
การประชุมสภามหาวทิยาลัยแม่โจ้ ครั�งที� ๘/๒๕๖๕ 

      ดร.อํานวย ยศสุข นายกสภามหาวทิยาลัยแม่โจ้ จดัให้มี
การประชุมสภามหาวทิยาลัยแม่โจ ้ครั�งที� ๘/๒๕๖๕ ในวนัเสารที์�
๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
มหาวทิยาลัย ชั�น ๕ อาคารสํานักงานมหาวทิยาลัย ๒ มหาวทิยาลัย
แม่โจ ้จงัหวดัเชยีงใหม่ และเห็นชอบให้จดัการประชุมออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting อีกชอ่งทางหนึ�ง

ข่าวสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Council Newsletter

ประเด็นเด่น

ป� ที�  ๕  ฉ บับ ที�  ๘
เ ดือนพฤศ จิกายน -  ธันวาคม ๒๕๖๕

 

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

ติดตามการดําเนินงาน 
๑) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร    
    มหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
    และคํารับรองการปฏิบัติการ 
    ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒) รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้งบ
    ประมาณ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๓) รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ   
    ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยแม่โจ ้
    ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๔) รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
    บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)  
    ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๕) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   
    ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๔ และ Area for 
    Improvement ระดับหลักสูตร ระดับคณะ  
    และระดับมหาวิทยาลัย

เห็นชอบ 
แผนพัฒนาส่วนงาน ตัวชี�วัด ค่าเป�าหมาย

และคํารับรองการปฏิบัติหน้าที� 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ของหัวหน้าส่วนงาน 
จํานวน ๑๙ ส่วนงาน

รับรอง 
รายงานประจําป�ของมหาวิทยาลัย 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รับทราบ
การอนุมติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

จํานวน ๑๔๙ คน



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� ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เห็นชอบ แผนพัฒนาส่วนงาน ตัวชี�วัด ค่าเป�าหมาย 
และคํารับรองการปฏิบัติหน้าที� ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ของหัวหน้าส่วนงาน จํานวน ๑๙ ส่วนงาน
          ที�ประชุมมีขอ้เสนอแนะ เพื�อใหห้วัหน้าส่วนงานนําไปพิจารณาดําเนินการวา่ ส่วนงานระดับคณะมีความสําคัญ เพราะทําหน้าที�
ผลิตบณัฑิต วจิยั งานบรกิารวชิาการ และอื�น ๆ ตามพันธกิจของคณะและมหาวทิยาลัย ในการเสนอแผน ตัวชี�วดั ค่าเป�าหมาย และ
คํารบัรองการปฏิบติัหน้าที�ในแต่ละป�งบประมาณต่อสภามหาวทิยาลัย หวัหน้าส่วนงานควรเน้นข้อมูลที�เป�นจดุอ่อนของส่วนงาน 
โดยนําขอ้มูลจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และผลการประเมินตนเองจากป�ที�ผ่านมา รวมถึง
การบรหิารความเสี�ยง ศักยภาพ ประสิทธภิาพของส่วนงานในการเป�นมหาวทิยาลัยกลุ่ม ๒ เสนอต่อสภามหาวทิยาลัยประกอบด้วย 
เพื�อจะได้ทราบวา่หวัหน้าส่วนงานมีวธิกีารปรบัปรุงจดุอ่อนอยา่งไรเพื�อใหไ้ด้ผลลัพทธที์�ดีขึ�น และเป�นข้อมูลสําหรบัใชใ้นการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบติัหน้าที�ของหวัหน้าส่วนงานต่อไป
          ที�ประชุมมีมติ
          ๑)  เห็นชอบแผน ตัวชี�วดั ค่าเป�าหมาย และคํารบัรองการปฏิบติัหน้าที� ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหัวหน้าส่วนงาน 
จาํนวน ๑๙ ส่วนงาน
          ๒)  มอบใหห้วัหน้าส่วนงานนําขอ้เสนอแนะของที�ประชุมไปพิจารณาดําเนินการ

รับรอง รายงานประจําป�ของมหาวิทยาลัย 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

          ที�ประชุมมีมติรบัรองรายงานประจาํป�ของมหาวทิยาลัย ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และใหม้หาวทิยาลัยนําเสนอรายงานประจาํป�
ต่อรฐัมนตร ีเพื�อทราบต่อไป



ติดตามการดําเนินงานที�สําคัญ
๑.  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบรหิารมหาวทิยาลัย แผนปฏิบติัการมหาวทิยาลัย และคํารบัรองการปฏิบติัการ 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
               ที�ประชุมมีขอ้เสนอแนะ ดังนี�
               ๑)  ความเป�นนานาชาติ (International) มหาวทิยาลัยแม่โจจ้ะต้องมีเครอืข่ายกับมหาวทิยาลัยต่างประเทศ มีการแลกเปลี�ยน
การเรยีนการสอนเพิ�มขึ�น และสรา้งจดุเด่นของหลักสูตรใหช้ดัเจน เพื�อทําใหนั้กศึกษาต่างชาติสนใจเข้ามาเรยีน
               ๒)  การที�มหาวทิยาลัยแม่โจไ้ด้รบัแต่งตั�งใหเ้ป�นศูนยว์จิยั Bio hydrogen technology ควรเตรยีมงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งรองรบั 
และจะต้องให้คําถึงถึงความปลอดภัยด้วย
               ๓)  ป�จจบุนัการขอทุนวจิยัยาก มหาวทิยาลัยควรเตรยีมทีมเพื�อศึกษาการขอทุนวจิยัแต่ละประเภท ส่งตัวแทนหรอืเครอืขา่ย
เขา้ไปอยูใ่นแหล่งทุนนั�น ๆ แล้วนํามาสรุปให้นักวจิยัหรอืบุคลากรของมหาวทิยาลัยเพื�อเตรยีมพรอ้ม เมื�อมีการประชุมจดัสรรทุนวจิยั
มหาวทิยาลัยแม่โจก็้จะสามารถเสนอโครงการวจิยัที�เกี�ยวขอ้งเพื�อขอรบัการสนับสนุนทุนวจิยัจากแหล่งทุนได้
               ๔)  ตามที�มหาวทิยาลัยแม่โจไ้ม่ได้ยื�นเขา้รว่มการจดัอันดับ UPM Ranking เนื�องจากป� พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบนัจดัอันดับได้ปรบั
เปลี�ยนเงื�อนไข นั�น  มหาวทิยาลัยแม่โจเ้ป�นมหาวทิยาลัยกลุ่มที� ๒ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยแีละส่งเสรมิการสรา้งนวตักรรม ควรให้ความ
สําคัญในการเขา้รว่มการจดัอันดับมหาวทิยาลัย (Ranking University) ทั�งนี� จาํนวนผลงานวจิยัตีพิมพ์ต่อคณะสามารถชว่ยสนับสนุน
การจดัอันดับของมหาวทิยาลัยได้
               ที�ประชุมมีมติ
               ๑)  รบัทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบรหิารมหาวทิยาลัย แผนปฏิบติัการมหาวทิยาลัย และคํารบัรองการปฏิบัติการ
ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)
               ๒)  มอบใหม้หาวทิยาลัยนําขอ้เสนอแนะของที�ประชุมไปพิจารณาดําเนินการ
๒.  รายงานผลการปฏิบติังานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๓.  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวทิยาลัยแม่โจ้ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
               เมื�อมหาวทิยาลัยได้รายงานผลการแก้ไขแต่ละประเด็นตามขอ้สังเกตเพิ�มเติมของคณะกรรมการตรวจสอบประจาํมหาวทิยาลัยแม่
โจ ้จาํนวน ๑๑ ประเด็น ต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ แล้ว ใหร้ายงานต่อสภามหาวทิยาลัย
๔.  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลมหาวทิยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๕.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๔ และ Area for Improvement ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับมหาวทิยาลัย
               ที�ประชุมมีขอ้เสนอแนะ ดังนี�
               ๑)  การเรยีนการสอนหลักสูตรนานาชาติ มหาวทิยาลัยควรจะต้องพัฒนาใหเ้ป�นหลักสูตรชั�นนํา เพื�อจะได้มีชาวต่างชาติสนใจ
มาเรยีน โดยอาจจะเน้นกลุ่มประเทศในเขตลุ่มแม่น�าโขง หรอืแม่น�าสาละวนิก่อนแล้วค่อยขยายต่อไป
               ๒)  ภาษาต่างชาติเป�นสิ�งสําคัญ ทุกคณะจะต้องปลูกฝ�งใหนั้กศึกษาสนใจ ใฝ�รู ้สามารถสนทนาได้
               ๓)  ทุกรายวชิาควรมีกระบวนการสรา้งจติตะมะยะป�ญญา และภาวนามะยะป�ญญา เชน่ รายวชิาที�มีการเรยีนการสอน 
จาํนวน ๓ หน่วยกิต ควรบรรยาย จาํนวน ๒ หน่วยกิต และค้นควา้ด้วยตนเองหรอืแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ว่มกัน จาํนวน ๑ หน่วยกิต

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

รับทราบ

 ระดับปรญิญาตร ีจาํนวน ๑๓๖ คน
ระดับปรญิญาโท จาํนวน ๑๓ คน

               การอนุมัติปรญิญาแก่ผู้สําเรจ็การศึกษา รวมจาํนวนทั�งสิ�น ๑๔๙ คน 



  นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป�นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหา
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตําแหน่งที�ว่าง 

ครั�งที� ๑/๒๕๖๕

               เมื�อวนัที� ๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.อํานวย ยศสุข นายกสภามหาวทิยาลัยแม่โจ้ เป�นประธาน
การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตําแหน่งที�วา่ง ครั�งที� ๑/๒๕๖๕
โดยมีวาระพิจารณา "รา่ง" แผนการดําเนินงานสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตําแหน่ง
ที�วา่ง จาํนวน ๒ รายชื�อ และพิจารณาหลักเกณฑ์และวธิกีารสรรหา ณ หอ้งประชุมรวงผึ�ง ชั�น ๕ อาคารสํานักงานมหาวทิยาลัย ๒

ภารกิจนายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย

การสนทนากลุ่ม/การสัมภาษณ์ผู้ที�มีส่วนเกี�ยวข้อง
ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที�ของอธิการบดี 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
               เมื�อวนัที� ๒ - ๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๕  คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบติัหน้าที�ของอธกิารบดี ได้จดัการ
สนทนากลุ่ม/การสัมภาษณ์ เพื�อแสวงหาขอ้มูลเพิ�มเติมจากผู้เกี�ยวขอ้งกับการปฏิบติัหน้าที�ของอธกิารบดี เพื�อรบัทราบ และให้ได้ขอ้มูล
ป�ญหาอุปสรรคในการทํางาน ขอ้เสนอแนะ แนวทางการปรบัปรุง หรอืพัฒนามหาวทิยาลัยในเชงิลึก ณ หอ้งประชุมรวงผึ�ง ชั�น ๕ อาคาร
สํานักงานมหาวทิยาลัย ๒ มหาวทิยาลัยแม่โจ ้และจดัการสนทนา/สัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting อีกชอ่งทางหนึ�ง 

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



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

การประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที�ของอธิการบดี 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั�งที� ๖/๒๕๖๕

               เมื�อวนัที� ๑๖ ธนัวาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.สมศักดิ�  ปณีตัธยาศัย กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบติัหน้าที�ของอธกิารบดี จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
การปฏิบติัหน้าที�ของอธกิารบดี ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั�งที� ๖/๒๕๖๕ โดยมีวาระพิจารณารายงานการประเมินตนเอง
ของอธกิารบดี ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พิจารณาสรุปผลข้อมูลการสนทนา/สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี�ยวขอ้ง และพิจารณา 
"รา่ง" รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัหน้าที�ของอธกิารบดี ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมรวงผึ�ง 
ชั�น ๕ อาคารสํานักงานมหาวทิยาลัย ๒ และจดัประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting อีกชอ่งทางหนึ�ง

การประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั�งที� ๓/๒๕๖๕

               เมื�อวนัที� ๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.องอาจ  กิตติคุณชยั กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของหวัหน้าส่วนงาน จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมิน
ผลการดําเนินงานของหวัหน้าส่วนงาน ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั�งที� ๓/๒๕๖๕ โดยมีวาระพิจารณาผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาส่วนงานที�สอดคล้องตามนโยบายและยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลัย ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหัวหน้าส่วนงาน
พิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบติังาน ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตัวชี�วดั ค่าเป�าหมายที�หัวหน้าส่วนงานได้ลงนามไว้
กับอธกิารบดี) พิจารณาสรุปประมวลขอ้มูลจากแบบสอบถาม และพิจารณา "รา่ง" รายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
หัวหน้าส่วนงาน ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั�งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ณ หอ้งประชุมสภามหาวทิยาลัย
ชั�น ๕ อาคารสํานักงานมหาวทิยาลัย ๒ และจดัประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting อีกชอ่งทางหนึ�ง

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

 


