
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

คู่มือ 
การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส

ครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 
วันที่ 24-27 กันยายน  2561 

 
ส่วนสารบรรณ อ านวยการและนิติการ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 



ล าดับกิจกรรมและการนัดหมาย 
งานครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

24-27 กันยายน  2561 
วันอาทิตย์ท่ี 23 กันยายน  2561 

เวลา กิจกรรม สถานที่ 
08.30  ซ้อมใหญ่พิธีถวายเครื่องสักการะ 

- ฟ้อนหอมนวลค า (ก าหนดจุด/การเข้าจุด) 
- การเคลื่อนขบวนแห่เครื่องสักการะ 
- ล าดับการขึ้นวางเครื่องสักการะและเคลื่อน 
  เข้าหอประชุมสมเด็จย่า 

ลานเฉลิม 
พระเกียรติฯ 

09.00 ซ้อมใหญ่พิธีเฉลิมฉลอง ครบรอบ 20 ปี  
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย 
- ขบวนตุงพระราชทาน/ตราสัญลักษณ์ 
- ขบวนธงนานาชาต ิ
- ก าหนดจุดวางเก้าอี้นายกสภาฯ อธิการบดี    
  รัฐมนตรี ทูตานุทูต และการถ่ายภาพหมู่ 

หอประชุม
สมเด็จย่า 

วันจันทรท์ี่ 24 กันยายน  2561 
เวลา กิจกรรม สถานที่ 
06.15 ผู้บริหาร มฟล.นั่งรถตู้ (2 คัน) ออกจากอาคาร 

AD ไปวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ 
AD-วิหาร 
*รถตู้เช่า 

06.20 นายกสภาฯ กก.สภาฯ และอดีตผู้บริหาร  
ออกจากวนาศรม/วนาเวศน์ ไปวิหารฯ 

จากที่พัก 
ไปวิหารฯ 

 
 

วันอังคารที่ 25 กันยายน  2561 
จุดที่ รายละเอียด ผู้บริหารที่อ านวยการและก ากับดูแล 
1 รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รัฐมนตรี ทูตานุทูต และผู้มีเกียรติ ท่ีห้อง
รับรอง อาคารส านักงานอธิการบดี 

- รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ 08 6888 
1094 
- ผศ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์  
  08 5040 4218 
- อ.ดร.พนม วิญญายอง 09 1069 1990 
ร - ศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม 08 7816 2947     

2 จัดเตรียมพิธีการเฉลิมฉลอง ณ ลาน
เฉลิมพระเกียรติและหอประชุมสมเด็จย่า 

อ.ดร.ประภัสสร ด ารงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ 
08 9701 5491 

3 การจัดท่ีนั่ง ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ 
และภายในหอประชุมสมเด็จย่า 

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 08 0501 3046 

4 จัดเตรียมขบวนแห่และฟ้อนหอมนวลค า ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงษ์ 
08 1699 1488 

5 พิธีเฉลิมฉลองในหอประชุมสมเด็จย่า - อ.ดร.ประภัสสร ด ารงกุล อึ้งวณิชยพันธ์    
  08 9701 5491 
- ผศ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์  
  08 5040 4218 

6 อาหารกลางวัน ณ ห้องค ามอกหลวง อ.ดร.ประภัสสร ด ารงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ 
08 9701 5491 

7 การแสดงศิลปวัฒนธรรมจาก
มหาวิทยาลัยเซ่ียเหมิน 

ผศ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์  
08 5040 4218 

วันพุธท่ี 26 และวันพฤหัสบดีท่ี 27 กนัยายน  2561 

มหกรรมวิชาการ “20 ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการ  
ณ อาคารพลต ารวจเอก เภา  สารสิน 

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ 08 6888  1094 

 
 

ก    คู่มือ กิจกรรมครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา มฟล.     คู่มือ กิจกรรมครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา มฟล. 



รายนามผู้บริหารที่อ านวยการในแต่ละสถานที่/พ้ืนที ่
ในกจิกรรมเฉลมิฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย 

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน  2561 
จุดที่ รายละเอียด ผู้บริหารที่อ านวยการและก ากับดูแล 
1 พิธีนมัสการพระเจ้าล้านทองฯ และพิธี 

ข้ึนท้าวท้ังสี่ ณ วิหารพระเจ้าล้านทองฯ 
อ.ดร.ประภัสสร ด ารงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ 
08 9701 5491 

2 พิธีท าบุญตักบาตร ณ ลานดาว 
3 พิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์  
4 พิธีทางศาสนา ณ หอประชุมสมเด็จย่า 
5 กิจกรรมรายงานประชาชน และรับรอง

สมเด็จพระวันรัต (จากสนามบิน-มฟล.) 
รศ.ชุษณะ  รุ่งปัจฉิม 08 7816 2947     

6 พิธีมอบเกียรติบัตร 20 ปี สถาปนาฯ ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร 08 1881 9181 
7 พิธีมอบเกียรติบัตร “อาจารย์ดีเด่น” รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ 08 6888 1094 
8 การจัดท่ีนั่ง ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ 

และภายในหอประชุมสมเด็จย่า 
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 08 0501 3046 

9 การรับรองผู้มาร่วมพิธี/ช่อดอกไม้ 
บริเวณด้านหน้าหอประชุมสมเด็จย่า 

อ.ดร.พรรณรวี พรหมนารท  
08 1724 7765 

10 อาหารกลางวัน ณ ห้องเชียงแสน 
อาคารส านักงานอธิการบดี 

อ.ดร.ประภัสสร ด ารงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ 
08 9701 5491 

11 การสัมมนานานาชาติ ณ หอประชุม
สมเด็จย่า 

ผศ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์  
08 5040 4218 

12 งานเลี้ยงรับรอง 20 ปี ณ ห้องประชุม
วนาสวรรค์ วนาศรม 

อ.ดร.ประภัสสร ด ารงกุลฯ 08 9701 
5491 /ผศ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ 08 
5040 4218 

 
 

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน  2561 
เวลา กิจกรรม สถานที่ 
06.15 เตรียมประทีบ/ดอกไม้+ธูปเทียน /เทียนชนวน/ 

เครื่องเสียง (บวก.) เครื่องท้าวทั้งสี่ (สารบรรณ) 
วิหารพระ
เจ้าล้านทอง 

06.30 
 

พิธีนมัสการพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติ  
- นายกสภาฯ จุดประทีป (ดนัย ส่งเทียนชนวน) 
- กล่าวค านมัสการ /วางดอกไม้+ธูปเทียน ที่
โตกเบ้ืองหน้าพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ 

วิหารพระ
เจ้าล้านทอง 

06.40 พิธีขึ้นท้าวทั้งสี ่
- นายกสภาฯ จุดธูปเทียนที่กระทงเครื่องบูชา 
- มัคนายกอ่านโองการ /เสร็จพิธ ี

ลานพระศรี
มหาโพธิ์ 

06.45 ขึ้นรถตู้ไปอาคารส านักงานอธิการบดี 
และเดินลงไปร่วมพิธีท าบุญตักบาตรที่ลานดาว 

จอดส่ง 
ที่หน้า AD 

 *06.30 น. ฝ่ายอาหาร/พิธีสงฆ์จัดภัตตาหาร
ถวายพระสงฆ์ที่โถง S2 และหน้า AEDO 

ข้าวต้มท่ัวไป 
/ข้าวต้มเจ 

07.00 พิธีท าบุญตักบาตร พระสงฆ์ 200 รูป 
- นายกสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
- พิธีกรน าอาราธนาศีล /ประธานสงฆ์ให้ศีล 
- พระสงฆ์เจริญชยสิทธิคาถา (พาหุง) 
- ถวายไทยธรรม /พระสงฆ์อนุโมทนา 
- ประธานกรวดน้ า  
- พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต (แบ่งเป็น 8 สาย) 

ลานดาว 

07.30 อาหารเช้าที่โถง C1 (AEDO) และ S2  
 12    คู่มือ กิจกรรมครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา มฟล.      คู่มือ กิจกรรมครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา มฟล.   1  



วันจันทร์ที่ 24 กันยายน  2561 
เวลา กิจกรรม สถานที่ 
07.45 - จัดเตรียมเครือ่งบวงสรวง /ธูปหาง/ดอกไม้ 

- เครื่องเสียง (บวก.) /ที่นั่งในเต็นท์ (สารบรรณ    
  /บวก.) 

ลานเฉลิม
พระเกียรติฯ 

08.30 
-08.50 

พิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ 
- นายกสภามหาวิทยาลัยจุดธูปเทียน 
  ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง 
- โหรอ่านโองการบวงสรวง 
- ประธานและผูร้่วมพิธีปักธูปหาง/โปรย 
  ข้าวตอก-ดอกไม้ /เสรจ็พิธ ี

ลานเฉลิม
พระเกียรติฯ 

09.30 พิธีทางศาสนา ณ หอประชุมสมเด็จย่า 
- ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
  และจุดธูปเทียนเครือ่งทองน้อย 
- พิธีกรน าอาราธนาศีล /ประธานสงฆ์ให้ศีล 
- พิธีกรอาราธนาพระปริตร /พระสงฆ์สมณศักดิ์  
  20 รูป เจริญพระพุทธมนต์ 
- สมเด็จพระวันรัต กล่าวสัมโมทนียกถา 
- ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 
- พระสงฆ์อนุโมทนา/ประธานกรวดน้ า/เสร็จพิธ ี

หอประชุม
สมเด็จย่า 

10.15 กิจกรรมรายงานประชาชน 
- วีดิทัศน์ 20 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- อธิการบดีรายงานผลการด าเนินงาน 

หอประชุม
สมเด็จย่า 

 

เวลา กิจกรรม สถานที่ 
09.00 
-16.30 

นิทรรศการภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
(International Languages and Cultures 
exhibition) 

C5 
ห้อง 318 

12.00 
-13.00 

Lunch Talk กิจกรรม “โลกใหม่ในการเรียนรู้ 
ด้วยการเชื่อมโยงแบบไร้พรมแดน” (Cisco-Into 
The New World by Collaboration) 

C5 
ห้อง 319 

09.00 
-16.30 

ห้องเรียนจ าลองในยุคดิจิตอล (เยี่ยมชมได้
ตลอดทั้งวัน) 

C5 
ห้อง 320 

13.00 
-16.00 

การบรรยายพิเศษ “ชีวิตอิสระกับการจัดการ
เทคโนโลย”ี  
(A Day in my life) 

C5 
ห้อง 320 

09.00 
-16.30 

1. เปิดคลินิกวิจัย 
2. นิทรรศการ “Digital University and 
Digital Transformation” 
3. นิทรรศการ Research to Market การ
น าเสนอผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ 
และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย 

C5 
ห้อง 302 
(ห้อง

นิทรรศการ) 

 
 
 
 
 

 
2    คู่มือ กิจกรรมครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา มฟล. 
 

    คู่มือ กิจกรรมครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา มฟล.   11  



วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน  2561 
มหกรรมวิชาการ “20 ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการและนิทรรศการ” 

เวลา กิจกรรม สถานที่ 
09.00 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน/ร่วมแข่งขันทางวิชาการ C5 
09.30 
-10.30 

เสวนา “เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการพัฒนา
ประเทศไทย” 

C5ห้อง 301 
(ภาคบรรยาย) 

10.30 
-11.00 

เสวนา “บนเส้นทางสู่ความส าเร็จ from 
Classroom to Market” 

C5 
ห้อง 301 

11.00 
-11.30 

เสวนา “การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนและ
แก้ปัญหาในชุมชนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0” 

C5 
ห้อง 301 

11.30 
-12.00 

เสวนา “Deep Play in Design : จาก
งานวิจัยทางมนุษยศาสตร์สู่งานนวัตกรรม” 

C5 
ห้อง 301 

12.00  อาหารกลางวัน  
13.00 
-13.30 

เสวนา “จับคู่ธุรกิจสมุนไพรงานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง” C5 
ห้อง 301 

13.30 
-14.00 

เสวนา “ZAP! Science” C5 
ห้อง 301 

14.00 
-14.30 

“ชุมชนปลอดบุหรี่” C5 
ห้อง 301 

14.30 
-15.30 

เสวนา “การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจพื้นท่ี
ชายแดน” 

C5 
ห้อง 301 

15.30 
-16.00 

งานเปิดตัว Application ท่องเที่ยวจงัหวดัเชียงราย 
/เสวนา “พฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวจีน" 

C5 
ห้อง 301 

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน  2561 
เวลา กิจกรรม สถานที่ 
11.15 พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ 20 ปี สถาปนาฯ 

- รองอธิการบดี (ผศ.ดร.มัชฌิมา) กล่าวรายงาน 
- นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมอบ
ประกาศเกียรติคุณ (ผู้ท าคุณประโยชน์ 4 ราย/ 
พนักงานดีเด่น 3 ราย /ผู้สร้างชื่อเสียง 8 ราย) 
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น 
- รองอธิการบดี (รศ.ดร.ชยาพร) กล่าวรายงาน 
- นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมอบ
ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น 1 ราย 

หอประชุม
สมเด็จย่า 

12.00 อาหารกลางวัน (เอกอัครราชทูต หัวหนา้ส่วน
ราชการ และผู้มีเกียรติ) 

ห้องเชียงแสน 
อาคาร AD 

13.00 สัมมนานานาชาติ “Education as a 
Mechanism for Sustainable Regional 
Development” 

หอประชุม 
สมเด็จย่า 

 
การแต่งกาย  - กรรมการสภาฯ    :  เสื้อหม้อห้อมมหาวิทยาลัย 
     - ผู้บริหาร พนักงาน :  ชุดพิธีการมหาวิทยาลัย พาดสไบ 
     - ประชาชนทั่วไป    :  ชุดสุภาพ         
     - นักศึกษา          :  ชุดนักศึกษา 

 
 

10    คู่มือ กิจกรรมครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา มฟล. 
 

    คู่มือ กิจกรรมครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา มฟล.   3  



วันจันทร์ที่ 24 กันยายน  2561 (งานเลี้ยงรับรอง 20 ปี สถาปนาฯ) 
เวลา กิจกรรม สถานที่ 
17.00 เตรียมกาดหมั้ว/อาหารงานเลี้ยง/พิธีการ วนาศรม 
18.00 “กาดหมั้ว” บริเวณทางเข้าห้องประชุม 

วนาสวรรค์ *18.20 เข้าห้องจัดเลี้ยง 
หน้า 

วนาสวรรค ์
18.30 - นายกสภามหาวิทยาลัย รัฐมนตรี ทูตานุทูต  

  อธิการบดี กรรมการสภาฯ และผู้มีเกียรติ    
  พร้อมกัน ณ ห้องประชุมวนาสวรรค ์
- ดนตรีเปิดงาน (ขับร้องประสานเสียง)                                      
  โดยวง MFU BAND 
- นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ  
- การแสดง “ฟ้อนขันดอก”  
- รับประทานอาหาร 
- วง MFU BAND บรรเลง 
- การแสดง “ฟ้อนที” /MFU BAND บรรเลง 
- การแสดง “ฟ้อนสลุง” 

ห้องประชุม
วนาสวรรค ์

20.15 อธิการบดีกล่าวขอบคุณ  

20.30 เสร็จสิ้นงานเลี้ยงรับรอง  

  
การแต่งกาย   - กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้มีเกียรติ  :  ชุดสากล 
                - ผู้บริหารและพนักงานมหาวิทยาลัย  :  ชุดสูทมหาวิทยาลัย 
 
 

เวลา กิจกรรม สถานที่ 
09.00 
-16.30 

การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

C5 
ห้อง 319 

09.00 
-16.30 

ห้องเรียนจ าลองในยุคดิจิตอล (เยี่ยมชมได้
ตลอดทั้งวัน) *13.00-16.00 น. กิจกรรม
บรรยายพิเศษ “ห้องเรียนจ าลองในยุคดิจิตอล” 

C5 
ห้อง 320 

 
13.30 
-16.30 

การแข่งขันสุนทรพจน์ทางกฎหมาย ในวาระ   
20 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

C5 ห้อง 
321-322 

09.00 
-16.30 

1. เปิดคลินิกวิจัย 
2. นิทรรศการ “Digital University and 
Digital Transformation” 
3. นิทรรศการ Research to Market การ
น าเสนอผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ 
และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย 

C5 
ห้อง 302 
(ห้อง

นิทรรศการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4    คู่มือ กิจกรรมครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา มฟล. 

 
    คู่มือ กิจกรรมครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา มฟล.   9 



วันพุธที่ 26 กันยายน  2561 
มหกรรมวิชาการ “20 ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการและนิทรรศการ” 

*จัดที่อาคารพลต ารวจเอก เภา  สารสิน 
เวลา กิจกรรม สถานที่ 
09.00 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน/ร่วมแข่งขันทางวิชาการ C5 
09.30 เสวนา “ยุทธศาสตร์ชาติกับการสนับสนุน

งานวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ” 
C5ห้อง 301 
(ภาคบรรยาย) 

10.30 
-11.30 

เสวนา “Digital Transformation” C5 
ห้อง 301 

11.30 
-12.15 

พิธีเปิด “มหกรรม 20 ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการ” 
และเยี่ยมชมบูธกิจกรรม 

C5 
ห้อง 301 

12.15  อาหารกลางวัน  
13.00 
-14.00 

เสวนา “การชะลอวัยในศตวรรษท่ี 21” C5 
ห้อง 301 

14.00 
-15.00 

เสวนา “ทิศทางเครื่องส าอางไทยกับการเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่” 

C5 
ห้อง 301 

15.00 
-17.00 

การแข่งขันวิชาการ MFU Cosmetic Rising 
Star Contest 2018 

C5 
ห้อง 301 

09.00 
-16.30 

นิทรรศการภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
(International Languages and Cultures 
exhibition) 

C5 
ห้อง 318 

 
 
 

วันอังคารที่ 25 กันยายน  2561 
เวลา กิจกรรม สถานที่ 
07.00 เตรียมการจัดพิธี (พิธีการ (สารบรรณ) /ขบวน

แห่+ฟ้อน (ส่วนพัฒนาฯ) /เครื่องเสียง (บวก.) 
ลานเฉลิม
พระเกียรติฯ 

07.30 นายกสภาฯ กก.สภาฯ และทูตานุทูต ออกจาก
วนาศรม ไปอาคารส านักงานอธิการบดี (AD) 
*เข้าห้องรับรอง และสวมครุย (กก.สภา/อธก.) 

ออกจาก
วนาศรม 
ไป AD 

07.50 นายกสภาฯ ทูตานุทูต และผู้มีเกียรติ เดินจาก 
AD ไปลานเฉลิมพระเกียรติ *เข้านั่งในเต็นท ์

เดินลงไป 
*จาก AD 

08.00 
 
 
 

08.15 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.20 

พิธีการ ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ 
- ตีกังสดาล (3 ครั้ง) 
- ตีกลอง (20 ครั้ง) 
- สะล้อซอซึง (วงใหญ่) บรรเลง  
- ฟ้อนหอมนวลค า (200 คน) ฟ้อนเข้าสู่ลาน
เฉลิมพระเกียรติฯ และลงจากพระราชานุสาวรีย์  
- ขบวนแห่เครือ่งสักการะเคลื่อนเข้าสู่ลาน 
  พระราชนุสาวรีย์ฯ 
- พิธีถวายเครื่องสักการะ 
  ๑) นายกสภาฯ ถวายเครื่องสักการะ 
  ๒) อธิการบดี ถวายเครือ่งสักการะ 
  ๓) นายกสภาฯ จุดเครื่องทองน้อย/กราบ 
เดินลงจากพระราชานุสาวรีย์ 
- เคลื่อนขบวนไปหอประชุมสมเด็จย่า 

ลานเฉลิม
พระเกียรติฯ 

 

    คู่มือ กิจกรรมครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา มฟล. 
 

8    คู่มือ กิจกรรมครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา มฟล. 
 

    คู่มือ กิจกรรมครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา มฟล.   5 



วันองัคารที่ 25 กันยายน  2561 
เวลา กิจกรรม สถานที่ 
09.00 พิธีเฉลิมฉลอง 20 ปี แห่งการสถาปนาฯ 

- นายกสภาฯ อธิการบดี ทูตานุทูต พร้อมกัน 
ณ หอประชุมสมเด็จย่า 
- การแสดง “นาฏยเภรี” 
- พิธีอัญเชิญตุงพระราชทาน /ตราสัญลักษณ์ 
- พิธีเชิญธงนานาชาติ (38) /ธงมหาวิทยาลัย 
  (เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) 
- นายกสภาฯ อธิการบดี ทูตานุทูต ผวจ. 
  เชียงราย และผู้มีเกียรติขึ้นเวที  
- นายกสภาฯ กล่าวต้อนรับ 
- อธิการบดีกล่าวความเป็นมา 
- ทูตานุทูต/อดีตรัฐมนตรี ผู้มีเกียรติ กล่าว
สุนทรพจน์แสดงความยินด ี
- อธิการบดีกล่าวขอบคุณ /เพลงมาร์ช มฟล. 
- ถ่ายภาพหมู่บนเวที (ตั้งเก้าอี้ 20 ตัว) 

หอประชุม 
สมเด็จย่า 

11.50 นายกสภาฯ ทูตานุทูต และผู้มีเกียรติ ขึ้นรถ 
ใต้หอประชุมสมเด็จย่า ไปอาคาร M Square 

รถจอดรอ 
ใต้หอประชุม 

การแต่งกาย  - กรรมการสภาฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ : ชุดครุย (สวมทับชุดสากล) 
      - บุคคลท่ัวไป  :  ชุดสากล หรือชดุสุภาพ 
     - พนักงาน  :  สูทมหาวิทยาลัย         
      - นักศึกษา  :  ชุดนักศึกษา 

 วันอังคารที่ 25 กันยายน  2561 
เวลา กิจกรรม สถานที่ 
12.00 - อาหารกลางวัน ที่ห้องค ามอกหลวง และห้อง

พวงชมพู *จัดซุ้มอาหาร 
- มอบของท่ีระลึก 

ค ามอกหลวง  
/พวงชมพ ู
M Square 

13.00 ขึ้นรถบริเวณด้านหน้า M Square ไป C4  
14.30 การแสดงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือร่วมเฉลิมฉลอง

จากมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน 
- อธิการบดีมหาวิทาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าว
ต้อนรับ 
- ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินกล่าว
แสดงความยินดี 
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม 
- มอบของท่ีระลึกและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 

หอประชุม 
สมเด็จย่า 

 
การแต่งกาย  - กรรมการสภาฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ : ชุดสากล 
      - บุคคลท่ัวไป  :  ชุดสากล หรือชดุสุภาพ 
     - พนักงาน  :  สูทมหาวิทยาลัย         
      - นักศึกษา  :  ชุดนักศึกษา                          

 
 
 
 

6    คู่มือ กิจกรรมครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา มฟล. 
 

    คู่มือ กิจกรรมครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา มฟล.    7  


