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บทสรุปผู้บริหาร 
 

  คณะกรรมการส่ ง เสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่ โจ้  วาระที่  ๑๕ (วาระตั้ งแต่ วั นที่   
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดย ดร.วรพงศ์ นันทาภิวัฒน์ ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการฯ และได้ด าเนินการตามบทบาทและหน้าที่เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย
ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย  ที่มีความต่อเนื่อง
จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ชุดที่ผ่านมา โดยมีผลการด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖2 สรุปได้ดังนี้  
 

๑. จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒ (ทุนต่อเนื่อง)     
เพ่ือให้โอกาสกับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ขาดแคลนคุณทรัพย์ คณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือให้กับ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เป็นทุนต่อเนื่องจนส าเร็จการศึกษา โดยได้รับการสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากกรรมการส่งเสริมกิจการฯ และผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ จ านวน ๑๕ ราย เป็นเงิน 
๑,๐๖๐,๐๐๐ บาท และได้น าเงินรายได้จากการจัดงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ ๖ (ร้อยละ ๒๕) ของรายได้สุทธิจาก
การจัดงาน สนับสนุนเป็นทุนการศึกษา เป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐ บาท รวมเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น ๑,๑๘๕,๐๐๐ 
บาท  โดยในปีที่ 2 ตั้งเป้าหมายการหาทุนการศึกษา เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
และการพิจารณาให้ทุนการศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ก าหนดไว้            
การคัดเลือกนักศึกษาทุน ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ด้านการจัดหา
ทุนการศึกษา และ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ โดยในปี 2562 
ได้น าไปจัดสรรให้นักศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ จ านวน  ๒๓ ทุน รวมเป็นเงิน 240,000 บาท และได้
ด าเนินการตามหลักการให้ทุนต่อเนื่อง โดยจ่ายเงินทุนการศึกษาเป็นรายปี ที่ได้รับทุนตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 
– 2561 รวมจ านวน ๔๐ ทุน รวมเป็นเงิน ๔๑๐,๐๐๐ บาท 
 

  ๒.  จัดงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 6 มีวัตถุประสงค์การจัดงานเพ่ือหารายได้สนับสนุนเป็น
ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสนับสนุนการจัดหาทรัพยากรในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และเครือข่าย
ภายนอกมหาวิทยาลัย และร่วมฉลองมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครบรอบ 85 ปี 
 

   โดยไดจ้ัดงานเมื่อวันที่ ๒6 มกราคม ๒๕๖2 ณ ลานน้ าพุ (กาดดอกไม้) นิ่มซี่เส็งขนส่ง ๑๙๘๘ 
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ – ล าปาง โดยมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็นจ านวน ๕๐๒,๖๕๕ บาท  
 

๓.  ร่วมโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี           
๒562 ประเด็นเรื่อง  :  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : การก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง วันเสาร์ที่ ๕  ตุลาคม 2562        
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มค า จังหวัดเชียงใหม่  
 

 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และสร้างบรรยากาศความ
ร่วมมือในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติงาน และน าผลสรุปจากการระดม  ความคิดเห็น    
ไปเป็นแนวทางเพ่ือปรับตัวให้ทันต่อการก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง และข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยในเรื่องที่
เกี่ยวข้อง  



 
๒ รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

 

  ๔. เยี่ยมชมและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย  
วัตถุประสงคข์องการเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
     ๑) เพ่ือให้กรรมการส่งเสริมกิจการฯ ได้รับทราบกิจกรรมและศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และให้ข้อเสนอแนะ  

๒) เป็นการเรียนรู้ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ในเรื่องของการพัฒนาตัวตน    
มีความรู้เพิ่มขึ้นและเปิดโลกทัศน์  

๓) สร้างเครือข่ายที่สามารถร่วมเอ้ือประโยชน์ได้ เช่น การใช้บัณฑิต หรือการใช้
งานวิจัย 

ในปี ๒๕๖๒ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ได้ เข้าเยี่ยมชมฟาร์มต้นแบบ
มหาวิทยาลั ยแม่ โจ้  (MJU Smart farming)  เมื่ อ วั นที่  4  ตุ ล าคม 2562 ณ คณะวิ ศวกรรมและ                                   
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 

  ๕. สนับสนุนและให้ค าปรึกษาด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ดังนี้  
๑) โครงการ Green University Ranking  

   ๒) โครงการผู้น าการเกษตรยุคใหม่ (MAGLEAD) 
 

  ๖. จัดโครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน 
            วัตถุประสงค์การจัดงาน ดังนี้ 

1) เพื่อสนับสนุนโครงการ Green University Ranking 
   2) เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเพ่ิมพ้ืนที่สี เขียวให้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ือเป็นร่มเงา ลดโลกร้อน โดยการปลูกต้นบุนนาค เสริมแนวถนนประตูหน้า ด้านซ้ายมือ 
จากแยกเสือ สิงห์ กระทิง แรด จนถึงสามแยกศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ จ านวน 3๖ ต้น 
รวมเป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

  ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย                
ได้เล็งเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
40 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
๓ รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

 

ค าน า 
 

  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วาระที่ ๑๕ แต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๘                      
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 
2560 – วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563) มีอ านาจหน้าที่เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยในเรื่องที่
เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 

ในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้ด าเนินการตามบทบาทและอ านาจหน้าที่       
ในด้านการจัดหาทุนการศึกษา ด้านการจัดหารายได้และกิจกรรมพิเศษ ด้านการบริหารทรัพย์สินและวิสาหกิจ
ของมหาวิทยาลัย ด้านการสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ด้านการน าความรู้มหาวิทยาลัยมาต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ และด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์  ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลั ย 
ประจ าปี 2562 ขึ้นเพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบต่อไป  

 

  

     คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๔ รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

 

 ส่วนท่ี  ๑  

๏ บทบาทและหน้าที ่
  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 

  ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 52/2562 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 ได้แต่งตั้ง       
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน ๒๘ คน เพ่ือเสริมความเข้มแข็งในการด าเนินงาน โดยมีวาระ
การด ารงต าแหน่งต่อเนื่องจากชุดเดิม (๓ ปี) ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกจากภาคเอกชน นักธุรกิจ สื่อมวลชน และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
แม่โจ้ เพ่ือช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยได้มากยิ่งขึ้น มีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน และ
เห็นชอบแผนการประชุม โดยได้จัดประชุมตามแผนที่ก าหนดเป็นประจ าทุก ๒ เดือนต่อครั้ง 
   
  ระบบ กลไก ในการด าเนินงาน 

  ระบบกลไก 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ มีการด าเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการโดยการประชุม

ร่วมกันตามแผนการประชุมที่ก าหนดไว้ตลอดปี โดยก าหนดระยะเวลาจัดการประชุมสองเดือน/ครั้ง ทุกวันศุกร์
ที่ ๑ ของเดือน เพ่ือให้มีการพิจารณาด าเนินการไปสู่เป้าหมายตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้ เพ่ือเสริมประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติตามหน้าที่และการสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มากยิ่งขึ้น จึงได้แต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รวม ๖ ด้าน ดังนี้ 
  ๑. คณะอนุกรรมการฯ ด้านการจัดหาทุนการศึกษา มีหน้าทีจ่ัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา 
โดยมีการด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

๒. คณะอนุกรรมการฯ ด้านการจัดหารายได้และกิจกรรมพิเศษ มีหน้าที ่
๑)    จัดหารายได้และทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 

 ๒)    สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานพิเศษของมหาวิทยาลัย 
  ๓. คณะอนุกรรมการฯ ด้านการบริหารทรัพย์สินและวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย มีหน้าที ่

๑)    ให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ให้เกิดประโยชน์             
สูงสุด 



 
๕ รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

 

๒)   ให้ค าปรึกษาและส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เรื่องการ  
      บริหารทรัพย์สิน ต้นทุนการผลิต และวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย  
๓)  คัดเลือกวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ เพื่อให้การสนับสนุนด้านการ                         

ตลาด และให้ค าแนะน าเรื่องการประกอบธุรกิจ 
  ๔. คณะอนุกรรมการฯ ด้านการสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ 

๑)    ให้ค าปรึกษาและส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เรื่องการมุ่งสู่ 
       มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Go-Eco University) 
๒)    สนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
๓)    ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายการท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการ  
       ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

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

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

หลากหลาย 
 

  การจัดการประชุม 
  ในปี ๒๕๖2 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมตามแผนที่ก าหนด                
รวม ๖ ครั้ง ดังนี้ 
 

      

  รวมทั้งได้จัดให้มีการประชุมนอกรอบ เพ่ือเป็นเวทีหารือเรื่องส าคัญเฉพาะกลุ่ม และน าผลการ
ประชุมแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

  การติดตามผลการด าเนินงาน   
  มีการติดตามผลการด าเนินงานจากคณะอนุกรรมการฯ แต่ละด้าน และรายงานความก้าวหน้า
ให้ที่ประชุมรับทราบทุกครั้ง  

ครั้งที ่ ก าหนดวันประชุม เวลา 
๑/๒๕๖2  วันที่       ๒๑ กุมภาพันธ์ ๑๓.๓๐ น. 
๒/๒๕๖2 วันที่      ๒  เมษายน ๑๓.๓๐ น. 
๓/๒๕๖2 วันที่      14     มิถุนายน ๑๓.๓๐ น. 
๔/๒๕๖2 วันที่      2 สิงหาคม ๑๓.๓๐ น. 
๕/๒๕๖2      วันที่       4      ตุลาคม ๑๓.๓๐ น. 
๖/๒๕๖2 วันที่       13 ธันวาคม ๑๓.๓๐ น. 



 
๖ รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

 

ส่วนท่ี  ๒ 

๏  ผลการด าเนินงาน 

  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม โดยพิจารณาวางกรอบ
ระยะเวลาด าเนินงานจากวาระการด ารงต าแหน่ง เพ่ือด าเนินโครงการ/กิจกรรม และให้มีระยะเวลาในการ
ติดตามงานและประเมินผล โดยมีผลการด าเนินงานได้แก่ ด้านการจัดหาทุนการศึกษา ด้านการจัดหารายได้ 
ด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  สร้างเครือข่าย   
ทั้งภายนอกและภายใน และสนับสนุนนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดี โดยปรับทิศทางให้เกิด
การขับเคลื่อนในเป้าหมายเดียวกันจากการสร้างความเข้าใจ จัดท าแผนร่วมกัน และการติดตามงาน โดยมีผล            
การด าเนินงาน ดังนี้ 
  ๑. ผลการด าเนินงานตามโครงการตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๒ – ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  ๒. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอ่ืน ๆ  
  ๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย และสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 

๑.  ผลการด าเนินงานในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๒) 

  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

ด้าน โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1.  การจัดหา
ทุนการศึกษา 

 

โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้แก่
นักศึกษาที่ขาดแคลน 
ทุนทรัพย์ 
 
ผู้รับผิดชอบ : 
   1.  คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมกิจการฯ ด้านการ
จัดหาทุนการศึกษา 
   2 .  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พิจารณาทุนการศึกษาของ
คณะกรรมการส่ ง เสริม
กิจการฯ 
 
 

-  ก า ร จั ด ห า ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า  ป ร ะ จ า ปี  ๒ ๕ ๖ ๒            
     ได้ขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เป็นทุนต่อเนื่องจนส าเร็จ
การศึกษา จากกรรมการส่งเสริมกิจการฯ และผู้ได้รับ
ปริญญากิตติ มศั กดิ์  จ านวน  ๑๕ ราย  สนับสนุ น
ทุนการศึกษา เป็นเงิน ๑,๐๖๐,๐๐๐ บาท และได้น าเงิน
รายได้จากการจัดงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ ๖ (ร้อยละ ๒๕) 
สนับสนุนเป็นทุนการศึกษา เป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐ บาท   
รวมเงินทุนการศึกษาท้ังสิ้น ๑,๑๘๕,๐๐๐ บาท   
     โดยการพิจารณาให้ทุนการศึกษา เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ก าหนดไว้ 
โดยการคัดเลือกนักศึกษาทุนได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการส่ง เสริมกิจการฯ ด้านการจัดหา
ทุนการศึกษา และคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ   
 
 



 
๗ รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

 

ด้าน โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 

(ต่อ) 
การจัดหา
ทุนการศึกษา  

(ต่อ)  
โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้แก่
นักศึกษาที่ขาดแคลน  
ทุนทรัพย์  
 

 
 
 

การมอบทุนการศึกษา 
         ในปี 2562 ได้มอบทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่อง 
ที่ผ่านการคัดเลือกในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๒๕๕๙,  ๒๕๖๑  
และ ๒๕๖๒ และทุนการศึกษาที่มีเงื่อนไขเฉพาะให้กับ
นักศึกษา โดยจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากของนักศึกษา ดังนี้ 
         - ทุนการศึกษาต่อเนื่อง 
         ๑. ทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘    
(ปี ๒๕๖๒ จ่ายเป็นปีที่ ๔)  จ านวน ๑๒ ทุน รวมเป็นเงิน 
๑๒๐,๐๐๐ บาท ดังนี ้
             ๑ )  ทุ น ต่ อ เ นื่ อ ง  ๕  ปี  จ า น ว น  ๒  ทุ น  
เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท  
             ๒) ทุนต่อเนื่อง ๔ ปี จ านวน ๑๐ ทุน  
เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
         ๒. ทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙         
(ปี  ๒๕๖๒ จ่ าย เป็ นปีที่  ๓ )  จ านวน  ๔  ทุน  รวม 
เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ 
              ๑ )  ทุ น ต่ อ เ นื่ อ ง  ๕  ปี  จ า น ว น  ๑  ทุ น  
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท  
              ๒ )  ทุ น ต่ อ เ นื่ อ ง  ๔  ปี จ า น ว น  ๓  ทุ น  
เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท  
         ๓. ทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑        
(ปี  ๒๕๖๒ จ่ ายเป็นปีที่  ๒ )  จ านวน ๒๔ ทุน รวม 
เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ 
         - ระดับปริญญาตรี ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
              ๑ )  ทุ น ต่ อ เ นื่ อ ง  ๕  ปี  จ า น ว น  ๒  ทุ น  
เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท  
              ๒) ทุนต่อเนื่อง ๔ ปี จ านวน ๑๙ ทุน เป็นเงิน 
๑๙๐,๐๐๐ บาท  
              ๓ )  ทุ น ต่ อ เ นื่ อ ง  ๒  ปี  จ า น ว น  ๑  ทุ น  
เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท  
         - ระดับบัณฑิตศึกษา ทุนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
              ๔ )  ทุ น ต่ อ เ นื่ อ ง  ๒  ปี  จ า น ว น  ๒  ทุ น  
เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท   
 

 



 
๘ รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

 

ด้าน โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 

(ต่อ) 
การจัดหา
ทุนการศึกษา 

(ต่อ)  
โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้แก่
นักศึกษาที่ขาดแคลน   
ทุนทรัพย์  
 

         ๔. ทุนการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒           
(ปี  ๒๕๖๒ จ่ ายเป็นปีที่  ๑ )  จ านวน ๒๓ ทุน รวม 
เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ 
         - ระดับปริญญาตรี ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
              ๑ )  ทุ น ต่ อ เ นื่ อ ง  ๕  ปี  จ า น ว น  ๒  ทุ น  
เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท  
              ๒) ทุนต่อเนื่อง ๔ ปี จ านวน ๑๗ ทุน เป็นเงิน 
๑๗๐,๐๐๐ บาท  
              ๓ )  ทุ น ต่ อ เ นื่ อ ง  ๒  ปี  จ า น ว น  ๒  ทุ น  
เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท  
         - ระดับบัณฑิตศึกษา ทุนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
              ๔ )  ทุ น ต่ อ เ นื่ อ ง  ๒  ปี  จ า น ว น  ๒  ทุ น  
เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
 
 

           - ทุนการศึกษาที่มีเงื่อนไขเฉพาะ 
         ๑.  ทุนการศึกษาจากบริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ 
จ ากัด จ านวน ๔๐ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน 
๑๒๐,๐๐๐ บาท มีเงื่อนไขการให้ทุน คือ มอบให้กับ
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร      
ทางน้ า สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจการประมง   
ที่ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่  ๒ ที่ ได้ผ่านการฝึกงานในร้าน
สะดวกซื้อ 7-eleven ในช่วง Summer เรียบร้อยแล้ว 
        ๒. ทุนการศึกษาจากบริษัท ซันสวีท จ ากัด 
(มหาชน) จ านวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๖,๐๐๐ บาท รวมเป็น
เงิน ๖๐,๐๐๐ บาท มีเงื่อนไขการให้ทุน คือ มอบให้กับ         
๑) นักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนที่ศึกษาวิจัยใน
บริษัท ซันสวีท จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๕ ทุน และ                       
๒) นักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร                  
ที่ค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ฯ ดีเด่น จ านวน ๕ ทุน 
 

        ทั้งนี้ ได้มีการมอบทุนให้กับนักศึกษา ในพิธีมอบ
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าทุกปี                  
 
    
 



 
๙ รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

 

ด้าน โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 

2.  การจัดหา
รายได้และ
กิจกรรมพิเศษ 

โครงการจัดงาน       
ราตรีแม่โจ้  
 
ผู้รับผิดชอบ :  
   1.  คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมกิจการฯ ด้านการ
จัดหารายได้และกิจกรรม
พิเศษ 
   2 .  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด าเนินงาน “งานราตรี    
แม่โจ้ ครั้งที่ 7” 

การจัดงานราตรีแม่โจ้ 
วัตถุประสงค์ของการจัดงานราตรีแม่โจ้ 
      ๑) เพ่ือหารายได้สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้กับ
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสนับสนุนการจัดหา
ทรัพยากรในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย   
      ๒) เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย 
กรรมการส่ง เสริมกิจการฯ และเครือข่ายภายนอก
มหาวิทยาลัย 
      ผู้สนับสนุนการจัดงานประกอบด้วย : คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการฯ และเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย      
แม่โจ้/ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์/เครือข่ายมหาวิทยาลัย 
และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
     ทั้งนี้ โครงการจัดงานราตรีแม่โจ้ ได้จัดเป็นประจ าทุก
ปี มีผลการด าเนินงานครั้งที่ผ่านมา ดังนี้ 
     1. การจัดงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ ๑ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรม       
ดิเอมเพลส จังหวัดเชียงใหม่ มีรายรับจากการจ าหน่าย
บัตรและสนับสนุนเงิน รวมเป็นเงิน ๙๐๖,๗๖๗ บาท              
มีค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เป็นเงิน ๔๐๖,๗๖๗ บาท          
มีรายรับมากกว่ารายจ่าย เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
    2. การจัดงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ ๒ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙   
มีรายรับจากการจ าหน่ายบัตรและสนับสนุนเงิน เป็นเงิน 
๑,๓๘๔,๐๐๐ บาท มีค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เป็นเงิน 
๑,๐๐๓,๒๖๗ บาท  มีรายรับมากกว่ารายจ่าย เป็นเงิน 
๓๘๐,๗๓๓ บาท 
     3. การจัดงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ ๓ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ลานแอ่วตะวา นิ่มซิตี้เดลี่ จังหวัด
เชียงใหม่ มีรายรับจากการจ าหน่ายบัตรและสนับสนุนเงิน 
เ ป็ น เ งิ น  ๑ , ๕ ๔ ๘ , ๐ ๐ ๐  บ า ท  มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย 
ในการจัดงาน เป็นเงิน ๗๖๘,๕๙๙ บาท  มีรายรับมากกว่า
รายจ่าย เป็นเงิน ๗๗๙,๔๐๑ บาท 
 
 
 



 
๑๐ รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

 

ด้าน โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 

(ต่อ) 
การจัดหารายได้
และกิจกรรมพิเศษ 

      4. การจัดงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ ๔ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ลานแอ่วตะวา นิ่มซิตี้เดลี่ จังหวัด
เชียงใหม่ มีรายรับจากการจ าหน่ายบัตรและสนับสนุนเงิน 
เป็นเงิน ๑,๗๔๓,๕๖๘ บาท มีค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เป็น
เงิน ๑,๑๔๑,๘๑๕ บาท มีรายรับมากกว่ารายจ่าย เป็นเงิน 
๖๐๑,๗๕๓ บาท 
     5. การจัดงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ ๕ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ลานน้ าพุ (กาดดอกไม้) นิ่มซี่เส็ง
ขนส่ง ๑๙๘๘ จังหวัดเชียงใหม่ มีรายรับจากการจ าหน่าย
บัตรและสนับสนุนเงิน เป็นเงิน ๑,๖๖๕,๓๔๗ บาท          
มีค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เป็นเงิน ๙๓๗,๘๙๘ บาท          
มีรายรับมากกว่ารายจ่าย เป็นเงิน ๗๒๗,๔๔๙ บาท 
 

  
  

     6. การจัดงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ ๖ 
     จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒6 มกราคม ๒๕๖2 ณ ลานน้ าพุ 
(กาดดอกไม้) นิ่มซี่เส็งขนส่ง ๑๙๘๘ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์
เชียงใหม่ – ล าปาง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
    - มีรายรับจากการจ าหน่ายบัตรและสนับสนุนเงิน     
เป็นเงิน ๑,๔๔๙,๘๖๔ บาท 
    - ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เป็นเงิน ๙๔๗,๒๐๙ บาท      
มีรายรับมากกว่ารายจ่าย เป็นเงิน ๕๐๒,๖๕๕ บาท 
     ทั้งนี้  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย               
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบให้จัดสรรเงินรายได้สุทธิจากการ
จัดงานราตรีแม่โจ้ ร้อยละ ๒๕ มอบให้เป็นทุนการศึกษา
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ 
 

3. ด้านการบริหาร
ทรัพย์สินและ
วิสาหกิจของ
มหาวิทยาลัย 

ได้หารือร่วมกับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการ
บ ริ ห า ร ท รั พ ย์ สิ น แ ล ะ
วิสาหกิจของมหาวิทยาลัย 
 
 

มีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพย์สินและวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย และการจัดตั้ง 
MAEJO Holding Company 
 
 
 
 
 



 
๑๑ รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

 

 
๒. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอื่นๆ 

  ๒.๑  ได้จัดโครงการเยี่ยมชมและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้กรรมการส่งเสริมกิจการฯ ได้รับทราบกิจกรรมและศักยภาพของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และให้
ข้อเสนอแนะ เป็นการเรียนรู้ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ในเรื่องของการพัฒนาตัวตน มีความรู้เพ่ิมขึ้น
และเปิดโลกทัศน์ และ สร้างเครือข่ายที่สามารถร่วมเอ้ือประโยชน์ได้ เช่น การใช้บัณฑิต หรือการใช้งานวิจัย  
โดยในปี ๒๕๖๒ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ไดไ้ปเยี่ยมชมฟาร์มต้นแบบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MAEJO Smart 
farming) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนาประเทศ คือ  
ลดการใช้แรงงาน ช่วยเพ่ิมผลิตผลโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และลดต้นทุนการผลิต ซึ่งเทค โนโลยี Smart 

ด้าน โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 

4. ด้านการ  
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

 

๑. จัดการประชุมหารือ
ร่ ว ม กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เกี่ ยวกับการขับ เคลื่ อน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดย
ได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องโครงการ Green University 
Ranking โครงการผู้น าการเกษตรยุคใหม่ (MAGLEAD) 
และการรับนักศึกษา เป็นต้น 
 

 ๒. จัดโครงการปลูกต้นไม้  
ลดโลกร้อน 

วัตถุประสงค์การจัดโครงการ ดังนี้ 
1) เพื่อสนับสนุนโครงการ Green U ranking 
2) เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นร่มเงา ลด

โลกร้อน   
 โดยการปลูกต้นบุนนาค เสริมแนวถนนประตูหน้า ด้าน

ซ้ายมือ จากแยกเสือ สิงห์ กระทิง แรด จนถึงสามแยก
ศู น ย์ กี ฬ า เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
แม่โจ้  จ านวน 3๖ ต้น รวมเป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท  
ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒  
 

5. ด้านการต่อยอด
องค์ความรู้ใน
เชิงพาณิชย์ 

ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การต่อยอดองค์ความรู้ของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น เ ชิ ง
พาณิชย์ 

ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการต่อยอดเรื่องงานวิจัย และ      
องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยในเชิงพาณิชย์ การจัดตั้ง
หน่วย One stop service เป็นต้น 
 

6. ด้านการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ ์
 

การประชาสัมพันธ์ 
 

ได้สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์โดยเผยแพร่กิจกรรม
ต่าง ๆ ทั้งในส่วนของ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อย่างต่อเนื่องทาง
สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ท้องถิ่น ได้แก่ หนังสือพิมพ์ไ ท ย นิ ว ส์  แ ล ะ
หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ 
 
 



 
๑๒ รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

 

farming เป็นการติดหน่วยวัดให้มีการค านวณที่ถูกต้อง แม่นย า และจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงผลผลิต ได้ชมการสาธิต Drone เพ่ือการเกษตร ที่สามารถบังคับหรือตั้งโปรแกรมให้ท างานอัตโนมัติ
และใช้ในหลายด้าน เช่น การพ่นยาแทนคน ท าให้เพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุนการใส่ปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลง ไม่เสี่ยงต่อ
สารพิษท่ีเกิดจากยา เป็นต้น   

๒.๒  เข้าร่วมโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี 
๒๕๖๒ เรื่อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : การก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องเชียงทอง 
ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มค า จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ                
การก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

๒.๓  สนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัย โดยได้สนับสนุนเงินจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจัดท า
โครงการวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  

๒.๔  ด าเนินงานในกิจการต่าง ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
  ได้ด าเนินการตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมาย โดยร่วมเป็นกรรมการด้านนโยบาย เช่น 
คณะกรรมการอ านวยการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านยุทธศาสตร์และ              
การพัฒนามหาวิทยาลัย  
   
   ๏ การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในกิจการต่าง ๆ ดังนี ้

1. การบริหารกิจการมหาวิทยาลัย 
    1) ร่วมเป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

           ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ๒) มีสิทธิ์ในการเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
2. การมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย  

       1) การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ในทุกระดับของมหาวิทยาลัย 
       ๒) ร่วมเป็นคณะกรรมการด้านทรัพย์สินและหน่วยงานในก ากับ  
       3) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานระดับคณะ 
       ๔) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ เทคนิค  
               ประสบการณ์ให้กับนักศึกษา 
       ๕) ร่วมงานพิธี/กิจกรรมส าคัญของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 
       ๖) ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย (MOU) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    
  ๏ การสร้างสัมพนัธภาพทีด่ ี
   การด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้เชื่อมโยงนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัยสู่แผนการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ด้านการจัดหารายได้และทุนการศึกษา เป็นต้น 
และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และผู้บริหาร
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มหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการอย่างมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน โดยการสนับสนุนการด าเนินงานของ
อธิการบดี และปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมาย 
 

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย และสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 

                ๏ ด้านการสนบัสนนุยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

  - โครงการ Green University Ranking 
๑. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ได้สนับสนุนโครงการ Green University Ranking ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และหากจะให้อันดับ Green University Ranking ของมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน จะต้อง
แก้ไขในเรื่องการขนส่งภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ได้มอบรถไฟฟ้าให้กับมหาวิทยาลัยไป
แล้ว จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ต้องการท าร่วมกับมหาวิทยาลัยให้ส าเร็จ ในปัจจุบัน
หลายมหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการในเรื่อง Green university  ซึ่งเป็นแผนของโลกที่จะต้องด าเนินการ ในส่วน
ของกรรมการส่งเสริมกิจการฯ พร้อมที่จะสนับสนุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางการเกษตร       
เมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัยจะต้องเห็นพ้ืนที่สีเขียวมีความน่าอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับ Green  University ที่มีระบบ    
ต่าง ๆ ที่เอ้ือกับธรรมชาติ มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด  

๒. มหาวิทยาลัยควรเชิญคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ บางท่านไปหารือร่วมกับมหาวิทยาลัย 
เพราะอาจจะมีแนวคิดที่แตกต่างกัน และกรรมการส่งเสริมกิจการฯ มีเครือข่ายที่พร้อมจะสนับสนุน
มหาวิทยาลัย  

๓. มหาวิทยาลัย อ่ืน มีการพัฒนาในเรื่อง Green University Ranking อย่างต่อเนื่อง  
ค่าคะแนนของปีที่แล้วจะเป็น Benchmark ซึ่งในปีถัดไปคะแนนจะเพ่ิมขึ้นอีก ดังนั้น สิ่งที่มหาวิทยาลัย 
จะตอ้งพิจารณาด าเนินการคือ การวางแผนที่ดีเพ่ือให้ก้าวกระโดดขึ้นไปมากกว่าเดิม 
  ๔. การลดการใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัย จะต้องได้รับความร่วมมือจาก  
ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยจะต้องมีที่จอดรถให้ และขอรับการสนับสนุน
จักรยานจากหน่วยงานภายนอก และศิษย์เก่าแม่โจ้ 

๕. เรื่องน้ า มหาวิทยาลัยอาจจะขอสนับสนุนจากศิษย์เก่ามาช่วยขุดลอกคลอง และท าฝายน้ า 
ให้ได้น้ าเพื่อใช้ในงานเกษตรได้  

๖. เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยอาจจะให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม จะช่วยลด
ต้นทุนในเรื่องค่าแรง และน าเงินไปซื้อต้นไม้มาปลูกแทน  

๗. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เน้นเรื่อง Hardware มากเกินไป ซึ่งจะติดในเรื่องงบประมาณ  
แต่สามารถท าได้ในเรื่อง Software และ People ware คือ การปลูกฝังให้คนมีส านึกเรื่องของ Green 
โดยเฉพาะนักศึกษาและบุคลากร ควรโน้มน้าวให้มาคิดเรื่อง Green หากท าตรงนี้ได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็จะมี
คะแนน Ranking เพ่ิมข้ึน 

 

- โครงการผู้น าการเกษตรยุคใหม่  
  ๑. โครงการผู้น าการเกษตรยุคใหม่ (MAGLEAD) เป็นโครงการที่ดี มหาวิทยาลัยได้จัดไปแล้ว 
จ านวน ๒ รุ่น คือ MAGLEAD รุ่นที่ ๑  เป็นรูปแบบที่คล้ายกับ วปอ.เกษตร ที่เป็นการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง
ภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือทุกฝ่ายจะได้เข้ามาร่วมกันศึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล และได้
เครือข่าย และ MAGLEAD รุ่นที่ ๒ ลักษณะการจัดอบรมเป็นการสื่อสารให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 



 
๑๔ รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

 

ดังนั้น ขอเสนอให้มหาวิทยาลัยจัดโครงการ MAGLEAD เหมือนรุ่นที่ ๑ อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย ที่จะตอบโจทย์ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและสร้างเครือข่าย และองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วม
โครงการฯ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ จะช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
  ๒. มหาวิทยาลัยอาจจะจัดท า เป็น MAEJO AGRICULTURE TECH ประมาณ ๒ วัน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีสถานที่สวยงามสามารถท าได้ และเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย โดยกรรมการส่งเสริมกิจการฯ สามารถเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงมาพูด ได้ เช่น Fuji ซึ่งกลุ่ม 
Leader Group ที่เป็นมหาชน จะสนใจเข้าร่วม จะท าให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นศูนย์กลางในการจัดนิทรรศการ 
คนรุ่นใหม่จะสนใจเข้าร่วมเพราะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีเครือข่ายพอสมควร   
 

- ยุทธศาสตร์การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
๑. จ านวนนักศึกษาลดลง แต่บุคลากรมีจ านวนมากขึ้น ควรมีแนวทางการแก้ไข และปรับ

องค์กรให้เหมาะสม ควรแต่งตั้งทีมงานเพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ว่าปัญหาเกิดจากอะไร  และมีแนวทางการแก้ไข
ปัญหาอย่างไร  
  ๒. ปัจจุบันการศึกษาเปลี่ยนไป เดิมการฝากนักศึกษาเข้าเรียนเป็นเรื่องยาก ขณะนี้ทุก
มหาวิทยาลัยมองนักเรียนแบบนี้เป็นนักเรียนอินเตอร์ สามารถรับได้ถ้ามีเงินจ่าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้อาจจะต้อง
เปิดหลักสูตรภาคอินเตอร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท าการตลาดได้ดี รู้ข้อมูลของผู้บริโภค นิยามของ
การศึกษาในปัจจุบันไม่ใช่ Education แต่จะเป็น Learning เพราะนักศึกษาอยากจะเป็นเจ้าของกิจการ      
Start up และ Entrepreneur ซึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในรูปแบบใหม่จะเป็น Certificate 
course ซึ่งเป็นคอร์สที่เพ่ิมเกรดในการเรียนได้ และเรียนเป็น Short course ที่ให้เครดิตกับผู้เรียน และสามารถ
น าเครดิตไปใช้ได้ ในอนาคตอาจจะเอาเครดิตที่ได้มารวมกันเป็นปริญญาหนึ่งใบ มหาวิทยาลัยจะไม่ใหญ่โต
เหมือนเดิม business model และ Education model จะเปลี่ ยนไป ดั งนั้น  ในเรื่ อง  Learning และ 
Certificate Program น่าจะเป็นแนวทางท่ีจะท าให้ผู้ที่สนใจมา Short course และมีรายได้จากการลงทะเบียน
เรียน 
  ๓. มหาวิทยาลัยแม่โจ้อาจจะเปิด Couse เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเกษตร 
ออแกนิค เพ่ือให้คนมาเรียน พอถึงฤดูกาลท่องเที่ยวให้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้การบูรณาการ                
ที่ส าคัญคือการรวมกันของคณะต่าง ๆ ผู้ที่เรียนจะได้เรียนไปด้วย เที่ยวไปด้วย  
  ๔. เรื่อง Disrupt ในมหาวิทยาลัยที่มากที่สุดคือสายสังคมศาสตร์ เพราะทุกวันนี้นักศึกษา
สามารถเข้าไปดูการบรรยายของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ เทรนของเด็กรุ่นใหม่ไม่สนใจจะมาเรียนให้ได้ปริญญา
บัตร แต่เรียนเพ่ือจะเป็น How To สามารถน าปฏิบัติได้ แต่ในเรื่องการเกษตรจะต้องมีการลงมือปฏิบัติจริง     
จึงมองว่าสิ่งที่ต้องท าคือ ท าจุดแข็งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ท าเป็น Short course การท าเกษตรจะต้องเน้นให้
เป็น Smart farmer และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ควรสอนให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ ดังนั้น ควรเน้นเรื่อง 
Smart farmer โดยใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีอยู ่

๕. สิ่งที่ส าคัญคือมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะไปบอกอะไรให้เขามาเรียน จะต้องมีจุดขายอะไร
เพ่ือที่จะโน้มน้าวเขามาเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

๖. กลุ่มอาจารย์ที่ออกไปแนะแนว ให้กับนักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ อยากจะให้เป็นผู้ที่ 
โน้มน้าวเด็กได้ เพราะอาจารย์ที่ออกไปจะพูดเรื่องวิชาการมากเกินไป ท าให้เด็กไม่สนใจ และในการออกไป
ประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนต่าง ๆ ใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย ดังนั้น หากทีมแนะแนวของมหาวิทยาลัย
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ออกไปประขาสัมพันธ์ ขอแจ้งให้กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ทราบ เพ่ือที่จะได้เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ 
อาจจะน านักศึกษาปัจจุบันไปด้วย เพ่ือให้เขาได้เห็นภาพชัดขึ้น 

๗. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดสัมมนาให้ความรู้กับครูแนะแนวตามโรงเรียนต่าง ๆ เพราะ
ปัจจุบันครูแนะแนวไม่มีความรู้ที่จะแนะน า ท าให้เด็กส่วนใหญ่จะลองผิดลองถูกเอง  

๘. มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีผู้ที่มีชื่อเสียงคือ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล อาจารย์บรรยายพิเศษหลักสูตร
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน และคุณบัวขาว บัญชาเมฆ นักมวยชื่อดัง จึงควรใช้โอกาสที่มีอยู่ ประชาสัมพันธ์
ให้รับรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

๙. ควรปรับปรุง Website ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เหมาะสมกับยุคสมัยของนักศึกษา และ
ให้การเข้าถึงได้ง่าย 

 
                ๏ ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย 

๑. ข้อติดขัดของหน่วยงานวิสาหกิจ คือ ต่างคนต่างท า และใช้ระเบียบที่แตกต่างกัน ทั้งในเรื่อง
งาน เงิน และคน เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแล้ว ควรจะด าเนินการท าให้เป็นในแนวทางเดียวกัน                     
ควรจะมีการจัดตั้งเป็นบริษัทแม่โจ้วิสาหกิจเพ่ือสังคม โดยให้ผู้ถือหุ้นเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย มีการ        
ปันผลบนพ้ืนฐานและกฎระเบียบที่เป็นแนวทางเดียวกัน ในฐานะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน
ภาคธุรกิจ จะเข้าไปช่วยสนับสนุน ยังมีเรื่องกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยหลายเรื่องที่ปฏิบัติไม่ได้ และหลาย
เรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงิน เพ่ือใช้ความรู้ของกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ที่เป็นนักบริหารและนักธุรกิจให้เป็น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนักศึกษาและสังคมที่เกี่ยวข้อง และยังหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย และเป็นการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย หลังจากเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

๒. ตามที่ได้เยี่ยมชมงานเกษตรแม่โจ้ ๘๕ ปี ภูมิปัญญาด้านการเกษตร พบว่าในหลายบูท            
มีนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ที่น่าสนใจ จึงเสนอให้ผู้จัดรวบรวมผลงานดังกล่าวเสนอกรรมการส่งเสริม          
กิจการฯ เพ่ือให้ค าแนะน าและต่อยอดองค์ความรู้จากกิจกรรมดังกล่าวต่อไป 

๓. โครงการ Northern Thailand food valley ท าหน้าที่เป็นกรรมการโครงการขับเคลื่อน
หุบเขาแห่งอาหาร เป็น Cluster ผู้ประกอบการอาหารตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ได้มีการสร้าง
ยุทธศาสตร์อาหารในภาคเหนือ ในเรื่องอาหารปลอดภัย การเพ่ิมมูลค่าในอาหาร การพัฒนาการค้าแผนใหม่ 
เรื่องนี้อาจจะเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้โดยตรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีงานวิจัยจ านวนมาก มีเครื่องมือ  
ต่าง ๆ ที่สนับสนุนในเรื่องนี้ เช่น Excellent center สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร สถาบัน
บริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งหากท าได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะมีชื่อเสียง และใช้
โครงการนี้เป็นพ้ืนฐานต่อยอดในเรื่องอาหารปลอดภัย การเพ่ิมมูลค่า และการพัฒนาระบบการค้า 

๔. การตั้งหน่วยงานวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย ควรจะต้องมีระเบียบ ข้อกฎหมาย ขอบเขต
งานที่ต้องรับผิดชอบ ควรพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 

5. หากสามารถส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยน างานวิจัยที่มีอยู่ มาท าให้เกิดเป็นผลประโยชน์ทั้งเชิง
พาณิชย์และเชิงสังคมได้จะเป็นประโยชน์มาก เพราะจะมีผู้ได้รับผลประโยชน์จากงานวิจัยนี้ และจะได้เงินทุน
กลับเข้ามาที่มหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปวิจัยและพัฒนาต่อ 
             6. ควรแบ่งกลุ่มงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ เพราะหากเชิญ  
ผู้ร่วมลงทุนเข้ามา การรับรู้งานวิจัยจะต้องชัดเจนและรวดเร็ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีศิษย์เ ก่าที่ต้องการจะมา         
ร่วมทุน จึงควรจะต้องวางกรอบจัดระเบียบของมหาวิทยาลัยให้ดี 



 
๑๖ รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

 

             7. MAEJO Holding Company เป็นการท าธุรกิจที่มีความเป็นไปได้สูง เพราะมหาวิทยาลัย
แม่โจ้มีศักยภาพที่จะพัฒนาได้ และมีผู้สนใจมาร่วมทุนมาก ประเด็นส าคัญคือ ควรจะต้องก าหนดโครงสร้างทาง
ธุรกิจและระเบียบต่าง ๆ ที่จะเข้ามาร่วมทุน การแบ่งปันผลประโยชน์ ตลอดจนประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการ
มาร่วมทุน ซึ่งเรื่องเหล่านี้จะต้องรีบด าเนินการ  
             8. มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีการร่วมวิจัยกับนักศึกษาระดับปริญญาโท หากมีผู้สนใจท างานวิจัย
สามารถไปขอทุนของภาครัฐให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หานักวิจัยท าให้จนจบโครงการ และจะสามารถได้สิทธิ์ไปใช้
โดยตรง จึงมีมุมมองว่าหากกรรมการส่งเสริมฯ หรือมูลนิธิเห็นว่านี่คือสิ่งที่เป็นช่องว่างในตลาดที่ขาดการวิจัย 
อาจจะเป็นผู้ที่ให้โจทย์วิจัยเองได้หรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการฯ เป็นนักธุรกิจ จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนได้ 

9. มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะปลูกกัญชาในรูปแบบ smart farm และเป็นออแกนิคทั้งระบบ  
ซึ่งคุณประโยชน์ของกัญชาจะเป็นเรื่องการบรรเทาความเจ็บปวดต่าง ๆ ได้  
  ๑0.  ทรัพย์สินที่มีในหน่วยงานวิสาหกิจต่าง ๆ มีมูลค่ามากมาย ควรบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่ให้
เกิดรายได้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะต้องไปพิจารณาหน่วยงานวิสาหกิจใหม่ เนื่องจากเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับ  
  ๑1.  มหาวิทยาลัยมีผลงานและมีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย                   
ซึ่ง มีหน่วยงานภาคธุรกิจเข้ามาจ้างอาจารย์ให้มาท างานวิจัย สิ่งที่เกิดขึ้นควรพิจารณาว่าหากงานเสร็จแล้ว
มหาวิทยาลัยได้อะไร หรือผลงานวิจัยที่ได้จะจดสิทธิบัตรเป็นของใคร มหาวิทยาลัยควรจะมีการตรวจสอบ              
จะท าให้มีรายได้และมีชื่อเสียง โดยอาจจะตั้งคณะกรรมการมาพิจารณาวางรูปแบบที่ถูกต้อง และผลตอบแทน
ให้เป็นรูปธรรมกับผู้ที่ท างานวิจัย 

๑2.  การจ าหน่ายมะม่วงจากฟาร์มมหาวิทยาลัย  เมื่อปีก่อนสามารถท าบรรจุภัณฑ์และ                
มีคุณภาพดีมาก แต่ขาดการประสานงาน จึงท าให้มีรายได้ลดลง ดังนั้น ควรมีการจัดการและมีผู้ควบคุมในเรื่องนี้ 
และควรค านึงถึงต้นทุนการผลิตใหม่ เช่น เรื่องบรรจุภัณฑ์ การจัดเก็บรักษา การขนส่ง เป็นต้น โดย ดร.แววดาว 
ลิ้มเล็งเลิศ รองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ยินดีที่จะช่วยให้ค าปรึกษาในเรื่องการตลาด  

๑3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ควรจะมีการคัดเลือกงานวิจัยที่สามารถต่อยอดได้ มาจัดเป็นหมวดหมู่ 
เพ่ือน ามาออกแสดงให้กับสาธารณชนได้ทราบ และจะช่วยให้บุคคลภายนอกได้เห็นภาพ และประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยได้ดี 
  ๑4. มหาวิทยาลัยควรประสานงานเรื่องการจัดสวนกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น เทศบาล หรือ 
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น จะท าให้มหาวิทยาลัยมีรายได้และเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย  

๑5. มหาวิทยาลัยควรปลูกพืชเกษตร เช่น กล้วย ข้าวโพด ในฟาร์มมหาวิทยาลัย ทีอ่ าเภอ
พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และเชื่อมโยงกับบริษัทเอกชนที่สามารถรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรได้ 

๑6. มหาวิทยาลัยแม่โจ้สามารถปลูกผัก Organic และขายให้กับร้านโอ้กะจู๋ได้ โดยหารือกับ
คุณชัดชาญ  เอกชัยพัฒนกุล ว่าอะไรที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เสริมให้ได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีเทคโนโลยีอยู่แล้ว
และสามารถท าได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะได้ภาพลักษณ์ในเรื่อง Organic และสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
 
        ๏ ด้านการประชาสัมพนัธ ์

๑. บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา คือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัย ถ้าจบ           
ไปแล้วท างานได้จริง ต่อไปก็จะมีการรับบัณฑิตจากแม่โจ้อีก ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะท าอย่างไรที่จะสร้างบัณฑิต
ที่มีให้เป็นสัญลักษณ์ความเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Signature) เช่น เรื่องงานหนักไม่เคยฆ่าคน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี  



 
๑๗ รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

 

แต่ในปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง มีการแข่งขัน จึงขอเสนอเรื่องที่สามารถจะสร้างเป็นสัญลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ ดังนี้  
                         ๑) การใช้ภาษาต่างประเทศ เพราะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ส าคัญ  
                         ๒) การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี Microsoft Excel ที่สามารถมีการค านวณที่ใช้ระบบ
ตาราง เป็นต้น เป็นทักษะที่ผู้ประกอบการมีความต้องการ หากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีทักษะในเรื่องนี้
จะเป็นภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาที่จะเรียนรู้ในเรื่องนี้ ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ จนส าเร็จการศึกษา จะท า
ให้เกิดเป็นทกัษะติดตัวและเป็นแต้มต่อของนักศึกษาในการสมัครงาน 
                         ๓) เรื่องการท าสื่อวีดิทัศน์ ปัจจุบันคนใช้สื่อจากวีดีโอจ านวนมาก และมี Smart phone 
สามารถบันทึกวีดีโอได้ ถ้านักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้สามารถส่งรายงาน อัพโหลดผ่าน YouTube โดยจะต้อง
ฝึกท าบ่อย ๆ จะท าให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาออกไปสามารถท าเป็น Presentation ผ่านวีดีโอได้จะเป็นที่
ต้องการของผู้ประกอบการ 

๒. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ควรปลูกฝังให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบ 
๓. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ควรจะต้องมีจุดประชาสัมพันธ์ที่สามารถให้ข้อมูลได้ในทุกเรื่อง โดยท า

เป็นศูนย์ One stop service มีผู้ดูแลระบบจัดท า Website และกระดานถามตอบ  
          ๔. มหาวิทยาลัยควรไปร่วมงาน  Seven innovation award                                              

http://www.7innovationawards.com ซึ่งเป็นงานประกวดนวัตกรรมเชิงเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย 
๑๐ ภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่อยู่ในเครือข่ายจะไปช่วยหาตลาด และเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เป็นงานที่ดีส าหรับ
ผู้ที่มีนวัตกรรม ที่มี Impact ทางเศรษฐกิจและสังคม ได้เข้าไปน าเสนอตนเอง หากได้รับรางวัลจะท าให้มี
ชื่อเสียง ที่เป็นใบเบิกทางจากการประกวดให้เป็นที่รู้จักในประเทศไทย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.7innovationawards.com/


 
๑๘             รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

ภาพกิจกรรม 
      
     
 
 
    
    กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

เข้ า ร่ วมมอบทุนการศึ กษา  ในพิ ธี มอบ
ทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

    เมื่อวันที่ 8 มกราคม ๒๕๖๒ 
 

สถานที่ : ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ 
            ชั้น 4 อาคารศูนย์กิจการนักศึกษา 
            มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 
๑๙             รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

     
     
 
 
    

การจัดงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ ๖ 
    เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ 

 

สถานที่  :  บริ เวณลานน้ า พุ (กาดดอกไม้ )  
นิ่ ม ซี่ เ ส็ ง ข น ส่ ง  ๑ ๙ ๘ ๘  ถ น น
ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ – ล าปาง 
จังหวัดเชียงใหม่   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๒๐             รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

 

 

 
                                                                          การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 
                                                                          มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ครั้งที้ 2/2562   
 

                                                                          วันที่ 2 เมษายน ๒๕๖๒ 
 

                                                                          สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น  
                                                                                          5 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย 2                                                                              
                                                                                          มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๒๑             รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

  

 

     คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ร่วมงานพิธี   
พระทานปริญญาบัตรแก่ผู้ ส าเร็จการศึกษา 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๑ (ครั้งที่ 41) 

    ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน ๒๕๖๒ 

                                                                     สถานที่จัดงาน :  ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 
                      มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๒๒             รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

 

 
 
 

การจัดโครงการปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อน 
 

                                                                              วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

                                                                              สถานที ่: บริเวณสวนเสือ สิงห์ กระทิง 
          แรด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๒๓             รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

 

 

 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ครั้งที่ 4/2562 
(นอกสถานที่)   
 

                                                                            วันที่ 2 สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

                                                                            สถานที ่: บ้านสวนสลิล ต.โป่งแยง  
                                                                                            อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๒๔             รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

 

 
 
เยี่ยมชมและให้ข้อเสนอแนะแก่ MJU 
Smart Farming  
 
วันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 
สถานที ่: คณะวิศวกรรมและ 
            อุตสาหกรรมเกษตร  
             มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๒๕             รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
๒๖             รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

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

 
 
ดร.วรพงศ์   นันทาภิวัฒน ์   
ประธานกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลยั 
ที่อยู่ ๒๔๕/๒ ถนนสุขุมวิท ๒๑ (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 
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 
โทรศัพท์ 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


 
๒๗             รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

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 
โทรศัพท์ 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 
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๘๘๑๔๒๑๐   โทรสาร ๐๕๓ ๘๐๘๖๙๘    
E-mail Address : napon_mada@yahoo.com 
 

mailto:waewdao@sahapanich.com


 
๒๘             รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

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

mailto:anuchad1957@gmail.com
mailto:chaitatc@betagro.com


 
๒๙             รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

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 
 
 
 
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 30/34 หมู่ 7  ต าบลหนองหอย 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ๕000๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๙๙๒๗๘๗๐ โทรสาร ๐๕๓-๒๔๗๓๕๒ 
 
 
 
 

mailto:c_yongyut@yahoo.co.th


 
๓๐             รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

นายวิเขียร   เชิดชูตระกูลทอง   
กรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 
ที่อยู่ บริษัท ภราดร อุตสาหกรรม จ ากัด ๒๖๐/๑ หมู่ ๗  
ถนนเชียงใหม่-หางดง ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
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 
 
 
 
นายสันทัด  ศักดิส์ูง   
กรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 
ที่อยู่ ๑๖๔ ถนนราชเชียงแสน ต าบลหายยา อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๑๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๓ ๒๐๖๓๗๕ โทรสาร ๐๕๓ ๒๗๙๖๘๘ 
 
 
 
นายอาโป  ทักษิณก าเนิด  
กรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 
ที่อยู่  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดจักรกลไมอ้ัด 
๒๗/1 ถนนศรีดอนไชย ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่ 50100  
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 50360   
โทรศัพท์ ๐๕๓ ๓๖๓๖๐๑ – ๓  โทรสาร ๐๕๓ ๓๖๓๗๕๖ 
E-mail Address : jiamjit@boonsomfarm.com  
 

mailto:maejo_alumni@hotmail.com


 
๓๑             รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

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 
 
 
นายนที  แสงรุจิเวทย ์
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  
 
 

นายราม  สภุา 
กรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 
ที่อยู่ ๓๐ ถนนมหดิล ต าบลสุเทพ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๘1 882 5311   
E-mail Address : - 
(ตั้งแต่วันท่ี 25 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน) 
 
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 
 
 

mailto:anupon@benzbkkvipawadee.com


 
๓๒             รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์  พวงงามชื่น 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 
ที่อยู่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๖๓ หมู่ ๔ ต าบลหนองหาร  
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๙๐ 
โทรศัพท์  - 
E-mail Address : jukkaphong@mju.ac.th 
(ตั้งแต่วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันท่ี 24 กันยายน  2562) 
 

 

อาจารย์ ดร.สดุเขต  สกลุทอง 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 
ที่อยู่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๖๓ หมู่ ๔ ต าบลหนองหาร  
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๙๐ 
โทรศัพท์  081 7161766 
E-mail Address : sutkhet@mju.ac.th 
(ตั้งแต่วันท่ี 25 กันยายน 2562 ถึง ปัจจุบัน) 
 
 
 
นางสาวนวลนิตย  ปิ่นนิกร  
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 
ที่อยู่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๖๓ หมู่ ๔ ต าบลหนองหาร 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๙๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๐๒๒๗๕๑๗  โทรสาร ๐๕๓ ๘๗๓๐๔๒ 
E-mail Address : nualnit@mju.ac.th 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jukkaphong@mju.ac.th
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๓๓             รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๓๔             รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๓๕             รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๓๖             รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๓๗             รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๓๘             รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๓๙             รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๔๐             รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๔๑             รายงานสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

63 หมู่ 4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290  

โทรศัพท์  053-873042 -46 โทรสาร  053-873042  

http://www.council.mju.ac.th/ 

 

 

 




