
การประชุมสภามหาวทิยาลัยแม่โจ้ ครั�งที� ๓/๒๕๖๕

        ดร.อํานวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จดัให้มีการประชุม
สภามหาวทิยาลัยแม่โจ ้ครั�งที� ๓/๒๕๖๕ ในวนัเสารที์� ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวทิยาลัย ชั�น ๕ อาคารสํานักงาน
มหาวทิยาลัย ๒ มหาวทิยาลัยแม่โจ ้จงัหวดัเชยีงใหม่ และเห็นชอบให้จดัการ
ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting อีกชอ่งทางหนึ�ง 

ข่าวสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Council Newsletter

ประเด็นเด่น

"อนุมัติ" หลักสูตรการเรียนการสอน
จํานวน ๑๕ หลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง จํานวน ๑๔ หลักสูตร
หลักสูตรใหม่ จํานวน ๑ หลักสูตร

ป� ที�  ๕  ฉ บับ ที�  ๓
เ ดือน เมษายน ๒๕๖๕
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อนุมัติแต่งตั�ง

เห็นชอบ กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์
และวิธีการรับนักศึกษาพิการ
ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๕

เห็นชอบ 

๑) คณะกรรมการการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ  
    หน้าที�ของอธิการบดี ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒) คณะกรรมการเพื�อติดตามและประเมินผลการจัดตั�ง   
    การรวม การยุบเลิกส่วนงาน หน่วยงานภายใน
    ของส่วนงานและหน่วยงานย่อย

เห็นชอบ การขอทบทวนแผนบริหาร
มหาวิทยาลัย แผนพัฒนาส่วนงาน
และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑) "ร่าง" แผนบริหารจัดการความเสี�ยง 
    ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับมหาวิทยาลัย
๒) "ร่าง" คู่มือการประกันคุณภาพภายในส่วนงาน
    สนับสนุน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
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"อนุมัติ" ปริญญากิตติมศักดิ� ประจําป� ๒๕๖๔สรุปมติที�ประชุมสภามหาวิทยาลัยที�สําคัญ
เมื�อวันที� ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕

อนุมัติ
หลักสูตรการเรยีนการสอน จํานวน ๑๕ หลักสูตร ดังนี� 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับปรญิญาตร ีจํานวน ๘ หลักสูตร

๑. หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาพืชสวน (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะผลิตกรรมการเกษตร 

๒. หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการประมงและนวตักรรมการผลิตสัตวน์�า (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 

     คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรพัยากรทางน�า 

๓. หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมการจดัการธรุกิจประมง (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 

     คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรพัยากรทางน�า  

๔. หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 

     คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

๕. หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยหีลังการเก็บเกี�ยว (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 

     คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

๖.  หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโนยสีารสนเทศ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวทิยาศาสตร์

๗. หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมวสัดุ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวทิยาศาสตร์

๘. หลักสูตรบรหิารธรุกิจบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมธรุกิจดิจทัิล (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะบรหิารธรุกิจ

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับบณัฑิตศึกษา จํานวน ๖ หลักสูตร

๙. หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพืชสวน (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะผลิตกรรมการเกษตร

๑๐. หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาสัตวศาสตร ์(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะสัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

๑๑. หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาสัตวศาสตร ์(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะสัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

๑๒. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวศิวกรรมพลังงานทดแทน (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) วทิยาลัยพลังงานทดแทน

๑๓. หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพันธศุาสตร ์(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวทิยาศาสตร์

๑๔. หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาพันธศุาสตร ์(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวทิยาศาสตร์

หลักสูตรใหม่ จํานวน ๑ หลักสูตร

๑๕. หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเกษตรอัจฉรยิะ (ต่อเนื�อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะสัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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อนุมัติ
          ๑. แต่งตั�งคณะกรรมการการติดตาม และประเมินผลการปฏิบติัหน้าที�ของอธกิารบดี ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

จาํนวน ๕ ราย ประกอบด้วย

    

๑.     ดร.สมศักดิ�  ปณีตัธยาศัย                                              เป�นประธานกรรมการ
         กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒.     นายพิษณุ  จนัทรว์ทัิน                                                    เป�นกรรมการ
         กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓.    ดร.องอาจ  กิตติคุณชยั                                                  เป�นกรรมการ
         กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔.     รองศาสตราจารย ์ดร.ประดิษฐ ์ วรรณรตัน์                   เป�นกรรมการ
         ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๕.     ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.เรอืงเดช  วงศ์หล้า                  เป�นกรรมการ
         ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

          โดยมีผู้อํานวยการกองเลขานุการสภามหาวทิยาลัย เป�นเลขานุการ และเจา้หน้าที�ของกองเลขานุการสภามหาวทิยาลัย ๒ คน 

เป�นผู้ชว่ยเลขานุการ เพื�อทําหน้าที�ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติัหน้าที�ของอธกิารบดี โดยใหค้ณะกรรมการดังกล่าว มีอํานาจหน้าที�

ให้เป�นไปตามขอ้ ๑๔ แห่งขอ้บงัคับมหางวทิยาลัยแม่โจ ้วา่ด้วยหลักเกณฑ์ วธิกีารติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที�ของอธกิารบดี 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

          ๒. แต่งตั�งคณะกรรมการเพื�อติดตามและประเมินผลการจัดตั�ง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน หน่วยงานภายในของส่วนงาน

และหน่วยงานย่อย  ประกอบด้วย

๑.    ศาสตราจารย ์ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิรโิรจน์                           เป�นประธานกรรมการ
        กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒.    รอ้ยตร ีดร.วจิติร อยูสุ่ภาพ                                                        เป�นรองประธานกรรมการ
         กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓.    อธกิารบดี                                                                                    เป�นกรรมการ
๔.    รองอธกิารบดี (ผู้ชว่ยศาสตราจารยพ์าวนิ มะโนชยั)                เป�นกรรมการ
๕.    รองอธกิารบดี (รองศาสตราจารย ์ดร.เกรยีงศักดิ� ศรเีงินยวง)  เป�นกรรมการ
๖.    รองอธกิารบดี (ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)             เป�นกรรมการ
๗.   ประธานคณะกรรมการ Dean Forum                                       เป�นกรรมการ
๘.    ประธานสภาพนักงาน                                                                  เป�นกรรมการ
๙.    ผู้อํานวยการสํานักบรหิารและพัฒนาวชิาการ                          เป�นกรรมการ
๑๐.  ผู้อํานวยการกองคลัง                                                                 เป�นกรรมการ
๑๑.  ผู้อํานวยการกองบรหิารทรพัยากรบุคคล                                 เป�นกรรมการ
๑๒.  หวัหน้าฝ�ายกฎหมาย                                                                 เป�นกรรมการ
๑๓.  ผู้อํานวยการกองแผนงาน                                                        เป�นเลขานุการ

เพื�อติดตามและประเมินผลการจดัตั�ง การรวม การยบุเลิกส่วนงาน หน่วยงานภายในของส่วนงานและหน่วยงานยอ่ย
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รับทราบ
๑. รบัทราบ จุดเด่นของคณะสัตวแพทยศาสตร์

     ที�ประชุมมีขอ้เสนอแนะ ดังนี�

      ๑) มหาวทิยาลัยควรไปปรกึษากับอดีตอธบิดีกรมปศุสัตว ์(นายสัตวแพทยย์คุล ลิ�มแหลมทอง) ท่านอาจจะใหค้วามเห็นที�เป�นประโยชน์

กับมหาวทิยาลัย ก่อนไปปรกึษากับรฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วา่จะมีแนวทางในการสนับสนุนมหาวทิยาลัยอยา่งไร

ในการจดัตั�งคณะสัตวแพทยศาสตร ์ทั�งนี� โครงการและแผนธรุกิจของคณะจะต้องมีความพรอ้ม ทันสมัย และชดัเจน ก่อนจะไป

ขอรบัคําปรกึษา

      ๒) จดุเด่นที�คณะสัตวแพทยศาสตรค์วรนําเสนอเพื�อเป�นการชว่ยเสรมิใหเ้หน็วา่ มีความแตกต่างจากสถาบนัอื�นอยา่งไร 

ควรประกอบด้วย Smart Knowledge, Smart Skill, Smart Person และ Smart Engagement

      ๓) คณะสัตวแพทยศาสตรค์วรมีเครอืขา่ยกับสถาบนัอื�นในต่างประเทศที�มีการเรยีนการสอน หลักสูตรสัตวแพทย ์เชน่ 

มหาวทิยาลัยมิยาซากิ (Miyazaki University) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์และสัตวแพทยศาสตรโ์อบฮิิโระ (Obihiro University of

Agriculture and Veterinary Medicine)

      ทั�งนี� ที�ประชุมมีมติมอบให้คณะสัตวแพทยศาสตร ์นําข้อเสนอแนะของที�ประชุมสภาฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

๒. รบัทราบ การออกประกาศสภามหาวทิยาลัยแม่โจ้ เรื�อง การกําหนดนโยบายสภามหาวทิยาลัย 

     นโยบายสภามหาวทิยาลัย มี ๙ ด้าน ดังต่อไปนี�  

     (๑)  นโยบายด้านกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคับ มหาวทิยาลัยต้องมีการออกและการแก้ไขกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับ จะต้องเอื�อต่อการพัฒนา

มหาวทิยาลัยใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ ตามมาตรา ๗ แหง่พระราชบญัญติัมหาวทิยาลัยแม่โจ ้พ.ศ. ๒๕๖๐ จะต้องสอดคล้องกับแนวปฏิบติั

ตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบนัอุดมศึกษาและแนวปฏิบติัตามหลักความรบัผิดชอบต่อสังคม หลักเสรภีาพทางวชิาการ หลักความอิสระ

และหลักความเสมอภาค

      (๒)  นโยบายด้านทรพัยสิ์น การเงิน และการลงทุน มหาวทิยาลัยต้องมีการจดัทําแผนธรุกิจ (Business Plan) และการวางแผน

การดําเนินงาน การหารายได้ รายจา่ยหา้ป�ล่วงหน้า เพื�อใหส้ามารถรูจ้ดุคุ้มทุน การทํากําไร แผนการลงทุน การใชท้รพัยสิ์นอยา่งคุ้มค่า

และแผนการจดัหาแหล่งเงินทุน เพื�อให้มหาวทิยาลัยดําเนินงานอยูร่อด มีกําไร เติบโต และมีความยั�งยนื การจาํแนกทรพัยสิ์น

ออกเป�นทรพัยสิ์นเพื�อสรา้งรายได้ ทรพัยสิ์นเพื�อการพัฒนาที�ไม่หวงักําไร (ภารกิจการเรยีนการสอน วจิยั บรกิาร ทํานุบาํรุง ทรพัยสิ์น

เพื�อสาธารณะและบรกิารพื�นฐาน) โดยจดัทํางบการเงินของมหาวทิยาลัยใหเ้ป�นมาตรฐานเดียวกันและรายงานต่อสภามหาวทิยาลัย

      (๓)  นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลย ีนวตักรรม และองค์ความรู ้มหาวทิยาลัยต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยแีละองค์ความรู้

ทางวชิาการที�ทันสมัยตลอดเวลา ให้ศูนยค์วามเป�นเลิศ อุทยานวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยเีกษตรและอาหาร และฐานเรยีนรูด้้านเกษตร 

รว่มสรา้งองค์ความรูใ้นวทิยาการหลากหลายสาขามาผสมผสาน (Cross Disciplinary Collaboration) โดยมีเกษตรเป�นรากฐาน

เพื�อนําความรูสู่้สังคมและการพัฒนาอยา่งยั�งยนื

      (๔)  นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา มหาวทิยาลัยต้องมีการพัฒนาหลักสูตร งานวจิยั งานบรกิารวชิาการใหม่ ๆ 

ที�ตรงความต้องการของการพัฒนาประเทศอยา่งยั�งยนื การประกันคุณภาพระดับสากลของบณัฑิตที�เป�นนักปฏิบติัที�มีความเชี�ยวชาญ

(Hands-on Professional) อดทนสู้งาน และมีคุณธรรม จรยิธรรมในวชิาชพี ตามปรชัญาการศึกษาของมหาวทิยาลัยแม่โจ้

      (๕)  นโยบายด้านบุคลากร มหาวทิยาลัยต้องมีการบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์หทํ้างานอยา่งคุ้มค่า มีประสิทธภิาพ มีการลงทุนและสรา้ง

ทุนมนุษย ์โดยดึงศักยภาพของบุคลากรที�มีศักยภาพสูงออกมาสรา้งคุณค่าในอนาคตใหกั้บมหาวทิยาลัย ให้มีแผนสรา้งผู้นํา มหาวทิยาลัย

ควรมีการพัฒนาคนเพื�อการพัฒนาทักษะ (Re-skill/Up-skill) ที�สอดคล้องและทันกับโลกการเปลี�ยนแปลง และควรมีแผนความก้าวหน้า

ในอาชพี ภาระงานแรงจงูใจ ค่าตอบแทน สวสัดิการ การประเมินและการวดัผล



 

เห็นชอบ
๑. เห็นชอบ กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวธิกีารรบันักศึกษาพิการ ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๕ 

     และให้มหาวทิยาลัยจัดทําประกาศสภามหาวทิยาลัยต่อไป

๒. เห็นชอบ การขอทบทวนแผนบรหิารมหาวทิยาลัย แผนพัฒนาส่วนงาน และแผนปฏิบติัการมหาวทิยาลัย 

     ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

     ที�ประชุมมีขอ้เสนอแนะ ดังนี�

      ๑) มหาวทิยาลัยไม่ควรปรบัแผน ตั�งเป�าหมายไวอ้ยา่งไรก็ควรรายงานผลตามที�ดําเนินการได้ หากผลการดําเนินงานไม่เป�นไป

ตามเป�าหมายที�ตั�งไวก็้ให้ชี�แจงเหตุผล

      ๒) การประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผน ควรมีการประเมินทั�ง ๓ รูปแบบ คือ 

            ๑) ประเมินสิ�งที�ได้ทํา  ๒) ประเมินสิ�งที�ทําได้ และ ๓) ประเมินความคุ้มค่า โดยเฉพาะกิจกรรม/โครงการที�เป�นกิจกรรมสําคัญ 

มีส่วนขบัเคลื�อนมหาวทิยาลัย ควรเน้นการประเมินผล เมื�อได้มีการประเมินคณะกรรมการประเมินจะได้มองเห็นภาพเชงิลึกในจดุนั�น 

จงึไม่ควรประเมินในรูปแบบสิ�งที�ทําได้เพียงอยา่งเดียว เพราะจะทําใหไ้ม่เกิดการพัฒนาและปรบัปรุง

      ทั�งนี� ที�ประชุมมีมติเห็นชอบการขอทบทวนแผนบรหิารมหาวทิยาลัย แผนพัฒนาส่วนงาน และแผนปฏิบัติการมหาวทิยาลัย 

ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเสนอ

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

นโยบายสภามหาวทิยาลัย มี ๙ ด้าน (ต่อ)

      (๖)  นโยบายด้านการสื�อสารองค์กร มหาวทิยาลัยต้องมีการจดัทําแผนการสื�อสารทิศทาง เป�าหมาย นโยบาย และแผนพัฒนา 

ค่านิยมและวฒันธรรมการทํางานสู่ทุกระดับชั�นของมหาวทิยาลัยและสู่ภายนอก ทั�งในระดับชาติ และนานาชาติ (เครอืขา่ย สังคม ชุมชน 

ศิษยเ์ก่า เกษตรกร) สื�อสาร อัตลักษณ์ สรา้งภาพลักษณ์ของมหาวทิยาลัยและผลงานใหสั้งคมรบัรู ้ผลิตสื�อที�ทันสมัยทั�งในบรบิท 

เนื�อหาและชอ่งทางการสื�อสารให้สอดรบักับกลุ่มเป�าหมายสรา้งและปลูกฝ�งวฒันธรรมการทํางานที�ดีแก่บุคลากรตามวถีิแม่โจ้

      (๗)  นโยบายด้านโครงสรา้ง มหาวทิยาลัยต้องมีการทบทวนและปรบัภารกิจและโครงสรา้งใหก้ระชบั มีความคล่องตัว ยดืหยุน่ 

และใชท้รพัยากรรว่มกันอยา่งมีประสิทธภิาพ การจดักลุ่มคลัสเตอรข์องงานสายบงัคับบญัชาชดัเจน ระบบการสื�อสาร การรายงาน 

การประสานงาน และให้มีความรว่มมือที�ดี โดยนําเอาดิจทัิลเทคโนโลยมีาชว่ย

      (๘)  นโยบายด้านดิจทัิล มหาวทิยาลัยต้องมีการพัฒนาสู่ความเป�นมหาวทิยาลัยดิจทัิล (Digital University) โดยนําดิจทัิลเทคโนโลยี

มาเปลี�ยนแผนธรุกิจ (Business Plan) ในภารกิจการศึกษาแบบไรห้อ้งเรยีน นําแผนดิจทัิลเทคโนโลยมีาแปลงแผนพัฒนาระดับยทุธศาสตร์

สู่การปฏิบติั เพื�อปรบัปรุงกระบวนการทํางาน โดยต้องมีโครงสรา้งของงานดิจทัิลระดับมหาวทิยาลัย และมีการพัฒนา Dashboard ในระดับ

สภามหาวทิยาลัย ระดับคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัย และระดับส่วนงาน ผ่านระบบการรวมศูนยข์อ้มูลเป�นหนึ�งเดียว (Single Data)

      (๙)  นโยบายการกํากับติดตามแบบบูรณาการ มหาวทิยาลัยต้องมีการใหห้น่วยงานที�มีหน้าที�ขับเคลื�อนยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลัย

บรหิารจดัการในลักษณะองค์รวม (Management Cockpit) และบูรณาการภารกิจการศึกษากับภารกิจเชงิยทุธศาสตรใ์ห้สอดคล้อง

และเอื�อต่อกัน เพื�อให้มีนโยบายการกํากับติดตามอยา่งมีส่วนรว่ม



 

เห็นชอบ
๓. เห็นชอบ "รา่ง" แผนบรหิารจัดการความเสี�ยง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับมหาวทิยาลัย ตามเสนอ

     ที�ประชุมมีขอ้เสนอแนะ ดังนี�

      ๑) ประเด็นความเสี�ยง ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที�มีคะแนนไม่อาจจะยอมรบัได้ ซึ�งมหาวทิยาลัยได้มีกิจกรรมควบคุมไปแล้วนั�น

มหาวทิยาลัยควรรายงานผลการดําเนินการต่อสภามหาวทิยาลัยเพื�อทราบ เนื�องจากความเป�นเสี�ยงที�ต่อเนื�องมาสู่ป�งบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕

      ๒) ประเด็นความเสี�ยงที� ๒ เรื�องความไม่สมดุลระหวา่งรายได้และรายจา่ย เนื�องจากเป�นเรื�องที�สําคัญ ควรนําเสนอเป�นกราฟแท่ง 

เพื�อสภาฯ จะได้มองเหน็ภาพที�ชดัเจนวา่ เมื�อมหาวทิยาลัยมีมาตรการไปแล้ว ผลการบรหิารจดัการความเสี�ยงดีขึ�นหรอืแยล่ง

      ๓) ป�จจบุนัการเปลี�ยนแปลงเรว็มาก มหาวทิยาลัยควรมีทีมวเิคราะหป์�จจยัความเสี�ยง หากความเสี�ยงสําคัญ ๖ ด้าน

มีการเปลี�ยนแปลงไปจะได้เป�นการเตรยีมตัวและป�องกันไวล่้วงหน้า

      ทั�งนี� ที�ประชุมมีมติ

      ๑) เห็นชอบ "รา่ง" แผนบรหิารจดัการความเสี�ยง ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับมหาวทิยาลัย

      ๒) มอบให้มหาวทิยาลัย นําขอ้เสนอแนะของที�ประชุมสภาฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

๔. เห็นชอบ "รา่ง" คู่มือการประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเสนอ

     ที�ประชุมมีขอ้เสนอแนะ เพื�อใหม้หาวทิยาลัยนําไปพิจารณาดําเนินการวา่ ส่วนงานสนับสนุนทั�ง ๕ ส่วนงาน มีลักษณะการทํางาน

ที�แตกต่างกัน เมื�อประเมินส่วนงานเสรจ็สิ�นแล้ว ได้ตัวชี�วดัและได้แนวการปฏิบติัที�ดี ควรยกระดับโดยจดัทําเป�นคู่มือปฏิบัติมาตรฐาน 

เมื�อมีบุคลากรเกษียณอายไุปแล้วมีบุคลากรใหม่เขา้มาทดแทน จะได้นําคู่มือปฏิบติัมาตรฐานไปศึกษาและปฏิบติังานได้  ทั�งนี� คู่มือปฏิบติั

มาตรฐานสามารถปรบัปรุงแก้ไขได้ เพราะการปฏิบติังานทุกอยา่งจะต้องมีการปรบัปรุงและพัฒนาเสมอ

      ทั�งนี� ที�ประชุมมีมติ

      ๑) เห็นชอบ "รา่ง" คู่มือการประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเสนอ

      ๒) มอบให้มหาวทิยาลัย นําขอ้เสนอแนะของที�ประชุมสภาฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

  นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมต้อนรับ พลอากาศเอกประจิน จั�นตอง
  ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

         วนัอังคารที� ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕  ดร.อํานวย ยศสุข นายกสภามหาวทิยาลัยแม่โจ้ พรอ้มด้วย
รองศาสตราจารย ์ดร.วรีะพล ทองมา อธกิารบดีมหาวทิยาลัยแม่โจ ้และคณะผู้บรหิารของมหาวทิยาลัย 
ให้การต้อนรบัพลอากาศเอกประจนิ จั�นตอง ประธานคณะกรรมาธกิารการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์
วจิยัและนวตักรรม วุฒิสภาและคณะ  ในการมาเยอืนมหาวทิยาลัยแม่โจ ้เพื�อเยี�ยมชมการปฏิบติังาน
และหารอืแลกเปลี�ยนความคิดเหน็เกี�ยวกับการส่งเสรมิสนับสนุนการพัฒนาความรว่มมือ
ในด้านการวจิยั การถ่ายทอดองค์ความรูด้้านวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยัและนวตักรรม 
จากมหาวทิยาลัยสู่ชุมชน เพื�อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยา่งยั�งยนืของมหาวทิยาลัย 
ณ ห้องอินทนิล ชั�น ๒ อาคารสํานักงานมหาวทิยาลัย ๒ 

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

ภารกิจนายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ภาพและข่าว : ฝ�ายสื�อสารองค์กร มหาวทิยาลัยแม่โจ้



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

นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ สืบสานประเพณี 
ป�ใหม่เมือง ร่วมงานดําหัวขอพรผู้อาวุโส

      เมื�อวนัที� ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ดร.อํานวย ยศสุข นายกสภามหาวทิยาลัยแม่โจ้ 
ได้รว่มงานดําหวัขอพรผู้อาวุโสและเป�นผู้แทนศิษยเ์ก่าอาวุโสในการอํานวยพร
ในโอกาสป�ใหม่เมืองใหกั้บผู้เขา้รว่มงาน ณ สมาคมศิษยเ์ก่าแม่โจ ้โดยนายกสภา
มหาวทิยาลัยได้ใหค้ติเตือนใจในเรื�องของความสําคัญของประเพณีสงกรานต์ 
ซึ�งมีองค์ประกอบของการรดน�าดําหวัเป�นหลัก โดยท่านได้กล่าววา่
 

"น�าเป�นที�มาของชวีติ เป�นที�มาของเกษตร 
จงึฝากเป�นภาระหน้าที�ของมหาวทิยาลัยแม่โจ ้นักศึกษาและศิษยเ์ก่า 

ซึ�งมหาวทิยาลัยแม่โจ ้ตั�งอยูใ่นพื�นที�ภาคเหนือเป�นพื�นที�ต้นน�าของแม่น�า 
ป�ง วงั ยม น่าน และรวมเป�นสู่แม่น�าเจา้พระยา 

หล่อเลี�ยงชวีติของประชาชนคนไทยมาอยา่งยาวนาน 
จงึเป�นหน้าที�ของพวกเราทุกคนที�ต้องใหค้วามสําคัญกับน�าและรกัษาพื�นที�ต้นน�า 

เพื�อชวีติของผู้คนในพื�นที�ปลายน�าต่อไป"

ภาพและข่าว : ฝ�ายสื�อสารองค์กร มหาวทิยาลัยแม่โจ้

นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีดําหัวผู้อาวุโส
และอธิการบดี ประจําป� ๒๕๖๕

      เมื�อวนัที� ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ดร.อํานวย ยศสุข นายกสภามหาวทิยาลัยแม่โจ้
รว่มพิธดํีาหัวผู้อาวุโส และอธกิารบดี ประจาํป� ๒๕๖๕ และเป�นประธานอวยพรป�ใหม่
โดยรองศาสตราจารย ์ดร.วรีะพล ทองมา อธกิารบดี เป�นผู้แทนกล่าวขอขมาและขอพร
จากนั�นคณะผู้บรหิาร ผู้แทนแต่คณะ/สํานัก รว่มประเคนของดําหวัผู้อาวุโส ณ อาคาร
เรอืนธรรมแม่โจ ้๖๐ ป� มหาวทิยาลัยแม่โจ ้

ภาพและข่าว : ฝ�ายสื�อสารองค์กร มหาวทิยาลัยแม่โจ้



 

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

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีดําหัวนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๕

          เมื�อวนัที� ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ มหาวทิยาลัยแม่โจ ้ได้จดัพิธดํีาหวันายกสภา
มหาวทิยาลัยและกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. (ก่อนเริ�มประชุมสภาฯ) ณ หอ้งคาวบอยโซน ชั�น ๕ อาคารสํานักงาน
มหาวทิยาลัย ๒ เพื�อแสดงถึงความเคารพนบน้อม กตัญ�ูกตเวทีต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
         โดยรองศาสตราจารย ์ดร.วรีะพล ทองมา อธกิารบดี เป�นผู้แทนกล่าวขอขมา
และขอพรเพื�อเป�นสิรมิงคล เนื�องในเทศกาลสงกรานต์ และเป�นการอนุรกัษ์วฒันธรรม
ประเพณีของชาวล้านนาอันทรงคุณค่า 
         ดร.อํานวย ยศสุข นายกสภามหาวทิยาลัยแม่โจ้ ได้กล่าวอํานวยพรแก่
ผู้บรหิาร หัวหน้าส่วนงาน กรรมการสภามหาวทิยาลัย และผู้เข้ารว่มงาน
         จากนั�นผู้บรหิาร หวัหน้าส่วนงาน กรรมการสภามหาวทิยาลัย รว่มประเคนของ
ดําหวันายกสภามหาวทิยาลัยและกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยากาศ
เป�นไปด้วยความอบอุ่น

ภาพ : ฝ�ายสื�อสารองค์กร มหาวทิยาลัยแม่โจ้



 

ข่ า ว ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ โ จ้ ห น้ า  ๔
ห น้ า  ๓

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

จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๙๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๗ ๓๐๔๒ - ๖ โทรสาร ๐ ๕๓๘๗ ๓๐๔๒

E-mail : councilmju@hotmail.com
www.council.mju.ac.th

 

ประชาสัมพันธ์รายชื�อและหมายเลขประจําตัว
ผู้สมัครรับเลือกตั�งเป�นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา

แทนตําแหน่งที�ว่ าง

อาจารย์ ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี
หมายเลข ๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คําโย
หมายเลข ๒

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี
หมายเลข ๓

 

เลือกได้ไม่ เกิน ๒ หมายเลข

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม
หมายเลข ๔

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บวัจูม
หมายเลข ๕

ขอเชิญชวนผู้มีสิทธเิลือกตั�งไปใชสิ้ทธเิลือกตั�ง
 ในวนัจันทรที์� ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตั�งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั�งที�สังกัด ดังนี�
 

หน่วยเลือกตั�ง : มหาวทิยาลัยแม่โจ้ จังหวดัเชียงใหม่ อาคารแผ่พืชน์
หน่วยเลือกตั�ง : มหาวทิยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จังหวดัชุมพร ณ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์
หน่วยเลือกตั�ง : มหาวทิยาลัยแม่โจ้ - แพร ่เฉลิมพระเกียรติ จังหวดัแพร ่ณ อาคารนําชยั ทนุผล

 


