
รายงานประชาชน



ณ วันเริ่มต้น



3



จ านวนนักศึกษา 62 คน

บุคลากร 60 คน

2 สาขาวิชา

งบประมาณปีแรก 119.52 ล้านบาท



ปณิธาน : สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนี   
ในการ “ปลูกป่า สร้างคน” โดยมุ่ง “สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ     
สร้างคุณธรรม และอนุรักษ์ธรรมชาติ”

วิสัยทัศน์ :  สถาบันอุดมศึกษาชั้นน าแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง

อัตลักษณ์  : บัณฑิตที่มีคุณภาพ
เอกลักษณ์ : ที่พึ่งทางปญัญาของสงัคม



พัฒนาการ 19 ปีที่ผ่านมา
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งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ รวม

ด้านงบประมาณ



880.48 1,107.72 
1,375.38 
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งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน



พัฒนาการในปี 2560



14 ส านักวิชา 76 หลักสูตร
 ประกาศนียบัตร 1 หลักสูตร
 ปริญญาตรี 38 หลักสูตร
 ปริญญาโท 22 หลักสูตร
 ปริญญาเอก 15 หลักสูตร

 ศิลปศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 การจัดการ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 อุตสาหกรรมเกษตร
 นิติศาสตร์
 วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง

 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 พยาบาลศาสตร์
 เวชศาสตร์ชะลอวัย

และฟื้นฟูสุขภาพ
 แพทยศาสตร์
 ทันตแพทยศาสตร์
 นวัตกรรมสังคม
 จีนวิทยา

ด้านการเรียนการสอน
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นักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน

ด้านนักศึกษา



 รุ่นที่ 1- 14 ปีการศึกษา 2545–2558  17,948 คน
 รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2559                   2,508 คน

รวมทั้งสิ้น 20,465 คน

ผู้ส าเร็จการศึกษา



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ

 96 ฉบับ   
 68 สถาบัน และ 4 เครือข่าย
 23 ประเทศ 4 ภูมิภาค

นักศึกษาต่างชาติ

403 449 531 553 595
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ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ



ด้านอาคารสถานที่
อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 งบประมาณ
2,727,327,000 บาท

 ระยะเวลาก่อสร้าง
2557 - 2561

 พื้นที่ใช้สอย
91,000 ตารางเมตร



 งบประมาณ
698,500,000 บาท

 ระยะเวลาก่อสร้าง
2557 - 2560

 พื้นที่ใช้สอย
30,000 ตารางเมตร

อาคารส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์



 งบประมาณ
745,000,000 บาท

 ระยะเวลาก่อสร้าง
2559 - 2562

 พื้นที่ใช้สอย
49,000 ตารางเมตร

อาคารเรียนอเนกประสงค์



 งบประมาณ
445,000,000 บาท

 ระยะเวลาก่อสร้าง
2561 – 2563

 พื้นที่ใช้สอย
19,195 ตารางเมตร

อาคารศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรฯ



 งบประมาณ
192,330,000 บาท

 พื้นที่ใช้สอย
14,790 ตารางเมตร

 จ านวน 3 หลัง

อาคารหอพักสักทอง 1-2-3



เป้าหมายการพัฒนา
ในช่วงปี 2561 - 2565 



 เน้นการวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ ตลอดจน

สร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากผลงานวิจัย

 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมสอดคล้อง      

กับการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่

ด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี1



เสริมสร้างความเข้มแข็งของส านักวิชาแพทยศาสตร์ ส านักวิชา               
ทันตแพทยศาสตร์  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์   ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรฯ
 เพื่อสร้างบุคลากรชั้นน าทางการแพทย์และสาธารณสุข
 เพื่อพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

ในระดับสากล

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ2



 เพื่อศึกษาวิจัยและพฒันาด้านสมุนไพร
เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการตลอดจน
สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน

ปีงบประมาณ 2560 ได้รับงบประมาณ
ทั้งสิ้น 31.0087 ล้านบาท

ปีงบประมาณ 2561 ได้รับงบประมาณ
ทั้งสิ้น 42.7200 ล้านบาท

เชียงรายเมืองสมุนไพร3



 น าความรู้จากงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 เครื่องส าอาง
 ยารักษาโรค
 อาหาร

 เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ4



 ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 ส านักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์
 ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่
 ศูนย์วิจัยเอเชียเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศ

การตอบสนองการพัฒนาประเทศในระยะยาว5



พัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise 
Resource Planning : ERP) ในด้านบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน 
และบัญชี พัสดุ และการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยสู่ยุค DIGITAL
การเติบโตด้านงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย

1,446.00 1,596.90
2,261.70 2,300.30 2,400.48 2,890.55 3,859.53
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ด้านบริหารจัดการ6


