
ประวติันายกสภามหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.วนัชยั ศิริชนะ 

 

สถานทีเ่กิด : จังหวัดนครนายก 

วนับรรจุเขา้รบัราชการครั้งแรก : 31 ตุลาคม 2510 ต าแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชา

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต้ังแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 

การศึกษา :  

พ.ศ. 2537 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกนัราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6  

พ.ศ. 2536 ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

พ.ศ. 2518 ปริญญาโท M.S. (PRINITING TECHNOLOGY), ROCHESTER INSTITUTE OF  

                     TECHNOLOGY, N.Y.  

พ.ศ. 2515 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑติ (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์  

พ.ศ. 2510 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑติ (เกยีรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประกาศนียบัตร วุฒิบัตรหลักสตูรนักบริหารระดับสงูของ ก.พ. รุ่นที่ 10 

  ประกาศนียบัตร วุฒิบัตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 8 (วตท.) 

มัธยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

ประถมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพวิทยาลัยและโรงเรียนประชาบาลวัดศรีนาวา 

ประสบการณ ์: 

การบริหาร 

15 มิถุนายน 2563 – ปัจจุบัน   นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

29 เมษายน 2554 – 28 เมษายน 2562  อธกิารบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

2 ตุลาคม 2544 – 1 ตุลาคม 2552  อธกิารบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

พ.ศ. 2551- 2552 ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดม

แห่งภมูิภาคเอเชียตะวันออก 

พ.ศ. 2550     ประธานที่ประชุมอธกิารบดีแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2540-2544    ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) คนแรก

พ.ศ. 2540-2544    ประธาน SEAMEO RIHED 

พ.ศ. 2549-2551    สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

22 มกราคม 2540 – 1 ตุลาคม 2544  ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 



3 ธนัวาคม 2541 – 31 กรกฎาคม 2544 รักษาการแทนอธกิารบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

20 พฤศจิกายน 2542 – 21 มีนาคม 2543  รักษาการแทนอธกิารบดี มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

31 สงิหาคม 2536 – 21 มกราคม 2540 รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 

13 ธนัวาคม 2533 – 30 สงิหาคม 2536 ผู้ช่วยปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 

1 มิถุนายน 2536 – 1 กรกฎาคม 2538  รักษาการแทนรองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

พ.ศ. 2533-2538 ผู้อ านวยการส านักงานบบริหารโครงการจัดงานแสดงเกษตร

และอุตสาหกรรมของโลกโดยรัฐบาลไทย 

15 มีนาคม 2536 – 21 พฤษภาคม 2536  รักษาการแทนรองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

17 กนัยายน 2533 – 14 มีนาคม 2536 รักษาการแทนรองอธกิารบดีฝ่ายกจิการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สรุนารี 

พ.ศ. 2525-2532    รองอธกิารบดีฝ่ายปฏบัิติการมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช 

พ.ศ. 2510-2530    อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2530-2533 อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 

พ.ศ. 2529-2531    ผู้อ านวยการส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

พ.ศ. 2518-2533    ผู้จัดการโรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เครือ่งราชอิสริยภรณ ์: 

1. มหาวิชรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 

2. มหาปรมภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) 

3. เคร่ืองราชอสิริยภรณ์จากประเทศออสเตรีย (The Decoration Golden Cross of Austria) 

4. เคร่ืองราชอสิริยภรณ์จากประเทศฝร่ังเศส (The Decoration PALMES ACDEMIQUES of  France) 

รางวลั : 

1. รางวัลอารีย์ เสมประสาท (ศิษย์เก่าดีเด่น) โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

2. นิสติเก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537 

3. ศิษย์เก่าอุดมศึกษาดีเด่น คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 

4. ปรัชญาดุษฏบัีณฑติกติติมศักด์ิ (สาขาการจัดการ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2558 

5. รางวัลเชิดชู พ่อ-ครู ของแผ่นดิน โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธ ีศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน 

อื่นๆ : 

1. ประธานมูลนิธเิงินทุนงานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย 

2. ประธานมูลนิธ ิ100 ปี สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

3. ประธานมูลนิธมิหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพ่ือการพัฒนาครูชนบท 



4. ประธานชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีจีนดั้งเดิมแห่งประเทศไทย 

5. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติกรรมาธกิารในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 16 ชุด พ.ศ. 2549-2551 

6. นายกสมาคมนักเคมีเคร่ืองส าอางแห่งประเทศไทย 

7. กรรมการบริหารสถาบันขงจ่ือประจ าสาธารณรัฐประชาชนจีน 


