
รายชื�อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี/

คณบดี/ ผู้อํานวยการสํานัก
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจําและ

จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ซึ�งมิใช่คณาจารย์ประจํา 

 

การประชุมสภามหาวทิยาลัยแม่โจ้ 
ครั�งที� ๘/๒๕๖๔

      ดร.อํานวย ยศสุข นายกสภามหาวทิยาลัยแม่โจ้ 
จัดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั�งที�  ๘/๒๕๖๔ 
ในวันเสารที์�  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป�นต้นไป 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั�น ๕ อาคารสํานักงาน
มหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และ
เห็นชอบให้จัดการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
Meeting อีกช่องทางหนึ�ง 
      ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั�งที�  ๘/๒๕๖๔
เป�นการประชุมครั�งแรกของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ซึ�งดําเนินการตามบทบาทและอํานาจหน้าที�  ตามมาตรา ๒๒
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข่าวสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Council Newsletter

ประเด็นเด่น

พระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

แต่งตั�งนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการมหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๓ ราย

ป� ที�  ๔  ฉ บับ ที�  ๕
เ ดือนพฤศ จิกายน -  ธันวาคม ๒๕๖๔

 

ข่ า ว ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ โ จ้ ห น้ า  ๑

"อนุมัติ" แต่งตั�งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป�น อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

"อนุมัติ" แต่งตั�งรองอธิการบดี 
เป�น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

และแต่งตั�งรองอธิการบดี
เป�นผู้ทําหน้าที�แทน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
เมื�อเลขานุการไม่อาจปฏิบัติหน้าที�ได้



พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั�ง
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จํานวน ๑๓ ราย
         ตามประกาศสํานักนายกรฐัมนตร ีเรื�อง แต่งตั�งนายกสภามหาวทิยาลัยและกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวทิยาลัยแม่โจ้, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๔๗ ง วนัที� ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔, หน้า ๑ - ๒ 
ทั�งนี� ตั�งแต่วนัที� ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป�นต้นไป ดังนี�
         ๑) นายอํานวย  ยศสุข                                             เป�น นายกสภามหาวทิยาลัย    
           ๒) พลเอก แป�ง มาลากุล ณ อยธุยา                     เป�น กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                     
         ๓) นายองอาจ  กิตติคุณชยั                                   เป�น กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
           ๔) นายสุจนิต์  จนิายน                                            เป�น กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
           ๕) นายพงษ์  วเิศษไพฑูรย ์                                     เป�น กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
           ๖) นายพิษณุ  จนัทรว์ทัิน                                        เป�น กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
          ๗) นายสมศักดิ�  ปณีตัธยาศัย                                เป�น กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
           ๘) นายชยัยศ  สันติวงษ์                                          เป�น กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
           ๙) นายวยัวุฒิ  หล่อตระกูล                                    เป�น กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
           ๑๐) นายทนงเกียรติ  เกียรติศิรโิรจน์                     เป�น กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
           ๑๑) นายนาถ  ลิ�วเจรญิ                                           เป�น กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
          ๑๒) นายสุรนิทร ์ พงศ์ศุภสมิทธิ�                             เป�น กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
          ๑๓) รอ้ยตร ีวจิติร  อยูสุ่ภาพ                                   เป�น กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

สรุปมติที�ประชุมสภามหาวิทยาลัยที�สําคัญ
เมื�อวันที� ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

 

๑.   กรรมการสภามหาวทิยาลัยโดยตําแหน่ง 

        ๑) อธกิารบดี  (รองศาสตราจารย ์ดร.วรีะพล  ทองมา)
        ๒) ประธานสภาพนักงาน  (ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.พิมพ์ชนก  สังขแ์ก้ว)
        ๓) ประธานกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวทิยาลัย  (ดร.วรพงศ์  นันทาภิวฒัน์)
        ๔) นายกสมาคมศิษยเ์ก่าแม่โจ ้ (ดร.สมชาย  เขยีวแดง)

 

๒.   รายชื�อกรรมการสภามหาวทิยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธกิารบดี ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี และผู้ดํารงตําแหน่ง
       ผู้อํานวยการสํานัก ทั�งนี� ให้มีวาระการดํารงตําแหน่ง ตั�งแต่วนัที� ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป�นต้นไป ดังนี�
       ๑) รองศาสตราจารย ์ดร.เกรยีงศักดิ�  ศรเีงินยวง               ตําแหน่ง รองอธกิารบดี
        ๒) รองศาสตราจารยจ์กัรพงษ์  พิมพ์พิมล                          ตําแหน่ง คณบดีคณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
        ๓) ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.สุรยิจรสั  เตชะตันมีนสกุล      ตําแหน่ง คณบดีวทิยาลัยบรหิารศาสตร์
        ๔) รองศาสตราจารย ์ดร.อภินันท์  สุวรรณรกัษ์                  ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักวจิยัและส่งเสรมิวชิาการการเกษตร

  

 

๓.   รายชื�อกรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารย์ประจําและจากผู้ปฏิบติังานในมหาวทิยาลัยซึ�งมิใชค่ณาจารย์ประจํา 
       ทั�งนี� ให้มีวาระการดํารงตําแหน่ง ตั�งแต่วนัที� ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป�นต้นไป ดังนี�
       จากคณาจารย์ประจํา
       ๑) อาจารยพิ์รุฬห์พัฒน์  ภู่น้อย                                             ตําแหน่ง อาจารย์
       ๒) รองศาสตราจารย ์ดร.ประเสรฐิ  จรรยาสุภาพ                 ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
       ๓) ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.โชติพงศ์  กาญจนประโชติ        ตําแหน่ง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์

        จากผู้ปฏิบติังานประจําในมหาวทิยาลัย    

       ๔) นายพงษ์พิพัฒน์  ราชจนัทร ์                                             ตําแหน่ง หวัหน้างานศิษยเ์ก่าสัมพันธ ์ กองพัฒนานักศึกษา 

  

รายชื�อกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ข่ า ว ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ โ จ้ ห น้ า  ๒



ข่ า ว ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ โ จ้ ห น้ า  ๓

นายกสภามหาวิทยา ลัยและกรรมการสภามหาวิทยา ลัย ผู้ทรง คุณวุฒิ

นายกสภามหาวทิยาลัย

นายอํานวย ยศสุข

กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายองอาจ กิตติคุณชัย

กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 

พลเอก แป�ง  มาลากุล ณ อยุธยา

กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพิษณุ จันทร์วิ ทัน

กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพงษ์ วิ เศษไพฑูรย์

กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมศักดิ�  ปณีตัธยาศัย

กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวัยวุฒิ หล่อตระกูล

กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชัยยศ สันติวงษ์

กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์

กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุจินต์  จินายน

กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธ์

กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนาถ ลิ� วเจริญ

กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ร้อยตรี วิจิตร อยู่ สุภาพ



ข่ า ว ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ โ จ้ ห น้ า  ๔

"อนุมัติ" แต่งตั�งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

แต่งตั�ง ศาสตราจารย ์ดร.สุจนิต์  จนิายน  กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป�น  อุปนายกสภามหาวทิยาลัย

ทั�งนี� ตั�งแต่วนัที� ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป�นต้นไป

"อนุมัติ" แต่งตั�งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
และผู้ทําหน้าที�แทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๑) แต่งตั�ง รองอธกิารบดี (รองศาสตราจารย ์ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ)   เป�น เลขานุการสภามหาวทิยาลัย
     ทั�งนี�  ตั�งแต่วนัที� ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป�นต้นไป

๒) แต่งตั�ง รองอธกิารบดี (ผู้ชว่ยศาสตราจารยพ์าวนิ  มะโนชยั) 
     เป�น ผู้ทําหน้าที�แทนเลขานุการสภามหาวทิยาลัย  เมื�อเลขานุการไม่อาจปฏิบติัหน้าที�ได้
     ทั�งนี�  ตั�งแต่วนัที� ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป�นต้นไป

เห็นชอบ
       ๑. เห็นชอบ "รา่ง" นโยบายการเงินและการลงทุน มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 

           ที�ประชุมพิจารณาแล้ว  มีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี�
              ๑)  การลงทุนที�มหาวทิยาลัยเสนอมา ไม่ง่าย เพราะวา่ป�จจบุนัแนวโน้มการปรบัขึ�นลงของอัตราดอกเบี�ยมีการเคลื�อนไหวเรว็มาก 
จะต้องมีความตื�นตัวและดูดอกเบี�ยตลอดเวลา
              ๒)  มหาวทิยาลัยควรพิจารณาเปลี�ยนรูปแบบของการลงทุน เชน่ ใหค้ณะ สํานักต่าง ๆ บรกิารวชิาการเพื�อหารายได้
              ๓)  การลงทุนที�ได้รบัอัตราผลตอบแทนสูงยอ่มมีความเสี�ยงที�สูงเชน่กัน มหาวทิยาลัยจะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของเงินทุนด้วย
              ๔)  หากมหาวทิยาลัยแม่โจจ้ะลงทุนหารายได้จากดอกเบี�ย ควรบรหิารความเสี�ยงโดยกระจายฝากเงินไวกั้บสถาบันการเงินมากกวา่
หนึ�งแห่ง และควรมีแผนธรุกิจอยา่งน้อย ๕ ป�
              ๕)  ควรพิจารณาลงทุนกับทรพัยสิ์น อาคาร และพื�นที�ของมหาวทิยาลัย จะเป�นการลงทุนที�ไม่เสี�ยง เพราะทรพัยสิ์นและเงินก็ยงัอยู่
กับมหาวทิยาลัย เชน่ การลงทุนปรบัปรุงอาคารแล้วใหผู้้อื�นมาเชา่
              ๖)  หากดําเนินการโดยมูลนิธอิาจจะทํางานได้คล่องตัวกวา่
             ๗)  ควรตรวจสอบผลงานวจิยัที�มีการคุ้มครองทรพัยสิ์นทางป�ญญาของแต่ละคณะ แล้วนํามาประเมินมูลค่าวา่สามารถแปรเป�นทุน
หรอืนําไปต่อยอดในเชงิธรุกิจได้หรอืไม่
             ๘)  สภามหาวทิยาลัยได้แต่งตั�งคณะกรรมการการเงินและทรพัยสิ์น มีหน้าที�เสนอแนะต่อสภามหาวทิยาลัยเกี�ยวกับนโยบาย
การบรหิารการเงินและทรพัยสิ์นของมหาวทิยาลัย รวมทั�งการวางแผนการลงทุน มหาวทิยาลัยควรใหค้ณะกรรมการการเงินและทรพัยสิ์น
พิจารณาเรื�องการเงินและการลงทุน

             ทั�งนี�  ที�ประชุมมีมติ
             ๑)  เห็นชอบ “รา่ง” นโยบายการเงินและการลงทุน มหาวทิยาลัยแม่โจ้
             ๒)  มอบใหม้หาวทิยาลัยไปพิจารณาการแต่งตั�งคณะกรรมการการเงินและทรพัยสิ์นใหมี้องค์ประกอบเป�นไปตามขอ้บงัคับ
มหาวทิยาลัยแม่โจ ้วา่ด้วยการบรหิารการเงิน และทรพัยสิ์น พ.ศ. ๒๕๖๒  ทั�งนี� ที�ประชุมเหน็ชอบให ้ดร.สมศักดิ� ปณีตัธยาศัย 
กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป�นประธานกรรมการ
            ๓)  มอบให้มหาวทิยาลัยนําขอ้เสนอแนะของที�ประชุมสภามหาวทิยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ

       



เห็นชอบ
       ๒. เห็นชอบ กําหนดจํานวนผู้ช่วยอธกิารบดี รวมจํานวน ๔ ตําแหน่ง ตามเสนอ

       ๓. เห็นชอบ กําหนดการประชุมสภามหาวทิยาลัยแม่โจ้ รวม ๘ ครั�ง โดยกําหนดเป�นวนัเสาร ์ทุก ๖ สัปดาห์/ครั�ง 
            ครั�งที� ๑/๒๕๖๕          วนัที�  ๒๒   มกราคม  ๒๕๖๕
               ครั�งที� ๒/๒๕๖๕          วนัที�     ๕   มีนาคม   ๒๕๖๕
               ครั�งที� ๓/๒๕๖๕          วนัที�  ๒๓  เมษายน  ๒๕๖๕
               ครั�งที� ๔/๒๕๖๕          วนัที�      ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๕
               ครั�งที� ๕/๒๕๖๕          วนัที�   ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๕
               ครั�งที� ๖/๒๕๖๕          วนัที�  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
               ครั�งที� ๗/๒๕๖๕         วนัที�     ๘   ตุลาคม  ๒๕๖๕
               ครั�งที� ๘/๒๕๖๕          วนัที� ๑๘  พฤศจกิายน  ๒๕๖๕

            และปฏิทินการดําเนินงานของสภามหาวทิยาลัย ประจําป� ๒๕๖๕ ตามเสนอ 

       ๔. เห็นชอบ แผนพัฒนาและแผนกลยุทธ ์ในรอบ ๔ ป�งบประมาณของการดํารงตําแหน่ง (ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘)

ของหัวหน้าส่วนงาน จํานวน ๒ ส่วนงาน ดังนี�

           ๑) คณบดีคณะวทิยาศาสตร์
           ๒) คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรพัยากรทางน�า

           ที�ประชุมได้ให้ขอ้เสนอแนะเพื�อเป�นทิศทางและการพัฒนาคณะใหค้ณบดีทั�ง ๒ ส่วนงาน นําไปพิจารณาดําเนินการ  ดังนี�

              คณบดีคณะวทิยาศาสตร์
              ๑)  ป�จจบุนัประเทศจะเน้นไปทางด้านสุขภาพ ทุกสาขาของคณะวทิยาศาสตรส์ามารถปรบัหลักสูตร
ไปทางด้านสุขภาพได้ โดยอาจจะเน้นเป�นแบบประยกุต์
              ๒)  คณะวทิยาศาสตรมี์เครื�องมือทางด้านฟ�สิกส์มาก ควรเป�ดหลักสูตร Agrophysics
              ๓)  ทุกคณะต้องการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีาชว่ยในการวเิคราะห ์เพื�อใชส้รา้งอุปกรณ์
และนํามาชว่ยพัฒนางานวจิยั หรอืสิทธบิตัรที�คณะมี ดังนั�น คณะวทิยาศาสตรค์วรมีการทํางานบูรณาการรว่มกับคณะอื�น ๆ
              ๔)  ป�จจบุนัมีการสอนผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตมากขึ�น และในอนาคตจะนํา Metaverse มาใชกั้บการเรยีนการสอนอยา่งแน่นอน 
หากคณะสามารถนํามาใชไ้ด้ก่อนจะเป�นโอกาสของคณะ
              ๕)  คณบดีควรตั�งเป�าหมายจาํนวนผู้ดํารงตําแหน่งทางวชิาการใหท้้าทาย ในระยะเวลาที�ดํารงตําแหน่งคณบดี
              ๖)  คณะควรพิจารณาการจดัอันดับสาขาวชิาของมหาวทิยาลัยในระดับโลก เพื�อใหเ้กิดความท้าทาย

              คณบดีคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรพัยากรทางน�า
              คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรพัยากรทางน�า มีบุคลากร 
นักวจิยัที�มีศักยภาพหลายท่าน คณบดีควรสรา้งกลไกหรอืระบบใหบุ้คลากร
ที�มีศักยภาพของคณะมาชว่ยหารายได้ให้กับคณะและมหาวทิยาลัย

       

ข่ า ว ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ โ จ้ ห น้ า  ๕



การประชุมสภามหาวทิยาลัยแม่โจ้ 
ครั�งที� ๙/๒๕๖๔

        ดร.อํานวย ยศสุข นายกสภามหาวทิยาลัยแม่โจ้ 
จดัให้มีการประชุมสภามหาวทิยาลัยแม่โจ ้ครั�งที� ๙/๒๕๖๔  
ในวนัเสารที์� ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
สภามหาวทิยาลัย ชั�น ๕ อาคารสํานักงานมหาวทิยาลัย ๒ 
มหาวทิยาลัยแม่โจ ้จงัหวดัเชยีงใหม่  
      

สรุปมติที�ประชุมสภามหาวิทยาลัยที�สําคัญ
เมื�อวันที� ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

เห็นชอบ
      ๑. เห็นชอบ  ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 
และให้หัวหน้าส่วนงานนําขอ้เสนอแนะของสภามหาวทิยาลัยไปพิจารณาดําเนินการจัดทําแผนปรบัปรุงพัฒนาการดําเนินงาน 
และเผยแพรผ่ลการประเมินฯ ให้บุคลากรในส่วนงานทราบ และมอบหมาย ดังนี�
              ๑)  มอบให้อธกิารบดีพิจารณานําผลการประเมินฯ ไปใชป้ระโยชน์ในการกํากับติดตามการดําเนินงานของส่วนงาน 
และใหข้อ้มูลประกอบการพิจารณาเลื�อนขั�นเงินเดือน
              ๒)  มอบให้มหาวทิยาลัยนําขอ้มูลรายงานผลการดําเนินงานของหวัหน้าส่วนงานไปใชป้ระกอบการขบัเคลื�อนยทุธศาสตร์
ระดับมหาวทิยาลัย เพื�อเชื�อมโยงยทุธศาสตรก์ารพัฒนามหาวทิยาลัยสู่ส่วนงานที�ชดัเจนขึ�น

      ๒. เห็นชอบ "รา่ง" ข้อบงัคับมหาวทิยาลัยแม่โจ้ และ "รา่ง" ระเบยีบมหาวทิยาลัยแม่โจ้ จํานวน ๕ ฉบบั โดยไม่มีการแก้ไข ดังนี�
           ๑)  "รา่ง" ขอ้บงัคับมหาวทิยาลัยแม่โจ ้วา่ด้วยการบรหิารจดัการทรพัยสิ์นทางป�ญญาจากผลงานวจิยัและนวตักรรม พ.ศ. ..... 
             ๒)  "รา่ง" ขอ้บงัคับมหาวทิยาลัยแม่โจ ้วา่ด้วยการเลือกตั�งกรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยป์ระจาํและจากผู้ปฏิบติังาน
                    ในมหาวทิยาลัยที�มิใชค่ณาจารยป์ระจาํ (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ..... 
             ๓)  "รา่ง" ขอ้บงัคับมหาวทิยาลัยแม่โจ ้วา่ด้วยอํานาจการสั�งลงโทษ วธิกีารออกคําสั�งและการแก้ไขคําสั�งเกี�ยวกับการลงโทษ
                    ผู้ปฏิบติังานในมหาวทิยาลัย พ.ศ. ..... 
             ๔)  "รา่ง" ขอ้บงัคับมหาวทิยาลัยแม่โจ ้วา่ด้วยเครื�องแบบพนักงาน มหาวทิยาลัยแม่โจ ้พ.ศ. .....
             ๕)  "รา่ง" ระเบยีบมหาวทิยาลัยแม่โจ ้วา่ด้วยบตัรประจาํตัวผู้บรหิาร และผู้ปฏิบติังานภายในมหาวทิยาลัย พ.ศ. .....

          
ข่ า ว ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ โ จ้ ห น้ า  ๖



 

 

 

เห็นชอบ
       ๓. เห็นชอบ แผนพัฒนาและแผนกลยุทธ ์ในรอบ ๔ ป�งบประมาณของการดํารงตําแหน่ง (ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘)

ของหัวหน้าส่วนงาน จํานวน ๒ ส่วนงาน ดังนี�

           ๑) คณบดีคณะศิลปศาสตร์
           ๒) คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

           ที�ประชุมได้ให้ขอ้เสนอแนะเพื�อเป�นทิศทางและการพัฒนาคณะใหค้ณบดีทั�ง ๒ ส่วนงาน นําไปพิจารณาดําเนินการ  ดังนี�

              คณบดีคณะศิลปศาสตร์
              ๑)  คณะควรพิจารณาการเป�ดอบรมภาษาอินเดียเพิ�ม เนื�องจากป�จจบุนัมีคนจากประเทศอินเดียมาทําธรุกิจในประเทศไทยมากขึ�น
              ๒)  ควรมีการสอนเรื�องวฒันธรรมไทยรว่มไปด้วยกับการสอนภาษา
              ๓)  ผู้สอนรายวชิาศึกษาทั�วไปจะต้องเน้น “คุณภาพ” ด้วย การสอนที�มีคุณภาพ ผู้สอนจะต้องบูรณาการความรู้
เพื�อให้บณัฑิตมีความพรอ้มในการทํางาน และสามารถดําเนินชวีติอยูใ่นสังคมได้อยา่งมีความสุข
              ๔)  แต่ละคณะมีการหารายได้จากการจดัฝ�กอบรมอยูแ่ล้ว หากคณะศิลปศาสตรเ์ขา้ไปเชื�อมหรอืบูรณาการกับหลาย ๆ ศาสตรไ์ด้ 
ก็จะเป�นการหารายได้อีกทางหนึ�ง เชน่ คณะอื�นจดัฝ�กอบรมกับชาวต่างชาติ คณะศิลปศาสตรอ์าจจะเข้าไปชว่ย
ในส่วนของล่ามแปลภาษา หรอืกิจกรรมที�เกี�ยวกับศิลปวฒันธรรม
              ๕)  คณะมีสาขาที�เกี�ยวขอ้งกับการพัฒนาสุขภาพ ควรพิจารณาการเข้าไปมีส่วนรว่ม
กับอาคารกีฬาและนันทนาการ (Sport Complex) ของมหาวทิยาลัย หรอืโครงการ Well – Being Chumphon
              ๖)  เรื�องของงานวจิยั คณะอาจจะเน้นการตีพิมพ์เชงิเทคนิค Technical English 
เพราะสามารถเป�นผลงานทางวชิาการได้เชน่กัน อีกทั�งจะเป�นการเพิ�มผลงานตีพิมพ์ได้มากขึ�น
              ๗)  มหาวทิยาลัยแม่โจ ้มีจดุแขง็เรื�องศิษยเ์ก่าในประเทศเพื�อนบา้น รวมถึงสถานทูตไทยในต่างประเทศยนิดีให้ความรว่มมือ 
คณะควรใชโ้อกาสเหล่านี�ในการเขา้ไปสรา้งความรว่มมือ

              คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
              ๑)  มหาวทิยาลัยแม่โจเ้ป�นมหาวทิยาลัยทางการเกษตร คณะควรพิจารณาในเรื�องการพยากรณ์อากาศทางด้านการเกษตร 
เพื�อเป�นขอ้มูลให้เกษตรกรในการตัดสินใจเพาะปลูก
              ๒)  คณะควรทํา Big Data ทุกมิติในเรื�องของกระบวนการทางการเกษตร 
ตั�งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการจาํหน่าย การเก็บข้อมูลสามารถนําไปบูรณาการกับคณะอื�น ๆ ได้ 
จะได้องค์ความรูใ้หม่ที�สามารถต่อยอดในการเป�ดหลักสูตรใหม่ได้ จะเป�นการสรา้งความโดดเด่น
ให้กับคณะและมหาวทิยาลัย
             ๓)  ควรกําหนดค่าเป�าหมายในแต่ละตัวชี�วดัเพิ�มขึ�นทุกป� เพื�อใหมี้ความท้าทาย
             ๔)  คณะควรพิจารณาพัฒนาโปรแกรมที�ชว่ยในการตัดสินใจในการกู้เงินของเกษตรกรใหแ้ก่
ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ�งในประเทศไทยยงัไม่มีหน่วยงานไหนพัฒนาโปรแกรมได้
             ๕)  คณะควรเน้น BCG Economy ไม่ใชเ่น้นเพียง Green Economy

       

ข่ า ว ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ โ จ้ ห น้ า  ๗



ภารกิจนายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

ข่ า ว ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ โ จ้ ห น้ า  ๘

โครงการกรรมการสภามหาวิทยาลัย
พบผู้บริหารมหาวิทยาลัย

            เมื�อวนัศุกรที์� ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๖๔  กองเลขานุการสภามหาวทิยาลัย
สํานักงานสภามหาวทิยาลัย ได้จดั โครงการกรรมการสภามหาวทิยาลัย
พบผู้บรหิารมหาวทิยาลัย ขึ�น ณ หอ้งขา้วหอมมะลิ ชั�น ๑ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ มหาวทิยาลัยแม่โจ ้
โดย ดร.อํานวย ยศสุข นายกสภามหาวทิยาลัย เป�นประธานเป�ดโครงการ 

            สําหรบัการจดัโครงการนี�มีวตัถุประสงค์เพื�อใหก้รรมการสภามหาวทิยาลัย
พบผู้บรหิารมหาวทิยาลัย และได้รบัทราบขอ้มูลในด้านต่าง ๆ รวมทั�งสถานการณ์
ในป�จจบัุนของมหาวทิยาลัย เพื�อเป�นขอ้มูลในการกํากับ ดูแลของสภามหาวทิยาลัย
และเพื�อรว่มกันแสดงความคิดเหน็และใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรุง
และพัฒนาการบรหิารจดัการมหาวทิยาลัย ของสภามหาวทิยาลัย 



 
                  เมื�อวนัเสารที์� ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๔  มหาวทิยาลัยแม่โจ ้ได้จดั พิธรีบัสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั�งนายกสภามหาวทิยาลัยและกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวทิยาลัยแม่โจ้ ณ หอ้งอินทนิล ชั�น ๒ 
สํานักงานมหาวทิยาลัย ๒ มหาวทิยาลัยแม่โจ้
                  รองอธกิารบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) เลขานุการสภามหาวทิยาลัย เชญิประกาศสํานักนายกรฐัมนตรี
เรื�อง แต่งตั�งนายกสภามหาวทิยาลัยและกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวทิยาลัยแม่โจ ้วางที�โต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระวชริเกล้าเจา้อยูหั่ว 
                  รองศาสตราจารย์ ดร.วรีะพล ทองมา อธกิารบดี อ่านประกาศสํานักนายกรฐัมนตร ีเรื�อง แต่งตั�งนายกสภามหาวทิยาลัยและกรรมการ
สภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวทิยาลัยแม่โจ ้จาํนวน ๑๓ ราย 

 

        พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั�งนายกสภามหาวิทยาลัย

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 

ข่ า ว ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ โ จ้ ห น้ า  ๙

 
            
๑) นายอํานวย ยศสุข                             เป�น นายกสภามหาวทิยาลัย 
๒) พลเอก แป�ง มาลากุล ณ อยธุยา    เป�น กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๓) นายองอาจ กิตติคุณชยั                   เป�น กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔) นายสุจนิต์ จนิายน                            เป�น กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕) นายพงษ์ วเิศษไพฑูรย ์                    เป�น กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖) นายพิษณุ จนัทรว์ทัิน                       เป�น กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗) นายสมศักดิ� ปณีตัธยาศัย              เป�น กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘) นายชยัยศ สันติวงษ์                         เป�น กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙) นายวยัวุฒิ หล่อตระกูล                   เป�น กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐) นายทนงเกียรติ เกียรติศิรโิรจน์   เป�น กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑) นายนาถ ลิ�วเจรญิ                         เป�น กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒) นายสุรนิทร ์พงศ์ศุภสมิทธิ�          เป�น กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๓) รอ้ยตร ีวจิติร อยูสุ่ภาพ               เป�น กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 
                  นายอํานวย ยศสุข นายกสภามหาวทิยาลัย ถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชริเกล้าเจา้อยูห่วั
เป�ดกรวยดอกไม้ รบัพระบรมราชโองการแต่งตั�งนายกสภามหาวทิยาลัย
                  กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชริเกล้าเจา้อยูห่วั 
รบัพระบรมราชโองการแต่งตั�งกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามลําดับ
                  นายอํานวย ยศสุข นายกสภามหาวทิยาลัย กล่าวสํานึกในพระมหากรุณาธคุิณ
                  เสรจ็พิธ ีถ่ายภาพที�ระลึก นายกสภามหาวทิยาลัย กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวทิยาลัย และผู้บรหิาร
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        พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั�งนายกสภามหาวิทยาลัย

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 

ภาพ : ฝ�ายสื�อสารองค์กร สํานักงานมหาวทิยาลัย

คณะผู้จัดทํา
ที�ปรึกษา : นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
กองบรรณาธิการ : เลขานุการสภามหาวิทยาลัย (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)
ผู้อํานวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย, นางสรัญญา อาษาไชย, 
นางสาวเมธิณี วันดี, นางเพ็ญนภา กันทะตา, นางโยษิตา กาญจนคงคา
ผู้จัดพิมพ์ : กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
๖๓ หมู่ ๔ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย
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