ปีที่ 3 ฉบับที่ ๓ เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖3

ประเด็นข่าว

ข่าวเด่น

หน้า
ขอแสดงความยินดี
สรุปมติทปี่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย
ที่สาคัญ
การแต่งตั้งผู้บริหาร
การสรรหาผู้บริหาร
การแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ภารกิจสภามหาวิทยาลัย
ภารกิจนายกสภามหาวิทยาลัย
ภารกิจกรรมการสภามหาวิทยาลัย

1-4
5-12
13-14
15
15
16
17-18
19-22

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เสด็จแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สาเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีการศึกษา
2561 - 2562

สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น
ประจาปี 2562 รวม 17 ท่าน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และเข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น
ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีการศึกษา 2561 - 2562
(ครั้งที่ 42) ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้
ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จานวน 6 ราย ดังนี้
1. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพืชไร่
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2. นายอรรถพล เจริญชันษา
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการป่าไม้

3. นายพันคา วิพาวัน
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐศาสตร์

4. นายอุทัย สอนหลักทรัพย์
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

5. นายยงค์ยุทธ ปานสูง
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร

6. ร้อยตรีวิจิตร อยู่สุภาพ
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
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ผู้ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จานวน 4 ราย ดังนี้
1. นางรัตนากร ศิริรัตน์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2. นายวิรัตน์ ปราบทุกข์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพืชสวน

3. นายบัญชา ขาวเมืองน้อย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์

4. นายเดชา ศิริเตชะวงศ์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางน้า

ผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจาปี ๒๕62 จานวน 7 ราย ดังนี้
1. นายปรีชา นุยืนรัมย์
ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ ๒๖
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี
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2. ว่าที่ร้อยตรีอนุกุล ฟองมูล
ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 28
เหรัญญิกมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต
บุญศรี วังซ้าย

3. นายพนม อัตตนาถ
ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 3๖
อดีตหัวหน้าฝ่ายอานวยการ
โครงการศูนย์การศึกษาและพัฒนาห้วยทราย

4. นายเกรียงศักดิ์ เศรษฐเมธีกุล
ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ ๓๘
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง

5. นายกิตติพัทธ์ เทียบประทานพร
ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 4๘
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามบีฟ จากัด /
ประธานเครือข่ายโคเนื้อไทย

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ
ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 5๔
กรรมการหลักสูตรพืชสวน
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

7. นางสาวยูฮานา วิศพรึก
ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ ๖3
นักเกษตรมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
บ้านป่าไผ่ จ.นราธิวาส
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สรุปมติทปี่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยที่สาคัญ
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563
2563
1. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อปริญญา ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อ
ปริญญา พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยประจา
ตาแหน่ง ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2562 จานวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560)
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อปริญญา
เดิม
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร
Bachelor of Science (Agriculture)
(Medicinal Plant Science)
2 ) ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต
(เกษตรศาสตร์) สาชาวิขาพืชไร่
Bachelor of Science (Agriculture)

แก้ไขเป็น
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการสมุนไพร)
วท.บ. (พืชไร่)
Bachelor of Science (Medicinal Plant Science)
B.S. (Medicinal Plant Science)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชไร่)
วท.บ. (พืชไร่)
Bachelor of Science (Agronomy)
B.S. (Agronomy)
3 ) ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชสวน)
(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน
วท.บ. (พืชสวน)
Bachelor of Science (Agriculture)
Bachelor of Science (Horticulture)
B.S. (Horticulture)
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
1) คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
คณะกรรมการประกอบด้วย 1) กรรมการสภามหาวิท ยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน 2) กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา (จานวน 1 คน) 3) ประธานสภาพนักงาน 4) ผู้แทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในตาแหน่งผู้อานวยการ (จานวน 1 คน) 5) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสานัก
ซึ่งมีการสรรหา (จานวน 1 คน) 6) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกาหนดคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตาแหน่งของผู้อานวยการและรองผู้อานวยการ พ.ศ. 2560 และให้ดาเนินการสรรหา
ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
2) คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
คณะกรรมการประกอบด้วย 1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน 2) อธิการบดี เป็น
รองประธานกรรมการ 3) กรรมการสภามหาวิทยาลัย (จานวน 2 คน) 4) ประธานสภาพนักงาน 5) หัวหน้าส่วนงาน (จานวน
3 คน) ซึ่งเลือกจากผู้ดารงตาแหน่งคณบดี (จานวน 2 คน) และจากผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานัก (จานวน 1 คน)
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สรุปมติทปี่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยที่สาคัญ
6) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบริหารการเงิน ด้านการบริหารทรัพย์สิน ด้านกฎหมาย หรือ
ด้ า นอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (จ านวนไม่ เ กิน 5 คน) 7) รองอธิ ก ารบดี (จ านวน 2 คน) โดยให้ อ ธิ ก ารบดี เป็ น ผู้เสนอรายชื่ อ ต่อสภา
มหาวิทยาลัย และให้อธิการบดี เลือกรองอธิการบดี 1 คน ทาหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการมีวาระ
การดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกก็ได้ โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่และอานาจตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับฯ
ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2562 ดังนี้

1

2
3

4
5
6
7

อานาจและหน้าที่คณะกรรมการเงินและทรัพย์สิน
เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับนโยบายการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในการบริหาร
จัดการด้านรายรับ รายจ่าย และงบประมาณ รวมทั้งการจัดการนาเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อการลงทุนให้เกิด
รายได้หรือการเพิ่มมูลค่าที่ให้ผลประโยชน์และมีเสถียรภาพทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มี
ประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้
กาหนดนโยบายและแนวทางการบริหารและการจัดการเงินและทรัพย์สิน และการลงทุนให้เกิดรายได้ หรือเพิ่มมูลค่า
หรือตามมติสภามหาวิทยาลัย และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับนโยบายการบริหารทรัพย์สินที่ดี ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัยในการ
วางแผนการลงทุน หรือการวางแผนเพื่อก่อให้เกิดรายได้หรือการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการ
ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดตั้งนิติบุคคล การร่วมลงทุน การกู้ยืม การให้กู้ยืมเงิน และความมั่นคงด้านการดาเนิน
กิจการที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย โดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ดีในการบริหารเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพ ย์ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา
ตามมติสภามหาวิทยาลัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กากับ ติดตาม การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะทางานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อทาหน้าที่ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มอบหมาย
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

3. เห็ นชอบแผน ตั วชี้ วัด ค่ า เป้ า หมาย และค ารั บ รองการปฏิ บั ติห น้ า ที่ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
ของหัวหน้าส่วนงาน จานวน 19 หน่วยงาน ดังนี้
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สรุปมติทปี่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยที่สาคัญ
รายชื่อหัวหน้าส่วนงาน

1. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จาเนียร บุญมาก
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
4. อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล
10. รองศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร
12. นางอริศรา สิงห์ปัน
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสาราญ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรยิ จรัส
เตชะตันมีนสกุล
15. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
16. อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช
17. อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์
18. รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี
19. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล

หน่วยงาน
คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สิ่งแวดล้อม
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้อานวยการสานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อานวยการสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผู้อานวยการสานักหอสมุด
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์
คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาฯ ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณาดาเนินการ เพื่อให้เป้าหมายมีความชัดเจน
มากขึ้น ควรมีการกาหนดและเปรียบเทียบค่าเป้าหมาย เป็น 3 ระดับคือ กรณีที่ดีที่สุด (best case) มีโอกาสมากที่สุด (most
likely) และกรณีที่เลวร้ายที่สุด (worst case) และหัวหน้าส่วนงานสามารถต่อรองค่าเป้าหมายได้ หากมีปัจจัยที่ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการดาเนินงาน
4. เห็นชอบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ให้อธิการบดี
นาเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมระยะเวลาการดารงตาแหน่งต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและ
ให้ข้อเสนอแนะ
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี เพื่อ
ทาหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม
และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องอธิ ก ารบดี พ.ศ. 2561 โดยก าหนดให้ อ ธิ ก ารบดี น าเสนอแผนบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
ทีค่ รอบคลุมระยะเวลาการดารงตาแหน่ง ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมกาหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ครอบคลุม
ระยะเวลาดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาภายในหกสิบวัน นับตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นั้น
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คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อวัน ที่ 14
กรกฎาคม 2563 ได้ มี ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ 15 (1) ของข้ อ บั ง คั บ ควรจะต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
สภามหาวิทยาลัยก่อนนาเสนอคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ เพื่อให้คณะกรรมการนาไปกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินต่อไป จึงมีมติให้อธิการบดีนาเสนอแผนบริหารดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
และให้อธิการบดีนาเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ อีกครั้งหนึ่ง
5. เห็นชอบแผนบริหารมหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566) ในวาระการดารงตาแหน่ง
อธิการบดีของ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้อธิการบดีนาเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมระยะเวลาการ
ดารงตาแหน่งต่อสภามหาวิทยาลัย และให้ความเห็นชอบแผนบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 –
2566) ในวาระการดารงตาแหน่งอธิการบดีของ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา และให้นาเสนอคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี อีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นให้อธิการบดีลงนามคารับรองกับนายกสภามหาวิทยาลัย
และแจ้งให้สภาฯ ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาฯ ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้อธิการบดีและคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีนาไปพิจารณาดาเนินการ ดังนี้
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เป้าหมายที่สาคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือ ทาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข และควรมีโครงสร้างทางเศรษฐศาสตร์
เข้ามาช่วย เพราะไม่เช่นนั้นเกษตรกรจะหลงไปกับเทคโนโลยี ทุนนิยมและการแข่งขันแบบเสรี
ทาอย่างไรให้นักศึกษา อาจารย์ และทีมงานมีความคิดอย่างอิสระเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มีความรับผิดชอบ และ
ทางานด้วยความสนุก
มหาวิทยาลัยเลือกกลุ่ม 2 เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการจะสร้างนวัตกรรมได้ ฐานความรู้ต้องดี และควรจะต้อง
ใช้หลักธรรมในการคิด คือ 1) จิน ตามยปัญญา ปัญญาสาเร็จด้วยการคิด 2) สุตมยปัญญา ปัญญาสาเร็จด้วยการฟัง
และ 3) ภาวนามยปัญญา ปัญญาสาเร็จด้วยการอบรม
การจะเป็น smart ได้ จะต้องอาศัยเทคโนโลยี นวัตกรรม และจะต้องมีการร่ว มลงทุนกับภาคเอกชน Public Private
Partnership (PPP) ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการจัดการของมหาวิทยาลัยด้วย
การสื่อสารเป็นเรื่องสาคัญ จะต้องสื่อสารให้คนในองค์กรเข้าใจ มีส่วนร่วม มีความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ควรพิจารณาเปิดหลักสูตรที่นักศึกษาเรียนจบไปแล้ว มีงานทา ไม่ถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์
การดาเนินงานทุกกิจกรรมควรมีแผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการควบคุมกาหนดระยะเวลา
ของกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อง่ายต่อการประเมินกิจกรรม
บริบทการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อปัจจัยการดาเนินงาน ควรมีการระบุหมายเหตุ และเหตุผลหากการดาเนินงาน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3 ระดับ กรณีที่ดีที่สุด (best case) มีโอกาสมากที่สุด (most likely) และกรณีที่เลวร้ายที่สุด
(worst case)
เห็นชอบในหลักการหลังจากที่คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ได้เห็นชอบแผน
บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566) และให้อธิการบดีลงนามคารับรองกับ
นายกสภามหาวิทยาลัย และแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
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6. เห็ น ชอบโครงการจั ด เตรี ย มความพร้ อ มในการจั ด ตั้ ง คณะและเปิ ด สอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช า
พยาบาลศาสตร์ และแต่งตั้งให้ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.เทพ
พงษ์พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาโครงการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยนาไปพิจารณาดาเนินการ ดังนี้
1
2
3

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เป็ น เรื่ อ งของมหาวิ ท ยาลัยแม่ โจ้ที่ จ ะต้ อ งดูแ ลสั งคมชนบท ถ้ า มหาวิ ท ยาลั ยแม่ โจ้ มีค วามสนใจที่ จ ะเปิด สอนวิชา
พยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์มีความพร้อมอีกทั้งมีโรงพยาบาลอยู่ใกล้เคียง สามารถเชื่อม
ความสัมพันธ์ในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ ควรดาเนินการในส่วนของผู้ช่วยพยาบาลควบคู่ไปด้วย
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหาพยาบาลที่เกษียณอายุราชการ เพราะเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องระเบียบของสภาพยาบาล
รวมไปถึงสถานที่ที่สามารถส่งนักศึกษาไปฝึกงานได้ มาช่วยดาเนินงานโครงการ
ปัจจุบันวิชาทัศนมาตรศาสตร์ (optometry) มีหลายมหาวิทยาลัยเปิดสอนและประสบความสาเร็จ เพราะเป็นวิชาที่มี
ผู้สนใจเข้ามาเรียนมาก เมื่อเรียนจบไปแล้วมีงานทา เพราะมีร้านแว่นตาตั้งขึ้นเป็นจานวนมากในประเทศ

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563
1. อนุมัตใิ ห้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 ดังนี้
ตั้งแต่วันที่
10 มกราคม 2563
15 พฤษภาคม 2563
8 พฤษภาคม 2563

ระดับปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

1 มิถุนายน 2563
9 มิถุนายน 2563
26 มิถุนายน 2563
1 กรกฎาคม 2563
รวมทั้งสิ้น

จานวน (คน)
11
447
13
1
13
5
335
1
44
14
12
896
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2. เห็นชอบ “ร่าง” ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้

“ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือ จัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างปัญญาในรูปแบบการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติที่บูรณาการกับการทางานตามอมตะโอวาท งานหนักไม่เคยฆ่าคน มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถพัฒนาทักษะเดิม สร้างเสริมทักษะใหม่ มีวิธีคิดของการเป็นผู้ประกอบการ
มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร มีความตระหนักต่อสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นใน
ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ตามจุดยืนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ว่า มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต”

3. เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้
ร่าง” ระเบียบฯ และข้อบังคับฯ
1) “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วย
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร ท า ง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี น านาชาติ ข อง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ....

เหตุผลในการออกระเบียบฯ และข้อบังคับฯ
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การและการด าเนิ น งานของวารสารวิ ช าการทาง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี น านาชาติ เป็ น ไปด้ ว ยความเรีย บร้อ ยและ
ถู ก ต้ อ ง จึ ง สมควรให้ มี ร ะเบี ย บการบริ ห ารงานวารสารวิ ช าการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

2) “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ว่าด้วยการประเมินส่วนงาน พ.ศ. ....

เพื่ อ ให้ มี ก ารประเมิ นส่ว นงานของมหาวิท ยาลัยเพื่ อ พัฒ นาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรให้มีข้อบังคับฯ ว่าด้วย
การประเมินส่วนงาน

4. อนุมัตกิ ารใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เกินร้อยละ 20 ไปพลางก่อน
เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการพิจารณานโยบายการจัดทางบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จึงส่งผลให้ไม่สามารถใช้เงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ทัน มหาวิทยาลัยจึงดาเนินการตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2544 หมวด 2 ข้อ 11 กาหนดว่า “ถ้างบประมาณเงินรายได้
ประจาปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณเงินรายได้ใหม่ ให้ใช้ตามงบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วได้ไม่เกิน
ร้อยละ 20 ไปพลางก่อน เฉพาะหมวดรายจ่ายที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามปกติ สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นชอบอนุมัติให้ใช้
งบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เกินร้อยละ 20 ไปพลางก่อน ในวงเงินทั้งสิ้น 113,577,000 บาท
5. เห็นชอบ “ร่าง” นโยบายการจัดทางบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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6. เห็ นชอบก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารรั บ เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาแรกเข้ า และให้ จั ด ท าเป็ น ประกาศ
มหาวิทยาลัย ต่อไป เพื่อลดภาระการคืนเงินส่วนที่เก็บเกินให้นักศึกษาหลังจากเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว อีกทั้งยังเป็น
การแบ่งเบาภาระการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้ปกครองนักศึกษาใหม่

7. เห็นชอบการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมประเภทอื่นและปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และให้จัดทาเป็นประกาศมหาวิท ยาลัย
ต่อไป
8. เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปี
งบประมาณ 2563 ดังนี้

องค์ประกอบในการติดตามและประเมินผล
ด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จของผลการดาเนินงาน
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
ส่วนงานที่สอดคล้องตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ส่ ว นที่ 2 ผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ง าน
ป ร ะ จ า ปี ( ตั ว ชี้ วั ด ค่ า เ ป้ า ห ม า ย )
ที่ได้ลงนามไว้กับอธิการบดี
ด้านที่ 2 คุณลักษณะส่วนบุคคลที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ได้แก่
(1) ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
(4 C’s of 21st Century Skills)
(2) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
(3) การน าผลการประเมิ น ในรอบปี ที่ ผ่ า นมา
ไปปรับปรุงการทางานและพัฒนาส่วนงาน
รวม

ค่า
น้าหนัก
ร้อยละ

วิธีการเก็บข้อมูล / การประเมินผล

60
30

- ให้หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนพั ฒ นาส่ ว นงาน ที่ ส อดคล้ อ งตาม
นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ที่ ค ณะกรรมการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของ
หัวหน้าส่วนงานกาหนด

30

- ใช้ ค่ า คะแนนจากผลการด าเนิ น งาน
ตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
การสอบถามความคิดเห็นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ

40

100
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9. เห็นชอบกาหนดจานวนตาแหน่งรองอธิการบดีและผูช้ ่วยอธิการบดี ดังนี้
1) รองอธิการบดี จานวน 5 ตาแหน่ง
2) ผู้ช่วยอธิการบดี จานวน 3 ตาแหน่ง
10. อนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1) ให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
2) ให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย)
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
3) ให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย) เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
4) ให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี) เป็นผู้ปฏิบัตหิ น้าที่แทนเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรณีที่เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยไม่สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

Maejo Go Eco University
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ตามทีไ่ ด้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา ให้ดารง
ตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 2 มีนาคม
พ.ศ. 2563 นั้น สภามหาวิทยาลัย จึงแต่งตั้งรองอธิการบดี ตามจานวนที่กาหนด 5 ตาแหน่ง ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ให้ดารงตาแหน่ง
รองอธิการบดี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ให้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้า ให้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี พนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ให้ดารงตาแหน่ง
คณบดี
ยาลัยนานาชาติพาวิน มะโนชัย
4. ผู้ชว่วิทยศาสตราจารย์
พนักงานมหาวิ
ทยาลัย สังกัดคณะคณะผลิตกรรมสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยี
การเกษตร ให้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี พนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ให้ดารงตาแหน่ง
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
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5. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิ น โอภาสพั ฒ นกิ จ
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าส่วนงาน จานวน 3 ตาแหน่ง โดยดารงตาแหน่งวาระ 4 ปี ดังนี้
1. อาจารย์ ดร.โชคอนั น ต์ วาณิ ช ย์ เ ลิ ศ ธนาสาร
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ให้ดารงตาแหน่งคณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

2. อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข
3. รองศาสตราจารย์
ธ์ แดงตั
งาน
พนักงานมหาวิทยาลัดร.ระพี
ย สังกัพดันมหาวิ
ทยาลันยกีแม่โพนั
จ้ –กแพร่
มพระเกี
ดารงต
าแหน่งคณบดี
หาวิทาแหน่
ยาลัยง
มหาวิเฉลิทยาลั
ย สังยกัรติ
ดวิทให้ยาลั
ยนานาชาติ
ให้ดมารงต
แม่วโจ้ิทยาลั
– แพร่
เฉลิมพระเกียรติ
คณบดี
ยนานาชาติ
สัตวศาสตร์
ทั้งนีแ้ละเทคโนโลยี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิ นั น ท์ สุ ว รรณ รั ก ษ์
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมง
และทรั พ ยากรทางน้ า ให้ ด ารงต าแหน่ งผู้ อ านวยการ
สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี พนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ให้ดารงตาแหน่ง
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
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สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มีหน้าที่ดาเนินการสรรหาตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกาหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตาแหน่งของผู้อานวยการและรองผู้อานวยการ พ.ศ. 2560 และข้อบังคับฯ
ว่าด้วยการกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตาแหน่งของผู้อานวยการและรองผู้อานวยการ พ.ศ. 2561
(ฉบับที่ 2) โดยได้ กาหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลาและสถานที่ การรับสมัคร และได้ออกประกาศให้ทุกส่วนงานภายใน และ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้สถาบันอุดมศึกษาภายนอก ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดและ Download เอกสารการรับสมัครและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่ http://www.mju.ac.th/ และเว็บไซต์กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สานักงานสภา
มหาวิทยาลัย http://www.council.mju.ac.th/ โดยรายละเอียดสรุป ดังนี้
การดาเนินการสรรหาผู้อานวยการสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
1. รับสมัคร โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือกรณีบุคคลภายนอก สามารถสมัคร
ทางไปรษณีย์ โดยให้ส่งสาเนาหลักฐานการสมัคร พร้อมเอกสารแนบ ส่งทาง
E-mail : councilmju@hotmail.com
2. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาฯ ทั้งหมด
3. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อกลั่นกรองคุณสมบัติ
4. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาฯ ที่ผ่านการกลั่นกรอง
5. การนาเสนอแนวทางการบริหารจัดการต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และ
ผู้ปฏิบัติงานในสานัก และการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองผู้เข้ารับการสรรหาฯ เสนอรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาต่ อ สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา

วันที่
วันที่ 15 กันยายน –
5 ตุลาคม 2563
7 ตุลาคม 2563
19 ตุลาคม 2563
20 ตุลาคม 2563
27 ตุลาคม 2563

การแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ อนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ระดับ
รองศาสตราจารย์ จานวน 4 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 8 ราย รวมทั้งสิ้น 12 ราย ดังนี้
ส่วนงานที่สังกัด
1
2
3
4
5
6
7

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางน้า
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2
3
1
1
-

1
1
1
1
1

รวมจานวน
5 ราย
2 ราย
1 ราย
1 ราย
1 ราย
1 ราย
1 ราย
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ภารกิจสภามหาวิทยาลัย

การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุ มสภา
มหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสานักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจัดให้มีการประชุมออนไลน์ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย Microsoft Teams อีกทางหนึ่ง
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ภารกิจนายกสภามหาวิทยาลัย

ภาพและข่าวจากฝ่ายสื่อสารองค์กร

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ดร.อานวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัล
เรียนดี ให้แก่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2561–2562 (ครั้งที่ 42) ประกอบด้วยเหรียญ
เรียนดี รวมจานวน 379 ราย เป็นรางวัลเกียรตินิยมเหรียญทอง 161 ราย และรางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน 218 ราย
ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ภารกิจนายกสภามหาวิทยาลัย

ภาพและข่าวจากฝ่ายสื่อสารองค์กร

เมื่อวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2563 ดร.อานวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2561-2562 (ครั้งที่ 42) โดย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สาเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีการศึกษา 2561-2562 โดยมีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จานวน 2,425 ราย จาแนกเป็น ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 84 ราย และระดับ
ปริญญาตรี จานวน 2,341 ราย ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จานวน 7 ราย
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จานวน 4 ราย และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น จานวน
7 ราย ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ภารกิจกรรมการสภามหาวิทยาลัย

การสรรหาผู้อานวยการสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประกอบด้วย
1) ดร.สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย ประธานกรรมการ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ กรรมการสภา
มหาวิ ท ยาลั ย จากคณาจารย์ ป ระจ า 3) ประธานสภาพนั ก งาน 4) ผู้ อ านวยการส านั ก หอสมุ ด 5) เลขานุ ก ารสภา
มหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมชี้แจงและทาความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสานักบริหารฯ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกาหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตาแหน่งของผู้อานวยการและรองผู้อานวยการ พ.ศ. 2560 และได้
จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสานักงาน
มหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ภารกิจกรรมการสภามหาวิทยาลัย
การเสวนา เรื่อง การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และ
นโยบายการขอกาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ภาพและข่าวจากฝ่ายสื่อสารองค์กร

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เข้าร่วมการเสวนา โครงการบรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยในกฎหมายปกครอง เรื่อง “การขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และนโยบายการขอกาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลา กรสาย
สนั บ สนุ น วิ ช าการ” โดยมี ผู้ ร่ ว มการเสวนาประกอบด้ ว ย รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิ น โอภาสพั ฒ นกิ จ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรี ยงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี และประธานสภาพนักงาน ซึ่งจัดโดยสภาพนักงาน ณ
ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ภารกิจกรรมการสภามหาวิทยาลัย
การประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ครั้งที่ 1

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ประกอบด้วย 1) พลเอก ดร.แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา 2) ดร.สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย 3) ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ กรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ยผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ มหาวิ ท ยาลั ย แม่โ จ้ และกรรมการผู้ท รงคุ ณวุ ฒิ จากภายนอก 1) รองศาสตราจา รย์
ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า จัดให้มีการประชุม ครั้งที่ ๑ โดยรองศาสตราจารย์
ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี ได้นาเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในรอบสี่ปีงบประมาณที่ครอบคลุมระยะเวลา
ดารงตาแหน่ง ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคาร
สานักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจัดให้มีการประชุมออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Microsoft
Teams อีกทางหนึ่ง

MJU COUNCIL NEWSLETTER

21

ภารกิจกรรมการสภามหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ครั้งที่ 2

เมื่ อ วั น อั งคารที่ 22 กั น ยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ น ผลการปฏิบั ติ หน้ า ที่ ของ
อธิการบดี โดยมี ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทาหน้าที่
ประธานที่ประชุม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า จัดให้มีการประชุม ครั้งที่ 2 โดยรองศาสตร าจารย์ ดร.วีระพล
ทองมา อธิการบดี ได้นาเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในรอบสี่ปีงบประมาณที่ครอบคลุมระยะเวลาดารง
ต าแหน่ ง (หลั ง จากได้ ป รั บ ปรุ ง แผนฯ จากข้ อ เสนอแนะจากที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เรี ย บร้ อ ยแล้ ว )
ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ณ ห้ องประชุมรวงผึ้ง อาคารสานักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ โดยจัดให้มีการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Microsoft Teams อีกทางหนึ่ง
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