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มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนา 
๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ 
จ านวนพิมพ์ ๑,๐๐๐ เล่ม 

๘  คณาจารย์ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง  ประกอบด้วย  
  ๑) รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี  กัลยาวัฒนกุล   

๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา  เหล่าฤทธิ์    
         ๓) อาจารย์ ดร.ภักวดี  ไชยกุล   
 - รางวัล “Gold Prize การสร้างสรรค์นวัตกรรมยอดเยี่ยม” จาก Seoul  
International Invention Fair 2017 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชะลอความชราจากสาร
สกัดสเต็มเซลล์ข้าว  
  - รางวัล “Diploma Award  นวัตกรรมยอดเยี่ยมจากการใช้องค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี” จาก The Ministry of Education and 
Science of Russian Federation ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดรวง
ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ ซึ่งมีฤทธิ์สูงในการชะลอริ้วรอย ทีมผู้วิจัยได้สร้างนวัตกรรม
กระบวนการผลิตสารสกัดเพื่อให้ได้ฤทธิ์ทางเครื่องส าอางที่มีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาสูตรต ารับเครื่องส าอางท่ีมีประสิทธิภาพ ผลจากงานวิจัยสามารถเพิ่มมูลค่า
ของข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการขาย
เมล็ดข้าวสาร 

 

 
 
 
 

ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ๑๕ 



   

๖  นางสาววิชราภรณ์  หุ่นเจริญ  
- รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง  สาขา

เสริมความงาม (Beauty Therapy) การแข่งขัน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗ (World Skills 
Thailand 2018) โดยสาขาเสริมความงามมีการ
แข่งขันทักษะฝีมือ ๔ ด้าน คือ การวาดลวดลาย
และการแต่งหน้า การวาดลวดลายและการแต่ง
เล็บ การนวดหน้าเพื่อความงาม และการนวดตัว
เพื่อความงาม มีนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ใน
ประเทศเข้าร่วมแข่งขันกว่า ๔๐ คน และได้รับ

คัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนและฝีมือ
แรงงานนานาชาติ 

๗  อาจารย์ ดร.นิสากร  แซ่วัน 
  - รางวัล “ Gold Prize การสร้างสรรค์นวัตกรรม
ยอดเยี่ยม” จาก Seoul International Invention Fair 2017 
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชะลอความชราจากสารสกัด 
สเต็มเซลล์ข้าว 
 - รางวัล “Special Award  การสร้างสรรค์
นวัตกรรมดีเด่นเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต” จาก President 
Taiwan Intervention Association ซึ่งเป็นผลงานวิจัยจาก
นวัตกรรมการผลิตสเต็มเซลล์ข้าวเป็น ครั้งแรก และ

พัฒนาวิธีสกัดสารออกฤทธิ์จนได้สารสกัดที่มีฤทธิ์ชะลอความชราได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วย เพิ่มมูลค่าของข้าวไทย และเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔    ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   



   

 

 

 

 

 
 

 

 

๔  นางสาวนันทพร  ก้อนรัมย์  
 - รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ การ

แข่งขันการขับร้องเพลงภาษาจีนระดับอุดมศึกษา 
และ การออกเสียงภาษาจีนยอดเยี่ยม  จาก 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการแข่งขันร้อง
เพลงภาษาจีนประเภทรายบุคคล เพื่อแสดง
ศักยภาพและทักษะการใช้ภาษาจีนอย่างถูกต้อง 

- รางวัล นักศึกษารางวัลพระราชทาน
ประเภทความพิการ ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๐ จาก กระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได้
พระราชทานเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียนและนักศึกษา ที่เรียนดีและมี
ความประพฤติดี 

๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  บุญเคลือบ 

           - รางวัลประทาน “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร 
บุคคลส าคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดี มี
คุณธรรม ครั้งที่ ๓๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นผู้ซึ่งมี
ผลงานและได้การยอมรับด้านการสอนภาษาไทย โดยมี
การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยที่มีลักษณะ
บูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมการ

ใช้ภาษาไทยที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมและสังคม การศึกษาวรรณกรรมที่เน้นการใช้
ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งอบรมสั่งสอนให้นักศึกษามีทั้ง
ความรู้ควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  

 
 

ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ๑๓ 



   

๒  นายชูชาติ  ใจแก้ว 
  รางวัล “ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น” ซึ่ง
เป็นผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นทั้งในด้านงานเขียน งาน
ประพันธ์แบบกวีล้านนา การพูดต่อหน้าชุมชน 
การเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและภาษาถิ่นคืออักษร
ล้านนา เป็นผู้ ใช้ภาษาถิ่นในการประกอบ
พิธีกรรมทางความเชื่อแบบล้านนา จนเป็นที่
ยอมรับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

๓  รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี  สรรเสริญ 
- รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๐” ประเภทบริหาร
จัดการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง สามารถผลิตบัณฑิต
ให้ไปเป็นบุคลากรสหวิชาชีพทางด้านสุขภาพที่มี
คุณภาพในสังคม        
 - รางวัล “ตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจ าปี 
๒๕๖๐” สาขาการวิจัยและพัฒนา เป็นบุคคลที่

สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการท าวิจัยด้านผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในมิติต่างๆ พร้อมทั้งมีการตอบ
แทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 - รางวัลประทาน “ผู้ท าคุณประโยชน์คุณูปการแด่คณะสาธารณสุข
ศาสตร์” โดยได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมี
ความเชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุข  

 
 
 
 
  ในโอกาสครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในแต่ละปี  
มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ท าคุณประโยชน์ 
ต่อมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พนักงานดีเด่น 
และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลหรือคณะบุคคลผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัย โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมท่ีได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
โดยใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การเสนอชื่อและการคัดเลือกผู้สมควรได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและ 
ใบประกาศเกียรติคณุเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
  หลังจากที่ได้ด าเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมแล้ว ได้มีการเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามล าดับ และจัดให้มีพิธีมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันจัดพิธี
เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส าหรับปีพุทธศักราช 
๒๕๖๑ ซึ่งเป็นปีที่มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการ
สถาปนา มีผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้ท าคุณประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย จ านวน ๔ ราย ประกาศเกียรติคุณ พนักงานดีเด่น จ านวน  
๓ ราย และประกาศเกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย จ านวน ๗ ราย 
และ ๑ คณะบุคคล 
  

 

ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ๑ ๑๒    ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศเกียรติคุณ 

ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
 
๑  อาจารย์ ดร.ปเนต  มโนมัยวิบูลย์   

 - รางวัล “ผลงานวิจัยระดับดี ประจ าปี ๒๕๕๙” เป็นการศึกษาวิจัย
สมรรถนะการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะขยะมูล
ฝอยและน้ าเสียในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพื่อ
จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 - รางวัล “ประกาศเกียรติคุณ ประจ าปี 
๒๕๖๐” เป็นระบบข้อมูลสนับสนุนการจัดการขยะ
อันตรายในจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่น า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประสานงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดจากความร่วมมือ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
 - รางวัล 2017 Excellence in Review Award จาก Resources, 
Conservation & Recycling  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน
ดีเด่นประจ าปี ๒๕๖๐ ในการท าหน้าที่กลั่นกรองต้นร่างบทความให้กับวารสาร RCR 
ซึ่งเป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติในกลุ่ม Q1 ด้านสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

๒    ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ๑๑ 



   

ประกาศเกียรติคุณ 
พนักงานดีเด่น สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 

 

นางสาวพนมพร  โพธิวงค์   
 

 เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วาง
แนวทางและระบบในการท างานในต าแหน่ง
เลขานุการให้กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้
ค าแนะน าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการ
ประสานงานในเรื่องต่างๆ กับผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมาอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมถึง
ขั้นตอนการท างานในการขออนุมัติด าเนินการ
ในเรื่องต่างๆ ต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 

ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดีเยี่ยม และสามารถแก้ไขปัญหา
รวมทั้งเสนอแนะวิธีการด าเนินงานได้อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว เป็นผู้มีความ
อดทน อดกลั้น มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ มีน้ าใจให้การช่วยเหลือ
ผู้อื่นอยู่เสมอ และเป็นผู้ที่มีความทุ่มเท อุทิศตนปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย
อย่างสม่ าเสมอ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความขยัน หมั่นเพียร ทุ่มเท 
เสียสละต่องานของมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และยังเป็น
ตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมกับให้ความช่วยเหลือ
กิจกรรมส่วนรวมของมหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ๓ ๑๐    ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   



   

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศเกียรติคุณ 
พนักงานดีเด่น สายวิชาการ 

 
๑  รองศาสตราจารย์ ดร.เควิน  ไฮด์ 
  - รางวัล The World’s Most lnfluential 
Scientific Minds 2015 จาก Thomson Reuters ได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการเห็ดรา โดย 
Thomson Reuters ได้มอบรางวัลดังกล่าวให้ในฐานะที่
เป็น ๑ ใน ๓,๐๐๐ นักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกที่
ผลงานวิจัยมีอิทธิพลต่อนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก 

 -ผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุด ประจ าปี  ๒๕๖๐  

๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ  ประพัฒน์ทอง 
 ผลงานที่แสดงถึงความตั้ง ใจท างานอย่าง
ต่อเนื่อง จนเป็นการศึกษาเชิงลึก จากโครงการวิจัย
มนุษยศาสตร์ สู่การพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ ผลงาน
จากโครงการวิจัย พหุสัมพันธ์ที่หลากหลายระหว่าง
มนุษย์กับไก่ ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างนักวิจัยไทยและ

ญ่ีปุ่น จาก Human-Chicken Multi-Reltionships Research Project-H.I.H 
Prince Akishino’s Research under the Royal Patronage of H.R.H. Princess 
Maha Chakri Sirindhorn (HCMR) ในสาขามนุษย์ศาสตร์ที่ท างานต่อเนื่องมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยได้ท าการศึกษาพิธีกรรม ความเชื่อ ของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
จังหวัดเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียงได้ค้นพบว่ามีต าราการท านายด้วยกระดูกไก่ 
ของกลุ่มชาติพันธุ์ ปลัง (ไตดอย หรือลัวะ) ที่แตกต่างจากผู้ที่ศึกษาไว้ที่เป็นต ารา
ของกลุ่มคนพูดภาษาตระกูลไท  
 ๔    ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ๙ 



   

๓ นายศิริชัย  มาโนช 

                
 

- เป็นผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในฐานะ
กรรมการอ านวยการจัดตั้งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
  - เป็นผู้ ใช้ความรู้ความสามารถเป็นอย่างดียิ่งในการก่อตั้งศูนย์
การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

๔ รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยพงศ์  วัฒนาศักดิ์ 
 
 
   

 

 

 

 

เป็นผู้ร่วมบุกเบิกมหาวิทยาลัย ในฐานะรองผู้อ านวยการโครงการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ก าหนดการ 
กิจกรรมเนือ่งในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

วันจนัทร์ที่ ๒๔ กนัยายน  ๒๕๖๑ 
ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

* * * * * * * * * * * * * * * 

เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีทางศาสนา ณ หอประชุมสมเด็จย่า 
เวลา ๑๐.๑๕ น. กิจกรรมรายงานประชาชน ณ หอประชุมสมเด็จย่า 
  - วีดิทัศน์ชุด ๒๐ ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
   - กิจกรรมรายงานประชาชน ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี  

   แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
เวลา ๑๑.๑๕ น. พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

- รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าวรายงาน 
   - นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมอบโล่ 

  และใบประกาศเกียรติคุณ 
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์ดีเด่นประจ าส านักวิชา” 
- รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าวรายงาน 
- นายกสภามหาวิทยาลัยมอบประกาศเกียรติคุณ 

          “อาจารย์ดีเด่น”  
เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องค ามองหลวง 
เวลา ๑๓.๐๐ น. สัมมนานานาชาติ International Symposium on the Occasion  

of the20th Anniversary of Mae Fah Luang University : 
Education as aMechanism for Sustainable Regional 
Development  ณ หอประชุมสมเด็จย่า 

 
 

 
   ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ๕ ๘    ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   



   

ค ากล่าวรายงาน 
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี 

แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
ของ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา  นราดิศร) 

วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน  ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๑๕ น. 
ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

* * * * * * * * * 
เรียน   นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

    ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
ได้มีการพิจารณาเห็นสมควรให้มีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้มีคุณูปการต่อ
มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง และมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่พนักงานดีเด่น 
ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป และประกาศ 
เกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสม และสมควรได้รับประกาศเกียรติคุณมาตามล าดับ 
  บัดนี้ การด าเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว และมีผู้ได้รับคัดเลือกให้
ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้ท าคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย จ านวน ๔ ราย 
ประกาศเกียรติคุณ พนักงานดีเด่น จ านวน ๓ ราย และประกาศเกียรติคุณผู้สร้าง
ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย จ านวน ๗ ราย และ ๑ คณะบุคคล 
 ในโอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
ได้กรุณามอบประกาศเกียรติคุณ ตามล าดับต่อไป 
 ขอเรียนเชิญคะ 

 

 

โล่ประกาศเกียรติคุณ 
ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

 
๑ นายเจริญ  บุณยจันทรานนท์ 

  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจการ
จ้ าง โครงการก่ อสร้ างอาคารต่ างๆ  ของ
มหาวิ ทย าลั ย โ ดยมี หน้ า ที่ ต ร ว จสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และผู้ควบคุมงานให้
เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดและ
ข้อก าหนดในสัญญานอกจากนี้ยังให้ค าปรึกษา
และเสนอแนะแนวการปฏิบัติให้ผู้ควบคุมงาน
และผู้รับจ้างด าเนินการให้เป็นไปตามหลักวิชา

ช่างท่ีดี ส่งผลให้งานก่อสร้างมีความถูกต้องตามรูปแบบรายการจามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย 
 

๒ แพทย์หญิงทัสนีย์  จันทร์น้อย 
                              - เป็นผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย 
                                  แม่ฟ้าหลวง ในฐานะกรรมการอ านวยการจัดตั้ง 
                                  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
                                     - เป็นผู้ใช้ความรู้ความสามารถเป็นอย่างดียิ่ง 
                                   ในการก่อตั้งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
                                         ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

๖    ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ๗ 


