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ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท

  ข้าพระพุทธเจ้า นายวันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย 
แมฟ้่าหลวง พร้อมดว้ยผูบ้ริหาร พนักงาน นักศึกษามหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวง  
และประชาชนชาวจ ังหว ัดเช ียงราย ต่ างส ำาน ึกในพระกร ุณาธ ิค ุณ 
อันหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ ฝ่าพระบาทเสด็จมาทรงเปิดอาคารสำานักวิชา
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวง ในวันนี้   

   สำานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดตั้งขึ้น 
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  ๑. เพื่อเป็นแหล่งผลิตแพทยเ์พื่อชุมชน ตามรอยพระราชปณิธาน
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ท่ีทรงมุง่หมายจะพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงระบบสาธารณสุขได้โดยกว้างขวาง 

  ๒. เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และ
สาธารณสุขของภูมิภาค

  ๓. เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
ในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่ อนบ้านในอนุภูมิภาค 
ลุ่มแมน่้ำาโขง 

คำากราบทูลรายงาน
ในพิธีเปิดอาคารสำานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ของ ศาสตราจารย์พิเศษ วันชัย ศิริชนะ 
นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันพุธที ่๑๕ กุมภาพันธ ์พุทธศักราช ๒๕๖๖
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  ต่อมาได้มีการจัดสร้างอาคารวิชาการและวิจัยทางการแพทย์ขึ้น 
โดยให้อาคารนี้เป็นสถานที่ตั้งของสำานักวิชาแพทยศาสตร์ด้วย อาคาร
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๑๕ ชัน้ มีพื้นที่
ใช้สอยรวม ๓๔,๕๗๐ ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องประชุม  
ห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนและวิจัย และห้องสมุด เริ่มกอ่สร้าง
เมื่อวันที ่ ๑๘ กุมภาพันธ ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ แลว้เสร็จเมื่อวันที่  
๑๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ งบประมาณการกอ่สร้างรวมทัง้สิ้น  
๗๗๔  ลา้นบาทถ้วน อาคารหลังนีจ้ักไดใ้ช้เป็นประโยชนใ์นการเรียนการสอน 
และการฝึกปฏิบัติสำาหรับนักศึกษาสำานักวิชาแพทยศาสตร์และนักศึกษา 
ในสาขาวิชาทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไป

  บัดนี้  ได้ เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ ว ข้าพระพุทธเจ้ า  
ขอพระราชทานกราบทูลเชิญใต้ฝ่าพระบาท ทรงพระกรุณาเปิดอาคาร 
สำานักวิชาแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวง เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์ 
พิพัฒนมงคลแกป่วงขา้พระพุทธเจ้าและมหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวงสืบไป  
   
    ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่ม
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เวลา ๑๐.๓๐ น.  - สมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์
  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
  เสด็จโดยรถยนต์พระทีน่ัง่ถึงอาคารสำานักวิชาแพทยศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวง
   (ดุริยางคบ์รรเลงเพลงมหาชัย)
  ผูว้่าราชการจังหวัดเชียงราย ผูพ้ิพากษาหัวหนา้ศาล 
  จังหวัดเชียงราย ผูบ้ัญชาการมณฑลทหารบกที ่๓๗  
  ผูบ้ังคับการตำารวจภูธรจังหวัดเชียงราย 
  นายกสภามหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวง และอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวงเฝ้ารับเสด็จ
 - นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ผูแ้ทนคณะผูบ้ริหาร
  มหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวง และผูแ้ทนนักศึกษามหาวิทยาลัย 
  แมฟ้่าหลวง ถวายพวงมาลัย
 - เสด็จเขา้พลับพลาพิธี
 - ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร
 - ทรงกราบ
 - ประทับพระเกา้อี้
 - ทรงศีล
   (ประธานสงฆถ์วายศีล)

กำาหนดการ
สมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์อัครราชกุมารี  

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เสด็จไปทรงเปิดอาคารสำานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวง

อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วันพุธที ่๑๕ กุมภาพันธ ์พุทธศักราช ๒๕๖๖
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 - อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวง เขา้เฝ้าถวายสูจิบัตร
 - นายกสภามหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวง กราบทูลรายงานความเป็นมา  
  การกอ่ตัง้สำานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวง
 - เสด็จออกจากพลับพลาพิธี
 - เสด็จไปทรงกดปุ่ มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย 
  “อาคารสำานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวง”
   (พระสงฆเ์จริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลัน่ฆอ้งชัย  
   ประโคมสังขแ์ตร ดุริยางค)์
 - เสด็จเขา้พลับพลาพิธี
 - เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายพระสงฆ์
 - ประทับพระเกา้อี้
 - ทรงหลัง่ทักษิโณทก
   (พระสงฆถ์วายอนุโมทนา) 
 - เสด็จไปทรงกราบทีห่นา้เครื่องนมัสการ
 - ทรงลาพระสงฆ์
 - เสด็จออกจากพลับพลาพิธี
 - เสด็จเขา้อาคารสำานักวิชาแพทยศาสตร์
 - เสด็จขึ้นชัน้ ๑๕ (โดยลิฟต์)
 - เสด็จเขา้ห้องรับรอง

การแต่งกาย ขา้ราชการในพื้นที ่: เครื่องแบบปกติขาว 
 ขา้ราชบริพารในพระองค ์: เครื่องแบบปกติกากีคอตัง้
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 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างสุขภาพ
ของประชาชนในท้องถิ่นภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยอย่างยิ่ง 
ให้ไดร้ับบริการทางการแพทยท์ีด่ีอยา่งเพียงพอ มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ระดับสากล จึงไดจ้ัดตัง้สำานักวิชาแพทยศาสตร์ เมื่อวันที ่ ๑๙ มกราคม  
พุทธศักราช   ๒๕๕๕ เพื่อแกปั้ญหาการขาดแคลนแพทยแ์ละกระจายแพทย์ 
ไปยังทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย และให้บริการดา้นการแพทยแ์ละ 
สาธารณสุขที่กำาลังเป็นเร่ืองท้าทายวิกฤตการณจ์ากการเกิดโรคอุบัติใหม่  
นอกจากมุง่หมายทีจ่ะให้สำานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวง  
เป็นแหลง่ผลิตแพทยเ์พื่อชุมชนแลว้ สำานักวิชาแพทยศาสตร์ยังทำาหนา้ที ่
ให้บริการทางการแพทยใ์นพื้นทีท่ีม่ีความขาดแคลน รวมทัง้จะเป็นศูนยก์ลาง 
การวิจัยและพัฒนาทางการแพทยข์องภูมิภาค และใช้การแพทยแ์ละ 
สาธารณสุขเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสัมพันธท์ีด่ีกับ ประเทศเพื่อนบา้น 
ไปในขณะเดียวกัน โดยมหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวงยังคงมุง่มัน่ตามรอย 
พระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมุ่งหมาย 
จะพัฒนาคุณภาพชีวิต และให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงระบบสาธารณสุข 
ไดอ้ยา่งทัว่ถึงและกวา้งขวาง

สำานักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวง
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 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำาเนินการพัฒนาหลักสูตรแพทย-
ศาสตรบัณฑิตและไดร้ับการรับรองจากแพทยสภา เมื่อวันที ่๗ กุมภาพันธ ์ 
พุทธศักราช ๒๕๕๖ และไดร้ับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา ๒๕๕๖  
จำานวน ๓๒ คน โดยกระจายสัดสว่นการรับนักศึกษาในทุกจังหวัด  
ในเขตภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด จังหวัดละ ๑ คน สว่นทีเ่หลือกระจายการรับ 
ไปทัว่ประเทศ ในระยะแรกมหาวิทยาลัยไดจ้ัดการเรียนการสอนชัน้ปรีคลินิก 
ปีที ่๑ - ๓ ทีม่หาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวง จังหวัดเชียงราย และในชัน้ปีที ่ 
๔ - ๖ ทีโ่รงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์ สังกัด 
กรุงเทพมหานคร นอกจากนีม้หาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือกับกระทรวง 
สาธารณสุขให้ใช้โรงพยาบาลในสังกัดจังหวัดเชียงราย เช่น โรงพยาบาล 
เชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลอำาเภอตา่งๆ เพื่อเป็นสถานทีป่ฏิบัต ิ
ให้นักศึกษาแพทย์มีความคุ้นเคยกับสภาพการปฏิบัติงานในชุมชน  
ตัง้แตช่ัน้ปีที ่๑ ในปัจจุบันสำานักวิชาแพทยศาสตร์ ไดร้ับนักศึกษาแพทย์ 
มาแลว้ทัง้หมด ๑๐ รุ่น จำานวน ๓๓๖ คน และจบการศึกษาไปแลว้ ๔ รุ่น 
จำานวน ๑๒๓ คน

 ต่อมามหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวงได้เขา้ร่วมโครงการผลิตแพทยเ์พิ่ม 
แห่งประเทศไทย ในการนีม้หาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวงจึงไดข้ออนุมัติดำาเนิน 
การกอ่สร้างอาคารสำานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวง  
เพื่ อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยทางการแพทย์ 
สำาหรับอาจารยแ์ละนักศึกษาแพทยใ์ห้สามารถผลิตแพทยต์ามเป้าหมาย 
ในโครงการดังกลา่ว รวมทัง้จะเป็นแหลง่เรียนรู้ ดา้นการสอน การคน้ควา้ 
วิจัยทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขในเขตติดตอ่ชายแดน   สร้าง 
องคค์วามรู้ดา้นการแพทยต์ลอดจนให้บริการทางการแพทยข์ัน้สูง พัฒนา
ความเชี่ยวชาญในการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพของแพทยสภา
ตอ่ไป
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 อาคารสำานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวง นอกจาก 
จะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์และนักศึกษาสำานักวิชาแพทยศาสตร์  
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยทางการแพทย ์ และสาธารณสุข 
แลว้ยังรวมถึงบุคลากรหรือนักวิจัยทางการแพทยท์ัง้ในประเทศ และ 
ต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความร่วมมือในการทำาวิจัย
ทางการแพทยร่์วมกัน อาทิ คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Kumamoto 
ประเทศญีปุ่่ น คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Innsbruck ประเทศ
ออสเตรีย คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Kunming ประเทศจีน และ 
คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Oregon ประเทศสหรัฐอเมริกา  
กลุ่ มแพทย์และ บุคลากรของโรงพยาบาลเจริญกรุ งประชารัก ษ์    
โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสุโขทัย โรงพยาบาล
ศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย และโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงราย 
ประกอบด้วย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  โรงพยาบาลแมจ่ัน 
โรงพยาบาลพญาเม็งราย โรงพยาบาลพาน โรงพยาบาลแมส่รวย  
โรงพยาบาลแมส่าย โรงพยาบาลเชียงแสน โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 
เป็นต้น
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 อาคารสำานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวง เป็นอาคาร 
สูง ๑๕ ชัน้ มีพื้นทีใ่ช้สอย ๓๔,๕๗๐ ตารางเมตร ภายในอาคารประกอบดว้ย 
ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ห้องปฏิบัติการการผา่ตัด ห้องปฏิบัติการ 
พยาธิวิทยา พิพิธภัณฑท์างการแพทย ์ ห้องสมุด ห้องประชุมกลุม่ยอ่ย  
ห้องปฏิบัติการคลอด ห้องปฏิบัติการปรีคลินิก ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง  
ห้องอเนกประสงค ์ ห้องประชุม ห้องสัมมนา สำานักงานบริหารสำานักวิชา 
แพทยศาสตร์ เป็นตน้

 อาคารสำานักวิชาแพทยศาสตร์ ออกแบบโดยบริษัทสถาปนิก 
หนึ่งร้อยสิบ จำากัด ผูร้ับเหมากอ่สร้าง คือ บริษัทไทยโพลีคอนส ์ จำากัด  
(มหาชน) และบริษัทอรุณชัยเสรี คอนซัลติง้ เอนจิเนียร์ส จำากัด เป็นผูค้วบคุม 
งานกอ่สร้าง เริม่ลงนามสัญญากอ่สร้างอาคารสำานักวิชาแพทยศาสตร์  
เมื่อวันที ่ ๑๘ กุมภาพันธ ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ และสง่มอบงานเมื่อวันที ่ 
๑๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ รวมระยะเวลาการกอ่สร้าง ๑,๑๑๑ วัน  
งบประมาณการกอ่สร้าง รวมทัง้สิน้ ๗๗๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 

การกอ่สร้างอาคารสำานักวิชาแพทยศาสตร์
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การกอ่สร้างอาคารสำานักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวง
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แผน่ศิลาฤกษ ์อาคารสำานักวิชาแพทยศาสตร์
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พิธีวางศิลาฤกษ์
อาคารสำานักวิชาแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวง

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ทำาพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำานักวิชา 
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวง ในวันพุธที ่ ๑๑ กันยายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณสถานทีก่อ่สร้างอาคาร  
สำานักวิชาแพทยศาสตร์ภายในบริเวณศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย 
แมฟ้่าหลวง โดยมีรองศาสตราจารย ์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผูก้อ่ตัง้ 
มหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวง เป็นประธานในพิธี และพระพุทธิวงศว์ิวัฒน ์ 
(บุญมา มานิโต) เจ้าคณะอำาเภอแมส่าย เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง  
จังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ ์ ในการนี ้  รองศาสตราจารย ์ดร.ชยาพร  
วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวง เป็นผูก้ลา่วรายงาน โดยม ี
ผูบ้ริหาร พนักงาน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเขา้ร่วมในพิธีดว้ย
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พระพุทธิวงศว์ิวัฒน ์(บุญมา มานิโต) ประธานสงฆ ์ทำาพิธีเจิมแผน่ศิลาฤกษ์

รองศาสตราจารย ์ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผูก้อ่ตัง้มหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวง วางแผน่ศิลาฤกษ์
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รองศาสตราจารย ์ดร.ชยาพร วัฒนศิริ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวง
โปรยขา้วตอกดอกไม้
บนแผน่ศิลาฤกษ์

พลโท ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ 
นายแพทย ์นพดล วรอุไร 

คณบดีสำานักวิชาแพทยศาสตร์
โปรยขา้วตอกดอกไมบ้นแผน่ศิลาฤกษ์

รองศาสตราจารย ์ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผูก้อ่ตัง้มหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวง 
โปรยขา้วตอกดอกไมบ้นแผน่ศิลาฤกษ ์
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คณะผูบ้ริหาร ทำาพิธีจุดธูปเทียน เครื่องบวงสรวงและถวายไทยธรรมแดพ่ระสงฆ ์
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ประมวลภาพ

อาคารสำานักวิชาแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวง
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ห้องพักอาจารย์
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อาคารสำานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖





ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวง



อาคารสำานักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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