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รายงานผลการด�ำเนินงานของกองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ�ำปี 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) เพื่อเสนอภาพรวม
ของผลการด�ำเนินงานอันน�ำไปสู้การพัฒนาอย่างเป็นระบบของกอง
กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 17 คน เป็นข้าราชการ
จ�ำนวน 4 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 10 คน พนักงานราชการ จ�ำนวน 1 คน และลูกจ้างชั่วคราว
เงินรายได้ จ�ำนวน 2 คน
การด�ำเนินงานพันธกิจด้านทุนการศึกษา ด้านการสนับสนุนนักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน
			
ด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้
ในอนาคต (กรอ.) ด้านการให้ค�ำปรึกษา รวมถึงด้านเครือข่ายความร่วมมือ
การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2558 รับผิดชอบองค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป้าหมาย ข้อ 1 – ข้อ 6 ได้คะแนนเต็ม
5 คะแนน และผลการประเมินรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ�ำปีการศึกษา
2558 อยู่ในเกณฑ์ระดับ “ดี” ได้ค่าคะแนน 4.11 คะแนน

ที่ตั้ง
กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ต�ำบลหนองหาร อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
50290 โทรศัพท์ 0 5387 3180-1 เว็บไซต์ www.guidance.mju.ac.th เฟสบุค www.facebook.com/GAMJU

ปรัชญา
“ให้อาวุธทางปัญญา คือให้การศึกษาและวิชาชีวิต”

วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริการ สร้างโอกาสทางการศึกษา และวิชาชีวิตแก่นักศึกษาให้เป็นบัณฑิต
ที่พึงประสงค์”

ประวัติและความเป็นมา
กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เดิมชื่อ “กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์” เป็นหน่วยงาน
ด้านสนับสนุนของมหาวิทยาลัย มีภารกิจในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
และทักษะด้านวิชาชีพและวิชาชีวิตให้แก่นักศึกษาหรือบัณทิต โดยจัดตั้งขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2552
เป็นหน่วยงานภายในสังกัดส�ำนักงานอธิการบดี และได้แบ่งส่วนราชการภายใน ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในกองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
โดยแบ่งออกเป็น 6 งาน ดังนี้
1. งานบริหารและธุรการ
2. งานแนะแนว
3. งานจัดหางาน
4. งานกองทุนเพื่อการศึกษา
5. งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
6. งานสหกิจศึกษา
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการปรับโครงสร้างส่วนงาน/
หน่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย ได้ เ ห็ น ชอบให้ ตั ด โอนงานสหกิ จ ศึ ก ษา ไปสั ง กั ด ส� ำ นั ก บริ ห ารและพั ฒ นาวิ ช าการ
เพื่อรองรับการให้บริการของนักศึกษา กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงปรับเปลี่ยนชื่อจากเดิม
เป็ น “กองแนะแนว และศิ ษ ย์ เ ก่ า สั ม พั น ธ์ ” ตามประกาศสภามหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ เรื่ อ ง ปรั บ เปลี่ ย นชื่ อ
“กองแนะแนว สหกิจศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์” พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และได้มีการ
แบ่งส่วนราชการภายในกองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ในหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และตามประกาศ
สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในส�ำนักงานเลขานุการ กองหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่ากอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ให้แบ่งส่วนราชการภายในกองแนะแนว
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดังนี้
1. งานบริหารและธุรการ
2. งานแนะแนว
3. งานจัดหางาน
4. งานกองทุนเพื่อการศึกษา
5. งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
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รายงานประจำ�ปี กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พันธกิจ
1. มุ่งส่งเสริม พัฒนา เพิ่มคุณภาพนักศึกษา และบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาหรือกู้ยืมเงินจาก
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างการศึกษา
3. มุ่งบริการ และพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าให้มีความพร้อมด้านวิชาการ วิชาชีพและวิชาชีวิต สู่สังคม
อย่างมีคุณภาพ
4. ประสานความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายกับศิษย์เก่า หน่วยงานภายในและภายนอก

วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อบริการให้ค�ำปรึกษา  แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
เพื่อให้บริการด้านทุนการศึกษา และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อม พัฒนาและเติมเต็มประสบการณ์ทั้งวิชาการ วิชาชีพและวิชาชีวิตให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า
เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาศิษย์เก่า และหน่วยงานภายในและภายนอก
เพื่อสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างนักศึกษา ศิษย์เก่า หน่วยงาน สถานศึกษา และ
สถานประกอบการ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

นโยบาย กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย จึงได้ก�ำหนดนโยบาย
ในด้านการบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า เพื่อตอบสนองและสอดคล้องกับภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว และมุ่งเน้นผลงาน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร/
หน่วยงานยึดหลัก PDCA ในการปฏิบัติงาน
2. สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีจิตส�ำนึกและทักษะในด้านการให้บริการ
3. ส่ ง เสริ ม การน� ำ เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารและการปฏิ บั ติ ง าน
และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อให้บริการข้อมูล ข่าวสารที่สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. สนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่าย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ศิษย์เก่า
หน่วยงาน สถานศึกษา และสถานประกอบการ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
5. พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ ทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพและวิชาชีวิต (ดี เก่ง และมีความสุข)
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ภารกิจของหน่วยงาน
กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย มีภารกิจในด้านการ
บริหารจัดการ การให้บริการ การพัฒนาความรู้ความสามารถ ศักยภาพและทักษะทางด้านวิชาชีพ และวิชาชีวิตให้แก่
นักศึกษาหรือบัณฑิต โดยได้แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 5 งาน ดังนี้
		1. งานบริหารและธุรการ (Administration and Documentation Section) เป็นศูนย์กลางในการบริหารงาน
ด้านสารบรรณและงานเอกสาร งานบุคลากร งานนโยบายและแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และ
งานประกันคุณภาพ งานด้านการเงินและงบประมาณ งานพัสดุ งานประชุม การประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรม/
โครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาสมรรถนะและขีดความความสามารถของบุคลากร
		2. งานแนะแนว (Guidance Section) บริการให้ค�ำปรึกษาแก่นักศึกษาและบุคลากร ด้านวิชาการ กิจกรรม
และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษา จัดหาแหล่งทุนการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ประสานหน่วยงาน
องค์ ก รต่ า งๆ เพื่ อ ระดมทุ น การศึ ก ษาส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ในด้ า นการเรี ย น แต่ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์
การแนะแนวการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
กองทุนฉุกเฉินไทยช่วยไทย ศูนย์บริการให้ค�ำปรึกษาและแนะแนว การบริการให้ค�ำปรึกษาส�ำหรับนักศึกษาพิการ
(DSS) จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะวิชาการและวิชาชีพ
		
3. งานจัดหางาน (Employment Section) บริการจัดหางาน การหารายได้พิเศษระหว่างเรียนให้แก่
นักศึกษา บริการฐานข้อมูลต�ำแหน่งงานว่าง ข่าวสารการรับสมัครงาน ให้ความรู้และค�ำปรึกษาแก่นักศึกษาด้านการหางานท�ำ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการต่างๆ ในการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ จัดกิจกรรม/โครงการ
ฝึกอบรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะความรู้เตรียมความพร้อม และพัฒนาบุคลิกภาพแก่นักศึกษาในการ
ก้าวสู่โลกอาชีพ
4. งานกองทุนเพื่อการศึกษา (Scholarship Funds Section) ด�ำเนินการให้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา
(กยศ./กรอ.) ทุกขั้นตอน การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.)
จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และบทบาทหน้าที่ของนักศึกษา กยศ./กรอ. รวมถึงติดต่อ
ประสานงาน ให้ค�ำปรึกษาแก่นักศึกษาและผู้ปกครอง
		 5. งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ (Alumni Relations Section) ให้บริการและอ�ำนวยความสะดวกแก่ศิษย์เก่า
ในการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ เครือข่ายศิษย์เก่า จัดท�ำทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลศิษย์เก่า ส่งเสริมและสนับสนุน
การด�ำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และประเพณีอันดีงามของแม่โจ้ และจัดกิจกรรม/โครงการเพิ่มทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตศิษย์เก่า

6

รายงานประจำ�ปี กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงสร้างหน่วยงานภายในกองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(Maejo University)

ส�ำนักงานอธิการบดี

(Office of the President)

กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์

(Division of Guidance and Alumni Relations)

งานบริหารและธุรการ

งานแนะแนว

งานจัดหางาน

(Administration and Documentation Section)

(Guidance Section)

(Employment Section)

งานกองทุนเพื่อการศึกษา

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

(Scholarship Funds Section)

(Alumni Relations Section)
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โครงสร้างการบริหารงานกองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์

อัตราก�ำลังกองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์
กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีอัตราก�ำลังทั้งหมด 17 คน ดังนี้
ชื่อ – สกุล

อธิการบดี

ต�ำแหน่งบริหาร

ประเภทบุคลากร

เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไป ผู้อ�ำนวยการกองแนะแนว
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
ช�ำนาญการพิเศษ

ข้าราชการ

2. นางสรัญญา อาษาไชย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ช�ำนาญการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

3. นางโยษิตา กาญจนคงคา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

4. นางอัมพร ปาวิน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

พนักงานราชการ

5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณิชากร ธิการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

6. นายสุระศักดิ์ อาษา

นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ หัวหน้างานจัดหางาน

พนักงานมหาวิทยาลัย

7. นางสาวอัจฉราพร ศิวิลัย

นักแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพปฏิบัติการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

8. นางสาวณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

1. นางสาวสิรวีธ์ อินจินดา

(President)

ต�ำแหน่ง

งานบริหารและธุรการ จ�ำนวน 4 คน

รองอธิการบดี
(Vice-President)

ผู้อ�ำนวยการกองแนะแนว
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

หัวหน้างานบริหาร
และธุรการ

งานจัดหางาน จ�ำนวน 3 คน

(Director of Division of Guidance
and Alumni Relations)

งานแนะแนว จ�ำนวน 4 คน

หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์

หัวหน้างานแนะแนว

หัวหน้างานจัดหางาน

(Head of Alumni Relations Section)

(Head of Guidance Section)

(Head of Employment Section)

หัวหน้างานกองทุนเพื่อการศึกษา

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

(Head of Scholarship Funds Section)

(Head of Administration and Documentation Section)

9. นางรุ่งนภา รินค�ำ

นักแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพช�ำนาญการพิเศษ

รักษาการในต�ำแหน่ง
หัวหน้างานแนะแนว

ข้าราชการ

10. นายเฉลิมศักดิ์ ใจสุดา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

11. นางสาวกชสร จินดารัตน์

นักแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพปฏิบัติการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

12. นางสาวชลลดา ปัญญา

นักวิชาการศึกษา

ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

13. นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์

นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ หัวหน้างานศิษย์เก่า
สัมพันธ์

พนักงานมหาวิทยาลัย

14. นางสาวศิรินภา เทียบแก้ว

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

15. นางศิริกาญจน์ ตันมาละ

นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ

ข้าราชการ

16. นางสาวอรชร วงษ์ศิริ

นั ก แนะแนวการศึ ก ษาและ รักษาการในต�ำแหน่ง
หัวหน้างานงานกองทุน
อาชีพช�ำนาญการพิเศษ
เพื่อการศึกษา

ข้าราชการ

17. นายโกสินทร์ หลวงละ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ จ�ำนวน 2 คน

งานกองทุนเพื่อการศึกษา จ�ำนวน 3 คน

8

รายงานประจำ�ปี กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ANNUAL REPORT Division of Guidance and Alumni Relations 2016 Maejo University

9

งบประมาณ

การด�ำเนินงานตามพันธกิจ

งบประมาณรายได้ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ ได้รับจัดสรร จ�ำแนกตามงบรายจ่าย

1. ด้านทุนการศึกษา
1.1 สรุปรายนามผู้อุปการะทุน ประจ�ำปีการศึกษา 2558 ประเภททุนต่อเนื่อง

งบบุคลากร

รายชื่อทุน

180,000.00

งบด�ำเนินงาน

261,870.00
งบเงินอุดหนุน
8%

148,000.00

11%

6%

75%

งบพัฒนานักศึกษา

1,726,967.50

งบประมาณรายได้ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ได้รับจัดสรร จ�ำแนกตามงบรายจ่าย

10

รายงานประจำ�ปี กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จ�ำนวนทุน

จ�ำนวนเงิน

รวมเงิน

8

35,000.00

280,000.00

22

30,000.00

660,000.00

1.

ทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

2.

ทุนเฉลิมราชกุมารี (ยกเว้นค่าเล่าเรียน)

3.

นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (สวก.)

2

100,000.00

200,000.00

4.

นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (สวท.)

6

53,000.00

318,000.00

5.

นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (สวท.)

3

58,000.00

174,000.00

6.

นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (ครอบครัวประสบภัยพิบัติ)

1

53,000.00

53,000.00

7.

ทุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (มนข.)

3

8,000.00

24,000.00

8.

ทุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (มนข.)

5

6,000.00

30,000.00

9.

ทุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (มนข.)

1

7,000.00

7,000.00

10.

ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ยกเว้นค่าเล่าเรียน)

17

30,000.00

510,000.00

11.

ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

3

8,000.00

24,000.00

12.

ทุนมูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ

4

10,000.00

40,000.00

13.

มูลนิธิปิ่มสาย

4

9,000.00

36,000.000

14.

ทุนมูลนิธิเอสซีอี (ทุนขาดแคลน)

3

10,000.00

30,000.00

15.

ทุนมูลนิธิเครือเจริญโภคภัณฑ์

6

15,000.00

90,000.00

16.

ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

6

25,000.00

150,000.00

17.

ทุนบริษัท เทสโก้ โลตัส จ�ำกัด “มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย”

8

15,000.00

120,000.00

18.

ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล

10

15,000.00

150,000.00

19.

ทุนมูลนิธิวัติไกรฤกษ์

3

20,000.00

60,000.00

20.

ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์

3

8,000.00

24,000.00

21.

ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนอ�ำเภอแถลง

1

16,000.00

16,000.00

22.

ทุนมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

2

5,000.00

10,000.00

23.

ทุนมูลนิธิทาคาฮาชิ

3

30,000.00

90,000.00

24.

ทุนบริษัท ดาสโก้ จ�ำกัด

10

12,000.00

120,000.00

25.

ทุนบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด

15

25,000.00

375,000.00
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รายชื่อทุน

จ�ำนวนทุน

จ�ำนวนเงิน

รวมเงิน

รายชื่อทุน

จ�ำนวนทุน

จ�ำนวนเงิน

รวมเงิน

26.

ทุนบริษัท พีเอ็มพีมอเตอร์โปรดักส์ จ�ำกัด

1

12,000.00

12,000.00

56.

ทุนคุณพรทิพย์ ประจักษ์บรรจง

1

12,000.00

12,000.00

27.

ทุนบริษัท น�้ำมันปิโตเลียมไทย จ�ำกัด

1

40,000.00

40,000.00

57.

ทุนคุณกฤติเดช มังคลรังษี

1

12,000.00

12,000.00

28.

ทุนบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จ�ำกัด

1

40,000.00

40,000.00

58.

ทุนคุณกุลนิษฐ์ ธนากรวัฒนา

1

12,000.00

12,000.00

29.

ทุนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จ�ำกัด กลุ่มธุรกิจครบวงจร (ข้าวโพด)
ปริญญาตรี

10

15,000.00

150,000.00

59.

ทุนคุณศักดิ์ชัย สุทธิพิพัฒน์

1

12,000.00

12,000.00

60.

ทุนคุณเกรียงศักดิ์ ศรมยุรา

1

12,000.00

12,000.00

61.

ทุนคุณไชยสิทธิ์ วิชชุตานนท์

2

12,000.00

24,000.00

62.

ทุนคุณอรรณพ โสระเวช

2

12,000.00

24,000.00

63.

ทุนคุณศุภวรรณ วิภารติ

2

12,000.00

24,000.00

64.

ทุนคุณชาญวิชย์ ธ�ำรงศิริรุ่งเรือง

1

12,000.00

12,000.00

65.

ทุนคุณพรรณี เชิดไชยพงษ์

1

12,000.00

12,000.00

66.

ทุนคุณจินดา อักษรนุกุล

1

12,000.00

12,000.00

67.

ทุนคุณโสภณ คุณอุบลศรี บุณยรัตพันธุ์

2

38,000.00

76,000.00

68.

ทุนคุณเกตน์นิภา สินสุพรรณ์

1

20,000.00

20,000.00

69.

ทุนคุณเชาว์ เชาวนะ

1

10,000.00

10,000.00

30.

ทุนบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ�ำกัด

1

8,000.00

8,000.00

31.

ทุนบริษัท เอสโซ่ สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

8

10,000.00

80,000.00

32.

ทุนธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด

10

5,000.00

50,000.00

33.

ทุนธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

1

10,000.00

10,000.00

34.

ทุนหอการค้าญี่ปุ่น Jcc’21 ระดับปริญญาตรี \Century Educational
Fund Scholarship

12

40,000.00

480,000.00

35.

ทุนส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

2

20,000.00

40,000.00

36.

ทุนโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรี

21

30,000.00

630,000.00

37.

ทุนสนับสนุนทางการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี

7

20,000.00

140,000.00

38.

ทุนโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน (ยกเว้นค่าเล่าเรียน)

1

20,000.00

20,000.00

39.

ทุน 1 อ�ำเภอ 1 ทุน ที่ศึกษาต่อในประเทศ รุ่นที่ 3

1

40,000.00

40,000.00

40.

ทุนกองทุนศาสตราจารย์ ดร.มาเอดะ

7

6,000.00

42,000.00

41.

ทุนแม่โจ้ รุ่น 50 เพื่อศิษย์ปัจจุบัน รุ่น 2

1

6,000.00

6,000.00

42.

ทุนแม่โจ้ รุ่น 50 เพื่อศิษย์ปัจจุบัน รุ่น 3

2

6,000.00

12,000.00

43.

ทุนศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 54

5

10,000.00

50,000.00

44.

ทุนพอวดี

10

12,000.00

120,000.00

45.

ทุนดร.ประพัฒน์ สิทธิสังข์

1

6,000.00

6,000.00

46.

ทุนคุณวิเชียร ค�ำศรี

1

12,000.00

12,000.00

47.

ทุนคุณเยาวลักษณ์ ก�ำกัดวงศ์

1

12,000.00

12,000.00

48.

ทุนคุณมณฑล จันตราชู

3

12,000.00

36,000.00

49.

ทุนคุณนริศจา รุวจนะ

1

12,000.00

12,000.00

50.

ทุนคุณฑิตพงษ์ พงษ์เภตรารัตน์

2

12,000.00

24,000.00

51.

ทุนคุณธัญยารัตน์ ภู่ประดิษฐ์

3

12,000.00

36,000.00

52.

ทุนคุณจรรยาพรรณ สุทธิพิพัฒน์

1

12,000.00

12,000.00

53.

ทุนคุณสิทธินันท์ ศรีเมือง

1

12,000.00

12,000.00

54.

ทุนคุณบุญวัฒน์ อัตชู

1

12,000.00

12,000.00

55.

ทุนคุณสุภา พงษ์เภตรารัตน์

1

12,000.00

12,000.00

12

st

รายงานประจำ�ปี กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น

285

6,021,000.00

1.2 สรุปรายนามผู้อุปการะทุน ประจ�ำปีการศึกษา 2558 ประเภททุนไม่ต่อเนื่อง
รายชื่อทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)
ทุนมูลนิธิ ๕๐ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ทุนมูลนิธิอายิโนะโมโต๊ะ “โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ”
ทุนกองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย
ทุนคุณชาญชัย ชูนาค
ทุนกองทุนคุณฉัตร พุ่มสุทัศน์
ทุนคุณกัลยา มหาด�ำรงกุล
ทุนศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 19

รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น

จ�ำนวนทุน

จ�ำนวนเงิน

รวมเงิน

6
1
1
33
3
10
4
2
3

6,000.00
40,000.00
27,500.00
6,000.00
7,000.00
7,500.00
6,000.00
24,000.00
7,000.00

36,000.00
40,000.00
27,500.00
198,000.00
21,000.00
75,000.00
24,000.00
48,000.00
21,000.00

63

490,500.00
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2. สรุปจ�ำนวนนักศึกษาที่ ได้งานท�ำ ( Part – time )

4. ด้านการให้ค�ำปรึกษา
ตารางแสดงการให้บริการด้านการให้ค�ำปรึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา
2557

สรุปจ�ำนวนนักศึกษาที่หารายได้พิเศษระหว่างเรียน 145

ปีการศึกษา
2558

สรุปจ�ำนวนนักศึกษาที่หารายได้พิเศษระหว่างเรียน 173

ปีการศึกษา
2559

สรุปจ�ำนวนนักศึกษาที่หารายได้พิเศษระหว่างเรียน 213

0

25

50

75

100

การให้บริการ

125

150

175

200

225

แผนภูมิแสดงสรุปจ�ำนวนนักศึกษาที่หารายได้พิเศษระหว่างเรียน

3. สรุปจ�ำนวนผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ ในอนาคต
(กรอ.) จ�ำแนกตามคณะ/วิทยาเขต และประเภทกองทุน ประจ�ำปีการศึกษา 2558
บริหารธุรกิจ
ผลิตกรรมการเกษตร

832

46
582

125

285

58

253

28

พัฒนาการ...

41

มหาวิทยาลัย...

170
176

2

ศิลปศาสตร์

100

200 300

400 500

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

600 700

800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400

กองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

แผนภูมิสรุปจ�ำนวนผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จ�ำนวน 6,466 คน และกองทุนเงินกู้
เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) จ�ำนวน 577 คน จ�ำแนกตามคณะ

14

15

4.

การให้ค�ำปรึกษาด้านความเครียด

10

5. การให้ค�ำปรึกษาด้านการปรับตัว

15

6. การให้ค�ำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์/Facebook/เว็บไซต์การให้ค�ำปรึกษา

185

7.

350

การให้ค�ำปรึกษาด้านทุนการศึกษา/การเบิกจ่ายเงินทุน

650

ด้านเครือข่ายความร่วมมือ
1. ความลงนามร่วมมือโครงการ “การพัฒนาและเปิดโอกาสทางการศึกษาส�ำหรับเยาวชน” ระหว่างมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

การประกันคุณภาพการศึกษา

58

0

การให้ค�ำปรึกษาด้านสุขภาพ

122

5

สารสนเทศ...

3.

173

21

สถาปัตยกรรม...

70

วันที่ลงนาม – วันที่สิ้นสุด : วันที่ 12 ตุลาคม 2558
ระยะเวลา : รายละเอียด : มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันส�ำรวจและให้ข้อมูลการเป็นผู้กู้ยืมเงินของบุคลากร และการกระตุ้น
การช�ำระหนี้ของผู้กู้ยืมที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

209

30

วิทยาลัย...

การให้ค�ำปรึกษาด้านการเรียน

 2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

241

26

เทคโนโลยี...

2.

วันที่ลงนาม – วันที่สิ้นสุด : 24 มีนาคม 2559 – 23 มีนาคม 2564
ระยะเวลา : 5 ปี
ความร่วมมือ : ด้านการพัฒนาและเปิดโอกาสทางการศึกษาส�ำหรับเยาวชน
รายละเอียด : มีการจัดสรรทุนการศึกษา ทุนละ 250,000 บาท ตลอดหลักสูตร  โดยในปีการศึกษา 2559
มีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จ�ำนวน 1 ราย คือ นางสาวเกวรินทร์ อารินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาพืชศาสตร์
คณะผลิตกรรมการเกษตร

437

วิทยาลัย...

สัตวศาสตร์...

7




547

เศรษฐศาสตร์

วิศวกรรม...

การให้ค�ำปรึกษาด้านปัญหาส่วนตัว

รวมทั้งสิ้น

1,009

128

วิทยาศาสตร์

1.

1,372

67

มหาวิทยาลัย...

จ�ำนวนผู้เข้ารับบริการ

รายงานประจำ�ปี กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กองแนะแนว และศิ ษ ย์ เ ก่ า สั ม พั น ธ์ ได้ ด� ำ เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา 2558
โ ดยได้รับผิดชอบองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป้าหมาย ข้อ 1 – ข้อ 6
ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน

ทั้งนี้ ผลการประเมินรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ�ำปีการศึกษา 2558 อยู่ในเกณฑ์
ระดับ “ดี” ได้ค่าคะแนน 4.11 คะแนน
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ประมวลภาพกิจกรรมเด่นในรอบปี

โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษากองทุน ขอบคุณผู้ประกอบการ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า

1. มหาวิทยาลัยโดยกองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์
โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านโม่งหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการ

2. งานบริหารและธุรการ
โครงการบริการยุคใหม่ ด้วยใจ สนอ. : ผู้รับผิดชอบ งานบริหารและธุรการ

16

รายงานประจำ�ปี กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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3. งานแนะแนว

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2559
โครงการก้าวย่างตามรอยพ่อ

โครงการจิตวิทยาให้ค�ำปรึกษา

โครงการปลุกจิตส�ำนึกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา

18

รายงานประจำ�ปี กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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การให้บริการให้ค�ำปรึกษาและแนะแนว

ด้านทุนการศึกษา

ด้านทุนการศึกษา

4. งานจัดหางาน

20

รายงานประจำ�ปี กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
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โครงการปรับตัวเตรียมใจ ฝึกอย่างไรให้ ได้งาน

5. งานกองทุนเพื่อการศึกษา
โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา “ผูกข้อต่อใจ สานสายใยลูกแม่โจ้”
โครงการรับบริจาคโลหิตช่วยเพื่อนมนุษย์ของงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

22

รายงานประจำ�ปี กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ด้านการลงนามยืนยันในสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้และศิษย์เก่าแม่โจ้

กิจกรรมด้านสืบสานอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้

6. งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
โครงการบริการวิชาการพัฒนาอาชีพศิษย์เก่า
หลักสูตร “การเพาะเห็ดและผักงอกกระตุ้นเศรษฐกิจ”

กิจกรรมด้านถ่ายทอดอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้
หลักสูตร “เทคนิคการปลูกผักไฮรโดรโพนิคส์และการเลี้ยงไส้เดือนดิน”

24

รายงานประจำ�ปี กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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