
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
สรางคน  สรางความรู  สรางคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

สรางคุณธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม

24 กันยายน 2556
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รอภาพเพิ่มเติมจาก อ.

ผลการดําเนินงานที่ผานจนถึงปจจุบัน

2



สาขาวิชาและสํานักวิชา

3.

•  ป 2542 เปดสอน 2 สาขาวิชาใน 2 สํานักวิชา

         ระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

         สาขาเทคโนโลยีการอาหาร สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

•  ป 2556 เปดสอน 74 สาขาวิชา 12 สํานักวิชา 

ปริญญาตรี   33 สาขาวิชา

ปริญญาโท   26  สาขาวิชา

ปริญญาเอก  15 สาขาวิชา



4.

12 สํานักวิชา ประกอบดวย

• สํานักวิชาศิลปศาสตร • สํานักวิชาวทิยาศาสตรเครื่องสําอาง
• สํานักวิชาวทิยาศาสตร • สํานักวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ
• สํานักวิชาการจดัการ • สํานักวิชาเวชศาสตรชะลอวยัและฟนฟูสุขภาพ
• สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ • สํานักวิชาพยาบาลศาสตร
• สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร • สํานักวิชาแพทยศาสตร
• สํานักวิชานิตศิาสตร • สํานักวิชาทนัตแพทยศาสตร

     (จะเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2557)

สาขาวิชาและสํานักวิชา



สาขาวิชาเปดใหม ปการศึกษา 2556

5.

•  สาขาแพทยศาสตร สํานักวิชาแพทยศาสตร

ระดับปริญญาตรี

จัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 

รับนักศึกษารุนแรก จํานวน 32 คน

นักศึกษาคณะแพทย รุนแรก

ถายรูปกับคณะผูบริหาร



สาขาวิชาเปดใหม ปการศึกษา 2556

6.

•   สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว สํานักวิชาการจัดการ

•   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับบณัฑิตศึกษา

•  สาขาวิชาการพัฒนาระหวางประเทศ สํานักวิชาศิลปศาสตร

ระดับปริญญาตรี



สาขาวิชาเปดใหม ปการศึกษา 2557

7.

•  สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร
•  สาขาวิชาการแพทยแผนจีน สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ        

•  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

•  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  สํานักวิชาวิทยาศาสตร
 

ระดับปริญญาตรี



จํานวนนักศกึษา

8.

•  ปการศึกษา 2542 มีนักศึกษาเริ่มแรก 62 คน 

ระดับปริญญาตรีทั้งหมด

•  ปการศึกษา 2556 มีนักศึกษาทั้งสิ้น 11,698 คน 

ระดับปริญญาตรี 10,593 คน

ระดับปริญญาโท      994 คน

ระดับปริญญาเอก           111 คน



กรุงเทพฯ 

และปริมณฑล 19

ภาคตะวันตก 2 

ภาคใต 13  

ภาคเหนือ 

ภาคกลาง 5

ภาคตะวันออก 4

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8

นักศึกษาตางชาติ 3

9

%

46%
%

%

%

%

%

จํานวนนักศกึษา

%



นักศึกษาตางชาติ ปการศึกษา 2556

10.

450 คน จาก 24 ประเทศ

ยุโรป อเมริกาและแคนาดา แอฟริกา และ เอเชีย



ผูสําเรจ็การศกึษา

11.

ผูสําเร็จการศึกษารุนแรก 

ปการศึกษา 2545  จํานวน 46 คน

ปจจุบันมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑติออกสูสังคมแลว 11 รุน

รวมจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 11,444  คน

ปการศึกษา 2555 มีผูสําเร็จการศึกษา 2,101 คน 



สถานภาพการทํางาน

12.

ผูสําเร็จการศึกษารุนปการศึกษา 2554 จํานวน 1,590 คน 

องคกรธุรกิจเอกชน 69%

หนวยงานรัฐ 19% ธุรกิจอิสระ 7%

รัฐวิสาหกิจ 3%
องคกรระหวางประเทศ 1%

องคกรไมแสวงผลกําไร 1%



บุคลากร

13.

•  แรกตั้งมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ป 2542 มีบุคลากร  60 คน

•  ปจจุบัน ป 2556 มีบุคลากรทั้งสิ้นรวม 1,059 คน

บุคลากรสายบริหาร   31 คน

บุคลากรสายวิชาการ 456 คน

บุคลากรสายปฏิบัติการ 572 คน

บุคลากรสายบริหาร     9 คน

บุคลากรสายวิชาการ   12 คน

บุคลากรสายปฏิบัติการ  39 คน



รอภาพเพิ่มเติมจาก อ.

รอภาพเพิ่มเติมจาก อ.

งบประมาณ

14.

•  ป 2542 งบประมาณ 119.52 ลานบาท

•  ป 2557 งบประมาณ 1,800.30 ลานบาท



การวิจัย

15.

•  ป 2543   มีการดําเนินโครงการวิจัย 8 โครงการ 

                  งบประมาณ   800,000  บาท

•  ปจจุบัน มีการดําเนินการวิจัยรวม 637 โครงการ

   งบประมาณ  203.20  ลานบาท

สัมมนาเพื่อเผยแพรงานวิจัยสูวงกวางดานโลจิสติกส

เกษตร ครั้งที่ 3, 19 กรกฎาคม 2556
งานวิจัย “การสรางพลังชุมชนในการลดปญหาหมอกควัน

จากการเผาวัสดุทางการเกษตร, 7 มิถุนายน 2556



การบริการวิชาการแกสังคม

16.

•  ป 2543  มีการใหบริการวิชาการ  6 กิจกรรม

                 งบประมาณ  140,000  บาท

•  ป 2556   ใหบริการวิชาการแกสังคม  115  กิจกรรม     

    งบประมาณ   23.35   ลานบาท

การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน เสนหของภาคใตฝูเจี้ยน, 

20 สิงหาคม 2556

นิทรรศการวิทยาศาสตร

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร

แหงชาติ, 4 มิถุนายน 2556



การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

17.

•  ป 2543   จัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม  7  โครงการ

                  งบประมาณ  200,000  บาท

•  ป 2556 จัดกิจกรรมทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

44 โครงการ 

งบประมาณ

3.92 ลานบาท



ความรวมมือกับตางประเทศ

18.

มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศอยางตอเนื่อง

ปจจุบันมีความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ รวม  43  MOU

•  เอเชีย 19 MOU

               China, Korea, Japan, Taiwan, Indonesia, Malaysia, Lao PDR

•  ยุโรป 19 MOU

              Belgium, France, UK, Denmark, Finland, Czech public, 

Germany, Austria, EU

•  อเมริกาและแคนาดา 5 MOU  



19

กิจกรรมความเปนนานาชาติ
และการเขาสูประชาคมอาเซียน



20.

•  1st Mae Fah Luang University International Conference 2012

“Future Challenges Towards ASEAN Integration”

•  การบรรยายพิเศษ “เชียงรายกับการเขาสูประชาคมอาเซียน”

•  Laos Independence Day Exhibition 

• The 3st ASEAN International Fair 2013

• Indonesia & Malaysia Day  

• MFU-ASEAN Youth Ambassadors Camp 

• MFU-ASEAN Camp for Staff 



การพัฒนาดานกายภาพการพัฒนาดานกายภาพ  
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โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เชียงราย

อาคารเรียนรวมและกิจกรรมนักศึกษา 
(อาคาร พล.ต.อ.เภา  สารสิน)

22

วนาศรม ศูนยฟนฟูชีวิตและสุขภาพ ระยะที่ 2



อาคารบริหารกลาง (AD2)
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หอพักบุคลากร 
(หอพักมะขามปอม)

อาคารปรีคลินิก

อาคารศูนยกีฬาเอนกประสงค



อาคารศูนยการเรียนรูภาษาและวิจัย
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25

อาคารวิชาการ 3
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เพิ่มรูปโมเดล

อาคารหอพกัแพทยและพยาบาล
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อาคารที่อยูระหวางดําเนินการ
อาคารศนูยปฏิบัติการเพื่อพฒันาการเรียนรู



28

อาคารที่อยูระหวางดําเนินการ
อาคารศูนยปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



29

อาคารที่อยูระหวางดําเนินการ

อาคารศูนยการแพทย



30

อาคารที่อยูระหวางดําเนินการ

อาคารสํานักวิชาทันตแพทยและ
วิทยาศาสตรสขุภาพ



เชียงราย
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มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
กับ



มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงกับเชียงราย

32.

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงมีสวนชวยพัฒนาเชียงราย

ในดานตาง ๆ ตอไปนี้

•  ดานเศรษฐกิจ
•  ดานสังคม
•  ดานรายได
•  ดานคุณภาพชีวิต



33.

ความมุงมั่นของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

ในการพัฒนาเชียงราย

•  บริการดานการศึกษาที่ดีขึ้น
•  บริการดานสาธารณสุขที่ดีขึ้น
•  มุงพัฒนาและเสริมสรางอาชีพ
•  มุงพัฒนาเศรษฐกิจ
•  มุงอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงกับเชียงราย



34

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
15 ป  แหงการสรางสรรคและพัฒนา


