
การประชุมสภามหาวทิยาลัยแม่โจ้ ครั�งที� ๕/๒๕๖๕
(สัญจร)

      ดร.อํานวย ยศสุข นายกสภามหาวทิยาลัยแม่โจ้ จดัให้มี
การประชุมสภามหาวทิยาลัยแม่โจ ้ครั�งที� ๕/๒๕๖๕ (สัญจร) 
ในวนัอาทิตยที์� ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม อาคารบรหิาร ชั�น ๓ มหาวทิยาลัย
แม่โจ ้- แพร ่เฉลิมพระเกียรติ อําเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร ่

ข่าวสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Council Newsletter

ประเด็นเด่น

"อนุมัติ" หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการการหาค่าเหมาะ

ทางอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖) 

คณะวิทยาศาสตร์

ป� ที�  ๕   ฉ บับ ที�  ๕
เ ดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

 

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�งคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม

เห็นชอบ 
๑) "ร่าง" นโยบายการจัดทํางบประมาณ 
    ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒) รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน
    ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สําหรับป�สิ�นสุด 
    ณ วันที� ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๓) โครงการจัดตั�ง บริษัท เอ็ม.เจ.ยู.โฮลดิ�ง จํากัด
    (M.J.U. Holding Company)
๔) การจัดสรรเงินฝากประจําของมหาวิทยาลัย
    เพื�อลงทุนตามนโยบายการเงินและการลงทุน
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้

"อนุมัติ" ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของนักศึกษาปริญญาตรี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์

รับทราบ สรุปผลโครงการ
ประชุมสภามหาวิยาลัยแม่โจ้สัญจร 

ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดแพร่



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

"อนุมัติ" ปริญญากิตติมศักดิ� ประจําป� ๒๕๖๔สรุปมติที�ประชุมสภามหาวิทยาลัยที�สําคัญ
เมื�อวันที� ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

"อนุมัติ" หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการหาค่าเหมาะทางอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖) คณะวิทยาศาสตร์
          ที�ประชุมมีมติ อนุมัติหลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิตสาขาวชิาวทิยาการหาค่าเหมาะทางอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖) คณะวทิยาศาสตร ์ โดยใหเ้ปลี�ยนชื�อสาขาวชิาเป�น "สาขาวชิาการวทิยาการการหาภาวะที�เหมาะสมทาง

อุตสาหกรรม" 

"อนุมัติ" การกําหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี

          ที�ประชุมมีมติ 

          ๑)  อนุมัติการกําหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวธิกีารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา ระดับปรญิญาตรี

                หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมเคมีอุตสาหกรรม คณะวทิยาศาสตร์

          ๒)  มอบใหม้หาวทิยาลัยจดัทําเป�นประกาศของมหาวทิยาลัยต่อไป  

"อนุมัติ" แต่งตั�งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แต่งตั�งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจรยิธรรม มหาวทิยาลัยแม่โจ ้ ประกอบด้วย

      โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว มีอํานาจหน้าที�ใหเ้ป�นไปตามข้อ ๙ แหง่ข้อบงัคับมหาวทิยาลัยแม่โจ ้

วา่ด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจรยิธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.     นายวยัวุฒิ  หล่อตระกูล                                                เป�นประธานกรรมการ
         กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒.    ศาสตราจารย ์ดร.อุทัยรตัน์  ณ นคร                             เป�นกรรมการ
๓.    รองศาสตราจารย ์ดร.โยธนิ  แสวงดี                             เป�นกรรมการ
๔.    ประธานสภาพนักงาน                                                     เป�นกรรมการ
๕.    หัวหน้างานสภาพนักงาน  กองกลาง                            เป�นผู้ชว่ยเลขานุการ



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

เห็นชอบ
๑. เห็นชอบ "รา่ง" นโยบายการจัดทํางบประมาณ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเสนอ

    ที�ประชุมมีขอ้เสนอแนะ ดังนี�

    ๑.  รายงานของผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตที�มีเกณฑ์ในการแสดงความเหน็อยา่งมีเงื�อนไขมหาวทิยาลัยต้องมีวธิกีารดําเนินการแก้ไข

อยา่งเรง่ด่วน และในป�ถัดไปการตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวทิยาลัยจากผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตจะต้องไม่มีความเหน็อยา่งมีเงื�อนไข

     ๒.  มหาวทิยาลัยควรรายงานทางการเงินต่อสภามหาวทิยาลัยเป�นรายไตรมาส

     ๓.  ควรติดตามความก้าวหน้าในเรื�องของการพัฒนา Dashboard และระบบการรวมศูนยข้์อมูลเป�นหนึ�งเดียว (Single Data)

    ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี�

     ๑.  เหน็ชอบรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของมหาวทิยาลัยแม่โจ ้สําหรบัป�สิ�นสุด ณ วนัที� ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

ทั�งนี�  มอบใหม้หาวทิยาลัยดําเนินการแก้ไขตามเกณฑ์ในการแสดงความเหน็อยา่งมีเงื�อนไขของผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต

     ๒.  มอบให้มหาวทิยาลัยพิจารณาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของที�ประชุม

๒. เห็นชอบ โครงการจัดตั�ง บรษัิท เอ็ม.เจ.ยู.โฮลดิ�ง จํากัด (M.J.U. Holding Company)

      ที�ประชุมมีขอ้เสนอแนะ ดังนี�

     ๑. ตามที�มหาวทิยาลัยแม่โจ ้ได้ทําหนังสือขอหารอืข้อกฎหมายเกี�ยวกับการจดัตั�งนิติบุคคล เพื�อดําเนินการกิจการที�เกี�ยวกับ

หรอืต่อเนื�องกับกิจการของมหาวทิยาลัยเสนออธบิดีอัยการไปอีกครั�ง และอยูร่ะหวา่งรอผลการตอบขอ้หารอื ควรรอผลการตอบขอ้หารอื

ก่อนแล้วค่อยพิจารณาดําเนินการจดัตั�งใหถู้กต้องตามลําดับขั�นตอน

      ๒. ระหวา่งที�รอผลการตอบขอ้หารอื ควรมีการวางแผนการดําเนินงานควบคู่ไปด้วย ชว่งเริ�มจดัตั�งเป�นชว่งที�สําคัญมาก

      ๓.  ควรมีการแต่งตั�งคณะกรรมการของบรษัิท

      ๔.  ควรศึกษาสถาบนัการศึกษาอื�นที�มีการดําเนินการจดัตั�งนิติบุคคลในลักษณะเดียวกันวา่ เมื�อดําเนินการแล้วผลการดําเนินการ

เป�นอยา่งไร

     ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี�

      ๑.  เห็นชอบ โครงการจดัตั�ง บรษัิท เอ็ม.เจ.ย.ูโฮลดิ�ง จาํกัด (M.J.U. Holding Company) ทั�งนี� เพื�อให้การดําเนินการเป�นไป

ด้วยความถูกต้องและชดัเจน  มหาวทิยาลัยควรรอผลการตอบข้อหารอืจากอธบิดีอัยการก่อนเริ�มดําเนินโครงการจดัตั�ง

      ๒.  มอบให้มหาวทิยาลัยพิจารณาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของที�ประชุม

๓. เห็นชอบ การจัดสรรเงินฝากประจําของมหาวทิยาลัย เพื�อลงทุนตามนโยบายการเงินและการลงทุนมหาวทิยาลัยแม่โจ้

และมอบหมายอํานาจในการบรหิารเงินลงทุน

     ที�ประชุมมีขอ้เสนอแนะ ดังนี�

     ๑.  การกระจายความเสี�ยง โดยการนําเงินไปฝากกับสถาบนัการเงินใหม่จะมีผลกระทบกับสถาบนัการเงินเดิมหรอืไม่ 

และคํานึงถึงผลกระทบกับมหาวทิยาลัยด้วย

     ๒.  ควรนําเงินไปลงทุนในสิ�งที�พัฒนามหาวทิยาลัย และนักศึกษา

      ๓.  ควรทําตารางเปรยีบเทียบของการกระจายความเสี�ยง (ชอ่งทาง และวธิกีาร) ประกอบการวเิคราะห ์และผลการพิจารณาจะต้องมีมติ

หรอืรายงานการประชุมประกอบการดําเนินงาน

      ๔.  อีกทางเลือกคือ การซื�อสลากออมสินของธนาคารออมสิน คํานวณแล้วจะมีความคุ้มค่ากวา่ไปฝากธนาคารหรอืสหกรณ์ออมทรพัย์

เพราะเงินต้นยงัอยูเ่หมือนเดิม ได้รบัดอกเบี�ยและได้รางวลั

     ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี�

     ๑.  เห็นชอบ การจดัสรรเงินฝากประจาํของมหาวทิยาลัย เพื�อลงทุนตามนโยบายการเงินและการลงทุนของมหาวทิยาลัยแม่โจ ้และมอบ

อํานาจในการบรหิารเงินลงทุน ในรายการลงทุนที� ๑ และ ๒

     ๒.  มอบให้มหาวทิยาลัยพิจารณาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของที�ประชุม



รับทราบ
     รบัทราบ สรุปผลโครงการประชุมสภามหาวทิยาลัยแม่โจ้สัญจร ณ มหาวทิยาลัยแม่โจ้ - แพร ่เฉลิมพระเกียรติ 

ของสภามหาวทิยาลัย จากการพบปะผู้บรหิาร บุคลากรมหาวทิยาลัยแม่โจ้ - แพรฯ่ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวดัแพร่

      ที�ประชุมมีขอ้เสนอแนะ ดังนี�

      ๑.  พนักงานส่วนงานที�จา้งด้วยงบประมาณเงินรายได้มีจาํนวนมาก ซึ�งคิดเป�นสัดส่วนรอ้ยละ ๕๐

            แนวทางการแก้ไข 

            ๑.  ความรู ้: ปรบัปรุงการทํางาน เพื�อทําให้พนักงานเพิ�มประสิทธภิาพการทํางานใหสู้งขึ�น โดยใชห้ลักการของความสามารถ

                  เชงิสมรรถนะ (Competency) คุณลักษณะของบุคคลที�มีความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที�และความรบัผิดชอบ

            ๒.  ทักษะ : ทําใหพ้นักงานสามารถสรา้งประสิทธผิลใหม้ากขึ�นทั�งด้าน Job Enrichment และด้าน Job Enlargement

            ๓.  ทัศนคติที�ดี : ผนวกงานบางอยา่งเขา้ด้วยกันหรอืจดัคนไปชว่ยส่วนงานอื�นในบางชว่งเวลาเมื�อส่วนงานตนมีงานน้อย

      ๒.  สัดส่วนของคณาจารยที์�ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ ระดับศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์และอาจารย์

(๐:๑:๓:๖) หรอืรอ้ยละ ๓๓  ซึ�งไม่ใกล้เคียงหรอืสูงกวา่เกณฑ์ (๑:๓:๕:๑) หรอืรอ้ยละ ๖๐ - ๗๐ ของอาจารยป์ระจาํที�ดํารงตําแหน่ง

ทางวชิาการรวมกัน 

             แนวทางการแก้ไข 

             ๑.  ใหอ้าจารยที์�มีแผนจะทําผลงานทางวชิาการมีจาํนวนชั�วโมงสอนและรบัภาระงานสนับสนุนน้อยลง

             ๒.  เสนอชื�อวทิยากรเพื�อให้คําแนะนําการทําผลงานทางวชิาการในแต่ละสาขาความเชี�ยวชาญ

             ๓.  คณะจะชว่ยดําเนินการและสนับสนุนงบประมาณในการจดัทําผลงานทางวชิาการ

     ๓. สถิตินักศึกษาป� พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ มีการจาํแนกนักศึกษาเป�นรายป� แต่ไม่ได้แบง่จาํนวนเป�าหมายการรบันักศึกษา 

มี ๕ หลักสูตร ที�ต้องป�ดเพราะวา่ไม่มีนักศึกษาเรยีนคิดเป�นรอ้ยละ ๓๕ และมีอีก ๔ หลักสูตร ที�มีแนวโน้มไม่น่าจะดี และยงัไม่เห็นมี

หลักสูตรใดที�น่าจะสามารถเป�นเลิศทางวชิาการได้ และอัตรากําลังคนมากกวา่จาํนวนนักศึกษา

            แนวทางการแก้ไข 

            ๑.  หลักสูตรที�เกี�ยวกับศาสตรด้์านเกษตร เป�นที�นิยมและเป�นศาสตรที์�เข้มแข็งของมหาวทิยาลัยแม่โจ ้

คณะจงึควรเน้นการเป�ดหลักสูตรใหม่และทันสมัย สอนในศาสตรด้์านนี�ด่วน

            ๒.  กําหนดนโยบายวา่ ถ้าหลักสูตรใดรบันักศึกษาได้ต�ากวา่เป�าหมาย ซึ�งต�ากวา่จดุคุ้มทุนติดต่อกัน ๒ ป� 

ให้ป�ดหลักสูตรนั�น เพื�อไปเป�ดหลักสูตรแบบบูรณาการใหม่

            ๓.  ต้องทําให้ได้ตามวตัถุประสงค์ของการจดัตั�งวทิยาเขตซึ�งถือวา่เป�นข้อตกลงกับทางท้องถิ�น

      ๔. มหาวทิยาลัยแม่โจ ้- แพรฯ่ ยงัไม่ได้จดัตั�งศูนยก์ลางของการแก้ป�ญหาในท้องถิ�น ที�จะสามารถเชดิชูเป�นผลงานในระดับชาติได้ 

และเมื�อสถานการณ์ได้เปลี�ยนไป ดังนั�น มหาวทิยาลัยแม่โจ ้– แพรฯ่ คงต้องคิดใหม่ตามนโยบายการพลิกโฉมมหาวทิยาลัยกลุ่มที� ๒ 

และแผนพัฒนาความเป�นเลิศ ที�นําเสนอกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (อว.)      

            แนวทางการแก้ไข  

            ขอการสนับสนุนจากจงัหวดัแพร ่และหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้งเพื�อขอจดัตั�ง “ศูนยก์ารเรยีนรูท้รพัยากรธรรมชาติและป�าไม้

ระดับภูมิภาค” (Regional Learning Center for Resources and Forestry) โดยมีวตัถุประสงค์ เพื�อศึกษา/ค้นควา้/วจิยั 

และฝ�กอบรมบุคลากรทั�งในประเทศและชาวต่างประเทศใหมี้ความรูใ้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรชวีภาพ (Bioresource), และสิ�งแวดล้อม

ชวีภาพ (Bioenvironment) และป�าไม้ อันสอดคล้องกับนโยบาย “การเป�นมหาวทิยาลัยสีเขียว และมหาวทิยาลัยเชงินิเวศ” 

โดยมีเป�าหมายชว่ยป�องกันการเปลี�ยนแปลงทางภูมิอากาศ (Climate Change) : อันจะเป�นภัยต่อมวลมนุษยชาติในโลก และตามปณิธาน

การเป�นศูนยก์ลางแก้ป�ญหาในท้องถิ�น

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



รับทราบ
     รบัทราบ สรุปผลโครงการประชุมสภามหาวทิยาลัยแม่โจ้สัญจร ณ มหาวทิยาลัยแม่โจ้ - แพร ่เฉลิมพระเกียรติ (ต่อ)

      ที�ประชุมมีขอ้เสนอแนะ ดังนี�

      ๕.  ตัวชี�วดัผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยแม่โจ ้– แพรฯ่ ตัวชี�วดัไหนที�ไม่บรรลุจะต้องบอกเหตุผลด้วยวา่ไม่บรรลุเพราะอะไร 

จะได้รูส้าเหตุและชว่ยกันใหข้อ้เสนอแนะเพื�อแก้ไขป�ญหา 

      ๖.  ป�จจบุนัทุกสถาบนัการศึกษาประสบป�ญหาจาํนวนนักศึกษาลดลง บณัฑิตหางานทํายาก ประกอบกับรฐับาลมีนโยบายปฏิรูป

กระบวนการเรยีนรู ้โดยการพัฒนาอาชวีะ พัฒนาคุณภาพวชิาชพีและพัฒนาแรงงานรอบรบัอุตสาหกรรม ๔.๐ แต่ละสถาบันการศึกษา

ต้องปรบัตัวใหทั้นกับสถานการณ์ เชน่ การเป�ดหลักสูตรระยะสั�น เรยีนเพื�อไปทํางานได้เลยโดยไม่ต้องจบปรญิญา ในต่างประเทศตอนนี�

หลายบรษัิทเปลี�ยนการรบัสมัครงานหรอืจา้งงานกับผู้ที�ทํางานได้ ไม่ได้รบัผู้ที�จบปรญิญา 

     ๗. มหาวทิยาลัยแม่โจ ้– แพรฯ่ จะต้องเป�ดสอนหลักสูตรที�เด่นและแตกต่างจากสถาบนัอื�นของภาค หรอืถ้าหลักสูตรเหมือนกันกับ

สถาบนัอื�นก็ต้องมาปรบัการเรยีนการสอนใหแ้ตกต่าง เชน่ การเรยีนแบบผสมผสานรูปแบบใหม่ (Hybrid  Learning) เป�นการจดัการเรยีนรู้

ที�ยดืหยุน่และปรบัเปลี�ยนได้ตามสถานการณ์ของชวีติที�เปลี�ยนแปลงไป เพราะถ้าสอนแบบปกติธรรมดา คนก็จะเลือกไปเรยีนที�สถาบนัอื�น 

      ๘. มหาวทิยาลัยแม่โจ ้ สนับสนุนงบประมาณเงินรายได้แก่มหาวทิยาลัแม่โจ ้– แพรฯ่ มาโดยตลอด แต่ในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มหาวทิยาลัยแม่โจ ้– แพรฯ่ จะต้องหาเงินรายได้เอง เชน่ พัฒนาหลักสูตรใหม่ที�ต่างจากของมหาวทิยาลัยแม่โจ ้เชยีงใหม่ ไม่ควรใช้

หลักสูตรเดียวกัน หรอืปรบัปรุงหลักสูตรที�มีอยูเ่ดิม 

      ๙.  ควรพัฒนาหลักสูตรที�เน้นภูมิป�ญญาทางการเกษตร และเป�นที�ต้องการของชุมชนในพื�นที� ผู้ประกอบการ หรอืผู้สูงอาย ุ

ทั�งนี� การดําเนินการของหลักสูตรจะต้องมีเครอืขา่ยและพันธมิตร

     ๑๐. เรื�องการพัฒนามหาวทิยาลัยแม่โจ ้– แพรฯ่ จะต้องมีการติดตามกันอยา่งต่อเนื�อง ควรมีการหารอืหรอืนัดประชุมคณะผู้บรหิาร

กลุ่มเล็ก เพื�อมาชว่ยกันวางแผน กําหนดทิศทาง เป�าหมาย และวธิกีารดําเนินการใหช้ดัเจน ถ้าเรามีเป�าหมายและแผนงานที�ชดัเจน 

งบประมาณก็จะตามมาทําให้การดําเนินงานก็จะคืบหน้า งบประมาณก็จะตามมาและพัฒนาไปได้ 

     ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบให้มหาวทิยาลัยและคณบดีมหาวทิยาลัยแม่โจ ้– แพร ่เฉลิมพระเกียรติ นําขอ้คิดเหน็และขอ้เสนอแนะ

จากการพบปะผู้บรหิาร บุคลากร มหาวทิยาลัยแม่โจ ้– แพรฯ่ และหวัหน้าส่วนราชการจงัหวดัแพร ่เมื�อวนัที� ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

และข้อเสนอแนะจากที�ประชุมสภามหาวทิยาลัย ไปพิจารณาดําเนินการเพื�อเป�นทิศทางในการพัฒนาและเป�นแนวทางแก้ไขต่อไป 
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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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  นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เยี�ยมชมและติดตามการดําเนินงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

          วนัที� ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ดร.อํานวย ยศสุข นายกสภามหาวทิยาลัยแม่โจ้ พรอ้มด้วยกรรมการสภามหาวทิยาลัย เยี�ยมชม
และติดตามการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยแม่โจ ้- แพร ่เฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้บรหิารและบุคลากรมหาวทิยาลัยแม่โจ ้- แพร ่เฉลิมพระเกียรติ
ให้การต้อนรบั และได้มีการจดัประชุมหารอืและรบัฟ�งสรุปผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยแม่โจ ้- แพร ่เฉลิมพระเกียรติ 
ทั�งนี� ได้รบัเกียรติจากนางสาวนิติยา พงษ์พานิช ผู้วา่ราชการจงัหวดัแพร,่ ประธานหอการค้าจงัหวดัแพร,่ ผู้แทนนายกองค์กรบรหิาร
ส่วนจงัหวดัแพร,่  ประธานชมรมศิษยเ์ก่าแม่โจจ้งัหวดัแพร ่และผู้แทนภาคประชาชนอําเภอรอ้งกวาง เขา้รว่มประชุม ณ หอ้งประชุมอาคารศาสตร์
พระราชา (ดอยมะเกี�ยง) มหาวทิยาลัยแม่โจ ้- แพร ่เฉลิมพระเกียรติ อําเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร ่

ภาพข่าว : มหาวทิยาลัยแม่โจ ้- แพร ่เฉลิมพระเกียรติ

ภารกิจนายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย


