
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปีการศึกษา 2564 

ด าเนินการโดย คณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 

งานทุนการศึกษาและให้ค าปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้รวบรวมข้อมูลทุนการศึกษาที่จัดสรรให้แก่
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งด าเนินการโดย คณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  
และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ดังนี้ 

1. คณะบริหารธุรกิจ 

1.1. จ านวนแหล่งทุน  2 แหล่งทุน 

1.2. จ านวนนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา 240 ราย 

1.3. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 147 ราย 

1.4. จ านวนเงินทุนการศึกษาทั้งหมด 777,000 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

คณะ  ทุนการศึกษา 
 ทุนละ  
(บาท) 

จ านวน 
(ราย) 

 จ านวนเงิน 
(บาท) 

 จ านวน
สมัคร(ราย) 

บริหารธุรกิจ 
  
  

1.1. ค่าบ ารุงพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2564 5,000 67 335,000 119 

1.2. ค่าบ ารุงพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2564 5,000 66 330,000 105 

2. ทุนการศึกษาจากเงินบริจาค 8,000 14 112,000 16 

รวม 147 777,000 240 
 

2. คณะผลิตกรรมการเกษตร 

2.1. จ านวนแหล่งทุน 6 แหล่งทุน 

2.2. จ านวนนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา 209 ราย 

2.3. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 209 ราย 

2.4. จ านวนเงินทุนการศึกษาทั้งหมด 1,056,500 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

คณะ  ทุนการศึกษา 
 ทุนละ  
(บาท) 

จ านวน 
(ราย) 

 จ านวนเงิน 
(บาท) 

 จ านวน
สมัคร(ราย) 

ผลิตกรรม
การเกษตร 

 
 
 

1. โครงการท าบุญทอดผ้าป่ากองทุนการศึกษา 
87 กองทุน ครบรอบ 87 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 (ทุนไม่ต่อเนื่อง) 

3,000 3 9,000 7 

2. บริษัท แปซิฟิก เมล็ดพันธุ์ จ ากัด 
(ทุนไม่ต่อเนื่อง)  

5,000 
 

14 
น.ศ.ไทย 26 คน 
น.ศ.ลาว 4 คน 

70,000 30 
- น.ศ.ไทย 26 คน 
- น.ศ.ลาว 4 คน 

3. มูลนิธิจุมกฏ - พันธุ์ทิพย์  
(ทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2-4) 

ตามจริงที่
ลงทะเบียน 

4 ตามจริงที่
ลงทะเบียน 

5 
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คณะ  ทุนการศึกษา 
 ทุนละ  
(บาท) 

จ านวน 
(ราย) 

 จ านวนเงิน 
(บาท) 

 จ านวน
สมัคร(ราย) 

ผลิตกรรม
การเกษตร 

 

4. คณะผลิตกรรมการเกษตรจากเงินค่าบ ารุง
พิเศษ (ทุนไม่ต่อเนื่อง) 

4,000 180 720,000 180 

5. "Simon N. Groot Scholarship" ของกลุ่ม
บริษัท อีสท ์เวสท์ ซีด จ ากัด (ทุนไม่ต่อเนื่อง) 

33,334 
33,333 

1 
2 

100,000 
 

5 
 

6. โครงการขยายผลทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่ ประจ าปี 2564 (ทุนต่อเนื่อง) 

31,500 
 

5 
 

157,500 
 

5 
 

รวม 209 1,056,500 232 
 

3. คณะวิทยาศาสตร์ 

3.1. จ านวนแหล่งทุน 3 แหล่งทุน 

3.2. จ านวนนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา 6 ราย 

3.3. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 6 ราย 

3.4. จ านวนเงินทุนการศึกษาทั้งหมด 39,000 บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

คณะ  ทุนการศึกษา 
 ทุนละ  
(บาท) 

จ านวน 
(ราย) 

 จ านวนเงิน 
(บาท) 

 จ านวน
สมัคร(ราย) 

วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ส าหรับ
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวัสดุศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาการ 
คอมพิวเตอร์ (ทุนไม่ต่อเนื่อง) 

10,000 2 20,000 2 

2. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 (ทุนต่อเนื่อง) 

10,000 1 10,000 1 

3. โครงการท าบุญทอดผ้าป่ากองทุน 87 กองทุน 
ครบรอบ 87 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปี
การศึกษา 2564 (ทุนไม่ต่อเนื่อง) 

3,000 3 9,000 3 

รวม 6 39,000 6 
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4. คณะเศรษฐศาสตร์ 

4.1. จ านวนแหล่งทุน  6 แหล่งทุน 

4.2. จ านวนนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา 58 ราย 

4.3. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 50 ราย 

4.4. จ านวนเงินทุนการศึกษาทั้งหมด 215,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

คณะ  ทุนการศึกษา 
 ทุนละ  
(บาท) 

จ านวน 
(ราย) 

 จ านวนเงิน 
(บาท) 

 จ านวน
สมัคร(ราย) 

เศรษฐศาสตร์ 1. ทุนการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ประเภททุนขาดแคลนทุน
ทรัพย์ และทุนผู้ช่วยอาจารย์ (ทุนไม่ต่อเนื่อง) 

4,000 32 128,000 32 

2. ทุนการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประเภท
อุปถัมภ์การศึกษาเพ่ือนักศึกษาที่ขาดแคลน 
ประจ าปีการศึกษา 2564 แบบเจาะจงผู้รับทุน 
(สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์) (ทุนไม่ต่อเนื่อง) 

5,000 
  

10 
  

50,000 
  

10 
  

3. ทุนการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประเภท
อุปถัมภ์การศึกษาเพ่ือนักศึกษาที่ขาดแคลน 
ประจ าปีการศึกษา 2564 แบบไม่เจาะจงผู้รับทุน 
(ทุนต่อเนื่องจนส าเร็จการศึกษา) 

500 
บาท 
ต่อ

เดือน  

1 
  
  

500 บาท 
ต่อเดือน 

  

1 
  
  

4. โครงการท าบุญทอดผ้าป่ากองทุน 87 กองทุน 
ครบรอบ 87 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปี
การศึกษา 2564 (ทุนไม่ต่อเนื่อง) 

3,000 
 

3 
 

9,000 
 

8 
 

5. ดอกผลกองทุนเพ่ือการศึกษาของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ประจ าปีการศึกษา 2564 (ทุนไม่ต่อเนื่อง) 

6,000 
 

3 
 

18,000 
 

5 
 

6. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 (ทุนแบบต่อเนื่อง) 

10,000 
 

1 
 

10,000 
 

2 
 

รวม 50 215,000 58 
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5. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

5.1. จ านวนแหล่งทุน 2 แหล่งทุน 

5.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 58 ราย 

- ระดับปริญญาตรี จ านวน 58 ทุน 

- ระดับปริญญาโท จ านวน 3 ทุน 

- ระดับปริญญาเอก จ านวน 2 ทุน 

5.3. จ านวนเงินทุนการศึกษาทั้งหมด 395,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

คณะ  ทุนการศึกษา 
 ทุนละ  
(บาท) 

จ านวน 
(ราย) 

 จ านวนเงิน 
(บาท) 

วิศวกรรม 
และ 

อุตสาหกรรม 
เกษตร 

ทุนการศึกษาจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

1.1. ทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์  5,000 36 180,000 

1.2. ทุนการศึกษาประเภทเรียนดี 5,000 5 25,000 

1.3 ทุนการศึกษาประเภทกิจกรรมเด่น 5,000 2 10,000 

2. ทุนการศึกษาผ่านโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 12,000 15 180,000 

รวม 58 395,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มีข้อมูลดังกล่าว 
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6. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

6.1. จ านวนแหล่งทุน 3 แหล่งทุน 

6.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 20 ราย 

6.3. จ านวนเงินทุนการศึกษาทั้งหมด 91,000 บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

คณะ  ทุนการศึกษา 
 ทุนละ  
(บาท) 

จ านวน 
(ราย) 

 จ านวนเงิน 
(บาท) 

สัตวศาสตร์ 
และ 

เทคโนโลยี 

1. ดอกผลกองทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
แม่โจ้ ประจ าปีการศึกษา 2564 

6,000 3 18,000 

2. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564  

10,000 1 10,000 

3.1. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ 
ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาคเรียนที่ 1/2564 

4,000 8 32,000 

3.2. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ 
ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาคเรียนที่ 1/2564 

2,000 1 2,000 

3.3. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ 
ประเภททุนเรียนดี ภาคเรียนที่ 1/2564 

4,000 1 4,000 

3.4. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ 
(ทุนโควิด)  

5,000 1 5,000 

3.5. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ 
ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาคเรียนที่ 2/2564 

4,000 5 20,000 

รวม 20 91,000 
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7. คณะศิลปศาสตร์ 

7.1. จ านวนแหล่งทุน 5  แหล่งทุน 

7.2. จ านวนนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา 71 ราย 

7.3. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 71 ราย 

7.4. จ านวนเงินทุนการศึกษาทั้งหมด 463,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

คณะ  ทุนการศึกษา 
 ทุนละ  
(บาท) 

จ านวน 
(ราย) 

 จ านวนเงิน 
(บาท) 

 จ านวน
สมัคร(ราย) 

ศิลปศาสตร์ 1. ทุนเรียนดี 5,000 18 90,000 19 

2. ทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 8,000 36 288,000 36 

3. ทุนกิจกรรมเด่น  5,000 9 45,000 8 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพรทิพย์ ค าดี 5,000 6 30,000 6 

5. ทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของ 
ร้านค้า Pete café 

5,000 2 10,000 2 

รวม 71 463,000 71 
 

8. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 

8.1. จ านวนแหล่งทุน - แหล่งทุน 

8.2. จ านวนนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา - ราย 

8.3. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา - ราย 

8.4. จ านวนเงินทุนการศึกษาทั้งหมด - บาท  

คณะ  ทุนการศึกษา 
 ทุนละ  
(บาท) 

จ านวน 
(ราย) 

 จ านวนเงิน 
(บาท) 

 จ านวน
สมัคร(ราย) 

พัฒนาการ 
ท่องเที่ยว 

ไม่มีการจัดสรรทุนการศึกษาในส่วนของคณะ 
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9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดล้อม 

9.1. จ านวนแหล่งทุน 2 แหล่งทุน 

9.2. จ านวนนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา 57 ราย 

9.3. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 26 ราย 

9.4. จ านวนเงินทุนการศึกษาทั้งหมด 125,000  บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

คณะ  ทุนการศึกษา 
 ทุนละ  
(บาท) 

จ านวน 
(ราย) 

 จ านวนเงิน 
(บาท) 

 จ านวน
สมัคร(ราย) 

สถาปัตยกรรม 
ศาสตร์และ 

การออกแบบ 
สิ่งแวดล้อม 

1. ทุนการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 
2564 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(จากเงินค่าบ ารุงพิเศษ ปีงบประมาณ 2564) 

5,000 25 125,000 51 

2. Ficus Benjamina 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(จากกลุ่มเครือข่ายศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมฯ) 

2,000 
(รายเดือน) 

 

1 ต่อเนื่อง 
จนจบ 

6 

รวม 26 125,000 57 
 

10. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

10.1. จ านวนแหล่งทุน 1 แหล่งทุน 

10.2. จ านวนนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา - ราย 

10.3. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 9 ราย 

10.4. จ านวนเงินทุนการศึกษาทั้งหมด 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

คณะ  ทุนการศึกษา 
 ทุนละ  
(บาท) 

จ านวน 
(ราย) 

 จ านวนเงิน 
(บาท) 

สารสนเทศ 
และ 

การสื่อสาร 

1. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร  
ประจ าปีการศึกษา 2564 

5,000 9 45,000 

รวม 9 45,000 
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11. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน  า 

11.1. จ านวนแหล่งทุน 2  แหล่งทุน 

11.2. จ านวนนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา 25 ราย 

11.3. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 23 ราย 

11.4. จ านวนเงินทุนการศึกษาทั้งหมด 165,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

คณะ  ทุนการศึกษา 
 ทุนละ  
(บาท) 

จ านวน 
(ราย) 

 จ านวนเงิน 
(บาท) 

 จ านวน
สมัคร(ราย) 

เทคโนโลยี 
การประมง 

และ 
ทรัพยากร 
ทางน  า 

1. ทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมง 
และทรัพยากรทางน้ า 

5,000 9 45,000 9 

2. โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม (การประมง) ประจ าปี 2564 16 

2.1. กิจกรรมเพาะพันธุ์ปลาสวยงามและจ าหน่าย 
อุปกรณ์ 

10,000 4 40,000 
  

2.2. กิจกรรมเลี้ยงปลาเศรษฐกิจและการแปรรูป 10,000 6 60,000   

2.3. กิจกรรมปลาทับทิมแดดเดียว  5,000 4 20,000   

รวม 23 165,000 25 
 

12. วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 

12.1. จ านวนแหล่งทุน 6 แหล่งทุน 

12.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 91 ราย 

12.3. จ านวนเงินทุนการศึกษาทั้งหมด 455,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

วิทยาลัย  ทุนการศึกษา 
 ทุนละ  
(บาท) 

จ านวน 
(ราย) 

 จ านวนเงิน 
(บาท) 

บริหาร 
ศาสตร์ 

1. ประเภทเรียนดีเด่น  5,000 16 80,000 
2. ประเภทกิจกรรมดีเด่น 5,000 20 100,000 
3. ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ 5,000 20 100,000 
4. ประเภทพัฒนาการทางการเรียน 5,000 19 95,000 
5. ประเภททุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
จากวิกฤตโรคโควิด - 19 

5,000 14 70,000 

6. ประเภทพิเศษ 5,000 2 10,000 
รวม 91 455,000 
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13. วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

13.1. จ านวนแหล่งทุน 2 แหล่งทุน 

13.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 60 ราย 

13.3. จ านวนเงินทุนการศึกษาทั้งหมด 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

วิทยาลัย  ทุนการศึกษา 
 ทุนละ  
(บาท) 

จ านวน 
(ราย) 

 จ านวนเงิน 
(บาท) 

พลังงาน
ทดแทน 

1. โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิต 
ทางด้านพลังงานทดแทน ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

5,000 40 200,000 

2. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาวิทยาลัย 
พลังงานทดแทน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
(เงินรายได้) 

5,000 20 100,000 

รวม 60 300,000 
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14. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

14.1. จ านวนแหล่งทุน 19 แหล่งทุน 

14.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 51 ราย 

14.3. จ านวนเงินทุนการศึกษาทั้งหมด 1,048,000 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

วิทยาเขต  ทุนการศึกษา 
 ทุนละ  
(บาท) 

จ านวน 
(ราย) 

 จ านวนเงิน 
(บาท) 

มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ – แพร่ 
เฉลิมพระ
เกียรติ 

1. เฉลิมราชกุมารี (ยกเว้นค่าเล่าเรียน) 55,000 1 55,000 
2. โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา 
ส าหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับปริญญาตรี 

20,000 1 20,000 

3. โครงการอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ 

40,000 1 40,000 

4. โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา 
จังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 1 – 3  

55,000 6 330,000 

5. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 10,000 6 60,000 
6. โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษา 
ต่อมหาวิทยาลัย 

30,000 6 180,000 

7. บริษัท ดาสโก้ จ ากัด และเครือข่าย 12,000 2 24,000 
8. ทุนพระราชทานช่วยเหลือเด็กยากจน 
(สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย) 

14,000 1 14,000 

9. มูลนิธิจิตติน ตันวนิตย์ 14,000 1 14,000 
10. มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 30,000 1 30,000 
11. บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ ากัด 5,000 5 25,000 
12. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 15,000 2 30,000 
13. ทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ 

30,000 2 60,000 

14. ดอกผลกองทุนเพ่ือการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 6,000 2 12,000 
15. ทุนช่วยเหลือนักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

4,000 8 32,000 
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วิทยาเขต  ทุนการศึกษา 
 ทุนละ  
(บาท) 

จ านวน 
(ราย) 

 จ านวน
เงิน (บาท) 

มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ – แพร่ 
เฉลิมพระ
เกียรติ 

16. ทุนการยางแห่งประเทศไทย 100,000 1 100,000 
17. มูลนิธิบางกอกโพส 14,000 1 14,000 
18. มูลนิธิการศึกษา ผานางคอย 1,000 2 2,000 
19. โครงการท าบุญทอดผ้าป่ากองทุนการศึกษา 
87 กองทุน ครบรอบ 87 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

3,000 2 6,000 

รวม 51 1,048,000 
 

15. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 

15.1. จ านวนแหล่งทุน 3 แหล่งทุน 

15.2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 5 ราย 

15.3. จ านวนเงินทุนการศึกษาทั้งหมด 39,000 บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

วิทยาเขต  ทุนการศึกษา 
 ทุนละ  
(บาท) 

จ านวน 
(ราย) 

 จ านวนเงิน 
(บาท) 

มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ – ชุมพร 

1. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 10,000 3 30,000 
2. ดอกผลกองทุนเพ่ือการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 6,000 1 6,000 
3. โครงการท าบุญทอดผ้าป่ากองทุนการศึกษา 
87 กองทุน ครบรอบ 87 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

3,000 1 3,000 

รวม 5 39,000 
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ตารางแสดงจ านวนแหล่งทุนการศึกษา จ านวนนักศึกษา จ านวนเงินทุนการศึกษาที่ด าเนินการโดย 

คณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต 
แหล่งทุน 
(แหล่ง) 

จ านวนนักศึกษา 
(ราย) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. คณะบริหารธุรกิจ 2 147 777,000 

2. คณะผลิตกรรมการเกษตร 6 209 1,056,500 

3. คณะวิทยาศาสตร์ 3 6 39,000 

4. คณะเศรษฐศาสตร์ 6 50 215,000 

5. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 2 58 395,000 

6. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 3 20 91,000 

7. คณะศิลปศาสตร์ 5 71 463,000 

8. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว - - - 

9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 2 26 125,000 

10. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 9 45,000 

11. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า 2 23 165,000 

12. วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 6 91 455,000 

13. วิทยาลัยพลังงานทดแทน 2 60 300,000 

14. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 51 1,048,000 

15. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร  3 5 39,000 

รวม 62 826 5,213,500 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริหารธุรกิจ, 2 ผลิตกรรมการเกษตร, 6 

วิทยาศาสตร์, 3 

เศรษฐศาสตร์, 
6 

วิศวกรรมฯ, 2 

สัตวศาสตร์ฯ, 3 

ศิลปศาสตร์, 5 

พัฒนาการท่องเที่ยว, -สถาปัตยกรรมฯ, 
2 สารสนเทศฯ, 1 

เทคโนโลยีการประมงฯ, 2 

บริหารศาสตร์, 6 

พลังงานทดแทน, 2 

ม.แม่โจ้-แพร่ฯ, 19 

ม.แม่โจ้-ชุมพร, 3 
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กราฟแสดงจ านวนแหล่งทุนการศึกษา จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริหารธุรกิจ, 147 

ผลิตกรรม
การเกษตร, 209 

วิทยาศาสตร์, 6 

เศรษฐศาสตร์, 50 วิศวกรรมฯ, 58 
สัตวศาสตร์ฯ, 20 

ศิลปศาสตร์, 71 

พัฒนาการ
ท่องเที่ยว, -

สถาปัตยกรรมฯ, 
26 

สารสนเทศฯ, 
9 

เทคโนโลยี
การประมงฯ, 

23 

บริหารศาสตร์, 
91 

พลังงานทดแทน, 
60 

ม.แม่โจ้-แพร่ฯ, 51 ม.แม่โจ้-ชุมพร, 5 
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กราฟแสดงจ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ประจ าปีการศึกษา 2564 

   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริหารธุรกิจ, 777,000 

ผลิตกรรม
การเกษตร, 
1,056,500 

วิทยาศาสตร์, 39,000 

เศรษฐศาสตร์, 215,000 

วิศวกรรมฯ, 395,000 สัตวศาสตร์ฯ, 91,000 

ศิลปศาสตร์, 463,000 
พัฒนาการท่องเที่ยว, -

สถาปัตยกรรมฯ, 
125,000 

สารสนเทศฯ, 45,000 

เทคโนโลยีการ
ประมงฯ, 
165,000 

บริหารศาสตร์
, 455,000 

พลังงานทดแทน, 300,000 

ม.แม่โจ้-แพร่ฯ, 
1,048,000 

ม.แม่โจ้-ชุมพร, 39,000 
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กราฟแสดงจ านวนเงินทุนการศึกษา จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    


