี้แจงและ
ทาความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในคณะ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตาแหน่งของคณบดี
พ.ศ. 2560 และในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 รับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในคณะบริหารธุรกิจ และการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะบริหารธุรกิจ ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ภารกิจของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
การสรรหาคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน
อุ ปนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และ พลเอก ดร.แป้ ง มาลากุ ล ณ อยุ ธ ยา กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ ประชุมชี้แจงและทาความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในคณะ ตาม
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตาแหน่งของคณบดี พ.ศ. 2560 ณ คณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยี และในวันที่ 9 มกราคม 2563 การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสานักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ภารกิจของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
การสรรหาคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน ประกอบด้วย พลเอก ดร.แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา และ
ดร.สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร ประชุมชี้แจงและทาความ
เข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัย ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตาแหน่งของ
คณบดี พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน และในวันที่ 10 มกราคม 2563 การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสานักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ภารกิจของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
การสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ประกอบด้วย ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ และ ดร.สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ ประชุมชี้แจงและ
ทาความเข้าใจ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตาแหน่งของคณบดี พ.ศ. 2560 และในวันที่
10 มกราคม 2563 รับฟั งความคิดเห็นจากผู้ป ฏิบัติงานในวิทยาลัย นานาชาติ และการประชุ มคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิท ยาลั ยนานาชาติ
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสานักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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