
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการศึกษาดูงานและสรางเครือขายความรวมมือดานการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ

ระหวางวันที่ 13 – 20 มีนาคม  พ.ศ. 2553
จัดทําโดย สํานักงานเลขานุการ

คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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รายงานสรุปผลการจัดโครงการศึกษาดูงานและสรางเครือขายความรวมมือดานการเรียนการสอน 
เพื่อพัฒนาคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ

วันที่  13 – 20 มีนาคม 2553

วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม
1. เพื่อศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการ ระบบการจัดการเรียนการสอน การบริหารใน

สํานักงานเลขานุการคณะฯ
2. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือดานการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนประสบการณความ

คิดเห็นมุมมอง วิสัยทัศนที่กวางไกล
3. เพื่อนําประสบการณที่ไดรับมาปรับปรุงพัฒนาและประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหมีระบบ

และคุณภาพ
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

รูปแบบการจัดกิจกรรม

ศึกษาดูงานและสรางเครือขายความรวมมือดานการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร
และบริหารธุรกิจ ดังตอไปนี้

1. ศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริ ดอยอางขาง จ.เชียงใหม
2. ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยพายัพ
3. ศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริ ดอยตุง จ.เชียงราย
4. ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
5. ศึกษาดูงาน ณ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
6. เขาพบผูบริหารและเจรจาความรวมมือกับบริษัท ซี พี ออลล จํากัด (มหาชน)

ศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริ ดอยอางขาง จ.เชียงใหม วันที่ 14 มีนาคม 2553
คณะผูบริหารและบุคลากรสํานักงานคณะฯ เขาศึกษาดูงานและเขาเยี่ยมชมโครงการพระราชดําริ 

ดอยอางขาง จ.เชียงใหม
ดอยอางขาง บนเสนทางเชียงใหม-ฝาง ประมาณกิโลเมตรที่ 177 มีทางแยกซายเขาบานยางที่

ตลาดทาคา เขาไปอีก ประมาณ 26 กิโลเมตร จะเปนสถานีเกษตรหลวงดอยอางขาง ซึ่งมีโครงการวิจัย
ผลไม ไมดอกเมืองหนาว และผลิตผลที่จะทดแทนการปลูกฝนของชาว
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ดอยอางขาง เปนแหลงทองเที่ยวที่โดดเดนของจังหวัดเชียงใหม ตั้งอยูในเขตพื้นที่ตําบลแมงอน 
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม อยูหางจากตัวเมืองเชียงใหมไปทางทิศเหนือ 137 กม. แยกซายเขาไปอีก 25 
กม. ดอยอางขาง เปนสวนหนึ่งของเทือกเขาแดนลาวติดกับพรมแดนพมา ซึ่งดอยอางขางมีความสูงจาก
ระดับน้ําทะเล ประมาณ 1,400 เมตร จุดเดนที่นักทองเที่ยวไปเยือนดอยอางขางคือการไปเที่ยวชมดอกไม
เมืองหนาวภายโครงการหลวงดอยอางขาง สถานีเกษตรดอยอางขางไดรับการจัดตั้งเมื่อป 2512 ตามแนว
พระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อวิจัยพืชเมืองหนาวเพื่อสงเสริมใหชาวเขาปลูกทดแทน
ฝนและหยุดการทําลายปา ดอยอางขางมีลักษณะเปนแองที่ราบในหุบเขาลักษณะเหมือนทองกะทะหรือ
เหมือนอาง ภายในโครงการฯ มีสิ่งที่นาสนใจมากมาก เชน แปลงปลูกไมดอกไมประดับกลางแจง แปลง
ปลูกไมในรม แปลงทดลองกุหลาบ แปลงปลูกผัก แปลงปลูกผักในรม สวนทอ สวนบวย ปาซากุระ ปาเม
เปล พระตําหนักอางขาง นอกจากนั้นยังมีหมูบานชาวเขาเผาตางๆ ใหไดเยี่ยมชมสัมผัสวิถีชีวิตกันอยาง
ใกลชิดอีกดวย สวนสถานีเกษตรโครงการหลวงดอยอางขาง ที่นี่เปนสถานที่ทดลองพันธุไมเมืองหนาว
ชนิดตางๆ ทั้งไมดอกไมประดับ และพืชผักผลไม ซึ่งแปลงผักและผลไมแยกออกเปนสัดสวน มีทั้งผักกาด
แกว ปวยเลง แครอต แรดิช กะหล่ํามวง กะหล่ําประดับ ดอกไมก็จะมีอาทิเชน ดอกลิลลี่ ดอกเยอบีรา ดอก
กุหลาบ ดอกไวโอลีน ผลไมก็จะมี สตอเบอรรี่ พลับ ลูกทอ ราสเบอรี่ สาลี่ อโวคาโด กีวี่ฟรุต ลูกไหนฯลฯ 
ยังไมหมดเพียงเทานี้ ที่นี่ยังมีสวนบอนไซ และพรรณไมเขตกึ่งรอนกึ่งหนาวที่จัดสรางขึ้นเมื่อป พ.ศ 2530 
โดยมี ม.จ ภีศเดช รัชนี จัดแตงเปนสวนคลายภูเขาขนาดยอมประดับดวยพรรณไมทองถิ่น และพรรณไม
ตางประเทศหลายชนิด ทั้งสวนบอนไซตางประเทศ ปรงแคระ ตนหางจระเขจากทวีปแอฟริกา ตนแมกโน
เลีย เมเปลหอม แปะกวยหรือกิงโก ฯลฯ รวมถึงพืชเฉพาะถิ่นหายาก เชน เฟรนขาหลวงอางขาง ตนหูเสือ
หมอคาร และนอกจากนั้นยังมีสวน 80 พรรษา ที่ปลูกไมดอกไมประดับจัดเปนสวนเพื่อใหนักทองเที่ยว
เลือกชมเลือกถายภาพไดเพลินใจ และมีลานสําหรับชาวเขาเผาตางๆ ที่อาศัยอยูที่บริเวณดอยอางขาง นํา
เครื่องประดับที่ทําจากมือของที่ระลึกมาวางขายใหนักทองเที่ยวไดเลือกซื้อ จากนั้นยังมีจุดจําหนายผลผลิต
และจุดของที่ระลึกของโครงการหลวงดอยอางขางใหนักทองเที่ยวไดเที่ยวชมและเลือกซื้อของฝากกลับ
บานอีกมายมาย

อางขาง : ดวยเนื้อที่ 350 ไร แบงเปนโซนพรรณไมตางๆ เปดใหเขา
ชม เชน สวนบอนไซ สวนสมุนไพรชาวเขา แปลกพืชเมืองหนาว
ประดับประดาดวยไมดอกไมประดับ และมีที่พักรับรองนักทองเที่ยว
ภายในดวย

สถานีเกษตรโครงการหลวงดอยอางขาง : ที่นี่เปนสถานที่ทดลองพันธุ
ไมเมืองหนาวชนิดตางๆ ทั้งไมดอกไมประดับ และพืชผักผลไม ซึ่ง
แปลงผักและผลไมแยกออกเปนสัดสวน
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ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยพายัพ วันที่ 15 มีนาคม 2553
มหาวิทยาลัยพายัพ เดิมคือ วิทยาลัยพายัพ ตั้งขึ้นโดย มูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

เมื่อพ.ศ. 2517 โดยมี วัตถุประสงค ที่จะสนับสนุน นโยบายของ รัฐบาลในการพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เปนแหลงคนควาทางวิชาการ การบริการสังคม และทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง
วิทยาลัยพายัพ ไดพัฒนาในดานการจัดการศึกษา และดานตางๆ อยางตอเนื่อง จนไดรับอนุมัติจาก
ทบวงมหาวิทยาลัย ใหเปลี่ยนประเภทจาก "วิทยาลัย" เปน "มหาวิทยาลัย" ในป พ.ศ. 2527 นับเปน 
มหาวิทยาลัยเอกชนแหงแรกในประเทศไทย

 มหาวิทยาลัยพายัพ ใชอักษรยอวา ม.พ.ย.
 ภาษาอังกฤษใชชื่อวา Payap University ใชอักษรยอวา P.Y.U. 

          มหาวิทยาลัยพายัพไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดรับรองคุณวุฒิของผูที่สําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยพายัพวามีศักดิ์และ
สิทธิ์เทาเทียมกับผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันของรัฐทุกประการ เปดสอนระดับปริญญาตรี - ปริญญา
เอก ทั้งหมด 12 คณะ กวา 40 สาขาวิชา มหาวิทยาลัยพายัพ มีสถานที่ทําการ 3 เขต ดังนี้

1. เขตแมคาว ตั้งอยูที่ถนนซุปเปอรไฮเวยสายเชียงใหม–ลําปาง ในเขตอําเภอเมือง อําเภอสันทราย และ
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม มีเนื้อที่ประมาณ 556 ไร 99 ตารางวา เปนที่ตั้งของอาคารปญญาจารย 
อาคารสํานักงานอธิการบดี โบสถ อาคารศูนยทรัพยากรการเรียนรูสิรินธร อาคารสายธารธรรม อาคาร
บานพักนานาชาติภราดรภาพ และอาคารเรียนของคณะตางๆ ฯลฯ

2. เขตแกวนวรัฐ

ตั้งอยูที่ 131 ตําบลวัดเกตุ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีเนื้อที่ประมาณ 53 ไร 1 งาน 69.8 ตารางวา

เปนที่ตั้งของคณะพยาบาลศาสตรแมคคอรมิค วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี สาขาวิชาดุริยศิลป 
คณะมนุษยศาสตร สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ หอจดหมายเหตุ และ หอพักนักศึกษา

3. เขตธารแกว

ตั้งอยูที่ 48/5 ถนนหวยแกว ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร 57 ตาราง
วา เปนที่ตั้งของบานธารแกวเปนศูนยฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว
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คณะผูบริหารและบุคลากรสํานักงานเลขานุการคณะฯ เขาศึกษาดูงานและสรางเครือขายความ
รวมมือดานการเรียนการสอนกับคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ

  โดยมี ดร.ธีราลักษณ  สัจจะวาที หัวหนาภาคบริหารธุรกิจ และ ดร. 
ทวีวรรณ  ธารพิพัฒน รองคณบดีฝายวิชาการเปนวิทยากรบรรยายและ
รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรสาขาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (MBA) ซึ่งคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิตเปดสอน 2 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรแผน ก. ทําวิทยานิพนธ (Thesis Plan) แผน ก. เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมี
การทําวิทยานิพนธและการศึกษารายวิชาตาง ๆ รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 42 หนวยกิต ตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้
         1. รายวิชาบังคับทั่วไป จํานวน 27 หนวยกิต
         2. รายวิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
         3. วิทยานิพนธ จํานวน 12 หนวยกิต

2. หลักสูตรแผน ข. ไมทําวิทยานิพนธ (Non-Thesis Plan) แผน ข. เปนแผนการศึกษาที่ไมตองทํา
วิทยานิพนธแตจะตองศึกษารายวิชาตางๆ รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 42 หนวยกิต ตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
           1. รายวิชาบังคับทั่วไป จํานวน 27 หนวยกิต
           2. รายวิชาเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
           3. รายวิชาศึกษาคนควาดวยตนเอง จํานวน 3 หนวยกิต
           4. สอบประมวลความรอบรูขอเขียนและสอบปากเปลา (Written and Oral Comprehensive 
Examinations) 
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โครงสรางหลักสูตร

สํานักหอสมุด 
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ทีมคณะผูบริหารและบุคลากรสํานักงานฯถายรูปรวมกับ
ผูบริหาร ผูบริหารหลักสูตรปริญญาโท (MBA) บริเวณหนาอาคาร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพ

ทีมคณะ ผูบริหารและบุคลากรสํานักงานฯ พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผูบริหารหลักสูตรปริญญาโท (MBA) 

ผูบริหารและบุคลากรสํานักงานฯ รวมมอบของที่ระลึกใหกับ
ผูบริหารหลักสูตรปริญญาโท (MBA) 

ผศ.ดร.อนิวัช แกวจํานงค คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและ
บริหารธุรกิจ มอบหนังสือเปนที่ระลึกใหแก ดร.ธีราลักษณ  
สัจจะวาที หัวหนาภาคบริหารธุรกิจ และ ดร.ทวีวรรณ     
 ธารพิพัฒน รองคณบดีฝายวิชาการ

ดร.ธีราลักษณ สัจจะวาที  และดร. ทวีวรรณ  ธารพิพัฒน นํา
เยี่ยมชมสถานที่ หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยพายัพ
โดยรถบลูสกาย
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คณะผูบริหารและบุคลากรสํานักงานเลขานุการคณะฯ เขาศึกษาดูงานและเขาเยี่ยมชม
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ โดยมีอาจารยมยุรี ยาวิลาศ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด เปนวิทยากร
บรรยายและนําเยี่ยมชมสํานักหอสมุด

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ จัดตั้งขึ้นในป พ.ศ.2517 พรอมกับการกอตั้งวิทยาลัยพายัพ
โดยรวมหองสมุดของโรงเรียนพยาบาลอนามัยและผดุงครรภแมคคอรมิคและหองสมุดวิทยาลัยพระคริสต
ธรรมเขาดวยกันใชชื่อวา “หองสมุดวิทยาลัยพายัพ” โดยระยะแรกตั้งอยูบนชั้น 2 ของอาคาร ศรีสังวาลย
เขตแกวนวรัฐ ในป พ.ศ. 2525 มหาวิทยาลัยพายัพไดขยายเขตใหมที่เขตแมคาว และสรางอาคาร
“หอสมุดกลาง” ขึ้น โดยเปนอาคารเอกเทศ 2 ชั้น มีเนื้อที่ 2,664 ตารางเมตร ตอมาไดรับการยกฐานะเปน 
“สํานักหอสมุด” เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2529 โดยมีฐานะเทียบเทาคณะ จนถึงป พ.ศ. 2541 อาคารหอสมุด
หลังเดิมไมสามารถใหบริการ แกอาจารย และนักศึกษาไดอยางเพียงพอ มหาวิทยาลัยพายัพไดอนุมัติ
โครงการกอสรางอาคารหอสมุดใหม และไดมีการรณรงคหาทุน โดยมหาวิทยาลัยพายัพไดรับ เงิน
ชวยเหลือบางสวนจาก American School and Hospitals Abroad (ASHA) และ ผูบริจาครายอื่น ๆ ทั้ง
ภายใน และ ภายนอกมหาวิทยาลัย อาคารหอสมุดใหมเปนอาคาร 4 ชั้น มีพื้นที่ใหบริการ 12,500 ตาราง
เมตร มหาวิทยาลัยพายัพมุงหวังจะพัฒนาใหอาคารหลังนี้เปนศูนยทรัพยากรการเรียนรู (Learning 
Resource Center) ที่ทันสมัยพรอมดวยสิ่งอํานวยความสะดวกในการศึกษาคนควา และการทํางานวิจัย
ดวยระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Library ) อาคารหอสมุดไดเริ่มเปดใหบริการ เมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน 2548 และไดมีพิธีเปด เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2548 โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินมาเปนองคประธาน พรอมทั้งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทาน
นามอาคาร “ ศูนยทรัพยากรการเรียนรูสิรินธร ” เพื่อเปนสิริมงคล ใหแกมหาวิทยาลัยพายัพอีกดวย

สํานักหอสมุดยังมีหองสมุดสาขาที่เขตแกวนวรัฐ เพื่อใหบริการแกคณะ และภาควิชาที่เปด สอน
ที่เขตแกวนวรัฐ โดยระยะแรกใชอาคารวิทยาลัยพระคริสตธรรม และอาคารศรีสังวาลยตามลําดับ จนถึงป 
พ.ศ. 2533 ไดยายไปยังอาคารใหม คณะศาสนศาสตร ชั้น 3 โดยใชชื่อวา “The Dewald Memorial 
Library” ในป พ.ศ. 2547-2548 หองสมุดดิวอลด ไดรับทุนสนับสนุนในการพัฒนาหองสมุดโดยขยาย
พื้นที่ใหบริการเปน 840 ตารางเมตร และ มีพิธีเปดหองสมุด เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม

อาจารยมยุรี ยาวิลาศ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด เปนวิทยากรบรรยายและนําเยี่ยมชมสํานักหอสมุด
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ศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริ ดอยตุง จ.เชียงราย วันที่ 16 มีนาคม 2552
คณะผูบริหารและบุคลากรสํานักงานเลขานุการคณะฯ เขาศึกษาดูงานและเขาเยี่ยมชมโครงการ

พระราชดําริ ดอยตุง
ดอยตุง จากภูเขาหัวโลนเพราะถูกบุกรุกแผวถาง ครั้นเมื่อสมเด็จยาไปประทับทรงอยู ณ พระ

ตําหนักดอยตุง โครงการตางๆ จากพระองคทานไดพัฒนาดอยตุง จนทําใหดอยแหงนี้มีความสวยงามจาก
พืชพรรณปาไมพรรณไมเมืองหนาวที่ดอยตุงนาชมมากๆ พอกับทิวทัศนที่สวยงาม
ที่ตั้ง ดอยตุงอยูในเขตอําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย เดิมทีดอยตุงมีสภาพปาไมที่สมบูรณมาก แตถูก 
หักราง ถางพง จากชาวเขาอพยพดวยการทําไรเลื่อนลอย และปลูกฝน จนกลายเปนภูเขาหัวโลน กระทั่ง
รัฐบาลไดพัฒนาดอยตุงตามโครงการพระราชดําริ ดอยตุงจึงสภาพดีกลับคืนมาอีกครั้ง ดอยตุงมีความสูง 
1,509 เมตรจากระดับน้ําทะเลโครงการพัฒนาดอยตุง เปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีวัตถุประสงคเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ อันมีความสําคัญ
โดยตรงกับความอยูรอด และความกินดีอยูดีของประชาชน โดยเรงฟนฟูสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของพื้นที่โครงการฯ ที่เสื่อมโทรมจากการตัดไมทําลายปา เพื่อทําไรเลื่อนลอย และปลูกฝนของราษฎร
ชาวเขาในพื้นที่ใหกลับคืนสูสภาพปกติ ดวยการปองกัน มิใหมีการลักลอบตัดไมทําลายปาธรรมชาติที่
เหลืออยู และใหมีการปลูกปาอนุรักษตนน้ําลําธาร ปาเศรษฐกิจและปายังชีพขึ้นในพื้นที่ที่ถูกทําลายไป
แลว โดยจัดจางราษฎรในพื้นที่เปนผูดําเนินการปลูกปาประเภทตาง ๆ ดังกลาวขางตน เพื่อใหราษฎรมี
รายไดยังชีพ และเรียนรูวิทยาการใหม ๆ จากการที่ไดดําเนินตามขั้นตอนของการปลูกปาแตละประเภท 
อันเปนการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของราษฎร จากกลุมผูเคยทําลายปา กลับมาสูการชวยกันสรางปลูกปา และ
มีสวนรวมในการพิทักษรักษาใหคงอยูอยางเปนระบบตลอดจนสงเสริมและและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ ทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนรูปธรรม โดยไมทําลาย
สิ่งแวดลอมตอไปอันเปนพระราโชบายของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่วาการที่จะให
โครงการปลูกปาทดแทนประสบความสําเร็จไดนั้นตองทําใหคนกับปาสามารถอยูรวมกันได รัฐบาลได
เริ่มจัดทําโครงการพัฒนาดอยตุงขึ้นโดยกองทัพบก มูลนิธิแมฟาหลวงและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
รวมจัดทําเปนโครงการแบบเบ็ดเสร็จ พื้นที่ของโครงการ

พระตําหนักดอยตุง : เปนสถานที่สมเด็จยาทรงประทับแปร
พระราชฐานเพื่อทรงงาน นักทองเที่ยวนิยมเขามาชมพระตําหนักที่ปลูก
สรางอยางงายๆ ดวยศิลปะลานนาผสมผสานกับบานทรงพื้นเมืองของ
สวิสเซอรแลนด
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สวนแมฟาหลวง : พื้นที่ 12 ไร เปนสวนดอกไมที่มีดอกตลอดป ฤดู
หนาวจะมากที่สุด มีรูปปนประติมากรรมเด็กยืนตอตัวขึ้นไป มีราน
กาแฟที่รสชาติและกลิ่นหอมยอดเยี่ยม

ผศ.ดร.อนิวัช แกวจํานงค คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 
รวมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ พระตํา
นักดอยตุง

ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง วันที่ 17 มีนาคม 2553
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงไดรับการสถาปนาเปนมหาวิทยาลัยของรัฐตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2541 โดยมีสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่มิใชสวนราชการ การดําเนินการ
ดานตาง ไดมีการพัฒนามาเปนลําดับ ดวยความมั่นคงและมีคุณภาพ จวบจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2547 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯไดทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคประกอบพิธีเปดมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง พิธีเปด
ศูนยภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 
2545 ยังความปลื้มปติสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงจะเปนแหลงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีที่จะ"สรางคน สรางความรู สรางคุณภาพ"อนุรักษและฟนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูดอยโอกาสดวยการใหการศึกษาระดับสูงเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพแสวงหา
องคความรูใหมเพื่อพัฒนาบานเมืองและธํารงไวซึ่งประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติพันธุตางๆ
ในภาคเหนือและ ภูมิภาคลุมแมน้ําโขงตอนบน

คณะผูบริหารและบุคลากรสํานักงานเลขานุการคณะฯ เขาศึกษาดูงานและเขาเยี่ยมชม
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง โดยมีสวนประชาสัมพันธ และน.ส.กัญหา หยุนตระกูล หัวหนาสวนการ
เจาหนาที ่เปนวิทยากรบรรยาย ในหัวขอการบริหารทรัพยากรบุคคล และพาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแมฟา
หลวง

การบริหารงานดานทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
1. ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
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1.1 ผลิตบัณฑิต
1.2 วิจัย
1.3 บริการวิชาการแกสังคม
1.4 ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.5 ปรับแปลงและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน

2. วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงจะเปนมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใน

ระดับสากล มีความเปนเลิศในศิลปะและวิทยาการสาขาตาง ๆ เพื่อเปนแหลงผลิตและพัฒนาทรัพยากร
มนุษยที่มีคุณภาพของประเทศและอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง รวมทั้งเปนแหลงสรางสมและพัฒนาองค
ความรูในดานตางๆ ควบคูกันไปกับการนําองคความรูในมหาวิทยาลัยออกไปสูการประยุกตใชในสังคม
และภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ในขณะเดียวกันมุงเนนการศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ
3. ภารกิจหลักของหนวยงาน

มีภารกิจหลัก คือ ศูนยรวมการบริหารงานบุคคล การบริการสรรหา คัดเลือกการบรรจุ
แตงตั้ง การพัฒนาและฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล 
และการจัดสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล
มีภารกิจหลัก คือ ศูนยรวมการบริหารงานบุคคล การบริการสรรหา คัดเลือกการบรรจุ
แตงตั้ง การพัฒนาและฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล 
และการจัดสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล
3.1 ฝายสรรหา คัดเลือก บรรจุแตงตั้ง และประเมินผลการปฏิบัติงาน
งานสรรหา
งานคัดเลือก
งานบรรจุแตงตั้ง
งานประเมินผลการปฏิบัติงาน
งานทุนการศึกษา
3.2 ฝายสวัสดิการ วินัย พัฒนาระบบ และจัดการทั่วไป
งานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
งานสวัสดิการ
งานนิติกรรมสัญญาและวินัย
งานเอกสาร
งานติดตอประสานงาน
งานธุรการ
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4. วิสัยทัศน/คําขวัญของหนวยงาน
สวนการเจาหนาที่จะเปนหนวยงานที่สนับสนุน สงเสริม และพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับลักษณะงาน
ที่เอื้ออํานวยตอภารกิจและพันธกิจของมหาวิทยาลัยอยางเปนระบบและมีคุณภาพ

น.ส.กัญหา หยุนตระกูล หัวหนาสวนการเจาหนาที่
 เปนวิทยากรบรรยาย ในหัวขอการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผศ.ดร.อนิวัช  แกวจํานงค คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มอบของที่ระลึกใหแก 
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงและหัวหนาสวนการเจาหนาที่

งานประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง นําคณะผูบริหารและบุคลากรสํานักงานเลขานุการคณะฯ 
เยี่ยมชมสถานที่ตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยที่ลอมรอบไปดวยเทือกเขาสูง 
การจัดภูมิทัศนที่สวยงาม ทําใหบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยดูรมรื่น เหมือนกับอยูเมืองนอกเลยที่เดียว
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การใหบริการภายในมหาวิทยาลัย ดานการศึกษา

ศูนยภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

เปนศูนยกลางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนใหมีมาตรฐาน
เสริมสรางทักษะความรูดานภาษาจีน บริการวิชาการดานการสอน
และการอบรมความรูภาษาจีน เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยในชุมชน 
สังคม และประเทศ

ภารกิจหลักของศูนยภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

ศูนยภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ไดกําหนดภารกิจที่จะตองปฏิบัติ ดังนี้
      1. เปนศูนยกลางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนใหมีมาตรฐาน
      2. เปนสถาบันพัฒนาครูสอนภาษาจีน (Chinese Teacher Training) 
      3. เปนศูนยทดสอบความรูภาษาจีนตามมาตรฐาน ( Chinese Language Certified Center ) 
      4. จัดการสัมมนาวิชาการที่เกี่ยวของกับจีนหรือความสัมพันธไทย - จีน (Seminars) 
      5. เสริมสรางความเขาใจทางศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ (Cultural Exchange) 
      6. เสริมสรางมิตรภาพและความสัมพันธไทย - จีน
      7. จัดอบรมหลักสูตรภาษาจีนใหแกผูสนใจทั้งในประเทศไทย และประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
นโยบายการดําเนินงาน
   ศูนยภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มีนโยบายในการดําเนินงานดังนี้
      1. เปนสถาบันที่ไมแสวงหากําไร
      2. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยใหมีคุณภาพและเผยแพรความรูภาษาจีนไปสูอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง
      3. เสริมสรางความเขาใจและความรวมมือทางศิลปะและวัฒนธรรมระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
ประเทศไทย

                                                                        
                                                                  อาคารศูนยภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรไดนําเอาวัสดุการ               
                                                                  กอสราง ที่สําคัญบางสวนมาจากประเทศจีน เชน ปูนปนมังกร
                                                                  หลังคา ครอบเชิงชาย สิงโตคู บัวเสา ตลอดจนรูปแบบศิลปะแบบ    
                                                                  จีน ประตูวงพระจันทร หนาตางหกเหลี่ยม ประตูและหนาตาง   
                                                                  ลวดลายจีน
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เปาหมายการดําเนินการ
      1. เปนศูนยกลางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนใหมีมาตรฐาน
      2. เปนสถาบันพัฒนาครูสอนภาษาจีน
      3. เปนศูนยทดสอบความรูภาษาจีน
      4. จัดอบรมหลักสูตรภาษาจีนใหแกผู
สนใจทั้งในประเทศและประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
      5. จัดการสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวของกับจีนหรือความสัมพันธจีน - ไทย
      6. ดําเนินการเสริมสรางความเขาใจทางศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ
      7. เสริมสรางมิตรภาพและความสัมพันธระหวางจีน - ไทย
แหลงที่มาของงบประมาณดําเนินการ

      1. การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
           และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
      2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ
      3. การบริจาค
                                                              คณะผูบริหารและบุคลากรสํานักงานฯ ถายรูปรวมกับฝาย     
                                                              ประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ณ บริเวณศูนยภาษา    
                                                              และวัฒนธรรมจีนสิรินธร

ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัย

เปนแหลงเผยแพร และจัดจําหนายหนังสือ สื่อความรูทุกประเภท
รวมทั้ง จัดจําหนายวัสดุอุปกรณ สื่อความรูสําหรับการศึกษา คนควา
แกนักเรียน นักศึกษา อาจารย บุคลากร เจาหนาที่ และประชาชนทั่วไป

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา

เปนศูนยบริการความรูและหองสมุด ที่ทันสมัยดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศมีการบริการเปนมาตรฐานสากล และรับผิดชอบงานศูนย
พัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย แมฟาหลวงโดยเชื่อมโยง
การบริการสูชุมชน
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หองปฎิบัติการคอมพิวเตอร

เพื่อใหบริการสําหรับการเรียนการสอน การเรียนรูของนักศึกษา และ
การฝกอบรม

หอประชุม อบรม และสัมมนา

ใชสําหรับจัดการประชุม การฝกอบรม การสัมมนา ทั้งของ
มหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอก ซึ่งภายในหองประกอบไปดวย
อุปกรณโสตทัศนูปกรณที่ทันสมัย และครบครัน

ศึกษาดูงาน ณ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 18 มีนาคม 2553
สวนดุสิตโพล เปนหนวยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดเริ่มดําเนินโครงการตั้งแตป 

พ.ศ. 2535 โดยทําหนาที่สํารวจประชามติ วิเคราะห และประเมินผลสถานการณในประเด็นที่เกี่ยวของกับ
สาธารณชนทุกดาน ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง กีฬา ฯลฯ ซึ่งนักศึกษาวิชาเอก สารนิเทศ
ศาสตร ระดับปริญญาตรี มีสวนรวมในการสํารวจประชามติ ปจจุบันมีผลงานกวา 775 เรื่อง จากเครือขาย
งาน 76 เครือขายทุกจังหวัดของประเทศ อีกทั้งในป พ.ศ. 2539 สวนดุสิตโพลไดรับเชิญจากรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาเพื่อดูงานการเลือกตั้งประธานาธิบดี

คณะผูบริหารและบุคลากรสํานักงานเลขานุการคณะฯ เขาศึกษาดูงานดานการวิเคราะหขอมูล
เศรษฐกิจ เพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจของคณะฯ ตอไป

ทีมผูบริหารและบุคลากรสํานักงานฯ รวมชมผลการสํารวจความคิดเห็น/ประชามติของสวนดุสิตโพล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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เขาพบผูบริหารและเจรจาความรวมมือกับบริษัท ซี พี ออลล จํากัด (มหาชน) วันที่ 19 มีนาคม 2553

คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ และบริษัท ซี พี ออลล จํากัด (มหาชน)  
ไดลงนามความรวมมือ (MOU) ครั้งแรกเมื่อปการศึกษา 2548 ผลสําเร็จจากการลงนาม บริษัทฯ ไดสง
บุคลากรรุนแรกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการจัดการการคาปลีก ปจจุบันสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีแลว   นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังไดใหการสนับสนุนอาจารยพิเศษ วิทยากรบรรยาย ใน
หลักสูตรตางๆ ใหกับคณาจารย นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งอนุญาตใหนิสิตโครงการสห
กิจศึกษา และนิสิตในสาขาวิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณเขาฝกงานในบริษัทฯ ดวย 

สําหรับแผนงานในอนาคต คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ และบริษัท 
ซี พี ออลล จํากัด (มหาชน)    จะรวมกันผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการคาปลีก  และรับนิสิตสาขาวิชาการจัดการการคาปลีก เขาฝกงานกับบริษัทฯ 
รวมทั้งจะสนับสนุนใหบริษัทฯ เปนสถานที่ฝกงานของนิสิตโครงการสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดวย

ทีมผูบริหารและบุคลากรสํานักงานฯ ถายรูปรวมกับนายณรงคศักดิ์ ภูมิศรีสะอาด ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
บริษัท ซี พี ออลล จํากัด (มหาชน) 

สรุปผลที่ไดจากการจัดโครงการ
1. ทําใหไดรับความรูและประสบการณในการศึกษาดูงานดานตางๆ เพื่อมาพัฒนาองคกรไดอยาง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ทําใหมีวิสัยทัศนกวางไกลและนําความรูความสามารถ ประสบการณที่ไดมาพัฒนาองคกร

ตอไป

*****************************


