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สรุปมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัท่ีส าคัญ 
มติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 

1. อนุมัติการลดเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาบริหารธุรกิจ) รหัสนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  รายการเงินสนับสนุนในการศึกษา 
ดูงานต่างประเทศส าหรับนักศึกษา ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 2019 
(Coronavirus Disease 2019, COVID – 19 ประกาศ ณ วันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2564 

2. อนุมัติแต่งต้ังกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ิมเติม จ านวน 2 ท่าน คือ 

 
 
 
 
 
 

3. อนุมัติจัดต้ังบริษัทเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ของมหาวิทยาลัย และเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย ลงทุนใน บริษัท เฟิร์สท์ 
ออร์แกนิค ซีดส์ จ ากัด และมีข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยน าไปพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะจากที่ประชมุสภามหาวิทยาลัย 
1 การจัดตั้งบริษัทจะต้องมุ่งเน้นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพราะสัดส่วนในการร่วมลงทุนส่วนใหญ่เป็นของ

มหาวิทยาลัย รวมถึงการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยในการด าเนินงาน 
2 โครงสร้างของการบริหารจัดการบริษัท ควรประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญ 4 ด้าน คือ 1) ด้านกฎหมาย 2) ด้านภาษี  

3) ด้านการจัดการธุรกิจ และ ๔) ด้านการเงิน โดยขอค าปรึกษาจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 

4. เห็นชอบการใช้ตราสัญลักษณ์พระพิรุณทรงนาคให้เป็นเครื่องหมายทางการค้า เพื่อให้ได้สิทธิคุ้มครอง 
ตามกฎหมาย  

5. รับรองรายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มอบให้มหาวิทยาลัยน าเสนอรายงาน
ประจ าปีต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป 

  หน้า 

 สรุปมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัท่ีส าคัญ 
 สรุปมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัท่ีส าคัญ ครั้งท่ี 3/2564 
 สรุปมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัท่ีส าคัญ ครั้งท่ี 4/2564 
 สรุปมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัท่ีส าคัญ ครั้งท่ี 5/2564 

 
1 
2 
3 

 ภารกจิสภามหาวิทยาลัย 4 
 ภารกจิกรรมการสภามหาวิทยาลยั 5 

นายภิญโญ วงสถาวร 
ประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท ไทยสถาวรเทรดดิ้ง จ ากัด 
 

นายเจนศลิป์ เจรญิบรวรศักดิ ์
ประธานหอการค้า 
จังหวัดพิจิตร 
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6. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 
2563 มอบให้มหาวิทยาลัยด าเนินการน าเสนอต่อรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ มีนโยบายให้ทุกส่วนงานตระหนักถึงความส าคัญของ  
ผลการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ทุกส่วนงานร่วมมือ  
ในการแก้ไขตามข้อคิดเห็นของผู้สอบบัญชี ตามรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส าหรับปีงบประมาณ 
2563 

7. รับทราบนโยบายการด าเนินงานของประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ดร.วรพงศ์  
นันทาภิวัฒน์) ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

ข้อเสนอแนะจากที่ประชมุสภามหาวิทยาลัย 
1 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นผู้ที่มีความเช่ียวชาญในเชิงธุรกิจ ซึ่งจะสามารถช่วยมหาวิทยาลัย  

ในการปรับเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกใหม่ได้ โดยมหาวิทยาลัยจะต้องเช่ือ มสัมพันธ์ในทางวิชาการ 
กับภาคเอกชนให้มากขึ้น 

2 ท าอย่างไรจะช่วยสร้างและปรับแนวคิดของคนในมหาวิทยาลัยให้เป็นนักธุรกิจ เพื่อจะช่วยในเรื่องการบริหาร  
ของมหาวิทยาลัยได้ 

3 มหาวิทยาลัยจะต้องพึ่งพาทักษะของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการเปลี่ยนจิตวิญญาณอาจารย์ 
นักศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการ เน้นแนวคิดในเชิงธุรกิจให้มากขึ้น โดยอาจเชิญคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ  
มาบรรยายเพื่อให้ความรู้ 

8. รับทราบการอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2563  
รวมจ านวนทั้งสิ้น 19 คน  

 ระดับปริญญาตรี  จ านวน  17 คน  
 ระดับปริญญาโท   จ านวน    2 คน 

 
สรุปมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัท่ีส าคัญ 

มติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2564 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 

1. อนุมัตแิต่งต้ังคณาจารย์ที่ผ่านการประเมินให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 17 ราย ดังน้ี 
 ระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน    5 ราย  
 ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน  12 ราย 

ส่วนงานที่สังกัด ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 
รองศาสตราจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

1 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรพัยากรทางน้ า 1 - 1 
2 คณะวิทยาศาสตร ์ 1 2 3 
3 คณะผลติกรรมการเกษตร 3 1 4 
4 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร - 2 2 
5 คณะบริหารธรุกิจ - 2 2 
6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม - 2 2 
7 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ี - 1 1 
8 มหาวิทยาลยัแม่โจ้ – แพรเ่ฉลมิพระเกียรต ิ - 2 2 

รวม 5 12 17 
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2. เห็นชอบการยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา รายการค่าพัฒนานักศึกษา (IT+Lib+กิจกรรม
นักศึกษา) และลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย จ านวน 600 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจ าปีการศึกษา 2563                 
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของนักศึกษา และผู้ปกครอง ในสถานการณ์ความรุนแรงของการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID - 19) 

3. รับทราบการอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 รวมจ านวนทั้งสิ้น 59 คน  
 ระดับปริญญาตรี  จ านวน  44 คน  
 ระดับปริญญาโท   จ านวน  12 คน 
 ระดับปริญญาเอก  จ านวน    3 คน 

4. รับทราบผลการจัดอันดับ SDGs และ SCD Ranking ปี 2021 ดังน้ี 

1) ผลการจัดอันดับ SDGs Impact Ranking มหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ได้คะแนน ๖๘.๒ คะแนน จาก  
๑๐๐ คะแนน อยู่ในช่วง ๓๐๑ – ๔๐๐ ของโลก (จ านวนทั้งหมด ๑,๑๑๕ มหาวิทยาลัย จาก ๙๔ ประเทศ) 
และอยู่ในช่วงอันดับที่ 5 ของประเทศไทย (จาก ๒๕ มหาวิทยาลัย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2) ผลการจัดอันดับ SCD University Ranking มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับที่ 2 ของประเทศไทย  
โดยได้รับคะแนนประเมิน ๔๓.๙๖ คะแนน และมีคะแนนสูงสุดในด้าน Policy 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้มีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าว 
อย่างกว้างขวาง 

5. เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนวันประชุมสภามหาวิทยาลัย จากก าหนดการเดิม “วันอาทิตย์” เป็น “วันเสาร์”  
ทั้งนี้ ตั้งแต่การประชุมครั้งท่ี 5/2564 เป็นต้นไป ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

สรุปมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัท่ีส าคัญ 
มติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2564 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 

1. อนุมัตแิต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว มีอ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อ 13 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดหลักเกณฑ์ว่า ควรจัดให้มีการ
ประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องหรือขอความคิดเห็นในเรื่องการก าหนดสัดส่วนองค์ประกอบและค่าน้ าหนักที่ใช้ในการติดตาม และ
ประเมินผล เพื่อให้การประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงานได้รับความร่วมมือมากยิ่งข้ึน   

2. เห็นชอบ “ร่าง” หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้มีข้อเสนอแนะว่า คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาปรับปรุงหรือเพิ่มเติม
องค์ประกอบและสัดส่วนค่าน้ าหนักได้ตามความเหมาะสมและน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป 

ครั้งท่ี วัน/เดือน/ปี 
5/2564 วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 
6/2564 วันเสาร์ที่  7  สิงหาคม 2564 

7/2564 วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 

8/2564 วันเสาร์ที่ 30 ตลุาคม 2564 

9/2564 วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 
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3. รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านระบบงานที่ส าคัญ ประจ าปีงบประม าณ  
พ.ศ. 2564   

1) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัย 
น าไปพิจารณาด าเนินการ ดังนี ้

ข้อเสนอแนะจากที่ประชมุสภามหาวิทยาลัย 
1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ ๖ เดือน กรณีการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ควรระบุ

เหตุผลว่าไม่ได้ตามเป้าหมายเพราะอะไร และในอีก ๖ เดือนต่อไปจะพัฒนาอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อสภามหาวิทยาลัย 
จะได้ให้ข้อเสนอแนะและนโยบายในการพัฒนา 

2 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการเรียน 
การสอนด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ นั้น มหาวิทยาลัยควรจะต้องมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนด้วย 
วิธีดังกล่าว และหาแนวทางแก้ไข เพ่ือให้นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาไปแล้วเป็นคนท่ีมีสมรรถภาพในการท างาน 

3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ควรพิจารณาการเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชน เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  
ใครจะเข้ามาเรียนเมื่อไรก็ได้ ไม่จ ากัดอายุ 

4 รายได้หลักของมหาวิทยาลัยมาจากค่าธรรมเนียมนักศึกษา มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพิ่มรายได้จากทรัพย์สิน 
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย และผลงานท่ีมหาวิทยาลัยมีอยู่อย่างจริงจัง โดยตั้งเป้าหมายการหารายได้ในแต่ละปี 

  และเห็นชอบการทบทวนเกณฑ์การประเมินความส าเร็จของตัวชี้วัดในแผน 

2) รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 
ภารกจิสภามหาวิทยาลัย 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2564 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2564 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลยั ช้ัน 5 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลยัแม่โจ้  
ทั้งนี้ ได้ด าเนินการจัดประชุมออนไลน์อีกช่องทางหนึ่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 



MJU COUNCIL NEWSLETTER 5 

 

ภารกจิกรรมการสภามหาวิทยาลยั 

 
ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการติดตาม  

และประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “บริบทวิกฤตการณ์รอบด้านกับการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่ออนาคต” และการเช่ือมโยงมิติการบริหารงานตามแผนบริหารมหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563 - 2566) 
กับการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในโครงการพัฒนาศักยภาพ 
นักบริหารมหาวิทยาลัย (MJU Leadership Program) “การบริหารและพัฒนาส่วนงานในภาวะวิกฤต เพื่อตอบโจทย์ 
การพลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม” ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 
ข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

 

 
ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ปลุกพลังความคิด  

“Sense of Urgency” และการบริหารงานแห่งอนาคต” ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารมหาวิทยาลยั (MJU Leadership 
Program) “การบริหารและพัฒนาส่วนงานในภาวะวิกฤต เพื่อตอบโจทย์การพลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยพัฒนาเทคโนโลยี  
และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม” เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

 

 

 

  

ภาพและข่าวจากฝ่ายสื่อสารองค์กร   
 

ภาพและข่าวจากฝ่ายสื่อสารองค์กร   
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ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์
และการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากลั่นกรองวาระที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ช้ัน 5 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยจัดให้มีการประชุมออนไลน์ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อีกช่องทางหนึ่ง 

 

พลเอก ดร.แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการติดตาม  
และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี และ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564  
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจัดให้มีการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อีกช่องทางหนึ่ง 

 

 

 

 

    

 
ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์

และการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองวาระที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านยุทธศาสตร์
และพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 
5/2564 เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสารภี ช้ัน 1 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

 

 

 

 

 

ณรงค์ ตนานุวัฒน์. [ออนไลน์]. 2021, แหล่งที่มา : https://www.facebook.com/Narong.tana [23 สิงหาคม 2564]   
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ดร.สมศักด์ิ ปณีตัธยาศัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  
และ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 
3/2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 และครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ช้ัน 5
อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เพื่อพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องและน าผลเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ประกอบการพิจารณา โดยจัดให้มีการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อีกช่องทางหนึ่ง 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

ดร.สมศักด์ิ ปณีตัธยาศัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมการประชุมช้ีแจงเพื่อท าความเข้าใจ 
เกี่ยวกับข้อบังคับและวิธีการสรรหาคณบดีต่อผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 2 คณะ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ 
โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดี ได้ด าเนินการช้ีแจงเพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการก าหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่งของคณบดี พ.ศ. 2560 และวิธีการสรรหาต่อผู้ปฏิบัติงาน  
และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาก าหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา และสถานที่การรับสมัคร
ทั้งนี้ จัดให้มีการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Microsoft Team อีกช่องทางหนึ่ง 

คณะศิลปศาสตร ์
วันท่ี 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 5 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย 2  
มีผู้ปฏิบตัิงานคณะศิลปศาสตร์เขา้ร่วมจ านวน 57 คน 

 
 
 
 
 
 
 

ณรงค์ ตนานุวัฒน์. [ออนไลน์]. 2021, แหล่งที่มา : https://www.facebook.com/Narong.tana [23 สิงหาคม 2564]   
 

ประชุมครั้งที่ 4/2564 

ประชุมครั้งที่ 3/2564 
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คณะเศรษฐศาสตร ์
วันท่ี 21 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 5  
อาคารส านักงานมหาวิทยาลยั 2 มีผู้ปฏิบตัิงานคณะเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมจ านวน 25 คน 

 
 
 
 
             
 
 
 

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
และ ดร.สมศักด์ิ ปณีตัธยาศัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุมช้ีแจงเพื่อท าความเข้าใจ 
เกี่ยวกับข้อบังคับและวิธีการสรรหาคณบดีต่อผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 2 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี 
การประมงและทรัพยากรทางน้ า โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดี ได้ด าเนินการช้ีแจงเพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่งของคณบดี พ.ศ. 2560 
และวิธีการสรรหาต่อผู้ปฏิบัติงานและจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาก าหนดขั้นตอน วิธีการ 
วัน เวลา และสถานท่ีการรับสมัครทั้งนี้ จัดให้มีการประชุมออนไลน์ผา่นสือ่อิเล็กทรอนิกสด์้วย Microsoft Team อีกช่องทางหนึ่ง 

คณะวิทยาศาสตร์ 
วันท่ี 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 5 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย 2  
มีผู้ปฏิบตัิงานคณะวิทยาศาสตร์เขา้ร่วมจ านวน 105 คน 

 
 
 
 
             
 
 
 
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า 

วันท่ี 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 5 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย 2  
มีผู้ปฏิบตัิงานคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ าเข้ารว่มจ านวน 26 คน 

 
 
 
 
             
 
 

 

 


