จดหมายข่าว
สานักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
-----------------------------------------------------------

เรื่องเด่นในฉบับ
 แนะนาสานักงานสภามหาวิทยาลัย
 แนะนากรรมการสภามหาวิทยาลัย
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2559 – 3/2559
 กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
แนะนาเว็บไซต์สานักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงได้จัดทำเว็บไซต์สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทำงสำหรับกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรจำกสภำมหำวิทยำลัย โดยมีกำร
รวบรวมระเบี ย บ ประกำศ ค ำสั่ ง ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ ก ำหนดของสภำมหำวิ ท ยำลั ย รวมทั้ ง
กำหนดกำรปฏิทินกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย สำมำรถติดตำมข่ำวสำรหรือดำวน์โหลด
เอกสำร ได้ที่ www.mfu.ac.th/office/council

สานักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่ำสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 57100
โทร. 0-5391-6081
โทรสำร. 0-5391-6086
www.mfu.ac.th/office/council
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แนะนาสานักงานสภามหาวิทยาลัย
โครงสร้างสานักงานสภามหาวิทยาลัย

ภารกิจหลักของสานักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1. เป็นหน่วยประสำนกำรดำเนินกำรด้ำนต่ำงๆ ตำมอำนำจหน้ำที่ของสภำมหำวิทยำลัย เพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำที่
ของสภำมหำวิทยำลัยตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง พ.ศ. 2541 เป็นไปโดยรำบรื่นและเกิดผลดี
2. ประสำนกำรดำเนินกำรร่วมกับฝ่ำยต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับงำนสภำมหำวิทยำลัย
3. ปฏิบัติภำรกิจอื่นใดตำมที่สภำมหำวิทยำลัยมอบหมำย
บุคลากร

นางสาวพนมพร โพธิวงค์
หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย
โทร. 6084

นางสาวอรวรรณ ชัยเรืองฤทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทร. 6081

นางสาวพัชรินทร์พร บุญเรือง
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทร. 6081
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แนะนากรรมการสภามหาวิทยาลัย

พลเอกสาเภา ชูศรี
(นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง

นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์
เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นายทวิช เตชะนาวากุล
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

นายไกรสร จันศิริ

นายชัย โสภณพนิช

นายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ

นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์

นายประเสริฐ พุ่งกุมาร

นายสงคราม ชีวประวัติดารงค์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์

พลตารวจเอก ดร.ประสาน วงศ์ใหญ่

ศาสตราจารย์พิเศษ สมชาย พงษธา

นายพิทูร พุ่มหิรัญ
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ สุปราณี อัทธเสรี

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงจันทร์ กันตะบุตร

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

นายประจวบ ไชยสาส์น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์

นายแสวง เครือวิวัฒนกุล

นายเรียบ นราดิศร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
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การประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 มีประเด็นสำคัญต่ำงๆ ดังนี้
ลาดับ
เรื่อง
1 กำรอนุมัติให้ปริญญำแก่ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2558
2 กำรอนุมัติกำรเทียบตำแหน่งทำงวิชำกำร ระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ได้แก่
- ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวิไลรัตน์ วรภมร
- ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์จิตวัต รุ่งเจิดฟ้ำ
3 กำรอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย กรณีกำรเปลี่ยนแปลงรำยชื่ออำจำรย์ประจำหลักสูตร
- หลักสูตรกำรแพทย์แผนจีนบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2556
- หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2556
- หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำและวัฒนธรรมจีน ฉบับปี พ.ศ. 2558
4 กำรนำเกณฑ์ Basic Medical Education WFME Global Standards for Quality Improvement, The
2012 Revision ของ กสพท. ใช้ในกำรประกันคุณภำพหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต สำนักวิชำแพทยศำสตร์
5 กำรเสนอขอยกเว้นกำรประเมินคุณภำพระดับหลักสูตร ในหลักสูตรที่มีองค์กรวิชำชีพกำกับ
6 กำรอนุมัติหลักเกณฑ์ในกำรจ่ำยเงินสวัสดิกำรช่วยเหลือค่ำงำนศพและกำรเป็นเจ้ำภำพงำนศพ
7 กำรอนุมัติหลักกำรจ่ำยเงินประจำตำแหน่งทำงวิชำกำรให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งบริหำรวิชำกำร
8 กำรอนุมัติให้ปริญญำกิตติมศักดิ์ ประจำปีกำรศึกษำ 2557
9 กำรให้ควำมเห็นชอบมอบรำงวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ” ประจำปีพุทธศักรำช 2559
10 กำรอนุมัติเกณฑ์กำรเสนอผลงำนวิจัยอย่ำงเดียวเพื่อใช้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร
ระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
11 กำรพิจำรณำเลือกประธำนกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล และกำรอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
12 บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงกับหน่วยงำนภำยนอก
13 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและติดตำมกำรดำเนินกำร มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 (วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2557 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558)
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ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 มีประเด็นสำคัญต่ำงๆ ดังนี้
ลาดับ
เรื่อง
1 รำยงำนกำรดำเนินงำนและพัฒนำกำรทำงด้ำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย
2 กำรอนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษำสภำมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง (เพิ่มเติม)
3 กำรอนุมัติแต่งตั้งรักษำกำรแทนคณบดี
- สำนักวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- สำนักวิชำศิลปศำสตร์
4 กำรพิจำรณำปรับแก้ไข ร่ำง พระรำชบัญญัติ ว่ำด้วย ปริญญำในสำขำวิชำและอักษรย่อสำหรับสำขำวิชำ
ของมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง พ.ศ. ... ตำมข้อสังเกตของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
5 กำรอนุมัติกำรปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย กรณีกำรเปลี่ยนแปลงรำยชื่ออำจำรย์ประจำหลักสูตร ของสำนักวิชำ
ศิลปศำสตร์ จำนวน 3 หลักสูตร
6 กำรอนุมัติหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
7 กำรอนุมัติให้ปริญญำแก่ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2558
8 กำรอนุมัติยกเลิกหน่วยบริกำรวิชำกำรที่อำคำรปัญจภูมิ (สถำบันนวัตกรรมสุขภำพผิวพรรณควำมงำม)
9 กำรให้ควำมเห็นชอบกำรใช้พื้นที่ภำยในมหำวิทยำลัยเพื่อเพิ่มคุณภำพชีวิตของนักศึกษำและบุคลำกร
10 กำรอนุมัติกำรกำหนดอัตรำเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
11 บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงกับหน่วยงำนภำยนอก
12 บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงกับกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
13 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของมหำวิทยำลัย (1 ตุลำคม พ.ศ. 2558 – 31 มกรำคม พ.ศ. 2559)
14 รำยงำนสถำนะกำรเงินของหน่วยบริกำรวิชำกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
(1 ตุลำคม พ.ศ. 2557 – 30 กันยำยน พ.ศ. 2558)
15 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนกองทุนส่วนบุคคล มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ณ วันที่ 31 มกรำคม พ.ศ. 2558
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ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2559 มีประเด็นสำคัญต่ำงๆ ดังนี้
ลาดับ
เรื่อง
1 กำรอนุมัติให้ปริญญำแก่ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2558
2 กำรให้ควำมเห็นชอบ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ว่ำด้วย กำรแต่งตั้งรักษำกำรแทนคณบดีสำนักวิชำ
ผู้อำนวยกำรสถำบัน ผู้อำนวยกำรศูนย์ หรือหัวหน้ำส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำสำนักวิชำ
สถำบัน หรือศูนย์ และเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย
3 กำรอนุมัติปรับปรุง “หลักสูตรทันตแพยศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557” (กำรปรับปรุงเล็กน้อย)
4 กำรพิจำรณำปรับแก้ไข (ร่ำง) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำและอักษรย่อสำหรับสำขำวิชำ
ของมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง พ.ศ. ... ตำมข้อสังเกตของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
5 กำรอนุมัติปรับอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำหลักสูตรทันตแพทยศำสตรบัณฑิต
6 กำรอนุมัติรำยงำนของผู้สอบบัญชีและงบกำรเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2557 เพื่อนำเสนอ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
7 กำรอนุมัติกำรหำประโยชน์จำกรำยได้
8 กำรอนุมัติปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของศูนย์บริกำรวิชำกำร
9 บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงกับหน่วยงำนภำยนอก
10 บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนชำยแดนศึกษำระหว่ำงสำนักวิชำนวัตกรรมสังคม มหำวิทยำลัย
แม่ฟ้ำหลวง คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม และคณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
11 รำยงำนกำรเงินของมหำวิทยำลัย ณ วันที่ 29 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559
12 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของมหำวิทยำลัย (1 ตุลำคม พ.ศ. 2558 – 29 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559)
13 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนกองทุนส่วนบุคคล มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ณ วันที่ 29 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559
14 รำยงำนผลงำนทรัพย์สินทำงปัญญำของมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงที่ยื่นขอรับควำมคุ้มครองสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตรในนำมมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง (ปีงบประมำณ 2557 – 2559)
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งานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2557
และรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคา”
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

---------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
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