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เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา ให้ดารงตาแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่วันที่
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

สรุปมติทปี่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยที่สาคัญ
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563
2563
1. เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ... ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
23 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
“ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เหตุผลในการออกข้อบังคับฯ
1) ข้ อ บั ง คั บ ฯ ว่ า ด้ ว ยการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและเพื่อให้สอดคล้องกับ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... (ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 แนวทางตามพระราชกาหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป)
2563 (ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563)
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2. เห็นชอบ ให้เปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน ของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
3. เห็นชอบให้แก้ไขชื่อหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จากเดิม สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์และการจัดการบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) แก้ไขเป็น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรม
การจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
4. เห็นชอบให้บรรจุหลักสูตรใหม่ ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
จานวน 5 หลักสูตร จาแนกเป็น ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร ดังนี้
ระดับปริญญา
- ปริญญาโท

- ปริญญาเอก

ชื่อหลักสูตร
1. สาขาวิชานวัตกรรมและการพัฒนาเป็น
ผู้ประกอบการ
2. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และ
นวัตกรรมการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และ
นวัตกรรมการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่
เฉลิมพระเกียรติ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
วิทยาลัยนานาชาติ

ปีที่เปิดหลักสูตร
ปี 2563

คณะผลิตกรรมการเกษตร
วิทยาลัยนานาชาติ

ปี 2564
ปี 2563

ปี 2564
ปี 2563

5. เห็นชอบ ให้ศูนย์ภาษา ศูนย์อาคารที่พัก (ศูนย์ประชุมและบริการฝึกอบรมนานาชาติ) และสถานบริการฝึกอบรม
และให้คาปรึกษาด้านการท่องเที่ยว อยู่ภายใต้วิทยาลัยนานาชาติ และให้ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ อยู่ภายใต้
คณะผลิตกรรมการเกษตร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยให้จัดทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัยให้ชัดเจนต่อไป
ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาฯ ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดาเนินการ ดังนี้
1

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ในการเสนอพิจารณายุบเลิกหน่วยงานวิสาหกิจต่อสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะต้องมีข้อมูลรายงานและการ
ตรวจสอบสถานภาพทางการเงิ นมาประกอบการพิ จารณา เช่น ทุน รายได้ และทรัพย์สินในการดาเนิ นงานของ
หน่วยงาน ประกอบการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย และควรจะต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการนโยบาย
ทรัพย์สิน เพื่อกลั่นกรองรายละเอียดเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้กับสภามหาวิทยาลัย

MJU COUNCIL NEWSLETTER

2
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6. เห็นชอบ ให้มีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตาแหน่งของคณบดี พ.ศ. 2560 โดยกาหนดให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติในเรื่องจรรยาบรรณ
จริยธรรม และการได้รับโทษทางวินัยของผู้เข้ารับการสรรหาในกรณีที่เป็นบุคคลภายนอก
7. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตหิ น้าที่ของอธิการบดี
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี เพื่อให้
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2561 สภามหาวิทยาลัยจึ งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี โดยมีหน้าที่ ดังนี้
1
2
3
4
5
6

อานาจและหน้าที่คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของอธิการบดี
ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องอธิ ก ารบดี ต ามที่ อ ธิ ก ารบดี ได้ น าเสนอไว้
ต่อคณะกรรมการ
ให้นาเสนอผลและข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการพิจารณาค่าจ้าง
การให้เงินรางวัล หรือค่าตอบแทนอื่นที่เกี่ยวข้องของอธิการบดี รวมทั้งเสนอแนะการให้อธิการบดีพ้นจากตาแหน่ง
ต่อสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทางาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และมอบหมายให้กระทาการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี อันอยู่ในอานาจหน้าที่ได้ตามที่เห็นสมควร
เชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ย วข้องอื่น
มาชี้แจง หรือขอข้อมูลจากบุคคลดังกล่าว รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามและ
ประเมินผล
อานาจหน้าที่อื่นตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
การใช้อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการให้ตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานแห่งความยุติธรรม โปร่งใส ไร้อคติ โดยยึดถือ
ประโยชน์ขององค์กรเป็นสาคัญ

8. เห็นชอบให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบระบบงานและบริหารความเสี่ยง
พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
9. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย
เนื่องด้วยกระทรวงการคลังได้ออกหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ มี ก าร
ตรวจสอบภายใน เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 สภามหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการตวจสอบประจามหาวิทยาลัย โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี และมีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้
1

อานาจและหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย
จั ด ท า ก ฎ บั ต ร ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ข อ บ เ ข ต ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ
ในการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย โดยต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ท ยาลั ย และมี ก ารสอบทาน
ความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
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อานาจและหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย
2 สอบทานประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการควบคุ ม ภายใน กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง และ
กระบวนการกากับดูแลที่ดี
3 สอบทานให้มหาวิทยาลัยมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
4 สอบทานการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย ระเบี ย บและข้ อ บั งคั บ หรื อ มติ ค ณะรั ฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน รวมทั้งข้อกาหนดอื่นของมหาวิทยาลัย
5 กากับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นอิสระเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่
6 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจ
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
7 ให้ ข้ อ เสนอแนะการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย เลื่ อ นขั้ น เลื่ อ นต าแหน่ ง และประเมิ น ผลงานของผู้ อ านวยการ
กองตรวจสอบภายในโดยการหารือกับอธิการบดี
8 ประชุมหารือร่วมกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เห็นชอบเกี่ยวกับ
ผลการตรวจสอบและเรื่องอื่นๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจาเป็น รวมถึงเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อสภามหาวิทยาลัย
9 รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งต่อสภามหาวิทยาลัย เว้นแต่มีเรื่องจาเป็น
เร่งด่วนให้ประธานกรรมการเป็นผู้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้รับทราบ
10 ประเมินผลการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบภายใน และศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งต่อสภามหาวิทยาลัย
11 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือตามที่อธิการบดีขอคาปรึกษา
10. เห็นชอบแผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์ในรอบ 4 ปีงบประมาณ ของหัวหน้าส่วนงาน เพื่อนาไปใช้ในการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2561 จานวน 2 ส่วนงาน ดังนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาฯ ได้มีข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณบดีพิจารณาดาเนินการ ดังนี้
1
2
3

4

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ในวาระการดารงต าแหน่ ง ๔ ปี คณบดี ค วรพิ จ ารณาเพิ่ ม product champion ทั้ งนี้ ให้ ด าเนิ น การไปพร้อมกับ
product champion ที่มีอยู่แล้ว
คณะควรมีนวัตกรรมการบริหารจัดการ โดยนารายได้มาเป็นจุดเน้นในการดาเนินงานเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
คณะควรกาหนดเป้าหมายงานวิจัยตีพิมพ์ให้เป็นงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ได้มาตรฐาน และเข้าไปอยู่ในการจัดลาดับ
ของ World University Ranking เช่น การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
และส่งเสริมให้ทาวิจัย และยกระดับงานวิจัยโดยการแปลเป็นภาษาต่ างประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการตีพิมพ์ใน
วารสารนานาชาติ เป็นต้น
ในสถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า 2019 (COVID-19) คณบดี ค วรปรั บ แผนให้ ส อดรั บ กั บ
New Normal เช่น ด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพอนามัย
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2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาฯ ได้มีข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณบดีพิจารณาดาเนินการ ว่าในสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) คณบดีควรปรับแผนให้สอดรับกับ New Normal เช่น ด้านกายภาพด้านสิ่งแวดล้อม
และด้านสุขภาพอนามัย

11. เห็นชอบ แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาฯ ได้มีข้อเสนอแนะ เพื่อให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาดาเนินการว่า ควรปรับรูปแบบการ
รายงานผลเพื่อให้สภามหาวิ ทยาลัยเข้า ใจได้ ง่ายขึ้น โดยเรียงลาดับความเสี่ยงและกาหนดสีต ามระดับ ของความเสี่ย ง เช่น
ความเสี่ยงระดับสูงมากใช้สีแดง เป็นต้น

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563
1. อนุมัตใิ ห้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 ดังนี้
ตั้งแต่วันที่
4 กุมภาพันธ์ 2563
10 มีนาคม 2563
31 มีนาคม 2563
8 เมษายน 2563

ระดับปริญญา
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวมทั้งสิ้น

จานวน (คน)
2
3
2,537
14
1
2,557
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2. เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้
ร่าง” ระเบียบฯ
เหตุผลในการออกระเบียบฯ
1. ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้า ง และ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนา พ.ศ. และการบริหารพัสดุของนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้รับทุนวิจัยและ
....
พัฒนาจากผู้ให้ทุนโดยตรง หรือผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือผ่านส่วนงาน
ต้นสังกัด โดยมีความประสงค์เพื่อให้นักวิจัยนาไปใช้ในงานวิจัยและพัฒนา
ที่ไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ระเบียบฯ ว่าด้วยคณะกรรมการจริยธรรม เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การวิ จั ย ในคนของมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ สอดคล้ อ งกั บ
การวิจัยในคน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ....
แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550
ร่าง” ข้อบังคับฯ
1. ข้ อ บั ง คั บ ฯ ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
2. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ....

เหตุผลในการออกข้อบังคับฯ
เพื่ อ แก้ ไ ขให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาวการณ์ ใ นปั จ จุ บั น ในข้ อ 5 ข้ อ บั งคั บ ฯ
ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารติ ด ตามและประเมิ นผลการปฏิ บั ติห น้ าที่ ข อง
อธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...
เพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล

3. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพื่อทาหน้าที่ประเมินหัวหน้าส่วนงานทั้งหมด จานวน 19 ส่วนงาน ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2561 และเห็นชอบ “ร่าง” หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน เพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็นหลักเกณฑ์ ในการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
สรุปหลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ดังนี้
องค์ประกอบในการติดตาม และประเมินผล

ค่าน้าหนัก
ร้อยละ

ด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จของผลการดาเนินงาน
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ผลการดาเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงานที่ตอบโจทย์ตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปี (ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย) ที่ได้ลงนามไว้
กับอธิการบดี
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ด้านที่ 2 คุณลักษณะส่วนบุคคลที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ได้แก่
(1) Critical Thinking
(3) Communication
(2) Creativity
(4) Collaboration
รวม

20
20
20
40
100
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4. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ซึ่งคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.
กาหนด ครอบคลุมกลุ่มสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย จานวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินสิบคน เป็น
กรรมการ และรองอธิการบดีที่กากับดูแลงานขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นเลขานุการ เพื่อพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ได้รับเงินประจาตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ให้มีวาระการดารงตาแหน่งสามปี และอาจ
ได้รับแต่งตั้งใหม่ได้อีก โดยคณะกรรมการ มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
1
2
3
4
5
6
7

อานาจและหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ หลักปฏิบัติ และแบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทางาน คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อทาหน้าที่ได้ตาม
ความจาเป็นและเหมาะสม
พิจารณาคุณสมบัติ การประเมินผลการสอน และการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
เสนอผลการพิจารณาการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการต่อสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
พิจารณาการทบทวนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนาเสนอต่อสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย และให้คาวินิ จฉัยของสภามหาวิทยาลัยเป็น
ที่สุด
หากมีปัญหาในการตีความหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้ ก.พ.ว. เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และคาวินิจฉัยชี้ขาดนั้น
ให้ถือเป็นที่สุด
หน้าที่อื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด

5. เห็นชอบแนวทางการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ไปรษณีย์แม่โจ้ (เดิม) คือ แนวทางที่ 1 การขอใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา และมอบให้อธิการบดีดาเนินการจัดทาหนังสือขอใช้ที่ราชพัสดุถึงกรมธนารักษ์โดยเร็ว
6. เห็นชอบการเสนอแผนพัฒนาส่วนงานและแผนกลยุทธ์ในรอบ 4 ปีงบประมาณของหัวหน้าส่วนงาน ดังนี้
1) รองศาสตราจารย์ ดร.จาเนียร บุญมาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาฯ ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้คณบดีพิจารณาดาเนินการ ดังนี้
1
2
3
4

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ควรนาผลการประเมินคณะของปีที่ผ่านมา เทียบกับแผนปีปัจจุบัน ว่าได้มีการแก้ไข หรือพัฒนาหรือไม่
การประเมินภายในของคณะ ควรมีตัวชี้วัดแบบปลายเปิดเพื่อให้คณาจารย์ในคณะเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน
ควรตั้งค่าเป้าหมายให้มีความท้าทาย เช่น จานวนนักศึกษา จานวนอาจารย์ระดับปริญญาเอก และตาแหน่งทางวิชาการ
ควรวิเคราะห์ต้นทุนจานวนนักศึกษาต่อพื้นที่ และถ้าหากจานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นไม่เพียงพอกับพื้นที่จะมีแผนขยาย
พื้นที่อย่างไร
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2) รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาฯ ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้คณบดีพิจารณาดาเนินการว่า ควรนานวัตกรรมที่มีหรือที่จะ
พั ฒ นา ไปช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากปั ญ หาหมอกควั น และการยกเลิ ก การใช้ 3 สารเคมี ทั้ งพาราควอต
ครอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต

7. เห็นชอบการขอใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในการดาเนินงานตามโครงการ “ตารวจ
พันธุ์ด”ี ตารวจภูธรจังหวัดแพร่
ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาฯ มีข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยนาไปพิจารณาดาเนินการ ดังนี้
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
1
2
3
4

ควรจัดทาบันทึกความเข้าใจร่วมกัน
พื้นที่ที่ขอใช้ดาเนินงานโครงการดังกล่าว อยู่ใกล้กับหอพักนักศึกษาหญิง เพื่อความปลอดภัยสาหรับนักศึกษาหญิง
ควรมีการกาหนดเวลาในการเข้า – ออกหอพัก และไม่ควรให้เข้า – ออกหอพักในยามวิกาล
เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ มีข้อจากัดในเรื่องการใช้น้า ควรกาหนดขอบเขตการใช้น้าในการดาเนินงาน
โครงการ รวมไปถึงค่าไฟฟ้า
การทาบันทึกความเข้าใจร่วมกัน ควรกาหนดระยะเวลา 5 ปี ระบุระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการดาเนินงาน
โครงการให้ ชั ด เจน และหากสิ้ น สุ ด ระยะเวลาตามที่ ก าหนดแล้ ว หากจะด าเนิ น การโครงการต่ อ ให้ เ สนอต่ อ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
8. รับทราบรายงานผลการดาเนินงาน/ผลการปฏิบัติด้านระบบงานที่สาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สภามหาวิทยาลัย ได้มีการติดตามการดาเนินงานทีส่ าคัญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

ดังนี้
1) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกเป็น 4 แผนงาน คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,514.2060 ล้านบาท และได้มีการจัดทา
แผนปฏิบัติงานและแผนงานใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) โดยแยกเป็น 2 ส่วน
คือ ส่วนที่ 1 ผลการปฏิบัติงาน และส่วนที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สรุปได้ดังนี้
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ส่วนที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติงาน จาแนกตามแผนงาน
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
1. แผนงานพื้นฐาน แยกตามภารกิจ 3 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การให้บริการวิชาการแก่สังคม
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.1 ด้านการผลิตบัณฑิต ได้รับงบประมาณสนันสนุนงบประมาณเพื่อดาเนินการจัดการเรียน
การสอน การผลิตบัณฑิต และการบริหารงานวิจัย จานวนเงิน 349.28 ล้านบาท
1.2 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ได้รับงบประมาณสนับสนุน การให้บริการวิชาการ
จานวนเงิน 110.8612 ล้านบาท
1.3 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ได้รับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริมทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม 3 โครงการ จานวนเงิน 2.2650 ล้านบาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการพัฒนาและผลิตกาลังคนของประเทศเพื่อรองรั บ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0
3. แผนงานบูรณาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับงบประมาณสนับสนุน การพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
462.41

46.9176
92.5307
601.8498

ส่วนที่ 2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสาหรับดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งสิ้น
1,514.2060 ล้านบาท แยกเป็น 4 แผนงาน ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ 912.3562 ล้านบาท (ร้อยละ 60.25)
แผนงานพื้นฐาน 462.4015 ล้านบาท (ร้อยละ 30.54) แผนงานยุทธศาสตร์ 46.9176 ล้านบาท (ร้อยละ 3.10) และ
แผนงานบูรณาการ 92.5307 ล้านบาท (ร้อยละ 6.12)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จึงได้รับ
จัดสรรงบประมาณเป็น 2 หมวดรายจ่าย ประกอบด้วยงบบุคลากร และงบเงินอุดหนุน โดยงบบุคลากรซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
เงินเดือนและค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ การเบิกจ่ายจริงจากระบบ GFMIS เป็นรายเดือน
สาหรับงบประมาณที่ได้รับในลักษณะเงินอุดหนุน จะใช้แผนการปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสานัก
งบประมาณ
ในการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS ไปแล้ว
1,480.4399 ล้านบาท จากงบที่ได้รับทั้งสิ้น 1,514.2060 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.77 ทั้งนี้ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณที่สานักงบประมาณกาหนดไว้ ณ สิ้นไตรมาส 2 ให้ส่วนราชการมีผลการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 58.00
พบว่ามหาวิทยาลัย มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2563) สูงกว่ามาตรการฯ ร้อยละ 39.77 สาหรับ
ผลการเบิกจ่ายจริง มีผลการเบิกจ่ายจากระบบ E-financial รวมแผนงานบุคลากรภาครัฐรวมทั้งสิ้น 319.0756 ล้านบาท
(ร้อยละ 21.07)
ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาฯ ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดาเนินการ ดังนี้
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1
2
3

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
การดาเนินงานโครงการต่าง ๆ ใน SPM มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามการดาเนินงานและรายงานให้สภามหาวิทยาลัย
รับทราบความก้าวหน้า
ควรระมัดระวังการเสนอโครงการต่อสานักงบประมาณให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับแจ้ง เพราะเสนอโครงการ
ไปเป็นจานวนมากอาจถูกนาไปใช้โดยเปลี่ยนเจ้าของโครงการ
มหาวิทยาลัยควรมีความพร้อมในการเตรียมหรือสารองโครงการ เมื่อจังหวัดมีงบประมาณจัดสรรแบบเร่งด่วน จะเป็น
โอกาสของมหาวิทยาลัยที่จะสามารถเสนอโครงการเพื่อรองรับได้ทันที

2) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ ร ายงานผลการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ในแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดื อ น (ตุ ล าคม 2562 - มี น าคม 2563) ประกอบด้ ว ย 6 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ 77 ตั ว ชี้ วั ด มี ผ ล
การดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 18 ตัวชี้วัด ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 39 ตัวชี้วัด รอผลการดาเนินงาน 20 ตัวชี้วัด ร้อยละการบรรลุ
เป้าหมายเท่ากับ 23.38 คะแนนประเมินแผนในภาพรวม 2.06 มีรายละเอียด ดังนี้
คะแนน สรุปแยก รายมิติ
มิติการประเมิน

มิติที่ 1 ด้านการเรียนการสอน
มิติที่ 2 ด้านการวิจัย
มิติที่ 3 ด้านบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มิติที่ 4 ด้านบริหารจัดการ
ภาพรวม

ปี 2562
(6 เดือน)

ปี 2563
(6 เดือน)

2.28
3.25
3.43
2.5
2.65

2.55
1.51
1.97
1.19
2.06

เปรียบเทียบปี
2562
กับปี 2563
สูงขึ้น
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
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การแต่งตั้งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา สังกัด
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ตามประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 นั้น
เพื่อให้การบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความในมาตรา
38 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 และข้อบังคับฯ ว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอานาจให้ปฏิบัติการ
แทน และการมอบอานาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน พ.ศ. 2560 ในข้อ 6 วรรคสาม จึงแต่งตั้ง รักษาการแทนรองอธิการบดี และ
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ดังนี้
ผู้ดารงตาแหน่ง
ผู้ดารงตาแหน่งรักษาการแทนรองอธิการบดี
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
3. อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ
ผู้ดารงตาแหน่งรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
1. นายสุกิจ ติดชัย
2. อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์

ส่วนงานที่สังกัด
ค ณ ะ ส ถาปั ตยกรรมศาสตร์ แ ละ
การออกแบบสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะบริหารธุรกิจ
สานักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
คณะเทคโนโลยี ก ารประมงและ
ทรัพยากรทางน้า
คณะบริหารธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
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การสรรหาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดี จานวน 2 ส่วนงาน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดาเนินการตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกาหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ แต่งตั้ง และการพ้นจากตาแหน่ง คณบดี พ.ศ. 2560 และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการ
จานวน 1 ส่วนงาน และดาเนินการตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ แต่งตั้ง และการพ้นจากตาแหน่ง
ของผู้อานวยการและรองผู้อานวยการ พ.ศ. 2560 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยได้กาหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลาและสถานที่
การรับสมัคร และได้ออกประกาศให้ทุกส่วนงานภายใน และประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้สถาบันอุดมศึกษาภายนอก ทั้งนี้สามารถ
อ่านรายละเอียดและ Download เอกสารการรับสมัครและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่ http://www.mju.ac.th/
และเว็บไซต์กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สานักงานสภามหาวิทยาลัย http://www.council.mju.ac.th/ โดยรายละเอียด
พอสรุป ดังนี้
ส่วนงาน

การรับสมัคร

1. คณะสถาปั ต ยกรรม
ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร
ออกแบบสิ่งแวดล้อม
2. มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ –
แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3. ส านั ก วิจั ย และส่ ง เสริม
วิชาการการเกษตร

วันที่ 26 พฤษภาคม –
23 มิถุนายน
2563
วันที่ 1 - 29 มิถุนายน
2563
วันที่ 10 มิถุนายน 8 กรกฎาคม 2563

การนาเสนอแนวทางการบริหาร
จัดการฯ
ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
วันที่ 11 สิงหาคม 2563
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
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การแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ อนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ระดับ
รองศาสตราจารย์ จานวน 3 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 19 ราย รวมทั้งสิ้น 22 ราย ดังนี้
ส่วนงานที่สังกัด

1
2
3
4
5
6
7

ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3
คณะวิทยาศาสตร์
2
7
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
2
สิ่งแวดล้อม
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1
2
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1

รวมจานวน
3 ราย
9 ราย
2 ราย
2 ราย
2 ราย
3 ราย
1 ราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมแต่ง ตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
ให้ ด ารงต าแหน่ ง อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 27 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2563 ตามประกาศส านั ก
นายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563
โดยมหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์
ดร.วีระพล ทองมา เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คนที่ 16 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
รักษาการแทนรองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้เชิญพระบรมราชโองการฯ และ รองศาสตราจารย์
ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่อาลักษณ์อ่านพระบรมราชโองการฯ และอธิการบดี
ได้กล่าวสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ห้องอินทนิล อาคารสานักงานมหาวิทยาลัย 2

ภาพและข่าวจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ภารกิจสภามหาวิทยาลัย

การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5
อาคารสานักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

MJU COUNCIL NEWSLETTER

14

ภารกิจของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
การสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

เมื่ อ วั น ที่ 2 1 พ ฤษ ภ าคม 2563 คณะกรรม การ สรรหา คณบดี ค ณะสถา ปั ต ย กรรม ศาสตร์ แ ละกา รออกแ บบ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 1) พลเอก ดร.แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ 2) อธิการบดี รองประธานกรรมการ
3) ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 4) รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา 5) ประธานสภาพนักงาน 6) คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 7) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ได้ประชุมชี้แจงเพื่อทาความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ โจ้ ว่าด้วยการกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และ
การพ้นจากตาแหน่งของคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ และวิธีการสรรหาคณบดีต่อผู้ปฏิบัติงานในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สิ่งแวดล้อม ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams และได้จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสานักงาน
มหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ภารกิจของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
การสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อ วัน ที่ 26 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาคณบดีมหาวิ ทยาลั ย แม่โ จ้ – แพร่ เฉลิมพระเกี ย รติ ประกอบด้ว ย
1) ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานกรรมการ 2) อธิการบดี รองประธานกรรมการ 3) ดร.สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย กรรมการสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ 4) ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สนิ ท สิ ท ธิ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากคณาจารย์ ป ระจ า
5) ประธานสภาพนักงาน 6) คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 7) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ประชุมชี้แจงและทาความ
เข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และ
การพ้นจากตาแหน่งของคณบดี พ.ศ. 2560 ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams และได้จัดการประชุม
คณะกรรมการสรรหาฯ ด้วยการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสานักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ภารกิจของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
การสรรหาผู้อานวยการสานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

เมื่อ วันที่ 2 มิถุ นายน 2563 คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานัก วิจั ย และส่งเสริมวิชาการการเกษตร ประกอบด้ว ย
1) ดร.สมศัก ดิ์ ปณีตัธ ยาศัย ประธานกรรมการ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา 3) ประธานสภาพนักงาน 4) ผู้อานวยการสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 5) ศาสตราจารย์
(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 6) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ประชุมชี้แจงและ
ทาความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสานักวิจัยฯ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการ
พ้น จากตาแหน่ ง ของผู้ อ านวยการและรองผู้ อ านวยการ พ.ศ. 2560 ด้ ว ยการประชุม ผ่า นสื่อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ Microsoft
Teams และได้จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams เพื่อกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการ สรรหาฯ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสานักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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