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ประเด็นข่าว

ข่าวเด่น

หน้า

แสดงความยินดี
1-5
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย 6-11
ที่สาคัญ
การแต่งตั้งผู้บริหาร
11
การแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดารงตาแหน่ง 12
ทางวิชาการ
ภารกิจสภามหาวิทยาลัย
13-14
ภารกิจนายกสภาฯ และ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ 15-16

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทน
พระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีการศึกษา 2560 - 2561

สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และศิษย์เก่าแม่โจ้ดเี ด่น ประจาปี 256๑
รวม 11 ท่าน ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และรับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดเี ด่น ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้สาเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีการศึกษา 2560-2561 (ครั้งที่ 41) ระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2562 ณ
ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จานวน 7 ท่าน
1. ศาสตราจารย์ ดร.กนก
วงษ์ตระหง่าน
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริม
การเกษตร

2. นายทวารัฐ สูตะบุตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน
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3. นายยุทธพงศ์ จีรประภาพงศ์
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์

4. Mr. Chi-Chang Tsai
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
แสวง ภูศิริ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพืชสวน

6. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
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7. นายสุรศักดิ์ จโนภาษ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพืชสวน

ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จานวน 4 ท่าน
1. นายมานพ ปัทมาลัย
ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐศาสตร์

2. นายวีรวัชร์ จารุรัชต์ธารง
ป ริ ญ ญ า บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ม ห า บั ณ ฑิ ต
กิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ

3. นายสราวุฒิ สินสาเนา
ป ริ ญ ญ า วิ ทย า ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต
กิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
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4. นางสุพิศ เถียรทิม
ปริญญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น

สภามหาวิทยาลัย แม่โจ้ แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ที่เข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าดีเด่นในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2560-2561 จานวน 7 ท่าน ดังนี้
ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น
1. นายอุทัย สอนหลักทรัพย์
ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 19

2. นายทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ
ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 31

3. นายเจนศิลป์ เจริญบวรศักดิ์
ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 38
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4. นายพงษ์ศักดิ์ พิมานพรหม
ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 44

5. นายมนตรี วงษ์สวรรค์
ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 49

6. นายเสรี พันธ์ลิมา
ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 51

7. นายมงคล การดี
ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 53

* ภาพข่าวจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่สาคัญ
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562
1. เห็นชอบนโยบายการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อนร่วมกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เพื่อให้ มหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อนร่วมกับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเป็นโครงการนาร่องและมีแนวทางโครงการ ดังนี้
1) เป็นรายวิชารหัส 3xx ขึ้นไป ที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ลักษณะวิชาเป็นรายวิชาเลือกเสรีหรือวิชาที่เกี่ยวกั บ
ด้านวิชาชีพ เช่น รายวิชา พส 444 การจัดการฟาร์มผัก พส 471 พืชน้าหอม
2) เป็นรูปแบบลักษณะหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) และสามารถสะสมหน่วยกิตได้
3) แยกการบริหารจัดการค่าลงทะเบียนของบุคคลภายนอกออกจากนักศึกษาปกติ นาเสนอการแบ่งสัดส่วน
รายได้ (ร้อยละ) ให้กับมหาวิทยาลัย คณะ และอาจารย์ผู้สอน
ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดาเนินการในการเร่งออกระเบียบ ค่าธรรมเนียม
ในการลงทะเบียนและส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. รับทราบการรับสมัครนักศึกษาพิการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนพิการ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 และ 5 ปี (แบบมีการสอน
และแบบไม่มีการสอบ โดยพิจารณาจากผลการเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีการศึกษา 2562
(TCAS รอบที่ 2)
ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัย นาไปพิจารณาดาเนินการ หากจะรับนักศึกษาพิการใน
ระยะยาว จะต้องหารือและพิจารณาในสิ่งที่นักศึกษาพิการต้องการ และให้การสนับสนุน เช่น หอพัก ห้องน้า ห้องเรียน รวมถึง
สาขาวิชาที่เหมาะสม
3. การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ดังนี้
ระดับปริญญา
1. ปริญญาตรี
2. ปริญญาโท
รวม

จานวน
32 คน
5 คน
37 คน

MJU COUNCIL NEWSLETTER

6

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖2 หน้า 7
4. อนุมัติการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560
ตาม “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560
สภามหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารแบ่ งหน่ ว ยงานภายในของส่ ว นงานตามมาตรา 9 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ดังนี้
ส่วนงานตามมาตรา 9
1. สานักงานสภามหาวิทยาลัย
2. สานักงานอธิการบดี

3. คณะผลิตกรรมการเกษตร
4. คณะบริหารธุรกิจ
5. คณะวิทยาศาสตร์
6. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
7. คณะเศรษฐศาสตร์
8. คณะศิลปศาสตร์
9. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
10. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
11. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
12. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สิ่งแวดล้อม
13. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
14. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
15. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
16. วิทยาลัยบริหารศาสตร์

ส่วนงานภายใน
(1) กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
(1) กองกลาง
(2) กองแผนงาน
(3) กองการเจ้าหน้าที่
(4) กองคลัง
(5) กองพัฒนานักศึกษา
(6) กองอาคารและสถานที่
(7) กองสวัสดิการ
(8) กองวิเทศสัมพันธ์
(9) กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(10) กองพัฒนาคุณภาพ
(11) กองเทคโนโลยีดิจิทัล
(12) กองตรวจสอบภายใน
(13) กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
(1) สานักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
(1) สานักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
(1) สานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(1) สานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
(1) สานักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
(1) สานักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
(1) สานักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
(1) สานักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
(1) สานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางน้า
(1) สานักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สิ่งแวดล้อม
(1) สานักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
(1) สานักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
(1) สานักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
(1) สานักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์
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ส่วนงานตามมาตรา 9
17. วิทยาลัยพลังงานทดแทน
18. วิทยาลัยนานาชาติ
19. สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
20. สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
21. สานักหอสมุด

ส่วนงานภายใน
(1) สานักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
(1) สานักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
(1) กองบริหารงานสานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
(2) กองบริหารงานวิจัย
(3) กองบริหารงานบริการวิชาการ
(1) กองบริหารงานสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
(1) กองบริหารงานสานักหอสมุด

โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
7. แนวทางการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตหิ น้าที่ของอธิการบดี พ.ศ.
2561 ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของอธิการบดี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับฯ ในการติดตามและประเมินผลให้ดาเนินการปีละ
หนึ่งครั้งตามปีงบประมาณ ดังนี้
1)
2)
3)

ระยะเวลาการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
การปฏิบัติหน้าที่ ในปีงบประมาณที่ 2 นับแต่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้า แต่งตั้ง
การปฏิบัติหน้าที่ ในปีงบประมาณที่ 3 นับแต่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้า แต่งตั้ง
การปฏิบัติหน้าที่ ในปีงบประมาณที่ 4 นับแต่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้า แต่งตั้ง

ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องอธิ ก ารบดี ต ามข้ อ บั ง คั บ ฯ ดั ง กล่ า ว จะใช้ กั บ อธิ ก ารบดี ที่ ไ ด้ รั บ การ
โปรดเกล้าฯ คนใหม่
2. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ควรมีระยะเวลาในการประเมิน เพื่อให้ผู้ถูกประเมินมีผลงานที่
ชัดเจน เช่น เมื่อได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดังนี้
(1)
(2)
(3)

ระยะเวลาการติดตามและประเมินตามข้อเสนอแนะ
ประเมินครั้งที่ 1 เมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี 6 เดือน
ประเมินครั้งที่ 2 เมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบ 2 ปี 6 เดือน
ประเมินครั้งที่ 3 เมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบ 3 ปี 6 เดือน
(6 เดือน สาหรับการรวบรวมจัดทาเอกสารส่ง)
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8. เห็นชอบแนวทางติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน
พ.ศ. 2561 ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดยกาหนดให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับฯ ในการติดตามและประเมินผลให้
ดาเนินการปีละหนึ่งครั้งตามปีงบประมาณ
สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้ดาเนินการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ดังนี้
1.
2.

3.

4.

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหัวหน้ าส่วนงาน จานวน 1 ชุด เพื่อทา
หน้าทีป่ ระเมินหัวหน้าส่วนงานทั้งหมด
ยกเว้ น การใช้ เ งื่ อ นไขเวลาตามข้ อ 15 (1) แห่ งข้ อ บั งคั บ “ที่ ก าหนดให้ หั ว หน้ า ส่ ว นงาน น าเสนอ
แผนพัฒนาส่วนงานและแผนกลยุทธ์ในรอบสี่ ปีงบประมณที่ครอบคลุมระยะเวลาดารงตาแหน่ง พร้อม
กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดในแต่ละปีงบประมาณ และนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนงาน” ให้กับหัวหน้าส่วนงานทั้งหมด
ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นงานทั้ ง หมด น าเสนอแผนพั ฒ นาส่ ว นงานและแผนกลยุ ท ธ์ ใ นรอบสี่ ปี ง บประมาณที่
ครอบคลุมระยะเวลาดารงตาแหน่ง พร้อมกาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดในแต่ละปีงบประมาณ และนาเสนอ
ต่ อ สภามหาวิ ทยาลัย ทั้ งนี้ กรณี หั ว หน้า ส่ว นงานที่ ดารงตาแหน่ งก่ อ นข้ อ บั งคั บ ให้ เ สนอแผนพัฒนา
ส่วนงานและแผนกลยุทธ์ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของการดารงตาแหน่ง
เห็นชอบ “ร่าง” หลักเกณฑ์ ขั้นตอน การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
รวมทั้งกาหนดระดับของผลการประเมิน

ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ไปพิจารณา
ดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลของหัวหน้าส่วนงาน ควรใช้ข้อมูลการนาเสนอแนวทางการบริหารคณะที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยของคณบดี ที่ได้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมากาหนดเป็นกรอบการประเมินโดยรวมไว้ใน
“ส่วนที่ 1 ผลการดาเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงาน"

* ภาพข่าวจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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9. รั บ ทราบแนวคิ ดและนโยบายการบริ ห ารมหาวิท ยาลั ย แม่ โจ้ พ.ศ. 2562 – 2565 ของรองศาสตราจารย์
ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี
แนวคิดและนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2562 – 2565 ของรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
สรุป ดังนี้
1. นโยบายการพัฒนาเชิงรุก เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ตามแผนแม่บทการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่
100 (จาก 2477 สู่ 2577) และยุ ท ธศาสตร์ ก าร
พัฒนามหาวิทยาลัย GO Eco University
โดยได้วางยุทธศาสตร์การทางานแบบรางคู่ คือการ
พั ฒ นาตามภารกิ จหลัก Moderating Operation Center
(MOC) ควบคู่กับการทางานเชิงรุกเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ
Strategic Program Management Office ( SPO) เ พื่ อ
ปรับเปลี่ยนระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพสูง มุ่งเน้น
ผลงานที่ ต อบสนองความต้อ งการของสังคมอย่า งแท้จริง
โดยการขับเคลื่อนโครงการเดิม เช่น โครงการ MJU Digital
Services and Innovation โ ค ร ง ก า ร Well- being @
Chumporn และ โครงการ MJU Smart Farming
และจะผลักดันยุทธศาสร์ SPO เพิ่มเติมอีก 3 เรื่อง
คือ

2. นโยบายการพั ฒ นาตามพั นธกิ จ หลั ก ข อ ง
มหาวิทยาลัย
1) ด้านการพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอน
2) ด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
3) ด้านการพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ
4) ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
5) ด้านบริการวิชาการ
6) ด้านการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

1.1 โครงการอุ ต สาหกรรมเกษตรอิ น ทรี ย์ อั จ ฉริ ย ะแห่ ง
อาเซี ย น (ASEAN Smart Organic Hub) เพื่ อ น าเอา
องค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ และ Smart Farming
ของมหาวิ ทยาลัยขั บเคลื่อนออกไปสู่ภายนอก ทั้ งใน
และต่างประเทศ เช่นการผลิตเมล็ดพันธุ์เกษตรอินทรีย์
1.2 การเป็ น ศู น ย์ ก ลางแห่ ง จุ ด หมายปลายทางของการ
ท่ อ งเที่ ย วเกษตรเชิ ง นิ เ วศ (Hub of Agroecology
Destination) โดยผลักดันความเป็นเลิศด้านการเกษตร
และทรั พ ยากรที่ มี ทั้ ง ทรั พ ยากรบุ ค คล เครื อ ข่ า ย
เกษตรกร และพื้นที่ต่าง ๆ บูรณาการสู่การท่องเที่ ยว
เกษตรเชิ ง นิ เ วศ เพื่ อ สร้ า งรายได้ ใ ห้ แ ก่ ชุ ม ชนและ
ประเทศชาติ
1.3 การขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (MJU
Green University Ranking) เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
GO Eco University ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และได้รับ
การยอมรับในระดับนานาชาติ
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สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมาย
คณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมาย
หน้าที่
1. อาจารย์ชชั พชรธรรมกุล รักษาการแทนอธิการบดี 1. พิจารณาให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะในการจัดทาหรือปรับปรุง
เป็นกรรมการและเลขานุการ
แก้ไขร่างกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบแก่สภามหาวิทยาลัย
2. พิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของ
มหาวิทยาลัยที่จะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพิชญ์ ชินะข่าย
3. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อยกร่างกฎหมาย
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นกรรมการ
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือมอบหมายให้คณะกรรมการอื่น ให้
ปฏิบัติงานเพื่อดาเนินงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

การแต่งตั้งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดารงตาแหน่ง นั้น
เพื่อให้การบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความในมาตรา 38 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ในข้อ 6 วรรคสาม แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอานาจให้
ปฏิบัติการแทน และการมอบอานาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน พ.ศ. 2560 กาหนดให้ “ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดีและ
ผู้ช่วยอธิการบดี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ อธิการบดีจึงแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 37 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ พ.ศ. 2560 เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ดังนี้
ผู้ดารงตาแหน่ง
ผู้ดารงตาแหน่งรักษาการแทนรองอธิการบดี
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม
5. อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
ผู้ดารงตาแหน่งรักษาการผูช้ ่วยอธิการบดี
1. อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพิชญ์ ชินะข่าย
3. นายสุกิจ ติดชัย

ส่วนงานที่สังกัด
คณะบริหารธุรกิจ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
สานักงานอธิการบดี
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การแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวนทั้งสิ้น 7 ราย คือ ระดับ
รองศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 6 ราย ดังนี้
1
2
3
4
5

ส่วนงานที่สังกัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
คณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

จานวน
3 ราย
1 ราย
1 ราย
1 ราย
1 ราย

การสรรหาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
การสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย แม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุม ครั้ งที่
1/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ได้ดาเนินการตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ แต่งตั้ง
และการพ้ น จากต าแหน่ ง คณบดี พ.ศ. 2560 โดยก าหนดขั้ น ตอน วิ ธี ก าร วั น เวลาและสถานที่ การรั บ สมั ค ร ตั้ ง แต่ วั น ที่
17 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2562 และได้ออกประกาศให้ทุกส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอนภายใน และประชาสัมพันธ์
การรับสมัครให้สถาบันอุดมศึ กษาภายนอก ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอี ยดและ Download เอกสารการรับสมัครและข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่ http://www.mju.ac.th/
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นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ดร.อานวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล
ทองมา รักษาการอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เดินแถวเข้าร่วมพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

** ภาพข่าวจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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กิจกรรมสภามหาวิทยาลัยพิธีรดน้าดาหัวนายกสภาฯ และกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดพิธี “รดน้าดาหัว นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ” เนื่องใน
โอกาสปีใหม่ (ประเพณีสงกรานต์) เพื่อเป็นการแสดงถึง ความเคารพนบน้อม กตัญญูกตเวทีต่อผู้ทรงคุณวุฒิ และขอขมาลาโทษที่อาจ
เคยล่ ว งเกิ น พร้ อ มทั้ ง ขอพรเพื่ อ เป็ น สิ ริ ม งคล และอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมประเพณี ข องชาวล้ า นนา น าโดย รองศาสตราจารย์
ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมในพิธี
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 ณ ห้องคาวบอยโซน อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

* ภาพข่าวจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ภารกิจของนายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.อานวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานพิธีเปิด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว วันที่ 24 พ.ค. 2562
ณ สวนสุขภาพป่าบุญศรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานพิธเี ปิด “กาดแม่โจ้ 2477” และ
“การประกวดฟ้อนเล็บล้านนาไทย ครั้งที่ 8” เนื่องในโอกาสฉลอง
ครบรอบ 3 ปี กาดแม่โจ้ 2477 วันที่ 31 พ.ค. 2562
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดร.อานวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานพิธีทาบุญเปิดประตูใหญ่มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2562

ดร.อานวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานพิธีทาบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ
ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2562 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
* ภาพข่าวจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ภารกิจของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.อานวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีการศึกษา 2560 – 2561 วันที่ 7 – 8 มิ.ย. 2562 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดร.อานวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลเรียนดีแก่บัณฑิต ประจาปีการศึกษา
2560-2561 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2562 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่
ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญามหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจาปี
2561 วันที่ 8 มิ.ย. 2562 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็น
วิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านวิชาการ วันที่ 15
มิ.ย. 2562 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
* ภาพข่าวจากเว็บไซต์สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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