
สููจิิบััตร

พิิธีีเปิิด

อาคารวัันชััย  ศิิริชันะ
และ

อาคารพิลเอก สูำาเภา ชูัศิรี

มหาวิิทยาลััยแม่ฟ้้าหลัวิง

วัินพุุธท่� ๑๙ มกราคม พุุทธศัักราช ๒๕๖๕
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กำาหนดการ        ๔

คำากล่ัาวิรายงานของ รองศัาสตราจารย์ ดร.ชยาพุร วัิฒนศิัริ อธิการบด่ ๖

    ในพิุธ่เปิิดอาคารวัินชัย ศัิริชนะ

คำากล่ัาวิรายงานของ รองศัาสตราจารย์ ดร.ชยาพุร วัิฒนศิัริ อธิการบด่ ๘

    ในพิุธ่เปิิดอาคารพุลัเอก สำาเภา ชูศัร่

ข้อมูลัอาคารวัินชัย ศิัริชนะ                  ๑๑

ปิระวัิติศัาสตราจารย์พิุเศัษ ดร.วัินชัย ศัิริชนะ            ๑๖

ข้อมูลัอาคารพุลัเอก สำาเภา ชูศัร่              ๑๙

ปิระวัิติพุลัเอก สำาเภา  ชูศัร่                 ๒๓

สูารบััญ

หน้า
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กำาหนดการ

พิิธีีเปิิดอาคารวัันชััย  ศิิริชันะ และพิิธีีเปิิดอาคารพิลเอก สูำาเภา  ชูัศิรี 

วัันพุิธีทีี่� ๑๙ มกราคม  พุิที่ธีศัิกราชั ๒๕๖๕ เวัลา ๐๙.๐๐ น.

ณ อาคารวัันชััย  ศิิริชันะ และอาคารพิลเอก สูำาเภา  ชูัศิรี 

มหาวัิที่ยาลัยแม่ฟ้้าหลวัง

เวิลัา  ๐๘.๔๕ น.  - ผูู้้เข้าร่วิมพุิธ่พุร้อมกัน ณ อาคารวัินชัย  ศิัริชนะ

เวิลัา  ๐๙.๐๐ น.  - ศัาสตราจารย์พิุเศัษ ดร.วัินชัย  ศิัริชนะ  

      นายกสภามหาวิิทยาลััยแม่ฟ้้าหลัวิง  

      ปิระธานในพิุธ่จุดธูปิเท่ยนบูชาพุระรัตนตรัย

   - พิุธ่กรนำาไหว้ิพุระ แลัะอาราธนาศ่ัลั / พุระสงฆ์์ 

      เจริญพุระพุุทธมนต์

   - รองศัาสตราจารย์ ดร.ชยาพุร  วัิฒนศิัริ  

      อธิการบด่มหาวิิทยาลััยแม่ฟ้้าหลัวิง 

      กล่ัาวิรายงานวัิตถุุปิระสงค์

   - ศัาสตราจารย์พิุเศัษ ดร.วัินชัย  ศิัริชนะ  

      นายกสภามหาวิิทยาลััยแม่ฟ้้าหลัวิง 

      ปิระธานในพิุธ่กดปุิ�มเปิิดแพุรคลุัมป้ิาย   

      (พุระสงฆ์์เจริญชัยมงคลัคาถุา) 

   - ถุวิายไทยธรรมแด่พุระสงฆ์์ /พุระสงฆ์์อนุโมทนา  

      / ปิระธานกรวิดนำ�า

   - ปิระธานในพุิธ่กราบลัาพุระรัตนตรัย  

      / กราบลัาปิระธานสงฆ์์

   - ปิระธานในพุิธ่แลัะแขกผูู้้ม่เก่ยรติร่วิมถุ่ายภาพุ 

      เป็ินท่�ระลึัก / เสร็จพิุธ่
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   - ปิระธานในพิุธ่แลัะแขกผูู้้ม่เก่ยรติ เดินทางไปิยัง 

      อาคารพุลัเอก สำาเภา  ชูศัร่

เวิลัา  ๑๐.๒๐ น.  - ผูู้้เข้าร่วิมพิุธ่พุร้อมกัน ณ อาคารพุลัเอก สำาเภา  ชูศัร่

เวิลัา  ๑๐.๓๐ น.  - ศัาสตราจารย์พิุเศัษ ดร.วัินชัย  ศิัริชนะ  

      นายกสภามหาวิิทยาลััยแม่ฟ้้าหลัวิง     

      ปิระธานในพิุธ่จุดธูปิเท่ยนบูชาพุระรัตนตรัย

   - พิุธ่กรนำาไหว้ิพุระ แลัะอาราธนาศ่ัลั / พุระสงฆ์์ 

      เจริญพุระพุุทธมนต์

   - รองศัาสตราจารย์ ดร.ชยาพุร  วัิฒนศิัริ  

      อธิการบด่มหาวิิทยาลััยแม่ฟ้้าหลัวิง 

      กล่ัาวิรายงานวัิตถุุปิระสงค์

   - คุณหญิงธนวัินต์  ชูศัร่ กดปุิ�มเปิิดแพุรคลุัมป้ิาย  

      (พุระสงฆ์์เจริญชัยมงคลัคาถุา)

   - ถุวิายไทยธรรมแด่พุระสงฆ์์ / พุระสงฆ์์อนุโมทนา  

      / ปิระธานกรวิดนำ�า

   - ปิระธานในพุิธ่กราบลัาพุระรัตนตรัย / กราบลัา 

      ปิระธานสงฆ์์

   - ปิระธานในพุิธ่แลัะแขกผูู้้ม่เก่ยรติร่วิมถุ่ายภาพุ 

      เป็ินท่�ระลึัก / เสร็จพิุธ่

   - ปิระธานในพุิธ่แลัะแขกผูู้้ม่เก่ยรติ เดินทางไปิยัง 

      อาคารวัินชัย  ศิัริชนะ

เวิลัา  ๑๒.๐๐ น.  - รับปิระทานอาหาร ณ ห้องปิระชุมแม่สาย

การแต่งกาย - ผูู้้บริหาร : เส้�อหม้อห้อมมหาวิิทยาลััย   

  - แขกผูู้้ม่เก่ยรติ : ชุดสุภาพุ
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คำากล่าวัรายงาน

ของ รองศิาสูตราจิารย์ ดร.ชัยาพิร  วััฒนศิิริ 

อธิีการบัดีมหาวิัที่ยาลัยแม่ฟ้้าหลวัง

พิิธีีเปิิดอาคารวัันชััย  ศิิริชันะ

วัันพุิธีทีี่� ๑๙ มกราคม พุิที่ธีศัิกราชั ๒๕๖๕ เวัลา ๐๙.๐๐ น.

ณ อาคารวัันชััย  ศิิริชันะ มหาวิัที่ยาลัยแม่ฟ้้าหลวัง

นมัสการ    พุระคุณเจ้า

เร่ยน         นายกสภามหาวิิทยาลััย กรรมการสภามหาวิิทยาลััยแม่ฟ้้าหลัวิง

แลัะผูู้้ม่เก่ยรติทุกท่าน

มหาวิิทยาลััยแม่ฟ้้าหลัวิงขอขอบพุระคุณเป็ินอย่างสูงท�่ท่านนายกสภา 

มหาวิิทยาลััยแม่ฟ้้าหลัวิง ได้กรุณาให้เก่ยรติมาเปิ็นปิระธานในพุิธ่เปิิดอาคาร 

วัินชัย ศัิริชนะ ในวัินน่�

อาคารวัินชัย ศิัริชนะ หลัังน่� เป็ินหนึ�งในอาคารถุาวิรกลุ่ัมแรก 

ของมหาวิิทยาลััยแม่ฟ้้าหลัวิง   เร�ิมตน้การก่อสร้าง   เม�้อวัินท�่    ๒๓    กรกฎาคม   พุุทธศัักราช  

๒๕๔๒ ก่อสร้างแล้ัวิเสร็จแลัะส่งมอบงาน เม้�อวัินท่� ๕ เมษายน พุุทธศัักราช ๒๕๔๖  

มูลัค่างานก่อสร้าง ๘๕,๗๒๒,๖๓๙.๙๘ บาท (แปิดสิบห้าล้ัานเจ็ดแสนสองหม้�น 

สองพุนัหกรอ้ยสามสบิเกา้บาทเกา้สิบแปิดสตางค)์ เป็ินอาคารสงู ๒ ชั�น ม่พุ�้นท่�ใช้สอย

รวิม ๖,๒๐๐ ตารางเมตร เปิน็สำานักงานท�่ทำางานของอธกิารบด่ ผูู้้บรหิาร เปิน็สถุานท�่ 

ต้อนรับผูู้้มาเย้อนอย่างเปิ็นทางการ แลัะเปิ็นท่�ทำาการของหน่วิยงานต่าง ๆ ของ

มหาวิิทยาลััย 
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ในฐานะท�่ ศัาสตราจารยพิ์ุเศัษ ดร.วินัชัย ศิัริชนะ นายกสภามหาวิิทยาลััย

แม่ฟ้้าหลัวิง เปิ็นผูู้้ปิระกอบคุณงามควิามด่ ม่บทบาทสำาคัญในการบุกเบิกก่อตั�ง 

มหาวิิทยาลััยแม่ฟ้้าหลัวิง ได้อุทิศัแรงกายแลัะแรงสติปัิญญาอย่างเต็มควิาม

สามารถุในการรังสรรค์มหาวิิทยาลััยแม่ฟ้้าหลัวิง ให้มค่วิามเจริญก้าวิหน้าทั�งในดา้น

กายภาพุแลัะวิิชาการตลัอดระยะเวิลัากว่ิา ๒๐ ปีิ นับวิ่าควิามเพุ่ยรพุยายามของ 

ศัาสตราจารย์พุเิศัษ ดร.วัินชัย ศิัริชนะ ได้สร้างคุณูปิการให้แก่มหาวิทิยาลััยอย่างเป็ิน 

ท่�ปิระจักษ์ สมควิรท�่จะได้รับการจารึกช้�อไว้ิแลัะยกย่องเชิดชูเก่ยรติให้เป็ิน 

ท่�ปิรากฏ สภามหาวิิทยาลััยแม่ฟ้้าหลัวิง จึงม่มติเห็นชอบให้ตั�งช�้ออาคารหลัังน่�ว่ิา  

“อาคารวัินชัย ศิัริชนะ” เพุ้�อเป็ินการเชิดชูเก่ยรติอย่างสูงแก่ศัาสตราจารย์พิุเศัษ  

ดร.วัินชัย  ศิัริชนะ นายกสภามหาวิิทยาลััยแม่ฟ้้าหลัวิง  ส้บต่อไปิตราบกาลันาน

บัดน่� ได้เวิลัาอันเป็ินอุดมมงคลัฤกษแ์ล้ัวิ ดิฉัันขอเร่ยนเชญิ ศัาสตราจารย์

พิุเศัษ ดร.วัินชัย ศิัริชนะ นายกสภามหาวิิทยาลััยแม่ฟ้้าหลัวิง ได้กรุณาให้เก่ยรติ 

เป็ินปิระธานเปิิดป้ิาย “อาคารวัินชัย  ศิัริชนะ” ต่อไปิ
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คำากล่าวัรายงาน

ของ รองศิาสูตราจิารย์ ดร.ชัยาพิร  วััฒนศิิริ 

อธิีการบัดีมหาวิัที่ยาลัยแม่ฟ้้าหลวัง

พิิธีีเปิิดอาคารพิลเอก สูำาเภา  ชูัศิรี

วัันพุิธีทีี่� ๑๙ มกราคม  พุิที่ธีศัิกราชั ๒๕๖๕ เวัลา ๑๐.๓๐ น.

ณ อาคารพิลเอก สูำาเภา  ชูัศิรี มหาวัิที่ยาลัยแม่ฟ้้าหลวัง

นมัสการ    พุระคุณเจ้า

เร่ยน         นายกสภามหาวิิทยาลััย กรรมการสภามหาวิิทยาลััยแม่ฟ้้าหลัวิง

คุณหญิงธนวัินต์ ชูศัร่ แลัะผูู้้ม่เก่ยรติทุกท่าน

มหาวิิทยาลััยแม่ฟ้้าหลัวิงขอขอบพุระคุณเป็ินอย่างสูงท�่ท่านนายกสภา 

มหาวิิทยาลััยแม่ฟ้้าหลัวิง ได้กรุณาให้เก่ยรติมาเปิ็นปิระธานในพุิธ่เปิิดอาคาร 

พุลัเอก สำาเภา ชูศัร่ ในวัินน่�

อาคารพุลัเอก สำาเภา ชูศัร่ หลัังน่� เป็ินอาคารเร่ยนอเนกปิระสงค์  

ม่ลัักษณะเป็ินอาคารคอนกร่ตเสริมเหล็ักสูง ๙ ชั�น เริ�มต้นการก่อสร้างเม้�อวัินท่�  

๑ ม่นาคม พุุทธศัักราช ๒๕๕๙ ก่อสร้างแล้ัวิเสร็จแลัะส่งมอบงานเม�้อวัินท่� ๒๒ 

สิงหาคม พุุทธศัักราช  ๒๕๖๑ งบปิระมาณการก่อสร้าง ๘๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  

(แปิดร้อยห้าสิบล้ัานบาทถุ้วิน) โดยม่พุ้�นท่�ใช้สอยรวิม ๕๐,๕๗๓ ตารางเมตร  

ใช้เป็ินอาคารเร่ยน ห้องปิระชุม ห้องอบรม สัมมนา ลัานกิจกรรม อาคารจอดรถุ  

แลัะกิจการอ้�นของมหาวิิทยาลััย 
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ในฐานะท่�พุลัเอก สำาเภา ชูศัร่ เป็ินผูู้้ท�่เคยดำารงตำาแหน่งนายกสภา

มหาวิิทยาลััย ตั�งแต่ปีิพุุทธศัักราช ๒๕๕๖ ถึุง ๒๕๖๓ รวิมระยะเวิลัา ๗ ปีิ  

แลัะเคยดำารงตำาแหน่งปิระธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิิทยาลััยแม่ฟ้้าหลัวิง  

ได้ให้คำาแนะนำา ให้คำาปิรึกษาในการบริหารงานของมหาวิทิยาลััย อุทิศัเวิลัาช่วิยเหล้ัอ

งานตามพัุนธกิจของมหาวิิทยาลััยด้วิยควิามเต็มใจแลัะเอาใจใส่อยา่งต่อเน้�อง รวิมทั�ง 

สนับสนุนกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของมหาวิิทยาลััยด้วิยด่มาโดยตลัอด ส่งผู้ลัให้ 

มหาวิิทยาลััยม่ควิามก้าวิหน้ามาโดยลัำาดับ นับวิ่าพุลัเอก สำาเภา ชูศัร่ ได้สร้าง

คุณูปิการให้แก่มหาวิิทยาลััยอย่างเปิ็นท่�ปิระจักษ์ สมควิรได้รับการจารึกช�้อไวิ้ 

แลัะยกย่องเชิดชูเก่ยรติให้เป็ินท�่ปิรากฏ สภามหาวิิทยาลััยแม่ฟ้้าหลัวิง จึงเห็นสมควิร

ตั�งช้�ออาคารหลัังน่�ว่ิา “อาคารพุลัเอก สำาเภา ชูศัร่” 

บัดน่� ได้เวิลัาอันเป็ินอุดมมงคลัฤกษ์แล้ัวิ ดิฉัันขอเร่ยนเชิญ คุณหญิง 

ธนวัินต์  ชูศัร่ ได้กรุณาให้เก่ยรติเปิิดป้ิาย “อาคารพุลัเอก สำาเภา  ชูศัร่” ต่อไปิ
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อาคารวัันชััย ศิิริชันะ
มหาวิัที่ยาลัยแม่ฟ้้าหลวัง
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อาคารวัันชััย ศิิริชันะ
มหาวัิที่ยาลัยแม่ฟ้้าหลวัง

อาคารวัินชัย ศิัริชนะ เดิมช้�ออาคารสำานักงานอธิการบด่ ก่อสร้างเม�้อ

ปีิพุุทธศัักราช ๒๕๔๒ เป็ินอาคารกลุ่ัมแรกของมหาวิิทยาลััย  ออกแบบโดยบริษัท

สถุาปินกิหนึ�งรอ้ยสบิ จำากัดแลัะคณะ ก่อสรา้งโดยบรษัิท ช.การชา่ง จำากัด (มหาชน)  

เป็ินอาคารคอนกร่ตเสริมเหล็ัก สูง ๒ ชั�น พุ้�นท่�ใช้สอย ๖,๒๐๐ ตารางเมตร มูลัค่า

งานก่อสร้าง ๘๕,๗๒๒,๖๓๙.๙๘ บาท (แปิดสิบห้าล้ัานเจ็ดแสนสองหม�้นสองพัุน

หกร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบแปิดสตางค์) ก่อสร้างเสร็จสิ�น เม�้อวัินท่� ๕ ม่นาคม

พุุทธศัักราช ๒๕๔๖ ใชเ้ปิน็สถุานท�่ทำางานของอธกิารบด่ แลัะผูู้้บรหิารมหาวิทิยาลััย 

ปิระกอบด้วิยรองอธิการบด่ ผูู้้ช่วิยอธิการบด่  ม่ห้องรับรองแขก ห้องปิระชุมขนาด

ต่างๆ จำานวิน ๘ ห้อง ปิระกอบด้วิย ห้องดอยตุง ห้องเช่ยงแสน ห้องดอยแง่ม  

ห้องท่าสุด ห้องนางแลั ห้องแม่ข้าวิต้ม ห้องแม่สาย แลัะหอ้งรมิกก นอกจากน�่ ยังเป็ิน 

ท่�ทำาการของสำานักงานสภามหาวิิทยาลััย ส่วินสารบรรณ อำานวิยการแลัะนิติการ 

ส่วินปิระชาสัมพัุนธ์ ส่วินนโยบายแลัะแผู้น แลัะหน่วิยตรวิจสอบภายใน การตกแต่ง

ภายในอาคารวัินชัย ศิัริชนะ ม่เอกลัักษณ์เฉัพุาะตัวิ เน้นควิามภูมิฐานแลัะสง่างาม  

เร่ยบง่าย แลัะเป็ินสถุานท่�ให้การต้อนรับผูู้้มาเย้อนมหาวิิทยาลััยอย่างเป็ินทางการ 

สภามหาวิิทยาลััยแม่ฟ้้าหลัวิง ในคราวิปิระชุมครั�งท่� ๕/๒๕๖๒ เม้�อวัินท่�  

๑๕ พุฤษภาคม พุุทธศัักราช ๒๕๖๒ พิุจารณาเห็นวิ่า ศัาสตราจารย์พิุเศัษ  

ดร.วัินชัย ศิัริชนะ ได้ปิระกอบคุณงามควิามด่ ม่บทบาทสำาคัญในการบุกเบิกก่อตั�ง 
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มหาวิิทยาลััยแม่ฟ้้าหลัวิงมาตั�งแต่ครั�งดำารงตำาแหน่งปิลััดทบวิงมหาวิิทยาลััย  

ซึึ่�งได้รับการแต่งตั�งเป็ินปิระธานกรรมการจัดตั�งมหาวิิทยาลััยแม่ฟ้้าหลัวิง 

ในปีิพุุทธศัักราช ๒๕๔๐ ภายหลัังจากพุระราชบัญญัติมหาวิิทยาลััยแม่ฟ้้าหลัวิง

ปิระกาศัใช้ เม้�อปิลัายปีิพุุทธศัักราช ๒๕๔๑ ก็ได้รับการแต่งตั�งเป็ินรักษาการแทน

อธิการบด่มหาวิิทยาลััยแม่ฟ้้าหลัวิง รวิมทั�งได้รับพุระมหากรุณาธิคุณโปิรดเกล้ัา

โปิรดกระหม่อมให้ดำารงตำาแหน่งอธิการบด่มหาวิิทยาลััยแม่ฟ้้าหลัวิงมาเปิ็นลัำาดับ  

โดยตลัอดระยะเวิลัากว่ิา ๒๐ ปีิ  ศัาสตราจารย์พิุเศัษ ดร.วัินชัย ศิัริชนะ ได้อุทิศั 

แรงกายแลัะแรงสติปัิญญาอย่างเต็มควิามสามารถุในการรังสรรค์มหาวิิทยาลััย 

แห่งน่�ให้ม่ควิามเจริญก้าวิหน้าทั�งในด้านภายภาพุแลัะด้านวิิชาการ โดยเฉัพุาะ 

อย่างยิ�งการสร้างบัณฑิิตท�่ได้คุณภาพุมาตรฐาน ม่ควิามรู้ภาษาต่างปิระเทศัแลัะ

สอดคล้ัองกับควิามต้องการของปิระเทศัชาติ สิ�งเหล่ัาน่�ล้ัวินแต่สร้างช้�อเส่ยง

เก่ยรติภูมิให้ปิรากฏแก่มหาวิิทยาลััยทั�งภายในแลัะภายนอกปิระเทศัให้เพิุ�มทว่ิขึ�น

ตลัอดมา นับว่ิาควิามเพุ่ยรพุยายามของศัาสตราจารย์พิุเศัษ ดร.วัินชัย ศิัริชนะ  

ได้สร้างคุณูปิการให้แก่มหาวิิทยาลััยเป็ินท�่ปิระจักษ์ 
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รายละเอียดโครงการก่อสูร้าง

ผูู้้ออกแบับั   กลุ่ัมบริษัทท่�ปิรึกษาสถุาปินิกหนึ�งร้อยสิบ

    จำากัดแลัะคณะ ปิระกอบด้วิย   

    ๑. บริษัท สถุาปินิก หนึ�งร้อยสิบ จำากัด

    ๒. บริษัท เอส.เจ.เอ. ทร่ด่ จำากัด

    ๓. บริษัท สถุาปินิก ๔๙ จำากัด

ลงนามในสัูญญาการก่อสูร้าง ๑๘ มิถุุนายน ๒๕๔๒

เริ�มการก่อสูร้าง   ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒

สู่งมอบังาน         ๕ เมษายน ๒๕๔๖

รวัมระยะเวัลาก่อสูร้าง   ๑,๓๕๓ วัิน

มูลค่างานก่อสูร้าง   ๘๕,๗๒๒,๖๓๙.๙๘ บาท

    (แปิดสิบห้าล้ัานเจ็ดแสนสองหม�้นสองพัุน

    หกร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบแปิดสตางค์)

ผูู้้รับัเหมาก่อสูร้าง  บริษัท ช. การช่าง จำากัด (มหาชน)

ผูู้้ควับัคุมงานก่อสูร้าง  กลุ่ัมบริษัทท่�ปิรึกษา ท่.พุ่.เอฟ้.ซ่ึ่ ปิระกอบด้วิย

    ๑. บริษัท ท่.พุ่.เอฟ้.ซ่ึ่. อินเตอร์เนชั�นแนลั จำากัด

    ๒. บริษัท ไตรเทคคอนซัึ่ลัแตนส์ จำากัด

    ๓. บริษัท สำานักงานโฟ้ร์เอส จำากัด

     ๔. บริษัท คอนซัึ่ลัแทนท์ ออฟ้ เทคโนโลัย่ จำากัด

พ้ิ�นทีี่�ใช้ัสูอย   ๖,๒๐๐ ตารางเมตร
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ปิระวััติ
ศิาสูตราจิารย์พิิเศิษ ดร.วัันชััย ศิิริชันะ

ช้ั�อ นายวัินชัย ศิัริชนะ

สูถานทีี่�เกิด  จังหวัิดนครนายก

ภรรยา นางวิรรณะ ศิัริชนะ

วัันบัรรจุิเข้ารับัราชัการครั�งแรก ๓๑ ตุลัาคม ๒๕๑๐ ตำาแหน่งอาจารย์ 

    คณะวิิทยาศัาสตร์ จุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย 

การศึิกษา 

ปิริญญาเอก - ครุศัาสตรดุษฎ่บัณฑิิต (อุดมศัึกษา)  

     จุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย (๒๕๓๖)

  -  ปิริญญาบัตรวิิทยาลััยป้ิองกันราชอาณาจักรภาครัฐรว่ิมเอกชน  

     รุ่นท่� ๖ (๒๕๓๗) 

ปิริญญาโท - M.S. (PRINTING TECHNOLOGY), ROCHESTER INSTITUTE  

     OF TECHNOLOGY, N.Y. (๒๕๑๘) 

  - พัุฒนบริหารศัาสตรมหาบัณฑิิต (รัฐปิระศัาสนศัาสตร์)  

     สถุาบันบัณฑิิตพัุฒนบริหารศัาสตร์ (๒๕๑๕) 

ปิริญญาตร่ - วิิทยาศัาสตรบัณฑิิต (เก่ยรตินิยม)  

     จุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย (๒๕๑๐) 

ปิระกาศัน่ยบัตร - วุิฒิบัตรหลัักสูตรนักบริหารระดับสูงของ ก.พุ. รุ่นท่� ๑๐

  - วุิฒิบัตรวิิทยาลััยตลัาดทุน รุ่นท�่ ๘ (วิตท.) 

มัธยมศึักษา - โรงเร่ยนกรุงเทพุคริสเต่ยนวิิทยาลััย 

ปิระถุมศึักษา - โรงเร่ยนกรุงเทพุวิิทยาลััยแลัะโรงเร่ยนปิระชาบาลัวัิดศัร่นาวิา
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ปิระสูบัการณ์  

 - ท่�ปิรึกษารัฐมนตร่วิ่าการกระทรวิงอุดมศัึกษา วิิทยาศัาสตร์ 
              วิิจัยแลัะนวัิตกรรม 

 - นายกสภามหาวิิทยาลััยแม่ฟ้้าหลัวิง

 - อธิการบด่แลัะอธิการบด่ผูู้้ก่อตั�ง มหาวิิทยาลััยแม่ฟ้้าหลัวิง

 - ปิลััดทบวิงมหาวิิทยาลััย

 - รองอธิการบด่ มหาวิิทยาลััยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 - รักษาการรองอธิการบด่ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัย่สุรนาร่ 
              แลัะมหาวิิทยาลััยวิลััยลัักษณ์ 

 - ปิระธานกรรมการอำานวิยการจัดงานแสดงเกษตร 
              แลัะอุตสาหกรรมโลัก (Worldtech 95 Thailand)   

 - ผูู้้จัดการโรงพิุมพุ์จุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย 

 - อาจารย์ปิระจำาคณะวิิทยาศัาสตร์ จุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

อ้�น ๆ 

 - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๒๕๔๙ – ๒๕๕๑) 

 - ปิระธานกรรมการ มูลันิธิต่าง ๆ ๕ มูลันิธิ 

 - กรรมการจัดการทรัพุย์สินของสภากาชาดไทย 

 - นายกสมาคมนักเคม่เคร�้องสำาอางแห่งปิระเทศัไทย

 - กรรมการบริหารสถุาบันขงจ้�อ ปิระเทศัสาธารณรัฐปิระชาชนจ่น 

 - ปิระธานชมรมส่งเสริมวัิฒนธรรมไทย - จ่น ดั�งเดิมแห่งปิระเทศัไทย 

 - Chairman, Asean University Network 

 - Chairman, SEAMEO RIHED
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รางวััลเชิัดชูัเกียรติ 

 - ศิัษย์เก่าด่เด่น โรงเร่ยนกรุงเทพุคริสเต่ยนวิิทยาลััย 

 - นิสิตเก่าด่เด่น คณะวิิทยาศัาสตร์ จุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย 

 - ศิัษย์เก่าอุดมศึักษาด่เด่น คณะครุศัาสตร์ จุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

 - รางวัิลัเชิดชู พุ่อ - ครูของแผู่้นดิน (ศูันย์วิิปัิสสนาสากลัไร่เชิญตะวัิน)

ปิริญญากิตติมศัิกดิ� 

 - ศัาสตราจารย์พิุเศัษ สาขาวิิชาศัึกษาศัาสตร์ 

              มหาวิิทยาลััยแม่ฟ้้าหลัวิง

 - ปิรัชญาดุษฎ่บัณฑิิตกิตติมศัักดิ� สาขาวิิชาสังคมศัาสตร์ 

              มหาวิิทยาลััยแม่ฟ้้าหลัวิง

 - ปิรัชญาดุษฎ่บัณฑิิตกิตติมศัักดิ� สาขาวิิชาการจัดการ 
              มหาวิิทยาลััยวิลััยลัักษณ์ 

เคร้�องราชัอิสูริยาภรณ์ 

 - มหาวิชิรมงกุฎ

 - มหาปิรมาภรณ์ช้างเผู้้อก

 - The Decoration  Golden Cross of Austria

 - The Decoration Palmes Académiques of  France
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อาคารพิลเอก สูำาเภา ชูัศิรี
มหาวิัที่ยาลัยแม่ฟ้้าหลวัง
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อาคารพิลเอก สูำาเภา ชูัศิรี
มหาวัิที่ยาลัยแม่ฟ้้าหลวัง

มหาวิิทยาลััยแม่ฟ้้าหลัวิงได้รับงบปิระมาณแผู้่นดินเพุ้�อใช้ในการ

ก่อสร้างอาคารพุลัเอก สำาเภา ชูศัร่ ม่พุ้�นท่�ใช้สอย ๕๐,๕๗๓ ตารางเมตร สำาหรับ

ใช้เป็ินอาคารเร่ยน กิจกรรมนักศึักษา แลัะกิจกรรมอ้�นของมหาวิิทยาลััย อาทิ  

การจัดปิระชุมวิิชาการระดับชาติแลัะนานาชาติ การจัดแสดงนิทรรศัการ ม่ลัาน

กิจกรรมในร่มแลัะกิจกรรมกลัางแจ้ง นอกจากน่�ยังเป็ินอาคารสำาหรับจอดรถุ 

จำานวิน ๖๘๐ คัน ทั�งน่�พุ้�นท่�บางส่วินใช้เป็ินสำานักงานของศูันย์บริการวิิชาการ  

แลัะของสถุาบันนวัิตกรรมการเร่ยนรู้ มหาวิิทยาลััยแม่ฟ้้าหลัวิง  

สภามหาวิิทยาลััยแม่ฟ้้าหลัวิง ในคราวิปิระชุมครั�งท่� ๕/๒๕๖๒ เม้�อวัินท่�  

๑๕ พุฤษภาคม พุุทธศัักราช ๒๕๖๒ พิุจารณาเห็นว่ิา พุลัเอก สำาเภา ชูศัร่ เป็ินผูู้้ท�่ 

เคยดำารงตำาแหน่งเป็ินปิระธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิิทยาลััย แลัะนายกสภา

มหาวิิทยาลััย ได้ให้คำาแนะนำาปิรึกษาในการบริหารงานของมหาวิิทยาลััย รวิมทั�ง 

การสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ ของมหาวิิทยาลััยด้วิยด่มาโดยตลัอด ดังนั�น  

เพุ้�อเป็ินการยกย่องเชิดชูเก่ยรติ พุลัเอก สำาเภา ชูศัร่ ท่�ได้สร้างคุณูปิการให้แก่

มหาวิิทยาลััยแหง่น่�มาอย่างตอ่เน้�อง  มหาวิทิยาลััย  จึงเห็นสมควิรตั�งช้�ออาคารแหง่น่� ว่ิา   

“อาคารพุลัเอก สำาเภา ชูศัร่”

รายละเอียดโครงการก่อสูร้าง

ผูู้้ออกแบับั กลุ่ัมบริษัทท่�ปิรึกษาสถุาปินิกหนึ�งร้อยสิบ จำากัดแลัะคณะ

  ออกแบบตามสัญญาแล้ัวิเสร็จภายใน ๑๐๐ วัิน

            ค่าจ้างออกแบบตามสัญญา เป็ินเงิน                 

                      ๑๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบส่�ล้ัานเก้าแสนบาทถุ้วิน) 
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ลงนามในสัูญญาการก่อสูร้าง   ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

เริ�มการก่อสูร้าง           ๑ ม่นาคม ๒๕๕๙

ตรวัจิรับั           ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

สู่งมอบังาน           ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

รวัมระยะเวัลาก่อสูร้าง           ๙๐๕ วัิน

งบัปิระมาณการก่อสูร้าง         ๘๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  

            (แปิดร้อยห้าสิบล้ัานบาทถุ้วิน)

มูลค่างานก่อสูร้าง                   ๗๔๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

                     (เจ็ดร้อยส่�สิบห้าล้ัานบาทถุ้วิน)

ผูู้้รับัเหมาก่อสูร้าง          บริษัท ไทยโพุล่ัคอนส์ จำากัด (มหาชน)

ผูู้้ควับัคุมงานก่อสูร้าง          กลุ่ัมบริษัทท่�ปิรึกษา จำานวิน ๔ บริษัท

            ๑. บริษัทท่�ปิรึกษา ท่.พุ่.เอฟ้.ซ่ึ่ จำากัด

            ๒. บริษัท ไตรเทคคอนซัึ่ลัแตนส์ จำากัด

            ๓. บริษัท สำานักงานโฟ้ร์เอส จำากัด

            ๔. บริษัท คอนซัึ่ลัแทนท์ ออฟ้ เทคโนโลัย่ จำากัด

               ค่าจ้างควิบคุมงาน เป็ินเงิน ๔๐,๑๑๔,๓๐๐.๐๐ บาท 

             (ส่�สิบล้ัานหนึ�งแสนหนึ�งหม้�นส่�พัุนสามร้อยบาทถุ้วิน) 

*** เม่ื่�อปีี พ.ศ. ๒๕๕๙  บริิษััท  อรุิณ  ชััยเสริี  คอนซััลติ้�ิง   

เอนจิิเนยีริส์  จิำ�กััด เป็ีนผู้้�ควบคมุื่ง�น  (เริิ�มื่ ๑ สิงห�คมื่ ๒๕๕๙ 

โดยมีื่ริะยะเวล�ปีฏิิบัติิ้ง�น ๗๕๐ วัน วงเงินค่�จิ��งควบคุมื่ง�น 

๑๒,๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บ�ท (สิบสองล��นสี�แสนเกั��หม่ื่�นบ�ทถ้�วน)
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ปิระวััติ
พิลเอก สูำาเภา ชูัศิรี

สูถานทีี่�เกิด  จังหวัิดพุระนครศัร่อยุธยา

ภรรยา  คุณหญิงธนวัินต์ ชูศัร่

การศึิกษา 

มัธยมศึักษา โรงเร่ยนมัธยมผู้ดุงวิิทยา จังหวัิดพุระนครศัร่อยุธยา

โรงเร่ยนทหาร    โรงเร่ยนเตร่ยมทหาร

            โรงเร่ยนนายร้อยพุระจุลัจอมเกลั้า

           โรงเร่ยนนายร้อยแซึ่งต์ช่ร์ (Saint Cyr) กองทัพุบกฝรั�งเศัส

            โรงเร่ยนเสนาการทหารบก หลัักสูตรหลัักปิระจำา ชุดท่� ๕๑ 

  วิิทยาลััยป้ิองกันราชอาณาจักร หลัักสูตรการป้ิองกันราชอาณาจักร  

  ภาครัฐร่วิมเอกชน รุ่นท�่ ๖

การรับัราชัการ

๑ ตุลัาคม ๒๕๓๓   ผูู้้บัญชาการกองพุลัทหารปืินใหญ่ต่อสู้อากาศัยาน

๑ เมษายน ๒๕๓๕    ผูู้้บัญชาการหน่วิยบัญชาการป้ิองกันภัยทางอากาศั  กองทัพุบก

๑ ตุลัาคม ๒๕๓๙   ผูู้้ช่วิยผูู้้บัญชาการทหารบก

๑ ตุลัาคม ๒๕๔๑   รองผูู้้บัญชาการทหารบก

๑ ตุลัาคม ๒๕๔๒   รองผูู้้บัญชาการทหารสูงสุด

๑ ตุลัาคม ๒๕๔๓   ผูู้้บัญชาการทหารสูงสุด
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ตำาแหน่งปัิจิจุิบััน

ปิระธานบริษัท ทศัภาค จำากัด
ปิระธานบริษัท Tips จำากัด
กรรมการตรวิจสอบ บริษัททางด่วิน กรุงเทพุฯ จำากัด (มหาชน)

ราชัการสูงคราม / การปิฏิิบััติราชัการพิิเศิษ

พุ.ศั. ๒๕๑๑  ปิฏิบัติราชการพิุเศัษ ณ ปิระเทศัท�่สาม (SR - ๖)
พุ.ศั. ๒๕๑๒ – ๒๕๑๓ ปิฏิบัติราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเว่ิยดนาม
พุ.ศั. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๒ ปิฏิบัติหน้าท่�ศูันย์ปิฏิบัติการกองทัพุบก
   ราชองครักษ์ แลัะนายทหารพิุเศัษ
๖ สิงหาคม ๒๕๒๔ - ราชองครักษ์เวิร
๖ สิงหาคม ๒๕๓๙ 

๑ ธันวิาคม ๒๕๓๙ ราชองครักษ์พิุเศัษ
๓๐ ตุลัาคม ๒๕๓๐ นายทหารพิุเศัษปิระจำากองพัุนทหารปืินใหญ่ 
   ต่อสู้อากาศัยานท่� ๑  รักษาพุระองค์
๑๐ พุฤศัจิกายน ๒๕๓๐ นายทหารพิุเศัษปิระจำากองพัุนทหารราบท่� ๑  
   กรมทหารราบท่� ๑  มหาดเล็ักรักษาพุระองค์
๒๒ มิถุุนายน ๒๕๔๐ นายทหารพิุเศัษปิระจำากรมทหารม้าท่� ๑ รักษาพุระองค์

ตุลาการศิาลที่หาร

๒ พุฤษภาคม ๒๕๔๐ ตุลัาการศัาลัทหารสูงสุด

สูมาชิักรัฐสูภา

๑๕ ม่นาคม ๒๕๓๔ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๒๒ ม่นาคม ๒๕๓๙ สมาชิกวุิฒิสภา
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อ้�น ๆ

พุ.ศั. ๒๕๓๔ - ๒๕๔๔ นายกสมาคมศัิษย์เก่าโรงเร่ยนมัธยมผู้ดุงวิิทยา
พุ.ศั.  ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔ นายกสมาคมมวิยสากลัสมัครเล่ันแห่งปิระเทศัไทย 
   ในพุระบรมราชูปิถัุมภ์

เคร้�องราชัอิสูริยาภรณ์

 ๑. เบญจมาภรณ์ช้างเผู้้อก        พุ.ศั. ๒๕๑๓
 ๒. จัตุรถุาภรณ์มงกุฎไทย         พุ.ศั. ๒๕๑๕
 ๓. จัตุรถุาภรณ์ช้างเผู้้อก         พุ.ศั. ๒๕๒๐
 ๔. ตริตาภรณ์มงกุฎไทย          พุ.ศั. ๒๕๒๒
 ๕. ตริตาภรณ์ช้างเผู้้อก           พุ.ศั. ๒๕๒๖
 ๖. ทว่ิติยาภรณ์มงกุฎไทย        พุ.ศั. ๒๕๒๘
 ๗. ทว่ิติยาภรณ์ช้างเผู้้อก         พุ.ศั. ๒๕๓๐
 ๘. ปิระถุมาภรณ์มงกุฎไทย       พุ.ศั. ๒๕๓๒
 ๙. ปิระถุมาภรณ์ช้างเผู้้อก        พุ.ศั. ๒๕๓๔
 ๑๐. มหาวิชิรมงกุฎ                   พุ.ศั. ๒๕๓๗
 ๑๑. มหาปิรมาภรณ์ช้างเผู้้อก    พุ.ศั. ๒๕๔๐
 ๑๒. ตติยจุลัจอมเกล้ัาวิิเศัษ       พุ.ศั. ๒๕๔๔

เหรียญราชัอิสูริยาภรณ์ และเหรียญตราต่างปิระเที่ศิ

 ๑. เหร่ยญราชการชายแดน พุ.ศั. ๒๕๑๒
 ๒. เหร่ยญชัยสมรภูมิ (เว่ิยดนาม) ปิระดับเปิลัวิระเบิด พุ.ศั. ๒๕๑๕
 ๓. เหร่ยญจักรพุรรดิมาลัา พุ.ศั. ๒๕๑๙
 ๔. เหร่ยญพุิทักษ์เสร่ชน (ชั�น ๑) พุ.ศั. ๒๕๔๐

 ๕. La Grand Croix.De L' Ordre Royal Du Sahametrei กัมพูุชา พุ.ศั. ๒๕๔๔
 ๖. Darjah Utama Bakti Cemerlang (Tentera) Distinguished Service  Order  
               (Military) สิงคโปิร์ พุ.ศั. ๒๕๔๔
 ๗. Darjah Kepahlawanan Angkatan Tentera Malaysia (kehormat)  
     มาเลัเซ่ึ่ย พุ.ศั. ๒๕๔๔




