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การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ตามอ านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย    
แม่โจ้ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 22 โดยผ่านการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2563 มีการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย 9 ครั้ง มีระเบียบวาระ รวม 219 เรื่อง จ าแนกเป็น ระเบียบวาระแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  
73 เรื่อง ระเบียบวาระสืบเนื่อง 18 เรื่อง และระเบียบวาระเสนอเพ่ือพิจารณา 116 เรื่อง  

สภามหาวิทยาลัยมีกลไกและเครื่องมือในการด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ เพ่ือท าหน้าที่ดูแลในแต่ละเรื่องตามสภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย และน าผลการด าเนินงานรายงานในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และอีกกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อน
การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย โดยกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจและท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ในการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  
โดยผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยผ่านการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในรอบปี พ.ศ. 2563  
สรุปดังนี้ 
 

1) ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และวางนโยบาย 
1. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
    1) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมาเป็นระยะ 

เวลาหนึ่งแล้ว ควรปฏิรูปพันธกิจ 5 ด้านของมหาวิทยาลัย คือ 1) ด้านการเรียนการสอน 2) ด้านการวิจัย  
3) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ 5) ด้านการบริหารจัดการ  
โดยการปฏิรูปจะต้องท าให้ทุกคนในองค์กรมีความสุขด้วย 

    2) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือร่วมกันพิจารณาปรับทิศทางรูปแบบการบริหาร
จัดการงานวิชาการ และนโยบายการหาเงินรายได้ 

2. ด้านการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
    1) Application ทุกอย่างมุ่งเน้นเป็น Web และ Mobile ควรมีการบูรณาการข้อมูล 

3 ส่วน โดยใช้ Platform กลางในการเชื่อมต่อกัน 
    2) ควรมีการประมวลผลประสิทธิภาพการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
3. ด้านการจัดตั้งส่วนงานใหม่ 

         1. การจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
สัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะเป็นนักศึกษาที่มาจากชนบท และกลับไปพัฒนาชนบท

ควรพิจารณาเรื่องค่าเล่าเรียนไม่แพงเกินไป ควรเพ่ิมเติมวิชาสัตวบาลไว้ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์  
เพราะเป็นลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่จะมีคุณสมบัติแตกต่างจากท่ีอ่ืน ควรพิจารณาสร้างอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยว่าจะเป็นสัตวแพทย์ทางด้านไหน เพ่ือให้เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  พยายามผลักดัน
วิชาเรียนให้ไปทางสัตว์ใหญ่ก็จะไปได้ ควรเป็นปศุสัตว์ เช่น วัว ควาย ช้าง อาจจะรวมถึงสัตว์ป่า ซึ่งสัตวแพทย์
สาขานี้มีน้อย 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

ก 
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    2. การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์  

ด้วยปัญหาการขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพพยาบาลอย่างรุนแรง ประเทศไทยมีความต้องการ
พยาบาลจ านวนมาก สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ต้องการการดูแลด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบทั้งในบ้าน 
ชุมชน และโรงพยาบาล มีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้น เช่น ปี 2019 เกิดการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ขึ้นทั่วโลก ความต้องการก าลังบุคลากรสายวิชาชีพพยาบาลเพ่ิมขึ้นเพ่ือรับมือกับปัญหา
สุขภาพ สังคมและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีผลต่อการปรับตัว และการดูแลสุขภาพ จึงต้องการ
บุคลากรมาให้การสนับสนุน เพ่ือให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งสุขภาวะ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีพันธกิจ 
ที่เก่ียวข้อง ที่สอดคล้องกับการเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรดังกล่าว เนื่องจากมีคณะวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็ง สามารถสนับสนุนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานได้ 
นอกจากนี้ ยังมีคณะต่าง ๆ ที่สอนวิชาด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ รวมถึงวิชาพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง 
ที่เข้มแข็งเช่นเดียวกัน 

     4. ด้านการบริหารงานบุคคล 
         1) มหาวิทยาลัยควรต้องวางเป้าหมายและวิธีการในการพัฒนาบุคลากรทั้ ง  

สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการให้มีความก้าวหน้า ท าอย่างไรที่จะท าให้บุคลากรมีความเชื่อมั่น มั่นใจ 
และมีก าลังใจในการท างานกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตลอดไป ในขณะทีจ่ านวนนักศึกษาท่ีลดลง 

         2) การที่มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณจากภายนอกมาพัฒนาอาจารย์โดยออกไป
ท างานภายนอกท าให้ละเลยนักศึกษา ดังนั้น ในเรื่องการรักองค์กรจึงเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องมุ่งเป้าไปที่ 
การพัฒนานักศึกษาด้วย 

         3) บุคลากรที่ได้รับการยกระดับและพัฒนาตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญ ช านาญการ  
ช านาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยควรใช้ประโยชน์จากคนกลุ่มนี้ให้ได้มากที่สุด บุคลากรระดับช านาญการที่อยู่ใน
ต าแหน่งหัวหน้างาน หรือเลขานุการคณะ ภาระงานในระดับปฏิบัติจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ มหาวิทยาลัย
ควรมีวิธีการในการมอบหมายภาระงานให้บุคลากรประเภทนี้ ให้ชัดเจน 

         4) สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีเพียงพอ หลักประกัน และ
สิ่งจูงใจในการท างานส าหรับบุคลากร  อาจจะเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  

    5. ด้านการจัดการการเรียนการสอน 
        1) มหาวิทยาลัยจะปรับทิศทางหลักสูตรการเรียนการสอน โดยเป็นการผลิต ปวช. และ 

ปวส. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ดังนั้น แผนหลักสูตรการเรียนการสอนควรจะต้องพิจารณาทบทวน
ให้มีความชัดเจน และสื่อสารให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับรู้ ควรพิจารณาเรื่อง Open University 
มหาวิทยาลัยเปิด โดยไม่ใช้เกรด A B C D เพ่ือเปิดโอกาสให้คนทุกระดับได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง 

        2) สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้เกิด 
New Normal เกิดกระแสการใส่ใจในระบบนิเวศ ใส่ใจดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยควรปรับการเรียนการสอน 
ให้สอดรับกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน  

        3) มหาวิทยาลัยควรจะต้องวิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์ที่ไม่มีภาระงานสอน  
ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากไม่มีนักศึกษาและไม่ได้ท างานวิจัย ทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 
แพร่ และชุมพร โดยพิจารณาสนับสนุนให้อาจารย์ Retraining ในสาขาที่ใกล้เคียงเพ่ือช่วยงานมหาวิทยาลัย 
ในโครงการใหม่ ๆ จะได้มีภาระงานและสามารถช่วยหารายได้ให้มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง 

 
ข 
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     6. ด้านการเงินและงบประมาณ 

1) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) 
มหาวิทยาลัยควรจะต้องวิเคราะห์ว่าในอนาคตหากเกิดปัญหาสภาพคล่อง ด้วยจ านวนนักศึกษาลดลง วิธีการ
บริหารจัดการในสิ่งที่จะเกิดข้ึน คือควรต้องมีแผนรองรับและแผนบริหารความเสี่ยง 

2) การด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ใน SPM มหาวิทยาลัยควรมีการติดตาม 
การด าเนินงานและรายงานให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบความก้าวหน้า 

3) รายงานผลการปฏิบัติ ง านและการใช้ จ่ ายงบประมาณ พ.ศ .  2563  
ควรตั้งเป้าหมายของเงินกองทุนไว้ด้วย เนื่องจากเป็นเรื่องของความมั่นคงและความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย 

4) การจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัย
ควรใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างรายได้ชดเชยรายได้จากค่าหน่วยกิตท่ีลดลง 

   
   2) อนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 
  ก าหนดทิศทาง เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และวางนโยบาย รวมทั้งอนุมัติแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
     1. เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
                        2. เห็นชอบแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และค ารับรองการปฏิบัติหน้าที่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของหัวหน้าส่วนงาน จ านวน 19 ส่วนงาน 
                        3. เห็นชอบแผนบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 
2566) ในวาระการด ารงต าแหน่งอธิการบดีของ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา 
                        4. เห็นชอบ “ร่าง” แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                        5. เห็นชอบแผนบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 
2566) ที่อธิการบดี ขอทบทวนค่าเป้าหมายใหม่   
 

3) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ เกี่ยวกับการบริหาร การเงิน การพัสดุ และ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย   

การออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย โดยในปี พ.ศ. 2563 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติข้อบังคับ จ านวน 7 ฉบับ ระเบียบ จ านวน          
6 ฉบับ ประกาศมหาวิทยาลัย จ านวน 10 ฉบับ และประกาศสภามหาวิทยาลัย จ านวน 6 ฉบับ รวมทั้งสิ้น
จ านวน 29 ฉบับ  

 
4) การอนุมัติการจัดตั้งและการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย และการแบ่งส่วนงาน 

  สภามหาวิทยาลัยไดอ้นุมัติให้จัดตั้งส่วนงานใหม่เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 7 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 จ านวน 2 ส่วนงานคือ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะ
พยาบาลศาสตร์  
 
 

ค 
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5) การอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 

 สภามหาวิทยาลัย ได้ก าหนดนโยบายการจัดท างบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2563  เพ่ือสามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้  ระยะที่  12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ให้ได้รับผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทุกส่วนงานด าเนินการจัดท าแผน
งบประมาณ โดยให้ความส าคัญกับการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการกับเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้
เป็นรายปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค ยุทธศาสตร์  
การจัดสรรงบประมาณประจ าปีของส านักงบประมาณ และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100  
(พ.ศ. 2477 - 2577)  
 

6) การอนุมัติ / ปรับปรุง / ยุบรวม / ยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 
  ในรอบปี 2563 ได้ด าเนินการพิจารณาเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ดังนี้  

สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติหลักสูตรใหม่ ในปี พ.ศ. 2563 ระดับปริญญาตรี จ านวน  
1 หลักสูตร เห็นชอบการบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 12  
(พ.ศ. 2560 - 2564) รวมจ านวน 9 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี จ านวน 4 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 
จ านวน 3 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จ านวน 2 หลักสูตร เห็นชอบการถอนหลักสูตรใหม่ออกจากแผนพัฒนา
การศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 12 รวมจ านวน 6 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี จ านวน 3 หลักสูตร  
ระดับปริญญาโท จ านวน 2 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จ านวน 1 หลักสูตร  
   สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรปรับปรุง ในปี พ.ศ. 2563 ระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร   
และเห็นชอบให้แก้ไขชื่อหลักสูตรให้เป็นไปตามเล่มรายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ระดับปริญาโท จ านวน  
2 หลักสูตร และเห็นชอบให้แก้ไขชื่อหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
จ านวน 1 หลักสูตร และอนุมัติปิดหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 หลักสูตร และ
ระดับปริญญาโท จ านวน 2 หลักสูตร 
     สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อปริญญา หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
จ านวน 3 หลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา 
พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เรื่อง ปริญญาสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  
 ครุยประจ าต าแหน่ง ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2562  

  
7) การอนุมัติใหป้ริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา    
ในปี พ.ศ. 2563 ได้อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2563 

รวมจ านวนทั้งสิ้น 3,979 คน จ าแนกเป็น ระดับปริญญาตรี 3,813 คน ระดับปริญญาโท 129 คน และ 
ระดับปริญญาเอก 37 คน 

 
8) การอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 

  สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี 2563 รวม 10 ราย ได้แก่ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จ านวน 8 ราย และมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จ านวน 2 ราย 
 

ง 
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9) การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนที่ว่าง 

  สภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนที่ว่าง จ านวน 1 คน เพ่ือให้เป็นไปตามองค์ประกอบตามมาตรา 20 (2) ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560  
 

10) แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
  สภามหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือส่ง เสริมและ 
สนับกิจการของมหาวิทยาลัย โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี  
 

11) การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร และการสรรหาผู้บริหาร 
           ในปี พ.ศ. 2563 สภามหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งหัวหน้าส่วนงาน จ านวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ 
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่ งแวดล้อม คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  -  แพร่   
เฉลิมพระเกียรติ ผู้อ านวยการส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร และผู้อ านวยการส านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ ซึ่งได้ด าเนินการสรรหาตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง 
และการพ้นจากต าแหน่งของคณบดี พ.ศ. 2560 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่งของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2560  และ
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่งของผู้อ านวยการ
และรองผู้อ านวยการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 256๑ 
                                               

12) การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งให้คณาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน  58 ราย  

โดยจ าแนกเป็นระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 12 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 46 ราย
         

13) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน 
               1. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 
   1) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดี 
   2) เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
   3) เห็นชอบการขอยกเว้นการด าเนิ นการตามเงื่อนไขเวลาของข้อ 15 (1)  
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดี พ.ศ. 2561 และเห็นชอบข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดี ให้อธิการบดีน าเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมระยะเวล าการด ารงต าแหน่ง 
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   4) เห็นชอบหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จ 
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   5) เห็นชอบแผนบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 
2566) ที่อธิการบดี ขอทบทวนค่าเป้าหมายใหม่ และให้จัดท าเป็นประกาศสภามหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปใช้ 
ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี   

 
2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
    1) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ 

หัวหน้าส่วนงาน 
     2) เห็นชอบ “ร่าง” หลักเกณฑ์ ขั้นตอน การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

ของหัวหน้าส่วนงาน และประกาศแจ้งหัวหน้าส่วนงานทราบก่อนสิ้นปีงบประมาณถัดไปไม่น้อยกว่าหกสิบวัน 
     3) เห็นชอบให้ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 15 (1) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2561 
     4) เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ

หัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

14) การแต่งตั้งคณะกรรมการ    
สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการด้านอ่ืน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่

ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย โดยในรอบปี พ.ศ. 2563 สภามหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ  
รวมทั้งสิ้น 6 ชุด 
 
          15) รับรองรายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 22 โดยสภามหาวิทยาลัย  ได้รับรองรายงานประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และให้มหาวิทยาลัยน าเสนอรายงานฯ ต่อรัฐมนตรีเพ่ือทราบ
ต่อไป  

 
--------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉ 



รายงานผลการด าเนินงานสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปี พ.ศ. 2563 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   หน้า 1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยทางการเกษตร ที่มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดม
ด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มี
การเกษตรเป็นรากฐาน   
  

 มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และมีผลบังคับตาม
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน โดยมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีปณิธานมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในวิทยาการหลากหลายสาขา โดยมีศาสตร์ทางการเกษตรเป็นรากฐาน พัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้อุดม
ด้วยปัญญา เป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ โดยมหาวิทยาลัยมีแผน
ยุทธศาสตร์จะพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (GO Eco University) ในปี พ.ศ. 2577 และ 
จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตที่ยั่งยืน University of Life  
 
 
 
 

  

“มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้ อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน”  

 
 

 
 

“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ” 
 
 
 
 

๑.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ  โดยเฉพาะการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์
ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ  

2. ขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของคนทุกระดับ 

3. สร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง
การเกษตร และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม 

4. ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ 
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพ่ือเป็นที่ พ่ึงของตนเอง

และสังคม 
6. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ปรัชญา : PHILOSOPHY 
 

วิสัยทัศน์ : VISION 
 

พันธกิจ : MISSION 
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7. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส                     
ในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

   
  

 
 

  “เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาด้านการเกษตร และ 
การพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาและทันตอ่การเปลี่ยนแปลง” 
 
 
 
 
 

 M (Mindfulness) ท างานด้วยจิต คือ มีสติปัญญา รู้ตัวเสมอ เข้าใจผู้อ่ืน เพียบพร้อมด้วย 
     จริยธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม 

 A (Aspiration) คิดมุ่งมั่น คือ มุ่งผลส าเร็จของงาน มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
     ใฝ่ฝันแต่สิ่งดี 

 E (Excellence) ฝันเป็นเลิศ คือ ฝึกฝน ความเชี่ยวชาญ มีวิริยะอุตสาหะ สู้งานหนัก ยึดมั่น   
ในคุณภาพ 

 J (Justice) เทิดยุติธรรม คือ เสมอภาคเท่าเทียมกัน ยกย่องชื่นชมคนดี ซื่อสัตย์ ฉลาด อดทน 
      มีส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย 

 O (Origin) น าเกียรติภูมิ คือ ติดดิน สามัคคี มีวินัย สืบสานเรื่องราวเล่าขาน ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นใส่ใจชุมชน สังคมในพื้นที่  

 
 
 

 
 
 
 

“ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือ จัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างปัญญาในรูปแบบ
การเรียนรู้จากการปฏิบัติที่บูรณาการกับการท างานตามอมตะโอวาท งานหนักไม่เคยฆ่าคน มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถพัฒนาทักษะเดิม สร้างเสริมทักษะใหม่ มีวิธีคิดของการเป็นผู้ประกอบการ มีการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร มีความตระหนักต่อสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในความสัมพันธ์
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ตามจุดยืนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ว่า มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต” 
 
 
 

อัตลักษณ์ 
 

ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย 
MAEJO UNIVERSITY CORE VALUES 

 
 

ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
MAEJO UNIVERSITY PHILOSOPHY OF 

EDUCATION 
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  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 
2562 ได้อนุมัติจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนพิเศษ  
157 ง หน้า 23 ได้จัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  1. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
  2. ส านักงานมหาวิทยาลัย 

  3.  คณะ  
   ๑) คณะผลิตกรรมการเกษตร 

2) คณะบริหารธุรกิจ 
   3) คณะวิทยาศาสตร์ 
   4) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
   5) คณะเศรษฐศาสตร์ 

6) คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 
   7) คณะศิลปศาสตร์ 
   8) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร  

9) คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า 
   ๑๐) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 
   ๑๑) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. ส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
   ๑) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  
   2) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 
  5. วิทยาลัย 
   ๑) วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 
   2) วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
   3) วิทยาลัยนานาชาติ 
  6. ส านัก 
   1) ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 
   2) ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
   3) ส านักหอสมุด 
 
  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไดจ้ัดการเรียนการสอน ๓ แห่ง คือ  

(๑) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มีจ านวน 14 ส่วนงาน และได้เปิดสอนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 48 หลักสูตรระดับปริญญาโท 31 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 16 หลักสูตร  

(๒) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ เปิดสอนหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี 14 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร  

(๓) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร  

ส่วนงานของมหาวิทยาลัย และการแบ่งหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
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โดยมหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนรวมทั้งสิ้น 100 หลักสูตร แยกเป็นระดับปริญญาตรี 
62 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 25 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 13 หลักสูตร แสดงรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2563 
ข้อมูล: รายงานผลการด าเนนิงานของมหาวทิยาลัยแม่โจ ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปี 2563 

 
ส่วนงานที่จัดการเรียนการสอน 

หลักสูตร/ระดับ  
รวม ปริญญา 

ตรี 
ปริญญา 

โท 
ปริญญา 

เอก 
1. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า 2 1 1 4 
2. คณะบริหารธุรกิจ 6 2 1 9 
3. คณะผลิตกรรมการเกษตร 7 5 1 13 
4. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 2 1 - 3 
5. คณะวิทยาศาสตร์  9 6 3 18 
6. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 5 2 1 8 
7. คณะศิลปศาสตร์ 3 - - 3 
8. คณะเศรษฐศาสตร์ 4 1 1 6 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 3 2 0 5 
10. คณะสารสนเทศและการสือ่สาร 1 - - 1 
11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 1 3 
12. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 5 0 0 5 
13. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 10 1 - 11 
14. วิทยาลัยนานาชาต ิ - 1 2 3 
15. วิทยาลัยบริหารศาสตร ์ 2 1 1 4 
16. วิทยาลัยพลงังานทดแทน 2 1 1 4 

รวม 62 25 13 100 

4 9
13

3

18

8 3 6 5 1 3 5
11

3 4 4

จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน

จ านวนหลักสูตร
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               องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560  
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.อ านวย   ยศสุข 
นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 ดร.พงษ์  วิเศษไพฑูรย์ 

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์  จินายน 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

พลเอก ดร.แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา 

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร 

ข้อมูลเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย 
 

รองศาสตราจารย ์ 
ดร.เทพ  พงษ์พานิช 

นายกสภามหาวิทยาลัย 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

ดร.องอาจ  กิตติคุณชัย 
ประธานกรรมการส่งเสริม 

กิจการมหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
พาวิน  มะโนชัย 

        รองอธิการบดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 
ดร.ประภากร  ธาราฉาย 

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
        

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

อาจารย์ชัช  พชรธรรมกุล 
รองอธิการบด ี

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา 
                 อธิการบดี 

 

 ดร.ณรงค์  ตนานุวัฒน์ 
 

 ดร.สมศักดิ์  ปณีตัธยาศัย 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ทุเรียน  ทาเจริญ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 
ดร.ชนาพร  ขันธบุตร 

คณบดีคณะศิลปศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 
ดร.นิกราน  หอมดวง 

คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 
ดร.ฐปน  ชื่นบาล 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์  
  ดร.จ าเนียร  บุญมาก 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

   

  รองศาสตราจารยจ์ักรพงษ์  พิมพ์พิมล 
   คณบดีคณะวิศวกรรมและ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 
ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์  สินณรงค ์

รองศาสตราจารย ์ดร.ยงยุทธ  ข้ามสี่ 
ผู้อ านวยการส านักวิจัยและส่งเสริม

วิชาการการเกษตร 
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     เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย 

 รองศาสตราจารย์  
ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ 

           รองอธิการบดี 
 

รองศาสตราจารย์  
ดร.อภินันท์  สุวรรณรักษ์ 

  
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 
ดร.สนิท  สิทธ ิ
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ตามมาตรา 22  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕60 สภามหาวิทยาลัย

มีอ านาจและหน้าที่ควบคุม ดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย อ านาจและหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 
 

(๑) ก าหนดทิศทาง เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และวางนโยบาย รวมทั้งอนุมัติแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 

(๒) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออก
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศส าหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปได้ 

(๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
(๔) ออกข้อบังคับเก่ียวกับการบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
(๕) อนุมัติการจัดตั้งและการยุบเลิกวิทยาเขต 
(๖) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการแบ่งหน่วยงาน

ภายในของส่วนงานดังกล่าว 
(๗) อนุมัติการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล ตลอดจนก าหนดนโยบายขององค์กรดังกล่าว 
(8) ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการเก่ียวกับการจัดหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากร

อ่ืน 
(9) อนุมัติการกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน หรือ              

การร่วมลงทุน 
(10) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
(11) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิก

หลักสูตรการศึกษา 
(12) อนุมัติการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน 
(13) อนุมัติการจัดการศึกษาร่วมหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง สถาบัน 

หรือสถาบันวิจัยอื่น 
(14) อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด รวมทั้งอนุมัติการให้

ปริญญากิตติมศักดิ ์
(๑๕) พิจารณาด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายกสภา

มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ 

(๑๖) แต่งตั้งและถอดถอนประธานและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และประธาน         
สภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการ 

(๑๗) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก และ
ผู้อ านวยการส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก 
 

อ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
 



รายงานผลการด าเนินงานสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปี พ.ศ. 2563 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   หน้า 11 

ตามมาตรา 22  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕60 สภามหาวิทยาลัย
มีอ านาจและหน้าที่ควบคุม ดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย อ านาจและหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 
 

(๑8) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่อ    
อย่างอ่ืน 

(19) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน 
ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือ
ส านัก 

(๒๐) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระท าการใด ๆ อันอยู่
ในอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
หรือบุคคลดังกล่าวท าการแทน แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

(๒๑) รับรองรายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
(๒๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของส่วนงานใด หรือ

ของผู้ใดโดยเฉพาะ 
 
 
  
 

                
  ในปี ๒๕63 สภามหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ตามมาตรา 22 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 โดยผ่านทางการประชุมตามแผนการประชุมที่ก าหนดไว้
ล่วงหน้าทั้งปี โดยก าหนดให้มีการประชุมทุก 6 สัปดาห์ต่อครั้ง และได้ด าเนินการจัดประชุมตามแผนประจ าปี 
ทั้งหมด 9 ครั้ง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕6๐ รวมจ านวน 
219 เรื่อง จ าแนกได้ดังนี้  
 
 

                       

   การจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
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    การ
ประชุมครั้ง

ที ่

จ านวนวาระปกติ (เรื่อง) จ านวนวาระลับ (เรื่อง) รวมวาระ 
สืบเนื่อง เพื่อทราบ พิจารณา เพื่อทราบ พิจารณา 

1/2563 1 6 1 - - 8 
2/2563 2 3 6 - 4 15 
3/2563 3 9 12 1 1 26 
4/2563 - 10 22 - - 32 
5/2563 - 13 14 - 1 28 
6/2563 - 8 17 - - 25 
7/2563 4 4 18 - 2 28 
8/2563 3 5 12 - - 20 
9/2563 5 14 15 - 3 37 

รวม 18 72 105 1 11 219 
 
 
 

 
  ในการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามอ านาจและหน้าที่ ได้แต่งตั้ง รองอธิการบดี 
ท่านหนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และแต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่าง ๆ เพ่ือท าหน้าที่ก ากับ
ดูแลและด าเนินการในแต่ละเรื่องตามสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย โดยคณะกรรมการจะน าผลการด าเนินงาน
รายงานในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือทราบและพิจารณา ดังนี้  
 
 

 คณะกรรมการ อ านาจ/หน้าที่ 
1 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก า ร

มหาวิทยาลัย 
ให้ข้อเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยใน
เรื่องเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย และสนับสนุน
การด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 

2 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.พ.ว.) 

ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ อาทิ การพิจารณาคุณสมบัติ 
การประเมินผลการสอน การประเมินผลงานทาง
วิชาการ การเสนอผลการพิจารณาการขอก าหนด
ต าแหน่ งทางวิชาการต่อสภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

3 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ป ร ะ จ า
มหาวิทยาลัย 

จัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทาน
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน ก ากับดูแลระบบและ
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 

   กลไกและเครื่องมือในการด าเนินงาน 
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 คณะกรรมการ อ านาจ/หน้าที่ 
4 คณะกรรมการสภาวิชาการ 

 
เ ส น อแ น ะ  ก า ห น ด น โ ย บ า ย แ ล ะแ ผ น พั ฒ น า
มหาวิทยาลัย ก าหนดและก ากับดูแลคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัย กลั่นกรองและ
เสนอแนะต่อสภาในการอนุมัติหลักสูตร ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2560 

5 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้าน
ยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย 

ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับด้านยุทธศาสตร์
และพัฒนามหาวิทยาลัย และกลั่นกรองเรื่องเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย 

6 คณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัย 
 

ให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะในการจัดท าหรือ
ปรับปรุงแก้ ไขร่างกฎหมาย และกลั่นกรอง ร่าง
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่จะเสนอที่ประชุมสภาฯ 

7 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย หรือให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ  

8 คณะกรรมการอุทธณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อ.ก.ม.) 

พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยฯ พิจารณา 
ค าร้องทุกข์ของข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 

9 คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการ
กระท าผิดทางจรรยาบรรณ 

สอบสวนและพิจารณาการกระท าผิดทางจรรยาบรรณ 
และรวมทั้งวินิจฉัยตีความว่าการประพฤติผิดหรือ 
ละเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ 

 
  

นอกจากนี้ยังมีกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นอีกกลไก
หนึ่งในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย เป็นหน่วยสนับสนุนภารกิจและท าหน้าที่เป็นฝ่าย
เลขานุการ ในการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
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ส่วนท่ี 2 ผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี 2563 
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  ผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามอ านาจและหน้าที่  ในมาตรา 22 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ในรอบปี พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 
 
 
 

1. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
1) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว  

ควรปฏิรูปพันธกิจ 5 ด้านของมหาวิทยาลัย คือ  1) ด้านการเรียนการสอน  2) ด้านการวิจัย  3) ด้าน 
การบริการวิชาการแก่สังคม 4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ 5) ด้านการบริหารจัดการ โดยการ
ปฏิรูปจะต้องท าให้ทุกคนในองค์กรมีความสุขด้วย 

2) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือร่วมกันพิจารณาปรับทิศทางรู ปแบบการบริหารจัดการ  
งานวิชาการ และนโยบายการหาเงินรายได้ 

 
     2.  ด้านการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

1) Application ทุกอย่างมุ่งเน้นเป็น Web และ Mobile ควรมีการบูรณาการข้อมูล 3 ส่วน โดยใช้ 
Platform กลางในการเชื่อมต่อกัน 

2) ควรมีการประมวลผลประสิทธิภาพการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 

     3.  ด้านการจัดตั้งส่วนงานใหม่ 

           1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
        1) สัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะเป็นนักศึกษาที่มาจากชนบท และกลับไปพัฒนาชนบท  
ควรพิจารณาเรื่องค่าเล่าเรียนไม่แพงเกินไป 
        2) ควรเพ่ิมเติมวิชาสัตวบาลไว้ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ เพราะเป็นลักษณะพิเศษของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่จะมีคุณสมบัติแตกต่างจากท่ีอ่ืน 
       3) ควรพิจารณาสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยว่าจะเป็นสัตวแพทย์ทางด้านไหน เพ่ือให้เป็น
จุดเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  พยายามผลักดันวิชาเรียนให้ไปทางสัตว์ใหญ่ก็จะไปได้ ควรเป็นปศุสัตว์ เช่น 
วัว ควาย ช้าง อาจจะรวมถึงสัตว์ป่า ซ่ึงสัตวแพทย์สาขานี้มีน้อย 

2. คณะพยาบาลศาสตร์ 
     1) การสรรหาคณบดี ในระยะเริ่มต้นไม่เกิน 8 ปี ควรใช้วิธีการสรรหาแบบเจาะจงตัวบุคคล 

เนื่องจากคณะพยาบาลเป็นคณะที่ตั้งขึ้นใหม่ ต้องการคนพิเศษที่จะมาดูแลในเบื้องต้น อาจจะขออนุโลมจาก
สภามหาวิทยาลัย งดใช้ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและการพ้นจาก
ต าแหน่งของคณบดี พ.ศ. 2560 หรือแก้ไขข้อบังคับฯ ดังกล่าว ให้สอดรับกับการด าเนินการสรรหาคณบดี
ในลักษณะแบบเจาะจงตัวบุคคล  

     2) ควรจะพัฒนาเพ่ิมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเข้าไว้ด้วย เนื่องจากเป็นที่ต้องการ และเป็น
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ก าหนดให้ผู้ช่วยพยาบาลเป็นก าลังคนผสมผสานในทีมการพยาบาล  
ช่วยแบ่งเบาภาระงานขั้นพ้ืนฐานของพยาบาล 

   1) ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และวางนโยบาย  
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     3) การเรียนการสอนอย่ามองแค่ตลาดแรงงานภายใน ให้มองตลาดแรงงานภายนอกด้วย 
     4) ควรพิจารณาสร้างจุดแข็งให้ผู้ที่เรียนจบพยาบาลจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เป็นพยาบาลที่มี

หัวใจในความเป็นมนุษย์ คือ มีความเอ้ืออาทร ความรัก และความเมตตา 
        5) การผลิตพยาบาลของแม่โจ้ควรจะต้อง Smart & Beautiful และมีพรหมวิหาร 4 
       6) มหาวิทยาลัยควรมีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีกับกระทรวงสาธารณสุข 
        7) ขอให้พิจารณาในเรื่องเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก (nursery) และสถานรับดูแลคนชรา  
เพ่ือให้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
        8) ควรจัดให้มีช่องทางในการ Upskill และ Reskill ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน  (อสม.) และจัดฝึกอบรม (training) ให้วุฒิบัตรด้านบริการสุขภาพ  
 
      4. ด้านการบริหารงานบุคคล 

1) มหาวิทยาลัยควรต้องวางเป้าหมายและวิธีการในการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและ  
สายสนับสนุนวิชาการให้มีความก้าวหน้า 

2) จะท าอย่างไรที่จะท าให้บุคลากรมีความเชื่อมั่น มั่นใจ และมีก าลังใจที่จะท างานกับมหาวิทยาลัย 
แม่โจ้ตลอดไป ในขณะทีจ่ านวนนักศึกษาท่ีลดลง 

3) การที่มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณจากภายนอกมาพัฒนาอาจารย์โดยออกไปท างานภายนอก  
ท าให้ละเลยนักศึกษา ดังนั้น ในเรื่องการรักองค์กรจึงเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องมุ่งเป้าไปที่การพัฒนานักศึกษา
ด้วย 

4) บุคลากรที่ได้รับการยกระดับและพัฒนาตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ 
มหาวิทยาลัยควรใช้ประโยชน์จากคนกลุ่มนี้ให้ได้มากที่สุด  

5) บุคลากรระดับช านาญการที่อยู่ในต าแหน่งหัวหน้างาน หรือเลขานุการคณะ ภาระงานในระดับ
ปฏิบัติจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ มหาวิทยาลัยควรมีวิธีการในการมอบหมายภาระงานให้บุคลากรประเภท
นี้ ให้ชัดเจน 

6) แนวทางเพ่ือเป็นทางออกในสภาวะนักศึกษาลดลง อาจให้อาจารย์ที่ว่างจากการเรียนการสอน 
มาเน้นเรื่องการวิจัย เพราะงานวิจัย สังคมยังมีความต้องการ 

7) ควรจัดการ Up-Skill Re-Skill เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้เห็นภาพยุทธศาสตร์ 100 ปีแม่โจ้  
โดยจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมในทุก ๆ ระดับ 

8) สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีเพียงพอหรือไม่ ยังขาดอะไร หลักประกัน 
และสิ่งจูงใจในการท างานส าหรับบุคลากร  อาจจะเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  

9) ควรวิเคราะห์อัตราก าลังของแต่ละหน่วยงาน เช่น มีอัตราก าลังเพียงพอหรือไม่ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานต่อไป 
 
      5. ด้านการจัดการการเรียนการสอน 

1) มหาวิทยาลัยจะปรับทิศทางหลักสูตรการเรียนการสอน โดยเป็นการผลิต ปวช. และ ปวส. เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ดังนั้น แผนหลักสูตรการเรียนการสอนควรจะต้องพิจารณาทบทวนให้มี
ความชัดเจน และสื่อสารให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับรู้ 

2) เมื่อได้ด าเนินการท าหลักสูตร ปวช. ปวส. แล้ว ควรพิจารณาเรื่อง Open University  
มหาวิทยาลัยเปิด โดยไม่ใช้เกรด A B C D เพ่ือเปิดโอกาสให้คนทุกระดับได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง 
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3) New Normal จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  
การเรียนการสอนปรับเป็นการสอนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยควรหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการสอน
ออนไลน์มาช่วยสาธิตการสอนโดยเลือกวิชา GE หรือวิชาที่ผ่อนคลาย เป็นการสอนออนไลน์ feature ของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เอง และเมื่อมีการสอนแบบออนไลน์ก็ควรมีการสอบถามผู้เรียนด้วยว่ามีความพร้อม 
ในการเรียนผ่านระบบออนไลน์หรือไม่ 

4)  สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  ท าให้ เกิด  
New Normal เกิดกระแสการใส่ใจในระบบนิเวศใส่ใจดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยควรปรับการเรียนการสอน
ให้สอดรับกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน เช่น สร้างวิชาอาหารเพื่อสุขภาพ วิชาบริการเพ่ือสุขภาพ วิชาการปรับตัว 
   5) บางหลักสูตรบรรจุไว้ในแผนฯ มีก าหนดเปิดสอนในปี 2558 แต่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการเปิดสอน 
หรือบางหลักสูตรเปิดสอน แต่มีนักศึกษามาสมัครเรียนเพียง 3 - 5 คน มหาวิทยาลัยควรตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือทบทวนหลักสูตรทั้งหมดที่บรรจุไว้ในแผนฯ และจะต้องก าหนดให้หลักสูตรที่บรรจุไว้ในแผนเปิดสอนตาม
เวลาที่ก าหนด 
   6) มหาวิทยาลัยควรจะต้องวิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์ที่ไม่มีภาระงานสอน ไม่ได้เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร อันเนื่องมาจากไม่มีนักศึกษา และไม่ได้ท างานวิจัย ทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ แพร่ 
และชุมพร โดยพิจารณาสนับสนุนให้อาจารย์เหล่านี้ท า Retraining ในสาขาที่ใกล้เคียงเพ่ือช่วยงาน
มหาวิทยาลัยในโครงการใหม่ ๆ จะได้มีภาระงานและสามารถช่วยหารายได้ให้มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง 
 
   
      6. ด้านการเงินและงบประมาณ 

1) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัย 
ควรจะต้องวิเคราะห์ว่าในอนาคตหากเกิดปัญหาสภาพคล่อง เช่น ไม่สามารถรับนักศึกษาเข้ามาเรียนได้จะท า
ให้เงินติดลบเท่าไร วิธีการบริหารจัดการในสิ่งที่จะเกิดขึ้น คือ ควรจะต้องมีแผนรองรับและแผนบริหาร  
ความเสี่ยง 

2) มหาวิทยาลัยควรมีการรายงานงบการเงินต่อสภามหาวิทยาลัยทุกเดือน 
3) การด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ใน SPM มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามการด าเนินงานและ

รายงานให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบความก้าวหน้า 
4) มหาวิทยาลัยควรมีความพร้อมในการเตรียมหรือส ารองโครงการ เมื่อจังหวัดมีงบประมาณจัดสรร

แบบเร่งด่วน จะเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยที่จะสามารถเสนอโครงการเพ่ือรองรับได้ทันที 
 5) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 ควรตั้งเป้าหมายของ
เงินกองทุนไว้ด้วย เนื่องจากเป็นเรื่องของความมั่นคงและความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย 

6) การจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยควรใช้
ทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างรายได้ชดเชยรายได้จากค่าหน่วยกิตที่ลดลง 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปี พ.ศ. 2563 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   หน้า 18 

 
 
 
  ก าหนดทิศทาง เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และวางนโยบาย รวมทั้งอนุมัติแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 

การด าเนินการ 
1. เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. เห็นชอบแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และค ารับรองการปฏิบัติหน้าที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ของหัวหน้าส่วนงาน จ านวน 19 ส่วนงาน 
ที่ประชุมสภาฯ ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้เป้าหมายมีความชัดเจนมากขึ้น ควรมีการก าหนดและ
เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย เป็น 3 ระดับคือ กรณีที่ดีที่สุด (best case) มีโอกาสมากที่สุด (most 
likely) และกรณีที่เลวร้ายที่สุด (worst case) และหัวหน้าส่วนงานสามารถต่อรองค่าเป้าหมายได้
หากมีปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการด าเนินงาน 

3. เห็นชอบแผนบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566) ในวาระ
การด ารงต าแหน่งอธิการบดีของ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา 
ที่ประชุมสภาฯ ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1) เป้าหมายที่ส าคัญที่สุดของแม่โจ้ คือ ท าให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข และควรมีโครงสร้างทาง

เศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วยเพราะไม่เช่นนั้นเกษตรกรจะหลงไปกับเทคโนโลยี ทุนนิยมและ 
การแข่งขันแบบเสรี 

2)  ท าอย่างไรให้นิสิต อาจารย์ และทีมงานมีความคิดอย่างอิสระเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
     มีความรับผิดชอบ และท างานด้วยความสนุก 
3)  มหาวิทยาลัยเลือกกลุ่ม 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ในการจะสร้าง

นวัตกรรมได้ฐานความรู้ต้องดี และควรจะต้องใช้หลักธรรมในการคิด คือ 1) จินตามยปัญญา 
(ปัญญาส า เ ร็ จด้ วยการ คิด )  2)  สุ ตมยปัญญา  (ปัญญาส า เ ร็ จด้ วยการ ฟั ง )  และ 
3) ภาวนามยปัญญา (ปัญญาส าเร็จด้วยการอบรม) 

4)  การจะเป็น smart ได้ จะต้องอาศัยเทคโนโลยี นวัตกรรม และจะต้องมีการร่วมลงทุนกับ 
     ภาคเอกชน Public Private Partnership (PPP) ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและ 
     การจัดการของมหาวิทยาลัยด้วย 

      5)  การสื่อสารเป็นเรื่องส าคัญ จะต้องสื่อสารให้คนในองค์กรเข้าใจ มีส่วนร่วม มีความเคารพและ  
           ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ควรพิจารณาเปิดหลักสูตรที่นักศึกษาเรียนจบไปแล้ว มีงานท า  
           ไม่ถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ 
      6)  การด าเนินงานทุกกิจกรรมควรมีแผนภูมิเกณฑ์ (Gantt chart) ใช้เป็นเครื่องมือช่วย 
            ในการควบคุมก าหนดระยะเวลาของกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อง่ายต่อการประเมินกิจกรรม 
      7)  บริบทการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อปัจจัยการด าเนินงาน ควรมีการระบุหมายเหตุ และ  
           เหตุผลหากการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3 ระดับ กรณีที่ดีที่สุด (best case)  
           มีโอกาสมากท่ีสุด (most likely) และกรณีที่เลวร้ายที่สุด (worst case) 
 

  2) อนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 
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การด าเนินการ 
4. เห็นชอบ “ร่าง” แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที่ประชุมสภาฯ ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1) มหาวิทยาลัยจะเลือกอยู่กลุ่ม 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and 

Innovation) มหาวิทยาลัยจะต้องท างานอย่างหนัก เพ่ือให้ Ranking อยู่ในระดับที่สูง จะต้อง
สร้างความแตกต่างจากเดิม และมีความแตกต่างจากสถาบันการศึกษาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
โดยเน้นในเรื่องการเกษตร ตั้งเป้าหมายว่าจะท าอย่างไรให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้ประกอบการ SME ให้คิดเป็น ท าเป็น 

2) การประสานกับภาคเอกชน ควรเป็นการพัฒนาคนร่วมกันทั้งสองฝ่าย เกื้อกูลซึ่งกันและกัน คือ 
มหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาไปเรียนรู้ในภาคเอกชน ภาคเอกชนส่งคนมาหาความรู้ในมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ ควรขอค าแนะน าจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เนื่องจากอยู่ในภาคธุรกิจ
สามารถสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวได้ 

3) การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ควรจะต้องมองเห็นภาพของความแตกต่างจากเดิม การเรียนการสอน
ท าอย่างไร การเป็นผู้ประกอบการท าอย่างไร การประสานกับภาคเอกชนได้ด าเนินการอย่างไร 

5. เห็นชอบแผนบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566)  
ที่อธิการบดี ขอทบทวนค่าเป้าหมายใหม่ และให้จัดท าเป็นประกาศสภามหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปใช้
ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ในปีงบประมาณ 2563 

6. เห็นชอบให้บรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 
2560 – 2564) จ านวน 5 หลักสูตร ระดับปริญาโท จ านวน 3 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 
จ านวน 2 หลักสูตร  

 
 
 
 
  

การออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย ด้านการบริหาร การเงิน การพัสดุ และการ
จัดการศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย โดยในปี พ.ศ. 2563 สภามหาวิทยาลัยได้
อนุมัติข้อบังคับ จ านวน 7 ฉบับ ระเบียบ จ านวน 6 ฉบับ ประกาศมหาวิทยาลัย จ านวน 10 ฉบับ และประกาศ
สภามหาวิทยาลัย จ านวน 6 ฉบับ รวมทั้งสิ้นจ านวน 29 ฉบับ ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3) ออกข้อบังคับ ระเบยีบ และประกาศ  
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ล าดับ
ที ่

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 7 ฉบับ ประกาศ ณ วันที่ 

1 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. 2563 

20 กุมภาพันธ์ 2563 

2 ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 20 กุมภาพันธ์ 2563 
3 ว่าด้วยการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2563 2 เมษายน 2563 
4 ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 9 มิถุนายน 2563 
5 ว่าด้วยการประเมินส่วนงาน พ.ศ. 2563 30 กันยายน 2563 
6 ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2563 20 กรกฎาคม 2563 
7 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ

อธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
20 กรกฎาคม 2563 

 
 
ล าดับ

ที ่
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 6 ฉบับ ประกาศ ณ วันที่ 

1 ว่าด้วยการควบคุมการใช้รถส่วนกลาง พ.ศ. 2563 20 กุมภาพันธ์ 2563 
2 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุม พ.ศ. 2563 4 มิถุนายน 2563 
3 ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนเก่ียวกับการสอน พ.ศ. 

2563 
4 มิถุนายน 2563 

4 ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
พ.ศ. 2563 

20 กรกฎาคม 2563 

5 ว่าด้วยข้อก าหนดและแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ. 2563 

20 กรกฎาคม 2563 

6 ว่าด้วยการบริหารงานวารสารทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนานาชาติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2563 

30 กันยายน 2563 

 
 
ล าดับ

ที ่
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 10 ฉบับ ประกาศ ณ วันที่ 

1 เรื่อง ยกเลิกค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเพ่ิมเติมส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 21 กรกฎาคม 2563 
2 เรื่อง ก าหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

การศึกษาประเภทเหมาจ่ายส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ ควบระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 

21 กรกฎาคม 2563 
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ล าดับ
ที ่

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 10 ฉบับ ประกาศ ณ วันที่ 

3 เรื่อง มาตรการยกเว้นและปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภทค่า
พัฒนานักศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภายใต้สถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019, COVID-19) ในภาคการศึกษาที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

24 กรกฎาคม 2563 

4 เรื่อง มาตรการยกเว้นและปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภทค่า
พัฒนานักศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค 
โควิด  19 (Coronavirus Disease 2019 , COVID-19 )  ในภาค
การศึกษาที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 

24 กรกฎาคม 2563 

5 เรื่อง มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมประเภทอ่ืน ๆ และปรับลด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019, COVID-19) 

22 กันยายน 2563 

6 เ รื่ อง  การยกเว้นค่ าธรรมเนี ยมประเภท อ่ืน ๆ และปรับลด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019, COVID - 19) 

22 กันยายน 2563 

7 เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
แรกเข้า 

22 กันยายน 2563 

8 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 3)  22 ธันวาคม 2563 
9 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 4) 22 ธันวาคม 2563 

 
 
ล าดับ

ที ่
ประกาศสภามหาวิทยาลัย จ านวน 6 ฉบับ ประกาศ ณ วันที่ 

1 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

ของอธิการบดี 
29 พฤษภาคม 2563 

3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.พ.ว.) 

29 มิถุนายน 2563 
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ล าดับ
ที ่

ประกาศสภามหาวิทยาลัย จ านวน 6 ฉบับ ประกาศ ณ วันที่ 

4 เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

29 มิถุนายน 2563 

5 เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน 

21 กันยายน 2563 

6 เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

25 ธันวาคม 2563 

 
 
 
 
 
 สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว โดยในปี พ.ศ. 2563 มีการพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 
 

การด าเนินงาน 
1. เปลี่ยนสถานะของหน่วยงานวิสาหกิจ 

เห็นชอบให้ศูนย์ภาษา ศูนย์อาคารที่ พัก และสถานบริการฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาด้าน 
การท่องเที่ยว อยู่ภายใต้วิทยาลัยนานาชาติ และให้ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ อยู่ภายใต้
คณะผลิตกรรมการเกษตร และให้โอนบรรดาทรัพย์สิน หนี้สิน และบุคลากรไปยังวิทยาลัยนานาชาติ
และคณะผลิตกรรมการเกษตร ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยให้มหาวิทยาลัยจัดท าเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน 

        ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
1) ในการเสนอพิจารณายุบเลิกหน่วยงานวิสาหกิจต่อสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะต้อง

มีข้อมูลรายงานและการตรวจสอบสถานภาพทางการเงินมาประกอบการพิจารณา เช่น 
ทุน รายได้และทรัพย์สินในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประกอบการพิจารณาต่อสภา 

                  มหาวิทยาลัย และควรจะต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สิน 
เพ่ือกลั่นกรองรายละเอียดเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้กับสภามหาวิทยาลัย 

2) รายละเอียดการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยน
สถานะของหน่วยงานวิสาหกิจ ไม่ได้เป็นการยุบเลิกหน่วยงาน เช่น เปลี่ยนสถานะจาก
หน่วยงานวิสาหกิจ สังกัดมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดคณะหรือส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จึงเห็นควรเปลี่ยนประเด็นการพิจารณาจาก 
การยุบเลิกหน่วยงานวิสาหกิจ เป็น พิจารณาการเปลี่ยนสถานะของหน่วยงานวิสาหกิจ 

 
 
 

4) การอนุมัติการจัดตั้งและการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย และการแบ่งส่วนงาน 
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การด าเนินงาน 
    2. อนุมัติให้จัดตั้งส่วนงานใหม่ จ านวน 2 ส่วนงาน 
        1) คณะสัตวแพทยศาสตร์       
        ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  ควรเพ่ิมเติมวิชาสัตวบาลไว้ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ 
        เพราะเป็นลักษณะพิเศษของแม่โจ้ที่จะมีคุณสมบัติแตกต่างจากท่ีอ่ืน 
        2) คณะพยาบาลศาสตร์ 
       ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย   

1. ควรพิจารณาในเรื่องเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก (nursery) และสถานรับดูแลคนชรา เพ่ือให้บริการ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. ควรจัดให้มีช่องทางในการ Upskill และ Reskill ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) และจัดฝึกอบรม (training) ให้วุฒิบัตรด้านบริการสุขภาพ 

 
 
 
 
 
  สภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบก าหนดนโยบายการจัดท างบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2563 และอนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  
1. อนุมัตงิบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)  วงเงิน 

1,569,662,900 บาท 
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยน าไปพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
   1) มหาวิทยาลัยควรพิจารณางบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลว่ามีงบประมาณส่วนไหน 

ที่ลดลงหรือเพ่ิมขึ้น เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง หากลดลงแล้วมีผลกระทบอย่างไร 
จะต้องดึงเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยสนับสนุนเท่าไร นอกจากนี้จะต้องรณรงค์  
เรื่องมหาวิทยาลัยสีเขียว พิจารณามาตรการประหยัดพลังงานเพ่ือลดต้นทุนได้อย่างไร และควร
รายงานให้สภาฯ ทราบ ทุก ๆ 3 เดือน 

   2) มหาวิทยาลัยควรพิจารณางบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี พ.ศ. 2563 ว่าจะด าเนินการ  
ในปีงบประมาณทันหรือไม่ และจะเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันได้อย่างไร โดยเฉพาะงบลงทุน 

 
2. อนุมัติเงินงบกลางมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเยียวยาบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญา

บัตร ประจ าปีการศึกษา 2561 – 2562 เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอเลื่อนงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรตามวันที่ก าหนด อันเนี่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
2019 (COVID-19) 
 

   5) การอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
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ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  

เพ่ือสามารถตอบค าถามการเยียวยาดังกล่าวให้กับผู้ปกครอง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ควรจะต้องมีความชัดเจนว่า เป็นค่าอะไร 
ทั้งนี้ ควรศึกษาหาข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืนประกอบการด าเนินการออกมาตรการดังกล่าวด้วย 
 

3. อนุมัติ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และ   
ครั้งที่ 3 

4. อนุมัติ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับครั้งที่ 4 และ ปรับ 
ครั้งที่ 5 และอนุมัติการใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เกินร้อยละ 
20 ไปพลางก่อน 

5. เห็นชอบ “ร่าง” นโยบายการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย  
แม่โจ้ 

6. อนุมัติ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินรวม 2,154,044,890 
บาท จ าแนกเป็นงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล วงเงิน 1,561,260,400 บาท และเงินรายได้ 
วงเงิน 592,784,490 บาท 

          ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย ควรใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างรายได้ชดเชย
รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาทีล่ดลง 

 
 
 
 
   
 
 
  สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง             
การยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา ในรอบปี 2563 ได้ด าเนินการพิจารณาเกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษา ดังนี ้
 

1. หลักสูตรใหม่ 
  สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 หลักสูตร  
 

 รายชื่อหลักสูตร   คณะ        ระดับ 

1 อนุมัติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2563)  

คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี 

   6) การอนุมัติ / ปรับปรุง / ยุบรวม / ยกเลิกหลกัสูตรการศึกษา 
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           2.  หลักสูตรปรับปรุง 
  สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญาตรี จ านวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 
 

 รายชื่อหลักสูตร     คณะ        ระดับ 

1 เห็นชอบ  หลักสู ตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ ระหว่ า งประเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 

คณะเศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 

 
  เห็นชอบ การบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 12  
(พ.ศ. 2560 - 2564) รวมจ านวน 9 หลักสูตร ดังนี้ 
 

        รายชื่อหลักสูตร            คณะ     ระดับ 

1 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สัตวแพทยศาสตร์ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปริญญาตรี 

2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 

3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟาร์ม
อัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 

ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
และโครงการพิเศษ 

ปริญญาตรี 

4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
สังคม 

คณะศิลปศาสตร์ ปริญญาตรี 

5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
ชีวนวัตกรรมและการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ 
เฉลิมพระเกียรติ 

ปริญญาโท 

6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์  

คณะผลิตกรรมการเกษตร ปริญญาโท 

7 หลั กสู ตรการจั ดการมหาบัณฑิ ต  สาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรมการจัดการ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

วิทยาลัยนานาชาติ ปริญญาโท 

8 ห ลั ก สู ต ร ป รั ช ญ า ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
เกษตรศาสตร์ 

คณะผลิตกรรมการเกษตร ปริญญาเอก 

9 ห ลั ก สู ต ร ป รั ช ญ า ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรมการจัดการ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

วิทยาลัยนานาชาติ ปริญญาเอก 
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 เห็นชอบ การถอนหลักสูตรใหม่ออกจากแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 12 
จ านวน 6 หลักสูตร ดังนี้ 
  
 

 รายชื่อหลักสูตร   คณะ      ระดับ 

1 หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต  สาขาวิ ช า
การเกษตรอินทรีย์  

คณะผลิตกรรมการเกษตร ปริญญาตรี 

2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตร
ธรรมชาติ  

คณะผลิตกรรมการเกษตร ปริญญาตรี 

3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ธุรกิจเพ่ือชาวต่างประเทศ  

คณะศิลปศาสตร์ ปริญญาตรี 

4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
วนเกษตร  

คณะผลิตกรรมการเกษตร ปริญญาโท 

5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรแม่นย า  

คณะผลิตกรรมการเกษตร ปริญญาโท 

6 หลั กสู ต รปรั ชญาดุ ษฎี บัณฑิ ต  ส าขาวิ ช า 
การสื่อสารดิจิทัล  

ค ณ ะ ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ 
การสื่อสาร 

ปริญญาเอก 

 
 

3. การเปลี่ยนชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา / การยุบรวม / การโอนย้ายสังกัดหลักสูตร 
 

               หลักสูตร                                                เหตุผลความจ าเป็น 
1 เห็นชอบ ให้แก้ไขชื่อหลักสูตรให้เป็นไปตามเล่ม

รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) จ านวน 2 
หลักสูตร ดังนี้ 
 จ า ก เ ดิ ม ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
          แก้ ไ ข เป็ น  หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (สหวิทยาการ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

           จากเดิม หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาอารักขาพืช 
         แก้ ไ ข เ ป็ น  ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย าศ าสตร
มหาบัณฑิ ต  ( เ กษตรศาสตร์ )  ส า ข า วิ ช า 
อารักขาพืช (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
 

เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงขอแก้ไขให้ถูกต้อง 
ตามเล่มรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 
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                      หลักสูตร                                          เหตุผลความจ าเป็น 

2 เห็นชอบให้แก้ไขชื่อหลักสูตรของวิทยาลัย
นานาชาติ  
ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 
      จากเดิม  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
และการจัดการบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
     แก้ไขเป็น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
และนวัตกรรมการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

เพ่ือให้มีความทันสมัย 

 
 

4. ปิดหลักสูตร 
  อนุมัติปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 2 หลักสูตร และระดับปริญญาตรี จ านวน 1 
หลักสูตร ดังนี้  
 
                    รายช่ือหลักสูตร                             เหตุผลในการขอปิดหลักสูตร 

1 ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร ม ห า บัณฑิ ต 
สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น  
( สหวิ ทยาการ )  (หลั กสู ต รปรั บปรุ ง  
พ . ศ . 2556)  ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า โ ท  
คณะผลิตกรรมการเกษตร 
 

เนื่องจากไม่มีความพร้อมในการเปิดรับนักศึกษา ตั้งแต่
ปี 2562 เป็นต้นมา เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
ภาพรวมในระดับคณะ ทั้ งทางด้านงบประมาณ 
แผนการรับนักศึกษา แผนการปฏิบัติงานประจ าปี และ
การด าเนินการจัดท าประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะ ซึ่งปัจจุบัน ทั้ง 2 หลักสูตร ไม่มีนักศึกษาคงค้าง
ในหลักสูตร 

2 ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร ม ห า บัณฑิ ต 
(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช 
(หลั กสู ต ร ใหม่  พ . ศ .  2556)  ร ะดั บ 
ปริญญาโท คณะผลิตกรรมการเกษตร 

3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยธุรกิจเพ่ือชาวต่างชาติ (ต่อเนื่อง)  
ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ 

     1) เนื้อหาของหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ เน้นให้
ความรู้และทักษะด้านวิชาการ โดยผลิตบัณฑิตให้มี
ความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และรายวิชา
ในหลักสูตรที่เป็นหน่วยกิตปฏิบัติการ ไม่มีเนื้อหาให้
นักศึกษาฝึกปฏิบัติแบบใช้ทักษะเฉพาะด้าน เหมือน
รายวิชาทางด้านปฏิบัติการวิชาชีพ เช่น รายวิชา
ทางด้านวิศวกรรม ผลิตกรรมเกษตร หรือช่างยนต์ เป็น
ต้น จึงไม่สามารถจัดท าเป็นหลักสูตรปฏิบัติการตามที่
หลักสูตรเสนอได้      
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                    รายช่ือหลักสูตร                             เหตุผลในการขอปิดหลักสูตร 
      2 )  อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ ห ลั ก สู ต ร ซึ่ ง เ ป็ น

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวน 2 ท่าน ที่หลักสูตรเสนอ
ชื่อ ไม่มีคุณสมบัติด้านภาษาไทยหรือศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
และมาจากองค์กรที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการ
บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2558) ไม่ได้เป็นสถานประกอบการที่ให้นักศึกษาได้
ฝึกใช้ความรู้ภาษาไทย อีกทั้งประเภทองค์กรธุรกิจไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  

 
 
 
 

5. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อปริญญา 
สภาฯ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อปริญญา ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่องหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ปริญญาสาขาวิชา 
อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยประจ าต าแหน่ง ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 
2562 จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

 
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อปริญญา 

เดิม แก้ไขเป็น 
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร 
Bachelor of Science (Agriculture) (Medicinal 
Plant Science) 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการสมุนไพร) 
วท.บ. (พืชไร่) 
Bachelor of Science (Medicinal Plant 
Science)  
B.S. (Medicinal Plant Science)  

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่  Bachelor of 
Science (Agriculture) 
 

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 
(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน Bachelor of 
Science (Agriculture) 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชสวน) 
วท.บ. (พืชสวน) 
Bachelor of Science (Horticulture) 
B.S. (Horticulture)  

 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปี พ.ศ. 2563 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   หน้า 29 

 
 
 
  ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 ได้มี
มติมอบอ านาจการอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาให้นายกสภามหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจาก              
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและแจ้งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ในปี พ.ศ. 2563 
นายกสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2563 รวมจ านวน
ทั้งสิ้น 3,979 คน ดังนี้ 
 

 
       
  
 
 
 
 
 
 
                              
 
     
                                 

                               แผนภูมิการอนุมัติปริญญาประจ าปีการศึกษา 2562 - 2563 
   
 
                  การอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2563 
 

การอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
การประชุม 

ครั้งที ่
วันที่ ระดับการศึกษา รวม 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

2/2563 3 มีนาคม 2563 333 44 11 388 
3/2563 21 เมษายน 2563 30 10 - 40 
4/2563 2 มิถุนายน 2563 - 2 - 2 
5/2563 14 กรกฎาคม 2563 2,537 17 1 2,555 
6/2563 25 สิงหาคม 2563 447 13 5 465 
7/2563 6 ตุลาคม 2563 390 27 14 431 
9/2563 22 ธันวาคม 2563 76 16 6 98 

                  รวม 3,813 129 37 3,979 

7) การอนุมัติใหป้ริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

 

 
 

96%

3%
1%

การอนุมัติปริญญาประจ าปีการศึกษา 2562 - 2563

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
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  สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ได้อนุมัติ
ให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี 2563 จ านวน 10 ราย ดังนี้ 
 
                          อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี 2563        
 1. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา 

1 นายมีศักดิ์  ภักดีคง ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า 

2 นายขุนศรี  ทองย้อย ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาพืชไร่ 

3 นายเรวัติ  หทัยสัตยพงศ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

4 นายนิกร  กิจการค้า ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ 

5 นางวรรณพร  พรประภา ปริญญาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 

6 นายบุญรักษ์  ธนเจริญโรจน์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

7 นายศุภชัย  สุระชิต ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

8 นายอเนก  รัตน์รองใต้ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนา
ชนบท 

           2. ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา 
1 นราธิป  หิรัญวุฒิกุล ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ         
2 นางบุหงา  บุตรชา ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนา
ชนบท 

 
 
 
 
 
 
 

8) การอนุมัติปริญญากิตติมศกัดิ์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
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  ในปี พ.ศ. 2563 สภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้เป็นไปตามองค์ประกอบตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560  
โดยสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
สรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และด าเนินการสรรหากรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนที่ว่าง จ านวน 1 ต าแหน่ง  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ในปี พ.ศ. 2563 สภามหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
จ านวน 27 คน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9) การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนที่ว่าง 

 

 
 

10) แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
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                                          การแต่งตั้งผู้บริหาร 
1 แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร  ธาราฉาย  คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป   
2 แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน  หอมดวง คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน  ทั้งนี้ ตั้งแต่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป   
3 แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร  บุญมาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 

มีนาคม 2563 เป็นต้นไป   
4 แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์  แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 

เมษายน 2563 เป็นต้นไป   
4 แต่งตั้งรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

2563 เป็นต้นไป   
6 แต่งตั้งรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

2563 เป็นต้นไป   
7 แต่งตั้งรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน  มะโนชัย)  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

เป็นต้นไป   
8 แต่งตั้งรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ดุษฎี) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

เป็นต้นไป   
9 แต่งตั้งรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ  มนเทียรอาสน์) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

2563 เป็นต้นไป   
10 แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.โชคอนันต์  วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ  

การออกแบบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป   
11 แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ศุกรี  อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  ทั้งนี้ ตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป   
12 แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  สุวรรณรักษ์ ผู้อ านวยการส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ

การเกษตร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป   
13 แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท  สิทธิ ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ทั้งนี้ 

ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป   
 
 
 
 
 
 
 

11) การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  
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 การแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
และเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

1 แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ (รักษาการแทนรองอธิการบดี) เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย (ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป   

2 แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ  (รองอธิการบดี ) เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป   

3 แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน  มะโนชัย (รองอธิการบดี) ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป   

4 แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน  มะโนชัย (รองอธิการบดี) เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป   

                                          
            
       
 

 
 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งให้คณาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ในปี 2563 รวมจ านวน 58 

ราย โดยจ าแนก ดังนี้ 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
                         แผนภูมิสภาอนุมัติแต่งตั้งให้คณาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

12) การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
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                      การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการแยกตามส่วนงาน  
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ต าแหน่งทางวิชาการ รวมจ านวน 
รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  

1 คณะเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ า 

2 6 8 

2 คณะผลิตกรรมการเกษตร - 5 5 
3 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว - 1 1 
4 คณะวิทยาศาสตร์ 4 11 15 
5 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม

เกษตร 
1 3 4 

6 คณะศิลปศาสตร์ - 2 2 
7 คณะเศรษฐศาสตร์ 1 - 1 
8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 

การออกแบบสิ่งแวดล้อม 
1 3 4 

9 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร - 2 2 
10 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี - 4 4 
11 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร - 2 2 
12 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่  

เฉลิมพระเกียรติ 
2 5 7 

13 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ - 2 2 
14 วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 - 1 
                                รวม 12 46 58 
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1) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 
 
 การด าเนินการ 
1 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 
2 เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและประเมินผล  

การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
3 เห็นชอบการขอยกเว้นการด าเนินการตามเงื่อนไขเวลาของข้อ 15 (1) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

แม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2561 
 เห็นชอบข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี   

ให้อธิการบดีน าเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัยที่ค รอบคลุมระยะเวลาการด ารงต าแหน่งต่อ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1) เป้าหมายที่ส าคัญที่สุดของแม่โจ้ คือ ท าให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข และควรมีโครงสร้างทาง

เศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วย เพราะไม่เช่นนั้นเกษตรกรจะหลงไปกับเทคโนโลยี ทุนนิยมและ 
การแข่งขันแบบเสรี 

2) ท าอย่างไรให้นิสิต อาจารย์ และทีมงานมีความคิดอย่างอิสระเพ่ื อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
มีความรับผิดชอบ และท างานด้วยความสนุก 

3) มหาวิทยาลัยเลือกกลุ่ม 2 เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการจะสร้างนวัตกรรมได้ ฐานความรู้
ต้องดี และควรจะต้องใช้หลักธรรมในการคิด คือ 1) จินตามยปัญญา (ปัญญาส าเร็จด้วยการคิด) 
2) สุตมยปัญญา (ปัญญาส าเร็จด้วยการฟัง) และ 3) ภาวนามยปัญญา (ปัญญาส าเร็จด้วย 
การอบรม) 

4) การจะเป็น smart ได้ จะต้องอาศัยเทคโนโลยี นวัตกรรม และจะต้องมีการร่วมลงทุนกับ
ภาคเอกชน Public Private Partnership (PPP) ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและ 
การจัดการของมหาวิทยาลัยด้วย 

5) การสื่อสารเป็นเรื่องส าคัญ จะต้องสื่อสารให้คนในองค์กรเข้าใจ มีส่วนร่วม มีความเคารพและให้
เกียรติซึ่งกันและกัน 

6) ควรพิจารณาเปิดหลักสูตรที่นักศึกษาเรียนจบไปแล้ว มีงานท า ไม่ถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ 
7) การด าเนินงานทุกกิจกรรมควรมีแผนภูมิเกณฑ์ (Gantt chart) ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการควบคุม

ก าหนดระยะเวลาของกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อง่ายต่อการประเมินกิจกรรม 
8) บริบทการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อปัจจัยการด าเนินงาน ควรมีการระบุหมายเหตุ และเหตุผล

หากการด า เ นิ น ง าน ไม่ เ ป็ น ไปตาม เป้ าหมาย  3  ระดั บ  กรณีที่ ดี ที่ สุ ด  ( best case)  
มีโอกาสมากท่ีสุด (most likely) และกรณีที่เลวร้ายที่สุด (worst case) 

4 เห็นชอบหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ให้อธิการบดีลงนามในค ารับรองการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอธิการบดีภายใน
สามสิบวัน ตั้งแต่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   13) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน 
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2) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
 

การด าเนินการ 
1.  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
2.  เห็นชอบ “ร่าง” หลักเกณฑ์ ขั้นตอน การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 

และประกาศแจ้งหัวหน้าส่วนงานทราบก่อนสิ้นปีงบประมาณถัดไปไม่น้อยกว่าหกสิบวัน  
3.  เห็นชอบให้ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 15 (1) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ

ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2561 
4. เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
 
 
 
 
 
  สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการด้านอ่ืน เพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย โดยในรอบปี พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 2๒ (21) ให้สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานประจ าปีของ
มหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพ่ือทราบ โดยสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563  ได้รับรองรายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และให้มหาวิทยาลัยน าเสนอรายงานฯ ต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป  

 การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
1 คณะกรรมการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

กับ บริษัท ธรรมชาติกล้วยไม้ จ ากัด 
2 คณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
3 คณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
4 คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
5 คณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
6 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 

   14) การแต่งตั้งคณะกรรมการ   

 

 
 

   15) รับรองรายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย  
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  ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยน าไปพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย   
1. แบบส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ควรระบุแยกประเภทการมีงานท าเพ่ิมเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กับการเกษตร เมื่อมหาวิทยาลัยเสนอขอจัดสรรงบประมาณในการผลิตบัณฑิตจะท าให้เห็นภาพว่า
มหาวิทยาลัยไปสู่ภาคเกษตรและพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรได้ชัดเจนขึ้น 

2. การรายงานในส่วนของรายได้ยังไม่ชัดเจน มีการจัดสรรงบประมาณแต่ไม่รู้ว่าผลเป็นก าไรหรือขาดทุน 
ควรรายงานให้เห็นเป็นรูปธรรม 

3. มหาวิทยาลัยควรจัดท าสรุปรายงานการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นฉบับเล่มเล็กเพ่ิม เพ่ือใช้ใน
การสื่อสารที่น่าสนใจ 

4. มหาวิทยาลัยควรปรับตัวให้ทันกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และการรายงานในปี
ถัดไป ควรมีการรายงานให้สอดคล้องมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
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ส่วนท่ี  3 การจัดกิจกรรม/โครงการ และการเข้าร่วมกิจกรรม 
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1. พิธีเก็บเกี่ยวดอกกัญชาทางการแพทย์สายพันธุ์ไทยช่อดอกแรก 
 

ดร.อ านวย  ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีเก็บเกี่ยวดอกกัญชาทางการแพทย์
สายพันธุ์ไทยช่อดอกแรก โดยนายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม ผู้อ านวยการองค์การเภสัช
กรรม อธิบดีกรมการแพทย์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในโครงการปลูกและเก็บเกี่ยวกัญชาทางการแพทย์ 
12,000 ต้น ในระบบเกษตรอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม พร้อมทั้งปลูกกัญชา เพ่ือศึกษาวิจัยการปลูกด้วยระบบ
เกษตรอินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรมแบบกลางแจ้ง (Outdoor) เป็นต้นแบบใช้ทางการแพทย์ในระดับครัวเรือน 
ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์ องค์การเภสัชกรรม และมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เมื่อวันที่ 15 
มกราคม 2563 ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

 

 

        

        

 

  2. ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่รายงานตัวเพื่อฝึกซ้อมเตรียมเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2561 - 2562 
 

  ดร.อ านวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ น าขบวนเกียรติยศ พร้อมด้วยกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แสดงความยินดีกับบัณฑิตที่รายงานตัวเพ่ือฝึกซ้อม
เตรียมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2561 – 2562 (ครั้งที่ 42)  และร่วมเป็นก าลังใจ
ให้บัณฑิตที่เข้าฝึกซ้อม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ขอเลื่อนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรออกไปก่อน  เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่  4 มีนาคม 2563  
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
 
 
 
 
 
 

1. ภารกิจนายกสภา และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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3. พิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดี ให้แก่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี
การศึกษา 2561 - 2562 

  
 ดร.อ านวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดี 

ให้แก่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2561 - 2562 (ครั้งที่ 42) ประกอบด้วย
เหรียญเรียนดี รวมจ านวน 379 ราย เป็นรางวัลเกียรตินิยมเหรียญทอง 161 ราย และรางวัลเกียรตินิยม
เหรียญเงิน 218 ราย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
  4. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2561 - 2562  
 

ดร.อ านวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี
การศึกษา 2561 - 2562 (ครั้งที่ 42) โดย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปีการศึกษา 2561 - 2562 จ านวน 2,425 ราย จ าแนกเป็น 
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จ านวน 7 ราย มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จ านวน 4 ราย ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 84 
ราย ระดับปริญญาตรี จ านวน 2,341 ราย และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น เข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น 
จ านวน 7 ราย ในระหว่างวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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5. ต้อนรับขบวนเกียรติยศ อัญเชิญประติมากรรมรูปปั้นศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี 
วังซ้าย สู่มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
 

ดร.อ านวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการต้อนรับขบวนเกียรติยศ 
อัญเชิญประติมากรรมรูปปั้นศาสตราจารย์  ดร.วิภาต บุญศรี  วั งซ้าย สู่มหาวิทยาลัยแม่ โจ้  โดย มี                                           
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับคณะนักปั่น
จากกลุ่มจักรยานทัวร์ริ่งแม่โจ้ และคณะศิษย์เก่ารุ่นต่าง ๆ ที่ร่วมกันจัดกิจกรรม "แม่โจ้สามัคคี ปั่นพาอาจารย์      
บุญศรีกลับบ้าน" เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ประตูโชคประตูชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

6. งาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย”   
 

ดร. อ านวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในงาน “วันวิภาต บุญศรี         
วังซ้าย” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ น าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ 
ตัวแทนศิษย์เก่าแม่โจ้ และนักศึกษา กล่าวสดุดี วางพวงมาลา ร่วมร าลึกชาตกาล 104 ปี  อธิการบดีคนแรก 
และรับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย  จากอาจารย์พัชรินทร์  สุกัณศีล 
ทายาทศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย จ านวนเงิน 30,000 บาท และทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าแม่โจ้ 
รวมจ านวนเงินกว่า 100,000 บาท เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ประติมากรรมรูปปั้น ศาสตราจารย์     
ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่    
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1. โครงการบรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยในกฎหมายปกครอง  
เรื่อง “การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และนโยบายการขอก าหนดต าแหน่งที่
สูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ” 

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการเสวนา โครงการ
บรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยในกฎหมายปกครอง  เรื่อง “การขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และนโยบายการขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ” โดยมีผู้ร่วมการเสวนาประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองศาสตราจารย์ 
ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ ประธานสภา
พนักงาน ซึ่งจัดโดยสภาพนักงาน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. โครงการการสร้างและพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของตลาดในปัจจุบันและ
อนาคต เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน
และอนาคต 

 

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้  พร้อมด้วยกรรมการสภา
วิชาการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โครงการการสร้างและพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของตลาด
ในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในปัจจุบันและอนาคต จัดโดย ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง 
ข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 

 
 
 

2. ภารกิจกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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  3. โครงการกิจกรรมในหัวข้อ การผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 
  ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้  พร้อมด้วยกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการ 5 ท่าน ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ โครงการกิจกรรมในหัวข้อ  
การผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือเป็นการชี้แนะแนวทาง
ให้กับคณาจารย์ในการผลิตผลงานด้านงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เพ่ือน าไปสู่การขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการ จัดโดย ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4 . การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับบริษัทธรรมชาติกล้วยไม้ จ ากัด ครั้งที่ 2/2563 
 

พลเอก ดร.แป้ง  มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน      
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับบริษัท
ธรรมชาติกล้วยไม้ จ ากัด ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารส านักงาน
มหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และในวันดังกล่าว ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรือนกล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิส ณ ฟาร์ม
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
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5. ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย  
 

ดร.ณรงค์  ตนานุวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 
2563 ณ ห้องประชุมสารภี ส านักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และประธานทีป่ระชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6. การสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดล้อม 
  

ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า ค ณ บ ดี ค ณ ะส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะก า ร ออก แ บ บ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย พลเอก ดร.แป้ง  มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา ประกอบด้วย ดร.ณรงค์  ตนานุวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ประธานสภาพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมชี้แจงเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่ง
ของคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ และวิธีการสรรหาคณบดี ต่อผู้ปฏิบัติงานในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ด้วยระบบ
ออนไลน์ผ่ าน  Microsoft Teams และถ่ ายทอดสดผ่ าน  Video Conference และได้ จั ดการประชุม
คณะกรรมการสรรหาฯ ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ 
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563  ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
จังหวัดเชียงใหม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปี พ.ศ. 2563 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   หน้า 45 

7. การสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
 

คณะกรรมการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย        
ดร.ณรงค์  ตนานุวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา 
ประกอบด้วย ดร.สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ประธานสภา
พนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ และเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมชี้แจงและท าความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแม่ โจ้ - แพร่ฯ  
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจาก
ต าแหน่งของคณบดี พ.ศ. 2560 ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams และถ่ายทอดสดผ่าน Video 
Conference  และได้จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams เพ่ือ
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารส านักงาน
มหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. การสรรหาผู้อ านวยการส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 
 

คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ประกอบด้วย  
ดร.สมศักดิ์  ปณีตัธยาศัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา 
ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ ผู้อ านวยการ
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประธานสภาพนักงาน และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมชี้แจง
และท าความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในส านักวิจัยฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการก าหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่งของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ พ.ศ. 
2560  ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams  และการถ่ายทอดสดผ่าน Video Conference และได้
จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย 2 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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9. การสรรหาผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 

คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประกอบด้วย  
ดร.สมศักดิ์  ปณีตัธยาศัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา 
ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ ผู้อ านวยการ
ส านักหอสมุด ประธานสภาพนักงาน และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมชี้แจงและท าความเข้าใจ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในส านักบริหารฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่งของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ พ.ศ. 2560 และได้จัดการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้อง
ประชุมรวงผึ้ง อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  10. การประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี  
 

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประกอบด้วย  
พลเอก ดร.แป้ง  มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ และกรรมการ ประกอบด้วย 1) ดร.สมศักดิ์  
ปณีตัธยาศัย 2) ดร.ณรงค์  ตนานุวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  วรรณรัตน์ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า โดยคณะกรรมการจัดให้มีการประชุม จ านวน 4 ครั้ง ดังนี้  

การประชุมครั้งที่ ๑    
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา อธิการบดี ได้น าเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ใน

รอบสี่งบประมาณที่ครอบคลุมระยะเวลาด ารงต าแหน่ง ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของอธิการบดี เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย ๒ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจัดให้มีการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Microsoft Teams อีกทางหนึ่ง 
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  การประชุมครั้งที่ 2  
  
            รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา อธิการบดี ได้น าเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัแม่โจ้ 
ในรอบสี่ปีงบประมาณที่ครอบคลุมระยะเวลาด ารงต าแหน่ง หลังจากได้ปรับปรุงแผนฯ จากข้อเสนอแนะจาก 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 
๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจัดให้มีการประชุม
ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Microsoft Teams อีกทางหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การประชุมครั้งที่ 3 
 

            เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย ๒ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดให้มีการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Microsoft 
Teams อีกทางหนึ่ง  
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การประชุมครั้งที่ 4  
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา อธิการบดี ได้น าเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ในรอบสี่ปีงบประมาณที่ครอบคลุมระยะเวลาด ารงต าแหน่ง ที่ได้มีการทบทวนและปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดใหม่ 
ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคาร
ส านักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดให้มีการประชุมออนไลน์ผ่านสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย Microsoft Teams อีกทางหนึ่ง 
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          ภาคผนวก 
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1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
4. ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
 
 
  
 

เรื่อง QR Code 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา

การให้ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์  
พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 

 
 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 

 
 

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 7 เรื่อง  
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เรื่อง QR Code 
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประเมินส่วนงาน พ.ศ. 
2563 

 
 
 
 
 
 

 
 

6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2563  
 
 
 
 
 
 
 

7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
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เรื่อง QR Code 
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการควบคุมการใช้รถส่วนกลาง 

พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุม  
     พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็น
ค่าตอบแทนเก่ียวกับการสอน พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้จ านวน 6 เรื่อง 
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เรื่อง QR Code 
5.  ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยข้อก าหนดและแนวทาง 

การด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ. 
2563 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานวารสารทาง
วิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

เรื่อง QR Code 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยกเลิกค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ

เพ่ิมเติมส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
 
 
 
 
 

 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และ
วิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ควบระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 9 เรื่อง 



รายงานผลการด าเนินงานสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปี พ.ศ. 2563 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   หน้า 54 

เรื่อง QR Code 
3.  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรการยกเว้นและปรับลด

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภทค่าพัฒนานักศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019, COVID-19) ในภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรการยกเว้นและปรับลด
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภทค่าพัฒนานักศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019, COVID-19) ในภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม
ประเภทอ่ืน ๆ และปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019, 
COVID-19) 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมประเภท
อ่ืน ๆ และปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019, COVID - 19) 
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เรื่อง QR Code 
7. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

รับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

8. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยภายใน
ของส่วนงาน (ฉบับที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 

 
 
 
 
 
 

 

9. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยภายใน
ของส่วนงาน (ฉบับที่ 4) 
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เรื่อง QR Code 
1. ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณบดี 

วิทยาลัยนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 

 

2. ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 

 
 
 
 
 
 

 

3. ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.พ.ว.) 

 
 
 
 
 
 
 

4. ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน 
การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

4. ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 6 เรื่อง   
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เรื่อง QR Code 
5. ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตาม และ   

ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 

 

 

 

 

6. ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ท าเนียบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

   ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
   63 หมู่ 4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 

โทรศัพท์ 053-873042-46  โทรสาร 053-873042 
http//:www.council.mju.ac.th 

 




