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สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

	
	

ในปีพุทธศักราช	 2550	 นับเป็นปีที่มีความหมายและมีความสำคัญต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง					
เป็นอย่างยิ่ง	 เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานมาจนครบปีที่	 9	 นับตั้งแต่ได้มีการตราพระราชบัญญัติ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นในปี	2541			

การดำเนินงานภายใต้ปณิธาน	วิสัยทัศน์	เป้าหมาย	และแผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	ที่กำหนดไว้
อย่างเคร่งครัด	 	ตลอดระยะเวลา	9	ปีที่ผ่านมา	ทั้งในด้านการสอน	การวิจัย	การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน	
และการรักษาสภาพแวดล้อม	 ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน	 ได้ส่งผลให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง	 จากพื้นที่รกร้างว่างเปล่าในขวบปีแรก	 ได้ทำการปรับเปลี่ยนและพัฒนาจนเป็นเมืองมหาวิทยาลัย																	
ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน	 ยังผลให้มหาวิทยาลัยสามารถ																				
รับนักศึกษาและเปิดสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติได้มากขึ้น	 สิ่งเหล่านี้เป็น
ประจักษ์พยานแห่งความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัย	 ที่จะเป็นสถาบันการศึกษาที่มีพร้อมซึ่งคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้เป็นทุนทางสังคมที่เข้มแข็ง	 ตลอดจนการปกป้องและ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน			

รายงานประจำปี	 2550	 ฉบับนี้	 เป็นหลักฐานและข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงาน								
ในรอบปีที่ผ่านมา	 ด้วยความมุ่งมั่นทำงานตามเป้าหมายและแผนที่กำหนดไว้ทุกประการ	 ด้วยความร่วมมือ
จากผู้บริหารและพนักงานของมหาวิทยาลัยทุกคน	ในการนำมหาวิทยาลัยก้าวสู่ปีที่	9	อย่างมั่นคง	ที่จะพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป		

ในนามของสภามหาวิทยาลัย	 	 ขอขอบคุณบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน	 ที่ ได้ทุ่มเททั้ง												
กำลังกายและสติปัญญาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ	 และเป็น		
อนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 ผู้ทรงเป็น																			
“แม่ฟ้าหลวง”		ของคนไทยทั้งแผ่นดิน	

	 	 	 	

	 	 	

	

	 	 	 	 	 	 							(พลตำรวจเอก	เภา		สารสิน)	

	 	 	 	 	 	 				นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	

	

	



สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

	 ตลอดระยะเวลา	9	ป	ีทีผ่า่นมา	นบัแตไ่ดม้กีารจดัตัง้มหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวงขึน้	มหาวทิยาลยัไดก้า้วเดนิ
ไปขา้งหนา้ดว้ยความมัน่คงและฟนัฝา่อปุสรรคนานปัการไดเ้ปน็อยา่งดมีาโดยตลอด	 	 ไดด้ำเนนิภารกจิทีส่อดคลอ้ง
กบัพระราชปณธิานของสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน	ีดว้ยการอนรุกัษ	์ฟืน้ฟสูภาพแวดลอ้มและการพฒันา
คนมาอย่างต่อเนื่อง	 นอกจากนี	้ ยังได้สร้างความพร้อมทางด้านกายภาพ	 เพื่อรองรับการจัดเรียนการสอน									
และการดำเนินภารกิจด้านต่างๆ	 โดยครบถ้วน	 อีกทั้งยังได้มีพัฒนาการทางด้านวิชาการด้านต่างๆ	 อันเป็นที	่			
ยอมรบัมาโดยลำดบั	

	 พัฒนาการของมหาวิทยาลัยได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการพัฒนาคน	 พัฒนาองค์ความรู	้				
และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรโดยรวมโดยทั่วไป	 ควบคู่ไปกับความเติบโตของมหาวิทยาลัย															
ทีม่คีวามกา้วหนา้มาโดยสมำ่เสมอและตอ่เนือ่ง	

	 ในระยะเวลา	 9	 ป	ี มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพัฒนาความพร้อมด้านกายภาพเสร็จสิ้นสมบูรณ	์												
มีพิธีเปิดมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ	 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ										
ใหส้มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	 สยามบรมราชกมุาร	ี เสดจ็พระราชดำเนนิมาทรงเปดิมหาวทิยาลยัเมือ่วนัองัคาร			
ที	่ 3	 กุมภาพันธ	์ 	 พุทธศักราช	 2547	 จวบจนปัจจุบันมีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้ว	 5	 รุ่น	 นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยได้จัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน	ี จัดสร้างพระเจ้าล้านทอง
เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	 สยามบรมราชกมุาร	ี ในโอกาสทีท่รงเจรญิพระชนมาย	ุ 50	 พรรษา	
และได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญมาเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย	 รวมทั้งจัดสร้างวิหาร			
พระเจา้ลา้นทองเฉลมิพระเกยีรตฯิ	เพือ่เปน็ทีป่ระดษิฐานพระเจา้ลา้นทองเฉลมิพระเกยีรตฯิ	อกีดว้ย	

	 9	ปทีีผ่า่นมา	จงึเปน็	9	ปทีีม่หาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวงไดป้ฏบิตัภิารกจิเริม่แรกของการจดัสรา้งมหาวทิยาลยั
ใหมโ่ดยครบถว้น	 ดว้ยความรว่มมอืรว่มใจของผูบ้รหิาร	 คณาจารย	์ บคุลากร	 และผูใ้หก้ารสนบัสนนุทกุทา่นเปน็
อยา่งดมีาโดยตลอด	 จงึสง่ผลใหม้หาวทิยาลยัสามารถดำเนนิภารกจิดา้นตา่งๆ	 ใหส้ำเรจ็ลลุว่งไปไดด้ว้ยดแีละม	ี
ความเจรญิกา้วหนา้ในทกุๆ	ดา้นดงัทีป่รากฏในปจัจบุนั	





	 	 	 	 	 	 	 	(รองศาสตราจารย	์วนัชยั		ศริชินะ)	

		 	 	 	 	 	 										อธกิารบดมีหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง	
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ปณิธาน
		 		สร้างคน	สร้างความรู้	สร้างคุณภาพ	



วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 จะเป็น

มหาวิทยาลัยขนาดกลางที่ มีคุณภาพและ										

มาตรฐานการศึกษาในระดับสากล	 มีความเป็น

เลิศในศิลปะและวิทยาการสาขาต่างๆ	 เพื่อเป็น

แหล่งผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี

คุณภาพของประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง	

ร ว มทั้ ง เ ป็ น แห ล่ ง ส ร้ า ง ส มแ ล ะ พั ฒ น า															

องค์ความรู้ในด้านต่างๆ	ควบคู่กันไปกับการ				

นำองค์ ความรู้ ในมหาวิ ทยาลั ยออก ไปสู่		

การประยุกต์ใช้ในสังคมและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ	 ในขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนา											

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ		

	

แนวทางในการดำเนินงาน
1.	 มหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีคุณภาพ	

2.	 ศูนย์กลางการศึกษาของกลุ่มประเทศ	GMS	

3.	 เปิดสอนเฉพาะสาขาวิชาที่จำเป็นและมีความต้องการ	

4.	 เน้นการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	

5.	 มีความร่วมมือกับท้องถิ่นและสนองนโยบายของชาติ	
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วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการสถาปนาขึ้น	โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อ	

1.	 เป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงที่จะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทรา-							

บรมราชชนนีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	

2.	 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศที่จะผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ	 เป็นแหล่ง

ค้นคว้า	วิจัย	และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ของชาติ	

3.	 ตอบสนองความต้องการการศึกษาระดับสูงของประชาชนในภาคเหนือตอนบน	

4.	 เป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง	

5.	 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ	

	

	

ภารกิจ					

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ	 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย							

แมฟ่า้หลวง	 พทุธศกัราช	 2541	 มฐีานะเปน็นติบิคุคลทีม่พีนัธกจิหลกัที่สำคัญของความเป็นสถาบันอุดมศึกษา											

4	ประการ	คือ	

1.	 การผลิตบัณฑิต	

2.	 การวิจัย	

3.	 การบริการวิชาการแก่สังคม	

4.	 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	
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คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ควรเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในวิชาการที่ศึกษาอย่างเพียงพอ				

เหมาะสมกับระดับปริญญาที่ได้รับ	 ทั้งทางด้านภาษาและองค์ความรู้เฉพาะที่ศึกษา	 สามารถเปลี่ยนแปลง					

หรือประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่ในการปฏิบัติภารกิจได้ด้วยภูมิปัญญาและภูมิธรรม	 มีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนา

และปรับปรุงตนเองและหน้าที่การงานอยู่เป็นนิจ	 ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสร้างสรรค์						

สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสังคม	 มีมนุษยสัมพันธ์และคุณธรรมในการดำรงชีวิต	 มีความคิดกว้างไกลและสอดคล้อง

กับทิศทางของประชาคมนานาชาติ	 ยึดมั่นในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย	 และมุ่งประโยชน์ของสังคมและ

ชาติเป็นหลัก	
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ตราสัญลักษณ์

	

	





























ความหมาย	
•	 มหาวิทยาลัยได้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี									

มาประดับไว้ในตราสัญลักษณ์	 เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นเครื่องหมายแห่งความ					

จงรักภักดีของประชาชน	บุคลากร	และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งมวล	

•	 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเป็นพระราชชนนีของพระมหากษัตริย์	 รัชกาลที่	 8	

และรัชกาลที่	9	แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	จึงได้บรรจุ	เลข	๘	และ	๙	ไว้ในตราสัญลักษณ์และได้

อัญเชิญฉัตรมาประกอบเพื่อให้สมพระเกียรติ	

•	 ดอกไม้ใบไม้	 หมายถึง	 ความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม			

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนอย่างต่อเนื่อง	

ความหมาย	
•	 มหาวิทยาลัยได้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี									

มาประดับไว้ในตราสัญลักษณ์	 เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นเครื่องหมายแห่งความ					

จงรักภักดีของประชาชน	บุคลากร	และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งมวล	

•	 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเป็นพระราชชนนีของพระมหากษัตริย์	 รัชกาลที่	 8	

และรัชกาลที่	9	แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	จึงได้บรรจุ	เลข	๘	และ	๙	ไว้ในตราสัญลักษณ์และได้

อัญเชิญฉัตรมาประกอบเพื่อให้สมพระเกียรติ	

•	 ดอกไม้ใบไม้	 หมายถึง	 ความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม			

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนอย่างต่อเนื่อง	
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สีประจำมหาวิทยาลัย


	 	

	

	

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย
	

	

	 	

	

	

	

ลายตุงประจำมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ได้นำแถบประดับของตุง	 อันเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะ	 และความเป็น

สิริมงคลอันสูงยิ่งมาประดับไว้ที่แถบครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย	ในแถบตุง	ประกอบด้วย		

	 ลายปราสาท	 หมายถึง		สวรรค์ชั้นดาวดึงส์	

	 ลายหนู	 หมายถึง		 ปีประสูติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี					

	 	 	 ซึ่งตรงกับ	ปี	พ.ศ.	2443				

	 ลายพญานาค	 หมายถึง	 สัตว์ที่ปรากฏในศิลปวัฒนธรรมล้านนาอย่างต่อเนื่อง	

	 	 	 ซึ่งตามตำนานกล่าวถึงว่าเป็นสัตว์ที่พิทักษ์พระพุทธศาสนา	

	 ลายเสือ		 หมายถึง	 ปีก่อตั้งมหาวิทยาลัย	ซึ่งตรงกับปีขาล	พ.ศ.	2541	





สีประจำมหาวิทยาลัย	คือ	สีแดง	และสีทอง

					สีแดง		:		แสดงถึงองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

					สีทอง		:		แสดงถึงความรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยอย่างไม่มีขอบเขต

สีประจำมหาวิทยาลัย	คือ	สีแดง	และสีทอง

					สีแดง		:		แสดงถึงองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

					สีทอง		:		แสดงถึงความรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยอย่างไม่มีขอบเขต

								ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย	คือ		ดอกหอมนวล	(ลำดวน)								ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย	คือ		ดอกหอมนวล	(ลำดวน)
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ประวัติความเป็นมามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นับตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	2534	 เป็นต้นมา	 ชาวเชียงรายได้รณรงค์	 เรียกร้องและระดมความคิดเห็นร่วมกัน

ระหว่างภาครัฐและเอกชน	 ให้จัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับสูงขึ้นในจังหวัดเชียงราย	 ดังปรากฏอยู่ในแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย	ปี	พ.ศ.	2536-2545	ทิศทางการพัฒนาที่สำคัญประการหนึ่ง	คือ	การ

ศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 ทั้งจังหวัดเชียงรายและจังหวัดภาคเหนือตอนบน	 ตลอดจนประเทศในกลุ่ม

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอีกด้วย			

ป	ี พ.ศ.	2537	 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการรณรงค	์ เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้น	 โดยแนวทางแรกให	้					

จัดตั้งเป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ แนวทางที่สองให้ยกฐานะสถาบันราชภัฏเชียงรายให้													

เป็นมหาวิทยาลัย	 และแนวทางสุดท้ายให้จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยขึ้นมาใหม่	 แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ใน

ขณะนั้นแม้จะมีแรงสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ	ก็ตาม	
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18	 กรกฎาคม	 2538	 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคต	 	 คณะกรรมการรณรงค์

จัดตั้งมหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยราชการจังหวัดเชียงราย	 ได้ประชุมปรึกษาหารือและเห็นพ้องต้องกันว่า				

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่ออาณาประชาราษฎร์								

โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายที่ทรงใช้เป็นสถานที่สร้างพระตำหนักและทรงริเริ่มโครงการพัฒนาดอยตุงขึ้น					

ซึ่งนำความเจริญรุ่งเรืองมายังจังหวัดเชียงรายและประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง	 ฉะนั้น	 เพื่อแสดงความ						

จงรักภักดีและเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 ตลอดจนเพื่อสนองพระราช

ปณิธานของพระองค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งการพัฒนาคน	 จึงได้จัดทำ

โครงการเสนอต่อรัฐบาล	ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดเชียงราย	

5	 มีนาคม	 2539	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่จังหวัดเชียงราย	 โดย

มอบหมายให้ทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น	 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่จะให้สถาบันราชภัฏยกฐานะขึ้นเป็น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและได้เสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 โดยยกฐานะสถาบัน

ราชภัฏขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงต่อคณะรัฐมนตรี	 แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทำให้ไม่ได้รับ

การพิจารณา	

13	กุมภาพันธ์	2540	คณะรัฐมนตรี	โดยการนำของพลเอกชวลิต		ยงใจยุทธ	นายกรัฐมนตรี	มอบให้

ทบวงมหาวิทยาลัยจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยใหม่	 โดยไม่ยกฐานะสถาบันราชภัฏ

เชียงรายเป็นมหาวิทยาลัย	 ดังนั้นทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติมหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง

ฉบับใหม่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี	และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	18	กุมภาพันธ์	2540	เห็นชอบในหลักการ

ตามร่างพระราชบัญญัติที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอ	 แล้วส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตรวจร่าง	 และ
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ดำเนินการตามกระบวนการนิติบัญญัติต่อไป	 โดยแต่งตั้งให้	 รองศาสตราจารย์	 ดร.วันชัย	 ศิริชนะ	 ปลัดทบวง

มหาวิทยาลัย	เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งเพื่อดำเนินการต่างๆ	ให้เรียบร้อยและเสรจ็สิน้โดยเรว็			

สำหรับที่ดินที่ใช้ก่อสร้างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้น	 คณะกรรมการจังหวัดเชียงรายได้จัดเตรียมไว	้						

3	 แหง่คอื	 บรเิวณดอยแงม่	 อำเภอเมอืงเชยีงราย	 บรเิวณจอมหมอกแกว้	 อำเภอแมล่าว	 และบริเวณดอยโตน	

อำเภอเวียงชัย	 ต่อมานายมนตรี	 ด่านไพบูลย์	 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย	 และรองศาสตราจารย์	

ดร.วันชัย	 ศิริชนะ	 ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย	 ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการจดัตัง้มหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง								

ได้ร่วมกันพิจารณาเลือกพื้นที	่ ในที่สุดได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร	 ที่จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่	 29							

กรกฎาคม	2540	มีมติให้ใช้พื้นที่บริเวณ	ดอยแง่ม	จำนวน	4,997	ไร่	เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน	

การเตรียมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยได้คืบหน้าเป็นลำดับ	 จนกระทั่งมีการตราพระราชบัญญัติ	 จดัตัง้

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้น	 เมื่อวันที	่ 25	 กันยายน	 2541	 และรัฐบาลก็ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการ								

เตรียมการในเบื้องต้น	ตั้งแต่ปีงบประมาณ	2539								

และจัดสรรงบประมาณเพื่ อการก่ อสร้ า ง													

ในปีงบประมาณ	 2542	 โดยใช้งบประมาณรวม

ทั้งสิ้น	 2,325	 ล้านบาท	 โดยกำหนดสร้างเสร็จ

สมบูรณ์ในระยะเวลา	5	ปี		
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ปี	 พ.ศ.	2542	 มหาวิทยาลัยได้เปิด		

รับนักศึกษารุ่นแรกของมหาวิทยาลัย	 โดย				

เปิดรับ	 2	 สาขาวิชา	 คือ	 สาขาวิชาเทคโนโลยี			

สารสนเทศ	 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	

และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร	สำนักวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร	

เมื่อวันที่	 3	 กุมภาพันธ์	 2547	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 ได้ทรงมี					

พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ	 ให้สมเด็จ	

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	

เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์	 ประกอบพธิเีปดิมหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง	 พธิเีปดิศนูยภ์าษาและวฒันธรรม

จนีสรินิธร	 และพธิพีระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา	 ประจำปีการศึกษา	 2545	 ซึง่เปน็บณัฑติ								

รุน่แรกของมหาวทิยาลยั	ยงัความปลืม้ปตีสิำนกึในพระมหากรณุาธคิณุเปน็ลน้พน้		

การดำเนินการก่อสร้างมหาวิทยาลัยได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง	 และเป็นไปตามแผนดำเนินงาน						

ทุกประการ	จนในที่สุดโครงการก่อสร้างระยะที่	 1	 ได้เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่	 6	พฤษภาคม	2547	นับเป็นการ				

สิ้นสุดโครงการพัฒนากายภาพระยะที่	1	โดยสมบูรณ์	

นับตั้งแต่ได้มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นต้นมา	 มหาวิทยาลัยได้มีการ

พัฒนาท้ังทางกายภาพและวิชาการควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งมุ่งเน้นการสืบสานพระราชปณิธานใน

องค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้วยความจงรักภักดีและมุ่งหวังที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งนี้						

ให้เติบโตอย่างมั่นคง	เพื่อเป็นสถาบันที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และประเทศชาติสืบต่อไป	

	





การบริหารและ
ทรัพยากรการดำเนินงาน





13รายงานประจำปี	2550		มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การบริหารและทรัพยากรการดำเนินงาน

•	การบริหารมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ	 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	 มีสภา

มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุด	 ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย	 และกำหนดนโยบาย				

ในการดำเนินงานด้านต่างๆ	 มีคณะกรรมการอีก	 4	 ชุด	 คือ	 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย										

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน	 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล	 และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน	

คณะกรรมการดังกล่าว	 ทำหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการดำเนินกิจการ

ของมหาวิทยาลัย	 กลั่นกรองเรื่องต่างๆ	ที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน	 การบริหารงานบุคคล	 และการ							

ตรวจสอบภายใน	 ตามลำดับ	 ก่อนที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา	 ในด้านการบริหารการศึกษา	

มหาวิทยาลัย	 มีสภาวิชาการทำหน้าที่กำกับดูแลงานด้านวิชาการ	 การเรียนการสอน	 มาตรฐานและคุณภาพ

การศึกษา	รวมทั้งการกำหนดทิศทางและนโยบาย	ด้านวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัย	

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดแบ่งหน่วยงานภายในเป็น	 4	 กลุ่ม	 	 กลุ่มที่หนึ่งคือ	 สำนักวิชา	 จำนวน					

9	 สำนักวิชา	 ทำหน้าที่ในการจัดเรียนการสอน	 การวิจัย	 การบริการวิชาการ	 และการทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม	 กลุ่มที่สองคือ	 ศูนย์	 จำนวน	 5	 ศูนย์	 ทำหน้าที่ให้การสนับสนุน	 	 การดำเนินงานของสำนักวิชา	

กลุ่มที่สามคือ	 สำนักงานจำนวน	 3	 สำนักงาน	 ทำหน้าที่สนับสนุนด้านการบริหารจัดการต่างๆ	 นอกจากนี้					

ยังมีโครงการและกิจกรรมพิเศษ	 ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามภารกิจเฉพาะ	 เช่น	 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบัน

อุดมศึกษา	 โครงการจัดตั้งสถาบันชา	 โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ											

สิ่งแวดล้อม	และโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง	เป็นต้น	
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•	โครงสร้างการจัดองค์กร

	

																																																																																																																																

																																																												

สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมายเหตุ * โครงการหรือกิจกรรมพิเศษที่จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยเป็นโครงการภายในมหาวิทยาลัย

Àπà«¬μ√«® Õ∫¿“¬„π 
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•	งบประมาณ

ในปีงบประมณ	2550	มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน		จำนวน	461,816,800	บาท	

และมหาวิทยาลัยได้นำเงินรายได้มาสมทบอีกจำนวน	382,249,200	บาท		

ตารางที่1:งบประมาณจำแนกตามแหล่งที่มา																																																															

หน่วย	:	บาท	

ปีงบประมาณ

แหล่งที่มา

รวม ร้อยละจำนวนเงิน

งบประมาณแผ่นดิน

ร้อยละ จำนวนเงินรายได้ ร้อยละ

2549	 360,105,900	 65	 194,545,000	 35	 554,650,900	 100		

2550	 461,816,800		 55	 382,249,200	 45	 844,066,000	 100		

ผลต่างงบประมาณ +101,710,900 28 +187,704,200 96 +289,415,100 52

																																										

แผนภูมิที่1งบประมาณจำแนกตามแหล่งที่มา																																											

																				

จากตารางที่	 1	 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณของปี	 2549	 กับปี	 2550	 พบว่าปีงบประมาณ	

2550	 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น	 289,415,100	 บาท	 หรือร้อยละ	 52	 โดยได้รับ											

งบประมาณเพิ่มขึ้นในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน	 101,710,900	 บาท	 หรือร้อยละ	 28	 และในส่วนของเงิน

รายได้	187,704,200	บาท	หรือร้อยละ	96	

หน่วย	:	ล้านบาทหน่วย	:	ล้านบาท

360 (65%)

195 (35%)

462 (55%)
382 (45%)

0

100

200

300

400

500

2549 2550

 : 
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ประเภทรายจ่าย ปีงบประมาณ2549 ปีงบประมาณ2550 ผลต่างงบประมาณ ร้อยละ

งบดำเนินงาน 381,876,764 606,222,711 +224,345,947 59

งบลงทุน 172,774,136 237,843,289 +65,069,153 38

		ครุภัณฑ์	 75,573,606	 50,182,889	 	 	

		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	 97,200,530	 187,660,400	 	 	

รวม 554,650,900 844,066,000 +289,415,100 52

																																																																																																																

																																																			

แผนภูมิที่2งบประมาณจำแนกตามประเภทรายจ่าย		 	 	 	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณของปี	 2549	 กับปี	 2550	 พบว่าปีงบประมาณ	 2550	

มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น	 289,415,100	 บาท	 หรือร้อยละ	 52	 โดยได้รับงบประมาณ				

เพิม่ขึน้ในสว่นของงบดำเนนิงาน	224,345,947	บาท	หรอืรอ้ยละ	59	และในสว่นของงบลงทนุ	65,069,153	บาท	

หรือร้อยละ	38	

	

	

หน่วย	:	ล้านบาทหน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	บาท	
ตารางที่2:งบประมาณจำแนกตามประเภทรายจ่าย

382 (69%)

173 (31%)

606 (69%)

238 (31%)

0
100
200
300
400
500
600
700

2549 2550

 : 
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•	บุคลากร

ในปีงบประมาณ	 2550	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น	 666	 คน	 ประกอบด้วย								

สายบริหารวิชาการ	 26	 คน	 สายวิชาการ	 261	 คน	 และสายปฏิบัติการ	 379	 คน	 นอกจากบุคลากรจำนวน									

ดังกล่าวแล้ว	มหาวิทยาลัยยังจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนอีกจำนวน	113	คน	

ตารางที่3:จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทสายงาน																																																				

																																																																																																				หน่วย	:	คน

ประเภทบุคลากร
คุณวุฒิ

รวมต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

สายบริหารวิชาการ	 -	 -	 10	 16	 26	

สายวิชาการ	 -	 31	 177	 53	 261	

สายปฏิบัติการ*	 86	 278	 15	 -	 379	

รวม 86 309 202 69 666

																																																																												ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2550	

	

หมายเหตุ		*พิจารณาตามวุฒิการศึกษาในการจ้างงานของส่วนการเจ้าหน้าที่	



แผนภูมิที่3จำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามวุฒิการศึกษา

หมายเหตุ		วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสายวิชาการ	เป็นชาวต่างชาติและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา



177  (68%)

31  (12%)53  (20%)

177  (68%)

31  (12%)53  (20%)
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แผนภูมิที่4จำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ
	

	

























แผนภูมิที่5จำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามเชื้อชาติ

	

	

	

	

	

	

	

	

	

6  (2%)
9  (3%) 246  (95%)

217  (83%)44  (17%)
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•	อาคารสถานท่ี		

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ	5,000	ไร่	มีอาคารสถานที่	ดังนี้	

ตารางที่4:อาคารสถานที่

รายการ
จำนวน

(หลัง/สนาม)

พื้นที่ใช้สอย

(ตารางเมตร)

1.		อาคารสำนักงานอธิการบดี	 1	 6,200	

2.		อาคารสำนักวิชา			 2	 22,000	

3.		อาคารเรียนรวม		 4	 28,300	

4.		อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		 6	 33,900	

5.		อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	 1	 11,800	

6.		อาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร	 1	 3,021	

7.		อาคารศูนย์บริการและวิจัย	 1	 8,000	

8.		อาคารส่วนหน้า		 12	 3,600	

9.		อาคารโรงอาหาร			 2	 8,500	

10.	อาคารหอพักนักศึกษา	 14	 58,178	

11.	อาคารที่พักบุคลากร	 	 	

•	 อาคารชุด			 9	 12,569	

•	 บ้านพัก			 51	 5,290	

12.	อาคารที่พักบุคคลภายนอก	 1	 3,929	

13.	อาคารกีฬาอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ	72	พรรษา	
				บรมราชินีนาถ	

1	 8,857	

14.	อาคารศูนย์วนาศรม	 13	 3,524	

15.	อาคารโรงผลิตน้ำประปา	 1	 567	

16.	อาคารบ่อบำบัดน้ำเสีย	 3	 120	
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รายการ
จำนวน

(หลัง/สนาม)

พื้นที่ใช้สอย

(ตารางเมตร)

17.	ป้อมตำรวจ	 1	 12	

18.	ป้อมยาม	 1	 31	

19.	สนามกอล์ฟ	 1	 168	
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•	อุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยี

1.ทรัพยากรสารสนเทศ

ในปีงบประมาณ	2550	มหาวิทยาลัยได้พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน	

การสอน	 การวิจัยของมหาวิทยาลัย	 และการบริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบของดิจิตอล	 เพื่อการศึกษา

ค้นคว้าโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่	 กล่าวคือ	 มหาวิทยาลัยได้พัฒนาห้องสมุดให้อยู่ในระบบการทำงาน				

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	 และเป็นห้องสมุดที่พัฒนาไปสู่ห้องสมุดมีชีวิต	 (Living	 Library)	 โดยเน้นการจัดหา

และจัดทำสารสนเทศในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น	 อาทิ	 ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์	 หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์	(e-Book)	ในสาขาวิชาต่าง	ๆ	และการจัดทำผลงานวิจัยและการศึกษาส่วนบุคคลระดับบัณฑิต

ศึกษา	 ตลอดจนเอกสารจดหมายเหตุที่มีคุณค่าและภาพถ่ายโบราณของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอล	

(Digital	 Collection)	 ทั้งนี้	 ยังรวมไปถึงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยในประเทศ									

ในโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย	 (ThaiLIS)	 เพื่อการใช้ฐานข้อมูลทรัพยากร							

สารสนเทศร่วมกันในรูปแบบสหบรรณานุกรม	(Union	Catalog)	ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย	
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สว่นดา้นบรกิารสารสนเทศ	มหาวทิยาลยัไดข้ยายการบรกิาร	 Internet	แบบเครอืขา่ยไรส้าย	 (Wireless	

Network)	 ครอบคลุมทั้งอาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	 เพื่อให้อาจารย์	 บุคลากร	 และนักศึกษา	

ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงสารสนเทศผ่านระบบ	 Internet	 และ	 Intranet	 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้นำ

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการการเรียนการสอนบนเครือข่ายหรือระบบ	 e-Learning						

(LMS	 Learning	 Management	 System)	 ตลอดจนระบบซอฟท์แวร์ในศาสตร์ตา่ง	 ๆ	 เพือ่การเรยีนรูด้ว้ย

ตนเอง	อาท	ิภาษาองักฤษ	ภาษาจนี	ภาษาญีปุ่น่	และเทคโนโลยสีารสนเทศ	เปน็ตน้	

นอกจากนี้ยังได้มีการขยายเวลาการให้บริการห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าทรพัยากร

สารสนเทศในช่วงสัปดาห์ก่อนสอบและระหว่างสอบทั้งการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค	 ทั้งนี้	

มหาวิทยาลัยได้เปิดให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาใช้บริการเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการของจังหวัด

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	
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ตารางที่5:ทรัพยากรสารสนเทศและอุปกรณ์ที่ให้บริการ

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วยนับ

1	 หนังสือ	 	 	

	 				-	ภาษาไทย		 48,115	 เล่ม	

	 				-	ภาษาต่างประเทศ		 50,755	 เล่ม	

2	 วารสาร		 	 	

	 				-	ภาษาไทย		 504	 รายชื่อ	

	 				-	ภาษาต่างประเทศ		 100	 รายชื่อ	

3	 หนังสือพิมพ์		 	 	

	 				-	ภาษาไทย	 20	 รายชื่อ	

	 				-	ภาษาต่างประเทศ		 3	 รายชื่อ	

4	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 	 	

	 				-	ภาษาไทย		 1,267	 แผ่น	

	 				-	ภาษาต่างประเทศ		 3,385	 แผ่น	

5	 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์			 9,362	 รายชื่อ	

6	 ฐานข้อมูล	online		 	 	

	 				-	ภาษาไทย		 1	 ฐาน	

	 				-	ภาษาต่างประเทศ		 10	 ฐาน	

7	 เครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น		 180	 เครื่อง	

8	 ที่นั่งอ่านหนังสือ		 520	 ที่นั่ง	

9	 ห้องศึกษาค้นคว้า		 10	 ห้อง	

10	 ห้องรับชมมัลติมีเดีย		 3	 ห้อง	

11	 จุดรับชมมัลติมีเดียเดี่ยว		 32	 ที่นั่ง	

12	 จุดรับชมข่าวสาร	Cable	TV		 24	 ที่นั่ง	

13	 ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง	(ภาษาอังกฤษ)	 64	 ที่นั่ง	

14	 ห้องชมภาพยนตร์		 108	 ที่นั่ง	
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2.ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยได้ให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 ครอบคลุมพื้นที่ทั้งมหาวิทยาลัย	 ทั้งส่วน							

การศึกษา	และส่วนที่พักอาศัย	 โดยระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย	มี	2	แบบ	คือ	ระบบเครือข่ายแบบมี

สาย	 และระบบเครือข่ายแบบไร้สาย	 นอกจากนั้นยังมีระบบโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย	 (Voice	 Over	 IP)									

ให้บริการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 จังหวัดเชียงราย	 กับหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	

กรุงเทพมหานคร	จำนวน	4	คู่สาย	







การเชื่อมโยงเครือข่ายแบบมีสายภายในมหาวิทยาลัย
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3.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

	 มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร		ดังนี้	

	 3.1	ระบบบริการการศึกษา	ประกอบไปด้วย	

	 					1.			ระบบหลักสูตรและแผนการศึกษา	

													2.			ระบบรับเข้าศึกษา	

	 						3.		ระบบทะเบียนประวัติ	

	 					4.			ระบบตารางสอนสอบ	

	 					5.			ระบบลงทะเบียน	

	 					6.			ระบบการเงินนักศึกษา	

	 					7.			ระบบเอกสารสำคัญทางการศึกษา	

	 					8.			ระบบทุนและการกู้ยืม	

	 					9.			ระบบกิจกรรมนักศึกษา	

10.			ระบบหอพักนักศึกษา	

												11.			ระบบสถิติ	

												12.		ระบบบริการนักศึกษา	อาจารย์	พนักงาน	

	 3.2	ระบบบริหารจัดการ	ประกอบไปด้วย	

	 						1.		ระบบบุคลากร	

	 						2.		ระบบเงินเดือน	

	 						3.		ระบบค่าตอบแทน	(OT)	

	 						4.		ระบบลูกจ้างรายวัน	

	 						5.		ระบบจองรถยนต์	

	 						6.		ระบบสารบรรณออนไลน์	

	 						7.		ระบบงบประมาณ	การเงิน	บัญชี	และพัสดุ	เกณฑ์พึงรับ	–	พึงจ่าย	ลักษณะ	3	มิติ	

	 						8.		ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่าย	Internet	

	 3.3	ระบบบริการ	ประกอบไปด้วย	

	 					1.			ระบบขอยืม/ขอใช้	โสตทัศนูปกรณ์ออนไลน์	

	 					2.			ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์	

	 					3.			ระบบแจ้งลงโปรแกรมระบบสารสนเทศออนไลน์	

	 					4.			ระบบแจ้งแก้ไขโปรแกรมระบบสารสนเทศออนไลน์	
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4.การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์		

มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์	 เพื่อให้บริการในการจัดการเรียนการสอน	 และการบริหาร

จัดการ	ดังนี้	

1.		สนับสนุนการเรียนการสอน	มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บริการ	จำนวน	760	เครื่อง		

2.	 สนบัสนนุการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง	และสบืคน้ขอ้มลู	มเีครือ่งคอมพวิเตอรไ์วบ้รกิาร	จำนวน	429	เครือ่ง			

3.	 สนบัสนนุการบรหิารจดัการและการปฏบิตังิาน	มเีครือ่งคอมพวิเตอรไ์วบ้รกิาร	จำนวน		701	เครือ่ง	

































5.การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์

ในปีงบประมาณ	 2550	 มหาวิทยาลัยได้ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์	 เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน						

การสอน	 การประชุม	 การสัมมนา	 และการจัดกิจกรรม	 ให้แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย				

โดยให้บริการในกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้	

	 1.	 สนับสนุนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	 จำนวน	 26	หลักสูตร	 82	 ห้องเรียน	

	 2.		สนับสนุนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา				จำนวน	24	หลักสูตร	 12	 ห้องเรียน	

	 3.		สนับสนุนการประชุม	อบรม	สัมมนา	และบรรยายพิเศษ								จำนวน		 697	 ครั้ง	

	 4.		สนับสนุนการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน	และงานเลี้ยงรับรอง				จำนวน			231	 ครั้ง	

	 5.		สนับสนุนงานกิจกรรม	และงานพิธีการของมหาวิทยาลัย							จำนวน		 20	 ครั้ง	

	 6.		สนับสนุนงานกิจกรรมของนักศึกษา																													จำนวน		 78	 ครั้ง	
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6.ห้องปฏิบัตการวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน	 การวิจัยและ									

การบริการ	 โดยในปีการศึกษา	 2550	 มีการให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบ่งตามลักษณะการใช้งาน	

ดังนี้	

6.1ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน

ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน	 ให้บริการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชา	

และเพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้รายวิชาที่ใช้ห้องปฏิบัติการ		

สำหรับการเรียนการสอน	 มีจำนวนนักศึกษาไม่เกิน	 50	 คนต่อหนึ่งตอนเรียน	 และในแต่ละตอนเรียนจะมี				

นักศึกษาเรียนประมาณ	16	กลุ่ม				
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ในการจัดการเรียนการสอน	 ปีการศึกษา	 2550	 	 มีจำนวนห้องปฏิบัติการชีววิทยาและเทคโนโลยี

ชีวภาพสูงกว่าห้องปฏิบัติการอื่น		ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนนักศึกษา	จำนวนรายวิชา		และจำนวนตอนเรียนที่มี

อัตราการใช้ห้องสูงกว่าห้องปฏิบัติการอื่น	

ตารางที่6:จำนวนห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนปีการศึกษา2550

ห้องปฏิบัติการ จำนวนห้อง

ปฏิบัติการ

จำนวน

รายวิชา

จำนวน

ตอนเรียน

จำนวน

นักศึกษา

1.		ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์และพื้นฐานวิศวกรรม	

1.1		ด้านฟิสิกส์	

1.2		ด้านพื้นฐานวิศวกรรม	

2.		ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว														

และบรรจุภัณฑ์	

3.		ห้องปฏิบัติการชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ	

4.		ห้องปฏิบัติการเคมีและวิทยาศาสตร์	

เครื่องสำอาง	

5.		ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร	

6.		ห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์	

	

3	

4	

3	

	

8	

6	

	

5	

2	

	

4	

8	

6	

	

27	

12	

	

12	

3	

	

10	

14	

6	

	

45	

30	

	

12	

3	

	

529	

401	

77	

	

1,389	

1,077	

	

341	

5	

รวม 31 72 120 3,819
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ตารางที่7:จำนวนครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปีการศึกษา2550		

ห้องปฏิบัติการ จำนวนครุภัณฑ์(เครื่อง)

1.	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	 112	

2.	ห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม	 276	

3.	ห้องปฏิบัติการชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ	 428	

4.	ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	 27	

5.	ห้องปฏิบัติการเคมี	 175	

6.	ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร	 120	

7.	ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว	 36	

8.	ห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์	 47	

รวม 1,221

6.2ห้องปฏิบัติการสำหรับกลุ่มงานวิจัยเฉพาะทาง				

ห้องปฏิบัติการสำหรับกลุ่มงานวิจัยเฉพาะทาง	ให้บริการเพื่อรองรับการทำโครงงานพิเศษของนักศึกษา	

ตลอดจนการทำงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์		

	

ตารางที่8:จำนวนห้องปฏิบัติการสำหรับกลุ่มงานวิจัยเฉพาะทางปีการศึกษา2550

กลุ่มงานวิจัย
จำนวน อาจารย์และ จำนวนนักศึกษา

รวม

 
ห้องปฏิบัติการ บุคลากร

ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา  

1.		ชีววิทยาขั้นสูง	(Advanced	Biology)																			 3	 6	 6	 6	 18	

2.		นิเวศวิทยา,	อนุกรมวิธาน	
				และสรีรวิทยา		(Ecology,				 	
	 Taxonomy	&	Physiology)	

2	 6	 39	 4	 49	

3.		จุลชีววิทยา	(Microbiology)	 1	 10	 10	 2	 22	

4.		ชีวเคมี	(Biochemistry)	 5	 8	 37	 -	 45	

5.		ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและธรรมชาติ		
				(Medicinal	and	Natural	Product)	

6	 11	 10	 1	 22	

6.		วัสดุศาสตร์	(Material	Science)	 1	 4	 1	 10	 15	

รวม 18 45 103 23 171



30 รายงานประจำปี	2550		มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 6.3ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูง

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูงให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอน	 งานวิจัยและวิชาการ			

แก่สังคม	 และให้บริการวิเคราะห์	 ทดสอบผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าทั้งจากชุมชนและ

โรงงานอุตสาหกรรม	 รวมทั้งการวิเคราะห์และทดสอบเพื่อให้การรับรองมาตรฐานสินค้า	 และการให้บริการ

สอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม	

โดยแบ่งกลุ่มงานที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบทั้งสิ้น	6	กลุ่มงาน	ได้แก่	

1.		กลุ่มงานวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี	

2.		กลุ่มงานวิเคราะห์ทดสอบทางกายภาพ	

3.		กลุ่มงานวิเคราะห์ทดสอบทางชีวภาพ	

4.		กลุ่มงานบริการสอบเทียบ	(มวล	อุณหภูมิ	ความดัน)	

5.		กลุ่มงานการตรวจสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	(มผช.)	

6.		กลุ่มงานสนับสนุนงานวิเคราะห์ทดสอบ	

	

ตารางที่9:ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์สำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูง

	

กลุ่มเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ

1.Chemicalanalysis

1.1	Atomic	Absorption	Spectrophotometer	

1.2	Microwave	Digestion	

1.3	High	Performance	Liquid	Chromatography		

1.4	UV-Visible	spectrophotometer	

1.5	FTIR-Raman	Spectrometer	

1.6	Gas	Chromatography	

1.7	Gas	Chromatography	/Mass	Selective	Detector	

2.Physicalanalysis

2.1	X-ray	Diffractometor		(XRD)	

2.2	X-ray	Fluoressence	Spectrometer	(XRF)	

2.3	Dilatometer	

2.4	Thermogravimetric	Analysis	(TGA)	

2.5	Differential	Scanning	Calorimeter	(DSC)	

2.6	Universal	Testing	Machine	(UTM)	
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กลุ่มเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ

2.7	Microhardness	Test	Machine	

2.8	Pendulum	Impact	Testing	Machine	

2.9	Scanning	Electron	Microscope/Energy	Dispersive	Spectrometer	(SEM)	

2.10	Particle	Distribution	Analyser	

	

ในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูง	 มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน	

วัสดุ	 อุปกรณ์และสารเคมีที่มีความพร้อมและพอเพียงสำหรับการเรียนการสอนและงานวิจัย	 รวมทั้งมีการ

จัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการอย่างมีมาตรฐาน	 นอกจากนี้	 ความสำคัญของการให้บริการ

วิเคราะห์ทดสอบ	 คือ	 ความถูกต้องแม่นยำตามหลักวิชาการ	 มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายมุ่งมั่นพัฒนาการ

ดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ระบบคุณภาพภายใต้ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	 ISO/IEC	 17025:	 2005	 โดยได้เริ่ม

ดำเนินการ	ตั้งแต่ปีงบประมาณ	2548	เป็นต้นมา	

	

ตารางที่10:การพัฒนางานบริการวิเคราะห์/ทดสอบเพื่อเข้าสู่ระบบคุณภาพ

ปีงบประมาณ ระบบงาน
ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก

หน่วยงาน กิจกรรม

2548	 งานสอบ

เทียบ	

สถาบันมาตรวิทยา

แห่งชาติ	

(มว.)	

รว่มทำบนัทกึขอ้ตกลงว่าด้วยความร่วมมือการถ่ายทอด

เทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาและการกระจายความ						

ถูกต้องไปสู่อุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนบน		

(7	ต.ค.	48)	

2550	 งาน

วิเคราะห์/

ทดสอบทาง

เคมี	

สำนักงาน	

มาตรฐาน	

ผลิตภัณฑ์		

อุตสาหกรรม		

(สมอ.)	

ร่วมทำบันทึกข้อตกลงว่ าด้วยความร่วมมือระหว่าง								

ห้องปฏิบัติ การทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน									

เพื่อให้การดำเนินการจัดระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ				

ตามมาตรฐาน	 ISO/IEC	 17205	 บรรลุผลสำเร็จตาม									

เป้าหมาย	

	 	 สถาบันวิจัย	

วิทยาศาสตร์	

และ	เทคโนโลยี	

แห่งชาติ	

(วว.)	

รว่มทำบนัทกึขอ้ตกลงวา่ดว้ยความรว่มมอืเป็นหน่วยงาน		

ให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบคุณภาพฯ	 ภายใต้

โครงการความร่วมมือของ	สมอ.	





ผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจ
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•	การจัดการศึกษา

1.ระบบการศึกษาและการรับเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	มีระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาค	ในแต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาการ

เรียนการสอน	18	สัปดาห์	โดยมีการจัดการเรียนการสอนใน	3	ระดับ	คือ	ระดับอนุปริญญา	ระดับปริญญาตรี	

และระดับบัณฑิตศึกษา	

ระบบการรับนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีมี	3	ระบบคือ		

1.ระบบรับตรง	เป็นการรับสมัครนักเรียนจากทั่วประเทศ	

2.ระบบโควตา	เป็นการจัดสรรโควตาให้นักเรียนในเขตภาคเหนือ	รวม	17	จังหวัด	

3.ระบบสอบคัดเลือกจากส่วนกลาง	 เป็นการคัดเลือกผ่านกระบวนการรับสมัครคัดเลือกบุคคล					

เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	

สำหรับการรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา	 และ

ระดับบัณฑิตศึกษา	 มหาวิทยาลัยได้จัดระบบการรับ

และการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	

ผลการดำเนินงานตามภารกิจ
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2.หลักสูตรที่เปิดสอน

ในปีการศึกษา	2550	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีหลักสูตรที่เปิดสอนรวม	50	หลักสูตร	โดยจำแนกเป็น

หลักสูตรระดับอนุปริญญา	1	หลักสูตร	ระดับปริญญาตรี	26	หลักสูตร	ระดับปริญญาโท	16	หลักสูตร	และ

ระดับปริญญาเอก	7	หลักสูตร	ดังรายละเอียดต่อไปนี้	

	

ตารางที่11:จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนปีการศึกษา2550

	
ระดับการศึกษา จำนวนหลักสูตร

อนุปริญญา	 1	

ปริญญาตรี	 26	

ปริญญาโท	 16	

ปริญญาเอก	 7	

รวม 50
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ตารางที่12:หลักสูตรที่เปิดสอนปีการศึกษา2550
	

ระดับการศึกษา สำนักวิชา/หลักสูตร สาขาวิชา

อนุปริญญา วิทยาศาสตร์สุขภาพ 	

	 อนุปริญญา*	 1.			การส่งเสริมสุขภาพ	

ปริญญาตรี การจัดการ 	

	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	 1.			การจัดการการท่องเที่ยว	

	 	 2.			การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ	

	 	 3.			บริหารธุรกิจ	

	 บัญชีบัณฑิต	 4.			การบัญชี	

	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต	 5.			เศรษฐศาสตร์	

	 เทคโนโลยีสารสนเทศ 	

	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	 6.			การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	

	 	 7.			เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว	

	 	 8.			วิทยาการคอมพิวเตอร์	

	 	 9.			วิศวกรรมซอฟต์แวร์	

	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 10.		วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	

	 	 11.		วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ	

	 พยาบาลศาสตร์ 	

	 พยาบาลศาสตรบัณฑิต	 12.		พยาบาลศาสตร์	

	 นิติศาสตร์ 	

	 นิติศาสตรบัณฑิต	 13.		นิติศาสตร์	

	 วิทยาศาสตร์ 	

	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	 14.		เคมีประยุกต์	

	 	 15.		วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	

	 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 	

	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	 16.		วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	

	 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 	

	 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต	 17.		การแพทย์แผนไทยประยุกต์	

	 กายภาพบำบัดบัณฑิต	 18.		กายภาพบำบัด	

	 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	 19.		สาธารณสุขศาสตร์	

หมายเหตุ:	*	เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท	3	ณ	กรุงเทพมหานคร	
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ระดับการศึกษา สำนักวิชา/หลักสูตร สาขาวิชา

	 ศิลปศาสตร์ 	

	 ศึกษาศาสตรบัณฑิต	 20.		การสอนภาษาจีน	

	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	 21.		ภาษาจีนธุรกิจ	

	 	 22.		ภาษาอังกฤษ	

	 	 23.		ภาษาและวัฒนธรรมไทย	

	 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	 24.		การปกครองท้องถิ่น	

	 อุตสาหกรรมเกษตร 	

	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	 25.		เทคโนโลยีการอาหาร	

	 	 26.		เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์	

ปริญญาโท การจัดการ 	

	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 1.			บริหารธุรกิจ	

	 	 2.			การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	

	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 3.			การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

	 เทคโนโลยีสารสนเทศ 	

	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 4.			การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์	

	 นิติศาสตร์ 	

	 นิติศาสตรมหาบัณฑิต	 5.			นิติศาสตร์	

	 วิทยาศาสตร์ 	

	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 6.			เคมีประยุกต์	

	 	 7.			เทคโนโลยีชีวภาพ	

	 	 8.			เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิก	

	 	 9.			วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ	

	 	 10.		วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	

	 	 11.		วัสดุศาสตร์	

	 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 	

	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 12.		วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	

	 ศิลปศาสตร์ 	

	 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	 13.		รัฐประศาสนศาสตร์	

	 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	 14.		บริหารการศึกษา	

	 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 15.		วัฒนธรรมศึกษา	
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ระดับการศึกษา สำนักวิชา/หลักสูตร สาขาวิชา

	 อุตสาหกรรมเกษตร 	

	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 16.		เทคโนโลยีการอาหาร	

ปริญญาเอก การจัดการ 	

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 1.			การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

	 วิทยาศาสตร์ 	

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 2.			เคมีประยุกต์	

	 	 3.			เทคโนโลยีชีวภาพ	

	 	 4.			วัสดุศาสตร์	

	 	 5.			วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	

	 	 6.			วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ	

	 ศิลปศาสตร์ 	

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 7.			สังคมศาสตร์	

	

	

	

3.จำนวนนักศึกษา

ในปีการศึกษา	2550	มีนักศึกษาใหม่	จำนวน	2,315	คน	 เป็นนักศึกษาอนุปริญญา	59	คน	นักศึกษา

ปริญญาตรี	2,089	คน	ระดับบัณฑิตศึกษา	167	คน	รวมเป็นนักศึกษาทั้งหมด	7,111	คน		

	

ตารางที่13:จำนวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2550จำแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา
	

สำนักวิชา/สาขาวิชา อนุปริญญา ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

การจัดการ -	 556 66 2 624

-	การจัดการการท่องเที่ยว	 -	 180	 -	 -	 180	

-	การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ	 -	 119	 -	 -	 119	

-	การบัญชี	 -	 56	 -	 -	 56	

-	บริหารธุรกิจ	 -	 144	 39	 -	 183	

-	เศรษฐศาสตร์	 -	 57	 -	 -	 57	

-	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 -	 -	 4	 2	 6	

-	การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	 -	 -	 23	 -	 23	
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สำนักวิชา/สาขาวิชา อนุปริญญา ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

เทคโนโลยีสารสนเทศ - 248 12 - 260

-	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 -	 47	 -	 -	 47	

-	เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพ

เคลื่อนไหว	

-	 62	 -	 -	 62	

-	วิทยาการคอมพิวเตอร์	 -	 35	 -	 -	 35	

-	วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ	 -	 30	 -	 -	 30	

-	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 -	 44	 -	 -	 44	

-	วิศวกรรมซอฟต์แวร์	 -	 30	 -	 -	 30	

-	การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์	 -	 -	 12	 -	 12	

พยาบาลศาสตร์ - 76 - - 76

-	พยาบาลศาสตร์	 -	 76	 -	 -	 76	

นิติศาสตร์ - 463 17 - 480

-	นิติศาสตร์	 -	 463	 17	 -	 480	

วิทยาศาสตร์ - 47 2 3 52

-	เคมีประยุกต์	 -	 10	 -	 -	 10	

-	วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	 -	 37	 -	 1	 38	

-	วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ	 -	 -	 -	 2	 2	

-	วัสดุศาสตร์	 -	 -	 1	 -	 1	

-	เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิก	 -	 -	 1	 -	 1	

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง - 95 13 - 108

-	วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	 -	 95	 13	 -	 108	

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 59 145 - - 204

-	การส่งเสริมสุขภาพ	 59	 -	 -	 -	 59	

-	การแพทย์แผนไทยประยุกต์	 -	 71	 -	 -	 71	

-	กายภาพบำบัด	 -	 21	 -	 -	 21	

-	สาธารณสุขศาสตร์	 -	 53	 -	 -	 53	
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สำนักวิชา/สาขาวิชา อนุปริญญา ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

ศิลปศาสตร์ - 423 52 - 475

-	ภาษาจีนธุรกิจ	 -	 211	 -	 -	 211	

-	ภาษาอังกฤษ	 -	 195	 -	 -	 195	

-	ภาษาและวัฒนธรรมไทย	 -	 17	 -	 -	 17	

-	บริหารการศึกษา	 -	 -	 14	 -	 14	

-	รัฐประศาสนศาสตร์	 -	 -	 30	 -	 30	

-	วัฒนธรรมศึกษา	 -	 -	 8	 -	 8	

อุตสาหกรรมเกษตร - 36 - - 36

-	เทคโนโลยีการอาหาร	 -	 29	 -	 -	 29	

-	เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์	 -	 7	 -	 -	 7	

รวม 59 2,089 162 5 2,315

	





แผนภูมิที่6จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2550จำแนกตามระบบการรับเข้า

	

	

	

	

	

	



















453  (22%) 276  (13%)

1,360  (65%)
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แผนภูมิที่7จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2550จำแนกตามภูมิลำเนา

																							 			

	

	

	



























ตารางที่14:จำนวนนักศึกษาทั้งหมดปีการศึกษา2550

	

สำนักวิชา/สาขาวิชา อนุปริญญา ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

การจัดการ - 1,993 170 2 2,165

-	การจัดการการท่องเที่ยว	 -	 613	 -	 -	 613	

-	การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ	 -	 245	 -	 -	 245	

-	การบัญชี	 -	 284	 -	 -	 284	

-	บริหารธุรกิจ	 -	 560	 143	 -	 703	

-	เศรษฐศาสตร์	 -	 291	 -	 -	 291	

-	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 -	 -	 4	 2	 6	

-	การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	 -	 -	 23	 -	 23	

54  (2.6%)
171  (8.2%)

360  (17.2%)

178  (8.5%)

179  (8.6%) 53  (2.5%)

1,094  (52.4%)
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สำนักวิชา/สาขาวิชา อนุปริญญา ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

เทคโนโลยีสารสนเทศ - 834 21 - 855

-	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 -	 165	 -	 -	 165	

-	เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพ

เคลื่อนไหว	

-	 176	 -	 -	 176	

-	วิทยาการคอมพิวเตอร์	 -	 122	 -	 -	 122	

-	วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ	 -	 110	 -	 -	 110	

-	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 -	 159	 -	 -	 159	

-	วิศวกรรมซอฟต์แวร์	 -	 102	 -	 -	 102	

-	การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์	 -	 -	 12	 -	 12	

-	เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง	 -	 -	 9	 -	 9	

พยาบาลศาสตร์ - 77 - - 77

-	พยาบาลศาสตร์	 -	 77	 -	 -	 77	

นิติศาสตร์ - 1,351 77 - 1,428

-	นิติศาสตร์	 -	 1,351	 77	 -	 1,428	

วิทยาศาสตร์ - 131 25 14 170

-	เคมีประยุกต์	 -	 15	 1	 -	 16	

-	เทคโนโลยีชีวภาพ	 -	 -	 5	 3	 8	

-	เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิก	 -	 -	 6	 -	 6	

-	วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ	 -	 -	 1	 8	 9	

-	วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	 -	 116	 3	 2	 121	

-	วัสดุศาสตร์	 -	 -	 9	 1	 10	

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง -	 199 103 - 302

-	วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	 -	 199	 103	 -	 302	

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 110 299 - - 409

-	การส่งเสริมสุขภาพ	 110	 -	 -	 -	 110	

-	การแพทย์แผนไทยประยุกต์	 -	 183	 -	 -	 183	

-	กายภาพบำบัด	 -	 21	 -	 -	 21	

-	สาธารณสุขศาสตร์	 -	 95	 -	 -	 95	
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สำนักวิชา/สาขาวิชา อนุปริญญา ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

ศิลปศาสตร์ - 1,379 144 22 1,545

-	การปกครองท้องถิ่น	 -	 252	 -	 -	 252	

-	ภาษาจีนธุรกิจ	 -	 510	 -	 -	 510	

-	ภาษาและวัฒนธรรมไทย	 -	 17	 -	 -	 17	

-	ภาษาอังกฤษ	 -	 600	 -	 -	 600	

-	บริหารการศึกษา	 -	 -	 34	 -	 34	

-	รัฐประศาสนศาสตร์	 -	 -	 83	 -	 83	

-	วัฒนธรรมศึกษา	 -	 -	 27	 -	 27	

-	สังคมศาสตร์	 -	 -	 -	 22	 22	

อุตสาหกรรมเกษตร - 160 - - 160

-	เทคโนโลยีการอาหาร	 -	 113	 -	 -	 113	

-	เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์	 -	 47	 -	 -	 47	

รวม 110 6,423 540 38 7,111

	

	

	

	

แผนภูมิที่8จำนวนนักศึกษาทั้งหมดปีการศึกษา2550จำแนกตามสำนักวิชา

	

																																																																																		

	

	

	

	

	

	















855  (12.0%)
1,428  (20.1%)

170  (2.4%)
77  (1.1%)

302  (4.2%)

409  (5.8%)

1,545  (21.7%) 2,165  (30.4%)

160  (2.3%)
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4.ผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการทำงาน

4.1ผู้สำเร็จการศึกษา

ในปีการศึกษา	 2549	 มีผู้สำเร็จการศึกษา	 จำนวน	 748	 คน	 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	

721	คน	และระดับปริญญาโท	27	คน	



ตารางที่15:จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา2549จำแนกตามสำนักวิชาและสาขาวิชา

     หน่วย	:	คน	

สำนักวิชา/สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม

การจัดการ 319 5 324

-	การจัดการการท่องเที่ยว	 71	 -	 71	

-	การบัญชี	 62	 -	 62	

-	บริหารธุรกิจ	 97	 5	 102	

-	เศรษฐศาสตร์	 89	 -	 89	

เทคโนโลยีสารสนเทศ 150 - 150

-	เทคโนโลยีสารสนเทศ 54 - 54

-	เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ 32 - 32

-	วิทยาการคอมพิวเตอร์ 44 - 44

-	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20 - 20

นิติศาสตร์ 120 - 120

-	นิติศาสตร์ 112 - 112

-	นิติศาสตร์	(ภาคเสาร์	–	อาทิตย์) 8 - 8

วิทยาศาสตร์ 18 2 20

-	เทคโนโลยีชีวภาพ 18 1 19

			-	เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิก - 1 1

ศิลปศาสตร์ 77 20 97

-	ภาษาอังกฤษ 77 - 77

-	บริหารการศึกษา - 1 1

-	รัฐประศาสนศาสตร์ - 19 19
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สำนักวิชา/สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม

อุตสาหกรรมเกษตร 37 - 37

-	เทคโนโลยีการอาหาร 23 - 23

-	เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ 14 - 14

รวม 721 27 748
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4.2ภาวะการทำงานของบัณฑิตปีการศึกษา2548

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี	 รุ่นที	่ 4															

ปีการศึกษา	 2548	 เมื่อวันที	่ 8	 กุมภาพันธ	์ 2550	 ซึ่งเป็นวันซ้อมรับปริญญา	 จำนวน	 556	 คน	 โดยได้รับ

แบบสอบถามกลับคืน	จำนวน	528	คน	คิดเป็นร้อยละ	95			

	

ตารางที่16:ภาวะการทำงานของบัณฑิตปีการศึกษา2548

รายละเอียดข้อมูล จำนวน(คน) ร้อยละ

1.สถานภาพการทำงานของบัณฑิต 528 100

									-	ทำงานแล้ว 413 78.2

				-	จะศึกษาต่อ/กำลังศึกษาต่อ 45 8.5

									-	ยังไม่ได้ทำงาน 70 13.3

2.ประเภทของงานที่ทำ 413 100

									-	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 318 77.0

									-	รับราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ 37 9.0

									-	พนักงาน/ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ	 28 6.8

									-	ธุรกิจส่วนตัว 12 2.9

									-	อื่นๆ	 18 4.3

3.สถานที่ทำงาน 413 100

									-	กรุงเทพและปริมณฑล 189 45.8

									-	ภาคเหนือ 103 24.9

									-	อื่นๆ 121 29.3

4.อัตราเงินเดือนที่ได้รับ 413 100

									-	ต่ำกว่า	10,000	บาท 193 46.7

									-	10,000	–	15,000	บาท 114 27.6

									-	มากกว่า	15,000	บาท 44 10.7

									-	ไม่ระบุ 62 15.0
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ตารางที่ 17 : อัตราเงินเดือนเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2548 

สาขาวิชา เงินเดือนเฉลี่ย

         - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 14,200 บาท

         - เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ 14,200 บาท

         - เทคโนโลยีสารสนเทศ 13,400 บาท

         - ภาษาอังกฤษ 12,900 บาท

         - เทคโนโลยีการอาหาร 12,300 บาท

         - วิทยาการคอมพิวเตอร์ 11,900 บาท

         - เศรษฐศาสตร์ 10,800 บาท

         - บริหารธุรกิจ 10,600 บาท

     - การจัดการการท่องเที่ยว  9,800 บาท

         - เทคโนโลยีชีวภาพ  9,700 บาท

         - การบัญชี  9,500 บาท

รวมเฉลี่ยทุกสาขาวิชา 11,500 บาท

 

5. การพัฒนานักศึกษา 

ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย นอกจากการสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มี “ภูมิรู้” รอบรู้ในสาขา

วิชาที่ศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยยังมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มี “ภูมิธรรม” และมี

ศักยภาพในด้านอื่นๆ ควบคู่กันไป โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนานักศึกษาแต่ละชั้นปี และใช้

กลยุทธ์ในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ถนัดและสนใจ 

ตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาและใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย   

การพัฒนานักศึกษา มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะในด้าน       

ต่างๆ ดังนี้ 

 1. การพัฒนาบุคลิกภาพและการวางตัวในสังคม 

 2. การพัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 

 3. การพัฒนาทักษะของการจัดการ 

 4. การพัฒนาประสบการณ์การอยู่ร่วมกันและการทำงานเป็นทีม 

 5. การพัฒนาความมีระเบียบวินัยและเคารพในกติกาของสังคม 

 6. การพัฒนาสุขภาพและพลานามัย 

 7. การสร้างจิตสำนึกของความเป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมีความอดทนและ   

เสียสละ  
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ในปีงบประมาณ	 2550	 มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ	ข้างต้น	 โดยมี					

ทั้งกิจกรรมด้านวิชาการ	 การพัฒนาบุคลิกภาพ	 การพัฒนาความเป็นผู้นำและกิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้าน				

อื่นๆ	 เช่น	 กีฬา	 สังคม	 ดนตรี	 และศิลปวัฒนธรรม	 เป็นต้น	 โดยมีโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนา									

นักศึกษา	จำแนกเป็นด้านต่างๆ	ดังนี้		

5.1กิจกรรมด้านวิชาการ

กิจกรรมด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร	 เป็นกิจกรรมที่เน้นการเสริมความรู้ทางวิชาการใน

หลักสูตร	 รวมถึงความรู้ทางวิชาการอื่นๆ	 ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหลักสูตร	 ซึ่งเป็นความรู้ที่นักศึกษา

สามารถนำไปใช้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย	 และนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคม

เมื่อสำเร็จการศึกษาได้อย่างเหมาะสม			

	

ตารางที่18:กิจกรรมด้านวิชาการ

ลำดับ วันเดือนปี กิจกรรม สถานที่จัด ผู้รับผิดชอบ

1 18	ธ.ค.	49 การบรรยายพิเศษ	

“ความรัก	กับชีวิต	และความสำเร็จ”	

โดย	แม่ชีศันสนีย์	เสถียรสุต

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษา

2 9	ม.ค.	50 การบรรยายพิเศษ	

“ปรัชญาหมากล้อมกับการบริหารธุรกิจ”	

โดย	คุณก่อศักดิ์	ชัยรัศมีศักดิ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษา

3 29	ม.ค.	50 การบรรยายพิเศษ	

“เราจะมีพลังงานใช้อีกนานแค่ไหน”	โดย	

บริษัท	เอสโซ่	(ประเทศไทย)	จำกัด

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษา

4 9	มี.ค.	50 ปัจฉิมนิเทศ	ปีการศึกษา	2550 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษา

5 10-12	มี.ค.	50 โครงการค่ายเหลาดินสอ	ครั้งที่	3 เขตห้ามล่าสัตว์ป่า

หนองบงคาย	

อ.เชียงแสน	จ.เชียงราย

ชมรมหนังสือทำมือ

6 7-9	เม.ย.	50 โครงการค่ายเรียนรู้...เล่าสู่แผ่นดินจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชมรมภาษาและ

วัฒนธรรมจีน

7 1	มิ.ย.	50 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ปีการศึกษา	2550

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษา

8 16	มิ.ย.	50 การบรรยายพิเศษ	“บนเส้นทาง...

สู่ความสำเร็จ”	โดย	คุณประภัทร์	ศรลัมพ์

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษา
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ลำดับ วันเดือนปี กิจกรรม สถานที่จัด ผู้รับผิดชอบ

9 18	มิ.ย.-

6	ก.ค.	50
โครงการสื่อการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษเพื่อน้อง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษา

10 11	ก.ค.	50 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษา

11 21-22		ก.ค.	50	 University	for	Life โป่งพระบาทรีสอร์ท

อ.เมือง	จ.เชียงราย

ส่วนพัฒนานักศึกษา

12 ส.ค.	-	ก.ย.		50 โครงการฝึกทักษะพิมพ์ดีดสัมผัส มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษา

13 20	-	24	ส.ค.	50 มุมความรู้การศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษา

14 5	-	17	ก.ย.50 โครงการพี่ช่วยน้องเตรียมตัวก่อนสอบ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษา

15 8	-	9	ก.ย.	50 โครงการพัฒนาศักยภาพ โป่งพระบาทรีสอร์ท

อ.เมือง	จ.เชียงราย

ส่วนพัฒนานักศึกษา

16 10	ก.ย.	50	 สื่อสร้างสรรค์	พลังปัญญา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษา

17 1	ต.ค.	49	-	

30	ก.ย.	50

แนะแนวเคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษา

18 1	ต.ค.	49	–			

30	ก.ย.	50

ห้องสมุดอาชีพและการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษา
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5.2กิจกรรมด้านกีฬา

การกีฬาเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีสุขภาพและพลานามัยที่ดี	 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้

สนับสนุนให้นักศึกษาใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาอย่างถูกต้องเหมาะสม	 และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา	 ตลอดจนใช้

กีฬาเป็นสื่อในการสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา	 และเป็นกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ทั้งภายใน

มหาวิทยาลัยและระหว่างสถาบัน	

	















ตารางที่19:กิจกรรมด้านกีฬา

ลำดับ วันเดือนปี กิจกรรม สถานที่จัด ผู้รับผิดชอบ

1 1	ต.ค.	49	–	

30	ก.ย.	50

กีฬาเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษา

2 24	–	30	ต.ค.	49	 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	

ครั้งที่	34	รอบคัดเลือก	เขตภาคเหนือตอนบน

ม.เชียงใหม่,	ม.แม่โจ้,																			

ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	

ส่วนพัฒนานักศึกษา

3 8	–	20	ม.ค.	50	 กีฬาลำดวนเกมส์	ครั้งที่	5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษา

4 16	–	27	ม.ค.	50 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	

ครั้งที่	34	“ราชพฤกษ์เกมส์”	

มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

ส่วนพัฒนานักศึกษา

5 27	–	28	ม.ค.	50 กีฬา	4	สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงราย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

จ.เชียงราย

องค์การนักศึกษา

6 20	ม.ค.–

10	ก.พ.	50

กิจกรรม	“เริงลีลาศเพื่อสุขภาพ” มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษา

7 27	พ.ค.	50 แม่ฟ้าหลวงเดิน-วิ่งมินิมาราธอน	ครั้งที่	1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษา

8 6	ก.ค.	50 โครงการเสวนา	“ลีลาศเพื่อสุขภาพ” มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชมรมลีลาศ

9 6	–	7	ก.ค.	50 กีฬา	Freshy	Sport	Day	2007 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง องค์การนักศึกษา
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ลำดับ วันเดือนปี กิจกรรม สถานที่จัด ผู้รับผิดชอบ

10 16	–	20	ก.ค.	50 ฟุตบอล	แม่ฟ้าหลวงคัพ	ครั้งที่	4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชมรมฟุตบอล

11 28	–	30	ส.ค.	50 กีฬาเปตองแม่ฟ้าหลวงโอเพ่น	ครั้งที่	1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษา

12 3	–	6	ก.ย.	50 ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษา

	

5.3กิจกรรมส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัย	 มุ่งหวังให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ	 และ

ต้องการให้นักศึกษาใช้หลักศาสนาที่ตนนับถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ	 และเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต						

โดยสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม	และจัดกิจกรรมทำนุบำรุงส่งเสริมศาสนา	และศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง		
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ตารางที่20:กิจกรรมด้านส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

ลำดับ วันเดือนปี กิจกรรม สถานที่จัด ผู้รับผิดชอบ

1 10	-	12	พ.ย.	49 โครงการมุสลิมะฮฺสัมพันธ์	ครั้งที่	1 บ้านจงรักษ์	ต.ป่าแดด	

อ.เมือง	จ.เชียงใหม่

ชมรมมุสลิม

2 5		ธ.ค.	49 การแสดงเทิดพระเกียรติ

5	ธันวามหาราช

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชมรมส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมไทย

3 8	-	10	ธ.ค.	49 ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา	

ครั้งที่	34

มหาวิทยาลัยศิลปากร

	จ.นครปฐม

ส่วนพัฒนานักศึกษา

4 12	-	13	ธ.ค.	49 กิจกรรมวันคริสต์มาส มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชมรมคริสต์เตียน

5 16	ธ.ค.	49 โครงการทำบุญ	9	วัด	ฟังธรรม วัดสำคัญใน	จ.เชียงราย ส่วนพัฒนานักศึกษา

6 19	-	20	ธ.ค.	49 การจัดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ

คณะนักแสดงจากประเทศอินโดนีเซีย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษา

7 19	ม.ค.	50 โครงการวัฒนธรรมอีสานสัมพันธ์		

“ใต้ร่มแม่ฟ้าหลวงฯ	พาแลงอีสาน”		

ปีที่	3

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชมรมมูนมังอีสาน

ล้านช้างศึกษา

8 23	เม.ย.	50 สักการะสมเด็จย่า	

และรดน้ำดำหัวผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษา

9 29	เม.ย.	50 โครงการทัศนศึกษา

	“บนเส้นทางศิลปินเชียงราย”

บ้านศิลปินเชียงราย ส่วนพัฒนานักศึกษา

10 17	,19	พ.ค.	50 แห่พระอุปคุตในงาน

มหาพุทธาภิเษกพระเจ้าล้านทองฯ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษา

11 18	พ.ค.	50 พิธีมหาพุทธาภิเษก	พระเจ้าล้านทอง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษา

12 9	มิ.ย.	50 งานประเพณีอุ้มพระขึ้นดอย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง องค์การนักศึกษา

13 23	มิ.ย.	50 งานขันโตกรับน้อง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง องค์การนักศึกษา

14 15	ก.ค.	50 พิธีไหว้ครูดนตรี	-	นาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชมรมนาฏศิลป์

ดนตรีไทย

ดนตรีพื้นเมือง

15 16	ก.ค.	50 บวงสรวงไหว้สาแม่ฟ้าหลวง	

สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมการบริการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาการจัดการ

ชมรมนาฏศิลป์

16 3,	8,	9,	11,	23	

พ.ค.	50

สอนนาฏศิลป์	ดนตรีไทย	

ดนตรีพื้นเมือง	

ให้กับนักศึกษาในกิจกรรม	How	to	

live	and	learn	on	campus	2007

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษา



54 รายงานประจำปี	2550		มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ลำดับ วันเดือนปี กิจกรรม สถานที่จัด ผู้รับผิดชอบ

17 31	พ.ค.	50 กิจกรรมเวียนเทียน

เนื่องในวันวิสาขบูชา

วัดห้วยพลู	วัดสันต้นกอก	

ต.ท่าสุด	อ.เมือง	

จ.เชียงราย

ส่วนพัฒนานักศึกษา

18 14	มิ.ย.	50 พิธีไหว้ครูและรับเป็นศิษย์

ปีการศึกษา	2550

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษา

19 14	มิ.ย.	50 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อ	

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง องค์การนักศึกษา

20 11	มิ.ย.-

13	ก.ค	.50

โครงการศิลปวัฒนธรรมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษา

21 6		ก.ค.	-	

11	ส.ค.	50	

พาน้องท่องเชียงราย สถานที่ต่าง	ๆ

ในจังหวัดเชียงราย

ส่วนพัฒนานักศึกษา

22 25	ส.ค.	50 โครงการธรรมมะชำระใจ วัดป่าปฐมพุทธาราม	

ต.ท่าสุด	อ.เมือง	

จ.เชียงราย

ส่วนพัฒนานักศึกษา

23 25-27	ส.ค.	50 โครงการเข้าร่วมงานอนุรักษ์

ศิลปะการละเล่นพื้นบ้านอีสาน

(อีสานสัมพันธ์)	ครั้งที่	29

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	

กรุงเทพฯ

ชมรมมูนมังอีสาน

ล้านช้างศึกษา

24 31	ส.ค.	–	

3	ก.ย.	50

ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา

ครั้งที่	34		เฉลิมพระเกียรติ

“เทศน์มหาชาติ	80	พรรษา	

มหาราชัน”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน

ส่วนพัฒนานักศึกษา

25 1,	8,	15	ก.ย.		50	 สืบสานวัฒนธรรมเชียงราย วัดในจังหวัดเชียงราย ส่วนพัฒนานักศึกษา

	

5.4กิจกรรมด้านสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษา

เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะและมีความเสียสละแก่สังคม	 มหาวิทยาลัยจึงได้สนับสนุน

ให้นักศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม	 โดยส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้ให้	 และ

การตอบแทนสังคม	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยชมรมอาสาพัฒนาชนบท	ชมรมภูมิพลังแผ่นดิน	ชมรมอนุรักษ์

พันธุ์สัตว์ป่าและป่าไม้		ชมรมรักษ์ประชาธิปไตย	เป็นต้น	
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ตารางที่21:กิจกรรมด้านสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษา

ลำดับ วันเดือนปี กิจกรรม สถานที่จัด ผู้รับผิดชอบ

1 9	-10	ต.ค.	49 โครงการพัฒนาป่าไม้	ครั้งที่	1 โรงเรียนปางแม่ลาว

ต.แม่ข้าวต้ม	อ.เมือง

จ.เชียงราย

ชมรมอนุรักษ์	

พันธุ์สัตว์ป่าและป่าไม้	

	

2 13	-19	ต.ค.	49 โครงการแบ่งฝันปันยิ้ม	ครั้งที่	5 โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก

อ.แม่จัน	จ.เชียงราย

ชมรมอาสา

พัฒนาชนบท

3 24	-26	พ.ย.	49 โครงการประชาธิปไตยสู่ชุมชน	

ครั้งที่	8

โรงเรียนบ้านเวียงหมอก						

อ.เชียงของ	จ.เชียงราย

ชมรม

รักษ์ประชาธิปไตย

4 16	-17	ธ.ค.	50 โครงการสุดยอดแห่งความเป็นผู้นำ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม	

กิ่ง	อ.เวียงเชียงรุ้ง	จ.เชียงราย

ส่วนพัฒนานักศึกษา

5 	26	ธ.ค.	49 บริจาคเสื้อกันหนาวแก่โรงเรียน	ตชด.	

พื้นที่	จังหวัดเชียงราย

โรงเรียน	ตชด.ทอท. ส่วนพัฒนานักศึกษา

6 28	ธ.ค.	49	–	

3	ม.ค.	50

โครงการเที่ยวปีใหม่ปลอดภัยนักศึกษา

ร่วมใจป้องกันภัยจราจร	

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษา

7 29	ธ.ค.	49 บริจาคเสื้อกันหนาวแก่โรงเรียน	ตชด.	

พื้นที่	จังหวัดเชียงราย

โรงเรียน	ตชด.	บ้านดอยล้าน/

ตชด.เทคนิค	ดุสิต

ส่วนพัฒนานักศึกษา

8 3	ม.ค.	50 บริจาคเสื้อกันหนาวแก่โรงเรียน	ตชด.	

พื้นที่	จังหวัดเชียงราย

โรงเรียน	ตชด.สมถวิลจินตมัย/

ตชด.ชนัตถ์-	ปิยะอุย/

ตชด.

อาชีวศึกษาเชียงรายพะเยา

ส่วนพัฒนานักศึกษา

9 13	ม.ค.	50 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง องค์การนักศึกษา

10 13	ม.ค.	50 โครงการนักศึกษาทุนการศึกษา

บำเพ็ญประโยชน์	ครั้งที่	1/50

โรงเรียนบ้านดงมะตื๋น

อ.เวียงชัย	จ.เชียงราย

ส่วนพัฒนานักศึกษา

	

5.5กิจกรรมด้านนักศึกษาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ

มหาวิทยาลัยและองค์การนักศึกษาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีและสัมพันธ์อันดี

ระหว่างนักศึกษา	 รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ	 ความเป็นผู้นำและเตรียมความพร้อมในการเข้า

ศึกษาในมหาวิทยาลัย	 ตลอดจนเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ	ให้กับนักศึกษา	 ก่อนเข้าสู่โลกของการใช้ชีวิต

ภายหลังจากการสำเร็จการศึกษา	โดยจัดกิจกรรมต่างๆ	ดังต่อไปนี้	
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ตารางที่22:กิจกรรมด้านนักศึกษาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ

	

ลำดับ วันเดือนปี กิจกรรม สถานที่จัด ผู้รับผิดชอบ

1 6	–	7	ม.ค.	50 โครงการค่ำดูดาว	เช้าดูนก ดอยอ่างขาง	จ.เชียงใหม่ ส่วนพัฒนานักศึกษา

2 9	มี.ค.	50 สายใย	แดง	-	ทอง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษา

3 18	เม.ย.	50	

และ

15	พ.ค.	50

โครงการค่ายกิจกรรม

เพื่อเสริมทักษะการรับน้อง	ครั้งที่	2

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชมรมสันทนาการ

4 22-23	พ.ค.	50 โครงการค่ายรวมพลคนทำงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษา

5 31	พ.ค.	–	

30	มิ.ย.	50

โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง	

ปีการศึกษา	2550

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง องค์การนักศึกษา

6 31	พ.ค.	50 กิจกรรมปลูกป่า	เทิดไท้	80	พรรษา	

มหาราชัน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง องค์การนักศึกษา

7 14	ก.ค.	50 โครงการรอบรู้เมืองเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วัดพระธาตุจอมหมอก

แก้ว,	สถานีเพาะพันธุ์

สัตว์ป่าแม่ลาว	

และน้ำตกขุนกรณ์

8 6-12	ส.ค.	50 โครงการสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษา

9 6-24	ส.ค.	50 โครงการ	มฟล.	รักวินัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษา
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ลำดับ วันเดือนปี กิจกรรม สถานที่จัด ผู้รับผิดชอบ

10 13-14	ส.ค.	50 ศึกษาดูงานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยชียงใหม่	

มหาวิทยาลัยพายัพ

สภานักศึกษา

11 1-2	ก.ย.	50 ค่ายอบรมผู้นำต่อต้านยาเสพติด โป่งพระบาทรีสอร์ท

อ.เมือง	จ.เชียงราย

ส่วนพัฒนานักศึกษา

12 4	ก.ย.	50 โครงการ	MFU	ลูกทุ่งไทยแลนด์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษา

13 7-ก.ย.	50 งานขอบคุณรุ่นพี่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษา

14 6-10	ก.ย.	50 โครงการสานฝัน...ปันรัก โรงเรียนธารทิพย์ธารธรรม	

ต.ท่าสุด	อ.เมือง	จ.เชียงราย

ชมรม	Entertainment	

and	Cheerleading

15 17	ก.ย.	50 การแสดงดนตรีแจ๊ส	โดย	

คณาจารย์ภาควิชาดนตรี	ม.ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษา

16 20	ม.ค.	50 บำเพ็ญประโยชน์สู่ชุมชน โรงเรียนห้วยพลู

โรงเรียนบ้านป่ารวก

ต.ท่าสุด	อ.เมือง

จ.เชียงราย

ฝ่ายแนะแนว

ส่วนพัฒนานักศึกษา

17 28-29	ม.ค.	50 โครงการปันน้ำใจให้น้อง โรงเรียนตชด.	ศรีสมวงศ์

อ.แม่ฟ้าหลวง	จ.เชียงราย

ชมรมภูมิพลังแผ่นดิน

18 9-16	มี.ค.	50 โครงการอาสาพัฒนาชนบท ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ชาวไทยภูเขา

ชมรมอาสา

พัฒนาชนบท

19 11-17	เม.ย.	50 โครงการเที่ยวสงกรานต์

กลับบ้านปลอดภัย	

นักศึกษาร่วมใจป้องกันภัยจราจร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษา

20 12	มี.ค.	–

	10	เม.ย.	50

โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม

นำชีวิตพอเพียง	ปี	2550

บ้านม่วงใหม่		ม.	3

ต.นาปัง	กิ่งอำเภอภูเพียง		

จ.น่าน

ส่วนพัฒนานักศึกษา

21 18-27	เม.ย.		50 โครงการพี่สอนน้อง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษา

22 16-18	ส.ค.	50 โครงการงานสนองพระราชดำริ

ครั้งที่	2

โรงเรียน	ตชด.บ้านดอยล้าน ส่วนพัฒนานักศึกษา

23 18	ส.ค.	50 โครงการนักศึกษาทุนการศึกษา

บำเพ็ญประโยชน์	ครั้งที่	2/50	

มูลนิธิบ้านนานาฯ

อ.แม่สาย	จ.เชียงราย

ส่วนพัฒนานักศึกษา

24 25-26	ส.ค.	50 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	

วิถีชีวิตพอเพียง	

หมู่บ้านไหมไทย

เฉลิมพระเกียรติ	อ.เชียงแสน

จ.เชียงราย

ส่วนพัฒนานักศึกษา

25 1-3		ก.ย.	50 โครงการข้าพเจ้าขออาสาทำความดี	

เพื่อแผ่นดิน	ครั้งที่	2	

โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล

อ.เมือง	จ.เชียงราย

ชมรมภูมิพลังแผ่นดิน
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6.สวัสดิการและทุนการศึกษา

6.1หอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ได้ให้บริการและจัดสวัสดิการต่างๆ	 เพื่อเป็นการให้บริการด้านที่พักอาศัยแก่

นักศึกษาที่พักอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย	 และเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกัน	 ทำให้เกิดการ			

เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา	

โดยในปีงบประมาณ	2550	มหาวิทยาลัยมีหอพักสำหรับให้บริการนักศึกษา	จำนวน	14	หลัง	ประกอบ

ด้วยหอพักสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่	 1	 จำนวน	 7	 หลัง	 รองรับนักศึกษาได้	 2,400	 คน	 และหอพักสำหรับ								

นักศึกษาชั้นปีที่	2	ขึ้นไป	จำนวน	7	หลัง	รองรับนักศึกษาได้	2,000	คน		

มหาวิทยาลัยได้จัดอาคารหอพัก	 ให้มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม	 สะอาด	 ท่ามกลางธรรมชาติ	 และ

ทัศนียภาพอันงดงาม	 มีลานกีฬากลางแจ้งให้นักศึกษาออกกำลังกาย	 รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	

ระบบไฟฉุกเฉินแจ้งเหตุเพลิงไหม้	 และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ	 ไว้ให้บริการ	 เช่น	 รถรางไฟฟ้า						

สำหรับบริการรับส่งนักศึกษา	 ระบบอินเตอร์เน็ตในทุกอาคารหอพัก	 อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนกลาง	 ห้อง							

อ่านหนังสือ	ตลอดจนร้านสะดวกซื้อและร้านอาหาร		
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6.2  ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีนโยบายที่สำคัญในการช่วยเหลือนักศึกษาด้านทุนการศึกษา คือ “นักศึกษา

ทุกคนที่สามารถเรียนได้ จะต้องได้เรียนทุกคน จะไม่มีใครต้องออกจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้เพราะความ

ยากจนโดยเด็ดขาด” เพื่อสนองตอบนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

หลายประเภท ดังนี้ 

  1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา/การกู้       

ค่าครองชีพ) มหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้นักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาไปแล้วจำนวน    

1,868 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 103,906,122 บาท 

  2. ทุนบริจาคทั่วไป เป็นทุนที่ผู้มีจิตศรัทธามอบแก่นักศึกษา ทั้งประเภทเป็นรายปีการศึกษาและ   

ทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา โดยมีผู้บริจาคผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

และบริจาคให้มหาวิทยาลัยโดยตรง ในปีการศึกษา 2550 จัดสรรทุนการศึกษาให้นักศึกษาจำนวน 268 ทุน     

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,151,000 บาท ทุนการศึกษาดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์     

และเรียนดี โดยมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 

  3. ทุนการศึกษาโครงการพิเศษต่างๆ เป็นทุนที่สนับสนุนค่าเล่าเรียนให้แก่นักศึกษาที่มีความ

ถนัดเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ มีความดีเด่น

ทางการกีฬา มีการจัดสรรทุนนักเรียนดีเด่นในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ทุนสนับสนุนบุตรธิดาพนักงาน 

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ทุนการศึกษานักศึกษาในเขตประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) และทุนสนับสนุน

การศึกษานักศึกษาจากจังหวัดภาคใต้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนการศึกษาดังกล่าวให้แก่นักศึกษาจำนวน 

36 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น  2,008,066 บาท  

  4. ทุนการศึกษาสิรินธร เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับพระราชทานชื่อกองทุนจากสมเด็จพระเทพ-      

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีจุดหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนยากจนในถิ่นทุรกันดารที่มี 

ผลการเรียนดีเด่น ซึ่งเป็นนักเรียนที่ศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และกำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับ           

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้สามารถเล่าเรียนได้จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ในระยะแรกได้จัด           

ให้เฉพาะในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน จัดสรรให้แก่นักเรียนจำนวน        

36 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 297,800 บาท 

  5. ทุนอื่นๆ เป็นทุนการศึกษา ที่ดำเนินการตามเงื่อนไขของแต่ละทุนการศึกษา อาทิเช่น 

 • ทุนเงินยืมฉุกเฉิน ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้จ่ายเงิน 

  จำนวน 351 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 351,000 บาท  

 • ทุนโครงการอาหารกลางวัน ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความจำเป็นและอาสา 

  ช่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยจ่ายเป็นคูปองอาหารกลางวันให้แก่นักศึกษา จำนวน  

  4,731 คน  เป็นเงินทั้งสิ้น 94,620 บาท      

  • ทุนให้ความช่วยเหลือนักเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยให้ความ 

  ช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 13 โรงเรียน เป็นเงิน 

  ทั้งสิ้น 546,315 บาท 

 • โครงการจักรยานยืมเรียน เป็นการให้นักศึกษายืมจักรยานเพื่อใช้ในการเดินทางไปเรียน 

  ตามอาคารต่างๆ เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและลดมลพิษในมหาวิทยาลัย จำนวน 5 คัน 
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ตารางที่23:ทุนการศึกษาปีการศึกษา2550จำแนกตามสาขาวิชาและประเภททุนการศึกษา

สำนักวิชา/สาขาวิชา

กองทุนเงินให้กู้ยืม

ของรัฐบาล

บาท(คน)

ทุนบริจาค

บาท(คน)

ทุนโครงการพิเศษ

บาท(คน)

กองทุนการศึกษา

สิรินธร

บาท(คน)

สำนักวิชาการจัดการ 28,736,300(576) 989,000(74) 454,866(9) -

การบัญชี	 3,924,500(77)	 120,000(11)	 -	 -	

เศรษฐศาสตร์	 4,426,100(88)	 181,000(13)	 84,600(1)	 -	

บริหารธุรกิจ	 6,947,800(140)	 219,000(18)	 50,900(2)	 -	

การจัดการการท่องเที่ยว	 8,751,500(179)	 274,000(18)	 230,715(5)	 -	

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ	 4,686,400(92)	 195,000(14)	 88,651(1)	 -	
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สำนักวิชา/สาขาวิชา

กองทุนเงินให้กู้ยืม

ของรัฐบาล

บาท(คน)

ทุนบริจาค

บาท(คน)

ทุนโครงการพิเศษ

บาท(คน)

กองทุนการศึกษา

สิรินธร

บาท(คน)

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 11,342,000(217) 307,000(26) 489,900(6) -

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 2,168,700(43)	 60,000(5)	 216,000(2)	 -	

วิทยาการคอมพิวเตอร์	 2,017,400(38)	 35,000(3)	 -	 -	

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 1,784,600(36)	 102,000(8)	 3,300(1)	 -	

วิศวกรรมการสื่อสารและ	

สารสนเทศ	

1,355,500(26)	 20,000(2)	 -	 -	

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้าง

ภาพเคลื่อนไหว	

2,213,800(41)	 55,000(5)	 54,600(1)	 -	

วิศวกรรมซอฟต์แวร์	 1,802,000(33)	 35,000(3)	 216,000(2)	 -	

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 3,910,800(46) 150,000(12) 504,600(5) -

พยาบาลศาสตร์	 3,910,800(46)	 150,000(12)	 504,600(5)	 -	

สำนักวิชานิติศาสตร์ 19,277,400(380) 735,000(53) 15,700(1) -

นิติศาสตร์	 19,277,400(380)	 735,000(53)	 15,700(1)	 -	

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2,993,100(56) 100,000(8) 15,700(1) -

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	 2,676,900(51)	 90,000(7)	 15,700(1)	 -	

เคมีประยุกต์	 316,200(5)	 10,000(1)	 -	 -	

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

เครื่องสำอาง

4,272,100(64) 65,000(6) 98,300(2) -

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	 4,272,100(64)	 65,000(6)	 98,300(2)	 -	

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 13,598,800(197) 960,000(34) 74,000(1) -

การส่งเสริมสุขภาพ	 4,202,000(61)	 15,000(1)	 -	 -	

การแพทย์แผนไทยประยุกต์	 5,769,500(81)	 185,000(15)	 74,000(1)	 -	

กายภาพบำบัด	 939,400(11)	 700,000(14)	 -	 -	

สาธารณสุขศาสตร์	 2,687,900(44)	 60,000(4)	 -	 -	
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สำนักวิชา/สาขาวิชา

กองทุนเงินให้กู้ยืม

ของรัฐบาล

บาท(คน)

ทุนบริจาค

บาท(คน)

ทุนโครงการพิเศษ

บาท(คน)

กองทุนการศึกษา

สิรินธร

บาท(คน)

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 17,070,322(278) 574,000(38) 323,200(9) 94,800(1)

ภาษาอังกฤษ	 6,707,200(140)	 329,000(20)	 148,200(5)	 -	

ภาษาจีนธุรกิจ	 10,363,122(138)	 245,000(18)	 175,000(4)	 94,800(1)	

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2,705,300(54) 271,000(17) 31,800(2) -

เทคโนโลยีการอาหาร	 1,744,900(36)	 236,000(14)	 31,800(2)	 -	

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและ

บรรจุภัณฑ์	

960,400(18)	 35,000(3)	 -	 -	

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา - - - 203,000(35)

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา	 -	 -	 -	 203,000(35)	

รวม 103,906,122(1,868) 4,151,000(268) 2,008,066(36) 297,800(36)



ตารางที่24:ทุนการศึกษาอื่นๆ			

ประเภททุน* จำนวน จำนวน(บาท)

ทุนเงินยืมฉุกเฉิน	 351	คน	 351,000	

ทุนโครงการอาหารกลางวัน	 4,731	คน	 94,620	

โครงการช่วยเหลือนักเรียนในถิ่นทุรกันดารฯ	(ตชด.)	 13		โรงเรียน	 546,315	

โครงการจักรยานยืมเรียน	 5	คน	 -	

หมายเหตุ	*ข้อมูลภาคการเรียนที่	1/2550	
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•การวิจัย

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 แบ่งเป็น	 2	 ด้าน	 คือ	 งานวิจัยด้านวิชาการซึ่งเป็นการวิจัย				

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ	และงานวิจัยสถาบันซึ่งเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ	

	

1.การวิจัยด้านวิชาการ

ในปีงบประมาณ	 2550	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ดำเนินงานวิจัยด้านวิชาการ	 โดยได้รับงบประมาณ

ในการดำเนินงานจาก	 2	 แหล่ง	 คือ	 งบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย	 และงบประมาณจากแหล่ง

ทุนภายนอก	รวม	62	โครงการ	เป็นเงินจำนวน	17,681,656	บาท		

	

แผนภูมิที่9โครงการวิจัยปีงบประมาณ2550จำแนกตามแหล่งงบประมาณ

	

	



















แผนภูมิที่10โครงการวิจัยปีงบประมาณ2550จำแนกตามสำนักวิชา



	

	

	

	

	

	

	

	

	

8,766,240  
(49%)8,915,416  

(51%)

 (14%)

1,995,600  (11%)
850,000  (5%)

4,405,840  (24%)

100,000  (1%)

300,000  (2%)

4,223,815  (24%)3,394,201  (19%)

2,412,200 
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ตารางที่25:โครงการวิจัยจากงบประมาณแหล่งทุนภายนอกปีงบประมาณ2550

ลำดับ

ที่

ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบ

ประมาณ

สำนักวิชาการจัดการ 2,348,815

1	 บทบาทพระสงฆ์ต่อการพัฒนาคุณธรรมแก่	

นักท่องเที่ยว	โดยการเปรียบเทียบแหล่งท่องเที่ยว

ประเภทวัดใน	จ.เชียงราย	ประเทศไทย	และ	

หลวงพระบาง	สปป.ลาว		

อ.สุจิตราภา		พันธ์วิไล	 สำนักงานคณะกรรมการ	

การอุดมศึกษา	

1,725,920	

2	 การพัฒนาเครือข่าย	และการรวมกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน	ตำบลนางแล	

อำเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย	

อ.ชัยวัฒน์		ทองอินทร์		 สำนักงานคณะกรรมการ	

วิจัยแห่งชาติ		

350,000	

3	 ความต้องการด้านการประกอบอาชีพของนักศึกษา

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ	มฟล.	

และคุณลักษณะของบัณฑิตที่สถานประกอบการใน	

จ.เชียงราย	มีความต้องการ		

อ.อรรณพ	บุญจันทร์		 สำนักงานคณะกรรมการ	

การอุดมศึกษา	

272,895	

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 820,000

4	 การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ	

จากต้นปลาไหลเผือก	แต้ว	และหัสกุลไทย		

ดร.สุรัตน์		ละภูเขียว		

	

สกว.	ร่วมกับ	สกอ.		 360,000	

5	 สังเกตการณ์รัศมีคู่	อิเลคตรอน/	โพสิตรอน	

ด้วยรังสีเอ๊กซ์	

ดร.อนันต์		

อึ้งวณิชยพันธ์	

	

สกว.	ร่วมกับ	สกอ.			

		

360,000	

6	 การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้นตาเสือ

และต้นแต้ว	

ดร.สุรัตน์		ละภูเขียว		 สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยีแห่งชาติ		

100,000	

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1,796,000

7	 ฤทธิ์ต้านความเหนื่อยล้าของพืชที่มีสรรพคุณฟื้นฟู

พละกำลัง	และสารสำหรับการผลิตอาหารปลอดภัย		

ดร.ไชยยง	รุจจนเวท	

	

สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย		

900,000	

8	 การพัฒนารูปแบบการดูแล	ส่งเสริมสุขภาพ	

ผู้สูงอายุในระดับชุมชน	

อ.ธวัชชัย		คีรีคามสุข		 สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการ	

สร้างเสริมสุขภาพ		

496,000	
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ลำดับ

ที่

ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบ

ประมาณ

9	 การพัฒนากระบวนการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

เอดส์และเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันโรคเอดส์

ในกลุ่มชาวเขาในประเทศไทย																						

อ.ธวัชชัย		คีรีคามสุข		 สำนักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ		

300,000	

10	 การจัดการมลภาวะทางอากาศโดยชุมชนจังหวัด

เชียงราย		

พญ.มิตรา	คาสลี่	 สำนักงานคณะกรรมการ	

การอุดมศึกษา	

100,000	

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2,607,801

11	 กระบวนการผลิตผงชาเขียวในระดับโรงงานต้นแบบ		 ดร.สายลม			

	สัมพันธ์เวชโสภา	

สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย		

1,323,225	

12	 การศึกษาสถานภาพปัจจุบันของชาใน	

ประเทศไทย		

ดร.สายลม			

สัมพันธ์เวชโสภา		

สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย	

574,576	

13	 การศึกษา	องค์ประกอบ	และการเปลี่ยนแปลง

ระหว่างการเก็บรักษาปลาบึกเลี้ยงในจังหวัด

เชียงราย		

ดร.สาโรจน์		รอดคืน	 สกว.	ร่วมกับ	สกอ.			

		

360,000	

14	 การพัฒนาการผลิตปลายอสมุนไพรจากปลานิลและ

การเก็บรักษา	

ดร.สาโรจน์		รอดคืน									 สำนักงานคณะกรรมการ	

การอุดมศึกษา	

350,000	

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 1,342,800

15	 การสำรวจความต้องการการรับการสนับสนุน	และ

เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ	

ภายใต้การสนับสนุนของโครงการอุทยาน

วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ		

รศ.ดร.ปรีชา		

อุปโยคิน	

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	

แห่งประเทศไทย	

500,000	

16	 สถานการณ์และแนวโน้มการบริโภคยาสูบพื้นบ้าน

และบุหรี่มวนเอง	

รศ.ดร.ปรีชา		

อุปโยคิน	

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้	

เพื่อการควบคุมยาสูบ		

382,800	

17	 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความถี่มูลฐานกับค่าระยะ

เวลาของสระในภาษาตระกูลไทและตระกูลมอญ-

เขมร	:	นัยสำคัญต่อทฤษฎีวิวัฒนาการของวรรณยุกต์	

ดร.ผณินทรา		

ธีรานนท์	

	

สกว.	ร่วมกับ	สกอ.			

		

360,000	

18	 บทบาทพิธีกรรมของการทำนายเกี่ยวกับชีวิตจาก

ตำราตัวเขียนในกลุ่มชาติพันธุ์	ลัวะ	ลื้อ	ไทใหญ่	ใน

หมู่บ้านห้วยน้ำขุ่น	อ.แม่ฟ้าหลวง	จังหวัดเชียงราย		

อ.พลวัฒ		

ประพัฒน์ทอง		

สำนักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแห่งชาติ		

กระทรวงวัฒนธรรม		

100,000	

	 รวม 8,915,416
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ตารางที่26:โครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ2550

ลำดับที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ งบประมาณ

สำนักวิชาการจัดการ 	 1,875,000

1	 การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ในการจัดการ

การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในชุมชน		

ดร.บุษบา	สิทธิการ	

	

755,000	

2	 การพัฒนาสินค้าที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่สอดคล้องกับ

สภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน			

อ.สุพรรณิการ์	ขวัญเมือง	 450,000	

3	 ผลกระทบของการค้าเสรีต่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	

Asst.	Prof.	Dr.	Khin	Maung	

Nyunt	

400,000	

4	 การศึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอำเภอ

เชียงแสน	จังหวัดเชียงราย	

ดร.บุษบา		สิทธิการ	 100,000	

5	 การบัญชีเกษตรกรรมของธุรกิจไร่ชาในจังหวัดเชียงราย	 อ.ฐาน์รตี		มุขดี	 85,000	

6	 นโยบายต่างประเทศเปรียบเทียบไทย-พม่า	5	ทศวรรษ	(ระยะที่	2)	 Asst.	Prof.	Dr.	Khin	Maung	

Nyunt		

85,000	

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 	 300,000

7	 การจัดทำแบบจำลองภาพเสมือนจริงเพื่อเตือนภัยการพังทลายของ

ดินในจังหวัดเชียงราย	

อ.บรรพจณ์	โนแบ้ว		

	

100,000	

8	 เอเจนต์สำหรับแยกประเภทของบทบาทในทีมการเรียนรู้ร่วมกัน		 อ.พรรณฤมล	เต็มดี		 100,000	

9	 ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบประกันคุณภาพระดับ	

มหาวิทยาลัย		

อ.วิทยาศักดิ์	รุจิวรกุล	 100,000	

สำนักวิชานิติศาสตร์ 	 100,000

10	 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือขนส่งสินค้าในแม่น้ำโขง

ของมณฑลยูนนาน	

อ.สมชาย		ธรรมสุทธิวัฒน์		

	

100,000	

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 	 3,585,840

11	 การรวบรวม	ศึกษา	และปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำต้นเตี้ยและสารพิษต่ำ

เหมาะกับการผลิตเชิงพาณิชย์	

ดร.พงษ์มณี	ทองใบ		

	

750,000	
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12	 การพัฒนาสมบัติของอิเล็คโตรไลต์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิด	

SOFC	

ผศ.ดร.ดรุณี	วัฒนศิริเวช	 850,000	

13	 การศึกษาปริมาณคาเฟอีนในชาจังหวัดเชียงราย	:	พันธุ์ชา		

ผลิตภัณฑ์ชา	และสภาวะในการชงชา	

ดร.สิริพัชร์		สุธีรภัทรานนท์		 520,000	

14	 การศึกษาผลการใช้อิลไลท์และทัลค์	เติมลงในเนื้อดินไตรแอกเซียล

พอร์ซเลน	

ผศ.ดร.ดรุณี	วัฒนศิริเวช		 450,000	

15	 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากชา	(Camellia sinensis)	 ดร.สุวรรณา	เดชาทัย		 337,000	

16	 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงหนอนรถด่วนเชิงพาณิชย์		 Dr.	Ratna	Thapa	 184,000	

17	 การศึกษาหาความสัมพันธ์ของสภาพภูมิศาสตร์และภูมิอากาศ	

ในไร่ชาต่อปริมาณผลผลิตชาอู่หลงในจังหวัดเชียงราย	

ดร.อนันต์		อึ้งวณิชยพันธ์	

	

100,000	

18	 การศึกษาเทคนิคการสกัด	วัด	และประเมินปริมาณและความเป็น

พิษของสาร	phobolesters	ในต้นสบู่ดำ	

ดร.สุวรรณา	เดชาทัย															 100,000	

19	 การเปรียบเทียบปริมาณสารพิษ	phorbolesters	และแบบแผน

โปรตีนในสบู่ดำสายพันธุ์ที่เป็นพิษและไม่เป็นพิษ	

ดร.ประภัสสร	

	ดำรงกุล	อึ้งวณิชยพันธ์	

100,000	

20	 การสืบค้นใบหน้าคนในที่มืดสลัว	 อ.หทัยกาญจน์		พรเจริญศิลป์		 99,840	

21	 การควบคุมเชื้อรา	Lasiodiplodia	spp.	โดยชีววิธี	 ผศ.ดร.เอกชัย		ชูเกียรติโรจน์	 95,000	

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 	 850,000

22	 ข้อกำหนดมาตรฐานของเนื้อไม้กระแจะสำหรับอุตสาหกรรม	

เครื่องสำอาง	

ดร.มยุรี	กัลยาวัฒนกุล	

	

450,000	

23	 การศึกษาการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น	และการยับยั้งจุลชีพโดยสาร

สกัดใบกะเพรา	โหระพา	และแมงลัก			

อ.พหล		แสนสมชัย	 100,000	

24	 การศึกษาสารทุติยภูมิจากกระเเจะ	 ดร.นิสากร		แซ่วัน	 100,000	

25	 การศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลชีพและการทดสอบ

ประสิทธิภาพทางคลินิกในการยับยั้งการอักเสบของสิวของสารสกัด

เปลือกมังคุดเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง			

อ.ณัฐกานต์		ปัญญาจริวัฒน์	 100,000	
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26	 องค์ประกอบหลักทางเคมีของโพรโพลิสจากภาคเหนือของ	

ประเทศไทย	สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง	

อ.พหล		แสนสมชัย	 100,000	

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 	 199,600

27	 สภาวะสุขภาพกับวิถีการดูแลรักษาแบบพื้นบ้านของชาวอาข่า	

กรณีศึกษา	ชาวอาข่าอำเภอแม่ฟ้าหลวง	จังหวัดเชียงราย			

อ.ดารณี		อ่อนชมจันทร์	

	

100,000	

28	 ล้านนาตะวันออก	:	แนวคิดและศักยภาพเชิงวัฒนธรมสุขภาพและ

อาหารเพื่อการท่องเที่ยว	

อ.ดารณี		อ่อนชมจันทร์	 99,600	

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 	 1,069,400

29	 โลกทัศน์ที่สะท้อนจากการตั้งชื่อหมู่บ้าน	และชื่อ-นามสกุลของ	

กลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอเชียงแสน	จังหวัดเชียงราย		

ดร.สรบุศย์	รุ่งโรจน์สุวรรณ		

	

480,000	

30	 ระบบท่าเรือพาณิชย์ในแม่น้ำโขงระหว่างมณฑลยูนนานกับ	

ประเทศไทย	

อ.เหว่ยมิน		วัง		 100,000	

31	 ล้านนาตะวันออก	:	แนวคิดและศักยภาพเชิงประวัติศาสตร์และ	

วิถีชีวิตเพื่อการท่องเที่ยว	

อ.พลวัฒ		ประพัฒน์ทอง	 99,600	

32	 ล้านนาตะวันออก	:	แนวคิดและศักยภาพเชิงวัฒนธรรมกีฬาเพื่อการ

ท่องเที่ยว	

อ.มาลี		ภูมิภาค		 99,600	

33	 การเปลี่ยนแปลงเสียงวรรณยุกต์ตรีในภาษาไทย	:	การทดสอบ	

ทางกลสัทศาสตร์และโสตสัทศาสตร์	

ดร.ผณินทรา		ธีรานนท์		

	

89,900	

34	 การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน		

ณ	ตำบลนางแล	อำเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย	

อ.ทัศนีย์		องค์สรณะคมกุล	 86,000	

35	 การศึกษากลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษา	

ชั้นปีที่	1	และชั้นปีที่	2	สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ		

สำนักวิชาศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง		

อ.พรสวรรค์		อินทร์ปิ่น		 64,000	

36	 การปรับปรุงทักษะการฟังและทักษะการพูดภาษาอังกฤษตาม	

ความต้องการของผู้รับการฝึกอบรมด้วยงานเพื่อการสื่อสาร	

อ.วิชัย		ดีพร้อม		 50,300	
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สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 	 786,400

37	 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณของสาร	

ต้านอนุมูลอิสระ	(โพลิฟีนอล)	ในระหว่างกระบวนการผลิต	

ชาเขียวและชาอู่หลงของจังหวัดเชียงราย	

ดร.ธีรพงษ์		เทพกรณ์	

		

	

100,000	

38	 ผลของเวย์โปรตีนต่อกิจกรรมการยับยั้งการย่อยสลายตัวเองและ

คุณสมบัติการเกิดเจลของเนื้อปลานิลบด	

ดร.	สาโรจน์	รอดคืน	 100,000	

39	 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การต้านการเจริญของ	

จุลินทรีย์ของสารสกัดจากชาเขียว	ชาดำ	และเมี่ยง	

ดร.สิริรุ่ง	วงศ์สกุล	

	

100,000	

40	 ผลของการเก็บรักษาในสภาพบรรยากาศดัดแปลงต่อคุณภาพ	

ส้มโอพันธุ์ทองดีในระหว่างเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำเพื่อการส่งออก									

อ.เสาวภา		ไชยวงศ์	 100,000	

41	 การศึกษาประสิทธิภาพการสกัดสารสกัดจากชาเขียวอัสสัม	 อ.	ณัฐกาญจน์	รุ่งเรือง	 99,800	

42	 ผลของวิธีการทำแห้งต่อสารสกัดจากใบชาเขียวอัสสัม	 อ.ปริญญา	วงษา		 99,800	

43	 การศึกษาวิธีแยกสารประกอบโพลีฟีนอลจากชาเขียวอัสสัม	 ดร.	สายลม		สัมพันธ์เวชโสภา		 99,800	

44	 ผลของกระบวนการหมักต่อคุณภาพของน้ำส้มสายชูหมักจาก

สับปะรด	

ดร.สิริรุ่ง	วงศ์สกุล	 87,000	

	 รวม 8,766,240

	























70 รายงานประจำปี	2550		มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2.โครงการจัดตั้งสถาบันชา

โครงการจัดตั้งสถาบันชา	 เป็นหน่วยงานพิเศษ	 จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการการวิจัยและการสร้าง

นวัตกรรมด้านชาและผลิตภัณฑ์จากชา	 โดยในปีงบประมาณ	 2550	 โครงการจัดตั้งสถาบันชา	 มีการ							

ดำเนินงานในด้านต่างๆ	ดังนี้	

2.1การดำเนินงานด้านการวิจัย

ในปีงบประมาณ	 2550	 โครงการจัดตั้งสถาบันชาได้รวบรวมสายพันธุ์ชาที่ปลูกทั้งในและต่างประเทศ

จำนวนทั้งสิ้น	94	accessions	เป็นชาต่างประเทศ	67	accessions	และชาภายในประเทศ	27	accessions		

และดำเนินการปลูกชาในสวนอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมชาจำนวน	 5,000	 ต้น	 ในพื้นที่	 12	 ไร่	 เพื่อใช้เป็นแหล่ง

ศึกษาและทำงานวิจัยของนักวิจัย	 นักศึกษา	 รวมไปถึงผู้สนใจทั่วไป	 โดยมี	 บริษัท	บุญรอด	 บริวเวอรี่	 จำกัด	

ร่วมสนับสนุนพื้นที่	และการบำรุงดูแลรักษาสวนอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมชาแห่งนี้	

นอกจากนี้	 โครงการจัดตั้งสถาบันชา	 ยังมีห้องปฏิบัติการชา	 เพื่อใช้ในการดำเนินงานวิจัยของอาจารย์	

นักศึกษา	 และหน่วยงานภายนอก	 ซึ่งสามารถทำการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของตัวอย่างชาได้ทั้งสิ้น				

18	 รายการ	 โดยในรอบปีที่ผ่านมาได้ให้บริการวิจัย	 จำนวน	 21	 โครงการ	 และให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ

คุณลักษณะของชา	จำนวน	19	ตัวอย่าง	



2.2การบริการวิชาการ

ตารางที่27:การดำเนินการด้านการบริการวิชาการของโครงการจัดตั้งสถาบันชา

ลำดับ วันเดือนปี กิจกรรม

1	 พ.ย.	49	–	ม.ค.	50	 ร่วมจัดแสดง	“นิทรรศการสวนชาเฉลิมพระเกียรติฯ”	กับบริษัทบุญรอด	

บริวเวอรี่	จำกัด	ในงานพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ	ราชพฤกษ์	2549		

ณ	จังหวัดเชียงใหม่	

2	 7	–	13	ก.ย.	50	 เสนอผลงานวิจัยในงาน	“การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ	2550”		

ณ	ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์	กรุงเทพมหานคร	
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2.3การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

ตารางที่28:การดำเนินงานด้านการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกของโครงการจัดตั้งสถาบันชา

ลำดับ กิจกรรม

1	 ที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทย	กรมพัฒนาชุมชน	เข้าปรึกษาหารือและขอข้อมูลเกี่ยวกับการ

สกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของชา	























3.การวิจัยสถาบัน

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานวิจัยสถาบัน	 เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ในการบริหาร	 วางแผน	 และปรับปรุง

การปฏิบัติงานด้านต่างๆ	ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 โดยในปีงบประมาณ	 2550	 ได้ดำเนินการศึกษาด้าน				

ต่างๆ	ดังต่อไปนี้	

	

ตารางที่29:การวิจัยสถาบัน

ลำดับ กิจกรรม

1 การศึกษาภาวะการหางานทำของบัณฑิต	รุ่นปีการศึกษา	2548

2 การศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการทำงานของบัณฑิต	

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	รุ่นปีการศึกษา	2548

3 การศึกษาจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาและภาระงานสอนของอาจารย์	ปีการศึกษา	2549

4 การศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา	ปีงบประมาณ	2549

5 การศึกษาข้อมูลนักศึกษาใหม่	ปีการศึกษา	2550
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• การบริการวิชาการแก่สังคม
	

1.การบริการวิชาการ

ในปีงบประมาณ	 2550	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ได้จัดให้มีการอบรมและสัมมนา	 การบรรยายพิเศษ

ทางวิชาการ	 การเผยแพร่ความรู้	 บทความ	 การถ่ายทอดเทคโนโลยี	 การวิเคราะห์ทดสอบ	 และการจัด

นิทรรศการ	รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ	สรุปได้ดังนี้	

ตารางที่30:การบริการวิชาการแก่สังคม

ประเภท จำนวนโครงการ

1.		อบรมและสัมมนา	 21	

2.		การเป็นวิทยากรของหน่วยงานภายนอก	 55	

3.		การเป็นที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ	 56	

4.		เผยแพร่บทความ	 6	

5.		ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการวิเคราะห์ทดสอบ	 7	

6.		กิจกรรมอื่นๆ	 19	

รวม 164
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แผนภูมิที่11จำนวนการบริการวิชาการแก่สังคมปีงบประมาณ2550

        หน่วย	:	โครงการ	













การอบรมและสัมมนา

•	 ด้านการเกษตร	 เช่น	 การฝึกอบรมวิชาชีพการแปรรูปอาหาร	 และ	 สัมมนาทางวิชาการ	 เรื่อง	

“บทบาทของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวต่อการพัฒนาเกษตรกรและส่งเสริมเศรษฐกิจไทย”	

•	 ด้านวิทยาศาสตร	์เช่น	การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	“การปฏิบัติการพยาบาลในโรงพยาบาลและใน

ชุมชนเพื่อสร้างสังคมปลอดบุหรี่”	 และ	 ประชุมวิชาการเรื่อง	 “การดูแลสุขภาพแนวใหม่	 :	สุขภาพ					

องค์รวมกับการรักษาทางเลือก”	

•	 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	เช่น	การสัมมนา	เรื่อง	“IT	Fusion	:	Fill	strategy,	Full	success”	

•	 ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร	์ เช่น	 การอบรมทิศทางกลยุทธ์สำหรับครูภาษาไทย	 ในยุคสังคม

ฐานความรู้	ครั้งที่	2		และ	การสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่		

การเป็นวิทยากรของหน่วยงานภายนอก

•	 ด้านการเกษตร เช่น	 ผู้ดำเนินการอภิปรายหัวข้อ	 “Adding	 Value	 to	 Agricultural	 Products	 in	

GMS”	 และ	 การเป็นวิทยาการบรรยายเรื่อง	 “เทคนิคการฝึกอบรมอาชีพของชุมชน	 :	 การแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์	การทำเนื้อแดดเดียวสมุนไพร	การทำแหนมหมู	การทำหมูยอ	

•	 ด้านวิทยาศาสตร์ เช่น	 จัดค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	รุ่นที่	1	และ	2	การเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง	“การทำความสะอาดอุปกรณ์

การแพทย์ด้วยเครื่องมือไฮเทค”		และ	วิทยากรบรรยายเรื่อง	“แนวคิดสุขภาพองค์รวม”	

•	 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	เช่น	อบรมการสร้างงาน	Animation	บนเว็บไซต์ด้วย	Flash	Animation		

และ	อบรมการสร้างโปรแกรมจัดการข้อมูลด้วย	MS	-	Access	

•	 ดา้นสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร์ เชน่	 การเป็นวิทยากรเรื่อง	 “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 แนวทาง

การดำรงอยู่เพื่อความสุขอย่างยั่งยืน”	 การเป็นวิทยากรเรื่อง	 “ปฏิรูปการศึกษาเพื่อสุขภาวะชุมชน”		

และการเป็นวิทยากรเรื่อง	 “คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานของพนักงานองค์กรปกครอง						

ส่วนท้องถิ่น			

55  (33%)

21  (13%)

56  (34%)

6  (4%)
7  (4%)

19  (12%)

/
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การเป็นที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิเช่น

-	 ผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพการพยาบาล	 คณะอนุกรรมการการปรับปรุงเกณฑ์การกำหนดตำแหน่ง								

ในสายงานเกี่ยวกับพยาบาล	ของสภาการพยาบาล	

-	 นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย	ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	

-	 กรรมการทีมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการค้าของจังหวัดเชียงราย	

-	 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการให้แก่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ		

-	 ประธานทีมเฉพาะกิจจังหวัดเชียงราย	 และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ										

คณะกรรมการจัดทำและประสานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา	จังหวัดเชียงราย		

	 -	 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรมหาวิทยาลัยต่างๆ		

	 -	 ผู้ทรงคุณวุฒิควบคุมวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยต่างๆ		

	 -	 ที่ปรึกษาสมาคมท่องเที่ยวเชียงรายและสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ	17	จังหวัด	

การเผยแพร่ความรู้และบทความเช่น

	 -	 Ecotourism	in	GMS	:	Is	it	a	solution	to	poverty	or	degradation	of	natural	resources?	:	

	 	 Case	study	of	Mae	Ta	Man	village,	Chiangmai	province,	Thailand		

	 -	 Micro,	 small	 and	 medium	 –	 sized	 enterprises	 in	 selected	 border	 towns	 in	 Thailand	

	 	 engaging	in	the	GMS	trade	

	 -	 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนบ้านแม่กลางหลวง	ดอยอินทนนท์	จังหวัดเชียงใหม่	

	 -	 Physical	 and	 Chemical	 Characterization	 of	 Agar	 Polysaccharides	 Extracted	 from	 the	

	 	 Thai	and	Japanese	Species	of	Gracilaria	

	 -	 ผลของสารเคลือบผิวไคโตซานต่อคุณภาพสัปปะรดพันธุ์ภูแล	

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบเช่น

	 -	 บริการวิเคราะห์น้ำ	ให้กับหน่วยงานภายนอก	จำนวน	37	รายการ	

	 -	 บริการวิเคราะห์สารตกค้าง	ให้กับหน่วยงานภายนอก	จำนวน	5	รายการ	

	 -	 บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชุมชน	 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	 ให้กับสำนักงานอุตสาหกรรม	

	 	 จังหวัดเชียงราย	พะเยา	และแพร่	จำนวน	126	รายการ	

	 -	 บริการวิเคราะห์ทั่วไป	 ให้กับหน่วยงานภายนอก	 เช่น	 การวิเคราะห์โดยใช้เครื่อง	 XRD	 XRF	 TGA	

	 	 วเิคราะหแ์บคทเีรยี	วเิคราะหอ์าหาร	และการขอใชเ้ครือ่งมอืวเิคราะหท์ดสอบชัน้สงู	จำนวน	51	รายการ	

	 -	 บริการวิเคราะห์ทดสอบให้กับงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 จำนวน	

	 	 189	รายการ	
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กิจกรรมอื่นๆเช่น

	 -	 จัดกิจกรรม	 Road	 Show	 การแข่งขันโครงการเขียนแผนธุรกิจระดับมหาบัณฑิต	 	 กิจกรรมแข่งขัน	

	 	 ตอบปัญหากฎหมายวันรพี	 50	 	 กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ	 ครั้งที่	 8	

	 	 ประจำปี	2550	ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รอบคัดเลือกภาคเหนือ		

	 -	 จัดประชุมวิชาการ	ECTI	–	CON	2007		ประชุมวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่ง	

	 	 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ประเทศไทย	ครั้งที่	18		และจัดการประชุมกาชาดภาค	10	

	 -	 จัดโครงการเมืองไทย	(เมืองเชียงราย)	เมืองธรรมะ	เมืองคนดี			
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2.หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักศึกษาและ

บัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีความสามารถจะดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 นอกจากนั้น					

ยังถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ	ของมหาวิทยาลัยเพื่อการบ่มเพาะวิสาหกิจ	 โดย				

ร่วมมือกับสถาบันนวัตกรรมวชิรจันทร์	 ซึ่งเป็นเอกชนที่มีเครือข่ายกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดเล็กและ						

ขนาดย่อมเป็นจำนวนมากกว่า	 4,000	 ราย	 โดยสถาบันนวัตกรรมวชิรจันทร์	 จะทำหน้าที่ร่วมในการบริหาร

จัดการดังกล่าว	

การบ่มเพาะธุรกิจมี2ลักษณะคือ

1.	 การบ่มเพาะแบบ	 In	 –	 Wall	 Incubation	 คือ	 ผู้รับการบ่มเพาะจะต้องเข้ามาอยู่ในหน่วย								

บ่มเพาะฯ	 เต็มเวลาของช่วงระยะแรก	 โดยจะมีการจัดพื้นที่สำนักงาน	 พร้อมสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน	 เช่น	

คอมพิวเตอร์	 เครื่องพิมพ์	 อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ	ไว้ให้บริการ	 ตลอดจนมีที่ปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงดูแลให้ตลอด

ระยะเวลาของการบ่มเพาะ	

2.	 การบ่มเพาะ	 Out	 –	Wall	 Incubation	 คือ	 ผู้เข้าร่วมการบ่มเพาะมีสถานที่ตั้งธุรกิจมีสำนักงาน	

อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องจักรของตนเอง	 ต้องการเพียงบริการปรึกษาแนะนำจากพี่เลี้ยง	 และที่ปรึกษา

เฉพาะด้านซึ่งให้คำปรึกษาในเชิงลึก	 ตามระยะเวลาของการบ่มเพาะ	 โดยให้บริการปรึกษาทั้งภายในหน่วย					

บ่มเพาะฯ	 และในสถานที่ของผู้ประกอบการ	 โดยให้บริการทั้งนักศึกษา	 บัณฑิต	 อาจารย์	 นักวิจัย	 นักธุรกิจ	

ลูกจ้างที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการและประชาชนทั่วไปที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง	 ทั้งที่มาจากจังหวัด

เชียงรายและจังหวัดในภาคเหนือ	
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ตารางที่31:ผลการดำเนินงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจปีงบประมาณ2550

ลำดับ วันเดือนปี รายการ

ด้านประชาสัมพันธ์

1	 20		ต.ค.	49	 แสดงบูธประชาสัมพันธ์หน่วยงานและออกร้านแสดงสินค้าผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหน่วย			

บ่มเพาะวิสาหกิจในงานพืชสวนโลก	จังหวัดเชียงใหม่	

2	 26	ม.ค.	–		

4	ก.พ.	50	

สนับสนุนนักศึกษาในนามบริษัทจำลอง	“Prize	company”	เปิดตัวบริษัทและประชาสัมพันธ์

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในงานพ่อขุนเม็งราย	

3	 7	ก.พ.	50	 จัดบูทประชาสัมพันธ์หน่วยงานในงาน		Job	Fair	ซึ่งจัดโดยส่วนจัดหางานและฝึกงานของ	

นักศึกษา		

4	 16-18	ส.ค.	50	 สาธิตการทำสบู่	ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์		

ด้านการส่งเสริมและพัฒนา

1	 8-9	พ.ย.	49	 สนับสนุนบริษัทจำลองรับจัดงานต่างๆ	ในงานประเพณีลอยกระทง			

2	 11	พ.ย.	49	

8	ธ.ค.	49		

31	ม.ค.	50	

สนับสนุนนักศึกษากลุ่ม	Oh	wow	Group	จัดงาน	Econ	Night		ซึ่งภายในงานประกอบด้วย	

การออกร้านขายสินค้าของนักศึกษา	การแสดงบนเวทีของชมรมสันทนาการ		

3	 พ.ย.	49	-	ก.ย.	50	 จัดโครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจขึ้น		เพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสนใจในการเขียน	

แผนธุรกิจ	และนำแผนธุรกิจที่เขียนนั้นไปลงมือ		

4	 9	ก.ค.	50	 จัดแข่งขันการทำเว็บไซต์ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ		เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะ	และ	

นำความรู้จากห้องเรียนหรือการศึกษาด้วยตนเองมาแปลงเป็นความคิดสร้างสรรค์ผลงาน		

5	 ทุกวันพุทธ	

ของเดือน		

ก.ค.	-	ก.ย.	50	

สนับสนุนชมรมเถ้าแก่น้อย	ในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน	ซึ่งมีการจัดกิจกรรมตลาดนัด	ออกร้าน

ขายสินค้า	เพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์ในการประกอบการให้แก่นักศึกษา	

6	 9		ก.ย.	50	 สนับสนุน	นายณัฐกิตต์	บุตรประวัติ์	นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ	เจ้าของบริษัทจำลอง		

2	ล้อกลิ้ง	ในการจัดโครงการ	rally	safety	#	1	เพื่อส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์แบบถูกกฎจราจร		

7	 6	ก.ค.	50	 สนับสนุนนักศึกษากลุ่ม		Oh	wow	Group	จัดกิจกรรมตลาดนัดบริเวณส่วนหน้าอาคาร	

ศูนย์หนังสือ		เนื่องในโอกาสครบรอบ	2	ปีศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	

ด้านการอบรมและสัมมนา

1	 8-20	ม.ค.	50	 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่	(NEC)	รุ่นที่	1/50	จังหวัดน่าน	

2	 28	เม.ย.	–		

2	พ.ค.	50	

จัดอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่	(NEC)	รุ่นที่	2/50	จังหวัดเชียงราย	

3	 14-18	พ.ค.	50	 จัดอบรมโครงการ	“Managing	Intellectual	Property	&	Innovation”		โดยความร่วมกับสำนักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	และบริษัทไมโครซอฟต์	(ประเทศไทย)	จำกัด	

4	 15-26	มิ.ย.	50	 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่	(NEC)	รุ่นที่	3/50	จังหวัดแพร่	

5	 25-30	มิ.ย.	50	 จัดอบรมโครงการเขียนแผนธุรกิจ	สำหรับผู้ประกอบการอัญมณี	และเครื่องประดับ	จ.ตาก	
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ลำดับ วันเดือนปี รายการ

ด้านการเชื่อมโยงผู้ประกอบการใหม่และพันธมิตร

1	 12	ต.ค.	49	 นำคณะอาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมการเกษตรเยี่ยมสถานประกอบการคุณธีระพงษ์	

เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการทำวิจัยเชิงพาณิชย์	โครงการหน่อไม้อบแห้ง		

2	 14	ก.พ.	50	 ประสานงานการขอรับคำปรึกษาระหว่าง		คุณกัลยารัตน์	ตั้งก่อสกุล	ซึ่งเป็นสมาชิกในโครงการ

เถ้าแก่ใหญ่		กับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	

3	 15	ก.พ.	50	 ติดตามผลการดำเนินกิจการและเยี่ยมสถานประกอบการของคุณไพโรจน์	ผู้ประกอบการที่ขอเข้า

รับคำปรึกษาจากหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ		

4	 15	มี.ค.	50	 ประสานความร่วมมือระหว่าง	ดร.ไชยยง	รุจจนเวท		กับ	บริษัท	บีโปรดักส์	อินดัสตรี้	จำกัด	ใน

การศึกษาผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีฤทธิ์ระงับการอักเสบเพื่อใช้ทาภายนอก			

5	 17	ก.ค.	50	 ประสานความร่วมมือระหว่าง	อ.ปริญญา	วงษา	กับ	คุณธีระพงษ์	ดาวนภาสิริ	ในการพัฒนา	

น้ำเสาวรสเพื่อสุขภาพและการเก็บรักษา		

6	 20-21	ก.ค.	50	 กิจกรรม	Walk	Rally	เชื่อมโยงเครือข่ายสมาชิก	NEC	มฟล.	จังหวัดน่าน		

7	 4-5	ส.ค.	50	 กิจกรรม	Walk	Rally	เชื่อมโยงเครือข่ายสมาชิก	NEC	มฟล.	จังหวัดเชียงราย		

8	 ก.ย.	50	 ประสานความร่วมมือระหว่าง		ดร.สาโรจน์	รอดคืน	กับ	คุณสนอง	สร้อยระย้า	ในการพัฒนา	

การผลิตปลายอสมุนไพรจากปลานิลและการเก็บรักษา		

ด้านการให้คำปรึกษา

1	 ต.ค.	49	–		

ก.ย.	50	

ให้คำปรึกษานักศึกษา	19	ราย	จำนวน	56	ครั้ง	

2	 ต.ค.	49	–	

ก.ย.	50	

ให้คำปรึกษาเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย	1	ราย	จำนวน	1	ครั้ง	

3	 ต.ค.	49	–		

ก.ย.	50	

ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย	2	ราย	จำนวน	7	ครั้ง	
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3.การให้บริการข้อมูลข่าวสาร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ได้ให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์	 และเป็นสื่อกลางระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับพนักงาน	นักศึกษา	และหน่วยงานภายนอก	ดังนี้	

 3.1 ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต 	 เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย	 ผ่านทาง							

อินเตอร์เน็ต	จำนวน	276	ครั้ง	และผ่านทางโฮมเพจของมหาวิทยาลัย	คือ	http://www.mfu.ac.th		

 3.2 จัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัย

-			Newsletter	on	line	

-		จดหมายข่าวเป็นเอกสารรายเดือน	 จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัย								

การจดักจิกรรมดา้นตา่งๆ	และความเคลื่อนไหวภายในมหาวิทยาลัยไปยังสถาบันการศึกษา

ต่างๆ	และหน่วยงานภายนอกเป็นรายเดือน	

3.3การบริการทางโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

-		 รายการสารคดีประจำเรื่อง	 “ตามรอย.. .แม่ฟ้าหลวง”	 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์	

	 แห่งประเทศไทย	สทท.11	

-		 รายการ	 “รอบรั้ว	 มฟล.”	 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	 จังหวัดเชียงราย	

	 (สวท.ชร.)	

-			รายการวิทยุ	“Music	Box”	ทางสถานีวิทยุชุมชน	96.25	MHz.		

-			รายการวิทยุ	“รอบรั้ว	มฟล.”		ทางสถานีวิทยุชุมชน	ต.ท่าสุด	91.25	MHz.		
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•การเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

1.การเยี่ยมชมศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายในประเทศ

ในปีงบประมาณ	 2550	 มีหน่วยงานภายในประเทศเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านต่างๆ	 ของ

มหาวิทยาลัย	เช่น	การบริหารจัดการ	การเรียนการสอน	การบริการวิชาการ	การวางผังอาคารสถานที่	เป็นต้น	

รวมจำนวนหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น	145	คณะ	ประกอบด้วย	

	 1.			มหาวิทยาลัยและสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา	 จำนวน		94		คณะ	

	 2.			สถานศึกษาในระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา	 จำนวน		32		คณะ	

	 3.			หน่วยงานจากภาครัฐ	 จำนวน		15		คณะ	

	 4.			หน่วยงานภาคเอกชน	 จำนวน			4		คณะ	
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แผนภูมิที่12จำนวนหน่วยงานภายในประเทศที่เข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ2550

	

	

	

	

	

	







2.การเยี่ยมชมศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างประเทศ

ในปีงบประมาณ	 2550	 มีคณะเยี่ยมชม	 ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างประเทศ	 รวม	 5	 ทวีป										

18	ประเทศ		48	คณะ	ประกอบด้วย	

	 1.	 คณะศึกษาดูงานจากทวีปเอเชีย	 จำนวน	 9	ประเทศ	 31	คณะ	

	 2.	 คณะศึกษาดูงานจากทวีปยุโรป	 จำนวน	 4	ประเทศ	 4	คณะ	

	 3.	 คณะศึกษาดูงานจากทวีปอเมริกา	 จำนวน		2	ประเทศ	 8	คณะ	

	 4.	 คณะศึกษาดูงานจากทวีปโอเชียเนีย	 จำนวน		2	ประเทศ	 4	คณะ	

	 5.	 คณะศึกษาดูงานจากทวีปแอฟริกา	 จำนวน		1	ประเทศ	 1	คณะ	

























32  (22%)
15  (10%)

4  (3%)

94  (65%)
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แผนภูมิที่13จำนวนหน่วยงานต่างประเทศที่เข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ2550

















































1  (2%)4  (8%)

8  (17%)

4  (8%) 31  (65%)
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•การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1.การเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	 โดยเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม					

ในท้องถิ่น	 และส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ	 รวมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม

ของนักศึกษา	โดยมีรายละเอียดดังนี	้

ตารางที่32:เข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

ลำดับ วันเดือนปี กิจกรรม สถานที่จัด

1	 31	ต.ค.	49	 การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	

2	 2	พ.ย.	49	 งานวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง	(ลอยกระทง	4	ชาติ)	 สวนตุงและโคม	อ.เมือง	จังหวัดเชียงราย	

3	 8	พ.ย.	49	 งานบรรยายวัฒนธรรม	4	ชาติ	 โรงแรมดุสิตไอแลนด์	จังหวัดเชียงราย	

4	 2	พ.ย.	49	 งานสมโภชกฐินพระราชทาน	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	

5	 6	พ.ย.	49	 โครงการเข้าร่วมประเพณีลอยกระทง	 ณ	สวนสาธารณะฉลองสิริราชสมบัติ	
ครบ	50	ปี	จ.เชียงราย	

6	 8		พ.ย.	49	 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	

7	 25	พ.ย.	49	 เข้าร่วมการแข่งขันกลองสะบัดชัย	“ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น	คนเชียงรายแข็งแรง”	ครั้งที่	2	

สวนตุงและโคม	อ.เมือง	จ.เชียงราย	

8	 31	ธ.ค.	49	 งานพืชสวนโลก	 ต.แม่เหียะ	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	

9	 2	ก.พ.	50	 งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช	(งานกาชาด)	 สนามบินเก่า	อ.เมือง	จ.เชียงราย	

10	 13-15	เม.ย.	50	 งานสงกรานต์	ข่วงวัฒนธรรมเชียงราย	 สวนตุงและโคม	จ.เชียงราย	

11	 15	เม.ย.50	 รดน้ำดำหัวพ่อขุนเม็งราย	 สวนตุงและโคม	จ.เชียงราย	

12	 22	เม.ย.	50	 ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ		
เทิดไท้	80	พรรษา	มหาราชันย์	

ที่ว่าการ	อ.แหลมสิงห์			จ.จันทบุรี	

13	 18	ก.ค.	50	 พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง		และ														
ไร่แม่ฟ้าหลวง	อ.เมือง	จ.เชียงราย	

14	 24	ก.ค.	50	 ถวายเทียนพรรษา	 วัดห้วยพลูและวัดบ่อทอง	

15	 2	ส.ค.	50	 การแสดงต้อนรับไฟพระฤกษ์		
งานกีฬามหาวิทยาลัยโลก	

ท่าอากาศยานเชียงราย		
และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	

16	 24-26		
ส.ค.50	

โครงการข่วงศิลป์ถิ่นเจียงฮาย	
“สล่าแป๋งตุงเจียงฮาย”	

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	
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ลำดับ วันเดือนปี กิจกรรม สถานที่จัด

17	 26	ส.ค.	50	 เข้าร่วมงานเทศน์มหาชาติ	80	พรรษา	
มหาราช	

วัดบ้านดู่	ต.บ้านดู่	อ.เมือง	จ.เชียงราย	

18	 25	ก.ย.	50	 การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์	
งานวันครบรอบปีที่	9	แห่งการสถาปนา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	
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2.โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ได้ดำเนินโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2547	

โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์หลักฐานทางวัฒนธรรมและจัดทำฐานข้อมูลทางด้าน

ประวัติศาสตร์ของสังคมลุ่มน้ำโขง	 เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยสำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ	 และ			

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดี	 โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบ

พิพิธภัณฑ์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย		

โดยในปีงบประมาณ	 2550	 มหาวิทยาลัยได้จัดทำชุดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์เรื่อง	 “คนกับแม่น้ำโขง”	

ขึ้นที่อาคาร	8	ส่วนหน้าของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคน

กับแม่น้ำโขงผ่านศิลปะและวัฒนธรรม	 ตลอดจนผลกระทบต่างๆ	 ที่เกิดจากการกระทำระหว่างมนุษย์								

กับมนุษย์และมนุษย์กับแม่น้ำโขง		

นอกจากนั้นพิพิธภัณฑ์ได้ดำเนินงานต่าง	ๆ	ดังนี้	

2.1งานพิพิธภัณฑ์

-	 รวบรวมและสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	แถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง		

-		รวบรวมวัตถุทางวัฒนธรรม	 ภาพถ่าย	 หนังสือ	 ฯลฯ	 เพื่อจัดทำพิพิธภัณฑสถานตามหลัก																																							

	วิชาการและให้พิพิธภัณฑ์มีความเคลื่อนไหวทางวิชาการร่วมสมัยตลอดเวลา	

-		ดำเนินการอนุรักษ์วัตถุทางวัฒนธรรม			

-		จัดทำฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์และเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และจัดระบบคลังวัตถุ	

-		บริการสังคมโดยการจัดสัมมนาทางวิชาการทางด้านวัฒนธรรม	

-	 งานนิทรรศการหมุนเวียน	

-		งานเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์	

-	 จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	ในรูปแบบของเอกสาร	และหนังสือวิชาการ	

			สื่ออิเล็คทรอนิกส์	การสัมมนาทางวิชาการและการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน	

-		สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านทุนและด้านวิชาการในระดับต่างๆ	ตั้งแต่ระดับบุคคล		

		 ชุมชน	ประเทศ	อนุภูมิภาค	และระดับนานาชาติ	
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2.2กิจกรรมทางวิชาการ

-	 โครงการสำรวจวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงประเทศไทยตอนบนเรื่อง		Biocultural	in	GMS	

-		โครงการพิพิธภัณฑ์เสวนา		(Museum	Forum)	

-		จัดพิมพ์หนังสือรวบรวมบทความทางวิชาการพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำโขง	 เรื่อง	 Museum	

	 Academic	Book	

-		โครงการวิจัยรูปแบบและแนวทางการท่องเที่ยวบ้านศิลปินจังหวัดเชียงราย	

-		The	manuscript	of	divination	by	chicken	bones	at	Huay	Nam	Kun	Village,	Mae	Fah		

			Luang	District,	Chiang	Rai	

-	 โครงการจัดทำชุดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงชายขอบประเทศไทย		

-		เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมกับองค์กรต่างๆ	

-	 โครงการเข้าร่วมงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขงครั้งที่	12		
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• การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีระบบและ

กลไกในการควบคุมคุณภาพภายใน	 ได้แก่	 การประกันคุณภาพการศึกษา	 กิจกรรม	 5ส	 การควบคุมภายใน			

การพัฒนาการเรียนการสอน	 ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาทางด้านวิชาการและการบริหารจัดการอย่าง

รวดเร็ว	โดยมีระบบและกลไกในการพัฒนาคุณภาพ	ดังนี้	

1.การประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดำเนินการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน						

มาอย่างต่อเนื่อง	 นับตั้งแต่เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา	 2542	 และต่อเนื่องมาตามลำดับ	 โดย							

ในปีงบประมาณ	2550	มหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่สำคัญได้แก่		

ตารางที่33:กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่สำคัญ

ลำดับ วันเดือนปี กิจกรรม

1	 28	–	29	พ.ย.	49	 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	คณะผู้ประเมินประกอบด้วย	

รองศาสตราจารย์	ดร.ไทย		ทิพย์สุวรรณกุล			ประธาน	

รองศาสตราจารย์	เพ็ญรัตน์		หงษ์วิทยากร	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ไพศาล	มงคลวงศ์โรจน์	

รองศาสตราจารย์	กัลณกา	สาธิตธาดา	

นาวาอากาศเอก	ดร.	ธงชัย		อยู่ญาติวงศ์	

2	 ม.ค.	50	 พัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน	

3	 24	พ.ค.	50	 สัมมนา	เรื่องการพัฒนาตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน		

โดย	รองศาสตราจารย์นิโลบล	นิ่มกิ่งรัตน์		คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

4	 27	–	28	มิ.ย.	50	 ประชุมเชิงปฏิบัติการ	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	

โดย	ดร.วินัย		พฤกษะวัน	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

5	 13	ก.ค.	50	 สัมมนา	เรื่องการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย	

โดย	ดร.สมชัย		วรานุกูลรักษ์	ที่ปรึกษากลุ่มบริษัทแลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	

6	 13	–	16	ส.ค.	50	 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก	โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา	(สมศ.)		คณะผู้ประเมินประกอบด้วย	

		รองศาสตราจารย์	ดำรงค์	ทวีแสงสกุลไทย		ประธาน	

		รองศาสตราจารย์	ดร.	สุจิตรา		เหลืองอมรเลิศ	

		รองศาสตราจารย์	ดร.	ปรียา	วิบูลย์เศรษฐ์	

		รองศาสตราจารย์	ดร.	เสน่ห์		เอกะวิภาต	

		รองศาสตราจารย์	เอมอร		ชิตตะโสภณ			

7	 19	–	21	ก.ย.	50	 ร่วมกับ	สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา	สำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา	อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน	ระดับอุดมศึกษา	ในเขตภาคเหนือตอนบน	
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2.การพัฒนาการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ได้ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง	 โดยมุ่งเน้นให้เกิด

การพัฒนาประสิทธิภาพ	 การจัดการเรียนการสอนอย่างสูงสุด	 ซึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียน				

การสอนที่สำคัญมีดังนี้	

ตารางที่34:ผลการดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอน

ลำดับ วันเดือนปี กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ

•	 โครงการHowtoLiveandLearnonCampus2007

1	 1	-	26		พ.ค.	50	 ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนด้านวิชาการและกิจกรรมแก่			

นักศึกษาใหม่ระบบรับตรงและโควตา	

สำนักวิชาศิลปศาสตร์	

•	 โครงการพัฒนาวิชาการ

1	 26	ม.ค.	50	 อบรม	เรื่อง	Workshop	for	Research	Skill	Development	of	IT	

School	

สำนักวิชาเทคโนโลยี	

สารสนเทศ	

2	 24	ก.พ.	50	 อบรม	เรื่อง	เอกสารประกอบการสอน	 สำนักวิชาศิลปศาสตร์	

3	 19	มี.ค.	50	 อบรมเรื่อง	การพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอน	ในระดับอุดมศึกษา	 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	

สุขภาพ	

4	 18-25	มี.ค.	50	

25	มี.ค.	-	4	เม.ย.	50	

อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางอบรมด้านการควบคุม

คุณภาพเครื่องสำอาง	ณ	บริษัท	Specialty	Natural	Product	

จังหวัดชลบุรี	

	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	

เครื่องสำอาง	

5	 15	มี.ค.-	

15	พ.ค.	50	

อบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์	 ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา

และพัฒนาหลักสูตร	

6	 23	มี.ค.50	 ส่งอาจารย์ร่วมสัมมนา	เรื่อง	การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด	

Constructivist	และ	Constructivism	ในระดับอุดมศึกษา		

ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา

และพัฒนาหลักสูตร	

7	 22	มี.ค.	50	 อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ร่วมประชุมวิชาการการศึกษาทั่วไป	ใน

วาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	80	พรรษา	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ณ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		

สำนักวิชาศิลปศาสตร์	

8	 2-27	เม.ย.	50	 อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเข้าฝึกอบรม	เรื่อง	Clinical	

Trial	s	in	Cosmetics	ณ	บริษัท	Derscan	Asia	กรุงเทพมหานคร	

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	

เครื่องสำอาง	

9	 4	พ.ค.	50	 อบรมสุนทรียสนทนาเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศด้าน	

การแพทย์แผนไทยประยุกต์	

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	

สุขภาพ	

10	 4	พ.ค.	50	 อบรม	Workshop	for	Examination	Design	and	Assessment	

for	IT	Subjects	

สำนักวิชาเทคโนโลยี	

สารสนเทศ	
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ลำดับ วันเดือนปี กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ

11	 22-25	พ.ค.	50	 อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเดินทางไปเยี่ยมชมและ

ฝึกอบรมด้านกระบวนการการดำเนินการผลิตเครื่องสำอางในระดับ

อุตสาหกรรม	ณ	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข	

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	

เครื่องสำอาง	

12	 1-3	มิ.ย.	50	 อบรม	Enhancing	the	Capacity	for	Web-based	Learning	for	

Teaching	Basic	Science	in	the	School	of		Science	at		

Mae	Fah	Luang	University	

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	

13	 21	ก.ค.	50	 บรรยายพิเศษ	เรื่อง	Workshop	for	Research	Skill	

Development	of	IT	School	:	Technical	Writing			

สำนักวิชาเทคโนโลยี	

สารสนเทศ	

14	 27	ก.ค.	50	 อบรมสุนทรียสนทนา	เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรสำนักวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ	เรื่อง	“เทคนิคการพัฒนาการเรียนการสอน

ระดับอุดมศึกษา”	

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ	

15	 28	ก.ค.	50	 บรรยายพิเศษเพื่อพัฒนาด้านวิชาการ	สาขาบัญชี	สำนักวิชา	

การจัดการ	เรื่อง	ทำความรู้จักกับ	IFRS	2007	

สำนักวิชาการจัดการ	

16	 22,	24	ส.ค.	50	 อบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การเขียนเอกสารประกอบการสอนในกลุ่ม

สาระวิชาอุตสาหกรรมเกษตร	จำนวน	2	ครั้ง		

สำนักวิชาอุตสาหกรรม

เกษตร	

17	 4	ส.ค.	50	 โครงการ	Seminar	series	on:	“New	Teaching	Methodologies	

for	Higher	Education	and	the	role	of	ICTs-Experiences	

with	Problem	Based	Learning	and	Computer	Supported	

Collaborative	Learning”	

สำนักวิชาเทคโนโลยี	

สารสนเทศ	

18	 18	ส.ค.	50	 เสวนาเชิงวิชาการ	เรื่อง	“การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัด	

การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	สาขาวิชาภาษา

อังกฤษในรายวิชา	“Foundation	of	English”	

สำนักวิชาศิลปศาสตร์	

19	 1	ส.ค.	-1	ก.ย.	50	 โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ	สำนักวิชาศิลปศาสตร์		 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	

20	 9-14	ก.ย.	50	 อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเข้ารับการฝึกอบรมด้าน

กระบวนการผลิตเครื่องสำอางในระดับอุตสาหกรรม	ณ	โรงพยาบาล

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	จังหวัดปราจีนบุรี	และ	บริษัท	Aesthetic	

Plus	จำกัด	จังหวัดนครปฐม		

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	

เครื่องสำอาง	

21	 17	ก.ย.	50	 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาด้านวิชาการแก่บุคลากรสาขา

วิชาบัญชี	ครั้งที่	2	เรื่อง	“Update	Thai	Accounting	Standard	

2007”	

สำนักวิชาการจัดการ	
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ลำดับ วันเดือนปี กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ

22	 18		21	และ	29		

ก.ย.	50	

โครงการพัฒนาวิชาการ	สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว	 สำนักวิชาการจัดการ	

23	 ส.ค.	-	ก.ย.	50	 โครงการพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐาน	ของมหาวิทยาลัย	

แม่ฟ้าหลวง	สำหรับการสอบรับตรง	(ทั่วประเทศ)	ปีการศึกษา	

2551	

ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา

และพัฒนาหลักสูตร	

24	 29	ก.ย.	50	 โครงการ	Workshop	for	Research	Skill	Development	of	IT	

School	:	Experimental	Design	and	Statistical	Analysis		

สำนักวิชาเทคโนโลยี	

สารสนเทศ	

•	 โครงการพัฒนาวิชาการนักศึกษา

1	 23	มิ.ย.50	 อบรม	เรื่อง	เทคนิคการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ	 สำนักวิชาเทคโนโลยี	

สารสนเทศ	

2	 2	ก.ย.	50	 อบรม	เรื่อง	ส่งเสริมและการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	

สุขภาพ	

3	 17	ก.ย.50	 อบรม	เชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	Mind	Map	เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	 ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา

และพัฒนาหลักสูตร	

•	 โครงการบ่มเพาะอาจารย์รุ่นที่1

1	 6	พ.ย.	49		และ	

28	ก.พ.	50	

ประชุมเสวนาเชิงวิชาการ	เรื่อง	การแลกเปลี่ยนประสบการณ์	

การจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง		

รายวิชาวิทยาศาสตร์	จำนวน	2	ครั้ง	

	

2	 23	พ.ย.	49	 ประชุมเสวนาเชิงวิชาการ	เรื่อง	การแลกเปลี่ยนประสบการณ์	

การจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	

รายวิชาการศึกษาทั่วไป		

	

3	 22	พ.ย.	49	 ประชุมเสวนาเชิงวิชาการ	เรื่อง	การแลกเปลี่ยนประสบการณ์	

การจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	

รายวิชาภาษาอังกฤษ		

	

4	 3-4	ก.พ.	และ	

7	มี.ค.	50	

อบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	Active	Learning		จำนวน	2	ครั้ง	

	

	

5	 6	พ.ค.	50	 อบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	Mind	Map	เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	

		

	

6	 20	ก.ค.	50	 ส่งอาจารย์อบรมเรื่อง	อาจารย์มืออาชีพ	กระบวนการสร้างและพัฒนา	

		

	

	

	

	

	

ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา

และพัฒนาหลักสูตร	

ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา

และพัฒนาหลักสูตร	

ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา

และพัฒนาหลักสูตร	

ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา

และพัฒนาหลักสูตร	

ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา

และพัฒนาหลักสูตร	

ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา

และพัฒนาหลักสูตร	
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3.กิจกรรม5ส

ในปีงบประมาณ	 2550	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินกิจกรรม	 5ส	 เป็นปีที่	 4	 โดยกิจกรรม	 5ส	

เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาคนและพัฒนาองค์กร	โดยเป็นกิจกรรมที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือ

ร่วมใจ	 ในการเสริมสร้างองค์กรให้เกิดความสะอาด	 ความเป็นระเบียบ	 และความมีวินัยในการทำงาน	 ซึ่งจะ

ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น	โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ	ดังนี้	

ตารางที่35:การดำเนินกิจกรรม5ส

ลำดับ วันเดือนปี กิจกรรม

1 18	ต.ค.

30	พ.ย.	

7	–	28	ธ.ค.	49

ประชุมคณะทำงานประเมินคุณค่าและกำหนดอายุการเก็บเอกสาร

2 15	พ.ย.	และ	

18	ม.ค.	50
ประชุมคณะทำงานส่งเสริมความสะอาดเพื่อสุขภาพ

3 23	พ.ย.	49 ตรวจสอบโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัย	ครั้งที่	1

4 25	พ.ย.	49 วันทำความสะอาดใหญ่	(Big	Cleaning	Day)	ณ	ลานกิจกรรม	อาคารกิจกรรมนักศึกษา	

(D1)	ชั้น	2	โดย	มีการมอบรางวัลกิจกรรม	5ส	ประจำปี	2549

5 ธ.ค.	49 จัดทำป้ายคำขวัญกิจกรรม	5ส	ที่ได้รับรางวัลที่	1	ประจำปี	2549	และมอบให้แก่				

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	

6 ม.ค.	–	มิ.ย.	50 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรม	5ส		ประจำปี	2550	จำนวน	4	ครั้ง

7 ม.ค.	50 ดำเนินการจัดระบบเอกสารของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	 พร้อมทั้งการทบทวน						

เกณฑ์ในการตรวจสอบกิจกรรม	 5ส	 ประจำปีงบประมาณ	 2550	 โดยมีการนำระบบ				

การจัดแฟ้มเอกสารมาเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบกิจกรรม	5ส		

8 18	ม.ค.	50 ประชุมคณะทำงานพัฒนาวินัยนักศึกษาด้านส่งเสริมความสะอาด

9 26-30	มี.ค.	50 ตรวจสอบกิจกรรม	5ส	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	ครั้งที่	1/2550

10 30	พ.ค.	50 ศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรม	5ส	ณ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	จังหวัดลำปาง

11 10	ก.ค.	50 จัดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย	5ส	โดย

นางธนาภรณ์		ยศธำรง	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับ	10	กองการแพทย์	

และอนามัย	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	จ.ลำปาง

12 24	ก.ค.	-	2	ส.ค.	50 ตรวจสอบกิจกรรม	5ส	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	ครั้งที่	2/2550

13 ส.ค.	50 จัดประกวดสัญลักษณ์กิจกรรม	5ส	ประจำปี	2550
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•ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น


1.โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง	 ณ	 มหาวิทยาลัย					

แม่ฟ้าหลวง	 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 24	 กันยายน	 2547	 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนากิจกรรมด้านการค้นคว้าวิจัย	

พัฒนากิจกรรมงานด้านวิชาการ	 อาทิ	 การให้การสนับสนุนด้านการเรียนการสอน	การให้ความรู้และฝึกอบรม	

ตลอดจนการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย	 และเป็น

ศูนย์ข้อมูลทางวิชาการ	

ในปีงบประมาณ	2550	โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง	

ได้ดำเนินการด้านต่างๆ	ดังนี้		































94 รายงานประจำปี	2550		มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ตารางที่36:ผลการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส–

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงปีงบประมาณ2550

ลำดับ วันเดือนปี กิจกรรม

ด้านวิชาการ

1	 30	พ.ค.	50	 สัมมนาเชิงวิชาการ	 The	 Second	 French-MFU	 Seminar	 Theme	 :	

“Comparative	analysis	of	cultural	minorities	and	indigenous	people”	

2	 29	พ.ค.	50	 สัมมนา	 โครงการ	 “งานวิจัยแบบชุมชนมีส่วนร่วมโดยใช้แบบจำลอง

เพื่อนคู่คิด	(Companion	Modelling)”	

3	 11	-	23	มิ.ย.	50	 สัมมนาวิชาการ		“ศาสตร์เบื้องต้นของการวิจัยแบบตะวันตก”	

ประสานงาน/การให้คำปรึกษา

1	 1	ต.ค.	49	-	30	ก.ย.	50	 ให้คำปรึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัย	 เกี่ยวกับความร่วมมือทาง					

วิชาการกับประเทศฝรั่งเศส	

2	 1	ต.ค.	49	-	30	ก.ย.	50	 ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ชาวฝรั่งเศสที่มา

ประจำที่หน่วยฯ	

3	 1	ต.ค.	49	-	30	ก.ย.	50	 ประสานงานสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย	 เกี่ยวกับทุนการศึกษา

ของอาจารย	์

4	 1	ต.ค.	49	-	30	ก.ย.	50	 ตั้งจุด	 Kiosque	 ใต้อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	 เพื่อ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยฯ	ตลอดทั้งปี	

5	 2	-	7	มี.ค.	50	 Miss	 Elsa	 	 BERTHET	 (Agronomist)	 และ	 Mr.Romain	 KOSELLEK	

(Mathematics)	 ชาวฝรั่งเศสเดินทางมาที่หน่วยฯเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับ

การพัฒนาแม่น้ำโขง	(Proget	Avenir	Mekong:	www.avenirmekong.ore	)		

6	 10	ม.ค.	50	-	5	พ.ค.	50	 ร่วมทำข้อตกลงสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานพัฒนาคอร์สแวร์

ระดับประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศสสำหรับคนต่างชาติ	 รายวิชา	

Apprendre	 le	 Francais	 par	 la	 Culture	 :	 Les	 fetes	 กับสำนักงาน							

คณะกรรมการการอุดมศึกษา	
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ลำดับ วันเดือนปี กิจกรรม

ด้านวิจัย

1	 17	พ.ย.	49	 โครงการ	 การเสวนาระหว่างนักวิจัยและนักอุตสาหกรรมเกษตร	 เรื่อง	

“การจัดการผลผลิตทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว”	

2	 20	-	24	ส.ค.	50	 โครงการ	 “การศึกษาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมภูมิภาค	 :	 แหล่ง

วัฒนธรรมสัญชาติไทในสิบสองปันนา	

ด้านภาษาและวัฒนธรรม

1	 18	-	19	พ.ย.	49	 อบรมเชิงปฏิบัติการ	Macro	Photograph	

2	 28	พ.ย.	49	-	9	ก.พ.	50	

และ	มิ.ย.	-	ต.ค.	50	

โครงการสอนภาษาฝรั่งเศสระดับพื้นฐานให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจ	

3	 9	ก.พ.	-	30	มี.ค.	50	 โครงการ	นิทรรศการถ่ายภาพ	“เชียงรายในสายตาของชาวต่างชาติ”	

4	 17	เม.ย.	-	17	ก.ค.	50	 รับนักศึกษาฝึกงานชาวฝรั่งเศส	จำนวน	1	คน	

5	 7	-	9	ก.ค.	50	 อบรมเชิงปฏิบัติการ	การถ่ายภาพแนวสารคดี	ในหัวข้อ	“เมืองเชียงราย”	

6	 16	-	20	ก.ค.	50	 โครงการ	“สัปดาห์แห่งภาพยนตร์ฝรั่งเศส	

ด้านข้อมูลทางวิชาการและสิ่งพิมพ์

1	 1	ต.ค.	49	-	30	ก.ย.	50	 ออกจุลสารของหน่วย	จำนวน	2	ฉบับ	

2	 1	ต.ค.	49	-	30	ก.ย.	50	 เผยแพร่สิ่งพิมพ์ภาษาฝรั่งเศสที่ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานทูต

ฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและจากหน่วยงานภายนอก	

3	 มิ.ย.	50	-	ส.ค.	50	 จัดพิมพ์	Proceedings		“งานวิจัยแบบชุมชนมีส่วนร่วมโดยใช้แบบจำลอง

เพื่อนคู่คิด	(Companion	Modelling)”	
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2.ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ

ในปีงบประมาณ	 2550	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ได้มีการร่วมมือในโครงการใหม่	 ๆ	 กับหน่วยงาน

ภายในประเทศในหลายลกัษณะ	อาท	ิการรว่มมอืในดา้นตา่ง	ๆ	และการแลกเปลีย่นข้อมูลทางวิชาการ	รายละเอียด

ความร่วมมือ	ดังตารางต่อไปนี้	

ตารางที่37:ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศปีงบประมาณ2550

หน่วยงาน กิจกรรมความร่วมมือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

บริษัท	ไทยอินดัสเตรียลเอสเตท	จำกัด		 การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และ	

ซัพพลายเชน	

สำนักวิชาการจัดการ	

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	

กระทรวงมหาดไทย	

การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	ในหลักสูตรปริญญาตรี	

ด้านรัฐประศาสนศาสตร์		สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น	

สำนักวิชาศิลปศาสตร์	

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน		

กระทรวงแรงงาน	

การพัฒนาฝีมือแรงงานและการวิจัยด้านการตลาด	และด้าน

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน	

สำนักวิชาการจัดการ	

Unilever	Thai	Holdings	Limited		

(ประเทศไทย)	

การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

เครื่องสำอาง	

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นในระบบการศึกษา

ทางไกลเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา	

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

เครื่องสำอาง	

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 โครงการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบัน	

อุดมศึกษา	

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ	

บริษัท	ประสิทธิ์พัฒนา	จำกัด	(มหาชน)	 ผลิตบุคลากรด้านการบริการสุขภาพศึกษา	 โดยมหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวงและเครือโรงพยาบาลพญาไท	

สำนักวิชา	

วิทยาศาสตร์สุขภาพ	

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	

การพัฒนาบุคลากร	 แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ให้

แก่บุคลากรและนิสิตนักศึกษา	

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 พัฒนาศูนย์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ศูนย์บริการวิชาการ	

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ	และ	

บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่	จำกัด	

ความร่วมมือด้านวิชาการในด้านการวิจัยและพัฒนา	

อุตสาหกรรมชาครบวงจร	

สถาบันชา	

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	

และ	กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก	

การผลิตนักศึกษา	 การพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์					

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	

สำนักวิชา	

วิทยาศาสตร์สุขภาพ	
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หน่วยงาน กิจกรรมความร่วมมือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์		

และวิทยาลัยการสาธารณสุข	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

1.	การวิจัย	และพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกัน	

2.	 การพัฒนาบุคลากร	 แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

ให้แก่บุคลากรและนิสิตนักศึกษา		

สำนักวิชา	

วิทยาศาสตร์สุขภาพ	

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 1.	การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับการเงินและ	

			การลงทุน	

2.	การพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลด้านการเงินและการลงทุน	

3.	การพัฒนาด้านการฝึกอบรมบุคลากร	

ศูนย์บริการวิชาการ	

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย	

โครงการความร่วมมือการจัดตั้งเครือข่ายโครงการอุทยาน

วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ	เครือข่ายภาคเหนือตอนบน	

ศูนย์บริการวิชาการ	

สมาคมฝรั่งเศส	–	ไทย	เชียงราย	 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ	 	 ศิลปะและ

วัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศส	

หน่วยความร่วมมือทาง	

วิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาค	

ลุ่มแม่น้ำโขง	

สถาบันวิจัยเอเชียอาคเนย์ร่วมสมัย		

(สาขาประเทศไทย)	

ความร่วมมือทางด้านการวิจัยเกี่ยวกับการเมือง	 เศรษฐกิจ	

และสังคมร่วมสมัย	

หน่วยความร่วมมือทาง	

วิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาค			

ลุ่มแม่น้ำโขง	

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิต

แพทย์เพื่อชาวชนบท			

กระทรวงสาธารณสุข	

การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ	 สำนักวิชา	

พยาบาลศาสตร์	

สำนักงานคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ	

โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษา	 และพัฒนา

ชนบท		

ศูนย์บริการวิชาการ	
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3.ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ได้พัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศในด้านต่างๆ	 โดยมีการสร้าง							

เครือข่ายกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสาขาวิชาที่เปิดสอน	 ซึ่งประกอบด้วย	 การพัฒนาการเรียน							

การสอน	การทำวิจัย	การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา	ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ	ดังนี้	

ตารางที่38:ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศปีงบประมาณ2550

ลำดับ ประเทศ หน่วยงาน/บุคคล กิจกรรมความร่วมมือ

1	 แคนาดา		 Brock	University		 โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร	

-		ผู้บริหารมหาวิทยาลัย	Brock	University	เยือนมหาวิทยาลัย	

			แม่ฟ้าหลวง	วันที่	15	สิงหาคม	2550	

2	 แคนาดา		 Camosun	College	 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา		

-		นักศึกษา	Camosun	College	9	คน	เข้าศึกษา	โปรแกรมวิชา	

			ภาษาและวัฒนธรรมไทย	ระยะเวลา	1	เดือน		

3	 ญี่ปุ่น	 Nippon	Telegraph	and	

Telephone	Broadband	

Platform	(NIT-BP)	

1.	โครงการวิจัยร่วมกัน	

2.	ติดตั้ง	ทีวี	คอนฟอเร้นท์	ให้โรงเรียนห้วยพลูในจังหวัดเชียงราย						

และ	kamisumi	School	ในประเทศญี่ปุ่น		

4	 ญี่ปุ่น	 Tama	University		 1.	ความร่วมมือด้านระบบอินเตอร์เนตไร้สาย		

2.	Tama	University	อนุเคราะห์อุปกรณ์การติดตั้งอินเตอร์เนต	

ไร้สายให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	

3.	โครงการวิจัยร่วมกัน	ในหัวข้อ	“The	Impact	of	ICT	on	rural	

communities”	และ	“OTOP	entrepreneurship	education	and	

Math	&	science	education	in	rural	communities”	

5	 ญี่ปุ่น	 Meio	University		 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา	

-		Mr.Kaneshiro	Kohta	เข้าศึกษา	ณ	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง				

			ระยะเวลา	1	ปี		

6	 ญี่ปุ่น	 SHISEIDO	Company	

Limited		

โครงการวิจัยร่วมกันเกี่ยวกับ	Cosmetic	Science	และ	จัดการ

สัมมนา/ประชุมร่วมกัน		

7	 อินเดีย		 International	Institute	

of	Information	

Technology		

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา	

-		แลกเปลี่ยนนักศึกษาปริญญาโทวิทยาศาสตร์	สาขา	Advanced			

			Information	Technology	และ	สาขา	Advanced	Software		

			Technology				
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ลำดับ ประเทศ หน่วยงาน/บุคคล กิจกรรมความร่วมมือ

8	 เยอรมัน	 Stuttgar	Media	

University-Hochschule	

der	Medien	

1.	โครงการวิจัยร่วมกัน		

-		นักศึกษาปริญญาโท	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	สาขาวิทยาศาสตร์		

			ร่วมทำวิจัยระหว่างเดือนพฤษภาคม	-	ตุลาคม	2549	

2.	แลกเปลี่ยนบุคลากร	

-		เชิญ	Prof.	Dr.	Ingo	Bueren,	Professor	in	Packaging	

			Design	เป็นที่ปรึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร	ระยะเวลา	1	ป	ี

3.	แลกเปลี่ยนนักศึกษา		

-		นักศึกษาปริญญาโท	จำนวน	2	คน	เข้าศึกษา	ณ	มหาวิทยาลัย	

			แม่ฟ้าหลวง	

9	 ออสเตรีย		 Management	Center	

Insbruck		

แลกเปลี่ยนนักศึกษา		

-		Mr.	Matthias	Gantner	นักศึกษาทุน	ASEM-DUO	Thailand	และ		

			Ms.	Holler	Franzisk	Susanna	เข้าศึกษา	ณ	มหาวิทยาลัย		

			แม่ฟ้าหลวง	ในสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว	ระยะเวลา	1		

			ภาคการศึกษา	ปีการศึกษา	2550	

-		Mr.	Narong	Uisawai	นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว		

			นักศึกษาคู่แลกเปลี่ยนในโครงการทุน	ASEM-DUO	Thailand	เข้า	

			ศึกษา	ณ	MCI		ระยะเวลา	3	เดือน	มีนาคม-มิถุนายน	2550	

10	 จีน		 Xiamen	University		 1.	จัดตั้งสถาบันขงจื่อ	ณ	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	

2.	แลกเปลี่ยนบุคลากร		

-		อาจารย์	จำนวน	9	คน	จาก	Xiamen	Unviersity	เข้าทำงาน	

			ณ	สถาบันขงจื่อ	ตั้งแต่ปี	2549	-	ปัจจุบัน	

11	 จีน		 Yunnan	Normal	

Unviersity	(YNNU)		

1.	โครงการจัดหลักสูตรร่วม	1+3	

-		นักศึกษาจาก	YNNU	จำนวน	39	คน	เข้าศึกษา	ณ	มหาวิทยาลัย					

			แม่ฟ้าหลวง	ระยะเวลา	3	ปี	

2.	แลกเปลี่ยนบุคลากร	

-		อาจารย์	YNNU	มาสอนในสำนักวิชาศิลปศาสตร์	

-		อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์	เดินทางไปสอนยัง	YNNU	

12	 จีน		 Xiahung	Banna	

Education	Ministry	

แลกเปลี่ยนนักศึกษา	

-		นักศึกษาจาก	สิบสองปันนา	จำนวน	11	คน	เข้าศึกษา		

			ณ	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	ระยะเวลา	4	ปี	
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ลำดับ ประเทศ หน่วยงาน/บุคคล กิจกรรมความร่วมมือ

13	 ฟินแลนด์	 The	University	of	

Joensuu	

โครงการวิจัยร่วมกัน	

-		ความร่วมมือในการทำวิจัย	พัฒนา	การแลกเปลี่ยนความรู้ทาง	

			การศึกษา	และการฝึกอบรม	กับโครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาจัดการ	

			ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

14	 ไต้หวัน	 Chunhchou	Institute	

of	Technology		

โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ	

-		ผู้บริหารมหาวิทยาลัย	Chunhchou	Institute	of	Technology	

			เยือนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	วันที่	15	สิงหาคม	2550	

15	 อินโดนีเซีย		 Brawajaya	University		 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา	

-		นักศึกษาปริญญาโท	จาก	Brawajaya	University	เข้าศึกษา	

			ณ	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	ระยะเวลา	3	ภาคการศึกษา	
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ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

และรัฐบาลไทย	 เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม	 2542	 เนื่องในโอกาสที่จะมีการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพ

ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	ครบรอบ	100	ปี		โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง	คือ	

	 1.	 เพื่อร่วมเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ	 100	 ปี	 แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรี-				

นครินทราบรมราชชนนี	ที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมอบให้	

	 2.	 เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงถึงไมตรีจิต	 มิตรภาพ	 ระหว่างประชาชนของสาธารณรัฐประชาชนจีน

และประเทศไทย			

	 3.	 เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ																		

อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	

	 4.	 เพื่อให้เป็นสถาบันพัฒนาการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ	

โดยในปีงบประมาณ	2550	มีการดำเนินงานในด้านต่างๆ	ดังนี้	

หลักสูตรอบรม

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร	 ได้มีการจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น	 ณ	 ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน			

สิรินธร	เชียงราย	และหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	กรุงเทพมหานคร		ดังนี	้

ตารางที่ 39 : หลักสูตรอบรมภาษาจีนของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและหน่วยประสานงาน

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพฯ

ลำดับ หลักสูตร จำนวนครั้ง

1	 โครงการอบรมภาษาจีนกลางระดับต้น	1	สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป	 5	

2	 โครงการอบรมภาษาจีนกลางระดับต้น	2	สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป	 2	

3	 โครงการอบรมตามความต้องการของหน่วยงาน	 27	

4	 หลักสูตรอบรมครูสอนภาษาจีน	 11	

5	 โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน	 1	

6	 หลักสูตรการแปลและการเป็นล่าม	 1	

7	 โครงการแข่งขันทักษะภาษาจีนในภาคเหนือครั้งที่	1	 1	

8	 โครงการประกวดเรียงความและสุนทรพจน์ภาษาจีนในภาคเหนือ	ครั้งที่	1	 1	

9	 โครงการประกวดเรียงความและสุนทรพจน์ภาษาจีนในประเทศไทย	ระดับอุดมศึกษา				

โดยจัดร่วมกับสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย	

1	
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กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมจีน

นอกจากหลักสูตรการจัดอบรมระยะสั้นแล้ว	 ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรยังมีการจดักจิกรรม

สง่เสรมิวฒันธรรมจนี	ดงันี	้

ตารางที่40:กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมจีน

ลำดับ วันเดือนปี กิจกรรม

1	 21	ก.ย.	50	 นิทรรศการวันไหว้พระจันทร์	

2	 18	–	28	ก.พ.	50	 นิทรรศการตรุษจีน	

3	 19	มิ.ย.	50	 เทศกาลวันไหว้ขนมจ้าง	



สถาบันขงจื่อ
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สถาบันขงจื่อ	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 จังหวัดเชียงราย 	 จัดตั้งโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวงกับมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน 	 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	 เมื่อวันที่	 23	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2548	

ด้วยความเห็นชอบของ	 HANBAN	 และมีพิธีเปิดป้ายสถาบันขงจื่ออย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	 4	 พฤศจิกายน						

พ.ศ.	2549	 โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย	 	 ส่งเสริมการแลก

เปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทย-จีน 	 สร้างเสริมมิตรภาพและความเข้าใจระหว่างกันของประชาชนสองประเทศ	 มี

เป้าหมาย			ในการดำเนินงาน	คือ	

1.		จัดการสอนภาษาจีนสำหรับบุคคลทุกวงการ	

2.		อบรมครูสอนภาษาจีน	โดยเสนอทรัพยากรการสอนภาษาจีน	

3.		จัดการสอบภาษาจีนและการรับรองมาตรฐานครูสอนภาษาจีน	

4.		ให้บริการข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา	วัฒนธรรม	เศรษฐกิจและสังคมของประเทศจีน	

ในปีงบประมาณ	2550	สถาบันขงจื่อมีการดำเนินงาน	ดังนี้	

ตารางที่41:กิจกรรมสถาบันขงจื่อ

ลำดับ วันเดือนปี กิจกรรม

1	 7	–	9	ต.ค.	49	 การประชุมสถาบันขงจื่อแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	1	

2	 4	และ	7	พ.ย.	49	 สัมนาปรัชญาขงจื่อ	เรื่อง	“มั่นคง	มั่นใจ	สู่อนาคตด้วยปรัชญาขงจื่อ”	

3	 22	พ.ค.	50	 การประชุมสถาบันขงจื่อแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	2	

	

นอกจากนี้	 สถาบันขงจื่อได้จัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร	อาทิเช่น	 โครงการ

หลักสูตรการสอนภาษาจีนและอบรมครูสอนภาษาจีน	 	 โครงการแข่งขันทักษะภาษาจีนในภาคเหนือ	 ครั้งที่	 1	

และกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมจีนอื่นๆ	
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เหตุการณ์ที่สำคัญในรอบปี 2550
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์

ในพิธีวางศิลาฤกษ์	อาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์		วันที่	13	กุมภาพันธ์	2550

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตประจำปีการศึกษา	2548		วันที่	13	กุมภาพันธ์	2550
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พิธีมหาพุทธาภิเษกพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติ		วันที่	18	พฤษภาคม	2550	



กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
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รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

วาระการดำรงตำแหน่ง	นายกสภามหาวิทยาลัย		

ตั้งแต่วันที่	22	มิถุนายน	2549	ถึง	วันที่	21	มิถุนายน	2551	

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย		

ตั้งแต่วันที่	21	กรกฎาคม	2549	ถึง	วันที่	20	กรกฎาคม	2551	

	



°√√¡°“√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬ª√–‡¿∑ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘ 

»“ μ√“®“√¬å π—° ‘∑∏å  §Ÿ«—≤π“™—¬ »“ μ√“®“√¬å ¬Õ¥À∑—¬  ‡∑æ∏√“ππ∑å 

»“ μ√“®“√¬å μ‘π  ª√—™≠æƒ∑∏‘Ï 

»“ μ√“®“√¬åæ‘‡»…  ¡™“¬  æß…∏“ π“¬ —πμ‘  ¿‘√¡¬å¿—°¥’ 

π“¬¡“√«¬  º¥ÿß ‘∑∏‘Ï 
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°√√¡°“√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬ª√–‡¿∑ºŸâ∫√‘À“√ 

°√√¡°“√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬ª√–‡¿∑§≥“®“√¬å 

√Õß»“ μ√“®“√¬å ‡∑Õ¥  ‡∑»ª√–∑’ª 

‡≈¢“πÿ°“√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬ 

π“ßæ√∑‘æ¬å  ¿Ÿμ‘‚¬∏‘π √Õß»“ μ√“®“√¬å ™≈Õ  «àÕß«—≤π“¿‘°ÿ≈ √Õß»“ μ√“®“√¬å ª√’™“  Õÿª‚¬§‘π 

 Õ“®“√¬åπ“«“Õ“°“»‡Õ° ∏ß™—¬ Õ¬Ÿà≠“μ‘«ß»å          Õ“®“√¬å æπ¡ «‘≠≠“¬Õß               Õ“®“√¬å «√ππ∑å  ≈’≈“‡«∑æß…å อาจารย์	นาวาอากาศเอก	ธงชัย		อยู่ญาติวงศ์
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π“¬Õ¡√æ—π∏ÿå  π‘¡“π—π∑å 
นายประเสริฐ		พุ่งกุมาร



รายนามคณะกรรมการสภาวิชาการ
	

	 วาระการดำรงตำแหน่ง	ตั้งแต่วันที่	6	พฤศจิกายน	2549	ถึงวันที่	5	พฤศจิกายน	2551	

กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง

	 1.	 อธิการบดี	 ประธานกรรมการ	

	 	 (รองศาสตราจารย์	วันชัย		ศิริชนะ)	

	 2.	 คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์	 กรรมการ	 	

	 	 (รองศาสตราจารย์	จักรพันธุ์	วงษ์บูรณาวาทย์)	

	 3.	 คณบดีสำนักวิชาการจัดการ	 กรรมการ	

	 	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ประยูร	โตสงวน)		

	 4.	 คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์	 กรรมการ	

	 	 (ศาสตราจารย์	จอห์น		คีธ		ไซเออร์)		

	 5.	 คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 กรรมการ	

	 	 (อาจารย์	นาวาอากาศเอก	ธงชัย	อยู่ญาติวงศ์)	

	 6.	 คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร	 กรรมการ	

	 	 (รองศาสตราจารย์	อรพิน	ภูมิภมร)		

	 7.	 คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์	 กรรมการ			

	 	 (รองศาสตราจารย์	ชลอ	ว่องวัฒนาภิกุล)		

	 8.	 คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 กรรมการ	

	 	 (อาจารย์	นายแพทย์สำเริง	กาญจนเมธากุล)		

	 9.	 คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	 กรรมการ	

	 	 (รองศาสตราจารย์	พรรณวิภา	กฤษฎาพงษ์)	

	 10.	 คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	 กรรมการ	

	 	 (รองศาสตราจารย์	ทัศนา	บุญทอง)	

	 11.	 ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ	 กรรมการ	

	 	 (รองศาสตราจารย์	ปรีชา	อุปโยคิน)					

	 12.	 ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 กรรมการ	

	 	 (รองศาสตราจารย์	นาวาอากาศเอก	ยุทธนา		ตระหง่าน)	

	 13.	 ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 กรรมการ	

	 	 (อาจารย์	สุธี	วัฒนศิริเวช)									
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	 14.	 ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร	 กรรมการ			

	 	 (รองศาสตราจารย์	ประพิณ	มโนมัยวิบูลย์)	

	 15.	 ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	 กรรมการ	

	 	 (อาจารย์	พฐา	สุวรรณรัตน์)			

กรรมการสภาวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำสำนักวิชา

ผู้แทนคณาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์

	 16.	 รองศาสตราจารย์	พิพัฒน์		ไทยอารี	 กรรมการ	

	 17.	 อาจารย์	สรบุศย์	รุ่งโรจน์สุวรรณ	 กรรมการ	

	 18.	 อาจารย์	บังอร	ศิริสัญลักษณ์	 กรรมการ	

ผู้แทนคณาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

	 19.	 อาจารย์	สิริรุ่ง	วงศ์สกุล	 กรรมการ	

	 20.	 อาจารย์	นิรมล		สันติภาพวิวัฒนา	 กรรมการ	

	 21.	 อาจารย์	ธีระพงษ์		เทพกรณ์	 กรรมการ	

ผู้แทนคณาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์	 	 	

	 22.	 อาจารย์	ดามร	คำไตรย์	 กรรมการ	

	 23.	 อาจารย์	อนุเทพ		สุขศรีวงศ์	 กรรมการ	

	 24.	 อาจารย์	ณัฐกร	วิทิตานนท์	 กรรมการ	

ผู้แทนคณาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ

	 25.	 อาจารย์	ปิยธิดา		เพียรลุประสิทธิ์	 กรรมการ	

	 26.	 อาจารย์	ปิยะวัลย์		แสนเรือง	 กรรมการ	

	 27.	 อาจารย	์ประภากร	วินัยสถาพร	 กรรมการ						

ผู้แทนคณาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ		 	

	 28.	 อาจารย์	พฤทธิ์	พุฒจร	 กรรมการ	

	 29.	 อาจารย์	ปิยะศักดิ์	เจียตระกูล	 กรรมการ	

	 30.	 อาจารย์	พรรณฤมล	เต็มดี	 กรรมการ	

ผู้แทนคณาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

	 31.	 อาจารย์	พงษ์มณี		ทองใบ		 กรรมการ	

	 32.	 อาจารย	์ชุลีพร		ถนอมศิลป์	 กรรมการ	

	 33.	 อาจารย์	พนม		วิญญายอง	 กรรมการ	
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ผู้แทนคณาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

	 34.	 อาจารย์	ณัฐกานต์		ปัญญาจริวัฒน์	 กรรมการ	

	 35.	 อาจารย์	มยุรมาศ		แสงเงิน	 กรรมการ	

	 36.	 อาจารย์		ภักวดี		ไชยกุล	 กรรมการ	

ผู้แทนคณาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 	

	 37.	 อาจารย์	แพทย์หญิง	มิตรา	คาสลี่	 กรรมการ	

	 38.	 อาจารย์	ดารณี		อ่อนชมจันทร์	 กรรมการ	

ผู้แทนคณาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

	 39.	 รองศาสตราจารย์	เยาวลักษณ์		เลาหะจินดา	 กรรมการ	

	 40.	 รองศาสตราจารย์	สุปราณี	อัทธเสรี	 กรรมการ	

	 41.	 รองศาสตราจารย์	พูนทรัพย์	โสภารัตน์	 กรรมการ	

เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ

	 42.	 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	 กรรมการและเลขานุการ	

	 	 (รองศาสตราจารย์	เทอด	เทศประทีป)	 	 		
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§≥–ºŸâ∫√‘À“√¡À“«‘∑¬“≈—¬ 

Õ∏‘°“√∫¥’ 
√Õß»“ μ√“®“√¬å «—π™—¬  »‘√‘™π– 

∑’Ëª√÷°…“Õ∏‘°“√∫¥’ 
¥â“π«‘™“°“√·≈–«‘®—¬ 

»“ μ√“®“√¬å  ÿ®‘πμå  ®‘π“¬π 

∑’Ëª√÷°…“Õ∏‘°“√∫¥’ 
¥â“πÕ“§“√ ∂“π∑’Ë 

π“¬®‘‚√®πå   ÿ¿“ææß»å 

∑’Ëª√÷°…“Õ∏‘°“√∫¥’ 
¥â“π«‘™“°“√ 

Õ“®“√¬å øŸ®‘«“√“  ‚Õ°‘ ÷́°ÿ 

√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ΩÉ“¬«‘®—¬·≈–∫√‘°“√«‘™“°“√ 
√Õß»“ μ√“®“√¬å ‡∑Õ¥   ‡∑»ª√–∑’ª 

√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ΩÉ“¬ªØ‘∫—μ‘°“√ 
ºŸâ™à«¬»“ μ√“®“√¬å ª√‘μπ“  ª√–∑’ª–‡ π 

√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ΩÉ“¬∫√‘À“√ 
π“ßæ√∑‘æ¬å  ¿Ÿμ‘‚¬∏‘π 

√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ 

∑’Ëª√÷°…“Õ∏‘°“√∫¥’ 

∑’Ëª√÷°…“Õ∏‘°“√∫¥’ 
¥â“πÕ“§“√ ∂“π∑’Ë 

π“¬ ‘π  æ«ß ÿ«√√≥ 

§≥–ºŸâ∫√‘À“√¡À“«‘∑¬“≈—¬ 

Õ∏‘°“√∫¥’ 
√Õß»“ μ√“®“√¬å «—π™—¬  »‘√‘™π– 

∑’Ëª√÷°…“Õ∏‘°“√∫¥’ 
¥â“π«‘™“°“√·≈–«‘®—¬ 

»“ μ√“®“√¬å  ÿ®‘πμå  ®‘π“¬π 

∑’Ëª√÷°…“Õ∏‘°“√∫¥’ 
¥â“πÕ“§“√ ∂“π∑’Ë 

π“¬®‘‚√®πå   ÿ¿“ææß»å 

∑’Ëª√÷°…“Õ∏‘°“√∫¥’ 
¥â“π«‘™“°“√ 

Õ“®“√¬å øŸ®‘«“√“  ‚Õ°‘ ÷́°ÿ 

√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ΩÉ“¬«‘®—¬·≈–∫√‘°“√«‘™“°“√ 
√Õß»“ μ√“®“√¬å ‡∑Õ¥   ‡∑»ª√–∑’ª 

√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ΩÉ“¬ªØ‘∫—μ‘°“√ 
ºŸâ™à«¬»“ μ√“®“√¬å ª√‘μπ“  ª√–∑’ª–‡ π 

√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ΩÉ“¬∫√‘À“√ 
π“ßæ√∑‘æ¬å  ¿Ÿμ‘‚¬∏‘π 

√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ 

∑’Ëª√÷°…“Õ∏‘°“√∫¥’ 

∑’Ëª√÷°…“Õ∏‘°“√∫¥’ 
¥â“πÕ“§“√ ∂“π∑’Ë 

π“¬ ‘π  æ«ß ÿ«√√≥ 

§≥–ºŸâ∫√‘À“√¡À“«‘∑¬“≈—¬ 

Õ∏‘°“√∫¥’ 
√Õß»“ μ√“®“√¬å «—π™—¬  »‘√‘™π– 

∑’Ëª√÷°…“Õ∏‘°“√∫¥’ 
¥â“π«‘™“°“√·≈–«‘®—¬ 

»“ μ√“®“√¬å  ÿ®‘πμå  ®‘π“¬π 

∑’Ëª√÷°…“Õ∏‘°“√∫¥’ 
¥â“πÕ“§“√ ∂“π∑’Ë 

π“¬®‘‚√®πå   ÿ¿“ææß»å 

∑’Ëª√÷°…“Õ∏‘°“√∫¥’ 
¥â“π«‘™“°“√ 

Õ“®“√¬å øŸ®‘«“√“  ‚Õ°‘ ÷́°ÿ 

√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ΩÉ“¬«‘®—¬·≈–∫√‘°“√«‘™“°“√ 
√Õß»“ μ√“®“√¬å ‡∑Õ¥   ‡∑»ª√–∑’ª 

√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ΩÉ“¬ªØ‘∫—μ‘°“√ 
ºŸâ™à«¬»“ μ√“®“√¬å ª√‘μπ“  ª√–∑’ª–‡ π 

√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ΩÉ“¬∫√‘À“√ 
π“ßæ√∑‘æ¬å  ¿Ÿμ‘‚¬∏‘π 

√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ 

∑’Ëª√÷°…“Õ∏‘°“√∫¥’ 

∑’Ëª√÷°…“Õ∏‘°“√∫¥’ 
¥â“πÕ“§“√ ∂“π∑’Ë 

π“¬ ‘π  æ«ß ÿ«√√≥ 

§≥–ºŸâ∫√‘À“√¡À“«‘∑¬“≈—¬ 

Õ∏‘°“√∫¥’ 
√Õß»“ μ√“®“√¬å «—π™—¬  »‘√‘™π– 

∑’Ëª√÷°…“Õ∏‘°“√∫¥’ 
¥â“π«‘™“°“√·≈–«‘®—¬ 

»“ μ√“®“√¬å  ÿ®‘πμå  ®‘π“¬π 

∑’Ëª√÷°…“Õ∏‘°“√∫¥’ 
¥â“πÕ“§“√ ∂“π∑’Ë 

π“¬®‘‚√®πå   ÿ¿“ææß»å 

∑’Ëª√÷°…“Õ∏‘°“√∫¥’ 
¥â“π«‘™“°“√ 

Õ“®“√¬å øŸ®‘«“√“  ‚Õ°‘´÷°ÿ 

√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ΩÉ“¬«‘®—¬·≈–∫√‘°“√«‘™“°“√ 
√Õß»“ μ√“®“√¬å ‡∑Õ¥   ‡∑»ª√–∑’ª 

√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ΩÉ“¬ªØ‘∫—μ‘°“√ 
ºŸâ™à«¬»“ μ√“®“√¬å ª√‘μπ“  ª√–∑’ª–‡ π 

√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ΩÉ“¬∫√‘À“√ 
π“ßæ√∑‘æ¬å  ¿Ÿμ‘‚¬∏‘π 

√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ 

∑’Ëª√÷°…“Õ∏‘°“√∫¥’ 

∑’Ëª√÷°…“Õ∏‘°“√∫¥’ 
¥â“πÕ“§“√ ∂“π∑’Ë 

π“¬ ‘π  æ«ß ÿ«√√≥ 

§≥–ºŸâ∫√‘À“√¡À“«‘∑¬“≈—¬ 

Õ∏‘°“√∫¥’ 
√Õß»“ μ√“®“√¬å «—π™—¬  »‘√‘™π– 

∑’Ëª√÷°…“Õ∏‘°“√∫¥’ 
¥â“π«‘™“°“√·≈–«‘®—¬ 

»“ μ√“®“√¬å  ÿ®‘πμå  ®‘π“¬π 

∑’Ëª√÷°…“Õ∏‘°“√∫¥’ 
¥â“πÕ“§“√ ∂“π∑’Ë 

π“¬®‘‚√®πå   ÿ¿“ææß»å 

∑’Ëª√÷°…“Õ∏‘°“√∫¥’ 
¥â“π«‘™“°“√ 

Õ“®“√¬å øŸ®‘«“√“  ‚Õ°‘´÷°ÿ 

√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ΩÉ“¬«‘®—¬·≈–∫√‘°“√«‘™“°“√ 
√Õß»“ μ√“®“√¬å ‡∑Õ¥   ‡∑»ª√–∑’ª 

√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ΩÉ“¬ªØ‘∫—μ‘°“√ 
ºŸâ™à«¬»“ μ√“®“√¬å ª√‘μπ“  ª√–∑’ª–‡ π 

√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ΩÉ“¬∫√‘À“√ 
π“ßæ√∑‘æ¬å  ¿Ÿμ‘‚¬∏‘π 

√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ 

∑’Ëª√÷°…“Õ∏‘°“√∫¥’ 

∑’Ëª√÷°…“Õ∏‘°“√∫¥’ 
¥â“πÕ“§“√ ∂“π∑’Ë 

π“¬ ‘π  æ«ß ÿ«√√≥ 

§≥–ºŸâ∫√‘À“√¡À“«‘∑¬“≈—¬ 

Õ∏‘°“√∫¥’ 
√Õß»“ μ√“®“√¬å «—π™—¬  »‘√‘™π– 

∑’Ëª√÷°…“Õ∏‘°“√∫¥’ 
¥â“π«‘™“°“√·≈–«‘®—¬ 

»“ μ√“®“√¬å  ÿ®‘πμå  ®‘π“¬π 

∑’Ëª√÷°…“Õ∏‘°“√∫¥’ 
¥â“πÕ“§“√ ∂“π∑’Ë 

π“¬®‘‚√®πå   ÿ¿“ææß»å 

∑’Ëª√÷°…“Õ∏‘°“√∫¥’ 
¥â“π«‘™“°“√ 

Õ“®“√¬å øŸ®‘«“√“  ‚Õ°‘´÷°ÿ 

√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ΩÉ“¬«‘®—¬·≈–∫√‘°“√«‘™“°“√ 
√Õß»“ μ√“®“√¬å ‡∑Õ¥  ‡∑»ª√–∑’ª 

√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ΩÉ“¬ªØ‘∫—μ‘°“√ 
ºŸâ™à«¬»“ μ√“®“√¬å ª√‘μπ“  ª√–∑’ª–‡ π 

√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ΩÉ“¬∫√‘À“√ 
π“ßæ√∑‘æ¬å  ¿Ÿμ‘‚¬∏‘π 

√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ 

∑’Ëª√÷°…“Õ∏‘°“√∫¥’ 

∑’Ëª√÷°…“Õ∏‘°“√∫¥’ 
¥â“πÕ“§“√ ∂“π∑’Ë 

π“¬ ‘π  æ«ß ÿ«√√≥ 
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§≥–ºŸâ∫√‘À“√¡À“«‘∑¬“≈—¬ 

Õ∏‘°“√∫¥’ 
√Õß»“ μ√“®“√¬å «—π™—¬  »‘√‘™π– 

∑’Ëª√÷°…“Õ∏‘°“√∫¥’ 
¥â“π«‘™“°“√·≈–«‘®—¬ 

»“ μ√“®“√¬å  ÿ®‘πμå  ®‘π“¬π 

∑’Ëª√÷°…“Õ∏‘°“√∫¥’ 
¥â“πÕ“§“√ ∂“π∑’Ë 

π“¬®‘‚√®πå   ÿ¿“ææß»å 

∑’Ëª√÷°…“Õ∏‘°“√∫¥’ 
¥â“π«‘™“°“√ 

Õ“®“√¬å øŸ®‘«“√“  ‚Õ°‘´÷°ÿ 

√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ΩÉ“¬«‘®—¬·≈–∫√‘°“√«‘™“°“√ 
√Õß»“ μ√“®“√¬å ‡∑Õ¥  ‡∑»ª√–∑’ª 

√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ΩÉ“¬ªØ‘∫—μ‘°“√ 
ºŸâ™à«¬»“ μ√“®“√¬å ª√‘μπ“  ª√–∑’ª–‡ π 

√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ΩÉ“¬∫√‘À“√ 
π“ßæ√∑‘æ¬å  ¿Ÿμ‘‚¬∏‘π 

√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ 

∑’Ëª√÷°…“Õ∏‘°“√∫¥’ 

∑’Ëª√÷°…“Õ∏‘°“√∫¥’ 
¥â“πÕ“§“√ ∂“π∑’Ë 

π“¬ ‘π  æ«ß ÿ«√√≥ 
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π“¬™“≈’  ¡ß§≈√—μπ å

ºŸâ™à«¬Õ∏‘°“√∫¥Ω’ “É ¬∫√‘À“√ 

√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ΩÉ“¬«“ß·ºπ·≈– 
æ—≤π“§«“¡ —¡æ—π∏å¿“¬πÕ° 

√Õß»“ μ√“®“√¬ å π√«’ √√≥  ®‘πμ°“ππ∑ å

√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ΩÉ“¬æ—≤π“§ÿ≥¿“æ 

√Õß»“ μ√“®“√¬å °—≈≥°“   “∏‘μ∏“¥“ 

√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ 

ºŸâ™à«¬Õ∏‘°“√∫¥’ 

§≥∫¥’ 

 ”π—°«‘™“°“√®—¥°“√ 
ºŸâ™à«¬»“ μ√“®“√¬å ª√–¬Ÿ√  ‚μ ß«π 

 

 ”π—°«‘™“‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» 
Õ“®“√¬åπ“«“Õ“°“»‡Õ° ∏ß™—¬  Õ¬Ÿà≠“μ‘«ß»å 

 

 ”π—°«‘™“π‘μ‘»“ μ√å 
√Õß»“ μ√“®“√¬å ™≈Õ  «àÕß«—≤π“¿‘°ÿ≈ 

 
อาจารย์	นาวาอากาศเอก	ธงชัย		อยู่ญาติวงศ์
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»Ÿπ¬å‡§√◊ËÕß¡◊Õ«‘∑¬“»“ μ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 

Õ“®“√¬å  ÿ∏’  «—≤π»‘√‘‡«™ 

»Ÿπ¬å∫√‘°“√‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» 
√Õß»“ μ√“®“√¬åπ“«“Õ“°“»‡Õ° 

¬ÿ∑∏π“  μ√–Àßà“π 

»Ÿπ¬å∫√‘°“√«‘™“°“√ 
√Õß»“ μ√“®“√¬å ª√’™“  Õÿª‚¬§‘π 

 
 

§≥∫¥’ 

 ”π—°«‘™“»‘≈ª»“ μ√å 
√Õß»“ μ√“®“√¬å ®—°√æ—π∏ÿå  «ß…å∫Ÿ√≥“«“∑¬å 

 ”π—°«‘™“«‘∑¬“»“ μ√å 
»“ μ√“®“√¬å ®ÕÀåπ  §’∏  ‰´‡ÕÕ√å 

 

 ”π—°«‘™“«‘∑¬“»“ μ√å‡§√◊ËÕß ”Õ“ß 
√Õß»“ μ√“®“√¬å æ√√≥«‘¿“  °ƒ…Æ“æß…å 

 ”π—°«‘™“«‘∑¬“»“ μ√å ÿ¢¿“æ 
Õ“®“√¬åπ“¬·æ∑¬å  ”‡√‘ß  °“≠®π‡¡∏“°ÿ≈ 

 ”π—°«‘™“Õÿμ “À°√√¡‡°…μ√ 

 

ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å 

 ”π—°«‘™“æ¬“∫“≈»“ μ√å 
√Õß»“ μ√“®“√¬å ∑—»π“  ∫ÿ≠∑Õß 

 

√Õß»“ μ√“®“√¬å Õ√æ‘π  ¿Ÿ¡‘¿¡√ 

»Ÿπ¬å‡§√◊ËÕß¡◊Õ«‘∑¬“»“ μ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 

Õ“®“√¬å  ÿ∏’  «—≤π»‘√‘‡«™ 

»Ÿπ¬å∫√‘°“√‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» 
√Õß»“ μ√“®“√¬åπ“«“Õ“°“»‡Õ° 

¬ÿ∑∏π“  μ√–Àßà“π 

»Ÿπ¬å∫√‘°“√«‘™“°“√ 
√Õß»“ μ√“®“√¬å ª√’™“  Õÿª‚¬§‘π 

 
 

§≥∫¥’ 

 ”π—°«‘™“»‘≈ª»“ μ√å 
√Õß»“ μ√“®“√¬å ®—°√æ—π∏ÿå  «ß…å∫Ÿ√≥“«“∑¬å 

 ”π—°«‘™“«‘∑¬“»“ μ√å 
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รายนามคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย(ชุดที่1)

วาระการดำรงตำแหน่ง	ประธานกรรมการ	ตั้งแต่วันที่	16	มิถุนายน	2548	ถึงวันที่	15	มิถุนายน	2550	

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ	ตั้งแต่วันที่	11	สิงหาคม	2548	ถึงวันที่	10	สิงหาคม	2550	

	 1.	 พลเอก	สำเภา		ชูศรี	 ประธานกรรมการ	

	 2.	 นายสุเมธ			ตัณธุวนิตย์	 กรรมการ	

	 3.	 นายทวิช		เตชะนาวากุล	 กรรมการ	

	 4.	 นายวัชระ		ตันตรานนท์	 กรรมการ	

	 5.	 นายชเยนทร์		คำนวณ	 กรรมการ	

	 6.	 นายสมพันธ์		จารุมิลินท	 กรรมการ	

	 7.	 นายหาญ		เชี่ยวชาญ	 กรรมการ	

	 8.	 รองศาสตราจารย์	ธัชชัย		แสงสิงแก้ว	 กรรมการ	

	 9.	 นายวรวุฒิ		โรจนพานิช	 กรรมการ	

	 10.	 นายอัศวิน		ชินกำธรวงศ์	 กรรมการ	

	 11.	 นายชัย		โสภณพนิช	 กรรมการ	

	 12.	 นายมนตรี		ด่านไพบูลย์	 กรรมการ	

	 13.	 นายสนั่น		อังอุบลกุล	 กรรมการ	

	 14.	 นายสมชาย		คูสุวรรณ	 กรรมการ	

	 15.	 นายไตรภพ		ลิมปพัทธ์	 กรรมการ	

	 16.	 นายอนันต์		เหล่าธรรมทัศน์	 กรรมการ	

	 17.	 นายแสวง		เครือวิวัฒนกุล	 รรมการ	

	 18.	 นายหาญ		จันทร์ตระกูล	 กรรมการ	

	 19.	 นายวิวัฒน์		ศิริจางคพัฒนา	 กรรมการ	

	 20.	 นายอินหวัน		บั้งเงิน	 กรรมการ	

	 21.	 นายแพทย์กอบชัย		จิตรสกุล	 กรรมการ	

	 22.	 นายแพทย์ปลื้ม		ศุภปัญญา	 กรรมการ	

	 23.	 นายสัตวแพทย์ถนอมศักดิ์		เสรีวิชยสวัสดิ์	 กรรมการ	

	 24.	 นายไกรสร		จันศิริ	 กรรมการ	

	 25.	 Mr.	BRIAN	LINSAY	MARCAR	 กรรมการ	

	 26.	 นายไพบูลย์		ดำรงชัยธรรม	 กรรมการ	

	 27.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ปริตนา		ประทีปะเสน	 กรรมการและเลขานุการ	
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รายนามคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย(ชุดที่2)

วาระการดำรงตำแหน่ง	ประธานกรรมการ	ตั้งแต่วันที่	16	มิถุนายน	2550	ถึงวันที่	15	มิถุนายน	2552	

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ	ตั้งแต่วันที่	11	สิงหาคม	2550	ถึงวันที่	10	สิงหาคม	2552	

	 1.	 พลเอก	สำเภา		ชูศรี	 ประธานกรรมการ	

	 2.	 นายสุเมธ			ตัณธุวนิตย์	 กรรมการ	

	 3.	 นายทวิช		เตชะนาวากุล	 กรรมการ	

	 4.	 นายวัชระ		ตันตรานนท์	 กรรมการ	

	 5.	 นายชเยนทร์		คำนวณ	 กรรมการ	

	 6.	 นายสมพันธ์		จารุมิลินท	 กรรมการ	

	 7.	 นายหาญ		เชี่ยวชาญ	 กรรมการ	

	 8.	 นายอัศวิน		ชินกำธรวงศ์	 กรรมการ	

	 9.	 นายชัย		โสภณพนิช	 กรรมการ	

	 10.	 นายมนตรี		ด่านไพบูลย์	 กรรมการ	

	 11.	 นายโยธิน		อนาวิล	 กรรมการ	

	 12.	 นายสมชาย		คูสุวรรณ	 กรรมการ	

	 13.	 นายอนันต์		เหล่าธรรมทัศน์	 กรรมการ	

	 14.	 นายแสวง		เครือวิวัฒนกุล	 กรรมการ	

	 15.	 นายหาญ		จันทร์ตระกูล	 กรรมการ	

	 16.	 นายวิวัฒน์		ศิริจางคพัฒนา	 กรรมการ	

	 17.	 นายอินหวัน		บั้งเงิน	 กรรมการ	

	 18.	 นายแพทย์กอบชัย		จิตรสกุล	 กรรมการ	

	 19.	 นายแพทย์ปลื้ม		ศุภปัญญา	 กรรมการ	

	 20.	 นายสัตวแพทย์ถนอมศักดิ์		เสรีวิชยสวัสดิ์	 กรรมการ	

	 21.	 นายไกรสร		จันศิริ	 กรรมการ	

	 22.	 นายไพบูลย์		ดำรงชัยธรรม	 กรรมการ	

	 23.	 รองอธิการบดี	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ปริตนา	ประทีปะเสน)	 กรรมการและเลขานุการ	

	 24.	 รองศาสตราจารย์	นาวาอากาศเอก	ยุทธนา		ตระหง่าน	 ผู้ช่วยเลขานุการ	
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รายนามคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

วาระการดำรงตำแหน่ง	ตั้งแต่วันที่	29	ธันวาคม	2549	ถึง	28	ธันวาคม	2551	

	 1.	 นายสุนทร		อรุณานนท์ชัย	 ประธานกรรมการ	

	 2.		อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 รองประธานกรรมการ	

						 	 (รองศาสตราจารย์	วันชัย	ศิริชนะ)	

	 3.	 นายอนันต์		อัศวโภคิน	 กรรมการ	

	 4.	 นายสงคราม		ชีวประวัติดำรงค์	 กรรมการ	

	 5.	 นายมารวย		ผดุงสิทธิ์	 กรรมการ	

	 6.	 นายประวิตร		นิลสุวรรณากุล	 กรรมการ	

	 7.	 นางสาวศรีสุนันทา		ปาลวัฒน์	 กรรมการ	

	 8.	 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	 กรรมการ	

	 	 (รองศาสตราจารย์	เทอด		เทศประทีป)	

	 9.	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	 กรรมการและเลขานุการ	

						 	 (นางพรทิพย์	ภูติโยธิน)	

	 10.	 นางสาวกัลยา	ทับเกร็ด	 ผู้ช่วยเลขานุการ	

	 11.	 นายกัมพล	ไชยเลิศ	 ผู้ช่วยเลขานุการ	
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รายนามคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

วาระการดำรงตำแหน่ง	ตั้งแต่วันที่	14	พฤศจิกายน	2548	ถึงวันที่	14	พฤศจิกายน	2550	

	 1.	 ศาสตราจารย์		ติน	ปรัชญพฤทธิ์	 ประธานกรรมการ	

	 2.	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 รองประธานกรรมการ	

						 	 (รองศาสตราจารย์	วันชัย		ศิริชนะ)	

	 3.	 ศาสตราจารย์	ไชยยศ	เหมะรัชตะ	 กรรมการ	

	 4.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ประวิตร	นิลสุวรรณากุล	 กรรมการ	

	 5.	 นายสุเมธ		แย้มนุ่น	 กรรมการ	

	 6.	 รองศาสตราจารย์	อรพิน		ภูมิภมร	 กรรมการ	

	 7.	 รองศาสตราจารย์	จักรพันธุ์		วงษ์บูรณาวาทย์	 กรรมการ	

	 8.	 อาจารย์รุ่งโรจน์		นิลทอง		 กรรมการ	

	 9.	 นางสาวสุชาดา		พัฑฒนะ	 กรรมการ	

	 10.	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	 กรรมการและเลขานุการ	

						 	 (นางพรทิพย์		ภูติโยธิน)	

	 11.	 หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่		 ผู้ช่วยเลขานุการ	

						 	 (นางสาวกัญหา	หยุ่นตระกูล)	

	



รายนามคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
วาระการดำรงตำแหน่ง	ตั้งแต่วันที่	27	มีนาคม	2549	ถึง	26	มีนาคม	2551			

	

	 1.	 นางผาณิต		นิติทัณฑ์ประภาศ	 กรรมการ	

	 2.	 ศาสตราจารย์	พจน์		สะเพียรชัย	 กรรมการ	

	 3.	 นายกำธร		จันทรแสง	 กรรมการ	

	 4.	 นายพายัพ		พยอมยนต์	 กรรมการ	

	 5.	 เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน	 เลขานุการ	

						 	 (นางสาวธัญลักษณ์		มารุจิวัฒน์)	
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รายนามคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา

วาระการดำรงตำแหน่ง	ตั้งแต่วันที่	12	ตุลาคม	2548	ถึง	30	กันยายน	2550	

	 						1.	 ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย	 กรรมการที่ปรึกษา	

						 	 (ศาสตราจารย์	สุจินต์	จินายน)	

							 2.	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 กรรมการที่ปรึกษา	

						 	 (รองศาสตราจารย์	วันชัย		ศิริชนะ)	

							 3.	 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	 ประธานกรรมการ	

						 	 (รองศาสตราจารย์	กัลณกา	สาธิตธาดา)	

							 4.	 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	 กรรมการ	

						 	 (รองศาสตราจารย์	เทอด	เทศประทีป)	

							 5.	 รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการ	 กรรมการ	

						 	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ปริตนา		ประทีปะเสน)	

	 								6.	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	 กรรมการ	

						 	 (นางพรทิพย์	ภูติโยธิน)	

	 7.	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 กรรมการ	

						 	 (ว่าง)	

	 8.	 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาความสัมพันธ์ภายนอก	 กรรมการ	

						 	 (รองศาสตราจารย์	นรีวรรณ		จินตกานนท์)	

	 9.	 คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์	 กรรมการ	

							 	 (รองศาสตราจารย์	จักรพันธุ์		วงษ์บูรณาวาทย์)	

	 10.	 คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์	 กรรมการ	

							 	 (ศาสตราจารย์	จอห์น	คีธ	ไซเออร์)	

	 11.	 คณบดีสำนักวิชาการจัดการ	 กรรมการ	

							 	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ประยูร	โตสงวน)	

	 12.	 คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 กรรมการ	

							 	 (อาจารย์	นาวาอากาศเอก	ธงชัย		อยู่ญาติวงศ์)	

	 13.	 คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร	 กรรมการ	

							 	 (รองศาสตราจารย์	อรพิน		ภูมิภมร)	

	 14.	 คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์	 กรรมการ	

							 	 (รองศาสตราจารย์	ชลอ	ว่องวัฒนาภิกุล)	

	 15.	 คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 กรรมการ	

							 	 (อาจารย์	นายแพทย์	สำเริง	กาญจนเมธากุล)	

	 16.	 คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	 กรรมการ	

							 	 (รองศาสตราจารย์	พรรณวิภา		กฤษฎาพงษ์)	
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	 17.	 ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 กรรมการ	

							 	 (รองศาสตราจารย์	นาวาอากาศเอก	ยุทธนา	ตระหง่าน)	

	 18.	 ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 กรรมการ	

							 	 (อาจารย์	สุธี		วัฒนศิริเวช)	

	 19.	 ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	 กรรมการ	

							 	 (อาจารย์	พฐา		สุวรรณรัตน์)	

	 20.	 ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ	 กรรมการ	

							 	 (รองศาสตราจารย์	ปรีชา		อุปโยคิน)	

	 21.	 ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร	 กรรมการ	

							 	 (รองศาสตราจารย์	ประพิณ	มโนมัยวิบูลย์)	

	 22.	 ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ	 กรรมการ	

							 	 (ว่าง)	

	 23.	 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลาง	 กรรมการ	

							 	 (ว่าง)	

	 24.	 หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร	 กรรมการและเลขานุการ	

								 	 (นายชัยพงศ์		แกล้วกล้า)	





กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/โครงการ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

2	พ.ย.	49	 ถวายผ้ากฐินพระราชทาน	ณ	วัดศรีทรายมูล	 ส่วนสารบรรณฯ	

25	พ.ย.	49	 งานวันทำความสะอาดใหญ่	(Big	Cleaning	Day)	 ส่วนประกันฯ	

22	ธ.ค.	49	 งานพนักงานสัมพันธ์รับขวัญปีใหม่	 ส่วนการเจ้าหน้าที่	

23	เม.ย.	50	 ร่วมพิธีรดน้ำหัวผู้บริหาร	 ส่วนสารบรรณฯ	

18	ก.ค.	50	 พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงและพิธีทอดผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา	 ส่วนสารบรรณฯ	

24	ก.ค.	50	 พิธีถวายเทียนพรรษา	 ส่วนสารบรรณฯ	

25	ก.ค.	50	 สืบชะตานายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ส่วนสารบรรณฯ	

14	ส.ค.	50	 กิจกรรมธรรมะชำระใจ		 ส่วนสารบรรณฯ	

25	ก.ย.	50	 วันสถาปนามหาวิทยาลัย	 ส่วนสารบรรณฯ	

ถวายผ้ากฐินพระราชทาน	ณ	วัดศรีทรายมูล	

วันที่	2	พฤศจิกายน	2549	
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งานวันทำความสะอาดใหญ่	(Big	Cleaning	Day)	วันที่	25	พฤศจิกายน	2549	

งานพนักงานสัมพันธ์รับขวัญปีใหม่	วันที่	22	ธันวาคม	2549	

พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร	วันที่	23	เมษายน	2550	
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พิธีถวายเทียนพรรษา	วันที่	24	กรกฎาคม	2550	

วันสถาปนามหาวิทยาลัย	วันที่	25	กันยายน	2550

พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง	วันที่	18	กรกฎาคม	2550

กิจกรรมธรรมะชำระใจ	วันที่	14	สิงหาคม	2550	
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รายนามผู้บริจาคประจำปีงบประมาณ2550

รายนามผู้บริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรม/บริการวิชาการ/วิจัย

จำนวนเงินตั้งแต่500,001-1,000,000บาทขี้นไป

	 1.	 สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

	 2.	 HAN	BAN

	 3.	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 4.	 Asian	Development	Bank

	 5.	 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่	1	และ	2

	 6.	 บริษัท	บุญรอดเทรดดิ้ง	จำกัด

	 7.	 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

	 8.	 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

จำนวนเงินตั้งแต่100,000-500,000บาท

	 1.	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 2.	 สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดี

	 3.	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

	 4.	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 5.	 คุณกรองทอง		ชุติมา

	 6.	 บริษัท	กรุงเทพประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)

	 7.	 บริษัท	ไทยประเสริฐการเกษตร	จำกัด

	 8.	 หน่วยปฏิบัติการวิจัยกลางศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
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รายนามผู้บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา	

จำนวนเงินตั้งแต่500,000-1,000,000บาทขึ้นไป

	 1.	 บริษัท	โงวฮก	จำกัด	

	 2.	 บริษัท	ที	ไอ	พี	เอส	จำกัด	

	 3.	 บริษัท	ไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล	จำกัด	

	

รายนามผู้บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา	

จำนวนเงินตั้งแต่100,000-500,000บาท

	 1.	 บริษัท	ไทยยูเนี่ยน	โฟรเซ่น	โปรดักส์	จำกัด	(มหาชน)	

	 2.	 พลตำรวจเอก	เภา		สารสิน	

	 3.	 โรงพยาบาลพญาไท	2	

	 4.	 บริษัท	สยามซิตี้ประกันภัย	จำกัด	

	 5.	 บริษัท	ไทยบริคจสโตน	จำกัด	

	 6.	 โรงพยาบาลพญาไท	1	

	 7.	 โรงพยาบาลพญาไท	3	

	 8.	 พลเอกสำเภา		ชูศรี	

	 9.	 คุณทวิช		เตซะนาวากุล	

	 10.	 บริษัท	ไทย	เจ	เพรส		จำกัด	

	 11.	 บริษัท	วนวิทย์	แมนูแฟคเจอริ่ง	
	

รายนามผู้บริจาคเพื่อสนับสนุนสร้างพระวิหารและพระเจ้าล้านทอง	

จำนวนเงินตั้งแต่100,000-500,000บาท

	 1.	 คุณประทิน		เหตระกูล	

	 2.	 คุณประภัทษร		ปัญโญ	

	 3.	 คุณอุทัยรักษ์		ศิริสกุลยาภรณ์	

	 4.	 คุณวิทยา	คุณศิริวรรณ		พานิชตระกูล	

	 5.	 คุณสุรชัย		คุณอธิษฐาน		จิระพงษ์ตระกูล	

	 6.	 คุณแม่น้อย		เหล่าธรรมทัศน์	

	 7.	 บริษัท	ไทยประเสริฐการเกษตร	จำกัด	

	 8.	 คุณไกรสร		จันศิริ	

	 9.	 บริษัท	ฮอลลิวู้ด	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด	
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คณะผู้จัดทำหนังสือรายงานประจำปี2550

	 1.			อธิการบดี	 ที่ปรึกษา	

						 	 (รองศาสตราจารย์	วันชัย		ศิริชนะ)	

	 						2.			รองอธิการบดี	 ประธานกรรมการ	

			 	 (รองศาสตราจารย์	กัลณกา		สาธิตธาดา)	

							3.			ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ	 กรรมการ	

	 	 (รองศาสตราจารย์	ปรีชา		อุปโยคิน)	

	 						4.			อาจารย์	สำนักวิชาศิลปศาสตร์	 กรรมการ	

				 	 (อาจารย์	สุจิตรา		แซ่ลิ่ม)	 	 	 	 	 	

	 						5.			หัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา	 กรรมการ	

	 	 (นายวีรชัย		เจริญจิตติชัย)	

	 						6.			หัวหน้าส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 กรรมการ	

	 	 (นางสาวขจีมาส	สุภาพันธุ์)	

	 						7.			หัวหน้าส่วนบริการงานวิจัย	 กรรมการ	

	 	 (นายฉัตรชัย		โรจนวิทิต)	

							8.			หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์	 กรรมการ	

												(อาจารย์ณัฐกร		วิทิตานนท์)	

							9.			หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร	กรรมการ	

	 	 (นายชัยพงศ์		แกล้วกล้า)	 	 	 	 	 	

	 				10.	 หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน	 กรรมการและเลขานุการ	

						 	 (นางพัชรินทร		เหล็กงาม)	

					 11.	 เจ้าหน้าที่บริหารส่วนนโยบายและแผน	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

						 	 (นางสาวรุ่งกานต์		อำไพพงษ์)	

					 12.	 เจ้าหน้าที่บริหารส่วนนโยบายและแผน	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ									

						 	 (นางนันทิดา		ภัครนิธินันต์)	
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