รายละเอียดโครงการ
1. ชื่อโครงการ โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้สาหรับนักศึกษา ประจาปี 2563
จากกองทุนพัฒนาแม่โจ้
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการดาเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้สาหรับนักศึกษา ประจาปี 2563
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้
กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สานักงานมหาวิทยาลัย
4. หลักการและเหตุผล
การระบาดของไวรัสโคโรนาในปี พ.ศ. 2562–2563 ดาเนินอยู่ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 13
มกราคม พ.ศ. 2563 โดยเป็นประเทศที่มีผู้ป่วยยืนยันรายแรกนอกประเทศจีน จานวนผู้ป่วยยังมีน้อย
ตลอดเดือนกุ มภาพันธ์ โดยมีผู้ป่ว ยยืนยัน 40 ราย เมื่อสิ้นเดือน แต่จานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากตั้งแต่
กลางเดือนมีนาคม การตอบสนองของรัฐบาลต่อการระบาดเริ่มจากการคัดกรองและการติดตามการ
สั มผัส มีก ารคั ด กรองโควิดตามท่าอากาศยานนานาชาติ ตลอดจนที่โ รงพยาบาลสาหรับผู้ป่วยที่มี
ประวัติเดินทางหรือสัมผัส มีการสอบสวนโรคกรณีที่เกิดกลุ่มการระบาด ปลายเดือนมีนาคม สถานที่
สาธารณะและธุรกิจห้างร้านได้รับคาสั่งให้ปิ ดในกรุงเทพมหานคร และอีกหลายจังหวัด นายกรัฐมนตรี
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน มีผลวันที่ 26 มีนาคม และมีประกาศห้ามออกนอก
เคหะสถานยามวิกาล ตั้งแต่คืนวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 พระราชกาหนดสถานการณ์ฉุกเฉินยังสั่งงด
จาหน่ายสุราชั่วคราวและให้ประชาชนชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด
จากสถานการณ์ดั งกล่าวท าให้ในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา เราได้เห็นภาพการปิดตัวลงของ
กิจการต่าง ๆ จานวนมาก ได้ปิดกิจการ ปรับลดพนักงาน หรือลดเงินเดือนพนักงาน ส่งผลให้คนไทย
38% รายได้หายไปมากกว่าครึ่งหนึ่ง และคนไทย 14% รายได้หายไปทั้ง 100% โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มี
รายได้นอ้ ยและกลุ่มคนที่อยู่ในต่างจังหวัดได้รับผลกระทบมากที่สุด (Marketer, 2563) ส่งผลให้ช่วงของ
การเปิดเทอมปี 2563 เป็นช่วงที่ลาบากของผู้ปกครองและนักศึกษา ปัญหาค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่
เพิ่มขึ้น และรายได้ล ดลง หรือไม่มีรายได้เ ลยในช่วงระบาดของ COVID-19 ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วย
บรรเทาปัญหาดังกล่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้มีก ารจัดโครงการเงินทุน หมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้
สาหรับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีเงินทุนไปประกอบธุรกิจเพื่อหารายได้มาจ่ายค่าใช้จ่ายทางการ
ศึ ก ษาและค่ า ใช้ จ่ า ยส่ว นตั ว ระหว่า งศึ ก ษา และยั ง เป็ น การเสริม สร้ า งความเป็ นผู้ ป ระกอบการแก่
นักศึกษาอีกทางหนึ่ง โดยให้นักศึกษาเขียนโครงการหารายได้เ พื่อขอรับทุนหมุนเวีย นเพื่อไปลงทุน
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ประกอบธุรกิจภายใต้การดูแลของคณะ/วิทยาลัย โดยทุนที่นักศึกษาได้รับไม่ได้เป็นทุนให้เปล่า แต่ต้องมี
การชาระเงินทุนคืนเพื่อให้เป็นทุนหมุนเวียนแก่นักศึกษารุ่นต่อไป
5. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้นักศึกษาในการสร้างรายได้ระหว่างการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2) เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา
6. ระยะเวลาดาเนินการโครงการ
1 ปี (1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564)
7. กลุ่มเป้าหมาย
1) คณะบริหารธุรกิจ
2) คณะผลิตกรรมการเกษตร
3) คณะวิทยาศาสตร์
4) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
5) คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
6) คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
7) คณะศิลปศาสตร์
8) คณะเศรษฐศาสตร์
9) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
10) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
11) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
12) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
13) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
14) วิทยาลัยบริหารศาสตร์
15) วิทยาลัยพลังงานทดแทน
16) วิทยาลัยนานาชาติ
17) ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
8. ผลผลิต จานวนโครงการหารายได้จากนักศึกษา อย่างน้อย 17 โครงการ
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9. ชื่อกิจกรรม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้สาหรับนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม คณะกรรมการดาเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้สาหรับ
นักศึกษา ประจาปี 2563
2563

ขั้นตอนการดาเนินงาน
ก.ย.

1. ประชาสัมพันธ์โครงการและ
เปิดรับโครงการหารายได้จาก
นักศึกษา
2. ประชุมพิจารณาโครงการและ
ประกาศผลการพิจารณา
3. นักศึกษาดาเนินโครงการหา
รายได้
4. รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการหารายได้ ของ นศ.
รอบที่ 1
5. รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการหารายได้ ของ นศ.
รอบที่ 2
6. การประกวดผลงานของ
นักศึกษา
7. รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
หารายได้ ของ นศ.

ต.ค.

พ.ย.

2564
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.
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2563

ขั้นตอนการดาเนินงาน
ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

2564
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

8. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้
สาหรับนักศึกษา

ตัวชี้วัด

ประเภท

หน่วยนับ

เป้าหมาย

จานวนโครงการหารายได้จากนักศึกษา

เชิงปริมาณ

โครงการ

17

นักศึกษามีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

เชิงคุณภาพ

มากขึ้น

10. งบประมาณ จานวน 2,000,000 บาท จาก กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้
• เงินทุนหมุนเวียนสาหรับนักศึกษาภายใต้การดูแลของคณะ/วิทยาลัย ๆ ละ 100,000 บาท และ
บัณฑิตวิทยาลัย (โท-เอก) จานวน 100,000 บาท รวม 17 ทุน รวมเป็นเงิน 1,700,000 บาท
• งบประมาณด้านประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการโครงการ จานวน 300,000 บาท
11. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ
1) นักศึกษามีรายได้จากการจัดโครงการหารายได้เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาและค่าครองชีพ
2) นักศึกษามีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

