ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖3

ประเด็นข่าว

ข่าวเด่น

หน้า
สรุปมติทปี่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย
ที่สาคัญ
การแต่งตั้งผู้บริหาร
การแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ภารกิจสภามหาวิทยาลัย
ภารกิจนายกสภามหาวิทยาลัย
ภารกิจกรรมการสภามหาวิทยาลัย

1-9
10
10
11
12
13-16

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทน
พระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีการศึกษา 2562 - 2563
ระหว่างวันที่ 27 - 28 มกราคม 2564

สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้รับทราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทน
พระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีการศึกษา 2562 – 2563 (ครั้งที่
43) ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 256๔ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สรุปมติทปี่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยที่สาคัญ
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563
1. ปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจเพื่อชาวต่างประเทศ
(ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 โดยเหตุผลในการปิดหลักสูตร มีดังนี้
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เหตุผลในการปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจเพื่อชาวต่างประเทศ (ต่อเนื่อง)
1

2

เนื้อหาของหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่เน้นให้ความรู้และทักษะด้านวิชาการ โดยผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ และรายวิชาในหลักสูตรที่เป็นหน่วยกิตปฏิบัติการ ไม่มีเนื้อหาให้นัก ศึกษาฝึกปฏิบัติแบบใช้ทักษะ
เฉพาะด้าน เหมือนรายวิชาทางด้านปฏิบัติการวิชาชีพ จึงไม่สามารถจัดทาเป็นหลักสู ตรปฏิบัติการตามที่หลักสูตร
เสนอได้
อาจารย์ ผู้ รับ ผิดชอบหลัก สูต รซึ่งเป็ น ผู้ท รงคุณวุ ฒิ ภายนอก จ านวน 2 ท่ า น ที่ ห ลั ก สู ต รเสนอชื่ อ ไม่ มี คุ ณสมบัติ
ด้ า นภาษาไทย หรื อ ศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และมาจากองค์ ก รที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558) ไม่ได้เป็น
สถานประกอบการที่ให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ความรู้ภาษาไทย อีกทั้งประเภทองค์กรธุรกิจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร

2. เห็นชอบ “ร่าง” แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสรุป ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1. การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ 1.1 ความส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
100 ปี (SPO)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่ปีที่ 100
1.2 มี ศั ก ยภาพในการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อิ น ทรี ย์ ตั้ ง แต่ ต้ น ทางจนถึ ง ปลายทาง
(Organic Farm & Fruit)
1.3 ต่อยอดผลิตอินทรีย์สู่กลางน้าและปลายน้า (Organic food & outlet)
1.4 มี ต้ น แบบความส าเร็ จ ของชุ ม ชนและแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศภายใน
มหาวิทยาลัย 3 วิทยาเขต Eco Community & Tourism
1.5 เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวชั้นนาของประเทศไทย ทั้งในด้ านกายภาพ โครงสร้าง
พื้นฐาน การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรม (Green University)
1.6 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในทุกพันธกิจของ
มหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งเต็ ม รู ป แบบสอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาของโลก
(Digital University)
2. การขับเคลื่อนผลการดาเนินงาน 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตามพันธกิจหลัก (MOC)
2.2 มี ง านวิ จั ย และนวั ต กรรม ที่ ใ ช้ เ กษตรเป็ น รากฐาน และได้ รั บ การยอมรั บ
ในระดับชาติและนานาชาติ
2.3 การให้บริการวิชาการเพื่อสั งคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ ที่ได้รับการยอมรั บ
ในระดับนานาชาติ
2.4 เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.5 มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รที่ มี ส มรรถะสู ง (High Performance
Organization)
3. ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ค ว า ม เ ป็ น
มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และ
นานาชาติ (International)
มีผลสาเร็จในระดับนานาชาติ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
4. การพลิ ก โฉมมหาวิ ท ยาลั ย
(Reinventing)
5. การเพิ่ ม รายได้ ล ดรายจ่ า ย
(Income)

เป้าประสงค์
เป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
(Technology and Innovation)
มีความมั่งคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาฯ ได้มีข้อเสนอแนะที่สาคัญเพื่อให้มหาวิทยาลัยนาไปพิจารณาดาเนินการ คือ
มหาวิทยาลัยจะเลือกอยู่กลุม่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) มหาวิทยาลัย
จะต้องทางานอย่างหนัก เพื่อให้ Ranking อยู่ในระดับที่สูง จะต้องสร้างความแตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่นที่อยู่ใน
กลุ่มเดียวกัน โดยเน้นในเรื่องการเกษตร

3. อนุมัตแิ ต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จากบุคคลภายนอก โดย
คาแนะนาของอธิการบดี รวมจานวน 26 คน ซึ่ง ดร.วรพงศ์ นันทาภิวัฒน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย สืบต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 32/2563
ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

4. เห็นชอบ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย แม่ โจ้ ประจาปี 2564 รวมจานวน 9 ครั้ง โดยกาหนดเป็น
วันอาทิตย์ทุก 6 สัปดาห์/ครั้ง ดังนี้

MJU COUNCIL NEWSLETTER

3

สรุปมติทปี่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยที่สาคัญ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. 2564
ครั้งที่
ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๓
ครั้งที่ ๔

วันที่/เดือน
๑๐ มกราคม
๒๑ กุมภาพันธ์
๔ เมษายน
๑๖ พฤษภาคม

ครั้งที่
ครั้งที่
ครั้งที่
ครั้งที่

๕
๖
๗
๘

๒๗ มิถุนายน
๘ สิงหาคม
๑๙ กันยายน
๓๑ ตุลาคม

ครั้งที่ ๙

๑๒ ธันวาคม

การติดตามงาน
- รายงานผลการดาเนินงานของระบบงานที่สาคัญ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน
- รายงานผลการดาเนินงานมหาวิทยาลัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- รายงานผลการดาเนินงานของระบบงานที่สาคัญ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน

5. เห็นชอบการบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 12 จานวน 4 หลักสูตร
ดังนี้
1) หลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
2) หลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
3) หลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร
4) หลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมสังคม คณะศิลปศาสตร์
ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาฯ ได้มีข้อเสนอแนะที่สาคัญเพื่อให้มหาวิทยาลัยนาไปพิจารณาดาเนินการ คือ

มหาวิทยาลัยควรจะต้องวิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์ที่ไม่มีภาระงานสอน ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรอันเนื่องมาจากไม่มีนักศึกษา และไม่ได้ทางานวิจัย ทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ แพร่ และชุมพร โดย
พิจารณาสนับสนุนให้อาจารย์เหล่านี้ทา Retraining ในสาขาที่ใกล้เคียงเพื่อช่วยงานมหาวิทยาลัยในโครงการใหม่ ๆ
จะได้มีภาระงาน และสามารถช่วยหารายได้ให้มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งมี
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1) หลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

1.
2.

3.
4.

อาชีพที่รองรับ : หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
บุคลากรภาครัฐ เช่น กรมปศุสัตว์ กรมประมง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บุคลากรภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากเนื้อและนม ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ธุรกิจยาสัตว์และวัคซีน ธุรกิจอาหารสัตว์ โดยทาหน้าที่ให้คาปรึกษาด้านวิชาการแก่ผู้รับบริการ ผู้แทนยาสัตว์ และ
มีโอกาสร่วมในงานวิจัยของฝ่ายวิชาการของบริษัทต่าง ๆ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย องค์การสวนสัตว์ องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ องค์การเภสัชกรรม สภากาชาดไทย
ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น เปิดคลินิกหรือโรงพยาบาล ธุรกิจยาสัตว์ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ สาหรับ
การรักษาสัตว์ จัดตั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์ส่วนตัว

2) หลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
อาชีพที่รองรับ : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
1. พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
2. พยาบาลประจาโรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงงาน โรงแรม และสานักงาน
3. ผู้ ป ระกอบธุ รกิจ หรือ อาชี พ อิสระที่เ กี่ย วข้ อ งกั บการพยาบาลและการผดุงครรภ์หรือ ด้า นอื่ นที่ เกี่ ยวข้อ งกับ
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพ
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3) หลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร

อาชีพที่รองรับ : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร
1.
2.
3.
4.
5.

เป็นเกษตรกรแบบผู้ประกอบการทางด้านสมาร์ทฟาร์ม
เป็นผู้ประกอบการอิสระด้านสมาร์ทฟาร์ม
นักวิชาการ/นักวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านสมาร์ทฟาร์ม
เป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีทางด้านสมาร์ทฟาร์ม

4) หลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมสังคม คณะศิลปศาสตร์

1. ผู้ประกอบการเพื่อสังคม ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจ ชุมชน ผู้ดาเนินงาน/เจ้าหน้าที่
ในองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม/วิสาหกิจชุมชน
2. นักพัฒนาชุมชน/สังคม พัฒนากร นักวิจัยสังคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการด้านพัฒนาสังคม
พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ครู อาจารย์ นักวิชาการ พนักงานปฏิบัติการ
ด้านวัฒนธรรม พนักงานธุรการ
3. นักพัฒนาองค์กรระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ในมูลนิธิและองค์กรพัฒนาเอกชน เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การพัฒนาสังคมผู้สูงวัย เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ นักพัฒ นาศักยภาพผู้สูงอายุ นักวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
ความขัดแย้งในสังคม
4. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านกิจการเพื่อสังคม (CSR) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์
5. ผู้ประกอบการที่ทางานด้านบริการและการจัดงานด้านวัฒนธรรม (ออร์กาไนเซอร์)
6. นักพัฒนาสุขภาวะผู้สูงวัย นักพัฒนาสุขภาวะชุมชน นักวิจัยอิสระ นักเขียน
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6. เห็นชอบการถอนหลักสูตรใหม่ออกจากแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 12 จานวน 6 หลักสูตร
ดังนี้
หลักสูตร
1) สาขาวิชาการเกษตรอินทรีย์
2) สาขาวิชาเกษตรธรรมชาติ
3) สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจเพื่อ
ชาวต่างประเทศ
4) สาขาวิชาวนเกษตร
5) สาขาวิชาเกษตรแม่นยา
6) สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล

ระดับ
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

คณะ
ผลิตกรรมการเกษตร
ผลิตกรรมการเกษตร
ศิลปศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ผลิตกรรมการเกษตร
ผลิตกรรมการเกษตร
สารสนเทศและการสื่อสาร

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
1. เห็นชอบการงดรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ประจาปีการศึกษา 2564
2. เห็นชอบแผนบริหารมหาวิทยาลัยระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563 – 2566)
ตามที่อธิการบดีขอทบทวนค่าเป้าหมายใหม่ และให้จัดทาเป็นประกาศสภามหาวิทยาลัย เพื่อนาไปใช้ใน
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีต่อไป และเห็นชอบหลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ 2564
ทั้ ง นี้ ใ ห้ อ ธิ ก ารบดี ล งนามในค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นต าแหน่ ง อธิ ก ารบดี ภ ายในสามสิ บ วั น ตั้ ง แต่
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2561
3. แผนพัฒนาส่วนงานและแผนกลยุทธ์ในรอบ 4 ปีงบประมาณ ของหัวหน้าส่วนงาน จานวน 3 หน่วยงาน และให้
นาไปใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ดังนี้
1) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2) คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3) ผู้อานวยการสานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้หัวหน้าส่วนงานนาไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
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4. อนุมัติ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินรวม 2,154,044,890 บาท
จาแนกเป็น งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล วงเงิน 1,561,260,400 บาท และเงินรายได้ วงเงิน 592,784,490 บาท
และรับทราบงบประมาณแหล่งอื่น ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วงเงิน 221,592,000 บาท
ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาฯ ได้มีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างรายได้
ชดเชยรายได้จากค่าหน่วยกิตที่ลดลง
5. อนุมัติ ให้จัดตั้งส่วนงานใหม่ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จานวน 2 ส่วนงาน ดังนี้
1) คณะสัตวแพทยศาสตร์
วัตถุประสงค์ :
1. ผลิตสัตวแพทย์ที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือ เป็นนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาและทันกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ในภาคเหนือ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์ และรองรับต่อความต้องการสัตวแพทย์ในอนาคต
2. สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี ในอนุกรรมการด้านการจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์ และสนับสนุนการดาเนินการของศูนย์พักพิง
สัตว์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมให้บริการดูแลด้านสุขภาพสัตว์ร่วมกับ
จังหวัดเชียงใหม่ อย่างใกล้ชิด
3. ให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์แก่เกษตรกรและประชาชนในรูปแบบคลินิกรักษาสัตว์
4. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านสัตวแพทย์ศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตปศุสัตว์ ทั้งในเชิง
คุณภาพและปริมาณ รวมทั้งการดูแลสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงของประชาชน

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาฯ ได้มีข้อเสนอแนะที่สาคัญเพื่อให้มหาวิทยาลัยนาไปพิจารณาดาเนินการ คือ
ควรเพิ่มเติมวิชาสัตวบาลไว้ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ เพราะเป็นลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีคุณสมบัติ
แตกต่างจากที่อื่น
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2) คณะพยาบาลศาสตร์
วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณลักษณ์และความสามารถที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ทั้งคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จาเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมทั้งสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาฯ ได้มีข้อเสนอแนะที่คาสัญเพื่อให้มหาวิทยาลัยนาไปพิจารณาดาเนินการ ดังนี้
1. การพิจารณาในเรื่องเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก (nursery) และสถานรับดูแลคนชรา เพื่อให้บริการทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
2. ควรจัดให้มีช่องทางในการ Upskill และ Reskill ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) และจัด
ฝึกอบรม (training) ให้วุฒิบัตรด้านบริการสุขภาพ

ทั้งนี้ การจัดตั้งส่วนงานใหม่ให้จดั ทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
6. อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี 2563 รวมจานวน 10 ราย ดังนี้
ระดับปริญญา
1) ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2) มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

จานวน
8 ราย
2 ราย

7. อนุมัตใิ ห้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ดังนี้
ตั้งแต่วันที่
13 สิงหาคม 2563

ระดับปริญญา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

14 สิงหาคม 2563
รวมทั้งสิ้น

จานวน (คน)
6
16
76
98
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การแต่งตั้งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
สภามหาวิท ยาลั ย อนุ มั ติแ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.สนิ ท สิ ท ธิ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สั งกั ด
คณะวิทยาศาสตร์ ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

การแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ อนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ระดับ
รองศาสตราจารย์ จานวน 3 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย รวมทั้งสิ้น 5 ราย ดังนี้
ส่วนงานที่สังกัด

1
2
3
4
5

ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
1
สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1
คณะวิทยาศาสตร์
1
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
1
ทางน้า

รวมจานวน
1 ราย
1 ราย
1 ราย
1 ราย
1 ราย
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ภารกิจสภามหาวิทยาลัย

การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ครั้ ง ที่ 9/2563 เมื่ อ วั น ที่ 29 พฤศจิ ก ายน 2563 ณ ห้ อ งประชุ ม
สภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสานักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

สภามหาวิทยาลัย ได้ พิจ ารณาแผนพั ฒ นาและแผน
กลยุทธ์ในรอบ 4 ปีงบประมาณที่ดารงตาแหน่งของหัวหน้า
ส่ ว นงานใหม่ จ านวน 3 หน่ ว ยงาน คื อ คณบดี ค ณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม คณบดี
มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ – แพร่ เฉลิ ม พระเกี ย รติ และ
ผู้ อ านวยการส านั ก วิ จั ย และส่ ง เสริ ม วิ ช าการการเกษตร
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อ
วั น ที่ 29 พฤศจิ ก ายน 2563 ณ ห้ อ งประชุ ม สภา
มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น 5 อาคารส านั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย 2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
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ดร.อ านวย ยศสุ ข นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ เป็ น
ประธานในการต้อ นรั บขบวนเกี ย รติย ศ อัญเชิญประติมากรรม
รูปปั้นศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย สู่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดยมี ร องศาสตราจารย์ ดร.วี ร ะพล ทองมา อธิ ก ารบดี และ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับคณะนักปั่นจากกลุ่ม
จั ก รยานทั ว ร์ ริ่ ง แม่ โ จ้ และคณะศิ ษ ย์ เ ก่ า รุ่ น ต่ า งๆ ที่ ร่ ว มกั น จั ด
กิจกรรม "แม่โจ้สามัคคี ปั่นพาอาจารย์บุญศรีกลับบ้าน" เมื่อวันที่
28 ตุลาคม 2563 ณ ประตูโ ชค ประตูชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จังหวัดเชียงใหม่

ดร. อานวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในงาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” โดยมี รองศาสตราจารย์
ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นาคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตัวแทนศิษย์เก่าแม่โจ้ และนักศึกษา กล่าวสดุดี วาง
พวงมาลา ร่วมราลึกชาตกาล 104 ปี อธิการบดีคนแรก และรับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย
จากอาจารย์พัชรินทร์ สุกัณศีล ทายาทศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย จานวนเงิน 30,000 บาท และทุนการศึกษาจาก
ศิษย์เก่าแม่โจ้ รวมจานวนเงินกว่า 100,000 บาท เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ประติมากรรมรูปปั้น ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต
บุญศรี วังซ้าย พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ภาพและข่าวจากฝ่ายสื่อสารองค์กร
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ภาพและข่าวจากเว็บไซต์สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมเป็นวิทยากรกับผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการ
สภาวิชาการ บรรยายให้ความรู้ โครงการกิจกรรมในหัวข้อ การผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อเป็นการชี้แนะแนวทางให้กับคณาจารย์ในการผลิตผลงานด้านงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
เพื่อนาไปสู่การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ จัดโดย สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพและข่าวจากเว็บไซต์สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมเป็นวิทยากรกับผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการสภา
วิชาการ บรรยายให้ความรู้ โครงการการสร้างและพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของตลาดในปัจจุบันและอนาคต
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต จัดโดย สานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
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ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และ
พั ฒ นามหาวิ ท ยาลัย ประธานที่ ประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลัย ด้านยุท ธศาสตร์และพัฒ นามหาวิ ทยาลัย ครั้งที่
7/2563 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสานักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ณรงค์ ตนานุวัฒน์. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา : https://www.facebook.com/Narong.tana [ 18 ธันวาคม 2563]

ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และ
พั ฒ นามหาวิ ท ยาลัย ประธานที่ ประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลัย ด้านยุท ธศาสตร์และพัฒ นามหาวิ ทยาลัย ครั้งที่
6/2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสารภี สานักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ณรงค์ ตนานุวัฒน์. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา : https://www.facebook.com/Narong.tana [ 18 ธันวาคม 2563]
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การประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี โดย พลเอก
ดร.แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการติดตามฯ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์
วรรณรัตน์ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า จัดให้มีการประชุม ครั้งที่ 3 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสานักงาน
มหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดให้มีการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Microsoft
Teams อีกทางหนึ่ง
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การประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี โดย
พลเอก ดร.แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการติดตามฯ ดร.ณรงค์
ตนานุวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 1) รองศาสตราจารย์
ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า จัดให้มีการประชุม ครั้งที่ 4 โดยรองศาสตราจารย์
ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี ได้นาเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในรอบสี่ปีงบประมาณที่ครอบคลุมระยะเวลา
ดารงตาแหน่ง ที่ได้มีการทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดใหม่ ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ณ ห้องประชุมรวงผึง้
อาคารส านั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ๒ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดยจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ออนไลน์ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย Microsoft Teams อีกทางหนึ่ง
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