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มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตรุ่นที่ 15

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา  สยามบรมราชกุมาร ีพระราชทาน

ปริญญาบัณฑิตรุ ่นท่ี	 15	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 จังหวัดเชียงราย

จ�านวน	2,658	ราย	ผู้ทรงคุณวุฒิ	3	 ราย	 เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 นายเชาว์	 โพธ์ิศิริสุข	 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	 และ

ศ.ยงยุทธ	ยุทธวงศ์	สาขาวิชาเคมปีระยุกต์	ส่วน	นายแพทย์บญุยงค์	วงศ์รกัมติร	

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

	 เมื่อวันที่	 12	 กุมภาพันธ์	 2561	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 	 จดัพิธี

พระราชทานปรญิญาบตัร	 ประจ�าปีการศึกษา	 2559	 ณ	 หอประชุมสมเด็จย่า

เวลา	 09.00	 น.	 โดยสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชริาลงกรณ	 บดนิทรเทพยวรางกูร	

โปรดเกล้าฯ	 ให้	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จ

พระราชด�าเนนิแทนพระองค์ในการพระราชทานปรญิญาบัตรแก่ผูส้�าเรจ็การศกึษา	

ทัง้ระดับบณัฑิต	มหาบณัฑิต	และดุษฎบัีณฑิต	จ�านวน	2,658	ราย	จากส�านักวิชา

วิทยาศาสตร์,	 การจัดการ,	 เทคโนโลยีสารสนเทศ,	 อุตสาหกรรมเกษตร,	

นิติศาสตร์,	วิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง,	วิทยาศาสตร์สุขภาพ,	พยาบาลศาสตร์,	

จีนวิทยา,	 ศิลปศาสตร์	 และโดยเฉพาะส�านักวิชานวัตกรรมสังคม	 ที่มีบัณฑิต

รุ่นแรกออกรับใช้สังคม

	 ทั้งนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 ตามที่

สภามหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงมมีติอนมุติั	จ�านวน	3	รายได้แก่	นายเชาว์	โพธ์ิศริสิขุ

สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ	และ	ศาสตราจารย์ยงยุทธ	ยุทธวงศ์	สาขาวิชาเคมปีระยุกต์	

ส่วน	นายแพทย์บญุยงค์	วงศ์รกัมติร	สาธารณสขุศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศักดิ์

	 ในโอกาสนี้	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	

พระราชทานพระราโชวาท	ความว่า

									 “สมเด็จพระเจ้าอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอม ให้

ข้าพเจ้ามาปฏิบตัพิระราชกรณียกิจแทนพระองค ในพิธีพระราชทานปรญิญาบตัร

ของมหาวทิยาลยัแมฟาหลวง ประจาํปน้ี. ขอแสดงความชืน่ชมตอผูท้รงคณุวุฒิ

และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสําเร็จ

       การดาํเนนิชวิีตในสงัคม เปนการอยูรวมกับคนหมูมาก ซึง่ผกูพันกันไว้

ด้วยความสมัพันธเก่ียวข้องในรปูแบบตางๆ และกฎระเบยีบของสงัคมท่ียึดถือ

ปฏบิตัเิปนอยางเดยีวกัน. ทุกคนท่ีอยูรวมกันเปนสงัคม จงึจาํเปนต้องระมดัระวัง

ควบคุมการกระทํา คําพูด และความคิดของตนให้เปนไปในทางที่ดีที่ถูกต้อง

อยูเสมอ เพ่ือสร้างสรรคจรรโลงสังคมให้มีความรมเย็นเปนปรกติสุข. การจะ

ระมดัระวงัควบคมุการกระทาํ คาํพูด และความคดิ ให้ได้จรงินัน้ จะต้องอาศยัสติ

เปนเครือ่งมอืสาํคญั. ไมวาจะกระทาํการใด พูดสิง่ใด คดิอะไร คนเรากค็วรจะมสีติ

กํากับอยูทุกเมือ่เพราะหากขาดสต ิก็จะดาํเนนิชวิีตด้วยความประมาท คิด พูด ทํา 

ในสิ่งที่ไมถูกต้อง ไมสมควรหรือไมเปนไปตามกฎระเบียบและขนบธรรมเนียม

อนัดงีามของสงัคม สงผลให้เกิดปญหาความขดัแย้งท่ีสร้างความเดอืดร้อนวุนวาย

ทัง้แกตนเองและสวนรวมอยางกว้างขวาง. บณัฑิตทัง้หลายกําลังจะออกไปดาํเนนิชวิีต

ในสังคมรวมกับผู้อื่น จึงควรจะได้ฝกตนให้เปนผู้มีสติอยูเปนปรกตินิสัย และ

รู้จักใช้สติควบคุมตนเองอยูเปนนิจ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยูหัว 

ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และผู้มารวมพิธีนี้ทุกทาน มีความสุขสวัสดีและ

ความเจริญรุงเรืองโดยทั่วกัน.”
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	 นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ	 หนึ่งเจ้าฟ้า	 สามสายสัมพันธ์	 มีเนื้อหา

แสดงให้เห็นว่าด้วยบารมีปกเกล้าจึงได้มีศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรขึ้น	

โดยใน	พ.ศ.	 2547	 ได้ทรงมพีระมหากรณุาธิคณุพระราชทานนามศนูย์ภาษาและ

วัฒนธรรมจนีแห่งมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงว่า	 ‘ศนูย์ภาษาและวฒันธรรมจนีสรินิธร’	

มภีารกิจส่งเสรมิการเรยีนการสอนภาษาจนี	เผยแพร่วัฒนธรรมจนี	และขบัเคลือ่น

การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน

	 ในการนีม้นัีกศกึษาท่ีมคีวามพิการทางสายตา	 จากส�านกัวิชาจนีวิทยา	

น.ส.นันทพร	ก้อนรัมย์	นักศึกษาชั้นปีที่	3	 ได้ร่ายบทกลอนจากหนังสือ	 ‘หยกใส

ร่ายค�า’	 พระราชนิพนธ์แปลในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	

ในบท ‘ความคิดค�านึงในคืนสงบ’	 ผ่านการอ่านจากอักษรเบรลล์	 และ	

นายวุฒชิยั	แซ่ลี	้นักศกึษาชัน้ปีท่ี	1	ตอกอกัษรเบรลล์ลงบนกระดาษ	เพ่ือถวายแด่	

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

	 โดย	 รศ.ดร.วันชัย	 ศิริชนะ	 อธิการบดี	 พร้อมนายกสภามหาวิทยาลัย	

กรรมการสภามหาวิทยาลยั	 ผูบ้รหิาร	 คณาจารย์	 รวมถึงผูแ้ทนจากทกุภาคส่วน

ร่วมพิธีส�าคัญโดยพร้อมเพรียงกัน	 ทั้งยังได้รับเกียรติจาก	 นายฟู่	 เสวียจาง	

(H.E	 Mr.	 Fu	 Xuezhang)	 อดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�า

ประเทศไทย,	นายหลู่ย์	 เจี้ยน	 (H.E	Mr.	 Lyu	 Jian)	 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนประจ�าประเทศไทย	 และภริยา	 นางพาน	 เผิง	 (Mrs.	 Pan	 Peng)	

นายเหริน	 ยี่	 เซิง	 (Mr.	 Ren	Yisheng)	 กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประจ�าเชียงใหม่	และคณะ	ร่วมตลอดพิธีการ			

	 ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ได้เสด็จ

พระราชด�าเนินไปยังอาคารส�านักงานอธิการบด	ี และได้ทอดพระเนตรนทิรรศการ

ที่มหาวิทยาลัยได้เตรียมไว้ในหัวข้อ	 ใต้ร่มพระบารมี	 2	 ทศวรรษ,	 มฟล.	 กับ

การฟื้นฟูชีวิตให้น่าน,	 เชียงรายเมืองสมุนไพร,	 และโดยเฉพาะโครงการบริการ

ทางการแพทย์	ซึง่ได้แก่	โครงการทันตกรรมบรมราชชนน	ีทีม่หาวิทยาลยัได้ออกให้การ

บ�าบัดรักษาทางทันตกรรมแบบครบวงจรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้และ

ด้อยโอกาส	มีผู้เข้ารับการรักษาตั้งแต่ปี	 2555	 –	 2560	 รวม	 24,014	 ราย	 และ

โครงการหน่วยแพทย์อาสา	 บรมราชกุมารี	 มีเนื้อหาให้ข้อมูลว่าโครงการเข้าถึง	

ผู้ป่วยยากไร้	 ให้การดแูลรกัษาด้วยสหวชิาชพี	 ประสานกับชมุชนและองค์กรท้องถ่ิน	

โดยระยะที่	1	ด�าเนินโครงการในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย	ก่อนขยายพื้นที่จังหวัด

เชียงราย	ในระยะที่	 2	และระยะที่	 3	ขยายไปยังจังหวัดภาคเหนือตอนบน	 โดย

เชื่อมโยงการออกหน่วยเข้าสู่การเรียนการสอน

รายงานพิเศษ
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									 ตัวแทนบัณฑิตคนแรกคือ	 บุษบากร ติรรักธรรมกิจ ปัจจุบัน

ท�างานที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 ในส่วนของ

กลุ่มความร่วมมืออาเซียน	 เลือกเรียนในสาขาวิชานี้เนื่องจากมีความสนใจ

เรื่องระหว่างประเทศ	 และเลือก	 มฟล.	 เพราะสอนเป็นภาษาอังกฤษ	 ตรง

ตามต้องการที่อยากพัฒนาไปพร้อมกัน

 บษุบากร บอกถึงสิง่ส�าคญัทีไ่ด้เรยีนรูจ้ากสาขาวิชานีว่้า	“การพัฒนา

คอืการท�าสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้น	และในทางกลับกันการพัฒนาก็สามารถท�าลาย

สิง่ดีๆ	ทีม่อียู่ได้เช่นกัน	ถ้าไม่มกีารบรหิาร	การจดัการและวางแผนทีด่	ีทีถู่กต้อง	

และหากท�าไปเพ่ือคนบางส่วนหรือบางกลุ่ม	 ไม่ใช่เพ่ือส่วนร่วม	 ดังนั้น

การพัฒนาที่ดีควรให้ประโยชน์มากกว่าโทษหรือผลกระทบท่ีไม่ดีตามมา

ทีหลัง”

	 การเรียนการสอนยังพัฒนาให้เธอมีความมั่นใจ	 ทั้งด้านภาษา	

ซึง่เพ่ือนต่างชาตมิส่ีวนช่วย	 ไม่เฉพาะได้พูดได้ฟังเท่าน้ัน	 แต่ตวัตนท่ีพวกเขา

แสดงออกมาเป็นสิ่งท่ีคอยกระตุ้นให้พัฒนาตนเอง	 ไม่ว่าจะเป็นความ

กระตือรือร้นในการเรียน	 เรียนแบบคุ้มค่ามาก	 หรือในด้านความกล้าหาญ	

กล้าคดิกล้าพูด	ทัง้ยังมด้ีานบคุลกิภาพท่ีมหาวิทยาลยัใส่ใจเรือ่งการแต่งกาย

ถูกกาลเทศะ	จงึได้เป็นนสิยัติดตวั	เมือ่ก้าวสูส่งัคมการท�างานจงึเป็นไปด้วยดี

	 และตัวแทนบณัฑิตอกีคนเป็นชาวต่างประเทศ	Mr. Muhammad 

Khalid Wardana	 มาจาก	 จังหวัดอาเจะฮ์	 ประเทศอินโดนีเซีย	 ปัจจุบัน

ท�างานในต�าแหน่ง	Admission	Counsellor	ที	่Asian	Institute	of	Technology	

เริม่ต้นเล่าว่า	เลอืกเรยีนที	่มฟล.	เพราะสอนเป็นภาษาองักฤษ	และเลอืกเรยีน

สาขานีด้้วยความชอบ	 ท่ีสอนเก่ียวกับการพัฒนาชมุชนโดยใช้หลกัการทีเ่ป็น	

International	 ไม่ใช่แค่การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหนึ่งกับอีก

ประเทศหนึง่เท่าน้ัน	 แต่ยังสอนเก่ียวกับการรกัษาความสมัพันธ์ให้แน่นแฟ้น

ยิ่งขึ้น	การสร้างและท�าชุมชนให้เป็นไปในแบบที่เราต้องการ

	 เมื่อถามว่ามหาวิทยาลัยแห่งน้ีพัฒนาตัวเขาอย่างไร Khalid 

ระบุว่า	“มีหลายอย่างเช่นกัน	ไม่ว่าจะเป็นทักษะการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล	

ทักษะการสนทนา	 ผมได้ฝึกการสนทนาเยอะมากในชั้นเรียน	 นอกจากน้ี

แล้วก็ยังท�าให้ความคิดและความเชื่อของผมเปล่ียนไป	 มันท�าให้ผมรู้ว่า

โลกเปลีย่นไปอย่างไร	 เราควรจะปฏบิตัติวัอย่างไรในฐานะทีเ่ราเป็นส่วนหน่ึง

ของสังคมโลก	 ผมรู้ว่ามันไม่ง่ายนักแต่มันก็ถือว่าเป็นก้าวเล็กๆ	 ที่จะท�าให้

มันเกิดขึ้น	นี่คือสิ่งที่ท�าให้ผมรักสาขาวิชานี้”

 บัณฑิตนวัตกรรมสังคมพร้อมแล้วที่จะสร้างสังคมใหม่

ส�านักวิชานวัตกรรมสังคมกับบัณฑิตรุ่นแรก

 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรปการศึกษา 2559 มีความพิเศษอยางหน่ึงคือ สํานักวิชานวัตกรรมสังคม สาขาวิชาการพัฒนาระหวางประเทศ 

มีบัณฑิตรุนแรก หลังจากท่ีจัดต้ังขึ้นในป พ.ศ. 2557 โดยมีเปาหมายเพ่ือสร้างความรู้ใหมๆ ในการพัฒนาประเทศไทยและมีสวนในการพัฒนาประเทศ

อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง โอกาสพิเศษน้ีจึงมีตัวแทนบัณฑิตมาบอกเลาถึงสาขาวิชา สิ่งท่ีได้เรียนรู้ในชวงที่ผานมา

บุษบากร   ติรรักธรรมกิจ 	Mr. Muhammad Khalid Wardana

รายงานพิเศษ
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	 ส�านักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 เปิดรับ

นักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา	 2557	

ปัจจุบันพวกเขาก�าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่	 4	 และก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ที่เข้มข้นขึ้น

ในรายวิชาคลินิก	 ซึ่งต้องฝึกปฏิบัติการกับผู้ป่วยจริง	 หลังจากสั่งสมความพร้อม

ทางด้านวิชาการมาอย่างเต็มที่	 และฝึกปฏิบัติกับหุ่นจ�าลองมาอย่างคล่องแคล่ว	

ทางมหาวิทยาลัยจึงได้เปิด	“คลินิกทันตกรรม	ส�านักวิชาทันตแพทยศาสตร์”	 เพื่อ

รองรับการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี	 ภาคปฏิบัติ	 และภาคปฏิบัติการคลินิก

ทันตกรรม	 ซึ่งเป็นสถานฝึกอบรม	 วิจัย	 และปฏิบัติงานของทันตแพทย์	 นักศึกษา

ทันตแพทย์	นักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์	รวมทั้งบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข	

	 	 	 	 	 	 	 คลิกนิกทันตกรรม	 นอกจากเป็นห้องเรียนห้องใหญ่แล้ว	 ยังเปิดให้บริการ

แบบครบวงจรส�าหรับบุคคลทั่วไป	 ทั้งการให้ค�าปรึกษา	 ส่งเสริม	 ป้องกัน	 บ�าบัด

รักษา	 และฟื้นฟูเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพช่องปาก	 โดยเริ่มด�าเนินการมา

ตั้งแต่เดือนธันวาคม	2560	เปิดท�าการอยู่ที่ชั้น	3	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า

หลวง	 ท�าการตรวจรักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์	 ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด

ของอาจารย์ทันตแพทย์	โดยให้บริการในแนวคิดใหม่คือ	..ดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจ 

ให้การรักษาแบบองค์รวม ด้วยค่าบริการแบบเป็นมิตร

	 “รอบรั้ว	มฟล.”	มีโอกาสสนทนากับ	อาจารย์ทันตแพทย์สุมิตร	สูอ�าพัน	

อาจารย์ประจ�าหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์	 	 ส�านักวิชาทันตแพทยศาสตร์	 มฟล.	

และได้พูดคุยกับนักศึกษาทันตแพทย์รุ่นแรก	ซึ่งในวันนี้	ณ	ห้องปฏิบัติการคลินิก

ทันตกรรม	ไม่ใช่เพียงแค่ห้องเรียน	แต่ยังบรรจุความฝัน	ความหวัง	และยังเป็นจุด

เริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ของ	“ว่าที่หมอฟัน	มฟล.”	อีกด้วย

	 	 	 							 	 	 	 	

	 	 	

หมอฟันใจดี : คลินิกทันตกรรม มฟล.
บริการด้วยหัวใจ... รักษาแบบองค์รวม
โดย  ส�ำนักวิชำทันตแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง

อาจารย์ทันตแพทย์สุมิตร		สูอ�าพัน

อาจารย์ทันตแพทย์สมิุตร สอู�าพนั ให้

ข้อมลูเบือ้งต้นว่า	ปัจจบุนัคลนิิกทันตกรรม	

ส�านักวชิาทันตแพทยศาสตร์	เปิดให้บรกิาร	

ทางทันตกรรมส�าหรับบุคคลท่ัวไป	

ทั้ ง ใ น ร ะดั บปฐม ภูมิ แ ล ะ ทุ ติ ย ภู มิ	

ในส่วนของปฐมภูมิก็คืองานพ้ืนฐาน

อย่างเช่น	 อุดฟัน	 ถอนฟัน	 ขูดหินปูน	

ผ่าฟันคุดอย่างง่าย	ส่วนงานเฉพาะทางหรอื	

ในระดับทุติยภูมินั้นคือการรักษารากฟัน	

โรคปริทันต์อักเสบ	 ผ่าฟันคุดอย่างยาก

ท�าฟันปลอม	 ท้ังแบบถอนได้และแบบ

ตดิแน่น	รวมทัง้งานทันตกรรมส�าหรบัเด็ก

และการตรวจวินิจฉัยโรคในช่องปาก	
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โดยทัง้หมดเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตร์	 ระดบัปรญิญาตร	ี ในรายวิชา

คลนิกิ	ซึง่ตอนน้ีนกัศกึษาทันตแพทย์รุน่แรกของ	มฟล.	เข้าสูช่ัน้ปีท่ี	4	จะได้ฝึกปฏิบตกิาร	

ณ	คลินิกแห่งนี้	และเมื่อถึงชั้นปีที่	6	จะได้ออกไปฝึกปฏิบัติกับสถาบันผลิตร่วม	ใน

โรงพยาบาลชุมชน	เพื่อเรียนรู้รูปแบบการท�างานที่หลากหลายขึ้น

	 “ส�าหรับการเรียนการสอนรายวิชาคลินิกของทันตแพทยศาสตร์	 มฟล.	

เราใช้คอนเซป็ต์ของการดแูลผูป่้วยแบบองค์รวม	 ซึง่แตกต่างจากการเรยีนรู้สมยัก่อน

ที่เคยใช้กันมานาน	 คือฝึกท�าทีละอย่าง	 เช่นเรียนอุดฟันก็อุดฟันเพียงอย่างเดียว	

ส่วนคลนิิกทีด่แูลแบบองค์รวม	นักศกึษาจะได้เรยีนรูท้ีล่กึซึง้ย่ิงขึน้	เช่น	เมือ่ผูป่้วย	1	คน

เข้ามาใช้บรกิาร	 นอกจากการตรวจสภาพช่องปากทัง้หมดแล้ว	 นกัศกึษาจะท�าการพูดคยุ	

ท�าความรูจ้กักับผูป่้วย	 ว่าคนๆ	 นัน้คอืใคร	 มข้ีอมลูพ้ืนฐานอย่างไร	 ท้ังข้อมลูส่วนตวั	

อาชีพการงาน	 หรือปัจจัยบริบทเกี่ยวข้องซึ่งจะส่งผลต่อการวางแผนการรักษา	

และเลอืกวิธีการรกัษาท่ีเหมาะสมทีส่ดุ	 นกัศกึษาจะไม่ได้วางบทบาทตวัเองเป็นแพทย์	

แล้วผู้ป่วยเป็นแค่ผู้ป่วย	 แต่ยกระดับการดูแลด้วยความเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เข้าใจ

ในเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน”

	 นอกจากน้ีอาจารย์ทันตแพทย์สมุติร	กล่าวเพ่ิมเตมิว่า	ก่อนทีนั่กศึกษาจะได้

เข้ามาฝึกในห้องปฏิบัติการ	 ต้องผ่านการสอบวิชาพื้นฐานทั้งหมด	 รวมทั้งผ่านการ

สอบใบประกอบโรคศลิป์ครัง้ท่ี	1	ตามท่ีก�าหนดในหลกัสตูรทันตแพทยศาสตรบณัฑิต	

ซึง่เป็นสิง่ทีก่ารนัตถึีงคณุภาพและมาตรฐาน	ทีจ่ะท�าให้ผูม้าใช้บรกิารเกิดความมัน่ใจ	

ท้ังน้ีในแต่ละข้ันตอนของการรกัษาจะมคีณาจารย์ทันตแพทย์คอยดแูลอย่างใกล้ชดิ	

เพ่ือให้แผนการรักษามีความเหมาะสมและชัดเจน	 ส่วนในงานที่ต้องการแพทย์

เฉพาะทางหรือมีความซับซ้อนมากก็จะมีอาจารย์ทันตแพทย์เป็นผู้ท�าการรักษา	

โดยมีนักศึกษาทันตแพทย์เป็นผู้ช่วย

	 	ในแต่ละวันของ ศลษิา กิจสวุรรณรตัน์ (บอมบ์) นกัศกึษาทนัตแพทย์

ชั้นปีที่	 4	 และเพื่อนรุ่นแรกรวม	 28	 คน	 เริ่มต้นในตอนเช้าที่คลินิกทันตกรรมด้วย

การลงชื่อและเขียนใบเบิกของที่จะใช้	 ส�าหรับผู้ป่วยที่ท�าการนัดหมายไว้ล่วงหน้า

แล้ว	จากนั้นก็จะท�าการจัดเตรียมยูนิตให้พร้อม	เมื่อผู้ป่วยมาถึง	หากมาครั้งแรกก็

จะท�าการซักประวัติโดยละเอียด	 และน�าข้อมูลที่ได้รายงานแก่อาจารย์นิเทศ	 เพื่อ

วางแผนการตรวจรักษา	 จากนั้นท�าการรักษาและเชิญอาจารย์มาตรวจสอบความ

เรียบร้อยในแต่ละขั้นตอน		

							“ก็สนุกดีค่ะ	คนละแบบกับตอนที่เราเรียนในห้องอย่างเดียว	ได้มาพบเจอผู้คน	

แต่ตอนแรกก็เครียดพอสมควร	 ต้องปรับตัวเยอะมาก	 ต้องมาเจอคนไข้จริง	 เรายัง

ไม่รูวิ้ธีจดัการสิง่ต่างๆ	 แต่พอผ่านไปไม่นาน	 เมือ่เราปรบัตวัได้ก็ค่อนข้างลงตวั	 ไม่ได้

มีอะไรเครียดขนาดนั้น	แค่เราต้องเตรียมตัวเตรียมความรู้ตลอดเวลา	เพราะไม่รู้ว่า

จะเจอคนไข้แบบไหน	ต้องเตรียมรับมือให้ได้”	ศลิษา	บอกเล่า

	 ด้าน พราวดารา หงษ์สามสิบเจ็ด (พราว)	 นักศึกษาทันตแพทย์ชั้น

ปีที่	 4	 กล่าวตรงกันว่า	 เป็นช่วงเวลาที่ชีวิตพลิกผัน	 ต้องบริหารจัดการสิ่งต่างๆ	 ที่

เปลี่ยนไป	 “ตอนนี้เราเจอผู้ป่วยจริงๆ	 ต้องลงมือท�าจริงๆ	 มันมีความรับผิดชอบ

เพิ่มขึ้นมาเยอะมาก	 ต้องบริหารจัดการตัวเองเยอะมาก	 เราต้องท�าการรักษาโดย

เอาคนไข้เป็นศูนย์กลาง	 ต้องท�าในสิ่งที่คนไข้ต้องได้รับการรักษา	 ตามล�าดับความ

ส�าคัญและเหมาะสม	ไม่ใช่ท�าในสิ่งที่เราอยากท�า	เห็นความต้องการของคนไข้เป็น

ส�าคัญ	 ตอนที่เราฝึกกับหุ่น	 จะผิดจะพลาดจะพังก็แค่เปลี่ยนซี่ใหม่	 แต่กับคนไข้

จริงเราท�าแบบนั้นไม่ได้	 เพราะฉะนั้นการรักษาทุกอย่างต้องมั่นใจ	ต้องมีความรู้	มี

ความพร้อม	 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสนับสนุนเราเต็มที่	 ทั้งอาจารย์ที่ดูแลเราอย่างดี	

อุปกรณ์ที่มีความพร้อมอย่างมาก”

	 “วิชาชีพทันตแพทย์	 ไม่ใช่วิชาชีพที่อยู่แค่ในช่องปาก	 แต่คือการดูแล

ชีวิตคนท้ังคนเหมือนกัน”	ศลิษา	กล่าวเสริม

	 เพื่อนร่วมรุ่นอย่าง ธัชนนท์ กอบฝั้น (นนท์)	ก็มีความคิดคล้ายกันว่า	

คลินิกทันตกรรมแห่งนี้เติมเต็มความพร้อม	ให้เขาเป็นอย่างมาก	“คลินิกปฏิบัติการ	

ท�าให้เราได้ฝึกฝนด้านความตั้งใจ	 ความมุ่งมั่น	 ท�างานแต่ละอย่างให้ดีท่ีสุด	

เพราะงานทันตแพทย์เป็นงานละเอียดระดับมิลลิเมตร	 ใช้ความละเอียดสูงใน

การท�างานเกี่ยวกับฟัน	 เช่น	 การอุดฟัน	 อุดมากไปก็ไม่ดี	 จะท�าให้การสบฟันของ	

คนไข้ไม่ปกติ	 ทุกอย่างต้องพอดี	 เพราะฉะนั้นต้องเตรียมการรักษามาอย่างด	ี	

แต่ก็ภูมิใจกับสิ่งที่เราเรียนมาแล้วสามารถน�ามาใช้ช่วยคนไข้ได้จริง”

 

 

หมอฟันใจดี : คลินิกทันตกรรม มฟล.
บริการด้วยหัวใจ... รักษาแบบองค์รวม

ศลษิา	กิจสวุรรณรตัน์	(บอมบ์) พราวดารา	หงษ์สามสิบเจ็ด	(พราว)

ธัชนนท์	กอบฝั้น	(นนท์)	

“วชิำชพีทนัตแพทย์ ไม่ใช่วชิำชพีทีอ่ยูแ่ค่ในช่องปำก 
 แต่คอืกำรดแูลชวีติคนทัง้คนเหมอืนกนั”

ศลิษา กจิสุวรรณรตัน์
นกัศกึษาทนัตแพทย์ ชัน้ ปีที ่4 มฟล.

เรื่องจากปก
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 เมื่อตั้งค�าถามว่า.. อยากเป็นหมอฟันแบบไหน ? 

 ธัชนนท	์นิ่งคิด	ก่อนตอบว่า	“อยากเป็น..หมอฟันใจดี	พูดกับคนไข้ดีๆ”

	 ส่วน พราวดารา	บอกว่า	“อยากเป็นหมอฟันที่ดี	ใส่ใจคนไข้	มีความรู้

เพียงพอ	สามารถท�างานด้วยความมั่นใจ”

	 ในฐานะที่เป็นอาจารย์	 บัณฑิตทันตแพทย์ที่มหาวิทยาลัยมุ่งหวังเป็น

อย่างไร?	 อาจารย์ทันตแพทย์สุมิตร	 ตอบด้วยความมั่นใจว่า	 บัณฑิตทันตแพทย์

ที่มุ่งหวังจะสร้าง	 พวกเขาจะเป็นทันตแพทย์ที่ท�างานในลักษณะการดูแลผู้ป่วย

ด้วยหัวใจ	 เน้นในเรื่องของทักษะการสื่อสารที่ดี	 การให้ผู้ป่วยสามารถมีส่วนร่วม

ในกระบวนการรักษา	 เพื่อท้ายที่สุดพวกเขาจะสามารถดูแลสุขภาพช่องปากของ

ตนเองได้

	 	 “ส�านักวิชาทันตแพทยศาสตร์	 มฟล.	 อาจไม่เหมือนทันตแพทย์ของ

สถาบันอื่นที่เปิดและมีชื่อเสียงมายาวนาน	 เรายังคงมีเรื่องที่ท้าทายเข้ามาพิสูจน์

ศักยภาพของส�านักวิชาทันแพทยศาสตร์อยู่ตลอด	 มันไม่ง่ายนักส�าหรับการเริ่ม

ต้นท�าอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องใหม่	 เป็นเรื่องที่ถือว่ายิ่งใหญ่	 ส�าหรับการสร้าง

โรงเรียนทันตแพทย์ขึ้นมา	แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น	นักศึกษาทุกคนที่เราได้สอนหรือได้ดูแล

เขา	เราก็รู้สึกได้ถึงความภูมิใจ	ที่ในวันนี้เห็นเขาได้เริ่มต้นท�าการรักษาผู้ป่วย	และ

เขาก็สามารถดูแลผู้ป่วยของเขาได้เป็นอย่างดี	อย่างที่เราอยากจะเห็น”

	 อาจารย์ทันตแพทย์สุมิตร	 บอกเล่าและกล่าวปิดท้ายว่า	 “ส�าหรับผู้ที่

ตัดสินใจเข้ามาเป็นคนไข้ของนักศึกษาทันตแพทย์	 มฟล.	 เนื่องจากว่าการดูแล

แบบองค์รวมจะต้องอาศยัความละเอยีดอ่อน	ซึง่ก็จะตามมาด้วยระยะเวลาทีต้่องใช้	

ร่วมกันนานในแต่ละครัง้	 เราในฐานะอาจารย์เข้าใจดว่ีาท่านต้องเสยีสละเวลาส่วนตวั

ค่อนข้างมาก	เมื่อเทียบกับการเดินเข้าไปรับบริการที่คลินิกหรือโรงพยาบาลทั่วไป	

แต่เมือ่ท่านได้ลองก้าวเข้ามาใช้บรกิาร	สิง่หนึง่ท่ีท่านจะสมัผสัได้	ทีจ่ะเกิดข้ึนในหัวใจก็

คือความสุข	ที่รู้สึกว่าได้รับการดูแลเป็นอย่างดี	และในท�านองเดียวกัน	ท่านเองก็

ถือว่าเป็นผู้ที่ให้โอกาสนักศึกษาทันตแพทย์เหล่านี้	 ได้เรียนรู้ก่อนที่จะจบออกไป

เป็นทันตแพทย์ที่มีหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง”

 คลินิกทันตกรรม ส�านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 

 เปิดให้บริการส�าหรับบุคคลทั่วไป

 เวลาท�าการ : จันทร์-ศุกร์

                  09.00-11.45 น. และ 13.00-15.45 น. 

                  (ยกเว้นวันพุธ ปิดท�าการช่วงบ่าย)

 ณ ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 ติดต่อ โทร. 053-917572, 053-917625

เรื่องจากปก
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มฟล. กับ นานาชาติ

	 ส่วนพัฒนาความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ	 จดักิจกรรมแลกเปลีย่น

เรยีนรู	้ระหว่างนักศึกษา	มฟล.	กับคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยโซเฟีย	ที่

เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่น	เมื่อวันศุกร์ที่	2	มีนาคม	2561	ซึ่งสนใจความ

เชือ่มโยงของประเทศอาเซยีนในมติต่ิางๆ	

	 โดย	ผศ.ดร.ร่มเย็น	 โกไศยกานนท์	 รองอธิการบด	ี ร่วมให้การต้อนรบั

และบรรยายเรื่อง	“บทบาทของ	มฟล.	ในประเทศแถบอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	

และการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์”	ด้วยตัง้อยู่ในจดุยุทธศาสตร์	และมคีวามร่วมมอื

ในด้านต่างๆ	ทั้งการศึกษา	วิจัย	และแลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัย

ในแถบนี้

มฟล. ต้อนรับ ม.โซเฟีย จำกญี่ปุ่น สร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำ

	 มฟล.	ร่วมกับ	กระทรวงการต่างประเทศ	จัดสัมมนา	โครงการ

ส่งเสรมิการมปีฏิสมัพันธ์กับสถาบนัขงจือ่ในประเทศไทย	 ภายใต้นโยบาย

ไทยแลนด์	4.0	เมือ่วันเสาร์ที	่3	มนีาคม	2561	ณ	มฟล.	เพ่ือสร้างเครอืข่าย

และหารือเก่ียวกับการด�าเนินงานของสถาบันขงจื่อเพ่ือให้สอดรับกับ

แนวนโยบายการพัฒนาประเทศ	รวมท้ังหาแนวทางสร้างความร่วมมอืต่อกัน

ในอนาคตทัง้ฝ่ายไทยและฝ่ายจนี		โดยมตีวัแทนจากสถาบนัขงจือ่ในสถาบนั

อุดมศึกษาของไทยเข้าร่วมสัมมนากว่า	50	คน	โดย	รศ.ดร.วันชัย	ศิริชนะ	

อธิการบดี	มฟล.	กล่าวต้อนรับ,	นายด�ารง	ใคร่ครวญ	รองปลัดกระทรวง

การต่างประเทศ	 กล่าวเปิดการสมัมนาอย่างเป็นทางการ	 ซึง่มกีารสมัมนา

หลายหัวข้อ	เช่น	สถาบันขงจื่อ	4.0	ในบริบทความร่วมมือด้านการศึกษา	

โดย	 รศ.ดร.วันชัย	 ศิริชนะ,	 พัฒนาการความสัมพันธ์ไทย-จีน	 โดย	

นางสาวอาจาร	ี	ศรรีตันบลัล์	รองอธิบดกีรมเอเชยีตะวนัออก,	การด�าเนนิงาน

ของสถาบันขงจื่อในประเทศไทย	โอกาสความร่วมมือและความคาดหวัง

ในยุค	 4.0	 โดย	 Ms.	 Song	 Ruoyun	 เลขานุการเอก	 (ฝ่ายการศึกษา)	

สถานเอกอคัรราชทตูจนีประจ�าประเทศไทย	 ในฐานะผูแ้ทนส�านกังานฮัน่ป้ัน

ประจ�าประเทศไทย,	ปฏิสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับ	OBOR	และสถาบัน

ขงจื่อในประเทศไทย	 โดย	 ผศ.วรศักดิ์	 มหัทธโนบล	 ผู้อ�านวยการ

ฝ่ายจีนศึกษา	สถาบันเอเชียศึกษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ในฐานะ

ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สัมมนำสถำบันขงจื่อในประเทศไทย หำแนวด�ำเนินงำนสอดรับนโยบำยไทยแลนด์ 4.0
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	 ส�านักวิชาแพทยศาสตร์	มฟล.	จัดตั้งขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	2555	เมื่อได้รับ

การรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	จากแพทยสภา	จึงเริ่มรับนักศึกษา

รุ่นแรกในปี	 2556	 จัดการเรียนการสอนพร้อมเป้าหมายที่วางไว้ว่า	 จะเป็น

สถาบันการแพทย์ชั้นน�าเพื่อชุมชนของอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	และเมื่อเร็วๆ	นี้	

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	ของส�านักวิชาแพทยศาสตร์	มฟล.	ได้รับการ

ตรวจประเมนิ	ด้วยเกณฑ์	WFME	ซึง่ย่อมาจาก	World	Federation	for	Medical

Education	 เป็นองค์กรสากลที่รับรองมาตรฐานหลักสูตรแพทย์ท่ัวโลก

ซึ่ง	มฟล	.	ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานแล้ว	นพ.นพดล วรอุไร คณบดี

ส�านักวิชาแพทยศาสตร์ ได้เปิดเผยถึงภารกิจส�าคัญนี้	

	 “เนื่องจากสิ่งที่เราด�าเนินการอยู่แล้วจ�านวนมาก	 สอดคล้องกับ

มาตรฐานอยู่แล้ว	 ซึ่งเราได้ศึกษามาตรฐานเพื่อว่ามีส่วนใดที่ยังไม่ได้ด�าเนิน

การหรือยังไม่มีความก้าวหน้าเท่าท่ีควรก็พยายามปรับปรุง	คณะกรรมการ

ได้มาตรวจประเมนิแล้วเมือ่ปลายเดือนมถุินายน	2560	จากรายงาน	หลกัฐาน	

ตลอดจนการสมัภาษณ์ท้ังผูเ้รยีน	 ผูส้อน	 และบคุลากรทีเ่ก่ียวข้องกับการเรยีน

การสอน	 เพื่อตรวจสอบว่าการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานระดับสากล

หรือไม่	 ซึ่งเราได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานแล้ว	 โดยยังมีส่ิงที่ต้อง

ด�าเนินการต่อไปจนกระทั่งมีนักศึกษาแพทยศาสตร์รุ ่นแรกจบการศึกษา

และท�างาน	ซึง่ขณะน้ีศกึษาอยู่ในชัน้ปีท่ี	5	ก่อนจะพัฒนาหลกัสตูรตามเกณฑ์

ที่วางไว้	เพื่อน�าหลักสูตรแพทยศาสตร์	มฟล.เข้าสู่ระดับสากล”

	 นพ.นพดล	 กล่าวถึงระยะเวลา	 6	 ปีที่ผ่านในการก่อตั้งส�านักวิชา

แพทยศาสตร์	ว่าความท้าทายมีมาตลอดตั้งแต่แรก	“เมื่อเริ่มต้นท�าหลักสูตร

ต้องหาโรงพยาบาลร่วมผลิตหลัก	 จนได้ร่วมมือกับ	 รพ.เจริญกรุงประชารักษ์	

และ	 รพ.กลาง	 และด้วยหลกัสตูรทีเ่น้นเวชศาสตร์ครอบครวั	 เวชศาสตร์ชมุชน	

ตามที่	 รศ.ดร.วันชัย	 ศิริชนะ	 อธิการบดี	 ย�้าเรื่องนี้ชัดเจนที่อยากแก้ปัญหา

บ้านเมอืง	 เน่ืองจากแพทย์ในชนบทขาดแคลน	 ด้วยมกีารกระจกุตวัในเมอืงใหญ่	

มีผลให้ในพื้นที่ชนบทห่างไกลแพทย์จึงค่อนข้างน้อย	 ไม่สมดุลกัน	 จึงอยาก

จะผลติแพทย์เพ่ือช่วยแก้ปัญหาน้ี	 และในอนาคตอนัใกล้เมือ่	 ศูนย์การแพทย์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 แล้วเสร็จและเปิดด�าเนินการก็จะมีอาจารย์แพทย์

มากขึน้	 เครือ่งมอือปุกรณ์ในการตรวจวินจิฉยัมากข้ึน	 สามารถใช้ประกอบการ

วิจยัในระดับระดบัท่ีก้าวหน้าและทนัสมยัมากขึน้	อาจารย์แพทย์ที่จะเพ่ิมขึ้นก็

จะมส่ีวนช่วยให้ข้อเสนอแนะ	บรูณาการการวิจยั	ท�าให้วิจยัมคีณุภาพดีย่ิงขึน้”

	 นอกจากนี้	 นพ.นพดล	ยังเผยว่า	 เมื่อเร็วๆ	 นี้	 Oregon	Health	 &	

Science	University	จากสหรัฐอเมริกาได้เดินทางเยือนและหารือความร่วม

มือทางวิชาการกับส�านักวิชาแพทยศาสตร์	

									 “Oregon	 Health	 &	 Science	 University	 มีโรงเรียนแพทย์ท่ี

มชีือ่เสยีงมาก	การทีเ่รามโีอกาสท�างานร่วมกันเป็นสิง่ทีดี่มากๆ	และสอดคล้อง

กับนโยบายในการผลติแพทย์ด้วย	 ซึง่ผมได้รบัการอนเุคราะห์จาก	 นพ.ปราเสรฐิ	

ปราสาททองโอสถ	 ให้ผมร่วมไปเป็นแขกเย่ียมชมมหาวิทยาลยัโอเรกอน	 ตดิต่อกัน	

2	ปี	โดยปีนี้เมื่อกุมภาพันธ์	2561	ทางโอเรกอน	ทั้งอธิการบดีและทีมผู้บริหาร

รวม	 17	 คนได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน	 อธิการบดี	 มฟล.และได้ไปชมอาคาร

ศูนย์การแพทย์ฯ	 พร้อมลงนามความร่วมมือกัน	 ที่จะแลกเปลี่ยนบุคลากร

ท้ังอาจารย์และนักศึกษา	ตลอดจนท�าวิจัยร่วมกัน	รวมถึงจะใช้ทรัพยากร

เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน	ไม่ว่าจะเป็นการประชุมวิชาการหรือสัมมนาต่างๆ

											เชื่อว่าเส้นทางสู่ความส�าเร็จนั้นอยู่อีกไม่ไกล	กับภารกิจในการสร้าง	

“แพทย์ในแบบฉบับของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”

นพ.นพดล วรอุไร คณบดีส�านักวิชาแพทยศาสตร์
กับความท้าทายในปที่ 6 ของส�านักวิชา

นพ.นพดล วรอุไร 
คณบดีส�านักวิชาแพทยศาสตร์

มฟล. วิชาการ
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	 ส�านกัวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ		

มฟล.	 ร่วมกับวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	มหาวิทยาลยัมหดิล	

จัดโครงการ	 “ฟิตเข่าให้ดี	ห่างหนีข้อเสื่อม”	 เมื่อวันที่	 27	มกราคม	2561	ณ	

วนาทัศ	วนาสวรรค์	มฟล.	โดยได้รับเกียรติจาก	รศ.ดร.รัชนี	สรรเสริญ	คณบดี

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพให้การต้อนรบัคณะจาก	ม.มหิดล	และผูเ้ข้าอบรม	

ทีม่าจากชมุชมโดยรอบมหาวิทยาลยั	 ภายในกิจกรรมผูเ้ข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้

วิธีดูแลตัวเองก่อนเกิดอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าเนื่องจากอายุที่สูงขึ้น	 รวมถึง	

ได้ฝึกปฏิบัติวิธีการดูแลตนเองเมื่อมีอาการบาดเจ็บ	 เช่น	 การลุก-นั่งที่ถูกวิธี	

การใช้ไม้เท้าช่วยพยุงตัว	เป็นต้น

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดกิจกรรม 
“ฟิตเข่าให้ดี ห่างหนีข้อเสื่อม”

	 ส�านักวชิาวิทยาศาสตร์	 ร่วมกับ	 ส�านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต	ิ

(วช.)	 จดัการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเรือ่ง	 “การใช้กล่องอนุบาลนางพญาผึง้

และเคร่ืองเก็บพิษผึง้”	เมือ่วนัอาทติย์ที	่28	มกราคม	2561	ณ	ห้องค�ามอกหลวง	

อาคาร	M-Square	โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งและผู้สนใจเข้าฟังจ�านวนมาก

	 ดร.อุไรวรรณ	 อินต๊ะถา	 รักษาการคณบดีส�านักวิชาวิทยาศาสตร์	

กล่าวว่า	การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้กล่องอนุบาลนางพญาผึ้ง	และเครื่อง

เก็บพิษผึ้ง	 เป็นโครงการที่	 วช.สนับสนุนทุนให้กับ	 มฟล.	 โดยมีตนเองและ

คณะเป็นผู้ด�าเนนิการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 เนือ่งจากท่ีผ่านมาพบว่า	 เกษตรกรทีม่ี

การเพาะพันธ์ุผึง้นางพญา	 ยังใช้เทคโนโลยีท่ีล้าสมยัและมวีธีิอนุบาลผึง้ท่ีไม่

เหมาะสม	ท�าให้ประสบปัญหาผึง้เจรญิเตบิโตช้า	 ส่งผลต่อการขยายจ�านวนรงั	

ท้ายที่สุดคือมีอัตราความส�าเร็จที่ต�่า

	ในขณะที่ตลาดมีความต้องการผลิตผลจากผึ้งสูงขึ้น	ทั้งเกสรผึ้ง	ไขผึ้ง	นมผึ้ง	

เพ่ือน�าไปใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางและอาหารเสริม	 อีกท้ังยังมีปัญหา	

ถูกกดราคาเนื่องจากต้องขายผ่านพ่อค้าคนกลาง	 ด้วยเกษตรกรไม่มีความรู้

เรื่องการตลาด

	 การอบรมครั้งนี้	จึงได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้	เกี่ยวกับการเพาะ

พันธุ์ผึ้งอย่างถูกวิธี	การน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการอนุบาลนางพญา

ผึ้งและการเก็บพิษผึ้งให้ได้คุณภาพสูง	 รวมถึงการเสนอแนะช่องทางการ

ตลาดที่เหมาะสม	นับเป็นความมุ่งมั่นของ	มฟล.	และ	วช.	ที่ต้องการส่งเสริม

การน�างานวิจัยมาประยุกต์ใช้	 เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่าง

แท้จริง

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับ วช. 
จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้กล่องอนุบาลนางพญาผึ้ง

มฟล. วิชาการ
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	 	อบรมเชิงปฏิบัติการ	หัวข้อ	 “วิ่งอย่างไรให้สุขภาพดีและปลอดภัย”	 โดย	

โค้ชเป้ง	สาธิก	ธนะทักษ์	โค้ชประจ�า	NRC	BKK	ของ	Nike	และล่าสดุได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึง	

ในการวิง่โครงการก้าวคนละก้าวเพ่ือ	 11	 โรงพยาบาลท่ัวประเทศ	 กับ	 ตนู	 บอดีส้แลม	

โดยได้รับความสนใจทั้งจากบุคลากร	นักศึกษา	และประชาชนทั่วไป	ที่เข้าร่วมอบรม

กว่า	120	คน	ณ	อาคาร	M3	ห้อง	518

	

	 อบรมเชิงปฏิบัติการ	หัวข้อ	“ฟื้นฟูสุขภาพแบบบูรณาการ”	ซึ่งผู้เข้าอบรม

กว่า	 50	 ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมตลอด	 2	 วัน	 1	 คืน	 ทั้งการบรรยายหัวข้อ	 “เทคนิค

สร้างสุขภาพแบบบูรณาการด้วยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี	 8	 สาขา”,	 	 การเต้นร�า	 ร�ามวย	

(ขจดัพิษจากอนุมลูอสิระ),	เทคนิคการฝึกสมาธิเพ่ือพัฒนาศกัยภาพร่างกาย	อารมณ์	จติใจ,	

เทคนิคการพัฒนาบริหารจิต	 เสริมสร้างคุณธรรม	จริยธรรมด้วยดนตรีประสิทธิภาพ,	

เทคนิคการฝึกสมาธิ	เพื่อพัฒนาบริหารจิต	เสริมสร้างคุณธรรม	จริยธรรม	ด้วยดนตรี

เสริมธาตุชีวิตและปรับดุลยภาพร่างกาย	และกิจกรรม	อื่นๆ	อีกมากมาย

ศูนย์บริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Wellness Center)
สุขภาพดี มีความสุข ทุกช่วงวัย

จัดกิจกรรมให้บริการทางวิชาการกับชุมชนจ�านวน 6 กิจกรรม ตลอดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561 ดังนี้

	 อบรมเชงิปฏบิตักิาร	 หัวข้อ	 “ออฟฟิศซนิโดรมกับการรกัษาด้วยศาสตร์แพทย์

แผนไทย”	 โดยทมีวทิยากรจากคณาจารย์สาขาแพทย์แผนไทย	ส�านักวชิาวทิยาศาสตร์

สขุภาพ	 โดยผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมได้เรยีนรูเ้ก่ียวกับการท�างานของร่างกายขณะท่ีน่ังท�างาน

อยู่ในอริยิาบถเดมิซ�า้ๆ	 เป็นระยะเวลานาน	 เช่น	 การท�างานหน้าคอมพิวเตอร์	 ว่าจะส่ง

ผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวอย่างไร	 และผูเ้ข้าอบรมมวีธีิในการผ่อนคลายร่างกาย

ขณะท�างานเช่นไร	 ซึง่ผูเ้ข้าร่วมการอบรมต่างบอกเป็นเสยีงเดยีวกันว่าเป็นการอบรมท่ีดี

และสามารถน�าไปใช้ได้จรงิและพร้อมจะเผยแพร่องค์ความรูน้ี้ต่อไป

	 อบรมเชิงปฏิบัติการ	หัวข้อ	“ฟื้นฟูสุขภาพด้วยศาสตร์ชะลอวัย”	โดย	ผศ.

(พิเศษ)	พญ.สนิุสา	ไทยจนิดา	และกิจกรรมท�าอาหารเพ่ือสขุภาพโดยคุณชลดิา	เถาว์

ชาล	ี วิทยากรท้ังสองได้มาบรรยายเก่ียวกับการดูแลสขุภาพท้ังกายและใจให้เป็นคน

คิดบวกและมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ	รู้เท่าทันสถาวะการณ์ที่เผชิญอยู่	จะท�าให้เรามี

สุขภาพจิตที่ดีส่งผลต่อจิตใจ	 นอกจากนั้นการรับประทานอาหารที่ผ่านการปรุงน้อย

ก็จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บปวดง่ายเช่นกัน

	 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 Brain	 Anti-Aging	 Program	 ครั้งที่	 1	 โดย

ผศ.ดร.ภัครวรรธน์	สทิธิประภาพร	ส�านกัวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสขุภาพ	มฟล.	 มา

บรรยายเก่ียวกับภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์	 และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ท�า

กิจกรรมประเมนิภาวะความสมบรูณ์ของสมองและประสาทสมัผสั	 ตรวจศกัยภาพสมอง

และการฝึกฟ้ืนฟูสมองให้สดใส	 ท�าให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมได้เพลดิเพลนิกับเกมฝึกสมอง	

และสามารถน�าไปฝึกต่อที่บ้านได้อีกด้วย

	 อบรมเชิงปฏิบัติการ	หัวข้อ	 “ค้นพบเป้าหมาย	และ	Passion	 เพื่อชีวิตที่

ประสบความส�าเร็จและมีความสุขอย่างยั่งยืน”	 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

การบรรยายพิเศษ	เรือ่ง	“ค้นพบ	เป้าหมาย	และ	Passion	เพ่ือชวิีตท่ีประสบความส�าเรจ็และ

มีความสุขอย่างยั่งยืน”	และ	“Open	Innovation	ในยุค	4.0”	โดย	ดร.พยัต	วุฒิรงค์	

Global	Head	of	Innovation	และการบรรยายเรื่อง	“สร้างความสมดุลให้กับ	Mind,	

Body	and	Spirit	เพ่ือชวีติท่ีย่ังยืน”	โดยทีมอาจารย์จากส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์	มฟล.

   27 กมุภาพนัธ์ 2561    3 -4 มีนาคม 2561

   10 มนีาคม 2561    17 มีนาคม 2561

   18 มนีาคม 2561    18 มีนาคม 2561 



คนเก่ง มฟล.

	 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาส�านักวิชาวิทยาศาสตร์

เครื่องส�าอาง	 ท่ีได้รับรางวัลจากการน�าผลงานวิจัยไปประกวดและจัดแสดงในงาน	

Seoul	International	Invention	Fair	2017	(SIIF	2017)	ณ	สาธารณรัฐเกาหลีใต้

ระหว่างวันที	่30	พ.ย.	–	3	ธ.ค.	2560	ท่ีผ่านมา	ซึง่ทมีนักวิจยัได้สร้างผลงานอันยอดเย่ียม	

คว้ารางวัลมาดังนี้

	 1.	ผลงานชื่อ	“ผลิตภัณฑ์ชะลอความชราจากสกัดสเต็มเซลล์ข้าว	(Anti-

aging	product	containing	rice	stem	cell	extract)”	โดย	อาจารย์	ดร.นิสากร	แซ่วัน	

อาจารย์ประจ�าส�านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง	พร้อมด้วย	นางสาววรรณิศา	วิชิต	

นักศกึษาระดบัปรญิญาเอก	นายธนนท์	ปรญิญารกัษ์	และ	นางสาวจติราภรณ์	เผอืกนาง	

นักศึกษาระดับปริญญาโท	ได้รับรางวัล	ดังนี้

			 			1.1			Gold	Prize	จาก	SIIF	2017

	 		 1.2			Special	Award	(Certificate	of	achievement	presented	in	rec-

ognition	of	a	creative	invention,	which	shows	notable	potential	to	improve	the	

quality	of	family	life)	จาก	President	Taiwan	Invention	Assocition

	 2.		ผลงานชื่อ	“ลานาดีนครีมลดริ้วรอยจากสารสกัดรวงข้าวหอมมะลิ	

(Lanadene	Jasmine	Rice	Age	Defying	Facial	Cream)”	โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.มยุร	ีกัลยาวัฒนกุล	ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ณัฐยา	เหล่าฤทธ์ิ	และอาจารย์	ดร.ภักวดี	

ไชยกุล	อาจารย์ประจ�าส�านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง	มฟล.	ได้รับรางวัลดังนี้						

	 			2.1		Gold	Prize	จาก	SIIF	2017

		 			2.2			Diploma	Award	ส�าหรบันวัตกรรมยอดเย่ียมจากการใช้องค์ความรูท้าง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จาก	The	Ministry	of	Education	and	Science	of	Rus-

sian	Federation	จาก	The	Russian	Federation

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง
ได้รับ 2 รางวัลระดับนานาชาติ จากการผลงานวิจัย
ภายในงาน SIIF 2017 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้

	 นกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยคีวามงาม	 ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส�าอาง	

ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 เหรียญเงิน	 และเหรียญทองแดง	 สาขาเสริมความงาม	

(Beauty	 therapy)	 ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่	 27	 (World	 Skills	

Thailand	2018)	ระหว่างวันที	่19-22	มนีาคม	2561	โดยรบัรางวัลจากพลต�ารวจเอก	

อดุลย์	แสงสิงแก้ว	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	ณ	อาคาร	107	ศูนย์นิทรรศการ

และการประชุมไบเทค	เขตบางนา	กรุงเทพมหานคร

	 นักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังนี้		

	 		1.	นางสาววิชราภรณ์	หุ่นเจริญ		ชนะเลิศ	เหรียญทอง			

	 		2.	นางสาวรัชสิรี	ค�าปันนา	รองชนะเลิศอันดับ	1	เหรียญเงิน		

	 		3.	นางสาววริศรา	นรินทร์		รองชนะเลิศอันดับ	2	เหรียญทองแดง	

ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยเชื้อรา คว้าอันดับ 1 ของโลก 
ด้าน Mycology  ในการจัดอันดับของ CWUR 
จาก 1,000 มหาวิทยาลัยชั้นน�าทั่วโลก

	 ศนูย์ความเป็นเลศิด้านการวิจยัเช้ือรา	 มฟล.	 ได้รบัการจดัอันดับให้เป็นท่ี	 1	

ของโลก	 ประจ�าปี	 2017	 จาก	 1,000	 มหาวิทยาลัยชั้นน�าทั่วโลก	 โดยการคว้า	 100	

คะแนนเตม็ในสาขา		Mycology	จากการจดัอนัดบัของ	The	Center	for	World	University	

Rankings	 (CWUR)	 ศนูย์การจดัอนัดับมหาวิทยาลยัซ่ึงเป็นท่ียอมรบัของสถาบนัการศึกษา

ระดบัโลก	 ด้วยเป็นองค์กรให้ค�าปรกึษาชัน้น�าเก่ียวกับนโยบายข้อมลูเชงิลกึ	 เชงิกลยุทธ์	

ให้แก่รัฐบาลและมหาวิทยาลัยต่างๆ	 โดยการจัดอันดับนี้ใช้ตัวชี้วัดหลากหลายด้าน	

ทั้งคุณภาพการศึกษา	 ภาวะการมีงานท�า	 ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง	 ชี้ให้เห็นว่า

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชื้อรา	 มฟล.	 ทุ่มเทอย่างหนักในด้านงานวิจัย	 ท�าให้

เกิดความเชี่ยวชาญจนได้รับการยอมรับในวงกว้าง	 ทั้งในระดับประเทศ	 ระดับเอเชีย	

และในระดับแถวหน้าของโลก

ที่มาข้อมูล: cwur.org/2017/subjects.php

มฟล. สร้างชื่อคว้าเหรียญรางวัลระดับชาติ
ทั้งเหรียญทอง เงิน ทองแดง 
ในงาน World Skills Thailand 2018
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	 เมื่อวันจันทร์ที่	 19	 กุมภาพันธ์	 2561	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	

น�าโดย	รศ.ดร.วันชยั	ศริชินะ	อธิการบด	ีพร้อมผูบ้รหิาร	คณาจารย์	และเจ้าหน้าที่

ด้านงานวิจยั	ให้การต้อนรับ	พลอากาศเอกประจนิ	จัน่ตอง	รองนายกรฐัมนตรี	

ที่เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัย	พร้อมให้นโยบายเรื่อง	‘การพัฒนางานวิจัย

แบบบูรณาการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ’

	 พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยยังได้จัดพิธีลงความร่วมมือ	ในบันทึกข้อ

ตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาต	ิระหว่าง	ส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต	ิส�านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา	ส�านักงานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั	ส�านกังาน

พัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	

ส�านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิกับมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง	

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการศึกษา	ค้นคว้าวิจัย	แลกเปลี่ยนข้อมูล	

รวมถึงอ�านวยความสะดวกในการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้การศึกษาวิจยับรรลุ

ผลสัมฤทธิ์สูงสุด	 ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	 และสนับสนุน

การศึกษา	 วิจัย	 พัฒนา	 เพื่อน�าองค์ความรู้ไปสร้างสรรค์ผลงาน	 นวัตกรรม

และผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเชิงประจักษ์ในการพัฒนาประเทศ		

	 โดยมีกรอบความร่วมมือที่หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยภาครัฐ

จ�านวน	6	หน่วยงานกับ	มฟล.	ท�าความร่วมมือกันเพื่อพัฒนางานวิจัยของ

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง	 ท่ีจะน�าไปสูก่ารสร้างองค์ความรูด้้านวิทยาศาสตร์	

เทคโนโลยี	 สุขภาพ	 เศรษฐกิจ	 และสังคม	 เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่น�ามาซึ่ง

ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศ

	 หลงัจากพิธีลงนาม	คณะรองนายกรฐัมนตรยัีงได้เย่ียมชมหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยของ	 มฟล.	 อาทิ	 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย	

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชื้อรา	ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	 โรงงานผลิตยาสมุนไพรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	

สวนสมุนไพรมหาวิทยาลัย	เป็นต้น

มฟล. ต้อนรับ ‘พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง’ รองนำยกรัฐมนตรี 
พร้อมหน่วยงำนสนับสนุนกำรวิจัยระดับชำติ เยือนมหำวิทยำลัย 
พร้อมลงนำมควำมร่วมมือพัฒนำงำนวิจัยของ มฟล. 
น�ำไปสู่นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์-พัฒนำประเทศ

กุมภาพันธ�

2561
19

ในรั้ว มฟล.
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พิพิธภัณฑ์เสวนำ :
ดนตรีในสวน ครั้งที่ 2

Audax Randonneurs 
สตำร์ทปนทำงไกล ณ มฟล.

	 ชมรมจักรยาน	 มฟล.	 และ	 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ

ฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	 ร่วมกับ	 สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย	

จัดกิจกรรมปันจักรยานทางไกล	Audax	 200BRM	Chiang	Rai	 ระยะทาง	

200	กิโลเมตร	มนัีกปันจากท่ัวประเทศเข้าร่วมกว่า	100	คน	ท�าให้บรรยากาศ

ยามเช้าของ	มฟล.	ดูสดชื่นและคึกคัก	โดยมี	ผศ.ดร.ร่มเย็น	โกไศยกานนท์	

รองอธิการบดี	ให้การต้อนรับและร่วมปล่อยตัวนักปัน	ณ	บริเวณสระน�้าวงรี	

ก่อนวนรอบเส้นทางภายในมหาวิทยาลัย	 จากนั้นปันออกสู่เส้นทางขนาน

แม่น�า้กก	บรรจบฝังโขง	อ.เชยีงแสน	มุง่สูส่ามเหลีย่มทองค�า	ชายแดนสามแผ่นดิน	

ไทย-ลาว-เมยีนมา	โดยมจุีดกลบัตวัท่ี	อ.แม่สาย	จากน้ันปันกลบัมาเข้าเส้นชยั	

ณ	มฟล.

มกราคม

2561
27

กุมภาพันธ�

2561
16

	 รศ.ดร.วันชัย	ศิริชนะ	อธิการบดี	เป็นประธานในพิธีสถาปนา

นายกสมาคมนักศกึษาเก่ามหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง	แก่	ดร.ประชา	รุง่เพ็ชรวิภาวดี	

ซึง่ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมนักศกึษาเก่าฯ		ในสมยัที	่5	ตัง้แต่ปี	2560-2562	

โดยม	ี นายเสงีย่ม	 แสนพิช	 ประธานการเลอืกตัง้นายกสมาคมนกัศึกษาเก่าฯ	

เป็นผูอ่้านประกาศการแต่งตัง้	ในการนี	้อธิการบดไีด้ประดบัเขม็นายกสมาคมฯ	

และมอบประกาศแต่งตั้งนายกสมาคมฯ	 พร้อมกันนี้ยังได้รับความกรุณา

จาก	 พระอาจารย์พบโชค	 ติสฺสว�โส	 เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง	 ในการกล่าว

สัมโมทนียกถา	ณ	ห้องเชียงแสน	อาคารส�านักงานอธิการบดี	มฟล.

พิธีสถำปนำ
นำยกสมำคมนักศึกษำเก่ำ มฟล.

มีนาคม

2561
9

	 พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน�้าโขง	จัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา	

ดนตรีในสวน	 ครั้งที่	 2	 ณ	 ลานกิจกรรมหน้าพิพิธภัณฑ์ฯ	 ซึ่งดนตรีเป็น

สุนทรียภาพด้านหน่ึงที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและเก่ียวพ้องทาง

วัฒนธรรม	 ในงานนี้มีวงดนตรีหลายแนวมาแสดงให้ผู้ร่วมงานได้ดื่มด�่า	

ไม่ว่าจะเป็น	วง	Chiangrai	Chamber,	วง	CRRU	Brass	Project	และ	วง	The	

Good	 Life	 Band	 โดย	 รศ.ดร.ชยาพร	 วัฒนศิริ	 รองอธิการบดี	 กล่าวเปิด

กิจกรรมว่า	 ในช่วงหน้าหนาวมีบรรยากาศเหมาะส�าหรับการจัดงานดนตรี	

รวมทั้งเข้ากับบรรยากาศเดือนแห่งความรักนี้ด้วย
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	 ดร.	พนม	วิญญายอง	รองอธิการบด	ีเป็นตวัแทน	มฟล.	ในการลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมกีฬาว่ายน�้าแห่งประเทศไทย	

(นายธนาวิชญ์	โถสกุล	เลขาธิการสมาคมฯ)	และ	นายศนิสิทธิ์	นิธยานุรักษ์	

ภายในโครงการสอนว่ายน�า้ให้กับเดก็ผูด้้อยโอกาสในจงัหวัดเชยีงราย	 ปีท่ี	 2	

เพื่อช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กที่อายุต�่ากว่า	 15	 ปี	 จากการจมน�้า	

เมือ่วันท่ี	24	กุมภาพันธ์	2561	ณ	สระว่ายน�า้	ศูนย์กีฬามหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง

	 ดร.พนม	 เปิดเผยว่า	 ในปี	 2560	ทาง	มฟล.	 ได้รับการสนับสนุน

โครงการสอนว่ายน�า้ให้กับเดก็ผูด้้อยโอกาสในจงัหวัดเชยีงราย	โดยมเียาวชน

ในพื้นที่ได้รับโอกาสเข้าเรียนจ�านวนกว่า	500	คน	ซึ่งถือเป็นการตอบรับที่ดี

ทั้งจากนักเรียนและผู้ปกครอง	 ที่ท�าให้เด็กๆ	 สามารถว่ายน�้าและช่วยเหลือ

ตวัเองได้	โดยในปี	2561	น้ีทาง	มฟล.	ยังคงได้รบัการสนับสนนุจากคณุศนสิทิธ์ิ	

เป็นผูส้นบัสนุนงบประมาณส่วนหนึง่เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิโครงการฯ	

รวมทั้งการซื้อชุดว่ายน�้าให้กับเด็กในโครงการฯ	 นอกจากน้ียังได้รับการ

สนับสนุนจาก	 บริษัท	 รักษาความปลอดภัย	 เอ็ม	 พร็อพเพอร์ตี้	 เซอร์วิส	

จ�ากัด	สมาคมนักศึกษาเก่า	มฟล.	บริษัท	ฟิตเนส	เอ็กซ์เซลเล้นซ์	จ�ากัด	และ

ร้านเชียงรายกีฬา	ช่วยให้โครงการนี้ประสบความส�าเร็จ

มฟล. เพื่อชุมชน

มฟล. จับมือภาคีจัดโครงการ
สอนว่ายน�้าให้เด็กด้อยโอกาส ป 2

	 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์	จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชน

ปลอดขยะ	(Zero	Waste)	ต่อเนื่องเป็นปีที่	3	ตามที่ได้เล็งเห็นว่าชุมชน

สามารถเข้ามามีบทบาทส�าคัญในการจัดการขยะมูลฝอย	 มีระยะเวลาการ

อบรม	3	วัน	ระหว่างวันที่	26-28	กุมภาพันธ์	2561	ที่ห้องพวงชมพู	–	พู่ระหง	

อาคาร	M-Square	มฟล.	มผีูเ้ข้าอบรมหลากหลาย	อาท	ิผูบ้รหิารและเจ้าหน้าท่ี

ที่รับผิดชอบงานจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ก�านัน	

ผู้ใหญ่บ้าน	 คณะกรรมการหมู่บ้าน	 อาสาสมัครชุมชน	 และผู้น�าชุมชนอื่นๆ	

โดยมี	ดร.ปเนต	มโนมัยวิบูลย์	เป็นหัวหน้าโครงการ

มฟล. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปที่ 3
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พีอาร์ มฟล. 
เดินสายสวัสดีปใหม่สื่อมวลชน
ขอบคุณที่รักกันเสมอมา
 ส่วนประชาสมัพนัธ์ มฟล.	นอกจากท�าการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร	

และจดัท�าสือ่สร้างสรรค์ลงในช่องทางต่างๆ	ของมหาวิทยาลยัแล้ว	ยังท�าหน้าท่ี

เป็นตวักลางในการส่งข้อมลูของมหาวิทยาลยัไปยงัสือ่มวลชนแขนงต่างๆ	ทัง้

สื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย-เชียงใหม่	 และสื่อมวลชนส่วนกลาง	

เพ่ือท�าการเผยแพร่ไปยังพ่ีน้องประชาชนในวงกว้าง	 โดยในช่วงปีใหม่ของทกุปี

ส่วนประชาสมัพันธ์ได้จดักิจกรรมมวลชนสมัพันธ์	 เพ่ือเป็นการขอบคณุสือ่มวลชน	

ทีใ่ห้ความเอือ้เฟ้ือเผยแพร่ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ของมหาวิทยาลยัเสมอมา	

พร้อมทั้งแจ้งข่าวสารส�าคัญในโอกาสครบรอบ	 20	 ปีแห่งการสถาปนา

มหาวิทยาลัย	 ในเดือนกันยายน	 2561	 ที่จะถึงนี้	 น�าคณะโดย	 อาจารย์	

ดร.พรรณรวี	พรหมนารท	รองอธิการบดแีละรกัษาการหัวหน้าส่วนประชาสมัพันธ์	

พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	โดยในวันศุกร์ที่	12	มกราคม	2561	

ได้เดินทางไปสวัสดีปีใหม่และขอบคุณสื่อมวลชนเชียงราย	อาท	ิหนงัสอืพมิพ์

เชยีงรายนิวส์	 ท้องถ่ินนิวส์	 	 รวมพลงัเชยีงราย	 ฟ้าหลวงเชยีงราย	 สถานวิีทยุ

กระจายเสียง	914	อสมท.	สวท.	ส�านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย	

รวมทั้งเจ้าหน้าที่สื่อส่วนกลางประจ�าท้องถิ่นหลายส�านัก

	 นอกจากน้ียังได้เดนิทางไปขอบคณุสือ่มวลชนส่วนกลาง	 และรบัฟัง

ค�าแนะน�าเพ่ือน�ามาปรบัปรงุการท�างาน	ระหว่างวันที	่28-31	มกราคม	2561	

ณ	 กรุงเทพมหานคร	 ประกอบด้วยส่ือมวลชนหลายแขนง	 ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์	

สถานโีทรทศัน์	ทีวดิีจติอล	และสือ่ออนไลน์	อาท	ิหนงัสอืพิมพ์มตชิน	ข่าวสด	

เดลินิวส์	 สยามรัฐ	 ไทยรัฐ	 ไทยรัฐออนไลน์	 พีพีทีวี	 สถานีโทรทัศน์ช่อง	 7	

โมเดิร์นไนน์ทีวี	 นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน	 ส�านักพิมพ์ในเครืออมรินทร์	

สือ่ในเครอืเนชัน่	ผูส้ือ่ข่าวประจ�ากระทรวงศกึษาธิการ	ผูส้ือ่ข่าวประจ�าส�านักงาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา	เว็บไซต์	eduzone.com	admissionpremium.com

และ	jeban.com	

	 จากนั้นในวันที่	 22-23	 กุมภาพันธ์	 2561	 ได้เดินทางไปขอบคุณ

สือ่มวลชนจงัหวดัเชยีงใหม่	อาท	ิศนูย์ข่าวภาคเหนือเครอืเดอะเนชัน่	สถานวิีทยุ	

FM	100	คณะการสื่อสาร	มช.		ส�านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่	

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	 จังหวัดเชียงใหม่	 หนังสือพิมพ์

ไทยนิวส์	 และหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์	 นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรม

วันนักข่าว	 โดยสมาคมผู้สื่อข่าวและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย	 ในวัน

จันทร์ที่	5	มีนาคม	2561	ณ	วัดศรีเกิด	ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์

อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและสื่อมวลชนแขนงต่างๆ	

PR  Events
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ปีท่ี: 27 ฉบับท่ี: 9903
วันท่ี: จันทร์ 8 มกราคม 2561
Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

หน้า: 19(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ร.พ.ศูนย์แพทย์ม.แม่ฟ้าหลวงก่อสร้างคืบหน้า85%

รหัสข่าว: C-180108012068(8 ม.ค. 61/02:49) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 16.16 Ad Value: 19,392 PRValue : 58,176 Clip: Black/White(x3)

ข่าวสด |	8	มกราคม	2561	|	หน้า	19

ปีท่ี: 69 ฉบับท่ี: 21919
วันท่ี: พฤหัสบดี 25 มกราคม 2561
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(บนขวา)

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.)

รหัสข่าว: C-180125039148(24 ม.ค. 61/08:05) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 10.05 Ad Value: 16,080 PRValue : 48,240 Clip: Black/White(x3)

ไทยรัฐ |	25	มกราคม	2561	|	หน้า	12

ปีท่ี: 27 ฉบับท่ี: 9948
วันท่ี: พฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์ 2561
Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

หน้า: 19(ล่าง)

ภาพข่าว: เพ่ือการวิจัย

รหัสข่าว: C-180222012142(22 ก.พ. 61/03:28) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 14.39 Ad Value: 17,268 PRValue : 51,804 Clip: Black/White(x3)

ข่าวสด	|	22	กุมภาพันธ์	2561	|	หน้า	19
ปีท่ี: 38 ฉบับท่ี: 13452
วันท่ี: พฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์ 2561
Section: First Section/กทม.-ภูมิภาค

หน้า: 9(บน)

หัวข้อข่าว: วช.ผลักดันงานวิจัยม.แม่ฟ้าหลวง

รหัสข่าว: C-180222005008(22 ก.พ. 61/05:48) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 26.88 Ad Value: 24,192 PRValue : 72,576 Clip: Black/White(x3)

แนวหน้า	|	22	กุมภาพันธ์	2561	|	หน้า	9

ปีท่ี: 69 ฉบับท่ี: 21963
วันท่ี: เสาร์ 10 มีนาคม 2561
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(กลาง)

ภาพข่าว: ผศ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์

รหัสข่าว: C-180310039189(9 มี.ค. 61/09:17) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 10.60 Ad Value: 16,960 PRValue : 50,880 Clip: Black/White(x3)

ไทยรัฐ 	|	10	มีนาคม	2561	|	หน้า	12

ปีท่ี: 10 ฉบับท่ี: 2601
วันท่ี: จันทร์ 12 มีนาคม 2561
Section: First Section/การค้า-อุตสาหกรรม-คมนาคม

หน้า: 4(กลาง)

ภาพข่าว: บางกอกแอร์เวย์สจับมือ ม.แม่ฟ้าหลวง "เปิดบ้านสอนน้อง"

รหัสข่าว: C-180312040040(12 มี.ค. 61/06:32) หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 22.55 Ad Value: 33,825 PRValue : 101,475 Clip: Full Color(x3)

ผู้จัดการรายวัน 360o 	|	12	มีนาคม	2561	|	หน้า	4

ปีท่ี: 41 ฉบับท่ี: 14619
วันท่ี: พุธ 21 มีนาคม 2561
Section: ประชาช่ืน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

หน้า: 21(กลาง)

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: มฟล.ผนึกม.อ.ร่วมมือวิชาการ

รหัสข่าว: C-180321020118(21 มี.ค. 61/06:36) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 8.94 Ad Value: 13,857 PRValue : 41,571 Clip: Full Color(x3)

มติชน 	|	21	มีนาคม	2561	|	หน้า	21

ปีท่ี: 69 ฉบับท่ี: 21978
วันท่ี: อาทิตย์ 25 มีนาคม 2561
Section: First Section/-

หน้า: 12(ซ้าย)

ภาพข่าว: กอสซิพริมร้ัว: ทีม "Bee Green"

รหัสข่าว: C-180325009114(25 มี.ค. 61/03:30) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 6.78 Ad Value: 10,848 PRValue : 32,544 Clip: Black/White(x3)

ไทยรัฐ 	|	25	มีนาคม	2561	|	หน้า	12

ปีท่ี: 69 ฉบับท่ี: 21979
วันท่ี: จันทร์ 26 มีนาคม 2561
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(บน)

หัวข้อข่าว: สบส.-มฟล.นำเทคโนโลยีอัพเกรดบริการสุขภาพ

รหัสข่าว: C-180326039138(25 มี.ค. 61/08:08) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 13.41 Ad Value: 21,456 PRValue : 64,368 Clip: Black/White(x3)

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 24961
วันท่ี: พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(บนขวา)

ภาพข่าว: ตรีศูล: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รหัสข่าว: C-180214004046(14 ก.พ. 61/02:08) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 23.98 Ad Value: 52,756 PRValue : 158,268 Clip: Full Color(x3)

เดลินิวส์ |	14	กุมภาพันธ์	2561	|	หน้า	5มฟล. ในสื่อ
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ปีท่ี: 69 ฉบับท่ี: 21919
วันท่ี: พฤหัสบดี 25 มกราคม 2561
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(บนขวา)

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.)

รหัสข่าว: C-180125039148(24 ม.ค. 61/08:05) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 10.05 Ad Value: 16,080 PRValue : 48,240 Clip: Black/White(x3)

ไทยรัฐ |	25	มกราคม	2561	|	หน้า	12

ปีท่ี: 41 ฉบับท่ี: 14575
วันท่ี: จันทร์ 5 กุมภาพันธ์ 2561
Section: ประชาช่ืน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

หน้า: 21(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: ปล้ืมน.ศ.ท่ัวโลกแห่เรียน'มฟล.'

รหัสข่าว: C-180205020096(5 ก.พ. 61/06:00) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 9.97 Ad Value: 15,453.50 PRValue : 46,360.50 Clip: Full Color(x3)

มติชน |	5	กุมภาพันธ์	2561	|	หน้า	21

ปีท่ี: 38 ฉบับท่ี: 13441
วันท่ี: อาทิตย์ 11 กุมภาพันธ์ 2561
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 4(ขวา)

ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: ร่วมสมทบทุน

รหัสข่าว: C-180211005087(11 ก.พ. 61/06:47) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 24 Ad Value: 21,600 PRValue : 64,800 Clip: Black/White(x3)

แนวหน้า |	11	กุมภาพันธ์	2561	|	หน้า	4

ปีท่ี: 69 ฉบับท่ี: 21943
วันท่ี: อาทิตย์ 18 กุมภาพันธ์ 2561
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างขวา)

คอลัมน์: เวทีคนมีของ: M the Food Project

รหัสข่าว: C-180218009123(18 ก.พ. 61/03:26) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 8.06 Ad Value: 12,896 PRValue : 38,688 Clip: Black/White(x3)

 ไทยรัฐ |	18	กุมภาพันธ์	2561	|	หน้า	12

ข่าวสด	|	22	กุมภาพันธ์	2561	|	หน้า	19
ปีท่ี: 38 ฉบับท่ี: 13452
วันท่ี: พฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์ 2561
Section: First Section/กทม.-ภูมิภาค

หน้า: 9(บน)

หัวข้อข่าว: วช.ผลักดันงานวิจัยม.แม่ฟ้าหลวง

รหัสข่าว: C-180222005008(22 ก.พ. 61/05:48) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 26.88 Ad Value: 24,192 PRValue : 72,576 Clip: Black/White(x3)

แนวหน้า	|	22	กุมภาพันธ์	2561	|	หน้า	9

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 24973
วันท่ี: จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2561
Section: กีฬา/การศึกษา

หน้า: 24(ซ้าย)

คอลัมน์: ตีเกราะเคาะไม้: อากาศแปรปรวน

รหัสข่าว: C-180226004087(26 ก.พ. 61/02:19) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 31.02 Ad Value: 68,244 PRValue : 204,732 Clip: Full Color(x3)

เดลินิวส์	|	26	กุมภาพันธ์	2561	|	หน้า	24

ปีท่ี: 22 ฉบับท่ี: 7782
วันท่ี: พฤหัสบดี 1 มีนาคม 2561
Section: First Section/กีฬา

หน้า: 11(ล่าง)

ภาพข่าว: ระเบียงกีฬา: ร่วมลงนาม

รหัสข่าว: C-180301008085(1 มี.ค. 61/07:16) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 19.25 Ad Value: 16,362.50 PRValue : 49,087.50 Clip: Black/White(x3)

ไทยโพสต	์|	1	มีนาคม	2561	|	หน้า	11

ปีท่ี: 69 ฉบับท่ี: 21979
วันท่ี: จันทร์ 26 มีนาคม 2561
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(บน)

หัวข้อข่าว: สบส.-มฟล.นำเทคโนโลยีอัพเกรดบริการสุขภาพ

รหัสข่าว: C-180326039138(25 มี.ค. 61/08:08) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 13.41 Ad Value: 21,456 PRValue : 64,368 Clip: Black/White(x3)

ไทยรัฐ 	|	26	มีนาคม	2561	|	หน้า	12

ปีท่ี: 68 ฉบับท่ี: 23690
วันท่ี: พุธ 28 มีนาคม 2561
Section: First Section/การศึกษา - สกู๊ป - รายงาน

หน้า: 11(ซ้าย)

คอลัมน์: แวดวงของเรา: แม่ฟ้าหลวง Smart University 4.0

รหัสข่าว: C-180328021099(28 มี.ค. 61/05:57) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 19.33 Ad Value: 16,430.50 PRValue : 49,291.50 Clip: Black/White(x3)

สยามรัฐ 	|	28	มีนาคม	2561	|	หน้า	11

มฟล. ในสื่อ
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