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สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ในวาระท่ีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีการพัฒนามาจนถึงปีที่ 17 และ
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ดำารงตำาแหนง่อธกิารบดมีหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปน็วาระที ่4 ตัง้แตว่นัที ่ 29  เมษายน  
พ.ศ. 2558  นัน้  ผมและคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย ขอแสดงความช่ืนชมยินดี 
ในความเจรญิกา้วหนา้ของมหาวทิยาลยัในระยะทีผ่า่นมา ทีส่ามารถปฏบิตัภิารกจิได้
เป็นอย่างดี จนได้รับความยอมรับอย่างกว้างขวางโดยทั่วไป อันเป็นผลมาจากการ
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ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้ดำารงตำาแหน่งอธิการบดีอีกวาระหนึ่ง  
ซึง่เชือ่วา่การบริหารมหาวิทยาลยัในระยะตอ่ไปนี ้กจ็ะเปน็ไปดว้ยความราบรืน่ และ
สามารถนำามหาวิทยาลัยไปสู่ความเจริญก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
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ในการดำาเนินการได้เป็นอย่างดี ความสำาเร็จทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้น ล้วนเกิดจาก
ความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ตั้งแต่สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดต่างๆ   
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ที่ดีที่สุดของชาติ และเช่ือว่าในอนาคต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็จะมีการเจริญ
เติบโตไปอย่างมิหยุดยั้ง 
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รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกอ็าจมไิดน้ำามาอา้งองิทัง้หมด แตอ่ยา่งไรกต็าม รายละเอียด
ต่างๆ นั้น มหาวิทยาลัยก็ได้มีการบันทึกไว้โดยสมบูรณ์ทุกประการแล้ว  
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บทที่ 1
ก่อนจะถึงวันนี้

จุดเริ่มต้นแนวคิดของการที่จะให้มีสถาบันการศึกษาระดับ
อดุมศกึษาเกดิขึน้ในเชียงราย  เกดิขึน้ตัง้แตม่กีารประชุมสมัมนาเรือ่ง 
“เชียงรายในทศวรรษหน้า” ในระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2534  จากนั้น ได้มีการบรรจุเข้าไว้ในแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงรายช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2535 - 2545 และในระยะต่อมา  
ก็มีความพยายามที่จะให้มีมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงราย
มาเป็นลำาดับ มีการหยิบยกประเด็นความต้องการนี้เสนอรัฐบาล
ต่างๆ มาเป็นระยะ แต่ก็ไม่ประสบความสำาเร็จ จนกระทั่งต่อมา  
ภายหลงัจากทีส่มเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนไีด้เสดจ็สวรรคต
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 คณะกรรมการรณรงค์เพื่อ
มหาวทิยาลยัและรถไฟเชยีงราย (กมฟ.) ไดม้มีตเิหน็พอ้งต้องกนัว่า 
ควรจะไดน้ำาเสนอใหม้กีารจดัต้ังมหาวทิยาลยัข้ึนในจงัหวดัเชียงราย
ต่อรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง โดยให้ยกฐานะสถาบันราชภัฏเชียงราย
ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา   
บรมราชชนนี (รายละเอียดสมบูรณ์อยู่ในหนังสือใต้ร่มพระบารมี
ปกเกล้า 11 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2541 - 2552)

ตอ่มา เมือ่วนัท่ี 4 มนีาคม พ.ศ. 2539  นายณรงค ์วงศ์วรรณ ไดน้ำาคณะกรรมการรณรงคจ์ดัต้ังมหาวทิยาลยั
ในจังหวัดเชยีงรายเขา้พบนายบรรหาร  ศลิปอาชา นายกรฐัมนตรใีนขณะนัน้ เพือ่เสนอเหตผุลและความจำาเปน็ใน
การขอจัดตัง้มหาวทิยาลยัขึน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย ต่อมา นายบรรหาร ศลิปอาชา  ไดน้ำาวาระดงักล่าวเสนอทีป่ระชมุ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2539  โดยเสนอเป็นวาระจรด้วยตนเอง  ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติใน 
หลักการให้จัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาขึ้นที่จังหวัดเชียงราย โดยอาจยกฐานะสถาบันราชภัฏเชียงรายขึ้นเป็น
มหาวทิยาลยักไ็ด้  และได้มอบหมายใหท้บวงมหาวทิยาลัยนำาไปพิจารณาดำาเนนิการตอ่ไป  ดงันัน้ วันที ่5 มนีาคม 
พ.ศ. 2539 จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะมีมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ โดยนายบรรหาร ศิลปอาชา 
พร้อมด้วยนายบุญชู ตรีทอง รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ได้เดินทางมาที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันท่ี 8 
เมษายน พ.ศ. 2539  ได้แถลงต่อประชาชนและนักศึกษาที่มาร่วมชุมนุมว่า “ยินดีให้การสนับสนุนในการดำาเนิน
การ เพราะหากยกฐานะสถาบันราชภัฏเชียงรายขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย ก็ไม่มีปัญหาเรื่องสถานที่ เพราะมีอยู่แล้ว 
จะติดขัดในเรื่องความพร้อมของบุคลากรเท่านั้น” ทั้งนี้ ยังได้กล่าวเสริมว่า “การดำาเนินการต่อไปก็ขึ้นอยู่กับ 
ผลการศึกษาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ที่ทบวงมหาวิทยาลัยจะดำาเนินการต่อไป”

อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช
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ทบวงมหาวิทยาลัยได้รับมติคณะรัฐมนตรีไปดำาเนินการและศึกษาความเป็นไปได้ในการดำาเนินการด้าน
ต่างๆ มาโดยลำาดับ  และยกร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นในรูปแบบของการยกฐานะสถาบัน
ราชภัฏเชียงรายขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ไปแล้ว เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2539 แต่ยังไม่ทันได้ดำาเนินการต่อไป ก็มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร 
ในวนัที ่27 กนัยายน พ.ศ. 2539  เปน็ผลให้กระบวนการดำาเนนิการพิจารณาร่างพระราชบญัญัตดิงักล่าวตอ้งยตุลิง

ต่อมา เม่ือมีการจดัตัง้รฐับาลใหมเ่มือ่วนัที ่17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539  โดยพลเอกชวลติ ยงใจยทุธ เปน็นายก
รัฐมนตรี และนายมนตรี ด่านไพบูลย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย  คณะรัฐมนตรีได้มีการทบทวนร่าง
พระราชบญัญตักิารจดัตัง้มหาวทิยาลัยฉบบัทีร่า่งไวเ้ดมิ และไดแ้กไ้ขมตใิห้เปน็การจดัตัง้มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง
ข้ึนทีจ่งัหวัดเชยีงราย เปน็มหาวทิยาลัยใหม ่ โดยไมเ่ปล่ียนฐานะของสถาบันราชภฏัเชียงรายขึน้เปน็มหาวทิยาลยั 
และได้มอบหมายให้ทบวงมหาวิทยาลัยรับไปดำาเนินการจัดหาพื้นที่สำาหรับตั้งมหาวิทยาลัยใหม่  และดำาเนินการ
ยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป 

ทบวงมหาวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ ในฐานะปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 
ในขณะนั้น ได้รับนโยบายมายกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยใหม่ โดยไม่ใช้ของเดิม เพราะตามร่างเดิม 
ได้กำาหนดให้เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐและอยู่ในระบบราชการ แต่ตามร่างใหม่นี้ กำาหนดให้เป็นมหาวิทยาลัย 
ในกำากับของรัฐ ซ่ึงก็ได้ดำาเนินการจัดทำาร่างพระราชบัญญัติโดยเร็ว เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน และต่อมาเมื่อได้ 
ดำาเนนิการตามขัน้ตอนตา่งๆ แลว้  คณะรฐัมนตรกีไ็ดใ้หค้วามเหน็ชอบรา่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 
พ.ศ. ...  เมือ่วนัที ่18 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2540  พร้อมทัง้มมีตใิหต้ัง้คณะกรรมการจดัตัง้มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง โดยม ี 
รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ เป็นประธานกรรมการจัดตั้ง ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอ

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540  ในสมัยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี 
ดังกล่าวข้างต้น ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในปัจจุบันอย่างแท้จริง

นายณรงค์ วงค์วรรณ พร้อมด้วยคณะชาวจังหวัดเชียงราย เข้าพบ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ  
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
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1.1 สัญญาประชาคมของรฐัมนตรวีา่การทบวงมหาวิทยาลยั นายมนตร ีดา่นไพบลูย์ 
กับประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย

นายมนตรี ด่านไพบูลย์ และรองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย  ศิริชนะ ได้เดินทางมาจังหวัดเชียงรายในวันที่  
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 เพื่อยืนยันว่ารัฐบาลมีความตั้งใจที่จะจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้นที่จังหวัด
เชยีงรายอยา่งแทจ้รงิ เพราะก่อนหนา้นัน้มคีวามเคลือ่นไหวของประชาชนแสดงความไมม่ัน่ใจวา่รฐับาลจะมคีวาม
จริงจังหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงมติของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดเชียงรายอีกหรือไม่

ผู้มาร่วมชุมนุมอันประกอบด้วยประชาชนและนักศึกษา ได้ขอให้รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย 
ลงนามในสญัญาประชาคม  โดยมสีาระสำาคญัวา่  “จะมกีารจดัตัง้มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงใหแ้ล้วเสรจ็และสามารถ 
รับนักศึกษาเข้าเรียนได้ภายในปี พ.ศ. 2542” ซึ่งนายวิจารณ์  ไชยนันทน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
ในขณะนั้น และนายมงคล  จงสุทธนามณี  ตัวแทนประชาชนจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมลงนามเป็นพยานด้วย

ในวันน้ัน ทางจังหวัดเชียงรายได้เสนอเร่ืองสถานท่ีจัดต้ังมหาวิทยาลัยท้ังหมด 3 แห่ง คือ บริเวณดอยแง่ม 
อำาเภอเมืองเชียงราย  บริเวณจอมหมอกแก้ว อำาเภอแม่ลาว  และบริเวณดอยโตน อำาเภอเวียงชัย  ให้ทบวง
มหาวิทยาลัยพิจารณา

 

สัญญาประชาคม
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ผลจากมติคณะรัฐมนตรีและสัญญาประชาคมฉบับน้ัน 
ทำาให้ทบวงมหาวิทยาลัยต้องเร่งรัดการดำาเนินการต่างๆ  
ท้ังทางด้านการตัดสินใจเลือกพ้ืนท่ีท่ีจังหวัดเชียงรายเสนอ 
การเตรียมการด้านงบประมาณ การออกแบบก่อสร้าง 
และที่สำาคัญที่สุดคือ การเร่งผลักดันให้พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มีการประกาศใช้ กิจกรรม 
ทั้งหลายเหล่าน้ี ได้ดำาเนินการไปพร้อมๆ กัน จนในที่สุด 
ไดข้อ้สรุปว่า จะมีการจดัต้ังมหาวทิยาลัยขึน้ทีบ่รเิวณดอยแงม่ 
ได้ดำาเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำานัก 
งบประมาณ รวมทั้งงบประมาณในการเตรียมการเบื้องต้น  
ในการออกแบบผังแม่บทและการก่อสร้าง ซ่ึงในท่ีสุดก็ได้มี
การตราพระราชบญัญัติมหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง พ.ศ. 2541  
ขึ้น เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวงจึงถือกำาเนิดอย่างเป็นทางการต้ังแต่น้ันเป็นต้นมา

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541

การประชุมพิจารณาตรวจรับผังแม่บทของมหาวิทยาลัย
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1.2 จากป่าเสื่อมโทรมที่ดอยแง่ม

คณะกรรมการจดัตัง้มหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวงตดัสนิใจเลือกบรเิวณดอยแงม่เปน็ทีท่ำาการของมหาวทิยาลยั 
ด้วยเหตุผลหลายประการ ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์และสภาพทางกายภาพของพื้นที่ที่มีแนวโน้มจะเติบโต
และพัฒนาในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่บนเส้นทางถนนพหลโยธินอันเป็นเส้นทางไปสู่พระตำาหนัก 
ดอยตุง นอกจากนี้ ยังอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองและสนามบิน การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคเข้าถึงได้ 
ไม่ยาก ณ วันที่ตัดสินใจเลือกนั้น พื้นที่บริเวณดอยแง่มมีสภาพเป็นพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกเพื่อทำาไร่ข้าวโพด  
ไร่มันสำาปะหลัง ไร่ละหุ่ง และไร่ดอกดาวเรือง ไม่มีต้นไม้ใหญ่เหลืออยู่เลย แม้แต่บนดอยแง่มซึ่งเป็นพื้นที่สูง 
กถ็กูบกุรกุทำาลาย กลายเปน็ปา่ไผเ่กอืบหมดสิน้  ไดต้กลงกับหนว่ยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กรมป่าไม ้สำานกังาน
ปฏิรูปที่ดิน และทางจังหวัดเชียงรายว่าจะเลือกที่ดินผืนนี้  โดยดูจากแผนที่ทางอากาศและสภาพพื้นที่จริง   
แลว้กำาหนดขอบเขตบนแผนทีเ่ปน็เบือ้งตน้  ปรากฏวา่ ขอบเขตทีก่ำาหนดนัน้มพีืน้ท่ีประมาณ 4,999 ไร่ ทีถ่กูบกุรกุ
จนเกอืบหมดสิน้ การเขา้ใชป้ระโยชนใ์นพืน้ทีเ่พือ่สรา้งมหาวทิยาลยัจงึมอิาจทำาไดท้นัท ีทางจงัหวดัเชียงรายไดต้ัง้ 
คณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งเพื่อจัดการปัญหาการบุกรุกหรือการครอบครองที่ดินแปลงนี้ของราษฎร  ซึ่งส่วนใหญ่
ไม่มีเอกสารสิทธิ์  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ  

ในขณะเดยีวกนั ชาวจงัหวัดเชยีงรายกไ็ด้เขา้มส่ีวนรว่มในการดำาเนนิการสนบัสนนุการใช้ทีดิ่นทีจ่ะเป็นทีต่ัง้
ของมหาวิทยาลยั  โดยไดม้กีารจดัตัง้คณะกรรมการรณรงคเ์พือ่สนบัสนนุการจดัตัง้มหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวงของ
จังหวัดเชยีงรายขึน้เมือ่วนัที ่13 ตลุาคม พ.ศ. 2540  โดยรว่มกบัมลูนิธสิง่เสรมิสถาบนัอดุมศกึษาจงัหวัดเชยีงราย 
ในการรณรงค์หางบประมาณเพิ่มเติมจากการบริจาคมาสนับสนุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัย  และจัดกิจกรรมบำารุง
รักษาปา่ พฒันาแหลง่น้ำา รวมทัง้ การระดมทนุเพ่ือการกอ่สรา้งมหาวทิยาลัยและการชดเชยค่าทีดิ่น  มกีารจัดทำา
เพลงท้องถิ่นประจำาจังหวัดเชียงรายและจำาหน่ายแผ่นซีดี  ทอดผ้าป่า “ร่วมสายธารสู่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” 
และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกหลายกจิกรรม ในทีสุ่ด สามารถรวบรวมเงนิบรจิาคไดป้ระมาณ 14 ล้านบาท  ซึง่มหาวทิยาลยั 

พื้นที่ดอยแง่มเมื่อแรกพบ
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ก็ได้ใช้เงินจำานวนนี้จัดสร้างถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยในระยะแรกเริ่ม โดยความร่วมมือของสำานักงานเร่งรัด
พฒันาชนบท (รพช.) รวมทัง้ไดใ้ชเ้งนิจำานวนนีใ้นการชดเชยค่าทีด่นิแกร่าษฎรในสว่นทีไ่มส่ามารถจะเบกิจ่ายจาก 
งบประมาณแผ่นดินได้

โดยทีพ่ืน้ทีใ่นการกอ่สรา้งมหาวทิยาลยัทีไ่ดรั้บมอบจากกรมปา่ไมแ้ละสำานกังานคณะกรรมการปฏรูิปทีด่นิ 
(สปก.) ตามมติคณะรฐัมนตร ีอยูล่กึเขา้ไปจากถนนพหลโยธินเขา้ประมาณ 1.2 กโิลเมตร จงึตอ้งมกีารจดัหาทีดิ่น
เพือ่ทำาถนนทางเข้า โดยมีพืน้ที่ทีก่ันไวก้ว้างประมาณ 100 เมตร ซึ่งพืน้ที่ทีจ่ะทำาเป็นทางเข้านี้ ส่วนใหญต่้องจ่าย
เงินชดเชยแก่ราษฎรผู้ครอบครอง การกันพื้นที่เพื่อทำาถนนทางเข้าไว้กว้าง 100 เมตร นั้นเป็นความคิดที่ถูกต้อง
ทีส่ดุ เพราะในเวลาตอ่มา ได้ออกแบบถนนทางเข้าให้มีเส้นทางหลักขนาด 4 ช่องทางว่ิง มเีกาะกลางถนน  และได้
จัดสรรพื้นที่ 2 ข้างถนนหลักไว้เป็นทางสัญจรสำาหรับราษฎรที่มีพื้นอยู่ติดทางเข้า เพื่อมิให้คนภายนอกได้เข้ามา 
ร่วมใช้ถนนหลักของมหาวิทยาลัย อันจะเป็นการทำาให้เกิดการจราจรที่พลุกพล่านและเป็นอันตรายต่อนักศึกษา  
ซึง่ตอ่มากไ็ดท้ำารัว้กัน้แนวเขตระหวา่งถนนเสน้ทางหลกักบัเส้นทางสัญจรสำาหรับราษฎร เพือ่ใหมี้การแบง่ขอบเขต
อยา่งชดัเจน เปน็ผลให้เกิดความสวยงาม สะดวก และไมม่อีาคารพาณชิยห์รอืบา้นเรอืนของราษฎรอืน่มากอ่สรา้ง
ติดทางเข้าหลักของมหาวิทยาลัย ทำาให้เกิดความสวยงามและปลอดภัย

ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2541  นายวิจารณ์ ไชยนันทน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  นายคำารณ บุญเชิด   
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย   นายเรียบ นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  นายวันชัย-นางรัตนา 
จงสุทธนามณี  รวมทั้ง ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และราษฎร ได้ร่วมพิธีบุกเบิกเปิดทางเข้ามหาวิทยาลัย 
เป็นปฐมฤกษ์ อันเป็นเครื่องหมายว่า ณ บัดนี้ จะมีการก่อสร้างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้นอย่างแน่นอน 

ด้วยความมุ่งหมายที่จะทำาให้ชาวเชียงรายและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นว่าโครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงมีความก้าวหน้า ไม่หยุดนิ่ง  คณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงได้กำาหนดให้
มีกิจกรรมปลูกป่าขึ้นที่บริเวณดอยแง่ม ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2541 อันเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก และ 
ถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเร่ิมต้นของการเข้ามาพัฒนาพื้นที่ดอยแง่ม เพื่อเตรียมการจัดสร้างมหาวิทยาลัย 

การรับมอบเงินบริจาคสมทบทุนเพื่อเตรียมการก่อสร้างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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ในระยะต่อไป ทบวงมหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการร่วมกับทาง
จังหวัดเชียงรายในการชักชวนให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัด
เชียงราย โดยเฉพาะในตำาบลที่อยู่ใกล้เคียง เช่น นางแล  
แม่ข้าวต้ม และท่าสุด มาร่วมกันปลูกป่าบริเวณดอยแง่ม  
ในวันน้ันมีราษฎรมาร่วมปลูกป่าด้วยประมาณ 5,000 คน 
นับเป็นการเข้ามาบุกเบิกพื้นที่ครั้งแรก ในวันนั้น นาวาโท 
เดชา สุขารมณ์ รัฐมนตรีว่ าการทบวงมหาวิทยาลัย   
รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย  
นายวิจารณ์ ไชยนันทน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  
นายยงยุทธ ติยะไพรัช  นางรัตนา จงสุทธนามณี  สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย  นายวันชัย จงสุทธนามณี  
นายกเทศมนตรีเมืองเชียงราย  และผู้นำาท้องถิ่นจำานวนมาก 
มาร่วมในพิธีปลูกป่าด้วย  การดำาเนินการครั้งนี้ถือได้ว่า
เป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า จะมีการสร้างมหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง ณ ที่นี้ อย่างแน่นอน

ชาวเชียงรายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดต้ังมหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวงในระยะแรกนั้นมีมากมาย ไม่สามารถจะกล่าวได้
ทั้งหมดในที่นี้ (สามารถค้นหาได้ในหนังสือใต้ร่มพระบารมี
ปกเกล้า 11 ปีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2541 - 2552)

1.3 สู่เมืองมหาวิทยาลัย

 พื้นที่บริเวณดอยแง่มประมาณ 4,999 ไร่ มีความสูง 
จากระดับน้ำาทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 420-520 เมตร   
ประกอบดว้ย ดอยแงม่ ซึง่เปน็ดอยสูง 2 ลกู และเนนิเขาขนาด 
ย่อมๆ ล้อมรอบอีกประมาณ 20 ลูก มีที่ราบอยู่บ้างเล็กน้อย  
มกีารบกุรุกเกอืบเตม็พืน้ที ่ปา่เดมิถกูทำาลายเกอืบหมด ดงันัน้ 
ในการออกแบบผังแม่บท จึงได้กำาหนดให้มีการรักษาสภาพ 
ภูมิประเทศเดิมให้มากที่สุด และให้มีการจัดทำาภูมิทัศน์ 
เพื่อให้สามารถฟ้ืนคืนสภาพป่าให้กลับคืนมา เพ่ือให้เป็น 
มหาวิทยาลัยที่ เรียกว่า “University in the Park”  
โดยน้อมนำาแนวพระราชปณิธาน “ปลูกป่า สร้างคน” 
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาประยุกต์ใช้  
และได้ใช้แนวพระราชดำาริในการปลูกป่าของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นหลักปฏิบัติ ตั้งแต่แรกเริ่ม

พิธีเปิดทางเข้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2541
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คณะกรรมการดำาเนินการจัดตั้ง ได้กำาหนดเงื่อนไขในการออกแบบผังแม่บท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540  
โดยมุ่งหมายให้พ้ืนที่ดอยแง่มเกิดเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มีต้นไม้นานาพรรณแทรกอยู่ตามบริเวณต่างๆ   
เหมือนกับอาคารเหล่านั้นมาปลูกอยู่ในป่าธรรมชาติ  ทั้งๆ ที่ ณ วันนั้น บริเวณดอยแง่มนั้นไม่มีป่าเหลืออยู่เลย  
แต่ด้วยความต้ังใจและมุ่งม่ันที่จะให้เกิดมีป่าในมหาวิทยาลัย จึงกำาหนดเป็นนโยบายว่า มหาวิทยาลัยแห่งนี้ 
จะมีการปลูกป่า ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมอยู่เป็นประจำา ซึ่ง 17 ปีผ่านไป ก็ปรากฏผลอย่างเป็นท่ีประจักษ์ว่า 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแทรกอยู่ตัวอยู่ในป่าตามที่ฝันไว้  คนทั่วไปที่มาเห็น ณ วันนี้ มักจะเข้าใจผิดคิดว่าเรา
มาบุกรุกป่า แต่โดยข้อเท็จจริง เราเป็นคนสร้างป่าใหม่ให้เกิดขึ้นและดูเป็นธรรมชาติ 

ตัวอาคารและภูมิทัศน์ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ระบบไฟฟ้า และประปา ของมหาวิทยาลัย 
ณ ดอยแง่ม ได้รับการออกแบบอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ  ทั้งรูปแบบและประโยชน์ใช้สอย  มีการซ่อมเสริม
ในส่วนที่ถูกทำาลายไป  และเพิ่มเติมในส่วนที่ควรจะมี  ถนนทุกสายในมหาวิทยาลัย ไม่มีเส้นใดเป็นเส้นตรง  
จะเลาะเลีย้วไปตามเนนิเขาทีป่กคลมุด้วยพรรณไมท้ีป่ลูกใหมก่วา่แสนตน้  การพัฒนาทางกายภาพตา่งๆ จะตอ้ง
เป็นไปตามผังแม่บทที่วางไว้โดยเคร่งครัด

ณ วันนี้ อาคารและส่ิงอำานวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยได้เกิดขึ้นโดยครบครัน ตั้งแต่อาคารส่วน
บริหาร  ส่วนวิชาการ  ส่วนที่พักอาศัย  ส่วนกีฬา  ศูนย์สุขภาพ  โรงพยาบาล  และสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ   
สิ่งเหล่านี้ แสดงถึงความเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่รองรับนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยประมาณ  
15,000 คน  ความเป็น เมืองมหาวิทยาลัยได้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ ณ ดอยแง่มแห่งนี้
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เมื่อแรกเริ่มการดำาเนินการก่อนที่พระราชบัญญัติจะถูกตราออกมาใช้ คณะกรรมการดำาเนินการจัดตั้งฯ  
ได้จัดให้มีการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้มีส่วนได้เสีย ในจังหวัดเชียงราย จำานวนรวมกว่า 200 คน  
เชน่ ปลดัทบวงมหาวทิยาลัย  นายอมเรศ ศิลาอ่อน   มรว. ดิศนดัดา  ดศิกลุ   ดร. สเุมธ  ตนัติเวชกลุ   ศาสตราจารย ์
ดร. วิจิตร  ศรีสอ้าน และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ  มาประชุมระดมสมอง ในระหว่างวันที่ 12-18 กันยายน 
พ.ศ. 2541 เพือ่กำาหนดแนวทางในการดำาเนนิการทางดา้นวชิาการและจดัทำาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั  ทีโ่รงแรม 
ริมกก อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลจากการระดมสมองในครั้งนี้ ได้นำาไปจัดทำาแผนดำาเนินการระยะ  
10 ปีแรก ความคิดเห็นจากที่ประชุมมีหลากหลาย แต่สรุปได้ว่า ทุกคนมีความต้องการจะเห็นมหาวิทยาลัย 
แห่งน้ีเป็นมหาวทิยาลยัทีดี่ทีส่ดุ เปน็มหาวทิยาลยัชัน้นำาของประเทศ  สามารถดงึนกัเรยีนทีม่คีวามรูค้วามสามารถ
เข้ามาเรียนได้  ให้มีการสรรหาอาจารย์ที่มีคุณภาพ  และกำาหนดค่าตอบแทนให้พอเหมาะเพื่อดึงดูดคน  ในส่วน
ของการเปิดสาขาวิชานั้น เห็นควรเปิดสาขาวิชาที่อยู่ในความต้องการของสังคม หรือเหมาะสมกับภูมิภาค  

แนวคิดต่างๆ ที่เกิดขึ้น หลายประการที่มิอาจทำาได้ ด้วยความจำากัดของงบประมาณ สภาพแวดล้อม  
และบุคลากรในขณะนั้น เพราะการจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่นั้น ต้องใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมทุกด้าน   
มิอาจจัดให้มีขึ้นในทันที ดังนั้น ในการดำาเนินการในระยะแรกๆ ภายหลังจากที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้ว สภามหาวิทยาลัยจึงมีการทบทวนแนวทางการดำาเนินการอีกครั้งเพื่อให้ 
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และความพร้อมของการดำาเนินการ ซึ่งต่อมาก็ได้มีการปรับเปล่ียนแผนการ 
ดำาเนินการมาเป็นระยะ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของวิสัยทัศน์การดำาเนินการนั้น ได้มีการกำาหนดตามสภาพความ
เป็นจริงของการพัฒนาระบบอุดมศึกษาของประเทศ  ความต้องการกำาลังคนในด้านต่างๆ  ความสามารถในการ
แข่งขันของมหาวิทยาลัย  รวมทั้ง ยุทธศาสตร์การนำามหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก ยอมรับ และเชื่อมั่นในความเป็น
มหาวิทยาลัยของชาติ  

ประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางในการจัดทำาหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”
วันที่ 12-18 กันยายน พ.ศ. 2541 ณ โรงแรมริมกก รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

บทที่ 2
วิสัยทัศน์การพัฒนา
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การเตรียมความพร้อมในระยะแรกๆ จึงเป็นระยะที่มีความยากลำาบากมากที่สุด โดยเฉพาะการให้ 
ผู้ปกครองและนักศึกษา ตลอดจนสังคมทั่วไป เช่ือมั่น ศรัทธา ในความเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ของแม่ฟ้าหลวง   
ดังนั้น เพื่อทำาให้มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาอย่างมั่นคงเป็นระยะๆ จึงได้กำาหนดวิสัยทัศน์และขั้นตอน 
การพัฒนาไว้ดังนี้

2.1 ห้าปีแรก ระยะเวลาแห่งการบุกเบิกและพัฒนา

ห้าปีแรก เป็นระยะเวลาของการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย ซึ่งกำาหนดให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2547  มีการเปิดดำาเนินการรับนักศึกษารุ่นแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2542  
ดังนั้น ระยะเวลา 5 ปีแรก จึงเป็นระยะเวลาของการบุกเบิกทั้งทางด้านกายภาพและวิชาการ โดยเริ่มต้นจาก 
ไมมี่อะไรเลย ณ วนันัน้ จงึมแีตแ่ผนการและความฝนัทีจ่ะทำาใหม้หาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวงเปน็มหาวทิยาลยัท่ีสวย
ที่สุด  ในช่วงปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 การก่อสร้างยังไม่เสร็จสิ้น  ปีแรกที่เปิดดำาเนินการ ต้องยืมโรงเรียนเทศบาล 6 ของ
เทศบาลเมืองเชียงราย ใช้เป็นที่ทำาการชั่วคราวในระหว่างการก่อสร้างอาคารช่ัวคราวที่ดอยแง่มยังไม่แล้วเสร็จ  
ขณะเดียวกัน ก็เร่งรีบสรรหาอาจารย์และบุคลากรที่จะเข้ามาช่วยทำางาน ที่ยากลำาบากไปกว่านั้นก็คือ ต้องรีบ
ออกกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ เพื่อบังคับใช้  เพราะจะเอาระบบระเบียบราชการมาใช้โดยตรงก็ไม่ได้ เพราะ
เราเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับ  

การที่มหาวิทยาลัยยังไม่มีสถานที่ทำาการถาวร และยังไม่มีช่ือเสียงเพียงพอ การรับนักศึกษาจึงไม่เข้า
เป้าในระยะ 3 ปีแรก  ดังนั้นจึงต้องกำาหนดยุทธศาสตร์ให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับโดยเร็ว  การจะให้ 
มีชื่อเสียงทางด้านวิชาการโดยเร็วนั้นคงยาก เพราะช่ือเสียงทางวิชาการต้องใช้เวลาในการสร้างสรรค์ผลงาน 
และบัณฑิต ดังนั้น สิ่งเดียวที่จะทำาให้คนรู้จักและยอมรับได้มากที่สุด คือการพัฒนาทางกายภาพให้โดดเด่น 
สวยงาม จนเปน็ทีก่ลา่วขาน  จงึเรง่รดัการพฒันาดา้นภมูทิศันแ์ละการกอ่สรา้งอาคารใหม้คีวามสวยงามโดดเดน่  
และก็ประสบความสำาเร็จ กล่าวคือ ณ วันที่มีพิธีเปิดมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2547  การพฒันาทางกายภาพ อาคาร และภมูทิศัน ์มคีวามสมบรูณ ์ตามทีก่ำาหนดไวใ้นแผนพฒันาระยะแรก 
มคีวามสวยงาม ตืน่ตาตืน่ใจ ในพธิเีปดิมหาวทิยาลยั ไดมี้การถา่ยทอดสดทางสถานโีทรทัศนท์ัว่ประเทศ เป็นเวลา 
ทั้งสิ้นกว่า 5 ชั่วโมง  โดยในวันนั้น มีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ พิธีเปิดอาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน 
สิรินธร  พิธีเปิดมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ  และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  โดยสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ภาพที่ปรากฏ
ต่อสาธารณชนท้ังประเทศในการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ทำาให้คนท้ังประเทศเห็นความสวยงาม ความยิ่งใหญ่ 
ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ประกอบกับสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในวันที่มีพิธีเปิด
มหาวิทยาลัย ล้วนอยู่ในความต้องการของนักศึกษาทั้งสิ้น

 ยุทธศาสตร์สำาคัญที่มหาวิทยาลัยได้กำาหนดขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาของประเทศ และทำาให้มหาวิทยาลัย 
แมฟ้่าหลวงมีความโดดเด่นกวา่มหาวิทยาลยัอ่ืนๆ ในระยะนี ้คอื การประกาศวา่มหาวทิยาลยัจะใชภ้าษาองักฤษ
เปน็สือ่ในการเรยีนการสอนในทุกสาขาวชิาและทุกชัน้ป ี รวมทัง้ไดพ้ฒันาความสมัพนัธก์บัสาธารณรฐัประชาชนจนี 
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ที่จะได้จัดการเรียนการสอนภาษาจีนขึ้นในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ  ซึ่งกรณีนี้ มหาวิทยาลัยได้รับความ
ร่วมมอืเป็นอย่างดีจาก ฯพณฯ มาดามเฉิน จื้อลี ่(H.E. Madame Chen Zhili)  ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธกิาร ณ ขณะนัน้  โดยใหค้วามชว่ยเหลอืในการจดัสรา้งศนูย์ภาษาและวฒันธรรมจนีสรินิธรขึน้เปน็แหง่แรก 
ในโลก และจัดสง่อาจารยแ์ละผูเ้ชีย่วชาญจากมหาวทิยาลัยในปกักิง่มาช่วยในการวางหลักสตูรและดำาเนนิการสอน
ในระยะแรก  ซึง่ภายหลงักป็รากฏว่า มหาวทิยาลัยไดร้บัการยอมรบัว่า มคีวามเขม้แขง็ทัง้ทางดา้นภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนในระดับชาติ  ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญอันหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  และมีนักศึกษาสมัคร
เข้าเรียนจำานวนมาก 

พิธีเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ฯพณฯ มาดามเฉิน จื้อลี่ (H.E. Madam Chen Zhili)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ได้มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2542 
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ดังนั้น 5 ปีแรก จึงเป็น 5 ปีแห่งการบุกเบิกและพัฒนา เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ
ในเวลาต่อมา  ใน 5 ปีแรก การก่อสร้างเสร็จสิ้นสมบูรณ์  มีการเปิดสอนทั้งสิ้น 16  หลักสูตร   มีนักศึกษา  2,448  
คน  มีบัณฑิตรุ่นแรก 46 คน  เป็นความสำาเร็จตามที่กำาหนดไว้ทุกประการ

2.2 สิบปีแรก สร้างความยอมรับในระดับชาติ

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไ ด้ ตั้ ง เ ป้ า ห ม า ย ไ ว้ ว่ า เ มื่ อ ดำ า เ นิ น ก า ร ไ ป ค ร บ  1 0  ปี  ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
แ ม่ ฟ้ า ห ล ว ง จ ะ ต้ อ ง เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ ย อ ม รั บ กั น ทั่ ว ไ ป ว่ า เ ป็ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ที่ มี ค ว า ม
สวยงาม และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นอย่างดี ทั้งใน 
ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะภู มิ ภ า ค  ซึ่ ง พั ฒน าก า ร ต่ า ง ๆ  ที่ จ ะ ทำ า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม สำ า เ ร็ จ ที่ ตั้ ง ไ ว้  ก็ ไ ด้ มี  
การดำาเนินการตามลำาดับ

ห ลั งจากที่ โ ค ร งสร้ า งพื้ น ฐ านทางด้ านกายภาพมี ความพ ร้อมตามแผนการก่ อสร้ า ง ใน 
ระยะ 5  ปี แรกแล้ ว  การใช้ สอยอาคารสถานที่ ต่ า งๆ มีความสะดวก ครบถ้ วน มากยิ่ ง ข้ึน   
นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปเห็นความเติบโตของมหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัด ภายในมหาวิทยาลัยมีระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งอำานวยความสะดวกครบครัน ความรู้สึกที่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็กก็เริ่มหมดไปจาก
ความรู้สกึของผูพ้บเหน็  การกลา่วขานเร่ืองความสวยงามและความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยมมีากขึน้ ดงันัน้ ความ
วติกกงัวลเกีย่วกบัพฒันาการด้านอาคารสถานท่ีจงึหมดไป ส่ิงทีต่อ้งทำาอยา่งมากในระยะนีค้อืการพฒันาทางดา้น
วิชาการให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพบัณฑิต และสาขาวิชาที่เปิดสอน 

ในช่วงปีที่ 5 และ 6 มีบัณฑิตจบไปแล้ว 2 รุ่น ในระยะแรกท่ีไปสมัครงาน บัณฑิตเหล่านี้มีความ 
ยากลำาบากพอสมควรเนื่องจากหน่วยงานต่างๆ ไม่คุ้นเคยกับคำาว่า “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”  แต่เม่ือได้ 
มีโอกาสเข้าทำางาน บัณฑิตเหล่าน้ีก็ได้พิสูจน์ตัวเองว่าพร้อมจะทำางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยได้ตัดสินใจเน้นการสอนเป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กเหล่านี้อยู่ชั้นปีที่ 2 ซึ่งขณะนั้น  
เป็นไปด้วยความยากลำาบากเพราะพื้นฐานการศึกษาของเด็กไม่เพียงพอ ทั้งทางด้านเนื้อหาวิชาการ
และภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องขอบคุณอาจารย์รุ่นแรกของมหาวิทยาลัยท่ีได้บากบั่น อดทน สอนเด็กเหล่านี้ 
จนมีความสามารถที่เป็นที่ยอมรับของผู้จ้างงาน ประกอบกับบัณฑิตในรุ่นที่จบออกมาภายหลังล้วนแต่มี 
คุณภาพที่สังคมยอมรับ ดังน้ัน ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็เริ่มได้รับความยอมรับและเป็นที่รู้จักมากขึ้น 
ประกอบกับมีการเปิดสาขาวิชาใหม่ๆ เพิ่มข้ึนนอกจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหารที่ เป็น 2 สาขาวิชาแรกที่ เปิดสอน เมื่อส้ินปีที่  10 มหาวิทยาลัยได้เปิดสอน
ท้ังหมด 54 หลักสูตร มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 8,035 คน และสิ่งที่ยืนยันว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
เปน็มหาวทิยาลยัระดบัชาตทิีไ่ดร้บัการยอมรบัคอื มนีกัศกึษามาจากทกุจงัหวดัของประเทศไทย บณัฑติกระจาย
ตัวไปทำางานอยู่ทั่วทุกภูมิภาค 

ดังนั้น เมื่อครบ 10 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงปฏิบัติภารกิจได้ครบถ้วนตามที่กำาหนดไว้โดยสมบูรณ์
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2.3  สิบห้าปีแรกของการก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยของชาติและภูมิภาคโดยสมบูรณ์

 ในระยะ 10 ปีแรก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอาจจัดอยู่ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยที่เกิดใหม่ แต่หลังจาก  
10 ปีไปแล้ว ต้องถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้า และพร้อมที่จะยืนอยู่ใน 
แนวหน้าของมหาวิทยาลัยชั้นนำาในประเทศไทย สิ่งที่จะทำาให้เกิดความยอมรับได้ในระยะตั้งแต่ปีที่ 11 นี้คือ 
ความสามารถในการผลิตบัณฑิต  ความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยในสาขาวิชาที่เปิดสอน  ความสามารถ
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม และการแสดงบทบาททางวิชาการในเวทีต่างๆ ในระดับชาติ ตลอดจน 
ประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย  

 ในช่วงนี้ มหาวิทยาลัยได้ประกาศชัดเจนว่า เราจะเป็น World University มิใช่เป็น World-class 
University  ทัง้นี ้ดว้ยเหตผุลทีว่า่ มหาวทิยาลัยมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะผลิตบณัฑติออกไปรับใช้สงัคมโลกในทกุสงัคม 
และวัฒนธรรม บนพ้ืนฐานของการเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และเห็นแก่ประโยชน์สุข 
ของส่วนรวม  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ มีความมุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งเสริมสนัตสิขุและสนัตภิาพในหมูม่วลมนษุย ์ แต่ในขณะ
เดียวกัน ก็มุ่งเน้นเร่งรัดการพัฒนาทางวิชาการควบคู่กันไปด้วย ซึ่งเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่ง มหาวิทยาลัยก็จะก้าว
ไปสู่ความเป็น World-class University ด้วยตัวเองในอีกระยะหนึ่ง

 ในส่วนของความเปน็นานาชาตินัน้ มหาวทิยาลัยไดม้นีกัศกึษาจากตา่งชาตเิขา้มาศกึษาในมหาวทิยาลยั 
กว่า 20 ประเทศ ส่วนใหญ่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้มีความ 
ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัตา่งๆ ในเกอืบทกุภูมภิาคในโลก มหาวิทยาลัยไดใ้หค้วามสำาคัญกบัการทำาความรว่มมอื
กับประเทศในกลุ่มอาเซียน และประเทศที่อยู่ใกล้เคียงเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นลาว เมียนมาร์ กัมพูชา อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย และเวียดนาม ก็ตาม ได้มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่ประเทศต่างๆ เสมอมา นอกจากนี้ ยังมี 
ความสัมพันธ์เป็นอันดีกับกลุ่มประเทศญี่ปุ่น เกาหลี ยุโรป ทั้งทางด้านวิชาการและการแลกเปล่ียนนักศึกษา  
(รายละเอียดสอบถามได้จากส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

2.4 ยี่สิบปีแรก และทิศทางการก้าวเดินในอนาคต 

หลังจาก 15 ปี ผ่านไป ก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 - 20  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะมีความพร้อมทางด้านต่างๆ  
เกอืบครบครัน ทัง้ทางด้านกายภาพและวชิาการ แตใ่นขณะเดยีวกันสิง่ทีจ่ะต้องคำานงึถงึมากทีสุ่ดในระยะนี ้กคื็อ 
การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบการบริหาร  การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทางสายวิชาการและ 
สายปฏิบัติการ  การระดมทุนและทรัพยากรต่างๆ  เพื่อใช้ในการพัฒนา เพื่อให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ  
และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังพร้อมท่ีจะก้าวไปสู่ความเป็น
มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ อย่างแท้จริง  

 การเปิดสำานักวิชาแพทยศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์  จีนวิทยา  และนวัตกรรมสังคม เกิดขึ้นในช่วงนี้ 
เปน็การกา้วเดนิทีส่ำาคญัทีท่ำาให้มหาวทิยาลยัมกีารขยายตวัไปอย่างมาก แตใ่นขณะเดยีวกนักเ็ปน็ภารกจิทีท่า้ทาย
ความสามารถในการบรหิารทีจ่ะนำาใหท้ัง้สาขาวชิาทีเ่ปดิไวเ้ดมิและสาขาวิชาทีเ่ปดิใหมไ่ดม้กีารเตบิโตและพฒันา
ไปพร้อมกัน  ท่ามกลางกระแสการแข่งขันที่รุนแรงในสังคมอุดมศึกษาของประเทศและของภูมิภาค  
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ณ วันนี้ ก้าวเดินมาถึงปีที่ 17 ภารกิจที่มุ่งหมายไว้ ได้มีความสำาเร็จตามที่มุ่งหวัง  คือ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก 
และยอมรับ มีนักศึกษามาจากทุกจังหวัด มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาและแลกเปล่ียนกว่า 20 ประเทศ  
มีการเปิดดำาเนินการครบถ้วนตามแผนที่กำาหนด มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้ ประมาณร้อยละ 50  
ของงบประมาณที่ต้องใช้ บัณฑิตที่จบออกไปได้รับการยอมรับ ผลงานวิจัยมีเพิ่มขึ้นในทุกสาขาวิชา สามารถ
รักษาเอกลักษณ์ทางด้านความสวยงาม และความเป็นผู้นำาในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการศึกษา  
ได้รับการยอมรับว่า มีการพัฒนาการเรียนการสอนด้านภาษาจีนมากที่สุด ได้เป็นที่พ่ึงทางปัญญาของสังคม 
ในทุกระดับ มีระบบการบริหารที่สามารถเป็นแบบอย่างในหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความซื่อสัตย์สุจริต และ
ความสามารถในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 17 ปีที่ผ่านมา จึงเป็น 17 ปี ของการบุกเบิก สร้างสรรค์ 
และพัฒนา เพื่อการก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำาโดยสมบูรณ์แบบ  

หลังจาก 20 ปีผ่านไปแล้ว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำาทางด้านวิชาการ 
ในสาขาวิชาที่เปิดสอน และรักษาแนวทางการดำาเนินการตามแนว New - Different - Better ให้ได้ เพื่อให้
สามารถคงความเปน็ผูน้ำาได้ตลอดไป ความเปลีย่นแปลงทางดา้นต่างๆ จะเกดิขึน้อกีมากและโดยรวดเรว็ในสงัคม 
โลกปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะอ้างความเป็นมหาวิทยาลัยเกิดใหม่ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว ความสามารถ 
ทางการบริหาร ความเปน็เลิศทางวชิาการ  ความสามารถในการสรรหาทรพัยากร และการมภีาวะผูน้ำาทีโ่ดดเดน่ 
ของผู้บริหารเท่านั้นจึงจะทำาให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมั่นคง  

การเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำาคัญของประเทศและของอาเซียน เป็นข้อได้เปรียบของ 
มหาวิทยาลัยอย่างสำาคัญ ที่จะต้องคำานึงถึงในการกำาหนดนโยบายการดำาเนินการในระยะต่อไป การใช้ภาษา 
องักฤษเปน็สือ่ในการสอน จะตอ้งมกีารพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง  การสรา้งความสมัพนัธท์างดา้นภาษาและวฒันธรรม
กับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นสิ่งที่ต้องสานต่อและขยายให้มากขึ้น  

สิบเจ็ดปีท่ีผ่านมา มหาวิทยาลัยได้เปิดสำานักวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์   
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มากกว่าทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จึงดูเหมือนว่ามหาวิทยาลัย 
ให้ความสำาคัญทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์น้อยกว่า แต่โดยความจริงแล้ว มหาวิทยาลัยจะต้อง 
ให้ความสำาคัญทั้งสองสายไปพร้อมกัน โดยหยิบยกประเด็นท่ีเป็นจุดสำาคัญของแต่ละด้านมาพัฒนาให้มีความ
โดดเด่นมากกว่าสถาบันอื่น  

ความแปลกใหม่ ความแตกต่าง และการนำาเสนอสิ่งที่ดีกว่าต่อสังคมอย่างต่อเนื่องเท่านั้น ที่จะทำาให้
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เดินไปข้างหน้า และมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ที่ในอนาคตจะนำาไปสู่ 
ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำาของโลกได้
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บทที่ 3
สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการชุดต่างๆ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีองค์กรสูงสุด คือ สภามหาวิทยาลัย และมีคณะกรรมการที่กำากับดูแลทางด้าน
การเงินและทรัพย์สิน  การบริหารงานบุคคล  และสภาวิชาการ เป็นผู้กลั่นกรองเรื่องราวต่างๆ  โดยแต่ละส่วน
มีหน้าที่และบทบาทที่สำาคัญดังนี้

สภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง  มบีทบาทอยา่งสำาคญัย่ิงในการกำาหนดนโยบาย และการพฒันา 
มหาวิทยาลัยให้มีความเติบโตมาถึงปัจจุบัน บทบาทและหน้าที่ที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
แมฟ่า้หลวงนัน้ เปน็เพยีงบทบาทอยา่งเป็นทางการคล้ายคลึงกบัมหาวทิยาลัยทัว่ไป คอื การกำากบัเชิงนโยบายและ 
การมีอำานาจในการออกคำาสั่ง หรือข้อบังคับต่างๆ  และการกำากับการดำาเนินการเพื่อให้การบริหารมหาวิทยาลัย
ดำาเนินไปได้ แต่สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  มิได้ทำาหน้าที่เพียงเท่าที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติเท่านั้น  
สภามหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  ได้ทำางานอยา่งใกล้ชิดกบัอธกิารบดแีละฝา่ยบรหิารมหาวทิยาลัย ดว้ยความเขา้ใจ
และเข้าถึงในหลักการของความเป็นสถาบันอุดมศึกษาอย่างแท้จริง  สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ 
สง่เสรมิ สนับสนุน และให้กำาลงัใจกับผู้บริหารมหาวทิยาลยัมาโดยตลอด  เมือ่ใดทีม่ปีญัหา กจ็ะชว่ยหาทางออกให ้ 
ขาดแคลนสิ่งใดก็พร้อมจะชี้แนะและบอกช่องทางให้ไปจัดหามาได้ ความคิดริเริ่มและการดำาเนินการใหม่ๆ  
ทีส่ร้างชือ่เสยีงใหก้บัมหาวทิยาลยัหลายประการ กเ็กดิจากการทำางานรว่มกนัระหวา่งมหาวทิยาลยักบัฝา่ยบรหิาร
โดยใกล้ชิดทั้งสิ้น

นายประจวบ ไชยสาส์น รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย  
ในขณะนั้น ได้ดำารงตำาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ตามบท  
เฉพาะกาล ตัง้แต่วนัท่ี 11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2541 – 21 มถินุายน พ.ศ. 
2543 และหลังจากนั้น พลตำารวจเอก เภา สารสิน ได้ดำารงตำาแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2543 – 7  มีนาคม 
พ.ศ. 2556

พลเอก สำาเภา ชูศรี  ได้ดำารงตำาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
ตอ่จาก พลตำารวจเอก เภา สารสิน  ต้ังแตวั่นที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556   
ถึ ง ปัจจุบั น  โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลั ยหลายท่ าน 
ได้ดำารงตำาแหน่งโดยต่อเนื่องมาตั้งแต่วาระแรกและเป็นผลให้ 
การพัฒนามหาวิทยาลัยได้ดำาเนินไปอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชุดปัจจุบัน (พ.ศ. 2556 - 2558) ประกอบด้วย

1.  พลเอกสำาเภา ชูศรี       นายกสภามหาวิทยาลัย 

2.  ศาสตราจารย์ ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

3.  เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำาแหน่ง 

  (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กำาจร  ตติยกวี)   

4.  อธิการบดี      กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำาแหน่ง 
  (รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย  ศิริชนะ)

5.  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำาแหน่ง 
  (นายทวิช เตชะนาวากุล)

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

7. พลตำารวจเอก ดร.ประสาน วงศ์ใหญ่   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

8. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

9. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์  คูวัฒนาชัย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

10. ศาสตราจารย์พิเศษ สมชาย พงษธา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11. ศาสตราจารย์ ไชยยศ เหมะรัชตะ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12. นายไกรสร จันศิริ     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ2

13. นายประเสริฐ พุ่งกุมาร     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14. นายชัย โสภณพนิช     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

15. นายสงคราม ชีวประวัติดำารงค์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

16. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

17. นายพิฑูร พุ่มหิรัญ์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

18. รองศาสตราจารย์ ดร. ชยาพร วัฒนศิริ   กรรมการประเภทผู้บริหาร

พลตำารวจเอก เภา สารสิน และคณะกรรมการมหาวิทยาลัย 
ทุกท่าน ล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์และความรอบรู้ที่ได้รับการยอมรับ
อย่างสูงในสังคม ทุกท่านได้ใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 
ของตน เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยอย่างทุ่มเทมาโดยตลอด  
โดยเฉพาะพลตำารวจเอก เภา  สารสิน ได้รับเป็นนายกสภา
มหาวิทยาลัยมาตั้งแต่แรกเริ่มอย่างต่อเนื่อง นับเป็นคุณูปการแก่
มหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวงอยา่งยิง่ ทัง้นี ้ในการบรหิารมหาวทิยาลยันัน้  
หากคณะผูบ้ริหารไมไ่ดรั้บความร่วมมือ ร่วมใจ สง่เสริม และสนบัสนนุ
จากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ก็ยากที่มหาวิทยาลัยจะเดินไปข้างหน้า 
ได้อย่างมั่นคงและราบรื่น
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คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เป็นคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งขึ้นตาม 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 มีหน้าที่กล่ันกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินและ 
ทรพัยส์นิ  เพือ่เสนอต่อสภามหาวทิยาลยั รวมทัง้มอีำานาจวนิจิฉัยช้ีขาดในเรือ่งเกีย่วกบัการเงนิและทรัพยส์นิตามที ่
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย เพื่อให้การบริหารด้านการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่าง 
มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และเกดิประโยชนต่์อมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด นอกจากนี ้ยังทำาหนา้ทีใ่หค้ำาปรกึษา แนะนำา  
และส่งเสริมให้อธิการบดี  และคณะผู้บริหารสามารถจัดการด้านการเงิน และประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่ 
ให้ได้ผลตอบแทนมากที่สุด

ในการดำาเนินการที่ผ่านมา คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินได้มีบทบาทที่สำาคัญในการทำาให้การ 
บรหิารการเงินของมหาวทิยาลยัเป็นไปดว้ยความเรยีบร้อย โปร่งใส มรีะบบ และได้ใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ปน็ประโยชน์
กับฝ่ายบริหาร ได้ชี้ช่องทางที่ทำาให้มหาวิทยาลัยมีรายได้จากการจัดการทรัพย์สินมากขึ้น รวมทั้งเป็นผู้รักษา 
ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยอย่างดีที่สุด

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ชุดปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) ประกอบด้วย

1.  นายสุเมธ  ตันธุวณิช      ประธานกรรมการ

2.  อธิการบดี      รองประธานกรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย  ศิริชนะ)

3.  นายสงคราม  ชีวประวัติดำารงค์    กรรมการ

4.  ศาสตราจารย์ นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย   กรรมการ

5.  นายมารวย  ผดุงสิทธิ์     กรรมการ

6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประวิตร  นิลสุวรรณากุล  กรรมการ

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครา อัครนิธิ   กรรมการประเภทผู้บริหาร

20. รองศาสตราจารย์ สุปราณี อัทธเสรี   กรรมการประเภทผู้บริหาร

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง มิตรา คาสลี่  กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำา

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำา

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ รอดคืน  กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำา

24. นายประจวบ ไชยสาส์น    ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

25. นายแสวง เครือวิวัฒนกุล    ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

26. นายเรียบ นราดิศร      ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

27. นางพรทิพย์ ภูติโยธิน     เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
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7.  รองศาสตราจารย์ ชุษณะ  รุ่งปัจฉิม   กรรมการ

8.  รองอธิการบดี      กรรมการและเลขานุการ

  (นางพรทิพย์  ภูติโยธิน)

9.  ผู้อำานวยการสำานักงานบริหารกลาง   ผู้ช่วยเลขานุการ

10.  หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี    ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541  
สภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อทำาหน้าที่กำากับดูแล 
ระบบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งหมายให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม และส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์กับ
มหาวิทยาลยัมากทีส่ดุ  นอกจากนี ้ ยงัทำาหน้าทีก่ลัน่กรองงานดา้นการบรหิารงานบคุคลใหก้บัสภามหาวทิยาลยั 
และช่วยให้ฝ่ายบริหารให้สามารถดำาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ให้ดำาเนินงาน 
ไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม และมีความยุติธรรม

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ได้มีบทบาทอย่างสำาคัญย่ิงในการทำาให้กระบวนการบริหารงานบุคคล 
ของมหาวิทยาลัยมีระบบและระเบียบที่เหมาะสม  ถูกต้อง  และสร้างสรรค์ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
และได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ ตั้งแต่
ระบบการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา และการดำาเนินการด้านวินัย รวมทั้ง การให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ 
แต่พนักงาน นอกจากนี้ ยังได้ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคลแก่ฝ่ายบริหารมาโดยตลอด

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ชุดปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) ประกอบด้วย

1.  ศาสตราจารย์ ไชยยศ  เหมะรัชตะ  ประธานกรรมการ

2.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  รองประธานกรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  ศิริชนะ)  

3.  ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย  กรรมการ

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย  ผดุงสิทธิ์ กรรมการ

5.  นายโอภาส   เขียววิชัย   กรรมการ

6.  นางสุจิตร  รัตนมุง    กรรมการ

7.  รองศาสตราจารย์สุปราณี  อัทธเสรี  กรรมการ

8.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด  พจนามาตร์ กรรมการ

9.  อาจารย์ ดร.รุ่งโรจน์  นิลทอง   กรรมการ
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10.  นายเรืองศักดิ์ เกลี้ยงกมล   กรรมการ

11.  รองอธิการบดี      กรรมการและเลขานุการ

  (นางพรทิพย์  ภูติโยธิน)  

12.  ผู้อำานวยการสำานักงานบริหารกลาง  ผู้ช่วยเลขานุการ

13.  หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่   ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการส่ ง เสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการที่ สภามหาวิทยาลัยแต่ ง
ตั้ งขึ้ นตามพระราชบัญญั ติมหาวิทยา ลัยแม่ ฟ้ าหลวง พ .ศ .  2541  เ พ่ือดำ า เนินกิ จกรรมต่ างๆ  
ที่ส่งเสริมการดำาเนินการของมหาวิทยาลัย เช่น การระดมทุนการจัดหาสิ่งอำานวยความสะดวก การประสานงาน 
การเสนอความคิดริเริ่มต่างๆ เพื่อการดำาเนินการที่ดีขึ้น เป็นต้น

ในระยะที่ผ่านมา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้ดำาเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
จากสภาอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง ก่อให้เกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัยอย่างยิ่งในทุกด้าน และคณะกรรมการทุกคนได้
ช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัยด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ และเสียสละ เป็นผลให้การดำาเนินการหลายประการ
ของมหาวิทยาลัยประสบความสำาเร็จโดยสะดวกและได้ผลดี

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ชุดปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) ประกอบด้วย

1.  นายทวิช  เตชะนาวากุล    ประธานกรรมการ

2.  นายหาญ  เชี่ยวชาญ     กรรมการ

3.  รองศาสตราจารย์ ธัชชัย  แสงสิงแก้ว   กรรมการ

4.  นายอัศวิน  ชินกำาธรวงศ์    กรรมการ

5.  นายชัย  โสภณพนิช     กรรมการ

6.  นายโยธิน  อนาวิล     กรรมการ

7.  นายสมชาย  คูสุวรรณ     กรรมการ

8.  นายไกรสร  จันศิริ     กรรมการ

9.  นายไพบูลย์  ดำารงชัยธรรม    กรรมการ

10.  นายวสันต์  ปีติพีรกุล     กรรมการ

11.  นายสุชาติ  เจนพณิช     กรรมการ

12.  นายตรี  ด่านไพบูลย์     กรรมการ

13.  นายอนันต์  เหล่าธรรมทัศน์    กรรมการ

14.  นายแสวง  เครือวิวัฒนกุล    กรรมการ
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15.  นายวิวัฒน์  ศิริจางคพัฒนา    กรรมการ

16.  นายแพทย์กอบชัย  จิตรสกุล    กรรมการ

17.  นายแพทย์ปลื้ม  ศุภปัญญา    กรรมการ

18.  นายสัตวแพทย์ ถนอมศักดิ์ เสรีวิชยสวัสดิ์  กรรมการ

19.  นางสาวอุราวรรณ  อัยศิริ      กรรมการ

20.  นายประชา  รุ่งเพ็ชรวิภาวดี    กรรมการ

21.   นายสุภาพ  ปูรานิธี     กรรมการ

22.  นายปริญญา  วิญญรัตน์    กรรมการ

23.  นายอุดม  ชัยธีระพันธุ์กุล     กรรมการ

24.  นายเอนก  ปิ่นวนิชย์กุล    กรรมการ

25.  นางสาวสุวิมล  พุ่มไพศาลชัย    กรรมการ

26.  รองอธิการบดี      กรรมการและเลขานุการ

   (รองศาสตราจารย์ น.อ. ยุทธนา  ตระหง่าน) 

27.  อาจารย์ ดร. สุวรรณา  เดชาทัย   ผู้ช่วยเลขานุการ

สภาวิชาการ

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 มาตรา 20 ได้กำาหนดให้มีสภาวิชาการ  
เพ่ือทำาหน้าที่ในการกำาหนดหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และพิจารณาให้ความเห็นชอบในการดำาเนินการต่างๆ   
ทางดา้นวชิาการของมหาวทิยาลยั รวมทัง้การดำาเนนิการเกีย่วกบัการแตง่ตัง้และถอดถอนตำาแหนง่ทางวชิาการ
ของมหาวิทยาลัยด้วย 

 สภาวิชาการ ได้เป็นองค์กรที่มีบทบาทอย่างสำาคัญยิ่งต่อการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย   
โดยทำาหนา้ทีค่รอบคลุมท้ังทางดา้นการออกขอ้กำาหนด  กฎเกณฑ ์ ระเบยีบ  และการให้ความเหน็ในเรือ่งวชิาการ 
แก่สภามหาวิทยาลัย และในหลายกรณี ก็ได้เสนอแนะแนวทางการดำาเนินการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ 
อยา่งยิง่  ซึง่เป็นผลให้การดำาเนินการเป็นไปด้วยความรอบคอบ  ถกูตอ้ง  และเสรมิสร้างความเตบิโตทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างมาก

 ตามพระราชบัญญัติ  ได้กำาหนดให้อธิการบดีเป็นประธานสภาวิชาการ  และคณบดี  ผู้อำานวยการศูนย์ 
และหัวหนา้หนว่ยงานทีเ่ทยีบเทา่เปน็กรรมการ  นอกจากนี ้ ยงัมคีณะกรรมการประเภทผูแ้ทนคณาจารยป์ระจำา  
โดยให้มีผู้แทนสำานักวิชาละสามคน  และผู้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์ร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย
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บทที่ 4
ข้อมูลสถิติ

มหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง ได้ดำาเนนิการมาเป็นเวลา 17 ป ีไดป้ฏบิตัภิารกจิของความเปน็สถาบันอดุมศกึษา
มาโดยครบถ้วนตามกรอบของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  และแนวนโยบายในการดำาเนินการ 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำาหนด การดำาเนินการต่างๆ ได้มีการพัฒนามาตามลำาดับ ทั้งทางด้านงบประมาณ  
อาคารสถานที่  กิจการด้านวิชาการ  บุคลากร  นักศึกษา  รวมทั้งภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและหน้าที่
ของความเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ

ข้อมูลและสถิติการดำาเนินการในแต่ละปีมีเป็นจำานวนมาก ซึ่งผู้สนใจจะค้นหาได้ในรายงานประจำาปีของ
มหาวิทยาลัยที่ได้จัดทำาขึ้นทุกปี  ในหนังสือนี้จึงนำาเสนอเฉพาะข้อมูลต่างๆ โดยสรุป เพื่อให้เห็นพัฒนาการของ
มหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

4.1 งบประมาณ

ในรอบ 17 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความเติบโตด้านงบประมาณมาโดยลำาดับ งบประมาณ
ส่วนหนึ่งได้รับจัดสรรจากรัฐบาล ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำาเนินงาน และหากต้องพ่ึงพางบประมาณจากรัฐบาล
เพียงอย่างเดียว ก็คงไม่สามารถที่จะบริหารมหาวิทยาลัยให้เติบโตได้อย่างเช่นในปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยจึงต้อง 
จัดสรรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อไปสมทบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล ซึ่งในแต่ละปี  
เงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยสมทบมีสัดส่่วนเกือบร้อยละ 50 ของงบประมาณประจำาปีทั้งหมด ประกอบกับความ
เป็นมหาวิทยาลัยในกำากับ จึงทำาให้การดำาเนินการมีความคล่องตัวกว่าการเป็นมหาวิทยาลัยในระบบราชการ

1)  มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 เป็นจำานวนเงิน 
ทั้งสิ้น 100 ล้านบาท และได้รับเพิ่มขึ้นปีต่อๆ มา เป็นลำาดับ ปัจจุบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัย 
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลทั้งสิ้นประมาณ 1,375 ล้านบาท

2)  ในการดำาเนินงาน มหาวิทยาลัยได้นำางบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล มารวมกับเงินรายได้ 
ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดหามาได้จากกิจกรรมต่างๆ และนำามาจัดเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำาปี โดยใน
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวทิยาลัยได้จดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจำาปเีพือ่การดำาเนนิงานของมหาวทิยาลยั
เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,300 ล้านบาท

ในส่วนของการลงทุนทางด้านอาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ต่างๆ นั้น ส่วนใหญ่ได้รับสนับสนุน 
งบประมาณจากรัฐบาล ยกเว้นในกรณีที่มีความจำาเป็นเร่งด่วน หรือไม่ได้รับสนับสนุนจากรัฐบาล  มหาวิทยาลัย
ก็จะนำาเงินรายได้มาจัดสรรเพื่อให้สามารถดำาเนินการก่อสร้าง หรือจัดหาอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ตามความ
จำาเป็นต่อไปได้
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จำานวนบุคลากรทั้งหมด ปี 2542 – 2558 (ไม่รวมลูกจ้างชั่วคราว)
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จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด ปี 2542 – 2558 (ไม่รวมลูกจ้ำงชั่วครำว) สำยบริหำร จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด ปี 2542 – 2558 (ไม่รวมลูกจ้ำงชั่วครำว) สำยวิชำกำร 

จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด ปี 2542 – 2558 (ไม่รวมลูกจ้ำงชั่วครำว) สำยปฏิบัติกำร จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด ปี 2542 – 2558 (ไม่รวมลูกจ้ำงชั่วครำว) รวมทั้งหมด 

4.4 จำานวนบุคลากร
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จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด ปี 2542 – 2558 (ไม่รวมลูกจ้ำงชั่วครำว) สำยบริหำร จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด ปี 2542 – 2558 (ไม่รวมลูกจ้ำงชั่วครำว) สำยวิชำกำร 

จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด ปี 2542 – 2558 (ไม่รวมลูกจ้ำงชั่วครำว) สำยปฏิบัติกำร จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด ปี 2542 – 2558 (ไม่รวมลูกจ้ำงชั่วครำว) รวมทั้งหมด 
สายบริหาร
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จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด ปี 2542 – 2558 (ไม่รวมลูกจ้ำงชั่วครำว) สำยบริหำร จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด ปี 2542 – 2558 (ไม่รวมลูกจ้ำงชั่วครำว) สำยวิชำกำร 

จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด ปี 2542 – 2558 (ไม่รวมลูกจ้ำงชั่วครำว) สำยปฏิบัติกำร จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด ปี 2542 – 2558 (ไม่รวมลูกจ้ำงชั่วครำว) รวมทั้งหมด สายปฏิบัติการ
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จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด ปี 2542 – 2558 (ไม่รวมลูกจ้ำงชั่วครำว) สำยบริหำร จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด ปี 2542 – 2558 (ไม่รวมลูกจ้ำงชั่วครำว) สำยวิชำกำร 

จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด ปี 2542 – 2558 (ไม่รวมลูกจ้ำงชั่วครำว) สำยปฏิบัติกำร จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด ปี 2542 – 2558 (ไม่รวมลูกจ้ำงชั่วครำว) รวมทั้งหมด 
สายวิชาการ
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จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด ปี 2542 – 2558 (ไม่รวมลูกจ้ำงชั่วครำว) สำยบริหำร จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด ปี 2542 – 2558 (ไม่รวมลูกจ้ำงชั่วครำว) สำยวิชำกำร 

จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด ปี 2542 – 2558 (ไม่รวมลูกจ้ำงชั่วครำว) สำยปฏิบัติกำร จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด ปี 2542 – 2558 (ไม่รวมลูกจ้ำงชั่วครำว) รวมทั้งหมด รวม
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บทที่ 5
การพัฒนาทางกายภาพ

ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาทางกายภาพอย่างต่อเ น่ือง 
มาเป็นลำาดับ  ทั้งทางด้านภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  ระบบสาธารณูปโภค  และสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ  
ภายในมหาวทิยาลยั  จากพืน้ทีท่ีร่กรา้งวา่งเปล่า  จนกลายเปน็เมอืงมหาวทิยาลัย  จากพ้ืนที ่ 4,999 ไร่  ไดพ้ฒันา 
ไปแล้วประมาณ 1,000 ไร่ ในส่วนท่ีเหลือได้พัฒนาเป็นสวนพฤกษศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
มหาราชา ทั่วทั้งบริเวณมหาวิทยาลัย สำาหรับบริเวณพ้ืนที่อำาเภอแม่ลาว ได้มีการพัฒนาไปเพียงส่วนน้อย 
เนื่องจากความจำากัดด้านงบประมาณ  

การก่อสร้างอาคารต่างๆ  พร้อมทั้งระบบภูมิทัศน์  และระบบสาธารณูปโภค ได้กระทำาไป 
พร้อมๆ กัน  โดยมีลำาดับของการก่อสร้างและระยะเวลาก่อสร้างอาคารต่างๆ โดยสังเขป ดังนี้ 

พ.ศ. 2540    การจัดทำาผังแม่บท

พ.ศ. 2542  อาคารชั่วคราว 12 หลัง 

พ.ศ. 2542 – 2547   กลุ่มอาคารตามสัญญาการก่อสร้างระยะแรก พร้อมระบบสาธารณูปโภค  
    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

พ.ศ. 2544 - 2545 อ่างเก็บน้ำา

พ.ศ. 2546 - 2547 อาคารกีฬาอเนกประสงค์ 

กลุ่มอาคารสำานักวิชา E1, E2 และ E3
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พ.ศ. 2547 - 2548 อาคารหอพักประเสริฐ-ทัศนีย์  พุ่งกุมาร

    อาคารหอพักบุญทรง เพียงใจ (หาญพานิชย์) อัศวโภคิน

    อาคารหอพักพลตำารวจเอก เภา  สารสิน 

พ.ศ. 2547 - 2548 วนาศรม ระยะที่ 1 

พ.ศ. 2547 - 2549 อาคารหอพักนักศึกษา (ลำาดวน) 7 หลัง

พ.ศ. 2549  การจัดทำาผังแม่บทระยะที่ 2

พ.ศ. 2550 - 2551 อาคารอัฒจันทร์กลางแจ้งแบบมีหลังคา

พ.ศ. 2549 - 2550 วิหารพระเจ้าล้านทอง

พ.ศ. 2550  อาคารวนาทัศน์

พ.ศ. 2550 - 2551 อาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

พ.ศ. 2550 - 2552 อาคารเรียนรวมและกิจกรรมนักศึกษา (พลตำารวจเอก เภา  สารสิน)

พ.ศ. 2551 - 2552 อาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พ.ศ. 2551 - 2553 อาคารเรียนปรีคลินิก 

อาคารเรียนปรีคลินิก
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พ.ศ. 2551 - 2553 วนาศรม ระยะที่ 2 และอาคารวนาสวรรค์  

พ.ศ. 2552 - 2553 อาคารสำานักงานบริหารกลางหลังที่ 2 

พ.ศ. 2552 - 2553 อาคารหอพักบุคลากร

พ.ศ. 2552  อาคารบ้านพักอธิการบดี 

พ.ศ. 2552           อาคารศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวิจัย (S7)  

พ.ศ. 2553    อาคารวิชาการและปฏิบัติการทยาศาสตร์สุขภาพ 

พ.ศ. 2554    อาคารหอพักแพทย์และพยาบาล 

พ.ศ. 2555    อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

พ.ศ. 2556    อาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

พ.ศ. 2557-2559    อาคารปฏิบัติการพื้นฐานด้านสาธารณสุข (สำานักวิชาทันตแพทยศาสตร์) 

พ.ศ. 2557-2559  อาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ (สำานักวิชาแพทยศาสตร์)

พ.ศ. 2558-2560  อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พ.ศ. 2559-2560  อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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สำานักงานมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 

 ในระยะเริ่มแรกของการเตรียมการจัดต้ังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ใช้พื้นที่ของทบวงมหาวิทยาลัย 
เป็นสำานักงานโครงการ ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเสร็จแล้ว จึงได้ย้ายไปยังสถานที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1.  ปี พ.ศ. 2541  อาคารพญาไท  พลาซา ชั้นที่  22  โดยเช่าจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  พื้นที่
ประมาณ 100 ตารางเมตร  

 2.  ปี พ.ศ. 2544  อาคารฟอร์จูนทาวน์ ชั้นที่ 19  พื้นที่ประมาณ 120 ตารางเมตร

 3.  ปี พ.ศ. 2545  อาคารปัญจภูมิ  เริ่มเช่าครั้งแรก พื้นที่ประมาณ 600 ตารางเมตร จากนั้นทยอยเช่า 
เพิม่เติมอกีประมาณ 1,500 ตารางเมตร  เพือ่ใชเ้ปน็สำานกังานประสานงานกรงุเทพมหานคร  สถานทีเ่รยีนปรญิญาโท 
ทางดา้นวิทยาศาสตรเ์ครือ่งสำาอาง  ภาษาจนี  และการอบรมตา่งๆ  และในป ีพ.ศ. 2557 – 2558  ไดเ้ปดิสำานกังาน 
CHIC ที่ชั้นล่างอาคารปัญจภูมิ พื้นที่ประมาณ 600 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
งานของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง และเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

 4. ปี พ.ศ. 2549 ได้จัดซื้อพื้นที่ที่อาคารอโศกเพลส ถนนอโศก เพื่อเป็นที่ตั้งของสำานักวิชา 
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟืน้ฟสูขุภาพ และโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง กรงุเทพมหานคร พืน้ทีป่ระมาณ 
700 ตารางเมตร  

 5.  ปี พ.ศ. 2556 ได้จัดซื้ออาคารพี. เอส. ทาวเวอร์ ซึ่งอยู่ติดกับอาคารอโศกเพลส ถนนอโศก พื้นที่
ประมาณ 1,000 ตารางเมตร  เพื่อเป็นที่ทำาการและห้องเรียนของสำานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ  

 สำาหรับในกรุงเทพมหานคร นั้น ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558  
สภามหาวทิยาลยัได้ให้นโยบายแกม่หาวทิยาลยัในการจดัหาสถานทีเ่ป็นของตนเอง อาจเปน็ทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรา้ง 
ก็ได้ เพื่อทดแทนอาคารที่เช่า และเป็นการลงทุนอีกประเภทหนึ่ง  



41

บทที่ 6
การพัฒนาทางวิชาการ

6.1  การเปิดสำานักวิชาและความเป็นมา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เปิดดำาเนินการสำานักวิชาต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 

1. สำานักวิชาวิทยาศาสตร์  (School of Science)

2. สำานักวิชาศิลปศาสตร์  (School of Liberal Arts)

สำานกัวชิาวิทยาศาสตรแ์ละสำานกัวชิาศลิปศาสตร ์เปน็ 2 สำานกัวชิาแรกทีจ่ำาเปน็ตอ้งเปดิดำาเนนิการ เมือ่แรก
รับนักศึกษาของมหาวทิยาลยั เพราะเปน็สำานกัวิชาทีต่อ้งรบัผดิชอบการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาในหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ไป  โดยเฉพาะปแีรกท่ีเปดิรบันกัศกึษาทีน่กัศึกษาทกุคนตอ้งเรยีนวชิาศกึษาทัว่ไป เปน็พืน้ฐานในปทีี ่1 

3. สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (School of Information Technology)

สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสำานักวิชาที่จัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเป็นหลัก มหาวิทยาลัยจัดให้มีสำานักวิชานี้ด้วยพิจารณาเห็นว่า เป็นศาสตร์ซึ่งมีความสำาคัญต่อการ
พฒันาประเทศ  ตลาดแรงงานมคีวามตอ้งการสงู กำาลงัการผลติบคุลากรประเภทนีท้ีม่อียูย่งัไมเ่พยีงพอ  จงึกำาหนด
ให้มีการสอนในหลกัสตูรการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศเปน็หลกัสตูรแรกในปกีารศกึษา 2542 และไดข้ยายตวั
เปดิหลกัสตูรอืน่ๆ ตามมาอกีหลายสาขา และประสบความสำาเรจ็ในการดำาเนนิการเปน็อยา่งด ี บณัฑิตทีจ่บออกไป 
มีคุณภาพ สามารถสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและประเทศได้ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ของการจัดตั้งสำานักนี้

4. สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  (School of Agro-Industry)

เดิมชื่อว่า สำานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เป็น 
สำานกัวชิาทีม่หาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง พจิารณาเหน็วา่มคีวามจำาเปน็ตอ่การพฒันาประเทศ โดยเฉพาะในเขตพืน้ที่
ภาคเหนอืของประเทศ  เนือ่งจากประเทศไทยเปน็หนึง่ในหกประเทศในโลกทีส่ามารถผลติอาหารไปเลีย้งชาวโลก 
ได้ ความต้องการกำาลังคนและเทคโนโลยีทางอาหารและทางเกษตรยังมีอีกมาก จึงได้ตัดสินใจเปิดดำาเนินการ
หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหารขึ้นในปีการศึกษา 2542 และหลังจากนั้นก็ได้พัฒนาหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
มาตามลำาดับ และบัดนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าภายใต้สภาวะวิกฤติต่างๆ ของโลก สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  
ยังเป็นที่ต้องการอยู่ตลอดเวลา



42

5. สำานักวิชาการจัดการ  (School of Management)

สำานักวิชาการจัดการ  เป็นสำานักวิชาที่มีความจำาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  เพราะการดำาเนินการในทุก 
สาขาวิชาชีพจำาเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการจัดการ และประเทศไทยยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถทางด้านการบริหารและการจัดการอีกมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิต 
ให้เป็นผู้ประกอบการอย่างแท้จริง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทางการบริหารทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ   
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงเปิดการดำาเนินการรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2544 ในสาขาวิชาการจัดการ
การทอ่งเทีย่วและไดเ้ปดิสาขาวชิาอ่ืนๆ เพิม่ขึน้อีกตามลำาดบั เปน็สำานกัวชิาทีม่นีกัศึกษามากทีส่ดุในมหาวทิยาลยั

6. สำานักวิชานิติศาสตร์  (School of Law)

สำานักวิชานิติศาสตร์ เป็นสำานักวิชาที่เปิดสอนกันมากในมหาวิทยาลัยต่างๆ แต่ปรากฏว่า หลังจากมีการ
ประกาศใชร้ฐัธรรมนญูป ี2540  ได้เกดิหนว่ยงานทางกฎหมายเกดิขึน้อีกเปน็จำานวนมาก  ทำาใหม้คีวามขาดแคลน
นักนติิศาสตร ์ จงึมผีูต้้องการเรียนวชิากฎหมายมากขึน้ในทกุมหาวิทยาลัย  และเพ่ือเปน็การสนองความตอ้งการ
ทางดา้นนี ้ มหาวทิยาลยัจงึไดเ้ปดิสำานกัวชิานติศิาสตรขึ์น้เมือ่ปีการศกึษา 2546  และปรากฎวา่ไดร้บัความนยิม
จากนักเรียนสมัครเข้าศึกษาเป็นจำานวนมากโดยในระยะแรกมหาวิทยาลัยได้เชิญอาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่มีชื่อเสียงจากสำานักกฎหมายต่างๆ มาช่วยในการสอน เป็นผลให้สำานักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับโดยรวดเร็ว

7. สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง  (School of Cosmetic Science)

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง เป็นสำานักวิชาที่มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งขึ้นเนื่องจากพิจารณาเห็นว่า  
เครื่องสำาอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการนำาเข้าและผลิตใช้เองในประเทศในแต่ละปีเป็นจำานวนมากกว่าหกหมื่นล้าน
บาท  ประกอบกบัประเทศไทยมโีอกาสสงูทีจ่ะเปน็ผูน้ำาในการผลิตเครือ่งสำาอางในภมูภิาค  แตท่างด้านการจดัการ
เรียนการสอนนั้น  ยังไม่มีมหาวิทยาลัยใดเปิดสาขาวิชาเครื่องสำาอางเป็นการเฉพาะ  ส่วนใหญ่จะเป็นวิชาที่แฝง 
ในคณะเภสัชศาสตร์เท่าน้ัน ดังน้ัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงได้ให้มีการจัดตั้งสำานักวิชาวิทยาศาสตร์ 
เครื่องสำาอางขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยให้มีการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอางขึ้นเป็นการ
เฉพาะ ซึ่งผลจากการดำาเนินการดังกล่าว ทำาให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความโดดเด่นเป็นผู้นำาทางด้าน
วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง และได้รับความยอมรับอย่างสูงโดยรวดเร็ว 

8. สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (School of Health Science)

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  เป็นสำานักวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นโดยในระยะแรกมุ่งหมายให้ 
ทำาการสอนทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
การแพทย์แผนตะวันออกและการแพทย์ทางเลือกจะมีบทบาทที่สำาคัญยิ่งต่อการบำาบัดรักษาผู้ป่วย 
ทั้งในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเปิดดำาเนินการในปีการศึกษา 2548 ซึ่งต่อมาได้เปิดสอนใน
หลักสูตรต่างๆ เพ่ิมขึ้น เช่น กายภาพบำาบัด วิทยาศาสตร์การกีฬา สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม  
อาชวีอนามัยและความปลอดภยั  ซึง่การเปดิดำาเนนิการดงักลา่วนบัวา่เปน็ความถกูตอ้งและทนัตอ่ความตอ้งการ
ของสังคมอย่างยิ่ง
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9. สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์  (School of Nursing)

สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นสำานักวิชาที่มหาวิทยาลัยมีความคิดมาแต่ต้นที่จะเปิดดำาเนินการ  
แต่ด้วยความไม่พร้อมในระยะแรก จึงได้ชะลอไว้และเปิดดำาเนินการได้ในปีการศึกษา 2549 ซึ่งเป็นการตัดสินใจ 
ทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการกำาลงัคนดา้นพยาบาลของประเทศ นอกจากนี ้ยงัมุง่หมายใหเ้ป็นการเทดิพระเกียรติ
และเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอีกด้วย การเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ถึงแม้จะมี
ความยากลำาบากในการจัดหาผู้สอนและการเตรียมความพร้อมต่างๆ ในระยะแรก แต่มหาวิทยาลัยก็สามารถ
ดำาเนินการมาดว้ยความราบรืน่  จนไดรั้บการรบัรองจากสภาการพยาบาลในทีส่ดุ  และผลการดำาเนนิการในระยะ 
ต่อมาก็เป็นไปด้วยดี มีผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นจำานวนมาก และเป็นสำานักวิชาพยาบาลศาสตร์ที่มีผู้สนใจสมัคร 
เข้าเป็นนักศึกษาเป็นอันดับแรกๆ ของประเทศ

10. สำานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ  (School of Anti-Aging and Regenerative 
Medicine)

สำานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ  เป็นสำานักวิชาที่สิบที่มหาวิทยาลัยได้เปิดดำาเนินการในปี
ทีส่บิของการจดัตัง้  ด้วยได้พจิารณาเหน็วา่  ในอนาคตความตอ้งการบคุลากรในสาขานี ้ จะมเีพิม่ขึน้เปน็จำานวน
มาก เน่ืองจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ประชากรโดยทั่วไปมีความระมัดระวังในเรื่องการดูแล 
สุขภาพของตนเองมากขึ้น  ความต้องการในการฟื้นฟูสุขภาพและความงามของประชาชนทั่วไปมีแนวโน้มที่ 
เพิ่มข้ึน ในขณะที่การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย เวชศาสตร์เก่ียวกับโรคผิวหนังและ
ความงามมีไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงได้จัดตั้งสำานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยขึ้นในปีการศึกษา 2551 โดยเปิดสอน 
เฉพาะในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และรับผู้เรียนที่สำาเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตแล้วเท่านั้น  
ยกเว้นสาขาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ชะลอวัยที่รับบุคคลทั่วไป นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจัดตั้งโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขากรุงเทพมหานครขึ้น เพ่ือใช้เป็นสถานที่สอนและฝึกปฏิบัติของนักศึกษาวิชา 
ดังกล่าวอีกด้วย

11. สำานักวิชาแพทยศาสตร์ (School of Medicine)

มหาวิทยาลัยมีความตั้งใจที่จะเปิดสำานักวิชาแพทยศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และได้นำาเสนอเร่ือง 
ให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขให้ความเห็นชอบแล้ว แต่โดยที่ในขณะนั้น ยังไม่มีความพร้อม
ในด้านบุคลากรทั้งทางด้านสาขาวิชาแพทยศาสตร์ และปรีคลินิกเพียงพอ ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้พิจารณา 
เหน็วา่มหาวิทยาลัยมคีวามพร้อมในทกุด้านแล้ว  จงึไดด้ำาเนนิการขอจดัตัง้สำานกัวชิาแพทยศาสตร ์ต่อสำานกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา และแพทยสภา รวมทัง้คณะรฐัมนตร ีซึง่สภามหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวงไดอ้นมัุตใิห้
จัดตั้งสำานักวิชาแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555  จึงเกิดสำานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แม่ฟา้หลวง ตัง้แตบ่ดันัน้เป็นตน้มา และหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ ไดร้บัการรบัรองจากแพทยสภา เมือ่วันที ่
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 

การเปิดสอนสำานักวิชาแพทยศาสตร์ เกิดขึ้นจากการพิจารณาเห็นว่า ประเทศไทยยังขาดแคลนแพทย์  
และผู้ชำานาญการทางด้านการแพทย์อีกเป็นจำานวนมาก โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบน นอกจากนี้ยัง 
มุ่งหมายทีจ่ะใหส้ำานกัวชิาแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง เป็นแหล่งผลติแพทยเ์พือ่ชมุชน เพือ่ทำาหนา้ที่
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ให้บริการทางการแพทย์ในพื้นที่ที่มีความขาดแคลนอย่างแท้จริง ตามรอยพระราชปณิธานสมเด็จย่า ที่ทรง 
มุ่งหมายจะพัฒนาคุณภาพชีวิต และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้โดยกว้างขวาง แต่ในขณะ
เดียวกันก็จะให้เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ของภูมิภาค และใช้การแพทย์และสาธารณสุข
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านไปในขณะเดียวกัน

ในระยะแรกในขณะที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งจะใช้เป็นสถานศึกษาและ
ฝึกปฏิบัติของโรงเรียนแพทย์ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยได้ทำาความตกลงกับกรุงเทพมหานคร เพื่อขอใช้
โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ชั้นคลินิกกับสำานักวิชา
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไปพลางก่อน จนกว่าศูนย์การแพทย์จะเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งตามโครงการ
จะเป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียงในเบื้องต้น และขยายเป็น 800 เตียงในโอกาสต่อไป

ในปี พ.ศ. 2558 นี้ ได้รับนักศึกษาแพทย์ไปแล้ว 3 รุ่น รุ่นละ 32 คน โดยให้โควตา 17 จังหวัดในภาคเหนือ 
จังหวัดละ 1 คน  รวม 17 คน  โควตาจังหวัดเชียงราย  2  คน  และรับตรงทั่วประเทศอีก 14 คน  

12. สำานักวิชาทันตแพทยศาสตร์  (School of Dentistry)

การเปิดดำาเนินการสำานักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความขาดแคลนทันตแพทย์ 
ของประเทศ และขยายบรกิารทางดา้นทนัตกรรมใหก้บัประชาชนโดยทัว่ถึง การทีเ่ปดิสำานกัวชิาแพทยศาสตรแ์ละ
สำานักวิชาทันตแพทยศาสตร์ขึ้นนั้น ทำาให้มหาวิทยาลัยมีความสมบูรณ์แบบ และยกระดับขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย 
ชัน้นำาอกีแหง่หนึง่ของภมูภิาค ทัง้นีม้หาวทิยาลยัมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเปดิสำานกัวชิาทนัตแพทยศาสตร์นีม้าพร้อมกบั 
สำานักวิชาแพทยศาสตร์มาแต่แรกเริ่ม แต่ด้วยความไม่พร้อมในด้านต่างๆ จึงได้ชะลอการดำาเนินการมาจนถึง
ปี พ.ศ. 2556  จึงได้ขออนุญาตจัดตั้งจาก สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และทันตแพทยสภา  ซึ่งใน
ระยะเร่ิมแรกได้รับอนมุตัใิห้เปดิรบันกัศกึษาเพยีงรุน่ละ 32 คน โดยมหีลกัการรับเชน่เดยีวกบันกัศกึษาสำานกัวิชา 
แพทยศาสตร์ ซ่ึงในปีการศึกษา 2558 ได้รับเป็นรุ่นท่ี 2 จำานวน 32 คน และมีจุดมุ่งหมายที่จะให้บัณฑิต 
ทันตแพทยศาสตร์นั้น มีความรู้ ความสามารถ สามารถออกไปรับใช้สังคมในส่วนต่างๆ ของประเทศ ต่อไป

13. สำานักวิชานวัตกรรมสังคม (School of Social Innovation)

การเกิดสำานักวิชานวัตกรรมสังคมนั้น เป็นผลมาจากนโยบายที่ต้องการให้มีการพัฒนาทางวิชาการทาง 
ด้านสังคมศาสตร์ในด้านต่างๆ ขึ้นด้วย เดิมทีการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวกับสังคมศาสตร์จะฝากไว้ในสำานักวิชา
ศิลปศาสตร์ ซึ่งมีขีดจำากัดในการพัฒนาวิชาการด้านนี้ และโดยที่มหาวิทยาลัยอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน ที่มี
สงัคมและวฒันธรรมเป็นเอกลกัษณ์ ประกอบกบัอยูใ่นเขตพืน้ทีย่ทุธศาสตรข์องประเทศ ทีมี่รปูแบบของการพฒันา 
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงเป็นความจำาเป็นที่จะต้องจัดตั้งสำานักวิชาที่ทำาหน้าที่ในการสอนและวิจัยทาง
ด้านสังคมข้ึนเป็นการเฉพาะ และเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นสำานักวิชาสังคมศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการ 
ทีม่รีปูแบบสงัคมศาสตรเ์ชงิประยกุต ์และสอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงกบัสภาพสังคมในภมูภิาคนี ้ จงึกำาหนด
ให้มีชื่อว่า “สำานักวิชานวัตกรรมสังคม”
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14. สำานักวิชาจีนวิทยา (School of Sinology)

การเรียนการสอนภาษาจีน เริ่มต้นเกิดขึ้นในสำานักวิชาศิลปศาสตร์ โดยหลักสูตรแรกคือ จีนธุรกิจ   
(Business Chinese) และต่อมาได้มีหลักสูตรต่างๆ เพิ่มขึ้นมาอีกหลายหลักสูตร เช่น ภาษาและวัฒนธรรมจีน   
การสอนภาษาจีน ล่ามและการแปล รวมทั้งหลักสูตรระดับปริญญาโทด้วย ซึ่งหลังสุดในปี พ.ศ. 2557 ก็ได้เปิด 
สาขาวิชาจีนศึกษา (Chinese Study) ดังนั้น การขยายตัวที่รวดเร็วทางด้านหลักสูตรภาษาจีน จึงเป็นความ
จำาเป็นทีจ่ะต้องจดัตัง้เปน็ “สำานกัวชิาจนีวทิยา” ขึน้ เพ่ือให้สามารถพัฒนาวชิาการทีเ่กีย่วกบัจีน ไดโ้ดยกวา้งขวาง 
ต่อไป หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสำานกัวชิาจนีวิทยาโดยตรง ไดแ้กส่ถาบนัขงจือ่ และศนูย์ภาษาและวฒันธรรมจีน 
สิรินธร ที่ได้ทำางานร่วมกันโดยใกล้ชิด ในระยะที่ผ่านมาบัณฑิตที่จบการศึกษาในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับ 
ภาษาจีนของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงจากสถานประกอบการต่างๆ 

6.2  การเปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
      ในระหว่างปี พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2558

ปีการศึกษา 2542

  ปริญญาตรี

 1.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

 2.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีการศึกษา 2543

 ปริญญาตรี

 1.  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา 2544

 ปริญญาตรี

 1.  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

 2.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ปัจจุบัน คือ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

ปีการศึกษา 2545

 ปริญญาตรี

 1. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 2. บัญชีบัณฑิต

 3. เศรษฐศาสตรบัณฑิต

 4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ  
   (ปัจจุบัน คือ วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ)
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ปีการศึกษา 2545 (ต่อ)

 ปริญญาโท

 1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2546

 ปริญญาตรี

 1.  นิติศาสตรบัณฑิต

 2.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์  
  (ปัจจุบัน คือ เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ)

 ปริญญาโท

 1.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 2.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

ปีการศึกษา 2547

 ปริญญาตรี

 1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

 ปริญญาโท

  1.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 2.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

 3.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำานวณ

 4.  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 5.  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา

 ปริญญาเอก

 1.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 2.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

ปีการศึกษา 2548

 ปริญญาตรี

 1.  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

 2.  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

 3.  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

 4.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

 5.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง

 6.  การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

 7. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
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ปีการศึกษา 2548 (ต่อ)

 ปริญญาโท

 1.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง

 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 3.  นิติศาสตรมหาบัณฑิต

 ปริญญาเอก

 1.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 2.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

 3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำานวณ

ปีการศึกษา 2549

 ปริญญาโท

 1.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
  (ปัจจุบัน คือ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

 ปริญญาเอก

 1.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์

 2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีการศึกษา 2550

 ปริญญาตรี

  1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต

  2. กายภาพบำาบัดบัณฑิต

  3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย

 ปริญญาโท

   1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

ปีการศึกษา 2551

 ปริญญาตรี

 1. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

 2.  วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม

 3.  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
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ปีการศึกษา 2551 (ต่อ)

 ปริญญาโท

 1.  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย

 2.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร

 3.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา

 ปริญญาเอก

 1.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

 2.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา

ปีการศึกษา 2552

 ปริญญาตรี

 1.  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ปัจจุบัน คือ ภาษาและวัฒนธรรมจีน)

 ปริญญาโท

 1.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

 2.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

 3.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 ปริญญาเอก

 1.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

 2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ปีการศึกษา 2553

 ปริญญาตรี

 1.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

 ปริญญาโท

 1. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 ปริญญาเอก

 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง

ปีการศึกษา 2555

 ปริญญาตรี

 1.  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

 ปริญญาโท

 1.  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ

 2.  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารวิสาหกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)



49

ปีการศึกษา 2555 (ต่อ) 

 ปริญญาเอก

 1.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 2.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ

 ปีการศึกษา 2556

 ปริญญาตรี

 1.  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ

 2.  แพทยศาสตรบัณฑิต

 3.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

 ปริญญาโท

 1.  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

 ปริญญาเอก

 1.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ปีการศึกษา 2557

 ปริญญาตรี

 1.  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

 2.  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

 3.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 4.  การแพทย์แผนจีนบัณฑิต

ปีการศึกษา 2558

 ปริญญาตรี

 1.  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา

6.3  งานวิจัย

ด้วยเหตุท่ีเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ บุคลากรใหม่ และสภาพแวดล้อมยังไม่เอื้ออำานวยต่อการวิจัยอย่าง 
เต็มที่  ดังนั้นในระยะ 5 - 10 ปีแรก  งานวิจัยในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จึงเป็นงานวิจัยขั้นพื้นฐาน แต่ก็ได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอก เช่น สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวจัิยแหง่ชาต ิ(สกว.) สำานกังานพฒันางานวจิยัการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำานกังานคณะกรรมการ
การอดุมศึกษา (สกอ.)  รวมทัง้จากเงนิงบประมาณของมหาวทิยาลัย  เปน็ผลใหก้ารพัฒนางานวจิยัมพัีฒนาการ
ตามลำาดับ สำาหรับในช่วง 10 – 15 ปี ได้มีผลงานวิจัยในระดับชาติมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีการจดทะเบียน 
สทิธบิตัรผลงานวจิยั เพือ่เปน็ทรัพยสิ์นทางปญัญาเพิม่มากขึน้โดยเฉพาะอย่างย่ิงทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในขณะนี้ มีงานวิจัยที่กำาลังอยู่ในขั้นตอนการดำาเนินการอยู่ในทุกสำานักวิชา   
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6.4  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เปิดดำาเนินการโรงพยาบาลทั้งที่จังหวัดเชียงรายและกรุงเทพมหานคร เพื่อ
ใช้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติในการเรียนการสอนในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเน้นการแพทย์
ทางเลือก ดังนี้คือ 

1. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  ได้รับการจัดตั้งขึ้นและเปิดดำาเนินการ 
ในเบื้องต้น เมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการ
แพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์ทางเลือก และนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพด้านต่างๆ  
รวมทัง้สาขาวชิาพยาบาลศาสตรด์ว้ย โดยมีลักษณะการใหบ้ริการรกัษาแบบผสมผสาน รว่มกบัแพทย์แผนปจัจบุนั  

 เป็นโรงพยาบาล ขนาด 107 เตียง มีห้องผู้ป่วยธรรมดา 61 ห้อง ห้องผู้ป่วยพิเศษ 4 ห้อง  นับถึงวันนี้ 
ไดใ้หบ้ริการผู้ปว่ยทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  ซึง่สว่นใหญเ่ปน็นกัศกึษาและบคุลากรของมหาวทิยาลยั  

 2. โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง กรงุเทพมหานคร จดัตัง้ขึน้เพ่ือเปน็สถานทีเ่รยีนและฝึกปฏบัิต ิ
ของนักศึกษาสำานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ต้ังอยู่ที่
อาคารอโศกเพลส ถนนอโศก  กรงุเทพมหานคร  ไดมี้พิธเีปดิอยา่งเปน็ทางการเมือ่วนัที ่28 สงิหาคม พ.ศ. 2552  
โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ได้เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
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บทที่ 7
การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ในระยะเตรยีมการจัดตัง้มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  คณะกรรมการทีเ่กีย่วข้องหลายฝ่ายได้มีข้อเสนอแนะว่า 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในอนาคต น่าจะก้าวไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ ดังนั้น การเตรียม 
ความพร้อมต่างๆ จึงมีความมุ่งหมายที่จะรองรับความเป็นนานาชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม  
หลงัจากท่ีเปิดดำาเนนิการรบันกัศกึษารุน่แรก เมือ่วนัที ่6 มถินุายน พ.ศ. 2542 แล้ว การดำาเนนิการต่างๆ ในระยะ
แรกยังไม่มีความพร้อมเพียงพอ  ทั้งทางด้านกายภาพและการจัดการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นการ
สร้างความเข้มแขง็ในด้านต่างๆ เป็นหลกั  แต่กไ็ม่ละทิง้แนวคดิทีจ่ะเสรมิสร้างความสัมพนัธ์กบัมหาวิทยาลัยช้ันนำา 
ในต่างประเทศ  คณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัในขณะนัน้  ตระหนกัดว่ีา หากมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงยงัไม่มคีวาม
เข้มแข็งเพียงพอ ก็ยากที่จะหามหาวิทยาลัยชั้นดีในต่างประเทศมาร่วมดำาเนินการได้ ดังนั้น การสร้างความ 
เข้มแข็งในด้านต่างๆ จึงเป็นภาระหลักที่จำาเป็นต้องดำาเนินการโดยเร่งด่วน

มหาวิทยาลัยต่างชาติที่ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นมหาวิทยาลัยแรก คือ  
Brock University  อยู่ทีเ่มือง Toronto  ประเทศ Canada  ได้ลงนามความร่วมมอืเมือ่วนัที ่16 พฤศจกิายน พ.ศ.  
2543  ซึ่งต่อมา Brock University ได้ส่งอาจารย์สองท่านมาช่วยสอนภาษาอังกฤษ  ซึ่งขณะนั้นมีที่ทำาการอยู่
ทีอ่าคารส่วนหน้า  เหตกุารณ์นีน้บัเป็นประวตัศิาสตร์ความสมัพันธ์ระหว่างประเทศครัง้แรกสดุของมหาวิทยาลยั
แม่ฟ้าหลวง  ซึ่งต่อมาได้มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเดินทางไปฝึกอบรมภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยนี้

หลังจากนั้นมา  มหาวิทยาลัยมีความเติบโตขึ้น  จึงได้มีการสร้างความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยต่างๆ  ทั้ง
ในทวีปเอเชีย  ยุโรป  และสหรัฐอเมริกา  มาตามลำาดับ

กรอบความร่วมมือที่ทำากับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในต่างประเทศนั้น ส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านการ 
แลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนคณาจารย์  การแลกเปลี่ยนหรือการทำาวิจัยร่วม  รวมทั้งความร่วมมือด้าน
วิชาการอื่นๆ

นับเนื่องถึงปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มีโครงการความร่วมมือกับ  58  สถาบัน  ใน 21 ประเทศ  
ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาและวัฒนธรรมไทย การพัฒนาสินค้า OTOP  
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์
สุขภาพ อุตสาหกรรมเกษตร การท่องเที่ยว Logistics การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และการ
เรียนการสอนแบบ Problem Based Learning  (PBL) เป็นต้น
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กล่าวโดยสรปุแล้ว มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงได้มกีารพฒันาความสมัพนัธ์กบัมหาวทิยาลัยในประเทศต่างๆ  
ในเกือบทั่วทุกทวีป ดังตัวอย่าง เช่น

 1.  สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้): Kyonggi University

2.  สาธารณรัฐประชาชนจีน: Beijing Language and Culture University, Xishuangbanna  
     Education Ministry, Xiamen University, Yunnan Normal University, Peking University

3.  ประเทศญี่ปุ่น: Chiba University, SHISEDO Company Limited, Meio University,  
     Juntendo University

4.  ประเทศนิวซีแลนด์:  Massey University

5.  ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม:  Group T Leuven Engineering School

6.  สาธารณรัฐฝรั่งเศส:  La Rochelle University, Lyon 1 University

7.  สาธารณรัฐฟินแลนด์ The University of Joensuu

8.  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี:  Stuttgart Media University – Hochschule der Medien Villa  
     Medica

9.  สหพันธรัฐรัสเซีย:  St. Petersburg State University

10.  สมาพันธรัฐสวิส:  FHS St. Gallen

11.  สาธารณรัฐอินเดีย:  International Institute of Information Technology

12.  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย:  Brawajaya University

13.  สหรัฐอเมริกา:  University of California, Riverside

14.  ราชอาณาจักรเดนมาร์ก:  Aalborg University

15.  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  Bogor Agricultural University

16.  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย MoA ASEAN Inter-Universities Collaboration on Food & Agro- 
     based Engineering and Technology Education (Bogor Declaration)

17.  ประเทศญี่ปุ่น  Graduate School of Horticulture and Faculty of Horticulture, Chiba  
     University 

18.  ประเทศญี่ปุ่น  Department of Dermatology, Kagoshima University

19.  ประเทศญี่ปุ่น  Juntendo University

20.  ประเทศญี่ปุ่น  Nagaoka University of Technology 

21.  ประเทศญี่ปุ่น  Sato Laboratory, Nagaoka University of Technology

22.  ประเทศญี่ปุ่น  Faculty of Agriculture, Shinshu University



53

23.  สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) Ajou University

24.  สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) Duksung Woman’s University

25.  สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) The College of Biochemical Sciences, Kangwon National  
     University

26.  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  National University of Laos (NUOL)

27.  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  Northern Law College (NLC) วิทยาลัยกฎหมาย 
     ภาคเหนือ (แขวงหลวงพระบาง) กระทรวงยุติธรรม

28.  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  Souphanouvong University

29.  ประเทศมาเลเซีย  Universiti Putra Malaysia

30.  ประเทศมาเลเซีย  Universiti Sains Malaysia

31.  ประเทศมาเลเซีย  Universiti Teknologi MARA

32.  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  University of Northern Philippines

33.  สาธารณรัฐประชาชนจีน  Beijing Language and Culture university

34.  สาธารณรัฐประชาชนจีน  Fudan University

35.  สาธารณรัฐประชาชนจีน  Guangzhou University of Chinese Medicine

36.  สาธารณรัฐประชาชนจีน  Guizhou Academy of Agricultural

37.  สาธารณรัฐประชาชนจีน  Xiamen University

38.  สาธารณรัฐประชาชนจีน  Xian Jiotong University

39.  สาธารณรัฐประชาชนจีน  Yunnan Medical University

40.  สาธารณรัฐประชาชนจีน  Yunnan Normal University

41.  สาธารณรัฐประชาชนจีน  Yunnan University of Finance and Economics

42.  สาธารณรัฐประชาชนจีน  Yunnan University

43.  สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)  Asia University

44.  สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)  National Chung Hsing University

45.  สาธารณรัฐออสเตรีย  Management Center Innsbruck

46.  ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม  Ghent University

47.  ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม   GROUP-T Leuven Engineering School

48.  ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม   Leuven Engineering College GROUP-T International  
     University College 'Leuven 



54

49.  สาธารณรัฐเช็ก  The Mendel University in Brno

50.  สาธารณรัฐเช็ก  University of South Bohemia

51.  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation  
     (IFF) : Fraunhofer IFF

52.  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  Ingolstadt University of Applied Sciences 

53.  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  Institute of Agricultural Engineering, Universität Hohenheim

54.  สมาพันธรัฐสวิส  Exchange Agreement : FHS. St. Gallen University of Applied  
     Sciences, Department of Business Administration

55.  สหราชอาณาจักร  Breakspear Medical  Group Ltd.

56.  สหราชอาณาจักร  University of Brighton

57.  สหรัฐอเมริกา  University of Wisconsin Milwaukee

58.  สหรัฐอเมริกา  Interlink Language Center

อาคันตุกะสำาคัญที่มาเยือน

1.   เจ้าชายอากฌิโิน  รชัทายาทลำาดบัที ่2  แห่งประเทศญ่ีปุน่  เสดจ็ฯ เย่ียมชมกจิการของมหาวทิยาลยั  
     เป็นการส่วนพระองค์  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พุทธศักราช 2548

2.  H.E. Madame Chen Zhilli รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
     ได้เดินทางมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พุทธศักราช    
     2542 ณ อาคารส่วนหน้า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  และเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการผลักดันให้ 
     รัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดสร้างศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ที่มหาวิทยาลัย 
     แม่ฟ้าหลวงในเวลาต่อมา

3.  เอกอัครราชทูต  กงสุลประเทศต่างๆ  และอาคันตุกะที่มาเยือน  ในระยะเวลาที่ผ่านมา  มีจาก 
     หลายประเทศ ตัวอย่างเช่น

  •  Mr. Zhang Bao Qing  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  สาธารณรัฐประชาชนจีน

  •  ฯพณฯ นางชลชีนีพันธ์  ชีรานนท์  เอกอัครราชทูตไทย  ณ กรุงเบอร์ลิน  สหพันธ์สาธารณรัฐ 
      เยอรมนี

  •  Mr. Peng Rengdong  กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน  ประจำาจังหวัดเชียงใหม่

  •  H.E. Laurant Aublin  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส
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  •  H.E. Xu Rongkai  ผู้ว่าการมณฑลยูนนานและคณะผู้แทนหอการค้ามณฑลยูนนาน   
      สาธารณรัฐประชาชนจีน

  •  H.E. Pearl Nomvume Magaqa  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

  •  H.E. Mr. Vivek Katju  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย

  •  H.E. Mr. Ibrahim Yusuf  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

  •  Mr. Katsuhiro  Shinohara  กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น

  •  Anil Varma  กงสุลสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย

  •  Mr. Lee Yong IL  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

  •  Liudmila G. Vorobieva  ที่ปรึกษารัฐมนตรี  สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

  •  Dr. George  Weingartner  ที่ปรึกษาฝ่ายการค้า ประจำาสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ 
      ออสเตรีย

  •  Mr. Andy T. Pearce  อุปทูตประจำาสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร

  •  Mr. Johannes  Kerpentier  รองผู้กำากับการตำารวจกลางประจำาราชอาณาจักรเบลเยี่ยม

  •  Mr. Hipni  Matarsad  เอกอัครราชทูตประเทศบรูไนดารุสซาลาม

  •  Mr. Nick  Firlotte  กงสุลและเลขานุการโทประจำาสถานเอกอัครราชทูตแคนาดา

  •  H.E. Mr. Ignazio  Di Pace  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี

  •  H.E. U Ye Win  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

  •  H.E. Mr.Shahed Akhtar  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ

  •  H.E. Mr. Singye Dorjee  เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏาน

  •  H.E. Mrs.Yael Rubinstein  เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอล

  •  H.E. Dr. Andras Balogh  เอกอัครราชทูตประเทศฮังการี

  •  Mr. Michael Morrow  กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำาจังหวัดเชียงใหม่

  •  H.E. Mr. Arno Riedel  เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

  •  H. E. Mr. Lars Eric Backstrom  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์

  •  Mr. Philippe Liege  ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม   
      สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส

  •  H.E. Mr. Eric G. John  เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
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  •  Mr. James Chang  หัวหน้ากองวัฒนธรรม  สำานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

  •  Mr. Chen Jiang  ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรม  สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน

  •  H.E. Mr. Mohammad Hatta  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

  •  Prof. Dr. Didik Sulistyanto  ผู้ช่วยทูตฝ่ายการศึกษา  สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ 
      อินโดนีเซีย

  •  Mr. Dhatu Padmonegoro  หัวหน้าฝ่ายพิธีการ  สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

  •  Mr. Michael Morrow  กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา  ประจำาจังหวัดเชียงใหม่

  •  Mrs. Junko Yokota  กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น  ประจำาจังหวัดเชียงใหม่

  •  Mr. Mark Posey  ผู้แทนทูตสมาพันธรัฐสวิส

  •  H.E. Mr. Arno  Riedel  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรีย

  •  Mr. Peter Jakab  เลขานุการเอกประจำาสถานเอกอัครราชทูตประเทศฮังการี

  •  Mr. Herrle D’ ORIANO  ที่ปรึกษาภูมิภาค  สถานทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส

  •  Mr. Jon Glendinning  กงสุลกิตติมศักดิ์สหราชอาณาจักร  ประจำาจังหวัดเชียงใหม่

  •  Mr. Arvind Kumar  กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย  ประจำาจังหวัดเชียงใหม่

  •  H.E. Quinton Mark Quayle  เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร 

  •  H.E. Dr. Hanns Heinrich Schumacher  เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

  •  H.E. Chen Zhili  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  สาธารณรัฐประชาชนจีน

  •  Madame Xu lin  ผู้อำานวยการ HANBAN  สาธารณรัฐประชาชนจีน

  •  Mr. Zhang Bao Qing  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  สาธารณรัฐประชาชนจีน

  •  H.E. Mr. Fu  Xuezhang  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน

  •  H.E. Mr. Zhang  Jiuhuan  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน

  •  Mr. Qin  Yusen  อุปทูตฝ่ายวัฒนธรรม  สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน

  •  Mr. Chen Jiang   อุปทูตฝ่ายวัฒนธรรม สาธารณรัฐประชาชนจีน

  •  Mr. Xuan Guoxing  อุปทูตฝ่ายเศรษฐกิจ สาธารณรัฐประชาชนจีน

  •  Madame Pang Li  เลขานุการเอกฝ่ายการศึกษา  และผู้แทน HANBAN ในประเทศไทย

  •  H.E. Mr. Lutfi Rauf  เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

  •  H.E. Mr. Kesang Wangdi  เอกอัครราชทูต ราชอาณาจักรภูฏาน

  •  H.E. Mr. Shigekazu Sato  เอกอัครราชทูต ประเทศญี่ปุ่น
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  •  H.E. Mr. Ly Bounkham เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

  •  Mr. Milan Hupcej  อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็ก 

  •  Mr. Akihiko Fujii  กงสุลใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น

  •  Ms. Delphine Derniaux ผู้ช่วยทูต สาธารณรัฐฝรั่งเศส

  •  Mr. Michael Heath กงสุลใหญ่ สหรัฐอเมริกา

  •  Mr. Htun Htun Aung  เลขานุการตรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

  •  H.E. Mr. Ning Fukui  เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีน

  •  H.E. Mr. Rolf Schulze  เอกอัครราชทูต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

  •  Mr. Chao Xiaoliang  กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน

  •  H.E. Mr. Vítězslav Grepl  เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐเช็ก

  •  Mr. Dorji Tshering  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนโบราณภูฏาน ราชอาณาจักรภูฏาน 

 การดำาเนินการด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นงานหลักที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะ
ต้องดำาเนินการในระยะต่อไปข้างหน้า  เพราะขณะนี้  มีความพร้อมเพียงพอแล้วที่จะขยายกรอบความร่วมมือ
เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติต่อไป
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บทที่ 8
การพัฒนานักศึกษา

ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีทั้งภูมิรู้และภูมิธรรม รวมทั้ง มีความสามารถในการ 
ปรับตัวเข้าอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงมุ่งม่ันที่จะให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ให้มากที่สุดตลอดช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ โดยนอกจากจัดการศึกษาในห้องเรียนซึ่งเป็นเพียง 
ส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้แล้ว  มหาวิทยาลัยยังจัดให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้จากการศึกษานอกห้องเรียน
ในรูปแบบต่างๆ  เพื่อเป็นการเติมเต็มให้นักศึกษาได้สำาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติอันเหมาะสม 
โดยครบถ้วน  การจัดกิจกรรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีประสบการณ์
และความพร้อมที่จะออกไปสู่โลกการงานและสังคมอย่างมีคุณภาพ  สามารถพึ่งพาตนเองได้  และที่สำาคัญที่สุด  
คือ มุ่งหมายให้ทุกคนเป็นคนดี  มีความรักชาติ  และเห็นแก่ประโยชน์ของแผ่นดินเป็นที่ตั้ง (รายละเอียด 
การดำาเนินการ สืบค้นได้จากหนังสือใต้ร่มพระบารมีปกเกล้า 11 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2541 – 2552)
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คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์

รองศาสตราจารย ์ดร. วนัชยั  ศิริชนะ อธกิารบด ี ไดก้ำาหนดคุณสมบตัทิีพึ่งประสงค์ของบณัฑติมหาวทิยาลยั
แม่ฟ้าหลวง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้คือ

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ควรเป็นผู้มีความรู้ในวิชาการที่ศึกษาอย่างเพียงพอเหมาะสมกับปริญญาที่ได้รับ

ทั้งทางด้านภาษา และองค์ความรู้เฉพาะสาขาที่ศึกษา
สามารถเปลี่ยนแปลงหรือประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่ในการปฏิบัติภารกิจ

ได้ด้วยภูมิปัญญาและภูมิธรรม
มีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาและปรับปรุงตนเองและหน้าที่การงานอยู่เป็นนิจ

มีมนุษยสัมพันธ์และคุณธรรมในการดำารงชีวิต
มีความคิดกว้างไกล และสอดคล้องกับทิศทางของประชาคมนานาชาติ

ยึดมั่นในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
และมุ่งประโยชน์ของสังคมและชาติเป็นหลัก

ในการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยได้นำาแนวคิดของ SOTUS (Seniority-Order-Tradition-
Unity-Spirit) หรือ อาวุโส ระเบียบ ประเพณี สามัคคี มีน้ำาใจ  มาใช้เป็นหลักการในการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ  
เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษาได้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม พร้อมจะออกไปสู่สังคมอย่างเข้มแข็งและเป็นพลเมืองดี 
ของชาต ิการใชห้ลกัการตามแนวทางดงักลา่ว มุง่หมายใหน้กัศกึษาของมหาวทิยาลัยมบีคุลิกภาพทีเ่ปน็เอกลักษณ์
ของความเป็นบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในลักษณะของการเป็นผู้เคารพในความเป็นผู้มีอาวุโส   
การยึดมั่นในระเบียบวินัย การธำารงรักษาไว้ซึ่งระเบียบประเพณีอันดีงาม และถึงพร้อมด้วยความสามัคคี 
ในหมู่คณะ  มีน้ำาใจที่ดีต่อสังคมและคนแวดล้อม  

มหาวิทยาลัยมีความระมัดระวังในการนำาระบบ SOTUS มาใช้ในทางท่ีสร้างสรรค์ มีการควบคุม 
อย่างใกล้ชิดมิให้นำาไปใช้โดยผิดวัตถุประสงค์ มีการกำาหนดกรอบในการดำาเนินการของนักศึกษาอย่างชัดเจน  
ดังนั้นในระยะที่ผ่านมาจึงไม่เคยเกิดปัญหาใดๆ แต่ได้สร้างบุคลิกภาพของความเป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวงให้ปรากฏโดยเด่นชัดตลอดมา
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บทที่ 9
การบริการวิชาการ

การบริการวิชาการ เป็นพันธกิจที่สำาคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ต้องจัดให้มีขึ้น เพื่อให้ 
มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน ด้วยการนำาองค์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่  
ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในทางปฏบิติั  ท่ีจะเกิดผลโดยตรงตอ่สงัคมมากทีส่ดุ  จงึไดด้ำาเนนิภารกจิดา้นการใหบ้รกิาร
วิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  โดยมีศูนย์บริการวิชาการ เป็นศูนย์กลางการดำาเนินงานด้วยความ
ร่วมมือจากสำานักวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ  

มหาวทิยาลยัไดด้ำาเนนิการใหบ้รกิารวชิาการมาตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2542  อนัเปน็ปแีรกทีเ่ปดิการเรยีนการสอน  
แต่ในระยะแรก สามารถกระทำาได้ในวงจำากัดเพราะมีบุคลากรและนักศึกษาจำานวนน้อย  โดยเริ่มต้นจากชุมชน 
ที่อยู่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยก่อน ต่อมากิจกรรมการบริการวิชาการได้ขยายตัวเพิ่มพูนมากขึ้นตามลำาดับ

เพื่อให้การบริการวิชาการมีความชัดเจนและมุ่งมั่นที่จะให้มีความสำาคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
มหาวทิยาลัยจงึไดจ้ดัตัง้ศนูย์บรกิารวชิาการขึน้ เพ่ือรบัผดิชอบการดำาเนนิการในการใหบ้รกิารวิชาการแกส่งัคม
โดยเฉพาะ โดยเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าสำานักวิชา และนับเนื่องจากปี พ.ศ. 2542 ถึงปี พ.ศ. 2558  
ศนูยบ์รกิารวชิาการดว้ยความร่วมมอืของทกุสำานกัวชิาและหนว่ยงานตา่งๆ  ในมหาวทิยาลัย  ไดจ้ดัใหม้กิีจกรรม
บริการวิชาการแก่สังคมไปแล้วกว่า 2,500 โครงการ ทั้งในระดับตำาบล จังหวัด และในระดับประเทศ

การบริการวิชาการมีทั้งในส่วนที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำาเนินการเอง เช่น การอบรมเผยแพร่ความรู้
ต่างๆ แก่ประชาชน ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ในส่วนที่ 
ทำาร่วมกับหน่วยงานภายนอกก็มีเป็นจำานวนมาก เช่น กระทรวงศึกษาธิการ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมในจังหวัด
เชียงราย โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน รวมทั้งการให้ความร่วมมือกับสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (กพ.) ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2558  มีข้าราชการที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วเกือบ 
10,000 คน 
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การให้บริการวิชาการในอนาคตที่สำาคัญ คือ การจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park)  
ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้เริ่มดำาเนินการมาแล้วระยะหนึ่ง   
รวมทั้งที่ได้ดำาเนินการโครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถในการประกอบการธุรกิจในโครงการ  
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (University Business Incubators - UBI) ร่วมกับรัฐบาล

การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย จะดำาเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะอย่างย่ิงนโยบาย 
การสร้างขีดความสามารถของคนในชาติ ให้สามารถใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาอาชีพ  
และพัฒนาชาติ  พร้อมกับการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีไปพร้อมกัน  

ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการให้บริการทางวิชาการไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท
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บทที่ 10
โครงการพิเศษ

10.1  พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ด้วยความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มหาวิทยาลัย 
ได้ใช้พระสมัญญานาม “แม่ฟ้าหลวง” เป็นมงคลนามของมหาวิทยาลัย พระองค์จึงทรงเป็นศูนย์รวมใจ 
ของชาวมหาวทิยาลยัแม่ฟา้หลวงมาโดยตลอด  ความตัง้ใจท่ีจะใหม้พีระราชานสุาวรยี ์เพือ่เป็นศนูยร์วมใจและเปน็
เคร่ืองหมายแหง่ความจงรกัภกัด ี ได้มมีาตัง้แตแ่รกเร่ิมของการจดัตัง้มหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง  แต่โดยทีก่ารกอ่สรา้ง 
โดยรวมของมหาวิทยาลัยยังไม่แล้วเสร็จ การดำาเนินการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ีในชว่งแรกจงึยงัไมพ่รอ้ม ตอ่มาในป ีพ.ศ. 2547 หลังจากทีก่ารกอ่สรา้งมหาวทิยาลัยเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 
เป็นส่วนใหญ่ จึงได้ดำาเนินการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีประวัติ 
ความเป็นมาตามหนังสือใต้ร่มพระบารมีปกเกล้า 11 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  2541 – 2552   

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จฯ แทนพระองค์ 
ทรงเททองหล่อพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่  15  ธันวาคม พ.ศ. 2547

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จฯ  
ทอดพระเนตรพระรูปต้นแบบพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

เมื่อวันที่  15  มิถุนายน พ.ศ. 2547  ณ  บ้านเลขที่  35/75 ถนนพุทธมณฑล 1   
หมู่บ้านมหาดไทย  กรุงเทพมหานคร   

และได้มีพระดำารัสว่า “สวยงาม เหมือนองค์จริงมาก”
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สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการประกอบพิธีเปิด 
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2548

พิธีชัยมังคลาภิเษก ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2548
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10.2  พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี และวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำามหาวิทยาลัย โดยในเบื้องต้น 
ยังไม่ได้กำาหนดว่าจะจัดสร้างพระพุทธรูปแบบใดและชนิดใด ในที่สุดได้พิจารณาเห็นว่า พระพุทธรูป 
พระเจ้าล้านทอง ซึ่งประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย  
มพุีทธลกัษณะทีง่ดงาม  มปีระวตัคิวามเปน็มาทีน่า่เล่ือมใส  ศรทัธา  เปน็พระพุทธรปูศกัดิส์ทิธิท์ีช่าวเชียงรายได้
ให้ความเคารพบูชามาแต่โบราณกาล  จึงได้เห็นสมควรที่จะจัดสร้างพระเจ้าล้านทองดังกล่าว เป็นพระประธาน
ประจำามหาวิทยาลัย โดยยอ่ส่วนลงรอ้ยละ 10  โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากพระธรรมราชานวุตัร  เจา้คณะภาค 6 
และเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว  

หลงัจากทีไ่ดด้ำารทิีจ่ะสรา้งพระประธานประจำามหาวทิยาลยัตามรปูแบบดงักล่าวแลว้ มหาวทิยาลยัจงึไดน้ำา
ความขึน้กราบบงัคมทลูขอพระบรมราชานญุาตจดัสรา้งพระประธานประจำามหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง ในวโรกาส
ครบรอบ 50 พระชนมพรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยได้ขอพระราชทานนาม
ว่า “พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  ซึ่งได้รับพระ
มหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต

เพื่อให้พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ได้จัดสร้างขึ้นมีสถานที่ประดิษฐานที่เหมาะสมและสามารถ
ประกอบพิธีทางศาสนาได้โดยสะดวก จึงได้ดำาริให้มีการจัดสร้างวิหารขึ้น เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐาน และเพื่อให้
เป็นการอนุรักษ์ศิลปะของการก่อสร้างวิหารแบบล้านนา และเพ่ือให้มีความสวย สง่า สมควรแก่การเป็นวิหาร 
ที่จะประดิษฐานพระประธานประจำามหาวิทยาลัย จึงได้เลือกรูปแบบการก่อสร้างท่ีแสดงออกถึงความเป็น 
สถาปัตยกรรมแบบล้านนา ตามรูปแบบของวิหารวัดพระธาตุลำาปางหลวง  วัดปงยางคก และวัดไหล่หิน  
จังหวัดลำาปาง  ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาแบบวิหารโล่ง    

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป 
พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ  ณ  มณฑลพิธีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
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พิธีมหาพุทธาภิเษกพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
เมื่อวันที่  18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

 วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ
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10.3 สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
มหาราชา

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทุกตารางนิ้วให้เป็น University in the Park 
ตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแต่แรกเริ่ม ปฏิบัติพลิกฟ้ืนคืนสภาพป่าจึงได้ดำาเนินการมาอย่าง 
ต่อเนื่องไปในทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ประจวบกับปี พ.ศ. 2550 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา  รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ จึงได้เสนอโครงการจัดตั้ง  
“สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา” ต่อสภามหาวิทยาลัย  
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ดำาเนินโครงการได้ โดยแบ่งการดำาเนินการออกเป็น 
ระยะๆ โดยระยะแรกจะเป็นระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2554  ซึ่งต่อมาได้นำาความเพื่อกราบบังคมทูลขอพระบรม 
ราชานุญาตดำาเนินโครงการ ซึ่งก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้ดำาเนินการเป็นโครงการ
เฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา มหาราชา ได ้ ดงันัน้ มหาวทิยาลัยจงึไดด้ำาเนนิการโครงการนีม้าตัง้แตป่งีบประมาณ 
พ.ศ. 2551 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประเดิมจำานวน 5 ล้านบาท และได้รับ
จัดสรรงบประมาณจากสำานักงบประมาณ ปีละ 5 ล้านบาท ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยดำาเนินการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
มหาราชา นี้ ด้วยพลังศรัทธาแห่งความจงรักภักดี และเชื่อว่า สวนพฤกษศาสตร์ฯ นี้ จะเป็นสวนพฤกษศาสตร์
ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในอนาคต และสอดคล้องกับพระราชปณิธาน “ปลูกป่า สร้างคน” ของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี ที่มุ่งหวังให้ผืนแผ่นดินไทย มีความสงบและร่มเย็นชั่วนิรันดร์

พิธีเปิดป้ายโครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา  
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2550
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10.4  สวนซากุระเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้พิจารณาเห็นสมควรจัดทำาโครงการสวนซากุระเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 
ของสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาไม้
นานาพรรณ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีเอกลักษณ์ พร้อมท้ังสร้างจิตสำานึกให้ประชาชนรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยทำาการรวบรวมและจัดแสดงสายพันธุ์ซากุระ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
โดยผู้ให้การสนับสนุนหลัก คือ นายสงคราม  ชีวประวัติดำารงค์ ที่ให้การสนับสนุนตั้งแต่แรกเริ่ม

โครงการปลูกซากุระเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 

2 เมษายน 2558
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บทที่ 11
แนวคิดการให้โอกาสทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพในระดับสากล  
แต่ในขณะเดียวกัน ก็มิได้ลืมที่จะเหลียวแลผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ไม่ว่าเนื่องมาจากพ้ืนฐานการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ที่ไม่เพียงพอที่จะสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัย หรือมีฐานะยากจน จนไม่อาจเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยได้ นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ก็มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะร่วมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาและให้โอกาส ครู ที่อยู่ในโรงเรียนต่างๆ โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงราย  
ไดม้โีอกาสในการพฒันาทางวิชาการของตนเอง เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความสามารถ ในการสอนนกัเรยีน  ใหม้คีณุภาพ
เพิ่มขึ้น  อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาของชาติโดยรวมต่อไป  ซึ่งจะเป็นการลดช่องว่าง ทางด้านคุณภาพการ 
ศึกษาของชาติ และให้โอกาสกับนักเรียนในชนบทได้รับการศึกษา ที่เท่าเทียมกับนักเรียนที่อยู่ในเมืองใหญ่   
หรือในกรุงเทพมหานครได้ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้กำาหนดแนวปฏิบัติไว้ว่า ในกรณีที่มีความจำาเป็นที่จะ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศในทางใดก็ตาม ก็จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่

11.1 การให้โอกาสแก่ผู้ที่อยากเรียน

การให้โอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นหลักการและแนวคิดที่สำาคัญ ที่มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวงไดด้ำาเนนิการตดิตอ่กนัมาอยา่งตอ่เนือ่ง  ตัง้แตว่าระแรกของการรบันกัศกึษารุน่ที ่ 1  ของมหาวทิยาลยั
แห่งนี้  ด้วยความตระหนักว่า  นักเรียนโดยทั่วไปที่สามารถเรียนจนจบการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
หากมคีวามประสงคจ์ะเขา้รับการศึกษาในระดับอดุมศกึษา และมสีตปิญัญาทีส่ามารถจะเลา่เรยีนได ้ ควรมโีอกาส
ได้รับการศึกษา ตามที่มีความต้องการ ตามกำาลังสติปัญญา โดยไม่ให้ความยากจนมาเป็นอุปสรรค  

จากประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยเอง ในการรับนักศึกษารุ่นแรกๆ ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่พลาดหวังจาก
การสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ แต่เมื่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้โอกาส แก่นักเรียนเหล่านั้น ที่จะ 
เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย ก็พบว่า เกือบทั้งหมดสามารถศึกษาเล่าเรียนได้ และเมื่อจบการศึกษาออกไป 
ก็เป็นผู้มีความสามารถในการปฏิบัติกิจการงาน มีอาชีพ และมีอนาคตที่ดี จึงเป็นสิ่งที่อธิบายได้ว่า การสอบเข้า
มหาวทิยาลยัไมไ่ดน้ัน้ มใิชเ่ปน็เพราะเขาเหล่าน้ันเปน็ผูด้อ้ยสติปัญญา  แต่เปน็เพราะไมม่โีอกาสทีจ่ะไดเ้ขา้รบัการ
ศกึษา  อันเนือ่งมาจากพืน้ฐานการศึกษาในระดับมธัยมปลาย ไมเ่ข้มแขง็พอ ทีจ่ะแขง่ขนักบันักเรยีนอืน่ทีม่โีอกาส 
มากกว่าได้ นอกจากนี้ยังพบว่า นักศึกษาจำานวนมากผู้ปกครองมีฐานะยากจน แต่เขาเหล่านั้นก็พยายามที่จะ
ขวนขวาย ส่งเสียให้บุตรหลานได้เข้ารับการศึกษาท่ีดี มีหลายรายที่มหาวิทยาลัยต้องหยิบยื่นความช่วยเหลือ
ด้านทุนทรัพย์ เพื่อให้สามารถเล่าเรียนจนสำาเร็จการศึกษาได้  
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จากประสบการณ์และสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ที่ได้พบเห็นมาตั้งแต่
แรกเปิดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้กำาหนดปรัชญาและแนวคิดไว้ว่า “จะไม่มีนักศึกษาคนใด ต้องออกจาก
มหาวิทยาลัย อันเน่ืองมาจากความยากจน”  นอกจากนี้ ยังได้กำาหนดไว้ว่า  “จะให้โอกาสแก่ผู้ท่ีอยากเรียน   
ไดม้โีอกาสท่ีจะเขา้มารับการศึกษามากทีสุ่ดเทา่ทีจ่ะทำาได ้โดยมเีงือ่นไขน้อยทีส่ดุ  หากนกัเรยีนเหล่านัน้ มคีวาม
สามารถเพียงพอที่จะศึกษาได้”  จากแนวคิดดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้นำาไปใช้ปฏิบัติในการรับนักศึกษา และให้
ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  มีการระดมทุนจากแหล่งต่างๆ  เพื่อให้ความช่วยเหลือเสมอมา    
ในปี พ.ศ. 2557  มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาโดยรวม รวมทั้งสิ้นกว่า 15 ล้านบาท   
ซึ่งมีส่วนช่วยให้นักศึกษาเหล่านั้น สามารถศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษาได้  

11.2 การให้โอกาสครูในโรงเรียนมัธยมในจังหวัดเชียงราย ในการพัฒนาวิชาการ

จากการรับนักศึกษาใหม่ เข้าสู่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงต่อเนื่องหลายปี  ได้พบว่า พื้นฐานทางการศึกษา
ระดับมธัยมปลายของนกัศึกษาไมเ่พยีงพอทีจ่ะเขา้ศกึษาไดอ้ย่างราบรืน่  จงึเกดิความคดิทีจ่ะเขา้ไปมสีว่นในการ
พัฒนาครูประจำาการที่อยู่ในโรงเรียนมัธยมต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย   

ในการนี้ในเบื้องต้นได้รับความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการให้การสนับสนุน
โครงการพัฒนาครูชนบทขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2549 - 2551 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 14 ล้านบาท เป็นโครงการ 3 ปี   
โดยในโครงการดังกล่าว จะนำาครูประจำาการ ใน 3 กลุ่มสาระวิชา  คือ  อังกฤษ  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  
เข้ามารับการอบรมฟื้นฟูเนื้อหาสาระ เพื่อใช้ในการสอนนักเรียน ผลปรากฏว่า คุณภาพของครูเพ่ิมขึ้น 
อย่างเห็นได้ชัด ใน 11 โรงเรียนที่อยู่ในโครงการ ทั้งนี้ โดยวัดจากผลการสอบ ONET ของนักเรียนเหล่านั้น  
ทีเ่พิม่ขึน้อยา่งเห็นได้ชดั และภายหลงัไดม้โีรงเรยีนแสดงความจำานงขอเขา้มารว่มในโครงการมากขึน้ อันเปน็สิง่
แสดงให้เห็นความสำาเร็จในการดำาเนินการ  

เม่ือโครงการสนบัสนนุจากตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยสิน้สดุลง  หลังจากดำาเนนิการไปแล้วประมาณ 
4 ปี มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่า ควรจะได้ดำาเนินโครงการนี้ต่อเนื่อง และเพื่อให้โครงการนี้มีความถาวร   
จึงได้ดำาเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อการพัฒนาครูชนบท” ขึ้น เมื่อวันที่   
6  พฤษภาคม พ.ศ. 2552  โดยทุนดำาเนินการของมูลนิธิฯ ในเบื้องต้นนั้น ได้รับการสนับสนุนจากคณะนักศึกษา 
วิทยาลัยตลาดทุน รุ่นท่ี 7 เป็นจำานวนเงินประมาณ 6 ล้านบาท ซึ่งผู้ที่ให้การสนับสนุนรายใหญ่ที่สุดคือ  
คุณเสถียร  เศรษฐสิทธิ์  ที่ได้บริจาคเป็นจำานวนเงิน  5 ล้านบาท และมหาวิทยาลัยได้โอนเงินจำานวนหนึ่ง  
ที่เหลือจากการดำาเนินการตามโครงการร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้ามาสมทบเป็นเงินทุนของมูลนิธิฯ ด้วย    
การดำาเนินการของมูลนิธิฯ ได้ดำาเนินการต่อเน่ืองและสามารถพัฒนาคุณภาพของครูระดับมัธยมศึกษาของ
โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเชียงรายมาจนถึงปัจจุบัน ในขณะนี้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นสมาชิกในเครือข่าย
ของมูลนิธิฯ จำานวน 46 โรงเรียน
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 การดำาเนนิการของมลูนธิิฯ เปน็สว่นหนึง่ของเจตนารมณข์องมหาวทิยาลยั ทีต่อ้งการทีจ่ะใหผู้ด้้อยโอกาส
ทางการศึกษา ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน  และเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด คือ การยก
ระดับคุณภาพของครู  ในปัจจุบันผลการสอบ ONET ของนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงรายเพิ่มขึ้นอย่าง 
เห็นได้ชัด  นับเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอีกโครงการหนึ่ง ที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำาขึ้น

11.3 โครงการกองทุนสิรินธร เพื่อการพัฒนาครูสอนภาษาจีน

หลังจากได้มีการเปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงข้ึนแล้ว ในปี พ.ศ. 2547  
มหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวงกไ็ดรั้บการยอมรบัโดยทัว่ไปวา่ เปน็มหาวทิยาลยัทีจ่ดัสอนภาษาจนีได้อย่างมคีณุภาพ  
ภายใต้ความชว่ยเหลอืของรัฐบาลประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี  และไดม้กีารจดัตัง้ศนูยภ์าษาและวฒันธรรม
จีนสิรินธรขึ้น  มหาวิทยาลัยได้ขยายการจัดการเรียนการสอนให้กว้างขวางขึ้น  โดยมีการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนขึ้นที่กรุงเทพมหานครด้วย  

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545  เป็นต้นมา  มีความตื่นตัวในเรื่องการเรียนภาษาจีน โดยทั่วไป มีการเปิดโรงเรียน
สอนภาษาจีนเล็กๆ  ตามที่ต่างๆ  ซึ่งบุคคลที่มาสอนภาษาจีน มิได้เป็นครูสอนภาษาจีนโดยตรง  ในโรงเรียน
ต่างๆ  ก็มีความคิดริเริ่มที่จะให้นักเรียนได้เรียนภาษาจีนด้วย  จึงมีความขาดแคลนครูสอนภาษาจีนโดยทั่วไป  

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยการสนับสนุนของนายไกรสร  จันศิริ  ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
ได้เป็นแกนนำาในการรณรงค์จัดหาทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาครูสอนภาษาจีนขึ้นในประเทศไทย สามารถ 
ระดมทุนจากนักธุรกิจชาวจีน ได้อย่างรวดเร็ว ภายใน 3 เดือน สามารถจัดตั้งกองทุนฯ ได้ เป็นเงิน 20 ล้านบาท 
และได้ขอพระราชทานชื่อกองทุนว่า “กองทุนสิรินธรเพ่ือพัฒนาครูสอนภาษาจีน” ซึ่งต่อมากองทุนฯ นี้  
ได้มีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาครูสอนภาษาจีนให้กับกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

กระทรวงศึกษาธกิาร ไดป้ระกาศให้ทกุโรงเรียนสอนภาษาจนี  เมือ่ป ีพ.ศ. 2557 ในขณะนัน้ โรงเรยีนต่างๆ 
ในประเทศไทย เกิดความขาดแคลนครูสอนภาษาจนีขึน้ในทนัท ีเพราะมไิด้มกีารเตรยีมการไวก้อ่น  มหาวทิยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง จึงใช้กลไกของกองทุนสิรินธรเพื่อพัฒนาครูสอนภาษาจีน ในการดำาเนินการร่วมกับกระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศขึ้น  โดยจัดการอบรมครูสอนภาษาจีน ทั้ง
ในเขตกรุงเทพมหานคร และที่จังหวัดเชียงราย  ซึ่งจากโครงการดังกล่าว ทำาให้สามารถพัฒนาครูสอนภาษาจีน
เบื้องต้น ได้ถึงเกือบสามพันคน  ภายในระยะเวลาประมาณ 2 ปี  

การดำาเนนิการของกองทนุสรินิธรเพือ่พัฒนาครูสอนภาษาจนี ดงักล่าว ทำาใหแ้ตล่ะโรงเรียนไดม้กีารพฒันา
ครูสอนภาษาจีนขึ้น  เป็นการให้โอกาสแก่นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ  ได้มีโอกาสได้เรียนภาษาจีนจากครูที่ได้รับ
การอบรม  อันเนื่องมาจากนโยบายการดำาเนินการของมหาวิทยาลัยดังกล่าว  
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11.4 โครงการรณรงค์จัดหาทุนการศึกษา

จากการที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศว่า  “จะไม่มีนักศึกษาคนใด ต้องออกจากมหาวิทยาลัย เพราะความ
ยากจน”  อันเป็นนโยบายการให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส โดยมิได้มีงบประมาณสนับสนุน มหาวิทยาลัยจึงได้ 
รณรงค์เพื่อให้มีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทรัพย์ในโอกาสต่างๆ เสมอมา ทั้งจากในจังหวัดเชียงราย 
และจากกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง ในวาระและโอกาสต่างๆ ที่มีผู้มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัย เป็นผลให้
มหาวิทยาลัยได้รับเงินบริจาคเพื่อนำามาเป็นทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาผู้ยากไร้ เป็นจำานวนมาก ในแต่ละปี 
มหาวิทยาลัยจะจัดสรรทุนการศึกษาประมาณปีละ  10 – 15 ล้านบาท  อยู่เป็นประจำา  นอกจากนี้ยังมีทุนอาหาร
กลางวัน  ทุนฉุกเฉิน  และทุนการศึกษาอื่นๆ  ที่จัดสรรให้ตามกำาลังเงินที่มี  

การบรจิาคทรพัยเ์พือ่สนบัสนนุการศึกษานี ้ ไดแ้พรห่ลายตามลำาดับ  กรรมการสภามหาวทิยาลยัหลายทา่น 
มีส่วนสำาคัญในการบริจาค หรือรณรงค์หาผู้บริจาค  ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ในทกุยคุสมยั ไดใ้หก้ารสนบัสนนุการดำาเนนิการจัดหาทนุการศกึษาของมหาวทิยาลัย อยา่งจรงิจงั  ไมว่า่จะเปน็
เรื่องใดก็ตาม  

พิิธีมอบทุนการศึกษา
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บทที่ 12
รูปแบบและแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยไว้ว่า จะเป็นมหาวิทยาลัย 
ในกำากับของรัฐ  เพื่อให้มีความคล่องตัวในการดำาเนินการ  ดังนั้น  ภายใต้หลักการดังกล่าว สภามหาวิทยาลัย 
จึงได้ออกระเบียบว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ตลอดจนข้อบังคับ และ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ เพื่อมาเป็นกรอบในการดำาเนินการ ทั้งทางด้านบริหารทั่วไปและบริหารวิชาการของ
มหาวิทยาลัย

12.1  การบริหารทั่วไป

การเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ  ถึงแม้ว่าจะมีอิสระในการดำาเนินการ ภายใต้การกำากับดูแลของ 
สภามหาวิทยาลัย ซึง่ดเูหมือนวา่จะมอิีสระในการดำาเนนิการอยูม่ากกต็าม  แตใ่นฐานะทีเ่ปน็มหาวทิยาลยัของรัฐ  
ที่ยังต้องพึ่งพางบประมาณจากรัฐ ดังนั้น จึงยังมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ จากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ  
อยู่โดยใกล้ชิด  เช่น  สำานักงบประมาณ  กรมบัญชีกลาง  สำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน  รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ   
ที่คณะรัฐมนตรีได้ออกมาบังคับใช้ เป็นครั้งคราว  การบริหารของมหาวิทยาลัยจึงมิได้มีอิสระไปทั้งหมด  

ระเบียบวา่ดว้ยการเงนิและทรพัยส์นิ ทีไ่ดก้ำาหนดขึน้  ชว่ยใหม้หาวทิยาลยัสามารถบรหิารจดัการทางด้าน 
การเงิน ทรัพย์สิน และพัสดุ ได้คล่องตัวตามสมควร การจัดซ้ือ จัดจ้าง สามารถกระทำาได้ภายใต้กรอบที่ได้
กำาหนดไว้  แต่อย่างไรก็ตาม  มหาวิทยาลัยยึดหลักความถูกต้อง  โปร่งใส  และความพร้อมที่จะได้รับการตรวจ
สอบจากภายนอกตลอดเวลา ความซื่อสัตย์สุจริตในการบริหาร เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยยึดถือ และเป็นหลักการ
ที่จะต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตามกฎหมายได้กำาหนดให้สำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องส่งบัญชีการดำาเนินการให้ตรวจสอบเป็นประจำาทุกปี ภายในวันที่   
31 ธันวาคม ของทุกปี  

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มีบทบาทอย่างสำาคัญยิ่ง ในการกำากับดูแลทางด้าน การเงิน   
การใชจ่้ายเงนิ การลงทนุ และการจดัหารายไดข้องมหาวทิยาลยั  โดยคณะกรรมการชดุนี ้จะตอ้งพจิารณาอนมุตัิ
งบประมาณรายจา่ยประจำาป ีซึง่เปน็การนำาเงนิงบประมาณแผน่ดิน และงบประมาณท่ีไดจ้ากเงนิรายได ้มาจดัสรร
ร่วมกันในแต่ละปี ก่อนที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ อนุมัติ ต่อไป

การดำาเนินการต่างๆ  ในการบริหาร จะกระทำาในรูปของคณะกรรมการเป็นส่วนใหญ่  ถึงแม้ว่าจะมีกรอบ
ในการให้อำานาจอธิการบดีในการอนุมัติการใช้จ่ายเงินต่างๆ ไว้แล้วก็ตาม แต่ก็มิได้หมายความว่า อธิการบดี 
จะใช้จ่ายเงินได้โดยมิได้มีข้อระเบียบ หรือข้อบังคับที่สภามหาวิทยาลัยกำาหนดขึ้น  ตามที่ต้องการโดยอิสระ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  มีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัย  ให้คำาแนะนำาและให้คำาปรึกษา
แก่มหาวิทยาลัย ในงานที่เก่ียวข้องกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และพิจารณากลั่นกรองเร่ืองที่เกี่ยวกับการ
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บริหารงานบุคคล  เช่น  ระเบียบ  กฎเกณฑ์  ข้อบังคับต่างๆ  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ   
นอกจากนี้ยังทำาหน้าที่เป็นคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ไปพร้อมกันด้วย และโดยที่เป็นมหาวิทยาลัย 
ในกำากับ ไม่ได้ใช้กฎเกณฑ์และข้อบังคับเหมือนกับส่วนราชการทั่วไป ดังนั้นคณะกรรมการบริหารงานบุคคล   
จึงเป็นคณะกรรมการชุดที่มีความสำาคัญอย่างยิ่ง  ต่อการดำาเนินการด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
ในทุกด้าน   

สำาหรับการจัดการด้านทรัพย์สินนั้น มหาวิทยาลัยก็ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยขึ้นอีกชุดหน่ึง เพื่อให้การจัดการทรัพย์สินเป็นไปด้วยความรอบคอบ และเกิดประโยชน์แก่
มหาวิทยาลัยมากที่สุด  

12.2  การบริหารงานแบบรวมศูนย์

ในด้านการจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลัยได้กำาหนดให้ใช้ระบบการบริหารจัดการทางด้านการบริการ   
การบริหารทั่วไป รวมทั้งอาคารสถานที่ เป็นแบบรวมศูนย์ ยกเว้นการบริหารด้านวิชาการที่ให้แต่ละสำานัก 
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ทำาให้สามารถบริหารงานในระยะเริ่มแรกได้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และ 
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า   
โดยมีสำานักงานบริหารกลางให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดทำาแผน 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การจัดซื้อ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ โดย 
อยู่บนพื้นฐานของการรวมงานบริการไว้ที่เดียวกัน แต่แยกภารกิจในการดำาเนินการ ในส่วนของการจัดการด้าน
วชิาการนัน้ มหีน่วยงานทีใ่ห้การสนบัสนนุงานการจดัการเรียนการสอนของสำานกัวชิาทกุสำานกัวชิา  โดยมุง่หมาย
ให้สำานักวิชาต่างๆ  ได้เน้นภารกิจด้านการเรียนการสอน  การผลิตบัณฑิต และการวิจัย เป็นหลัก  

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีศูนย์กลางการให้บริการ เพื่อความสะดวกในการดำาเนินการแต่ละด้าน 
คือ

1.  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

2.  ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.  ศูนย์บริการวิชาการ

การบริหารแบบรวมศูนย์ หรือการบริหารแบบที่ให้มีหน่วยงานกลางทำาหน้าที่ให้บริการทางด้านธุรการ   
การเงนิ  พสัด ุ อาคารสถานท่ี  และการสนบัสนนุทางดา้นวชิาการนัน้ มีข้อดคืีอ ทำาใหเ้กดิการประหยัดทรัพยากร
การบริหาร ทัง้ทางด้านบคุลากร  ครภุณัฑ ์ อาคารสถานที ่ และคา่ใชจ้า่ยในการดำาเนนิการ  ไมเ่กดิความซ้ำาซอ้น 
สำานกัวชิาสามารถปฏบิติัภารกจิหลกัของตนเองไดอ้ย่างเตม็ที ่ แตอ่ย่างไรกต็ามรปูแบบการบรหิารแบบรวมศนูยน์ี ้
จะมคีวามเหมาะสมกับมหาวทิยาลยัท่ีเพิง่เริม่กอ่ตัง้ หรือมขีนาดยังไมใ่หญ่มาก  เพราะประหยัด รวดเร็ว และส่ังการ 
ได้โดยตรง แต่หากมหาวิทยาลัยมีขนาดใหญ่ขึ้น ก็อาจจำาเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้มีการกระจายอำานาจ 
การดำาเนินการไปตามความเหมาะสมได้



77

บทที่ 13
มองอนาคต

สิบเจ็ดปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ยึดมั่นหลักการและแนวคิดของการพัฒนา เพ่ือให้เป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนำาของประเทศ โดยยึดถือพระราชปณิธานของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมี 
ความมุ่งม่ันที่จะปลูกป่าและสร้างคน ให้สังคมมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท้ังทางด้านสิ่งแวดล้อม และการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกด้าน  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงมุ่งเน้นการทำานุบำารุงส่ิงแวดล้อม ทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดี และการส่งเสริมให้สังคมภายนอกได้มีการพัฒนาและเห็นความสำาคัญของ
การรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เกิดในธรรมชาติและตามที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น  ในด้านการสร้างคนนั้น มหาวิทยาลัย 
ใหค้วามสำาคัญกับการผลติบณัฑติทีมี่คุณภาพ  มคีณุธรรม  มีความสามารถในการปรบัตวั และภาคภูมใิจในความ
เปน็คนไทย และตระหนกัในความโชคดทีีม่ใีนหลวง  รวมทัง้ความสำานกึในความกตญัญทูีม่ตีอ่บรรพบรุุษของชาต ิ 

สิบเจ็ดปีที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาทางด้านกายภาพครบถ้วนตามที่กำาหนดไว้ในแผนระยะท่ี 1 ได้มีการ
พัฒนาทางด้านวิชาการครบถ้วนและเกินกว่าที่กำาหนดไว้ในแผนพัฒนาระยะที่ 1  ความเติบโตของมหาวิทยาลัย
ในรอบ 17 ปีที่ผ่านมา  เป็นความเติบโตแบบก้าวกระโดด แต่อย่างไรก็ตามก็มิได้หมายความว่าจะเป็นการ 
เพียงพอแล้ว หรือชะลอการเติบโตในระยะต่อไป  

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ วันนี้ มีความเติบโตและมั่นคงทั้งทางด้านกายภาพ ทางด้านวิชาการ และ
ความยอมรับของสาธารณชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ แต่นับเนื่องจากนี้ไป การแข่งขันจะมีมากขึ้น 
ตามลำาดบั ไมว่า่ในสาขาวชิาใดทีเ่ปดิสอนกต็าม  การยอมรับในระดับสากลจะต้องมมีากขึน้ ความมัน่คงทางด้าน
การเงนิจะต้องมอียา่งเพยีงพอท่ีจะมาใชเ้พือ่การพัฒนาได ้ ความสามารถและความเขม้แขง็ในการบรหิารจะตอ้ง
มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะอยู่ในกระแสของความเปลี่ยนแปลง  ผู้นำาทุกระดับจะต้องมีความสามารถในการนำา
และการจัดการทรัพยากรต่างๆ เป็นอย่างดี  

การบริหารจัดการจะต้องมีความอ่อนตัว และพร้อมจะปรับแปลงให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

การเปิดประตูสู่ AEC เป็นเพียงก้าวเล็กๆ ของความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตเท่านั้น การเตรียม
ความพร้อมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกในระยะเวลาอันใกล้ เป็นสิ่งที่ต้องคำานึงถึง และจะต้องกำาหนด
รูปแบบและวิธีการดำาเนินการที่มีความเหมาะสมกับความเป็นสังคมโลกอย่างแท้จริง  
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หากมองอนาคตแล้ว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีสิ่งที่จะต้องดำาเนินการ 
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 19 ประการ ดังต่อไปนี้

1. การมีผู้นำาที่มีวิสัยทัศน์ และความสามารถในการนำาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มีความ
แตกต่าง หรือดีกว่า หรือใหม่กว่า ในทุกด้าน แต่วิสัยทัศน์และความสามารถในการนำาเพียงอย่างเดียวคงไม่พอ 
สำาหรับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่การเติบโตยังห่างไกลจากจุดสูงสุด ผู้นำาของมหาวิทยาลัยในยุคต่อไป  
จึงต้องมีความสามารถในการจัดการให้วิสัยทัศน์เกิดเป็นความจริงขึ้นด้วย เพ่ือให้สิ่งที่คิดและสิ่งที่ฝันเป็นรูป
ธรรมความจริงขึ้นมา  

2. การมีบุคลากรทุกระดับ ทีม่ีความศรัทธาและเชื่อมั่นในหลกัการและแนวคิดของความเป็นมหาวทิยาลยั
แม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง  อันจะเป็นพลังผลักดันให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรค  มีความสามารถในการแข่งขันในทุก
สถานการณ์  บนพื้นฐานของความมุ่งมั่นที่จะให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความเติบโต และเป็นหนึ่ง

3.  ความสามคัคใีนหมูพ่นกังานและผูบ้รหิารทกุระดบั  เปน็พืน้ฐานสำาคัญของการพฒันา  การแตกสามคัค ี
การแก่งแย่งกันเป็นใหญ่ ความไม่รอมชอมกันเพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย การคิดการเห็นแต่ประโยชน์ 
ส่วนตนเป็นที่ต้ัง โดยไม่คำานึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เป็นสิ่งที่ทุกคนในมหาวิทยาลัยในอนาคตพึงสังวร 
และอย่าให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยแห่งนี้

4. จะต้องยกระดับตนเองให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ และเป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาในอนุภาคลุ่มน้ำาโขงตอนบนให้ได้ ภายในปี พ.ศ. 2562 ตามหลักการที่กำาหนดไว้ในหมายเหตุ 
ท้ายพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541

5. บุคลากรสายวิชาการ จะต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทั้งในด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และ 
ความสามารถในการถ่ายทอดวิชาการ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ตามที่มุ่งหวัง สามารถประกอบ
กิจการงานให้เป็นที่ยอมรับ การผลิตงานวิจัยของคณาจารย์ต่างๆ ในอนาคต จะต้องมุ่งเน้นความมีคุณภาพ 
ในระดับชาติ และนานาชาติ มากกว่าการเน้นทางด้านปริมาณ จะต้องมีการกำาหนดตัวชี้วัดที่บ่งชี้ถึงความ 
มีคุณภาพของอาจารย์ในด้านต่างๆ  ผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนก็จะไม่สามารถอยู่ได้

6. บุคลากรสายปฏบิตักิาร จะต้องมพีืน้ฐานความรู ้และมคีวามสามารถในการปฏบิตัภิารกจิ  เพือ่สนองตอบ
กิจกรรมการบริหารที่นับวันจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  จะต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการนำาเทคโนโลยี
เพือ่การบริหารจัดการมาใช ้ ความสามารถของสายปฏบิตักิารจะตอ้งควบคูไ่ปกบัความเตบิโตของมหาวทิยาลยั  
ผู้ที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่สามารถปรับตัวได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ครบถ้วนตามตัวช้ีวัดที่
กำาหนด จะต้องออกจากมหาวิทยาลัยไป  

7. มหาวิทยาลัยจะต้องจดัใหม้รีะบบการสง่เสริมและพัฒนางานทางด้านวิชาการ เพ่ือยกระดบัคุณภาพการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการในทุกด้าน เพราะลำาพังความรู้ท่ีได้จากการศึกษาเล่าเรียนตามปริญญาท่ีศึกษามา 
คงไม่เพียงพอที่จะหล่อหลอมนักศึกษาให้มีคุณภาพตามท่ีกำาหนดไว้ได้ จะต้องมีการกำาหนดยุทธศาสตร์การ 
พฒันาการเรยีนการสอน เชน่ เทคนคิการสอน การวัดผลการศกึษา การให้คำาปรึกษาแนะแนว รวมทัง้ยทุธศาสตร์
การพัฒนางานวิจัยให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับ  
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8.  จะตอ้งยึดมัน่ในหลกัการของการใชภ้าษาอังกฤษเปน็สือ่ในการสอน โดยในขณะเดยีวกนักจ็ะตอ้งพฒันา
ความสามารถในการสอนเป็นภาษาอังกฤษของอาจารย์ในทุกสำานักวิชาอย่างต่อเนื่อง  

9. จะต้องให้นักศึกษามีการเรียนภาษาต่างประเทศ อีกอย่างน้อย 1 ภาษา นอกจากภาษาอังกฤษ เพื่อให้
สอดคล้องกับความเป็นสากลของโลกในยุคปัจจุบัน  

10.  การให้ผู้ที่อยากเรียนมีโอกาสได้เล่าเรียน เป็นนโยบายที่ควรจะยึดถือไว้ตลอดไป การให้โอกาสกับ 
ผูด้อ้ยโอกาสควรจะเปน็หลกัการทีม่หาวทิยาลัยยดึมัน่  การยกระดบัคุณภาพชีวิตของพ่ีน้องประชาชนในมติติา่งๆ  
ควรจะได้มีการกระทำาอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นภารกิจสำาคัญของมหาวิทยาลัยที่จะต้องทำาให้สังคมแห่งนี้ดีขึ้น  

11.  ควรถอืเป็นภารกจิของมหาวทิยาลัยท่ีจะต้องศกึษาและวจิยัเกีย่วกบัสภาพชีวติและสงัคมของภาคเหนอื
ตอนบน และพื้นที่ชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งจีนตอนใต้ 

12.  มหาวทิยาลัยจะต้องเปน็แหลง่ใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคมอย่างตอ่เนือ่ง  ดว้ยการนำาความรูภ้ายใน
มหาวทิยาลยัออกไปพฒันาสงัคมและชมุชน โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่ใหเ้กิดการพฒันาทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ  สงัคม  
และอุตสาหกรรม  ดว้ยความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรอืเปน็การรเิร่ิมและดำาเนนิการของมหาวทิยาลยัเอง  

13.  การจัดตั้งสำานักวิชาแพทยศาสตร์  และสำานักวิชาทันตแพทยศาสตร์ รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะต้องพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้เป็นผู้นำาในการผลิตแพทย์และทันตแพทย์
ของประเทศ  การพัฒนาอาจใช้เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี พร้อมกับการลงทุนในทรัพยากรต่างๆ จำานวนมาก แต่ก็
เป็นสิ่งจำาเป็นที่ต้องกระทำาอย่างต่อเนื่อง

14.  สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น พยาบาลศาสตร์  การแพทย์แผนไทยประยุกต์  การ
แพทย์แผนจีน  กายภาพบำาบัด  สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีการพัฒนาไปให้ถึงจุด
สูงสุดตามมาตรฐานของวิชาชีพ  และควรกำาหนดระยะเวลาที่เป็นเป้าหมายไว้ให้ชัดเจน  

15.  สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรมีการทบทวนว่าสาขาใดควรมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอย่างไร  เพื่อให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงทางวิชาการ และความต้องการของผู้เรียน  รวมทั้ง
ตลาดแรงงานในประเทศ

16. สาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ ควรต้องสร้างจุดเด่นที่แสดงถึงความแตกต่าง กับสิ่งที่มีอยู่ใน
มหาวิทยาลัยอื่น ทั้งทางด้านหลักสูตรที่เปิดสอน  แนวทางการวิจัย  คุณลักษณะของบัณฑิต และพัฒนาความ
สามารถของผู้สอนให้มีเอกลักษณ์ และเป็นผู้นำาในทางวิชาการ

17.  การพัฒนาทางกายภาพในอนาคต  จะต้องคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ในรูปแบบของอาคาร  ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของภูมิทัศน์  การรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีและสร้างสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อ
ความเป็นเมืองมหาวิทยาลัยตลอดไป  แนวคิดของความเป็น University in the Park  จะต้องคงอยู่ตลอดไป 
และพัฒนาให้ดีขึ้น  สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา  จะต้อง
มีการพัฒนาให้เต็มรูปแบบ ซึ่งอาจใช้เวลาแต่ก็จำาเป็นต้องกระทำา
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18. การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม จะต้องกระทำาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการรักษาความเป็น 
ล้านนา และการรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ จะต้องปลูกฝังในจิตสำานึกของประชาคมในมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง  

19. การรักษาความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบและคนในท้องถิ่น จะต้องกระทำาโดยใกล้ชิดและต่อเนื่อง  
เพื่อให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแห่งนี้  

ในอนาคต มหาวิทยาลัยคงจะเติบโตไปอีกมาก  ความเติบโตของมหาวิทยาลัยและความเป็นอยู่ที่ดีของ
พนักงานทุกฝ่าย ควรจะดำาเนินการควบคู่กันไป  แต่ทั้งนี้ ก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการช่วยกันคนละไม้คนละ
มือในการพัฒนา  เมื่อมหาวิทยาลัยมีความเติบโตแล้ว  ก็ต้องคำานึงถึงพนักงาน  แต่พนักงานก็ไม่ควรเรียกร้อง
เกินความจำาเป็นและความเป็นไปได้จนมหาวิทยาลัยอยู่ไม่ได้  ความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ จะ
ต้องมาก่อน  เพื่อให้มหาวิทยาลัยแข็งแรงพอที่จะจัดสรรสิ่งต่างๆ ให้กับพนักงานได้อย่างมีความสุขทั่วกัน

มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะยึดถือคำาว่า “โชคดีที่มีในหลวง” ตลอดไป 

ด้วยความสำานึกในพระบารมีปกเกล้า
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ภาคผนวก

รายชื่อผู้มีอุปการคุณในช่วงปี พ.ศ. 2556 -2558

ผู้บริจาคเพื่อจัดตั้งกองทุน ประจวบ ภิรมย์ภักดี  
(เพื่อการพัฒนาความเป็นเลิศของสำานักวิชาแพทยศาสตร์) 

จำานวน 50 ล้านบาท (3 ปี)

นายสันติ ภิรมย์ภักดี

รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุน 
เพื่อการจัดซื้อที่ดินสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

(รายละ 8 ล้านบาท)

  1.  นายไกรสร  จันศิริ

  2.  นายจุน  วนวิทย์

  3.  นายชัย  โสภณพณิช

  4.  นายประเสริฐ-นางทัศนีย์  พุ่งกุมาร

  5.  นายสงคราม  ชีวประวัติดำารง

  6.  นายสุเมธ  ตันธุวนิตย์

  7.  นายสันติ  ภิรมย์ภักดี

  8.  นางวิไลศรี  ปานบุญห้อม

  9.  นายทวิช  เตชะนาวากุล

  10.  นายสุชาติ  เจนพณิช

  11.  นายแสวง  เครือวิวัฒนกุล
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รายนามผู้บริจาคกองทุน ดร. เชาว์ และคุณชม้อย โพธิ์ศิริสุข 
(เพื่อช่วยผู้ป่วยยากไร้)

   1.  นายสุรยุทธิ์  โพธิ์ศิริสุข

   2.  นางอัจฉรา  เหล่าประภัสสร

   3.  นางสาวมณีรัตน์  โพธิ์ศิริสุข

   4.  นายยงยุทธ  โพธิ์ศิริสุข

   5.  นายสุรเกียรติ  โพธิ์ศิริสุข

   6.  นางสาวสุจิตรา  โพธิ์ศิริสุข

   7.  นางรัตนา  สถิรมน

   8.  นางสุทธิรัตน์  ซาคัท  ราซาวี

   9.  บริษัท สามมิตรกรีนพาวเวอร์ จำากัด

รายนามผู้บริจาคสมทบทุน 
โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  มหาราชา

   1.  นายสงคราม ชีวประวัติดำารงค์ (4 ล้านบาท)

   2.  นายประเสริฐ  พุ่งกุมาร (1 ล้านบาท)

 นอกจากนี้ยังมีผู้บริจาคสมทบทุนเพื่อการก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเพื่อเป็นทุนการศึกษาอ่ืนๆ อีก 
จำานวนมาก ทีไ่มส่ามารถจะกลา่วถงึในทีน่ีไ้ดห้มด  แตก่ไ็ดม้กีารจดบันทกึรายการไว้ทกุคน
แล้ว ด้วยความขอบคุณ
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