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บทสรุปผู้บริหาร 
 
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วาระที่ ๑๕ (วาระตั้งแต่วันที่  
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดย ดร.วรพงศ์ นันทาภิวัฒน์ ด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฯ และได้ด าเนินการตามบทบาทและหน้าที่เสนอแนะและให้ค าปรึกษา
แก่มหาวิทยาลัยในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการด าเนินกิจการของ
มหาวิทยาลัย ที่มีความต่อเนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ชุดที่ผ่านมา มีผลการด าเนินการในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑. จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๑ (ทุนต่อเนื่อง)     
    วัตถุประสงค์ :  สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 

๑) ทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ปี ๒๕๖๑ จ่ายเป็นปีที่ ๓)           
จ านวน ๑๒ ทุน รวมเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ดังนี ้

     (๑) ทุนต่อเนื่อง ๕ ปี จ านวน ๒ ทุน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท  
     (๒) ทุนต่อเนื่อง ๔ ปี จ านวน ๑๐ ทุน เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

      ๒) ทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ปี ๒๕๖๑ จ่ายเป็นปีที่ ๒) จ านวน ๕ 
ทุน รวมเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ 

     (๑) ทุนต่อเนื่อง ๕ ปี จ านวน ๑ ทุน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท  
     (๒) ทุนต่อเนื่อง ๔ ปี จ านวน ๓ ทุน เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท  
     (๓) ทุนต่อเนื่อง ๒ ปี จ านวน ๑ ทุน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท  
 

  ๒.  จัดโครงการจัดงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ ๕  
            วัตถุประสงค์ : ๑) เพ่ือหารายได้สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ และสนับสนุนการจัดหาทรัพยากรในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ๒) เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการฯ และเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย  

   จัดงานเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ลานน้ าพุ (กาดดอกไม้) นิ่มซี่เส็งขนส่ง 
๑๙๘๘ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ – ล าปาง โดยมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จ านวน ๗๒๗,๔๔๙ บาท 
(เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) 

 
๓.  ร่วมโครงการ Reform มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๐๐ ปี จาก ๒๔๗๗  

สู่ ๒๕๗๗ “1934 – 2034 MJU Centennial Scenario” เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ 
โรงแรมคุ้มภูค า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพอนาคต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อครบ ๑๐๐ ปี 
 
  ๔. เยี่ยมชมและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย  
      วัตถุประสงค์ของการเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
     ๑) เพ่ือให้กรรมการส่งเสริมกิจการฯ ได้รับทราบกิจกรรมและศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และให้ข้อเสนอแนะ  



 ๒ 

 

๒) เป็นการเรียนรู้ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ในเรื่องของการพัฒนา
ตัวตน มีความรู้เพิ่มขึ้นและเปิดโลกทัศน์  

๓) สร้างเครือข่ายที่สามารถร่วมเอ้ือประโยชน์ได้ เช่น การใช้บัณฑิต หรือการ
ใช้งานวิจัย 

หน่วยงานที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑) คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
๒) สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
๓) ส านักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
๔) สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
๕) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จ. แพร ่
๖) บริษัท บุญสมฟาร์ม จ ากัด 
๗) บริษัท ซันสวีท จ ากัด (มหาชน) 
๘) บริษัท นิธิฟู้ดส์ จ ากัด 
 

  ๕. จัดกิจกรรม จัดโครงการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (สัญจร) 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
– แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (สัญจร) และศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ 
 
   ๖. สนับสนุนและให้ค าปรึกษาด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ดังนี้  

๑) โครงการ Green University Ranking และ 
๒) โครงการผู้น าเกษตรยุคใหม่ รุ่นที่ ๒ (MAGLEAD 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 

 

ค าน า 
 

  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วาระท่ี ๑๕ แต่งตั้งข้ึนตามมาตรา ๒๘ 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 27 
พฤศจิกายน 2560 – วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563) มีอ านาจหน้าที่เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่
มหาวิทยาลัยในเรื่องที่ เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย  และสนับสนุนการด าเนินกิจการของ
มหาวิทยาลัย 

ในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้ด าเนินการตามบทบาทและอ านาจหน้าที่       
ในด้านการจัดหาทุนการศึกษา ด้านการจัดหารายได้และกิจกรรมพิเศษ ด้านการบริหารทรัพย์สินและ
วิสาหกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ด้านการน าความรู้มหาวิทยาลัย
มาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์  ซ่ึงมีความสอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2561 ขึ้นเพื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบต่อไป  

 

  

     คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔ 

 

ความเป็นมาของคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 

ที่มา 

  พ.ศ. ๒๕๒๔ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 
     ๒๕๑๘) ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

  ท าหน้าที่ส่งเสริมการหารายได้ ทรัพย์สิน ทุนการศึกษา ทุนด้านสวัสดิการ ให้ค าแนะน าการ
     ด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน ตามท่ีสภาสถาบันฯ จะเห็นสมควร 
  มาตรา ๑๓ และ ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ ก าหนดให้มี 
             ประธานกรรมการสงเสริมฯ และเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
  พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้สภามหาวทิยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมฯ โดยค าแนะน าของประธาน   
              กรรมการส่งเสริมฯ  

 คณะกรรมการส่งเสริมฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกหลากหลายอาชีพที่เสียสละ เวลา 
ก าลังกาย ก าลังความคิด ในการด าเนินการตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานกรรมการ 
และกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

ความเป็นมา 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามพระราชบัญญัตินี้ และมี
ฐานะเป็นนิติบุคคล 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ท าการสอน วิจัย บริการทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างองค์ความรู้อัน
จะน าไปใช้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมีปณิธานมุ่งสู่ความเป็นเลิศในวิทยาการหลากหลาย
สาขาโดยมีศาสตร์ทางการเกษตร เป็นรากฐาน พัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้อุดมด้วยปัญญา เป็นนักปฏิบัติที่
เชี่ยวชาญ มีคุณธรรมและจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ  
  ตามมาตรา ๒๘ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธาน
กรรมการ และกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยในเรื่องที่เกี่ยวกับ
กิจการของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการด า เนินกิจการของมหาวิทยาลัย จ านวน คุณสมบัติ 



 ๕ 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของประธานกรรมการและ
กรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย         
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
 

วาระการด ารงต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
วาระ ช่วงเวลาการด ารงต าแหน่ง ประธาน 

     ๑ – ๕ พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๔๐ ศาสตราจารย์ ดร.สง่า  สรรพศรี  
     ๖ พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๓ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยรรยง  สิทธิชัย 
     ๗ – ๘ พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๘ ดร.สู่บุญ  วุฒิวงศ ์
     ๙ – ๑๐ พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒ ดร.สุทธิธรรม  จิราธวิัฒน์ 
     ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ดร.ณรงค์  ตนานุวัฒน์ 
     ๑๒ – ๑๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐ ดร.องอาจ  กิตติคุณชัย 
     ๑๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน ดร.วรพงศ์  นันทาภิวัฒน์ 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 



 ๖ 

 

ส่วนท่ี  ๑ 

๏ บทบาทและหนา้ที ่
  ๑. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีบทบาทและหน้าที่ ตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐  คณะกรรมการมีหน้าที่
เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการด าเนิน
กิจการของมหาวิทยาลัย 
  ๒. บทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนอื่น ๆ 
   ๒.๑ สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนภายนอกและศิษย์เก่า 
   ๒.๒ ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
   ๒.๓ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อสังคม 
   ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนน าผลงานทางวิชาการบริการแก่ชุมชน 
   ๒.๕ ส่งเสริมการบริการสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

๏ การด าเนินงาน 

  ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (วาระที่ ๑๕) จากบุคคลภายนอก จากภาค 
เอกชน ภาคธุรกิจ สื่อมวลชน และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๓ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๒๗ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓) และเพ่ือสามารถสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัย
ได้มากยิ่งขึ้น สภาฯ จึงได้แต่งตั้งท่ีปรึกษาเพ่ือเสริมความเข้มแข็งในการด าเนินงาน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยเห็นชอบแผนการประชุมและจัดการประชุมตามแผนที่ก าหนด
เป็นประจ าทุก ๒ เดือนต่อครั้ง  
 
  ระบบ กลไก ในการด าเนินงาน 
  ๑. การจัดการประชุม 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ในรูปแบบคณะกรรมการผ่านทางการประชุมร่วมกันตาม
แผนการประชุมที่ก าหนดไว้ตลอดปี โดยก าหนดระยะเวลาจัดการประชุมสองเดือน/ครั้ง ทุกวันศุกร์ที่ ๑ ของ
เดือน เพ่ือให้มีการพิจารณาด าเนินการไปสู่เป้าหมายตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย รวม ๖ ด้าน ดังนี้ 
  ๑. คณะอนุกรรมการฯ ด้านการจัดหาทุนการศึกษา มีหน้าทีจ่ัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา
  ๒. คณะอนุกรรมการฯ ด้านการจัดหารายได้และกิจกรรมพิเศษ มีหน้าที ่

๑)    จัดหารายได้และทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 ๒)    สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานพิเศษของมหาวิทยาลัย 

  ๓. คณะอนุกรรมการฯ ด้านการบริหารทรัพย์สินและวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย มีหน้าที ่
๑)    ให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ให้เกิดประโยชน์ 
       สูงสุด 



 ๗ 

 

๒)    ให้ค าปรึกษาและส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เรื่องการ  
       บริหารทรัพย์สิน ต้นทุนการผลิต และวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย  
๓)    คัดเลือกวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ เพื่อให้การสนับสนุนด้านการตลาด  
       และให้ค าแนะน าเรื่องการประกอบธุรกิจ 

  ๔. คณะอนุกรรมการฯ ด้านการสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ 
๑)    ให้ค าปรกึษาและส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เรื่องการมุ่งสู่ 
       มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Go-Eco U.) 
๒)    สนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
๓)    ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายการท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการ  
       ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

  ๕. คณะอนุกรรมการฯ ด้านการน าความรู้มหาวิทยาลัยมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ มีหน้าที่ 
๑)    ให้ค าปรึกษาด้านการต่อยอดองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยในเชิงพาณิชย์  
๒)    สนับสนุนการต่อยอดองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยในเชิงพาณิชย์ 

  ๖. คณะอนุกรรมการฯ ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
๑)    สื่อสารและสร้างเครือข่ายที่จะเอ้ือประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย  
๒)    ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
๓)    ให้ค าปรึกษางานเพื่อยกระดับคุณภาพของงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
๔)    สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดช่องทางการประชาสัมพันธ์อย่าง       
       หลากหลาย 

  สรุป 
  ในปี ๒๕๖๑ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ได้มกีารประชุมตามแผนที่ก าหนด รวม ๖ ครั้ง 
รวมทั้งได้จัดให้มีการประชุมนอกรอบ เพ่ือเป็นเวทีหารือเรื่องส าคัญเฉพาะกลุ่ม และน าผลการประชุมแจ้งที่
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

         

  การติดตามผลการด าเนินงาน   
  มีการติดตามผลการด าเนินงานจากคณะอนุกรรมการฯ แต่ละด้าน และรายงานความก้าวหน้า
ให้ที่ประชุมรับทราบทุกครั้ง  
 
 

ครั้งที ่ ก าหนดวันประชุม เวลา 
๑/๒๕๖๑  วันที่       ๒ กุมภาพันธ์ ๑๓.๓๐ น. 
๒/๒๕๖๑ วันที่      ๒๐  เมษายน ๑๓.๓๐ น. 
๓/๒๕๖๑ วันที่      ๑     มิถุนายน ๑๓.๓๐ น. 
๔/๒๕๖๑ วันที่      ๓ สิงหาคม ๑๓.๓๐ น. 
๕/๒๕๖๑      วันที่       ๕      ตุลาคม ๑๓.๓๐ น. 
๖/๒๕๖๑ วันที่       ๗ ธันวาคม ๑๓.๓๐ น. 



 ๘ 

 

ส่วนท่ี  ๒ 
 

๏  ผลการด าเนินงาน 

  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม โดยพิจารณาวางกรอบ
ระยะเวลาด าเนินงานจากวาระการด ารงต าแหน่ง เพ่ือด าเนินโครงการ/กิจกรรม และให้มีระยะเวลาในการ
ติดตามงานและประเมินผล โดยมีผลการด าเนินงานได้แก่ ด้านการจัดหาทุนการศึกษา ด้านการจัดหารายได้ 
ด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่ายทั้ง
ภายนอกและภายใน และสนับสนุนนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดี โดยปรับทิศทางให้เกิดการ
ขับเคลื่อนในเป้าหมายเดียวกันจากการสร้างความเข้าใจ จัดท าแผนร่วมกัน และการติดตามงาน มีผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
  ๑. ผลการด าเนินงานตามโครงการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ธันวาคม ๒๕๖๑ 
  ๒. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอ่ืน ๆ  
  ๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย และสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 

๑.  ผลการด าเนินงานในปี ๒๕๖๑ (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๑) 

  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

ด้าน โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

การจัดหา
ทุนการศึกษา 
 

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลน 
ทุนทรัพย์ 
 

- การจัดหาทุนการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๑ มี
ผู้สนับสนุนทุนการศึกษาประกอบด้วยกรรมการ
ส่งเสริมกิจการฯ และผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
จ านวน ๑๖ ราย ดังนี ้
       ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี รวม ๑๑๓ ทุน 
เป็นเงิน ๗๒๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ 
         - ประเภททุนละ ๖,๐๐๐ บาท /คน จ านวน  
๗๐ ทุน เป็นเงิน ๔๒๐,๐๐๐ บาท 
         - ประเภทต่อเนื่อง ๔ ปี ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
/คน จ านวน ๓ ทุน เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท 
         - ประเภททุนที่มีเงื่อนไข ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท 
/คน จ านวน ๔๐ ทุน เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
         - เงินสมทบทุนการศึกษา เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ 
บาท 
 



 ๙ 

 

ด้าน โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 

(ต่อ) 
การจัดหา
ทุนการศึกษา  

(ต่อ)  
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
ให้แก่นั กศึกษาที่ ขาดแคลน 
ทุนทรัพย์  

 
 
 

การมอบทุนการศึกษา 
         ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้มอบ
ทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่อง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – 
๒๕๕๙ ให้กับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
          ๑. ทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ (ปี ๒๕๖๑ จ่ายเป็นปีที่ ๓) จ านวน ๑๒ ทุน 
ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
ดังนี้ 
               ๑) ทุนต่อเนื่อง ๕ ปี จ านวน ๒ ทุน   
เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท  
               ๒) ทุนต่อเนื่อง ๔ ปี จ านวน ๑๐ ทุน 
เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
          ๒. ทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙  (ปี ๒๕๖๑ จ่ายเป็นปีที่ ๒) จ านวน ๕ ทุน 
รวมเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ดงันี้ 
                ๑) ทุนต่อเนื่อง ๕ ปี จ านวน ๑ ทุน  
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท  
                ๒) ทุนต่อเนื่อง ๔ ปี จ านวน ๓ ทุน  
เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท  
                ๓) ทุนต่อเนื่อง ๒ ปี จ านวน ๑ ทุน  
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 

การจัดหารายได้
และกิจกรรมพิเศษ 

โครงการจัดงานราตรีแม่โจ้  โครงการจัดงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ ๕ 
     การด าเนินการ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ ณ ลานน้ าพุ (กาดดอกไม้) นิ่มซี่เส็งขนส่ง 
๑๙๘๘ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ – ล าปาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
     วัตถุประสงค์ของการจัดงาน 
      ๑) เพ่ือหารายได้สนับสนุนเป็นทุนการศึกษา
ให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสนับสนุน
การจั ดหาทรั พยากร ในการด า เ นิ น ง า นข อ ง
มหาวิทยาลัย   
 
 
 



 ๑๐ 

 

 
๒. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอื่นๆ 

  ๒.๑  ได้จัดโครงการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (สัญจร) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -
แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเยี่ยมชมและให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ ในระหว่างวันที่ ๕ – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑  
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  ได้มีการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย 
แม่โจ้-แพร่ฯ รวม ๕ แห่ง ดังนี้  

 

ด้าน โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 

(ต่อ) 
การจัดหารายได้
และกิจกรรมพิเศษ 

(ต่อ) 
- โครงการจัดงานราตรีแม่โจ้ 

๒) เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย 
กรรมการส่งเสริมกิจการฯ และเครือข่ายภายนอก
มหาวิทยาลัย 

  
  

     -  ผู้ ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด ง า น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 
ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก า ร ฯ / ศิ ษ ย์ เ ก่ า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้/ผู้ ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ /
เครือข่ายมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 
     - สรุปรายรับ-รายจ่าย มีรายรับจากการจ าหน่าย
บัตร เป็นเงิน ๑,๖๖๕,๓๔๗ บาท 
     - ค่าใช้จ่ายจากการจัดงาน เป็นเงิน ๙๓๗,๘๙๘ 
บาท  มีรายรับมากกว่ารายจ่าย เป็นเงิน ๗๒๗,๔๔๙ 
บาท 
 

ด้านการสนับสนุน
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 
 

- จัดการประชุมหารือร่วมกับ  
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

-  มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัย โดยร่วมประชุมหารือกับมหาวิทยาลัย
ในเรื่องโครงการ Green University Ranking  และ
โครงการผู้น าการเกษตรยุคใหม่ รุ่นที่ ๒ (MAGLEAD 
๒) 
 

ด้านการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ ์
 

- การประชาสัมพันธ์ 
 

-  ได้สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์โดยเผยแพร่
กิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนของคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อย่างต่อเนื่อง ทางสื่อสิ่งพิมพ์
ท้องถิ่น ได้แก่ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ และหนังสือพิมพ์
เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ 
 
 



 ๑๑ 

 

๑) ศูนย์เรียนรู้พรรณไม้และพืชผักท้องถิ่น จังหวัดแพร่และภาคเหนือตอนบน  
๒) ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์  
๓) ศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ (สัตว์ปีก)  
๔) ศูนย์การเรียนรู้การปลูกพืชผักแบบผสมผสานตามแนวพระราชด าริฯ  
๕) ศูนย์การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ)  
 

ทั้งนี้  ได้ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ฯ           
ไปด าเนินการ 
  ๒.๒  ได้จัดโครงการเยี่ยมชมและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้กรรมการส่งเสริมกิจการฯ ได้รับทราบกิจกรรมและศักยภาพของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และให้
ข้อเสนอแนะ เป็นการเรียนรู้ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ในเรื่องของการพัฒนาตัวตน มีความรู้เพ่ิมขึ้น
และเปิดโลกทัศน์ และ สร้างเครือข่ายที่สามารถร่วมเอ้ือประโยชน์ได้ เช่น การใช้บัณฑิต หรือการใช้งานวิจัย  
โดยได้มีการเยี่ยมชมหน่วยงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวม ๔ หน่วยงาน มีผลการด าเนินการดังนี้ 
    ๑) โครงการ Gastronomy ของคณะพัฒนาการท่องเที่ยว 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ได้รับฟังผลงานเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้โครงการ
อุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘, ๒๕๖๐ และตรวจสอบความพร้อมโครงการ
ปรับปรุงพ้ืนที่ ชั้น ๒ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ (Cowboy Mall) เพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนที่สร้างนวัตกรรมร่วม 
(Co-Innovating Space) ความร่วมมือกับส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยบูรณาการ
ท างานร่วมกับโครงการพัฒนาต้นแบบอาหารอินทรีย์ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ   
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามล าดับ และได้ร่วมประชุมหารือเพ่ือแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารผลผลิต 
(outputs) และผลกระทบ (impact) จากโครงการบริการวิชาการและวิจัยของคณะพัฒนาการท่องเที่ยว สร้าง
การเติบโตอย่างมีส่วนร่วม (Inclusive Growth) เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เตรียมหนุนเสริมการ
ด าเนินงานตามแผนที่น าทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ศูนย์กลางการศึกษาด้านศิลปวิทยาการอาหาร  (Maejo 
University Gastronomy Roadmap) พร้อมขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนบนฐานมรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Restaurant Service Innovation: RSI) ภายใต้การสนับสนุน
จากกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตั้งเป้าสนองแผนแม่บทพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ระยะ  
๑๕ ปี สู่ Eco University น าทางสังคมไทยให้ “มั่งค่ัง และยั่งยืน”  
   ๒) สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ได้เยี่ยมชมสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) ซึ่งเป็น
องค์กรที่มีหน้าทีน่ าผลการวิจัยไปต่อยอด คือ  

๑) เป็นส านักงานเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี การเก็บค่าลิขสิทธิ์ในการท า
ประโยชน์ของการท าวิจัย  

๒) บ่มเพาะผู้ประกอบการ UBI ได้บ่มเพาะผู้ที่มีความเข้าใจในเรื่องวิชาการ
ให้เป็นผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ที่เข้ามาใช้บริการจะเป็นนักศึกษา ศิษย์เก่า หรือผู้ที่สนใจ บทบาทของ UBI นอกจาก
การท างานวิจัยของแม่โจ้เองแล้ว ยังได้จัดท าอุทยานด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการเป็นอุทยานด้าน
วิทยาศาสตร์ด้านเกษตรและอาหาร โครงการที่น่าสนใจ คือ ผู้ประกอบการที่เข้ามาสู่การบ่มเพาะ ๒ ราย คือ   
๑) เครื่องดื่มจากปลีกล้วย ท าให้คุณแม่ที่เลี้ยงลูกมีน้ านมเพ่ิมขึ้น และ ๒) ถั่วแดงอะสึกิ ยี่ห้อ Bean ที่มีขายใน
ห้างสรรพสินค้าแมคโคร และบทบาทของ UBI คือน าความสามารถของบุคลากรในมหาวิทยาลัยไปช่วยบริษัท

https://youtu.be/MeW7lPz8O-Y


 ๑๒ 

 

ต่าง ๆ หรือขายงานวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัย ทางกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ได้รับทราบในเรื่องต่าง ๆ และช่วย
ผลักดันหรือช่วยแนะน าได้  

 
   ๓) ส านักฟาร์มมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ได้ไปเยี่ยมชมส านักฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงาน
ที่ได้รวบรวมโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะใกล้เคียงกันไว้ เช่น โครงการพัฒนาบ้านโปง  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ, โครงการอุทยานเกษตรและฟาร์มมหาวิทยาลัย อ าเภอพร้าว, ศูนย์พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ, ฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ ของส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
การเกษตร เป็นต้น เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้และหารายได้ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตทาง
การเกษตรให้มีคุณภาพ นักศึกษาต้องมีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเพ่ือให้เข้าใจเรื่องระบบการท า
ฟาร์มเพ่ือออกไปเป็นผู้ประกอบการ เริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมดิน การเตรียมปุ๋ย การเตรียมปัจจัยการผลิตต่าง ๆ 
การดูแลรักษาในระบบเกษตรประณีต การใช้จุลินทรีย์และสารสกัดสมุนไพรเพ่ือป้องกันและควบคุมศัตรูพืช 
ตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ หรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจัดการด้านตลาดเพ่ือจ าหน่ายซึ่งเป็น
การท าการเกษตรแบบครบวงจร เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเกษตรในภาคเหนือของประเทศ 
             ทั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ได้เข้าเยี่ยมชมสวนล าไย สวนมะม่วง ที่มีเนื้อที่
หลายร้อยไร่ และโครงการปลูกผักแลกค่าเทอมของนักศึกษา 
         ๔) สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์  

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ได้ไปเยี่ยมชมสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) ในเรื่องกระบวนการตรวจวิเคราะห์ เครื่องมืออุปกรณ์ของ IQS ซึ่งมีหน้าที่ คือ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรว่ามีสารตกค้างหรือไม่ อย่างไร. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากการเกษตร ให้ได้รับการรับรอง 
และเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการ และการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูป ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ออแกนิคของ 
มหาวิทยาลัย  

 

การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางเคมี ชีวภาพ และการให้บริการในอัตราที่ไม่แพง 
นอกจากนี้ยังได้รับประโยชน์ในเรื่องของปัจจัยการผลิตอินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮอร์โมน สารก าจัดศัตรูพืช
ที่มาจากการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ เชื้อรา แบคทีเรียต่าง ๆ ที่จะต่อต้านศัตรูพืช ที่มีอยู่ประมาณ ๙ สูตร และได้
เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบที่อยู่ระหว่างการขยายก าลังการผลิต ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่คณะอนุกรรมการส่งเสริม
กิจการฯ ด้านการต่อยอดองค์ความรู้ในเชิงพาณิชย์ จะช่วยน าผลิตภัณฑ์ของ IQS ไปจ าหน่าย ซึ่งมีความคิดว่า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีของดีแต่ขาดการสนับสนุนหรือส่งเสริม  

 
ปัญหาที่พบคือมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยได้ 

เนื่องจากติดขัดในเรื่องระเบียบการเบิกจ่ายทางราชการ ที่ไม่สามารถใช้ใบเสร็จของมหาวิทยาลัยไปเบิกจ่ายได้ 
ดังนั้น จึงมีความเห็นว่าคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ควรช่วยในเรื่องการปรับกระบวนการให้เหมาะสม ทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนการช่วยประชาสัมพันธ์ และเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าของ IQS เพ่ือท าให้
หน่วยงานวิสาหกิจมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน  
  ๒.๓  การศึกษาดูงานบริษัทในเครือข่ายของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ รวม ๓ บริษัท 
ได้แก่  



 ๑๓ 

 

๑) บริษัท บุญสมฟาร์ม จ ากัด 
๒) บริษัท ซันสวีท จ ากัด (มหาชน) และ  
๓) บริษัท นิธิฟู้ดส์ จ ากัด  
โดยได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ได้รับทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ เข้าร่วม

ศึกษาดูงานในครั้งนีด้้วย 
๒.๔  ด าเนินงานในกิจการต่าง ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๐ (๔) ได้ก าหนดให้ประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง และได้ด าเนินการตามที่สภา
มหาวิทยาลัยได้มอบหมาย โดยร่วมเป็นกรรมการด้านนโยบาย  เช่น คณะกรรมการอ านวยการทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนามหาวิทยาลัย  
   
   ๏ การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในกิจการต่าง ๆ ดงันี ้

1. การบริหารกิจการมหาวิทยาลัย 
    1) การเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้  
    ๒) การเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
2. การมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย  

       1) การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ในทุกระดับของมหาวิทยาลัย 
       ๒) ร่วมเป็นคณะกรรมการด้านทรัพย์สินและหน่วยงานในก ากับ  
                 3) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานระดับคณะ 
       ๔) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ เทคนิค  
           ประสบการณ์ให้กับนักศึกษา 
       ๕) ร่วมงานพิธี/กิจกรรมส าคัญของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 
       ๖) ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย (MOU) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
       ๗) เข้าร่วมโครงการ Reform มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๐๐ ปี จาก  

        ๒๔๗๗ สู่ ๒๕๗๗ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
        ภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อครบ ๑๐๐ ปี 

    
  ๏ การสร้างสัมพนัธภาพที่ด ี

   การด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้เชื่อมโยงนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัยสู่แผนการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ด้านการจัดหารายได้และทุนการศึกษา เป็นต้น 
และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการอย่างมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน โดยการสนับสนุนการด าเนินงานของ
อธิการบดี และปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมาย 
 



 ๑๔ 

 

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย และสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
       ๏ ด้านการสนับสนุนทุนการศึกษา 

๑. ควรให้ทุนการศึกษาของกรรมการส่งเสริมกิจการฯ เป็นทุนการศึกษาที่แตกต่างจากทุน
ประเภทอ่ืน เช่น มีการดูแล การฝึกงาน ให้ค าปรึกษา และสนับสนุนด้านอ่ืนๆ นอกจากเงินทุนการศึกษาในแต่
ละปี ซึ่งหากให้เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจะดีมาก ซึ่งการที่นักศึกษาที่ได้รับทุนมีความประพฤติที่ดี ควร
สนับสนุนจนเรียนจบการศึกษา พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาและจัดหางาน  
   ๒. ควรให้แบ่งทุนการศึกษา เป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง ร้อยละ ๘๐ และทุนการศึกษา
แบบไม่ต่อเนื่อง ร้อยละ ๒๐ เนื่องจากจะได้มีโอกาสติดตามนักศึกษาที่ได้รับทุนต่อเนื่องจนส าเร็จการศึกษา และ
จะปลูกฝังให้มีจิตอาสารับใช้สังคมและรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสนับสนุนในด้านอ่ืน ๆ เช่น การให้ค าปรึกษา 
และการจัดหางาน  

๓. ทุนการศึกษาแบบฉุกเฉิน เช่น อาจพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายบางส่วน
ให้แก่นักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ขอรับการสนับสนุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ เนื่องจากทุน
ดังกล่าวใช้เงินค่อนข้างสูง เพราะนักศึกษาที่มาจากต่างประเทศที่ได้รับทุนจากรัฐบาลแล้ว และส่วนหนึ่งเป็น
นักศึกษาที่มีฐานะดีอยู่แล้ว 

๔. แนวทางการให้ทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในหลักการเห็นด้วยกับที่
คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ด้านการจัดหาทุนการศึกษาเสนอมา มีความเห็นว่าต้องตั้งเป้าหมายทุน
ต่อเนื่องในจ านวนที่เหมาะสม และไม่เป็นภาระในอนาคต เพราะหากระดมทุนไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้        
จะเป็นผลเสียต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ  

๕. การให้ทุนการศึกษาแบบไม่ต่อเนื่อง ทุนละ 6,000 บาท/ปี ไม่มี impact กับผู้รับทุน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่ได้รับทุนบางราย ได้น าเงินทุนการศึกษาท่ีได้ไปใช้โดยไม่เกิดประโยชน์ คิดว่าทุนไม่
ต่อเนื่องไม่น่าจะตรงกับวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ จึงเห็นด้วยกับการสนับสนุนเป็น
ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ที่เป็นการให้ทุนแก่นักศึกษาจนส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ในการขอรับการสนับสนุน
ทุนการศึกษาจะต้องขอรับเงินทุนการศึกษาต่อเนื่องให้ครบจ านวน และทยอยจ่ายเงินให้กับนักศึกษา เพ่ือไม่ให้
เป็นภาระผูกพันในปีต่อไป และควรก าหนดเงื่อนไขการรับทุนให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา เช่น เป็น
นักศึกษาที่ท าวิจัย หรือสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เป็นต้น เพ่ือที่ทุนการศึกษาเกิดประ โยชน์ต่อผู้รับ
ทุนการศึกษา และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

๖. การสนับสนุนทุนการศึกษาในแต่ละปีจะระดมทุนได้ประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท จึงเสนอให้
มอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องปีละ ๒๐ ราย ภายในระยะเวลา ๔ ปี จะมีนักศึกษาที่ได้รับทุนที่อยู่ในเครือข่าย 
จ านวน ๘๐ ราย และจัดตั้งเป็นชมรมนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ โดยให้
ช่วยงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ และมหาวิทยาลัย เช่น การจัดงานราตรีแม่โจ้ การรณรงค์โครงการ 
Green University เป็นต้น  

๗. อาจจะพิจารณาการสั่งจ่ายทุนการศึกษาโดยจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนของนักศึกษาโดยตรง หรือ
จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักศึกษา จะลดการใช้จ่ายโดยไม่เกิดประโยชน์ของนักศึกษาได้ 

๘.  แนวทางการให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับปริญญาตรี คุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่จะพิจารณาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ โดยใช้ผลการเรียนของนักศึกษา  
ภาคการศึกษาที่ ๑ เป็นเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษา เนื่องจากหากใช้ผลการเรียนของโรงเรียนเดิมที่
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาจะไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 



 ๑๕ 

 

๙.  แนวทางการให้ทุนการศึกษาตามที่เสนอมีจุดแข็ง คือ ๑) หลังจากได้ด าเนินการมอบ
ทุนการศึกษาจนถึงปีที่ ๖ แล้ว ยังคงเหลือเงินเพ่ือที่จะใช้เป็นทุนการศึกษาในปีต่อไป และ ๒) สามารถประเมิน
ได้ว่าหากในปีใดที่มีการระดมทุนไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ จ านวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการฯ สามารถปรับลดจ านวนการให้ทุนการศึกษาในปีนั้นได้ จึงมีความเห็นว่าแนวทางที่เสนอ
เหมาะสมในการน าไปใช้ด าเนินการ 

๑๐. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีบริษัทที่เป็นพันธมิตร เป็นจ านวนมากในรูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจ
หรือโครงการร่วมทุนกับมหาวิทยาลัย ซึ่งเมื่อครบก าหนดการต่อสัญญา หน่วยงานเหล่านี้มีเป้าประสงค์ที่จะ
ส่งเสริมกิจการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกันกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ที่มีพันธมิตรกับบริษัท
จ านวนมาก หากสามารถน ามารวมกันและจัดสรรให้กับนักศึกษาแล้ว จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง  

๑๑. ในกรณีที่ระดมเงินทุนการศึกษาได้ไม่ครบตามเป้าหมายที่วางไว้ อาจพิจารณาเงิน
ส่วนกลางของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ทั้งนี้ อาจจะพิจารณาจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมนักศึกษา โดย
การศึกษาดูงานและเข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากผู้ประกอบการ เพ่ือเสริมสร้างให้นักศึกษามีวิสัยทัศน์และ
แนวคิดในการด าเนินชีวิตในด้านอ่ืน ๆ 

 
                ๏ ด้านการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 

๑. มหาวิทยาลัยแม่โจ้มียุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ ๑๕ ปี ในการเป็น
มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco University) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ อาจจะช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยใน
สิ่งที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ ซึ่งที่ผ่านมากรรมการส่งเสริมกิจการฯ ได้สนับสนุนมหาวิทยาลัยเรื่อง Green 
Ranking ซึ่งวัดผลได้แน่นอน ก็คิดว่าเป็นเรื่องดีท่ีมีการคุยกันแลกเปลี่ยนกัน และมีเป้าหมายเดียวกัน  
  ๒. กรรมการส่งเสริมกิจการฯ ที่เข้าร่วมโครงการ Reform มหาวิทยาลัย ได้อภิปรายร่วมกับ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑)  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นองค์กรที่ผลิตบัณฑิตสู่สังคม จึงต้องมี
วิสัยทัศน์ในเรื่องของการต่อยอดองค์ความรู้ (Adult learning) ส าหรับผู้ที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้จาก
มหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องเข้าเรียนในชั้นเรียน  

๒)  การวิจัยให้มีความสอดคล้องกับเทคโนโลยี หรือสภาวะในอนาคตว่าเป็นสิ่งที่ตลาด
ต้องการ 

๓)  มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีรากเหง้าของการเกษตร การเกษตรเพียง
อย่างเดียวสร้างความแตกต่างหรือไม่ ควรต้องเพ่ิมสหวิทยาการด้านอ่ืน ๆ ท าให้การเกษตรมีความน่าสนใจ และ
เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เหมาะสมกับบริบทในอนาคต เช่น การเป็นเกษตรดิจิทัล การเกษตรไบ
โอเทค การเกษตรสร้างสรรค์ เป็นต้น  
  ๓. สิ่งที่มีความส าคัญต่ออนาคตของมหาวิทยาลัย คือ การเปลี่ยนแปลงของโลก จะมองแต่
ประเทศไทยเพียงอย่างเดียวไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบกับเศรษฐกิจไทย จะส่งผลถึงพืชผลเกษตรซึ่งจะ
เกิดขึ้นแน่นอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ควรจะมีการพัฒนาสายพันธุ์ หรือวิธีการปลูกให้ต้นทุนการปลูกลดลงได้
อย่างไร นอกจากการสอนเกษตรพ้ืนฐานแล้ว มีการวิจัย การพัฒนาและมีการตั้งเป้าหมาย ดังนั้น ยุทธศาสตร์ที่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ควรจะเดิน ควรจะคิดและควรจะพัฒนาคืออะไร มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีจุดเด่นเรื่องเกษตร 
อาหารอินทรีย์ การท่องเที่ยว สิ่งเหล่านี้เราจะมาต่อยอดพัฒนาได้อย่างไร 



 ๑๖ 

 

   ๔. ควรปรับให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นแหล่งเริ่มต้นขององค์ความรู้ทุกแบบ ที่เป็น Green และ
ให้เอกชนน าไปต่อยอด จึงต้องสร้างทัศนคติว่าถ้าอยากท าธุรกิจใหม่ ๆ ต้องมาท าที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไม่ว่าจะ
เป็นเกษตรแปรรูป หรือการบริหารจัดการซุปเปอร์มาร์เกตในเชิงออแกนิค เป็นต้น 

๕. ควรให้มีการใช้ Carpool pass เช่น มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา คือ การร่วมโดยสาร    
ไปในทางเดียวกัน โดยให้นักศึกษาใช้จักรยานยนต์ 1 คัน ต่อนักศึกษา 2 คน ท าให้สามารถลดการใช้
จักรยานยนต์ลงครึ่งหนึ่ง และนักศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนในมหาวิทยาลัย  

๖. การห้ามใช้รถในมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องที่ยาก และอาจจะได้รับการต่อต้าน จึงควรจัดให้มี  
ที่จอดรถที่ปลอดภัยให้กับนักศึกษา และใช้บริการรถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย หรือการเดินไปห้องเรียน  

๗. มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาเช่าจักรยานจากบริษัทภายนอก เช่น  Mo bike เพ่ือเป็น
ทางเลือกให้กับนักศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายต่ าชั่วโมงละประมาณ 10 บาท ถ้าครบก าหนดระบบจะล๊อกล้อโดย
อัตโนมัติ ซึ่งเป็นการประหยัดพลังงาน และจะท าให้คะแนน Green University Ranking เพ่ิมมากขึ้น โดย
มหาวิทยาลัยอาจจะติดต่อผ่านสมาคมนักธุรกิจไทย-จีน เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับกงสุลจีน 

๘. โครงการ Green University Ranking ทางมหาวิทยาลัยได้ Kick off นานแล้ว การเริ่มต้น
อาจจะประสานกับกองกิจการนักศึกษาหรือองค์การนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม เช่น มหาวิทยาลั ยอาจจะท า
หนังสือแจ้งให้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการใช้จักรยาน เป็นต้น จะท าให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม และได้รับการ
ปลูกฝังในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมหาวิทยาลัยอาจจะขอรับการสนับสนุนจักรยานจากศิษย์เก่าแม่โจ้ 

๙. ในเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะท าอุโมงค์ลอดในอนาคต ควรพิจารณาเป็นลักษณะสะพานลอย 
ที่สามารถน าจักรยานขึ้นได้  จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการขุดอุโมงค์ 

๑๐. มหาวิทยาลัยอาจจะมีแผนในเรื่องการจัดท าโครงสร้างที่จอดรถ ควรจะค านวณว่าที่จอด
รถในแต่ละจุดมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร และประชาสัมพันธ์ให้บริษัทหรือหน่วยงานพันธมิตรของมหาวิทยาลัย
มีส่วนร่วมในการสร้าง และติดป้ายชื่อผู้ให้การสนับสนุนจากบริษัทหรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ซึ่งอาจจะ
ท าไดร้วดเร็วกว่าการของบประมาณ และเพ่ือลดประมาณของมหาวิทยาลัยด้วย  

๑๑. มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในเรื่องการจัดโครงการรณรงค์          
การสวมหมวกนิรภัย ที่ประสบผลส าเร็จเป็นแห่งแรก เห็นควรน าโครงการนี้มาต่อยอดได้ 

๑๒. กรรมการส่งเสริมกิจการฯ ได้มีการหารือกันในเรื่องของการระบบการจราจรภายใน
มหาวิทยาลัยมาตลอด โดยกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ได้มอบรถไฟฟ้าให้กับมหาวิทยาลัย ให้มีระบบขนส่ง
มวลชนภายในมหาวิทยาลัย และสถานที่จอดรถ ซ่ึงจะท าให้ได้รับคะแนน Green University เพ่ิมข้ึน และท าให้
สภาพอากาศในมหาวิทยาลัยที่ดีขึ้น 
 
                ๏ ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย 

๑. เสนอให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ด้านการต่อยอดองค์ความรู้ในเชิงพาณิชย์ โดย
เป็นที่ปรึกษาของสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (UBI) ในแง่ของการท าตลาดและต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ เพราะมีงานวิจัยจ านวนมากที่มี UBI เป็นหน่วยงานที่ผลักดันน างานวิจัยออกไปสู่ภาคเอกชน  

๒. ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมีอยู่มาก แต่ละคณะและหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ ท าให้การ
ท าสัญญา การเจรจา ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะที่รับผิดชอบไม่เป็นไปในทางเดียวกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจะต้อง
แก้ไขโครงสร้าง เพ่ือให้มีกรอบการท างานที่ชัดเจน โดยอาจจะให้มีผู้รับผิดชอบเพียงคณะเดียว และก าหนด
ตัวชี้วัดไว้ว่ามหาวิทยาลัยต้องการอะไร  



 ๑๗ 

 

๓. ปัญหาของหน่วยงานวิสาหกิจที่พบ คือ ๑) ความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ ๒)  
การจัดท างบการเงินไม่เป็นระบบ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ควรจะช่วยผลักดัน ในเรื่องการบริหาร
ทรัพย์สิน  

๔. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากติดขัดในเรื่อง
ระเบียบการเบิกจ่ายทางราชการ ที่ไม่สามารถใช้ใบเสร็จของมหาวิทยาลัยไปเบิกจ่ายได้ ดังนั้น จึงมีความเห็นว่า
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ควรช่วยในเรื่องการปรับกระบวนการให้เหมาะสม จะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนการช่วยประชาสัมพันธ์ และเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าของ IQS ก็จะท าให้หน่วยงาน
วิสาหกจิมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 

 
        ๏ ด้านการประชาสัมพันธ ์

๑. สิ่งที่ได้รับจากการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยคือ  
๑) เป็นการเรียนรู้ของกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ในเรื่องของการพัฒนาตัวตน          

มีความรู้เพิ่มขึ้นและเปิดโลกทัศน์  
๒) สร้างเครือข่าย หรือสิ่งที่เราสามารถร่วมเอ้ือประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้   

หรือกลุ่มนั้น ๆ ได้ เช่น การใช้บัณฑิต หรือการใช้งานวิจัย 
๒. มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ือให้ประชาชนใน

จังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนทั้งประเทศ ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘ 

 

ภาพกิจกรรม 
 

 

 
    

 
 

 
 
โ ค ร ง ก า ร  Reform ม ห า วิ ท ย า ลั ย  : 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๐๐ ปี จาก ๒๔๗๗ สู่ 
๒๕๗๗ “1934 – 2034 MJU Centennial 
Scenario” 

     
  สถานที่ : โรงแรมคุ้มภูค า อ าเภอเมือง               

จังหวัดเชียงใหม่ 
 

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๙ 

 

 

 
 
 
โ ค ร ง ก า ร  Reform ม ห า วิ ท ย า ลั ย  : 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๐๐ ปี จาก ๒๔๗๗ สู่ 
๒๕๗๗ “1934 – 2034 MJU Centennial 
Scenario” 

 
     
  สถานที่ : โรงแรมคุ้มภูค า อ าเภอเมือง               

จังหวัดเชียงใหม่ 
 

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐ 

 

 
      
     
 
 
     
 

 
งานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ ๕ 

    เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 

สถานที่ : 
    ณ  บ ริ เ ว ณ ล า น น้ า พุ  ( ก า ด ด อ ก ไ ม้ )  

นิ่มซี่เส็งขนส่ง ๑๙๘๘ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์
เชียงใหม่ – ล าปาง จังหวัดเชียงใหม่   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๑ 

 

 

 

    

   คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ 
แสดงความยินดีกับกรรมการส่งเสริม
กิจการฯ ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐   
๑. นายสุรชัย ศิริจรรยา ได้รับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
๒. นายชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล 
ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

   สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
   ในวันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๒ 

 

 

 

โครงการศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการในเครือข่ายของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ  
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

สถานที่ : บริษัท บุญสมฟาร์ม จ ากัด 
อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๓ 

 

 

 

โครงการศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการในเครือข่ายของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ  
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

สถานที่  :  บริษัท ซันสวีท จ ากัด 
(มหาชน) อ าเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๔ 

 

 

 

โครงการศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการในเครือข่ายของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ  
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

สถานที่ : บริษัท นิธิฟู้ดส์ จ ากัด  
อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๕ 

 

 

 

 

 

โครงการคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย (สัญจร) 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่        
เฉลิมพระเกียรติ 

ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑  

สถานที่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ 
เฉลิมพระเกียรติ อ าเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๖ 

 

  

 

โครงการคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย (สัญจร) 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่        
เฉลิมพระเกียรติ 

ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑  
สถานที่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ 
เฉลิมพระเกียรติ อ าเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๗ 

 

 

 
เยี่ยมชมและให้ข้อเสนอแนะแก่
หน่วยงานภายใน(วิสาหกิจ) 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้ 
    ๑. Gastronomy  
    ๒. สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ 
    ๓. ส านักฟาร์มมหาวิทยาลัย 
    ๔. สถาบันบริการตรวจสอบ   
        คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 



ท าเนียบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วาระท่ี ๑๕ 
(ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 

 
 
ดร.วรพงศ์   นันทาภิวัฒน ์   

กรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 

ที่อยู่ ๒๔๕/๒ ถนนสุขุมวิท ๒๑ (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 
โทรศัพท์ ๐๙๑ ๔๔๒๕๙๖๕  โทรสาร ๐๒ ๒๖๐๔๙๗๕  
E-mail Address :  warapongboom@hotmail.com 
 
 
ดร.กษิต   พิสิษฐ์กุล    
รองประธานกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัย 
ที่อยู่ บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์) จ ากดั 
๑๑/๑ ถนนเมืองสาตร ต าบลหนองหอย อ าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐ โทรศัพท ์๐๘๑ ๘๘๑๒๔๙๒  
โทรสาร ๐๕๓ ๐๑๕๒๓๘ E-mail Address : kgtech@loxinfo.co.th 
 
 
นายอุดม   สุวิทย์ศักดานนท ์   
รองประธานกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัย 
ที่อยู่ ๓๖๒/๙๓ ถนนเจริญราษฎร ์ต าบลวัดเกตุ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 
โทรศัพท ์๐๘๑ ๘๘๑๖๐๓๖  โทรสาร ๐๕๓ ๙๙๘๘๘๙    
E-mail Address :   udom@nimtransport.com 
 
 
ดร.วรวัชร   ตันตรานนท์   

รองประธานกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัย 

ที่อยู่ บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จ ากดั 
๒๘๖ ถนนช้างคลาน ต าบลช้างคลาน 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๓ ๒๗๑๔๕๓ โทรสาร  ๐๕๓ ๒๗๑๔๕๓ ต่อ ๑๑๖ 
E-mail Address :   voravat.tantranont@gmail.com 
 
 
 

mailto:voravat.tantranont@gmail.com


ดร.ชัดชาญ  เอกชัยพัฒนกุล 
รองประธานกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัย 

ที่อยู่ ๓๙๘ ถนนเชียงใหม่ – ล าปาง ต าบลฟ้าฮ่าม 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๘๘๑๖๔๖๔ , ๐๕๓ ๒๔๐๘๒๙ 
โทรสาร ๐๕๓ ๒๔๙๕๑๘ E-mail Address : Chadcharnvns@gmail.com 
 
ดร.แววดาว    ลิ้มเล็งเลิศ   
รองประธานกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัย 
ที่อยู่ บริษัท สหพานิชเชียงใหม่ จ ากัด 
62 ถนนโชตนา ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๘๘๓๑๗๗๑ โทรสาร ๐๕๓ ๔๐๘๖๓๗    
E-mail Address : waewdao@sahapanich.com 
 
 
ดร.องอาจ   กิตติคณุชัย   
กรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 
ที่อยู่  บริษัท ซันสวีท จ ากัด ๙ หมู่ ๑  ถนนสันป่าตอง-บ้านกาด  
ต าบลทุ่งสะโตก อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๒๐ 
โทรศัพท ์๐๘๑ ๗๘๓๙๑๙๙ โทรสาร ๐๕๓ ๓๑๑๙๙๒, ๐๕๓ ๘๓๐๕๖๓ 
E-mail Address : ongartkittikhunchai@gmail.com 
 
 
นายอินสม  ปัญญาโสภา   
กรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 
ที่อยู่ ส านักงานหนังสือพิมพ์ไทยนวิส์ 
๕๖ ถนนสามลา้น ต าบลพระสิงห์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๖ ๖๕๔๑๑๔๔ โทรสาร ๐๕๓ ๒๗๗๒๕๕  
 E-mail Address : kuninsom@gmail.com 
 
 
 
นายนพนธ ์ นิธิธวัชพงศ์   
กรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 
ที่อยู่  โรงแรมสวนดอกแก้ว ๘/๑ ถนนสุเทพ ซอย ๑ ต าบลสเุทพ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๒๐๐ 
โทรศัพท ์๐๘๑ ๘๘๑๔๒๑๐   โทรสาร ๐๕๓ ๘๐๘๖๙๘    
E-mail Address : napon_mada@yahoo.com 
 

mailto:waewdao@sahapanich.com


 
 
นายอนุชา   ด ารงมณ ี   
กรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 
ที่อยู่  ๙๘ ถนนสิรมิังคลาจารย์ ต าบลสุเทพ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๒๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๙๒๗๓๔๗๗ 
E-mail Address : anuchad1957@gmail.com 
 
 
 
นางรัตนากร   ศิรริัตน ์    
กรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 
ที่อยู่ ๒๘๔ หมู่ ๕ ถ.วงแหวนที่ ๒ ต าบลสันทรายน้อย 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๑๐ 
โทรศัพท ์๐๘๑ ๘๘๔๖๒๒๒  โทรสาร ๐๕๓ ๐๑๔๐๙๙     
E-mail Address : rattanakornsi@hotmail.com 
 
 

นายประเทือง   เชียงแรง    

กรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 

ที่อยู่ บริษัท แวนด้า ซีดส์ จ ากดั ๑๗๖ หมู่ ๕ ต าบลน้ าแพร่  
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๓๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๘๘๒๔๒๓๔ โทรสาร ๐๕๓ ๔๔๒๓๕๘    
E-mail Address :  sales@vanda-seeds.com 
 
 
นายสุรชัย   ศิริจรรยา    

กรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 

ที่อยู่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
๖๗-๖๙ ถนนราชวิถี ต าบลศรภีูมิ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๙ ๗๕๕๗๙๕๕ โทรสาร   ๐๕๓ ๒๑๒๔๒๐    
E-mail Address :  surachai.si@cpj.co.th 
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นายชัยทัต   ชนานนท์ธวัช   
กรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 

ที่อยู่ ๓๒๓ เบทาโกรทาวเวอร์ หมู ่๖   
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๙ ๘๕๑๘๙๘๑   โทรสาร ๐๒ ๘๓๓๘๔๗๓      
E-mail Address :  chaitatc@betagro.com 
 
 
นายสมติ   ทวีเลิศนิธ ิ   

กรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 

ที่อยู่ บริษัท  นิธิฟู้ดส์ จ ากัด ๒๑/๖ หมู่ ๒ ต าบลบ้านกลาง  
อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม ่๕๐๑๒๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๓ ๔๘๑๔๘๔ โทรสาร ๐๕๓ ๘๓๔๖๐๕   
E-mail Address :  smith@nithifoods.co.th 
 

 

ดร.สมศักดิ์   ถนอมวรสิน   

กรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 

ที่อยู่ บริษัท ไทยเอเย่นซี่ เอ็นยเีนยีริ่ง จ ากัด ๙ อาคารวรสิน ช้ัน ๒-๓  
ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๙๑๕๙๐๐ ต่อ ๓๐๑ โทรสาร ๐๒ ๖๙๑๕๘๒๐  
E-mail Address :  taec@thai-a.co.th 
 

 

ดร.แสดง   สิงหะวาระ   

กรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 

ที่อยู่ บริษัทโรจน์กสิกจิ เฟอร์ตไิลเซอร์ ๑๑๑ หมู่ ๒ ถนนนครอินทร์  
ต าบลบางขุนกอง อ าเภอบางกอกน้อย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๓๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๔ ๗๐๐๑๘๕๖ โทรสาร ๐๒ ๔๒๓๙๕๒๔   
E-mail Address :  sadangprvetgroup.co.th 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:chaitatc@betagro.com


 

นายยงยุทธ   ชอบท าดี    

กรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 

ที่อยู่ ๑๕๐ หมู่ ๒ ต าบลแม่แตง 
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150 
โทรศัพท์ ๐๘๖ ๙๑๑๔๙๔๖   
E-mail Address :  c_yongyut@yahoo.co.th 

 
นายประวิทย์   ตณัฑ์ทวี    

กรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 

ที่อยู่ ๑๕๑ หมู่ ๕ ต.บ้านธ ิ
อ.บ้านธิ จ.ล าพูน ๕๑๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๙๙๒๗๘๗๐ โทรสาร ๐๕๓-๒๔๗๓๕๒ 
 

 

 

นายวิเขียร   เชิดชูตระกูลทอง   

กรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 

ที่อยู่ บริษัท ภราดร อุตสาหกรรม จ ากัด ๒๖๐/๑ หมู่ ๗  
ถนนเชียงใหม-่หางดง ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง จ.เชียงใหม ่
โทรศัพท์ ๐๕๓ ๔๓๑๗๗๑ โทรสาร ๐๕๓ ๔๓๑๗๗๐ 
E-mail Address :  paradorngroup@gmail.com 
 

 

 

นายกสมาคมศิษย์เกา่แม่โจ ้    

กรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 

ที่อยู่ ๔๙ หมู่ ๑๓ ต าบลป่าไผ ่
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๑๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๙๒๙๐๓๒ โทรสาร ๐๕๓ ๘๗๓๙๕๓  
E-mail Address : maejo_alumni@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:c_yongyut@yahoo.co.th
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นายสันทัด  ศักดิ์สูง   

กรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 

ที่อยู่ ๑๖๔ ถนนราชเชียงแสน ต าบลหายยา อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๑๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๓ ๒๐๖๓๗๕ โทรสาร ๐๕๓ ๒๗๙๖๘๘ 
 
 
 
นายอาโป  ทักษิณก าเนิด  

กรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 

ที่อยู่ สมาคมนักธุรกิจไทย – จีน  ๒๗/๑  ถนนศรดีอนไชย 
ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๙๕๑๓๖๙๔  โทรสาร ๐๕๓ ๒๐๘๘๑๔ 
E-mail Address : tcbacm@gmail.com 
 
 
 
นางเจียมจิตต์  บุญสม  
กรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 

ที่อยู่ ๘๖ – ๘๗ หมู่ ๖ ต าบลทุ่งปี ้
อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่   
โทรศัพท์ ๐๕๓ ๓๖๓๖๐๑ – ๓  โทรสาร ๐๕๓ ๓๖๓๗๕๖ 
E-mail Address : jiamjit@boonsomfarm.com  
 

 

นายอนุพล  ลิขิตพฤกษ์ไพศาล  
กรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 

ที่อยู่ บริษัท เบ้นซ์ บีเคเค วิภาวดี จ ากัด  
๙๙ ซอยวภิาวดี ๔๐  ถนนวิภาวด ี– รังสิต แขวงลาดยาว  
เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  ๑๐๒๖๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๘๔๖๙๙๙๖  โทรสาร ๐๒ ๙๓๐๑๗๑๗ 
E-mail Address : anupon@benzbkkvipawadee.com 
 
 
 
 
 
 

mailto:anupon@benzbkkvipawadee.com


นายนที  แสงรุจิเวทย์ 
กรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 

ที่อยู่ ๑๒๐/๑ หมู่ ๓ ต าบลน้ าแพร่ 
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๓๐  
โทรศัพท์ ๐๘๒ ๘๒๘๒๒๒๓   
E-mail Address : nati@makerspace.co.th  

 

นางสาวพรรณี  เชิดร าไพ  
กรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 

ที่อยู่ ๓๓/๒๒๕ อาคารชุดบ้านนนทรี ถนนจันทน์ 
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ  ๑๐๑๒๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๖๑๕๓๘๘๘   
E-mail Address : panneec244@gmail.com  

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ที่อยู่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๖๓ หมู่ ๔ ต าบลหนองหาร  
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๙๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๙ ๖๓๓๔๒๒๘   
E-mail Address : buwjoom@hotmail.com 

 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์  พวงงามชื่น 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 

ที่อยู่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๖๓ หมู่ ๔ ต าบลหนองหาร  
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๙๐ 
โทรศัพท์  
E-mail Address : jukkaphong@mju.ac.th 

 
นางสาวนวลนิตย  ปิ่นนิกร  
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 

ที่อยู่ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยแม่โจ ้
๖๓ หมู่ ๔ ต าบลหนองหาร  
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๙๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๐๒๒๗๕๑๗  โทรสาร ๐๕๓ ๘๗๓๐๔๒ 
E-mail Address : nualnit@mju.ac.th 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   




