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1. สภามหาวิทยาลัย มีการติดตาม ก ากับดูแลด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยจัดให้มีการรายงานผล        

การด าเนินงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านระบบงานที่ส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) ดังน้ี 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
1) รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก .บ.ม.) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

            1. มหาวิทยาลัยควรต้องวางเป้าหมายและวิธีการอย่างไรในการพัฒนาบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการให้มีความก้าวหน้า 

 

 สรุปมติทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยที่ส าคัญ 

 

ประเด็นข่าว ข่าวเด่น 

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563  

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้ง  
นายวีระพล  ทองมา ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี

มหาวิทยาลยัแม่โจ้ ตั้งแต่วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563 
ประกาศ ณ วันท่ี 2 มีนาคม 2563 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

             2. เกี่ยวกับจ านวนนักศึกษาท่ีลดลง จะท าอย่างไรที่จะท าให้บุคลากรมีความเชื่อมั่น มั่นใจและมีก าลังใจท่ีจะท างาน
กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไป 

              3. การที่มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณจากภายนอกมาพัฒนาอาจารย์โดยออกไปท างานภายนอก ท าให้ละเลย
นักศึกษา ดังนั้น ในเรื่องการรักองค์กรจึงเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องมุ่งเป้าไปท่ีการพัฒนานักศึกษาด้วย 

              4. บุคลากรที่ได้รับการยกระดับและพัฒนาตนเองเป็นผู้เช่ียวชาญ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยควร
ใช้ประโยชน์จากคนกลุ่มนี้ให้ได้มากที่สุด 

2) รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 
3) รายงานผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 

12 เดือน) 
4) รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบระบบงานและบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 
 
 
 
 
 

 

 
1. เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี ้
 

“ร่าง” ข้อบังคับฯ และระเบียบฯ เหตุผลในการออกข้อบังคับฯ และระเบียบฯ  
1) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาการให้ทุนการศึกษา ส าหรับนักศึกษา
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย ์พ.ศ. .... 

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 มาตรา 
16 บัญญัติว่ามหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ซึ่งมหาวิทยาลัย
รับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาซึ่ งขาดแคลนทุนทรัพย์อย่าง
แท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จปริญญาตรี 

2)  ข้ อบั ง คั บฯ  ว่ า ด้ วยการศึ กษาระ ดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 

เพื่อสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2562 ให้มีความเหมาะสม และให้การบริหารการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3) ระเบียบฯ ว่าด้วย การควบคุมการใช้รถ
ส่วนกลาง พ.ศ. .... 

เพื่อปรับปรุงระเบียบฯ ว่าด้วยการควบคุมการใช้ยานพาหนะและเช้ือเพลิง 
ให้มีความเหมาะสม คล่องตัว และสอดคล้องตามสภาวการณ์ปัจจุบัน และ
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถ
ประจ าต าแหน่งส าหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจ าต าแหน่ง 
 

 
 
 

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563  
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2. เห็นชอบ ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินโครงการอุทยานเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี และท าบันทึกความ
ร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 

ทั้งน้ี ที่ประชุมสภาฯ มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการร่างบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ 
และจัดท ารายละเอียด Master plan เพ่ือให้มีความชัดเจน และจัดส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมด 

 
3. รับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปี 2562 ไดม้ี
ข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าส่วนงาน ดังนี้ 

 
                                              ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
1 ควรมีการจัดท าแผนการด าเนินงานโดยแบ่งเป็นระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล 
2 ควรค านึงถึงการประหยัดคา่ใช้จ่าย และแนวทางหารายได้เพิ่มขึ้น 
3 ควรให้ความส าคัญต่อการเพิ่มทักษะของนักศึกษา ภายใต้ทักษะการเรียนรู้แบบใหม่ เช่น จัดรูปแบบการจัดการเรยีนรู้

ของนักศึกษาโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องกับทักษะการเรยีนรู้แห่งทศวรรษที่ 21 
 
 สภามหาวิทยาลัยได้มอบให้หัวหน้าส่วนงาน น าข้อมูลและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
เผยแพร่ให้บุคลากรในส่วนงานทราบต่อไป 

 
  
 
 
                         
1. อนุมัตใิหป้ริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  ดังน้ี  

 
 

ต้ังแต่วันที่ ระดับปรญิญา จ านวน (คน) 
2 กุมภาพันธ์ 2563 ปริญญาตร ี 333 
 ปริญญาโท 44 
 ปริญญาเอก 11 
 รวม 388 
15 มีนาคม 2563 ปริญญาตร ี 30 
 ปริญญาโท 10 
 รวม 40 
 รวมทั้งสิ้น 428 

 

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 
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 2. อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชานวัตกรรมธรุกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

จุดเด่นของหลักสูตร  เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตร
เดียวกันของมหาวิทยาลัยอื่น 
 เป็นหลักสูตรท่ีมีความร่วมมือกันระหว่างคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้กับบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) ในการพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงานด้านการค้าปลีกที่มีการเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง หลักสูตรท่ีได้พัฒนาขึ้นน้ี เน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษามี
ความสามารถในการประกอบอาชีพด้านธุรกิจการค้าปลีก
สมัยใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ใน
การท าธุรกิจค้าปลีกท้ังออฟไลน์ และออนไลน์ นอกจากน้ัน
ผู้ส าเร็จการศึกษาจะมีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการด้าน
ธุรกิจการค้าปลีกได้อีกด้วย 
 จุดเด่นของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ผู้เข้าศึกษาใน
หลักสูตรน้ี จะได้รับทุนการศึกษาร้อยละ 70 จากบริษัท ซีพี 
ออลล์ จ ากัด (มหาชน) มีโอกาสได้เข้าท างานจริงกับสถาน
ประกอบการท่ีร่วมมือพัฒนาหลักสูตรขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการท างาน ดังน้ันหลักสูตรจึง
มีการจัดการเรียนการสอนท้ังด้านทฤษฎีและการปฏิบัติควบคู่
กันไปตลอดหลักสูตรในลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการการเรียนกับการท างาน (work integrated 
learning (WIL)) ดังน้ันผู้เรียนได้มีโอกาสจะไดเ้ข้าท างานจริง
กับสถานประกอบการทุกปีการศึกษา พร้อมได้รับค่าจ้าง
ระหว่างการเข้าท างานจริงและจะถูกจ้างเข้าเป็นพนักงาน
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ทันทีเมื่อส าเร็จการศึกษา 
 เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่น
ท่ีมีความใกล้เคียงกัน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่มีความได้เปรียบในเรื่องการ
ลดค่าใช้จ่ายในระหว่างเรียนจากทุนท่ีให้และการประกอบ
อาชีพหรือการมีงานท า และมีโอกาสได้ท างานกับบริษัท ซีพี 
ออลล์ จ ากัด (มหาชน) หรือ เป็นผู้ประกอบการด้านการค้า
ปลีก 
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3. เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. .... 
 

 
4. อนุมัตงิบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) วงเงินจ านวน 

1,569,662,900 บาท  
 
 ทั้งน้ี ที่ประชุมสภาฯ ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือให้มหาวิทยาลัยน าไปพิจารณาด าเนินการ ดังน้ี 
 

๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณางบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลว่ามีงบประมาณส่วนไหนที่ลดลงหรือ
เพ่ิมขึ้น เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง หากลดลงแล้วมีผลกระทบอย่างไร จะต้องดึงเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเข้ามาช่วย
สนับสนุนเท่าไร นอกจากน้ีจะต้องรณรงค์เรื่องมหาวิทยาลัยสีเขียว พิจารณามาตรการประหยัดพลังงานเพ่ือลดต้นทุนได้อย่างไร 
และควรรายงานให้สภาฯ ทราบ ทุก ๆ ๓ เดือน 

๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณางบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี พ.ศ. 2563 ว่าจะด าเนินการในปีงบประมาณ
ทันหรือไม ่และจะเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันได้อย่างไร โดยเฉพาะงบลงทุน  

 
5. รับรองรายงานการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และให้มหาวิทยาลัยน าเสนอ

รายงานประจ าปี ต่อรฐัมนตรีเพ่ือทราบต่อไป 
  
 ทั้งน้ี ที่ประชุมสภาฯ ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือให้มหาวิทยาลัยน าไปพิจารณาด าเนินการปรับปรุงข้อมูลในปี

ต่อไป ดังน้ี 
 

                                              ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
1 แบบส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ควรระบุแยกประเภทการมีงานท าเพิ่มเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร     

เมื่อมหาวิทยาลัยเสนอขอจัดสรรงบประมาณในการผลิตบัณฑิต จะท าให้เห็นภาพว่ามหาวิทยาลัยไปสู่ภาคเกษตรและ
พัฒนาเศรษฐกิจเกษตรได้ชัดเจนข้ึน 

2 การรายงานในส่วนของรายได้ยังไม่ชัดเจน มีการจัดสรรงบประมาณแต่ไม่รู้ว่าผลเป็นก าไรหรือขาดทุน ควรรายงานให้เห็น
เป็นรูปธรรม 

3 มหาวิทยาลัยควรจัดท าสรุปรายงานการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นฉบับเล่มเล็กเพิ่ม เพื่อใช้ในการสื่อสารที่น่าสนใจ 
4 มหาวิทยาลัยควรปรับตัวให้ทันกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และการรายงานในปีถัดไป ควรมีการ

รายงานให้สอดคล้องมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
 
 
 
 

“ร่าง” ข้อบังคับฯ  เหตุผลในการออกข้อบังคับฯ  
ข้อบั งคับฯ ว่ า ด้วยการประกั นคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. .... 

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 มาตรา 
48 บัญญัติว่าให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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6. อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยมี

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งต้ังใหม่อีกได้ 
 

 หน้าท่ีคณะกรรมการวิจัย 
1 ก าหนดนโยบาย แผนงานวิจัย หรือยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย ท้ังในระยะยสั้นและระยะยาว เพื่อให้การ

ด าเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2 ก าหนดแนวทางเพื่อพัฒนางานวิจัยให้เป็นไปตามนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
3 ก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ ในการติดตามผลการด าเนินงานวิจัย การประเมินและควบคุมคุณภาพผลงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
4 วางแผนด าเนินงานเพื่อสนับสนุนให้เกิดนักวิจัยที่มีศักยภาพ 
5 ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ ประสานงานเพื่อการจัดหาแหล่งเงินทุนการวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ 
6 พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการประเมินคุณภาพงานวิจัย หรือแนะน า แก้ไข ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานวิจัย

ให้แก่อาจารย์ นักวิจัย 
7 ติดตาม ควบคุม และเร่งรัดการด าเนินโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จ หรือให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญารับทุนอุดหนุนการ

วิจัย รวมถึงน าเสนอต่อมหาวิทยาลัย ให้พิจารณากรณีการชดใช้เงินทุน ค่าเสียหาย การบอกเลิกสัญญา หรือการอื่นใดอัน
เกี่ยวข้องกับการผิดสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 

8 พิจารณาจัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
9 แต่งตั้งคณะท างาน หรืออนุกรรมการ เพื่อด าเนินการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
10 หน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 
 ทั้งน้ี ที่ประชุมสภาฯ ได้มีข้อเสนอแนะให้ควรแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เป็นกรรมการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยไว้ด้วย 
 
7. อนุมัติเงินงบกลางมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเยียวยาบัณฑิตที่ จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจ าปีการศึกษา 2561 – 2562 (ครั้งที่ 42) เน่ืองจากมหาวิทยาลัยขอเลื่อนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรตามวันที่
ก าหนด อันเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โคโรนา 2019 (COVID-19)  

 

ทั้งน้ี ที่ประชุมสภาฯ มีข้อเสนอแนะว่า  เพ่ือสามารถตอบค าถามการเยียวยาดังกล่าวให้กับผู้ปกครอง 
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หลักเกณฑ์ในการก าหนดเงินเยียวยา
ดังกล่าว ควรจะต้องมีความชัดเจน ทั้งน้ี ควรศึกษาหาข้อมูลจากหน่วยงานอื่นประกอบการด าเนินการออกมาตรการดังกล่าว 

 

หลังจากที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะแล้ว จึงมีมติ ดังน้ี 
 

1. อนุมัติการขอใช้งบกลางมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเยียวยาบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทาน       
ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2561 - 2562 (ครั้งท่ี 42) ในวงเงิน 8 ล้านบาท 

2. ให้มหาวิทยาลัยรวบรวมมาตรการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว แจ้งไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบต่อไป 

3. ให้มหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาด าเนินการ 
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 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าส่วนงาน จ านวน 4 ส่วนงาน โดยด ารงต าแหน่งวาระ 4 ปี ดังนี ้

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแต่งตั้งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร  ธาราฉาย 
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยี 

     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็น
ต้นไป 

 

 

 

 

                 
 

 

 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน  หอมดวง  
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยพลังงาน
ทดแทน ให้ด ารงต าแหน่งคณบดวีิทยาลัยพลังงาน
ทดแทน 

     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็น
ต้นไป 

 

 

 

 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์  แดงตันกี   
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ     
ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็น
ต้นไป 

 

 

 

 

               

 

 

              
 

 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร  บุญมาก 
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะบริหารธุรกิจ      
ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็น
ต้นไป 
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         ที่ประชุมสภามหาวิทยาลยัแม่โจ้ อนุมัติแต่งต้ังคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดบัรองศาสตราจารย์ 
จ านวน 2 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 17 ราย รวมท้ังสิ้น 19 ราย ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 ส่วนงานที่สังกัด      ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวนรวม 
1 คณะวิทยาศาสตร ์ ระดับรองศาสตราจารย์   1 ราย 

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ราย 
 3 ราย 

2 วิทยาลัยพลังงานทดแทน ระดับรองศาสตราจารย์  1 ราย 
3 วิทยาลัยบรหิารศาสตร์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  1 ราย 
4 มหาวิทยาลยัแม่โจ้ - ชุมพร ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  1 ราย 
5 คณะผลติกรรมการเกษตร ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 2 ราย 
6 มหาวิทยาลยัแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรต ิ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 3 ราย 
7 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรพัยากรทางน้ า ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 2 ราย 
8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 ราย 
9 คณะศลิปศาสตร ์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 2 ราย 

10 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ี ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 2 ราย 
11 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 ราย 

การแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ภาพข่าวจากเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที ่

การแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

            
 

 

 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  อนุมั ติแต่ง ต้ัง
รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์     
ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ) ด ารงต าแหน่งเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย ทั้ง น้ี ต้ังแต่วันที่  16 มีนาคม     
พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
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ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานน้ าพุ นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ - ล าปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหา
รายได้สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สร้างความสัมพันธ์อันดีและ
สร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย ท้ังภาครัฐและเอกชน ได้เสร็จสิ้นแล้วนั้น  

 
สรุปการจัดงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 7 มีรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานครั้งนี้ เป็นเงิน 

ประมาณ 350,000 บาท เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป ในนาม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงานท้ังภายในมหาวิทยาลัย องค์กร และ
หน่วยงานภายนอก ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานและได้ให้การสนับสนุนการจัดงานราตรีแม่โจ้ ในครั้งนี้ ให้ส าเร็จ
ลุล่วง ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ  
 
 

  ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ได้มี
มติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง นายวีระพล  ทองมา ให้ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ น้ัน 
 
  บัดน้ี ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง นายวีระพล  ทองมา ให้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้ังแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
แต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563   
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การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5          
อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภารกิจสภามหาวิทยาลัย

ปีท่ี 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖3 หน้า 10
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การแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการคณะ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งคณบดี ในที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 4 ส่วนงาน

ภารกิจสภามหาวิทยาลัย

ปีท่ี 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖3 หน้า 11

การน าเสนอแนวทางการบริหารจัดการคณะ ของผู้ได้รับ
การ เสนอชื่ อ ให้ ด า ร ง ต า แหน่ ง งานคณบดีคณะ
บริหารธุรกิจ ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
3/2563 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม
ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ชั้ น  5  อ า ค า ร ส า นั ก ง า น    
มหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การน าเสนอแนวทางการบริหารจัดการคณะ ของผู้ได้รับ
การเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยี  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  และคณบดี
วิทยาลัยพลังงานทดแทน ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563   
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารส านักงาน
มหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 3 คณะ
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ดร.อ านวย  ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีเก็บเกี่ยวดอกกัญชาทางการแพทย์สายพันธุ์ไทยช่อดอกแรก โดยนายอนุทิน 
ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยประธานกรรมการองค์การ    
เภสัชกรรม ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม อธิบดีกรมการแพทย์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในโครงการปลูกและเก็บเกี่ยวกัญชา
ทางการแพทย์ 12,000 ต้น ในระบบเกษตรอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม พร้อมทั้งปลูกกัญชา  เพื่อศึกษาวิจัยการปลูกด้วยระบบเกษตร
อินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรมแบบกลางแจ้ง (Outdoor) เป็นต้นแบบใช้ทางการแพทย์ในระดับครัวเรือน ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างกรมการแพทย์ องค์การเภสัชกรรม และมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภาพข่าวจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภารกิจนายกสภามหาวิทยาลัย
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ดร.อ านวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ น าขบวนเกียรติยศ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แสดงความยินดีกับบัณฑิตที่รายงานตัวเพื่อฝึกซ้อมเตรียมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 
2561 – 2562 (ครั้งที่ 42) และร่วมเป็นก าลังใจให้บัณฑิตที่เข้าฝึกซ้อม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ขอเลื่อนงานพิธีพระราชทาน       
ปริญญาบัตร ออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภารกิจนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ภาพข่าวจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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พลเอก ดร.แป้ง  มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับบริษัทธรรมชาติกล้วยไม้ จ ากัด ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 
มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และในวันดังกล่าว ได้เข้าเยี่ยมชม
โรงเรือนกล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิส ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภารกิจกรรมการสภามหาวิทยาลัย


