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ประเด็นเด่น
"อนุมัติ" หลักสูตรการเรียนการสอน
จำนวน ๑๕ หลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง จำนวน ๑๔ หลักสูตร
หลักสูตรใหม่ จำนวน ๑ หลักสูตร

การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดให้มีการประชุม
สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ในวันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงาน
มหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และเห็นชอบให้จัดการ
ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting อีกช่องทางหนึ่ง

อนุมัติแต่งตั้ง
๑) คณะกรรมการการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒) คณะกรรมการเพื่อติดตามและประเมินผลการจัดตั้ง
การรวม การยุบเลิกส่วนงาน หน่วยงานภายใน
ของส่วนงานและหน่วยงานย่อย

เห็นชอบ กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์
และวิธีการรับนักศึกษาพิการ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
เห็นชอบ การขอทบทวนแผนบริหาร
มหาวิทยาลัย แผนพัฒนาส่วนงาน
และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เห็นชอบ
๑) "ร่าง" แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับมหาวิทยาลัย
๒) "ร่าง" คู่มือการประกันคุณภาพภายในส่วนงาน
สนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
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ห น้ า ๑

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่สำคัญ
"อนุมัติ" ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕
อนุมัติ
หลักสูตรการเรียนการสอน จำนวน ๑๕ หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๘ หลักสูตร
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะผลิตกรรมการเกษตร
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
๖. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโนยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิทยาศาสตร์
๗. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิทยาศาสตร์
๘. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๖ หลักสูตร
๙. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะผลิตกรรมการเกษตร
๑๐. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงานทดแทน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) วิทยาลัยพลังงานทดแทน
๑๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิทยาศาสตร์
๑๔. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่ จำนวน ๑ หลักสูตร
๑๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
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อนุมัติ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จำนวน ๕ ราย ประกอบด้วย
๑. ดร.สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย

เป็นประธานกรรมการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. นายพิษณุ จันทร์วิทัน

เป็นกรรมการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ดร.องอาจ กิตติคุณชัย

เป็นกรรมการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์

เป็นกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า

เป็นกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
โดยมีผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ของกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ๒ คน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหางวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและประเมินผลการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน หน่วยงานภายในของส่วนงาน
และหน่วยงานย่อย ประกอบด้วย

๑. ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์

เป็นประธานกรรมการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. ร้อยตรี ดร.วิจิตร อยู่สุภาพ

เป็นรองประธานกรรมการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. อธิการบดี

เป็นกรรมการ

๔. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย)

เป็นกรรมการ

๕. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) เป็นกรรมการ
๖. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)

เป็นกรรมการ

๗. ประธานคณะกรรมการ Dean Forum

เป็นกรรมการ

๘. ประธานสภาพนักงาน

เป็นกรรมการ

๙. ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

เป็นกรรมการ

๑๐. ผู้อำนวยการกองคลัง

เป็นกรรมการ

๑๑. ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

เป็นกรรมการ

๑๒. หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

เป็นกรรมการ

๑๓. ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เป็นเลขานุการ

เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน หน่วยงานภายในของส่วนงานและหน่วยงานย่อย
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รับทราบ
๑. รับทราบ จุดเด่นของคณะสัตวแพทยศาสตร์
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) มหาวิทยาลัยควรไปปรึกษากับอดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง) ท่านอาจจะให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์
กับมหาวิทยาลัย ก่อนไปปรึกษากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าจะมีแนวทางในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยอย่างไร
ในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ทั้งนี้ โครงการและแผนธุรกิจของคณะจะต้องมีความพร้อม ทันสมัย และชัดเจน ก่อนจะไป
ขอรับคำปรึกษา
๒) จุดเด่นที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ควรนำเสนอเพื่อเป็นการช่วยเสริมให้เห็นว่า มีความแตกต่างจากสถาบันอื่นอย่างไร
ควรประกอบด้วย Smart Knowledge, Smart Skill, Smart Person และ Smart Engagement
๓) คณะสัตวแพทยศาสตร์ควรมีเครือข่ายกับสถาบันอื่นในต่างประเทศที่มีการเรียนการสอน หลักสูตรสัตวแพทย์ เช่น
มหาวิทยาลัยมิยาซากิ (Miyazaki University) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์โอบิฮิโระ (Obihiro University of
Agriculture and Veterinary Medicine)
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติมอบให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภาฯ ไปพิจารณาดำเนินการ
๒. รับทราบ การออกประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดนโยบายสภามหาวิทยาลัย
นโยบายสภามหาวิทยาลัย มี ๙ ด้าน ดังต่อไปนี้
(๑) นโยบายด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยต้องมีการออกและการแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ จะต้องเอื้อต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะต้องสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาและแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความอิสระ
และหลักความเสมอภาค
(๒) นโยบายด้านทรัพย์สิน การเงิน และการลงทุน มหาวิทยาลัยต้องมีการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) และการวางแผน
การดำเนินงาน การหารายได้ รายจ่ายห้าปีล่วงหน้า เพื่อให้สามารถรู้จุดคุ้มทุน การทำกำไร แผนการลงทุน การใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า
และแผนการจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานอยู่รอด มีกำไร เติบโต และมีความยั่งยืน การจำแนกทรัพย์สิน
ออกเป็นทรัพย์สินเพื่อสร้างรายได้ ทรัพย์สินเพื่อการพัฒนาที่ไม่หวังกำไร (ภารกิจการเรียนการสอน วิจัย บริการ ทำนุบำรุง ทรัพย์สิน
เพื่อสาธารณะและบริการพื้นฐาน) โดยจัดทำงบการเงินของมหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย
(๓) นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้
ทางวิชาการที่ทันสมัยตลอดเวลา ให้ศูนย์ความเป็นเลิศ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร และฐานเรียนรู้ด้านเกษตร
ร่วมสร้างองค์ความรู้ในวิทยาการหลากหลายสาขามาผสมผสาน (Cross Disciplinary Collaboration) โดยมีเกษตรเป็นรากฐาน
เพื่อนำความรู้สู่สังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(๔) นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยต้องมีการพัฒนาหลักสูตร งานวิจัย งานบริการวิชาการใหม่ ๆ
ที่ตรงความต้องการของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน การประกันคุณภาพระดับสากลของบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญ
(Hands-on Professional) อดทนสู้งาน และมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ ตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
(๕) นโยบายด้านบุคลากร มหาวิทยาลัยต้องมีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ทำงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ มีการลงทุนและสร้าง
ทุนมนุษย์ โดยดึงศักยภาพของบุคลากรที่มีศักยภาพสูงออกมาสร้างคุณค่าในอนาคตให้กับมหาวิทยาลัย ให้มีแผนสร้างผู้นำ มหาวิทยาลัย
ควรมีการพัฒนาคนเพื่อการพัฒนาทักษะ (Re-skill/Up-skill) ที่สอดคล้องและทันกับโลกการเปลี่ยนแปลง และควรมีแผนความก้าวหน้า
ในอาชีพ ภาระงานแรงจูงใจ ค่าตอบแทน สวัสดิการ การประเมินและการวัดผล
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นโยบายสภามหาวิทยาลัย มี ๙ ด้าน (ต่อ)
(๖) นโยบายด้านการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยต้องมีการจัดทำแผนการสื่อสารทิศทาง เป้าหมาย นโยบาย และแผนพัฒนา
ค่านิยมและวัฒนธรรมการทำงานสู่ทุกระดับชั้นของมหาวิทยาลัยและสู่ภายนอก ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ (เครือข่าย สังคม ชุมชน
ศิษย์เก่า เกษตรกร) สื่อสาร อัตลักษณ์ สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและผลงานให้สังคมรับรู้ ผลิตสื่อที่ทันสมัยทั้งในบริบท
เนื้อหาและช่องทางการสื่อสารให้สอดรับกับกลุ่มเป้าหมายสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานที่ดีแก่บุคลากรตามวิถีแม่โจ้
(๗) นโยบายด้านโครงสร้าง มหาวิทยาลัยต้องมีการทบทวนและปรับภารกิจและโครงสร้างให้กระชับ มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น
และใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดกลุ่มคลัสเตอร์ของงานสายบังคับบัญชาชัดเจน ระบบการสื่อสาร การรายงาน
การประสานงาน และให้มีความร่วมมือที่ดี โดยนำเอาดิจิทัลเทคโนโลยีมาช่วย
(๘) นโยบายด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยต้องมีการพัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) โดยนำดิจิทัลเทคโนโลยี
มาเปลี่ยนแผนธุรกิจ (Business Plan) ในภารกิจการศึกษาแบบไร้ห้องเรียน นำแผนดิจิทัลเทคโนโลยีมาแปลงแผนพัฒนาระดับยุทธศาสตร์
สู่การปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยต้องมีโครงสร้างของงานดิจิทัลระดับมหาวิทยาลัย และมีการพัฒนา Dashboard ในระดับ
สภามหาวิทยาลัย ระดับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน ผ่านระบบการรวมศูนย์ข้อมูลเป็นหนึ่งเดียว (Single Data)
(๙) นโยบายการกำกับติดตามแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยต้องมีการให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
บริหารจัดการในลักษณะองค์รวม (Management Cockpit) และบูรณาการภารกิจการศึกษากับภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง
และเอื้อต่อกัน เพื่อให้มีนโยบายการกำกับติดตามอย่างมีส่วนร่วม

เห็นชอบ
๑. เห็นชอบ กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
และให้มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๒. เห็นชอบ การขอทบทวนแผนบริหารมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาส่วนงาน และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) มหาวิทยาลัยไม่ควรปรับแผน ตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรก็ควรรายงานผลตามที่ดำเนินการได้ หากผลการดำเนินงานไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็ให้ชี้แจงเหตุผล
๒) การประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผน ควรมีการประเมินทั้ง ๓ รูปแบบ คือ
๑) ประเมินสิ่งที่ได้ทำ ๒) ประเมินสิ่งที่ทำได้ และ ๓) ประเมินความคุ้มค่า โดยเฉพาะกิจกรรม/โครงการที่เป็นกิจกรรมสำคัญ
มีส่วนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ควรเน้นการประเมินผล เมื่อได้มีการประเมินคณะกรรมการประเมินจะได้มองเห็นภาพเชิงลึกในจุดนั้น
จึงไม่ควรประเมินในรูปแบบสิ่งที่ทำได้เพียงอย่างเดียว เพราะจะทำให้ไม่เกิดการพัฒนาและปรับปรุง
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอทบทวนแผนบริหารมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาส่วนงาน และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเสนอ
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เห็นชอบ
๓. เห็นชอบ "ร่าง" แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับมหาวิทยาลัย ตามเสนอ
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) ประเด็นความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มีคะแนนไม่อาจจะยอมรับได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีกิจกรรมควบคุมไปแล้วนั้น
มหาวิทยาลัยควรรายงานผลการดำเนินการต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ เนื่องจากความเป็นเสี่ยงที่ต่อเนื่องมาสู่ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒) ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ เรื่องความไม่สมดุลระหว่างรายได้และรายจ่าย เนื่องจากเป็นเรื่องที่สำคัญ ควรนำเสนอเป็นกราฟแท่ง
เพื่อสภาฯ จะได้มองเห็นภาพที่ชัดเจนว่า เมื่อมหาวิทยาลัยมีมาตรการไปแล้ว ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงดีขึ้นหรือแย่ลง
๓) ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก มหาวิทยาลัยควรมีทีมวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง หากความเสี่ยงสำคัญ ๖ ด้าน
มีการเปลี่ยนแปลงไปจะได้เป็นการเตรียมตัวและป้องกันไว้ล่วงหน้า
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติ
๑) เห็นชอบ "ร่าง" แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับมหาวิทยาลัย
๒) มอบให้มหาวิทยาลัย นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภาฯ ไปพิจารณาดำเนินการ
๔. เห็นชอบ "ร่าง" คู่มือการประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเสนอ
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการว่า ส่วนงานสนับสนุนทั้ง ๕ ส่วนงาน มีลักษณะการทำงาน
ที่แตกต่างกัน เมื่อประเมินส่วนงานเสร็จสิ้นแล้ว ได้ตัวชี้วัดและได้แนวการปฏิบัติที่ดี ควรยกระดับโดยจัดทำเป็นคู่มือปฏิบัติมาตรฐาน
เมื่อมีบุคลากรเกษียณอายุไปแล้วมีบุคลากรใหม่เข้ามาทดแทน จะได้นำคู่มือปฏิบัติมาตรฐานไปศึกษาและปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้ คู่มือปฏิบัติ
มาตรฐานสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ เพราะการปฏิบัติงานทุกอย่างจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาเสมอ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติ
๑) เห็นชอบ "ร่าง" คู่มือการประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเสนอ
๒) มอบให้มหาวิทยาลัย นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภาฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

ภารกิจนายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมต้อนรับ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง
ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
วันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
ให้การต้อนรับพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภาและคณะ ในการมาเยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน
และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือ
ในด้านการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัย
ณ ห้องอินทนิล ชั้น ๒ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒
ภาพและข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ สืบสานประเพณี
ปีใหม่เมือง ร่วมงานดำหัวขอพรผู้อาวุโส
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ได้ร่วมงานดำหัวขอพรผู้อาวุโสและเป็นผู้แทนศิษย์เก่าอาวุโสในการอำนวยพร
ในโอกาสปีใหม่เมืองให้กับผู้เข้าร่วมงาน ณ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ โดยนายกสภา
มหาวิทยาลัยได้ให้คติเตือนใจในเรื่องของความสำคัญของประเพณีสงกรานต์
ซึ่งมีองค์ประกอบของการรดน้ำดำหัวเป็นหลัก โดยท่านได้กล่าวว่า
"น้ำเป็นที่มาของชีวิต เป็นที่มาของเกษตร
จึงฝากเป็นภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษาและศิษย์เก่า
ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือเป็นพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำ
ปิง วัง ยม น่าน และรวมเป็นสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
หล่อเลี้ยงชีวิตของประชาชนคนไทยมาอย่างยาวนาน
จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ต้องให้ความสำคัญกับน้ำและรักษาพื้นที่ต้นน้ำ
เพื่อชีวิตของผู้คนในพื้นที่ปลายน้ำต่อไป"

ภาพและข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโส
และอธิการบดี ประจำปี ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี ๒๕๖๕ และเป็นประธานอวยพรปีใหม่
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี เป็นผู้แทนกล่าวขอขมาและขอพร
จากนั้นคณะผู้บริหาร ผู้แทนแต่คณะ/สำนัก ร่วมประเคนของดำหัวผู้อาวุโส ณ อาคาร
เรือนธรรมแม่โจ้ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาพและข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่ า ว ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ โ จ้
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มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดพิธีดำหัวนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. (ก่อนเริ่มประชุมสภาฯ) ณ ห้องคาวบอยโซน ชั้น ๕ อาคารสำนักงาน
มหาวิทยาลัย ๒ เพื่อแสดงถึงความเคารพนบน้อม กตัญญูกตเวทีต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี เป็นผู้แทนกล่าวขอขมา
และขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของชาวล้านนาอันทรงคุณค่า
ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กล่าวอำนวยพรแก่
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้เข้าร่วมงาน
จากนั้นผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมประเคนของ
ดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยากาศ
เป็นไปด้วยความอบอุ่น
ภาพ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่ า ว ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ โ จ้
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ประชาสัมพั นธ์รายชื่อและหมายเลขประจำตัว
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
แทนตำแหน่งที่ว่าง

เลือกได้ไม่เกิน ๒ หมายเลข

อาจารย์ ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี

หมายเลข ๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย

หมายเลข ๒

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม

หมายเลข ๔

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี

หมายเลข ๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม

หมายเลข ๕

ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ในวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่สังกัด ดังนี้
หน่วยเลือกตั้ง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ อาคารแผ่พืชน์
หน่วยเลือกตั้ง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จังหวัดชุมพร ณ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์
หน่วยเลือกตั้ง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ ณ อาคารนำชัย ทนุผล

คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษา : นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
กองบรรณาธิการ : เลขานุการสภามหาวิทยาลัย (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)
ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย, นางสรัญญา อาษาไชย,
นางสาวเมธิณี วันดี, นางเพ็ญนภา กันทะตา, นางโยษิตา กาญจนคงคา
ผู้จัดพิมพ์
: กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ข่ า ว ส ภ
า ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ โ จ้

กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๖๓ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๙๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๗ ๓๐๔๒ - ๖ โทรสาร ๐ ๕๓๘๗ ๓๐๔๒
E-mail : councilmju@hotmail.com
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www.council.mju.ac.th
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