
การประชุมสภามหาวทิยาลัยแม่โจ้ ครั�งที� ๔/๒๕๖๕

        ดร.อํานวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จดัให้มีการประชุม
สภามหาวทิยาลัยแม่โจ ้ครั�งที� ๔/๒๕๖๕ ในวนัเสารที์� ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวทิยาลัย ชั�น ๕ อาคารสํานักงาน
มหาวทิยาลัย ๒ มหาวทิยาลัยแม่โจ ้จงัหวดัเชยีงใหม่ และเห็นชอบให้จดัการ
ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 

ข่าวสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Council Newsletter

ประเด็นเด่น

"อนุมัติ" หลักสูตรการเรียนการสอน
หลักสูตรปรับปรุง จํานวน ๙ หลักสูตร 

ป� ที�  ๕  ฉ บับ ที�  ๔
เ ดือนพฤษภาคม -  มิ ถุน ายน ๒๕๖๕

 

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

อนุมัติแต่งตั�ง

เห็นชอบ 
๑) แผนบริหารมหาวิทยาลัย ตัวชี�วัด ค่าเป�าหมาย 
    และคํารับรองการปฏิบัติหน้าที�ของอธิการบดี   
    ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒) หลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ
    หน้าที�ของอธิการบดี ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๓) หลักเกณฑ์ ขั�นตอนการติดตาม และประเมินผล 
    การปฏิบัติหน้าที�ของหัวหน้าส่วนงาน  
    ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑) คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
    การดําเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน 
    ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒) คณาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
    จํานวน ๖ ราย

รับทราบ 
รายงานผลการดําเนินงาน/ผลการปฏิบัติงาน

ด้านระบบงานที�สําคัญ  
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน 
(ตั�งแต่วันที� ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
๑)  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
    บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
๒) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
    มหาวิทยาลัย
๓) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

เห็นชอบ การประชุมสภาฯ สัญจร
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

วันเสาร์ที� ๒๓ - วันอาทิตย์ที� ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
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"อนุมัติ" ปริญญากิตติมศักดิ� ประจําป� ๒๕๖๔สรุปมติที�ประชุมสภามหาวิทยาลัยที�สําคัญ
เมื�อวันที� ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

"อนุมัติ" หลักสูตรการเรียนการสอน จํานวน ๙ หลักสูตร
หลักสูตรการเรยีนการสอน จํานวน ๙ หลักสูตร ดังนี� 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับปรญิญาตร ีจํานวน ๓ หลักสูตร

๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทยสําหรบัชาวต่างประเทศ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะศิลปศาสตร ์

๒. หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) วทิยาลัยบรหิารศาสตร์

๓. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมการอนุรกัษ์พลังงาน (ต่อเนื�อง) (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)

     วทิยาลัยพลังงานทดแทน

     ที�ประชุมมีขอ้เสนอแนะ ดังนี�

       ๑) ใน มคอ.๒ ระบุวา่เป�นหลักสูตรปรญิญาตรปีระเภทกึ�งวชิาชพีและปฏิบติัการ หลากหลักสูตรยนืยนัที�จะใชป้รญิญา

วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต ควรตัดคําวา่ "ปฎิบติัการ" ออกทุกแหง่ที�ปรากฎ เพราะถ้าหากมีคําวา่ "ปฏิบติัการ" ชื�อปรญิญาจะใชคํ้าวา่

เทคโนโลยบีณัฑิต

       ๒) ควรตรวจสอบการรบัรองคุณวุฒิการศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน (ก.พ.) ด้วยวา่ หากนักศึกษา

สําเรจ็การศึกษาจากหลักสูตรนี�ไปแล้วสามารถบรรจเุข้ารบัราชการได้หรอืไม่ 

       ๓) การคํานวณตัวเลขในวงเล็บหลังจาํนวนหน่วยกิตรายวชิา ควรเขยีนใหส้อดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ของกระทรวงศึกษาธกิาร

       ทั�งนี� ที�ประชุมมีมติ

       ๑) อนุมัติหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมการอนุรกัษ์พลังงาน (ต่อเนื�อง) (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)

 วทิยาลัยพลังงานทดแทน

       ๒) มอบให้มหาวทิยาลัยนําขอ้เสนอแนะของที�ประชุมสภามหาวทิยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับบณัฑิตศึกษา จํานวน ๖ หลักสูตร

๔. หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั�งยืน (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 

     คณะผลิตกรรมการเกษตร

๕. หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาสหวทิยาการเกษตร (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะผลิตกรรมการเกษตร

     ที�ประชุมมีขอ้เสนอแนะ ดังนี�

      ๑) หลักสูตรสหวทิยาการที�เกี�ยวกับการพัฒนาพื�นที� พัฒนาสังคม ภูมิภาค หรอืโครงการพระราชดําร ิมหาวทิยาลัยควรพิจารณา

เพิ�มรายวชิาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์(Geographic Information System) เนื�องจากเป�นรายวชิาที�มีความทันสมัย เกี�ยวกับ

กระบวนการเก็บขอ้มูลขอ้มูลเชงิพื�นที�ที�อาศัยระบบคอมพิวเตอรใ์นการเก็บข้อมูลเป�น Big Data

      ๒) หลักสูตรสหวทิยาการเป�นการใชอ้งค์ความรูจ้ากหลายสาขาวชิาและหลายศาสตร ์จงึสามารถมีอาจารยผู้์รบัผิดชอบ

จากคณะต่าง ๆ ได้ ควรพิจารณาอาจารยผู้์รบัผิดชอบใหส้อดคล้องกับการใชช้ื�อหลักสูตรสหวทิยาการ

      ทั�งนี� ที�ประชุมมีมติ

      ๑) วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาสหวทิยาการเกษตร (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะผลิตกรรมการเกษตร

     ๒) มอบให้มหาวทิยาลัยนําขอ้เสนอแนะของที�ประชุมสภามหาวทิยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ      
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หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับบณัฑิตศึกษา (ต่อ)

๖. หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 

    คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

๗. หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 

     คณะวทิยาศาสตร์

๘. หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาสหวทิยาการเกษตร (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะผลิตกรรมการเกษตร

     ที�ประชุมมีขอ้เสนอแนะวา่ หลักสูตรในระดับปรญิญาเอกที�มีแผนการสอนเน้นการทําวจิยั โดยมีการทําเฉพาะดุษฎีนิพนธ ์

คุณวุฒิ และคุณสมบติัของอาจารยที์�ปรกึษาหลักสูตรขั�นต�า ควรสําเรจ็การศึกษาปรญิญาเอก และดํารงตําแหน่งทางวชิาการ

ในระดับรองศาสตราจารย์

      ทั�งนี� ที�ประชุมมีมติ

      ๑) อนุมัติหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาสหวทิยาการเกษตร (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะผลิตกรรมการเกษตร

     ๒) มอบให้มหาวทิยาลัยนําขอ้เสนอแนะของที�ประชุมสภามหาวทิยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ 

๙. หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีชวีภาพ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวทิยาศาสตร์

"อนุมัติ" แต่งตั�งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ของหัวหน้าส่วนงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แต่งตั�งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหวัหน้าส่วนงาน ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จาํนวน ๕ ราย  ประกอบด้วย

      โดยมีผู้ชว่ยอธกิารบดี (ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.นิโรจน์ สินณรงค์) เป�นเลขานุการ ผู้อํานวยการกองเลขานุการสภามหาวทิยาลัย 

และเจา้หน้าที�ของกองเลขานุการสภามหาวทิยาลัย ๑ คน เป�นผู้ชว่ยเลขานุการ เพื�อทําหน้าที�ประเมินหวัหน้าส่วนงานทั�งหมด 

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว มีอํานาจหน้าที�ใหเ้ป�นไปตามข้อ ๑๓ แหง่ข้อบงัคับมหาวทิยาลัยแม่โจ ้วา่ด้วยหลักเกณฑ์ วธิกีารติดตาม

และประเมินผลการดําเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.     ดร.องอาจ กิตติคุณชยั                                                  เป�นประธานกรรมการ
         กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒.    อธกิารบดี                                                                        เป�นกรรมการ
๓.    อาจารย ์ดร.สมคิด แก้วทิพย ์                                        เป�นกรรมการ
๔.    ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.นิคม มูลเมือง                          เป�นกรรมการ
๕.    ประธานสภาพนักงาน                                                     เป�นกรรมการ
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เห็นชอบ
๑. เห็นชอบ แผนบรหิารมหาวทิยาลัย ตัวชี�วดั ค่าเป�าหมาย และคํารบัรองการปฏิบติัหน้าที�ของอธกิารบดี 

    ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

    ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี�

     ๑) เห็นชอบแผนบรหิารมหาวทิยาลัย ตัวชี�วดั ค่าเป�าหมาย และคํารบัรองการปฏิบติัหน้าที�ของอธกิารบดี ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

     ๒) ทั�งนี� ในการเสนอขอปรบัเกณฑ์การใหค้ะแนนของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ ได้แจง้ต่ออธกิารบดีใหเ้สนอการปรบั

เกณฑ์การใหค้ะแนนต่อสภามหาวทิยาลัยเพื�อพิจารณา และอธกิารบดีได้เสนอขอทบทวนเกณฑ์การใหค้ะแนนต่อสภามหาวทิยาลัย

เพื�อพิจารณาแล้ว จงึมีมติเหน็ชอบการขอทบทวนเกณฑ์การใหค้ะแนนบางตัวชี�วดัในแผนบรหิารมหาวทิยาลัย ตามที�คณะกรรมการ

ติดตาม และประเมินผลฯ เสนอขอปรบั เป�นคงเดิม จาํนวน ๘ ตัวชี�วดั และขอทบทวน จาํนวน ๗ ตัวชี�วดั และแจง้ใหค้ณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลฯ

๒. เห็นชอบ “รา่ง” หลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลการปฏิบติัหน้าที�ของอธกิารบดี ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

      ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เหน็ชอบ “รา่ง” หลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลการปฏิบติัหน้าที�ของอธกิารบดี ประจาํป�งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้จดัทําเป�นประกาศสภามหาวทิยาลัยเพื�อนําไปใชใ้นการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที�ของอธกิารบดีต่อไป

๓. เห็นชอบ “รา่ง” หลักเกณฑ์ ขั�นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบติัหน้าที�ของหัวหน้าส่วนงาน 

     ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

     ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เหน็ชอบ “รา่ง” หลักเกณฑ์ ขั�นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที�ของหัวหน้าส่วนงาน 

รวมทั�งกําหนดระดับผลการประเมิน ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเสนอ

"อนุมัติ" แต่งตั�งคณาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์            จํานวน  ๑  ราย

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์         จํานวน  ๕  ราย
       ๑) ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.บงกชมาศ  เอกเอี�ยม  ข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศึกษา  สังกัดวทิยาลัยบรหิารศาสตร์

       ๑) อาจารย ์ดร.จกัรพงษ์  กางโสภา         พนักงานมหาวทิยาลัย        สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร
        ๒) อาจารย ์ดร.มณฑล  นอแสงศร ี          พนักงานมหาวทิยาลัย        สังกัดมหาวทิยาลัยแม่โจ ้- แพร ่เฉลิมพระเกียรติ
        ๓) อาจารย ์ดร.โชคชยั  ยาทองไชย          พนักงานมหาวทิยาลัย        สังกัดคณะวทิยาศาสตร์
        ๔) อาจารยดิ์ศสกุล  อึ�งตระกูล                 พนักงานมหาวทิยาลัย        สังกัดคณะสถาป�ตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบสิ�งแวดล้อม
        ๕) อาจารยพิ์ชชยานิดา  คําวชิยั               พนักงานมหาวทิยาลัย         สังกัดคณะวทิยาศาสตร ์



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

รับทราบ
รายงานผลการดําเนินงาน/ผลการปฏิบติังานด้านระบบงานที�สําคัญ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

(ตั�งแต่วนัที� ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - วนัที� ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ดังนี�

๑) รบัทราบ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลมหาวทิยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) 

     ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

     ที�ประชุมรบัทราบ และได้มีขอ้เสนอแนะเพื�อใหม้หาวทิยาลัยนําไปพิจารณาดําเนินการ ดังนี�

      ๑) สมรรถนะด้านภาษาของบุคลากร เพื�อแสดงใหเ้หน็ถึงการพลิกโฉมมหาวทิยาลัยแผนสรา้งความเป�นเลิศ ด้านความเป�นนานาชาติ

ควรพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศเพิ�มขึ�น เชน่ จาก ๒ ภาษา เป�น ๓ ภาษา

      ๒) ในอนาคตการเปลี�ยนงานของคนจะเป�นเรื�องปกติ จะไม่มีใครทํางานจนเกษียณอาย ุที�เปลี�ยนงานใหม่เพราะต้องการเงินเดือน

ที�มากกวา่ และดีกวา่ มหาวทิยาลัยควรเตรยีมพรอ้มรบักับสถานการณ์นี� เชน่ คณะพยาบาลศาสตร ์และคณะสัตวแพทยศาสตร ์

เป�นคณะที�หาอาจารยย์าก

      ๓) ป�ญหาการขาดแคลนอาจารยผู้์รบัผิดชอบหลักสูตร มหาวทิยาลัยควรสนับสนุนอาจารยใ์หมี้การฝ�กอบรม (Retraining) เพื�อยกระดับ

ความรูค้วามสามารถและเพิ�มทักษะ รวมถึงการจา้งชาวต่างชาติ มาชว่ย และป�จจบุนัหลักสูตรเกี�ยวกับอาหารสัตวแ์ละการส่งออกมีศักยภาพ

ที�สูงมาก มหาวทิยาลัยควรพัฒนาอาจารยผู้์รบัผิดชอบหลักสูตรทางด้านนี�ด้วย

๒) รบัทราบ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบติัการมหาวทิยาลัย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

๓) รบัทราบ รายงานผลการปฏิบติังานและการใชจ่้ายงบประมาณ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

      ที�ประชุมรบัทราบ และได้มีขอ้เสนอแนะเพื�อใหม้หาวทิยาลัยนําไปพิจารณาดําเนินการวา่ โครงการส่งเสรมิและพัฒนาอาชพี ลดรายจา่ย

เพิ�มรายได้แก่เกษตรกรไทยฝ�าวกิฤตโควดิ 19 ด้วยเทคโนโลย ีนวตักรรมสมัยใหม่ (Modern Agriculture – BCG) ควรให้นักศึกษา

มีส่วนเกี�ยวขอ้งด้วย เพื�อนักศึกษาจะได้เตรยีมตัวเป�นวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) และมีความคุ้นเคยกับเกษตรกร

มหาวทิยาลัยแม่โจเ้ป�นมหาวทิยาลัยที�มีทรพัยากรครบหมด เชน่ อุปกรณ์ และสัตว ์ทําอยา่งไรถึงจะใชป้ระโยชน์ให้ได้มากที�สุด 

  

เห็นชอบ
๔. เห็นชอบ โครงการประชุมสภามหาวทิยาลัยแม่โจ้ สัญจร ณ มหาวทิยาลัยแม่โจ้ - แพร ่เฉลิมพระเกียรติ

      ที�ประชุมมีขอ้เสนอแนะวา่ เพื�อใหเ้ป�นไปตามวตัถุประสงค์ของการจดัโครงการ ควรจะต้องใหม้หาวทิยาลัยแม่โจ ้- แพร ่เฉลิมพระเกียรติ

จดัเตรยีมขอ้มูลเพื�อให้กรรมการสภามหาวทิยาลัยทราบแลัพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม ดังนี�

    ๑) ป�ญหาและอุปสรรคในการจดัการเรยีนการสอน

    ๒) เรื�องที�ยงัค้างดําเนินการ เชน่ วทิยาลัยป�าไม้

    ๓) ความก้าวหน้าในการขอตําแหน่งทางวชิาการของคณาจารย์

    ๔) ป�ญหาเรื�องการใชง้านครุภัณฑ์ เกี�ยวกับเครื�องวเิคราะหอ์าหารแปรรูป

    ทั�งนี� ที�ประชุมมีมติ

    ๑) อนุมัติโครงการประชุมสภามหาวทิยาลัยแม่โจ ้สัญจร ณ มหาวทิยาลัยแม่โจ ้– แพร ่เฉลิมพระเกียรติ อําเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร ่

ทั�งนี� ที�ประชุมสภาฯ เห็นชอบให้เลื�อนวนัประชุมสภาฯ ครั�งที� ๕/๒๕๖๕ เป�นวนัอาทิตยที์� ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จงึเหน็ชอบใหจ้ดัโครงการ

ประชุมสภาฯ สัญจร เป�นระหวา่งวนัเสารที์� ๒๓ – วนัอาทิตยที์� ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และใหแ้จง้เรื�องการเดินทางเขา้รว่มประชุมดังกล่าว 

ให้กรรมการสภามหาวทิยาลัยทราบและพิจารณาการเข้ารว่ม 

   ๒) มอบให้มหาวทิยาลัยแม่โจ ้– แพรฯ่ นําขอ้เสนอแนะของที�ประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 



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
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ภารกิจนายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย

  นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 
 เป�นประธานเป�ดงาน "วันรําลึกลูกแม่โจ้"

         วนัที� ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดร.อํานวย ยศสุข นายกสภามหาวทิยาลัยแม่โจ้ 
เป�นประธานเป�ดงาน "วนัราํลึกลูกแม่โจ"้ เพื�อรว่มพบปะพูดคุย สานสัมพันธน้์องพี�
ลูกแม่โจ ้การเสวนา "เหลียวหลังแลหน้าสู่แม่โจ ้๑๐๐ ป�" และกิจกรรมฮอมปอย
คาวบอยไนท์ เพื�อระดมทุนรว่มโครงการ "จั�ดแจง๋แต่งสวนหื�อแม่" จดัภูมิทัศน์บรเิวณ
ศาลเจา้แม่ แม่โจ ้ใหเ้ป�นแลนด์มารค์สําคัญของมหาวทิยาลัย โดยมีศิษยเ์ก่าแม่โจ้
รุน่ต่างๆ เขา้รว่มงาน บรรยากาศเป�นไปอยา่งอบอุ่น ณ สมาคมศิษยเ์ก่าแม่โจ ้
จงัหวดัเชยีงใหม่

ภาพและข่าว : ฝ�ายสื�อสารองค์กร มหาวทิยาลัยแม่โจ้

นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป�นประธานในพิธีงานวันสถาปนา ๘๘ ป� 
โรงเรียนฝ�กหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ (แม่โจ้ ๒๔๗๗)

     

ภาพและข่าว : ฝ�ายสื�อสารองค์กร มหาวทิยาลัยแม่โจ้

       เมื� อวันที�  ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดร.อํานวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
เป�นประธานในพิธีงานวันสถาปนา ๘๘ ป� โรงเรียนฝ�กหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ 
(แม่โจ้ ๒๔๗๗) โดยมีพิธีบรวงสรวงพระพิรุณทรงนาค พิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์
คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ “บิดาเกษตรแม่โจ้” ผู้บุกเบิกก่อตั�งแม่โจ้ จนมีคํากล่าว
ที� ว่า “ไม่มีพระช่วงฯ ไม่มีแม่โจ้” จากนั�นมีพิธีทําบุญทางศาสนาเพื� อร่วมราํลักถึง
ความเป�นมาของแม่โจ้ และช่วงบ่ายมีพิธีสมโภชหอระฆังสถานที� สําคัญของมหาวิทยาลัย
โดยมีหน่วยงาน องค์กรต่างๆ รวมถึงผู้แทนศิษย์เก่าแต่ละรุ่น แต่ละภูมิภาค ร่วมงาน
อย่างคับคั�งและอบอุ่น ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ พระช่วงเกษตรศิลปการ 

  (ช่วง โลจายะ)  


