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	 นับเป็นห้วงเวลาอันแสนพิเศษ	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัด	

พิธีการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	ระหว่างวันที่	24	–	25	กันยายน	2561	โดย

ประกอบด้วยพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์	200	รูป,	พิธีทางศาสนา,	กิจกรรม

รายงานประชาชนโดย	รศ.ดร.วนัชยั	 ศิรชินะ	อธิการบดี,	การสมัมนานานาชาต	ิ

International	Symposium	on	the	Occasion	of	the	20th	Anniversary	of	

Mae	Fah	Luang	University	:	Education	as	a	Mechanism	for	Sustainable	

Regional	Development,	การแสดงนาฏศิลป์จนีจากมหาวิทยาลยัเซีย่เหมนิ	

ในชุด	“จีน-ไทย	ใช่อื่นไกล	พี่น้องกัน”	เป็นต้น	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในโอกาสนี้	 มหาวิทยาลัยได้เชิญคณะทูตกว่า	14	ประเทศมาเป็น

แขกพิเศษ	 ตลอดจนผู้แทนจากมหาวิทยาลัยและองค์กรระหว่างประเทศ	

จากประเทศต่างๆ	 ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยจากการร่วมมือ	

วิชาการในรปูแบบต่างๆ	 มาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน	 อาทิ	 จนี	 ฟิลปิปินส์	 ภูฏาน	

บรไูน	กัมพูชา		อนิเดยี	ลาว	อนิโดนเีซยี	เมยีนมา	ออสเตรเลยี	สหรฐัอเมรกิา	

ฝรัง่เศส	มาเลเซยี	ญ่ีปุน่	ศรลีงักา	เป็นต้น	ซึง่มเีอกอคัรราชทูตจากประเทศต่างๆ		

ขึน้กล่าวแสดงความยนิดกัีบมหาวิทยาลยั	 ทัง้ยังได้เชญิผูแ้ทนจากทุกภาคส่วน

ทั้งรัฐและเอกชน	ผู้บริหาร	คณาจารย์	พนักงาน	และนักศึกษา	เข้าร่วมงาน

ในโอกาสอันดีนี้อีกด้วย

	

มฟล. เฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ ครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา
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	 รศ.ดร.วันชัย	ศิริชนะ	อธิการบดี	มฟล.	กล่าวตอนหนึ่งในกิจกรรม

รายงานประชาชนว่า	 มฟล.ครบรอบ	 20	 ปี	 ได้ปฏิบัติภารกิจของสถาบัน

อุดมศึกษาครบถ้วนและเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้	

												“มฟล.	มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง

ของประเทศ	 และอยากท�าประโยชน์ให้กับสังคมและส่วนรวมมากท่ีสุด	

ตลอดจนสืบสานปณิธาน	‘ปลูกป่า	สร้างคน’	ของสมเด็จย่านั้น	มฟล.ท�าได้

ครบถ้วนในความหมายของการท�าคุณภาพชีวิต-การศึกษาให้ดีขึ้น	 อีกทั้ง

ได้ยึดหลักการ	 New	 Different	 Better	 ที่สร้างให้	 มฟล.เติบโตตามแบบ

ฉบับของตัวเอง	 มีความโดดเด่นแตกต่างจากมหาวิทยาลัยทั่วไป	 ตลอดจน

มุง่พัฒนาการศกึษาเน้นด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพมากขึน้	 และเปิดส�านกัวิชา

แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ในช่วงที่ผ่านมา	 ด้วยความตั้งใจให้

การศกึษาและสาธารณสขุเป็นเครือ่งมอืสร้างมติรและลดศตัรกัูบประเทศต่างๆ	

โดยเฉพาะเพื่อนบ้าน	 เพื่อกระชับความสัมพันธ์	 ฟื้นฟูเศรษฐกิจ	 และสร้าง

สันติภาพ”	อธิการบดี	มฟล.	กล่าว
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	 ในส่วนของการสัมมนานาชาติ	 ในโอกาสครบรอบ	20	ปี	 ได้รับเกียรติ

อย่างสูงจาก	 ฯพณฯ	 ประจวบ	 ไชยสาส์น	 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศ	 และอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ได้กล่าวสุนทรพจน์

ในหวัข้อ	 “Reflections	 and	 Memories	 of	 MFU	 and	 Regional	 Development”

จากน้ันเป็นการเสวนาเร่ือง	 “Higher	 Education	 for	 a	 Future	 and	 Regional

Sustainable	 Development”	 โดย	 H.E.	 Mr.Lutfi	 Rauf	 รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงประสานงานกิจการด้านการเมือง	 กฎหมายและความมั่นคง	

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 H.E.	 Mr.Jukr	 Boon-Long	 เอกอัครราชทูตไทยประจ�า

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	 H.E.	 U	 Htay	 Aung	 อดีตรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงท่องเทีย่วและโรงแรม	สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา	และนักศกึษาเก่า

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 และ	 Ms.	 Lan	 Suhong	 ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรม	

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าประเทศไทย

							ปิดท้ายการเฉลิมฉลองด้วยของขวัญจากมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน	สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	 ด้วยการแสดงนาฏศิลป์ชุด	 “จีน-ไทย	 ใช่อื่นไกล	 พ่ีน้องกัน”	 อัน

ประกอบด้วยการแสดงจากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน	 ชุด	 Green	 Flower	

in	 the	Army	และ	Hard	to	say	goodbye	จากนัน้เป็นการแสดงจากมหาวิทยาลยั

เซี่ยเหมิน	3	ชุดคือ	Pipa	Solo,	Erhu	Solo	และ	Flute	Solo	นอกจากนี้ยังมีการ

แสดงจากส�านักวิชาจีนวิทยา	และสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	

ร่วมสร้างความย่ิงใหญ่และรังสรรค์ให้เกิดสีสันอันงดงามในพิธีการเฉลิมฉลอง

ครบรอบ	20	ปี	แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	รวมเป็นภาพทรงจ�า

อันน่าประทับใจยิ่ง
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	 ส่วนพัฒนานักศกึษา	องค์การบรหิาร	องค์การนกัศกึษา	สโมสรนกัศึกษา	
ท้ัง	13	ส�านกัวิชา	จดักิจกรรมรืน่เรงิ	MFU	20th	Carnival	Celebration	ในวันศุกร์ท่ี	
28	กันยายน	2561	เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ	20	ปี	แห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 โดยมีกิจกรรมออกร้าน	 ซุ้มการละเล่น	 นิทรรศการ
ภาพถ่าย	 และการแสดงบนเวทีมากมาย	 ณ	 บริเวณลานดาวและลานเฉลิม
พระเกียรติฯ	โดยได้รับเกียรติจาก	รศ.ดร.วันชัย	ศิริชนะ	อธิการบดี	เข้าร่วมพิธี
เปิดกิจกรรม	พร้อมด้วยผู้บริหาร	คณาจารย์	พนักงาน	และเหล่านักศึกษา	เข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม		

	 	 	 	 	 	 กิจกรรมหลักภายในงานประกอบด้วย	 การแสดงดนตรีและร้องเพลง
ประสานเสียงจากวง	 MFU	 Band,	 การแสดงดนตรีจากวง	 Libra	 ส�านักวิชา
นติศิาสตร์,	การแสดงเปิดตวัผูเ้ข้าประกวดดาวเดอืนมหาวิทยาลยั	MFU	Freshers	
Boy	And	Girl	2018,	การแสดงจากชมรม	Dancing	and	Acting	Club,	ขบวน	
Carnival	Celebration	ราชนิแีห่งเวนสิ,	นทิรรศการภาพถ่ายยุคเริม่ต้นของ	มฟล.,	
ซุ้มการละเล่นจากทุกส�านักวิชา,	 ซุ้มอาหารนานาชาติ,	 คอนเสิร์ตจากศิลปิน	
ป้าง	นครินทร์	กิ่งศักดิ์	และการจุดพลุเฉลิมฉลองสุดอลังการ	นับเป็นกิจกรรม
รื่นเริงส่งท้ายการเฉลิมฉลอง	20	ปี	ได้สุดประทับใจชาวแม่ฟ้าหลวง

MFU 20th Carnival Celebration 
กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส มฟล. ครบรอบ 20 ปี
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	 เป้าหมายส�าคัญของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงน้ัน	 ก็คือการเป็น

มหาวิทยาลัยชั้นน�าของประเทศ	 เป็นมหาวิทยาลัยของโลก	 และเป็นที่พ่ึงทาง

ปัญญาให้แก่สังคม	 เป้าหมายต่างๆ	ล้วนส�าเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของ

ชาวมหาวิทยาลัย	 ท้ังอธิการบดี	 ผู้บริหาร	 คณาจารย์	 พนักงาน	 รวมท้ัง	

ผู้สนับสนุนจากหลายภาคส่วน	ในโอกาสครบรอบ	20	ปี	แห่งการสถาปนา	ทาง

มหาวิทยาลัยจึงได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ		

ให้แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นและท�าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย	 เมื่อวันที่	 24	

กันยายน	2561	ซึง่เป็นส่วนหนึง่ในพิธีการเฉลมิฉลองครบรอบ	20	ปี	ณ	หอประชุมเดจ็ย่า	

โดยได้รับเกียรติจาก	พลเอก	ส�าเภา	ชูศรี	นายกสภามหาวิทยาลัย	เป็นผู้มอบ	

ใบประกาศเกียรติคุณ	และ	รศ.ดร.วันชัย	ศิริชนะ	อธิการบดี	ร่วมแสดงความยินดี	

ดังรายนามต่อไปนี้

	 ผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	

	 			1	นายเจริญ	บุญยจันทรานนท์

	 			2	แพทย์หญิงทัสนีย์	จันทร์น้อย	

	 			3	นายศิริชัย	มาโนช	

	 			4	รองศาสตราจารย์	ดร.สุริยพงศ์	วัฒนาศักดิ์

 อาจารย์ดีเด่น

	 			รองศาสตราจารย์สุปราณี	อัทธเสรี

 พนักงานดีเด่น สายวิชาการ 

	 			1	รองศาสตราจารย์	ดร.เควิน	ไฮด์	

	 			2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พลวัฒ	ประพัฒน์ทอง

	 พนักงานดีเด่น สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

	 			นางสาวพนมพร	โพธิวงค์

	 ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย	

				 			1	อาจารย์	ดร.ปเนต	มโนมัยวิบูลย์	

				 			2	นายชูชาติ	ใจแก้ว	

				 			3	รองศาสตราจารย์	ดร.รัชนี	สรรเสริญ	

				 			4	นางสาวนันทพร	ก้อนรัมย์

				 			5	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์	บุญเคลือบ	

			 			6	นางสาววิชราภรณ์	หุ่นเจริญ	

				 			7	อาจารย์	ดร.นิศากร	แซ่วัน	

				 			8	คณาจารย์ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง	

							 							8.1	รองศาสตราจารย์	ดร.มยุรี	กัลยาวัฒนกุล	

							 							8.2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ณัฐยา	เหล่าฤทธิ์	

							 							8.3	อาจารย์	ดร.ภักวดี	ไชยกุล

มฟล. ประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์-บุคลากรดีเด่น”
เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา

คนเก่ง มฟล.
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	 ภายในงานประกอบไปด้วยการเสวนาประเดน็ส�าคญัของประเทศ	

เรื่อง	 ‘งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศ’	 โดย	 หน่วยงานที่เป็นหัวเรือใหญ่ใน

การขบัเคลือ่นการวิจัยและนวัตกรรมของชาต	ิ(สกว.	วช.	สวทน.	สวก.	สวทช.	

NIA.	FTI.)	และการเสวนา	‘Digital	Transformation’	โดย	คุณธนา	เธียรอจัฉรยิะ	

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสธนาคารไทยพาณิชย์	 นอกจากนี้ยังมีการเสวนาใน

หัวข้อต่างๆ	จากทุกส�านักวิชาของมหาวิทยาลัย	อาทิ	เสวนาการชะลอวัยใน

ศตวรรษท่ี	 21,	 เสวนาทิศทางเครือ่งส�าอางไทยกับการเป็นผูป้ระกอบการรุน่ใหม่,	

เสวนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศไทย,	เสวนาบนเส้นทางสู่

ความส�าเร็จ	 from	 Classroom	 to	 Market,	 เสวนาการพัฒนานวัตกรรม

เพื่อสนับสนุนและแก้ปัญหาในชุมชนตามนโยบายไทยแลนด์	 4.0,	 เสวนา	

Deep	Play	in	Design	:		จากงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์สู่งานนวัตกรรม,	

เสวนาจับคู่ธุรกิจสมุนไพรงานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง,	เสวนา	ZAP!	Science,	เสวนา

ชุมชนปลอดบุหร่ี,	เสวนาการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจพ้ืนท่ีชายแดน,	

เสวนาพฤตกิรรมการท่องเท่ียวของชาวจนี	และเปิดตวัแอพพลเิคชนัท่องเทีย่ว

จังหวัดเชียงราย	2	ภาษา	ไทย-จีน

	 	 	 	 	 	 ในส่วนของนิทรรศการได้มีการน�าเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างเช่น	

การแสดงผลงานทางวิชาการ	 ‘Research	 to	Market,	 นิทรรศการ	 Digital	

University	and	Digital	Transformation,		นิทรรศการภาษาและวัฒนธรรม

นานาชาติ	 และยังมีการจัดห้องเรียนจ�าลองในยุคดิจิตอล	 ให้ผู้สนใจได้

ทดลองจดัการเรียนการสอนผ่านอปุกรณ์ดิจติอล	นอกจากน้ียังมกีารประกวด

แข่งขันต่างๆ	 เช่น	 การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 การ

แข่งขันสนุทรพจน์ทางกฎหมาย	 รวมทัง้บธูแสดงสนิค้าและนวัตกรรมท่ีเกิดจาก

ผลงานวจิยั

20 ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการ
	 เนือ่งในโอกาสครบรอบ	20	 ปี	แห่งการสถาปนามหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง	 ส่วนบรกิารงานวจิยั	 ร่วมกบั	 14	ส�านักวิชา	และหน่วยงานต่างๆ	

ทัง้ภายในและภายนอก	จดักิจกรรม	‘20ปี	แม่ฟ้าหลวงวิชาการ’	ระหว่างวันที	่26	–	27	กันยายน	2561	ณ	อาคารพลต�ารวจเอกเภา	สารสิน	(C5)
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	 รศ.ดร.วันชัย	 ศริชินะ	 อธิการบด	ี มฟล.	 ได้กล่าวในงานนีว่้า		

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาครบถ้วน

และเกินเป้าหมายท่ีตัง้ไว้	 ว่าจะเป็นมหาวิทยาลยัท่ีดทีีส่ดุอกีแห่งหนึง่ของ

ประเทศ	ท�าประโยชน์ให้แก่สงัคมและส่วนรวมมากทีส่ดุ	

	 “ส�าหรับงาน	 20ปี	 แม่ฟ้าหลวงวิชาการนัน้	 ได้น�าผลงานวิจยัจาก

ผลติภณัฑ์ธรรมชาติและสมนุไพร	ซึง่ด�าเนนิการผลติออกมาเป็นผลติภัณฑ์เชงิ

พาณิชย์ได้โดยสมบรูณ์	มกีารจดทะเบยีนสทิธิบตัร	เกือบ	100	สทิธิบตัร	น�าไป

สูก่ระบวนการผลติโดยภาคเอกชน	 จงึเป็นเครือ่งยืนยันได้ว่ามหาวิทยาลยั

สามารถสร้างงานวจิยัคณุภาพและน�าองค์ความรูไ้ปต่อยอดสูก่ารด�าเนนิการ

เชงิพาณิชย์ได้เป็นผลส�าเร็จ	 ท้ังยังส่งผลช่วยให้เกษตรกรมรีายได้มากข้ึน	 จาก

การน�าผลผลติทางการเกษตรมาใช้ในการท�าผลติภัณฑ์”	

	 “จากน้ีไปมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงจะยังเป็นสถาบนัเพ่ือสงัคม	 ท่ี

มุง่หวังจะท�าให้พ่ีน้องประชาชนมคีวามสขุ	 อยู่กันอย่างมคีวามรู	้ มคีวาม

สามารถ	 และพัฒนาความสมัพันธ์กับประเทศต่างๆ	 ทัว่โลก	 เพ่ือให้

ประเทศไทยสามารถยืนอยู่บนเวทีโลกในด้านการศึกษาได้อย่างทัดเทียม

นานาประเทศ	 และก้าวน�าคนอืน่ต่อไปในอนาคต	 ซึง่นบัเป็นสิง่ท้าทายที่

มหาวทิยาลยัจะต้องก้าวข้ามไปให้ได้”	อธิการบด	ีมฟล.	กล่าว

มฟล. วิชาการ
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	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	ก่อตั้งเมื่อวันที่	25	กันยายน	2541	เพื่อ

ปฏิบัติภารกิจหลัก	 คือ	 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ	 ค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้าง	

องค์ความรู้ใหม่	 ให้บริการวิชาการแก่สงัคมและชมุชน	 และท�านุบ�ารงุศลิปะ

และวัฒนธรรม	 รวมถึงสืบสานปณิธาน ‘ปลูกป่า สร้างคน’	 ของสมเด็จ-	

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 ตลอดจนเป็นท่ีพ่ึงทางปัญญาแก่สังคม	

ในทกุโอกาส	

	 โดยได้เปิดการเรียนการสอนนักศึกษารุ่นแรกในปี	 2542	 จาก	 4	

ส�านักวิชา	สู่	14	ส�านักวิชาในปีการศึกษา	2559	จาก	2	หลักสูตรเป็น	73	

หลักสูตรในปัจจุบัน	 จากนักศึกษารุ่นแรกจ�านวน	 62	 คน	 เป็นนักศึกษา

ประมาณ	 15,000	 คน	 ซึ่งในจ�านวนนี้เป็นนักศึกษาต่างชาติกว่า	 500	 คน	

จากบณัฑิตรุน่แรกจ�านวน	46	คน	ในปีการศึกษา	2546	เป็นจ�านวน	2,637	คน	

ในปีการศึกษา	2559	มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตออกรับใช้สังคมรวมจ�านวน

ทั้งสิ้น	20,526	คน	กระจายตัวปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานทุกภาคส่วน	ทั้งรัฐ

และเอกชน	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	

	 มหาวิทยาลัยประกาศใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือหลักในการเรียน

การสอนในทุกสาขาวิชาและทุกชั้นปี	 ตลอดตั้งแต่เริ่มต้น	 เช่นเดียวกับที่ได้

พัฒนาความสมัพันธ์กับต่างประเทศ	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงสาธารณรฐัประชาชนจนี	

ซึง่ได้ให้ความช่วยเหลอืในการจดัสร้างศนูย์ภาษาและวัฒนธรรมจนีสรินิธรขึน้	

เป็นแห่งแรกในโลก	และจัดส่งอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย

ปักก่ิงมาช่วยวางหลกัสตูรและด�าเนินการสอนภาษาจนีในระยะแรก	 ซึง่ภายหลงั

ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับว่ามีความเข้มแข็งท้ังด้านภาษา

อังกฤษและภาษาจีนในระดับชาติ	และเป็นจุดแข็งหนึ่งของบัณฑิต	มฟล.	

	 นอกจากทักษะด้านภาษาแล้ว	 มหาวิทยาลัยใช้ทรัพยากรและ

ความทุ่มเทอย่างเต็มก�าลังส�าหรับผลิตบัณฑิตให้มีภูมิรู้ภูมิธรรม	 มีความ

สามารถในทางวิชาการ	 และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม	

ต่างวัฒนธรรมได้	มีวินัย	มีน�้าใจ	มีความเป็นนักคิด	ริเริ่มสร้างสรรค์ในสังคม	

และมคีวามรูส้กึนกึคดิหรอืทศันคตท่ีิดต่ีอสงัคมและบ้านเมอืง	 โดยทีผ่่านมา	

มหาวิทยาลัยได้รับเสียงสะท้อนจากผู้ใช้บัณฑิตว่ามีความพึงพอใจ

มฟล.ก้าวสู่ปีที่ 20 : 
พร้อมท้าทายทุกควาเปลี่ยนแปลง

20 ปีแห่งการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

	 ทั้งน้ี	 14	ส�านักวิชาท่ีมหาวิทยาลัยเปิดสอน	 ได้แก่	 ส�านักวิชา

ศิลปศาสตร์	 ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์	 ส�านกัวิชาการจดัการ	 ส�านกัวิชา

อตุสาหกรรมเกษตร	 ส�านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ส�านักวิชานิติศาสตร์	

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์เครือ่งส�าอาง	ส�านักวชิาวิทยาศาสตร์สขุภาพ	ส�านักวชิา

พยาบาลศาสตร์	ส�านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ	ส�านักวิชา

แพทยศาสตร์	ส�านักวิชาทันตแพทยศาสตร์	ส�านักวิชานวัตกรรมสังคม	และ

ส�านักวิชาจีนวิทยา

	 โดยในปี	 พ.ศ.2555	 ได้ก่อต้ังส�านักวิชาแพทยศาสตร์และ	

ส�านักวิชาทันตแพทยศาสตร์	 ซึ่งท�าให้ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเน้น

ไปด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมากขึ้น	 โดยได้เปิดรับนักศึกษาแพทยศาสตร์

รุน่แรกในปี	 2556	 และเปิดรบันกัศกึษาทนัตแพทยศาสตร์รุน่แรกในปี	 2557		

ด้วยวัตถุประสงค์ในทิศทางเดียวกันที่ว่าเพ่ือเตรียมก�าลังคนด้านสุขภาพที่

มีคุณลักษณะพิเศษ	 มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพแล้วยังมีใจมีความ

สามารถที่จะท�างานกับชุมชนหรือในพื้นที่ชนบทห่างไกล	 เพื่อรองรับการ

ท�างานดูแลสุขภาพประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน	 และทั่วประเทศ	

ตลอดจนประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	

	 ซึง่ในปี	พ.ศ.	2560	มฟล.เริม่ด�าเนนิโครงการจดัต้ังศนูย์การแพทย์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้น	ประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์	เป็น

โรงพยาบาลขนาด	400	เตยีง	ส�านักวิชาทนัตแพทยศาสตร์	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2561	

รัฐบาลได้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรในศูนย์การ

แพทย์ด้วย	 ทั้งนี้การก่อสร้างศูนย์การแพทย์ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ในปี	 2561	

และเปิดด�าเนินการเบ้ืองต้นได้ในวันท่ี	5	 ธันวาคม	2561	 	ซึ่งจะสร้าง	

คุณโยชน์ให้แก่ทั้งภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน	 ทั้งในส่วนของให้บริการ

รักษาประชาชนทั่วไปแล้ว	 ยังเป็นแหล่งฝึกนักศึกษาแพทย์-ทันตแพทย์-

พยาบาล	ตลอดจนนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อไป

มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต-สุขภาพ ประชาชน

รายงานพิเศษ
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	 รศ.ดร.วันชยั	ศริชินะ	อธิการบดี	กล่าวถึงการก้าวสูปี่ที	่20	ของ	มฟล.	

ว่า	 ได้ปฏิบติัภารกิจของสถาบนัอดุมศกึษาครบถ้วนและเกินเป้าหมายท่ีตัง้ไว้	

จากความตั้งใจที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ	 และ

อยากท�าประโยชน์ให้กับสงัคมและส่วนรวมมากทีส่ดุ	ตลอดจนสบืสานปณิธาน	

‘ปลูกป่า	สร้างคน’	ของสมเด็จย่านั้น	มฟล.ท�าได้ครบถ้วน		

	 ในเวลา	20	ปีของมหาวิทยาลัยนี้ได้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้

กับสังคมมาอย่างต่อเน่ือง	 ไม่ว่าจะเป็นการเปิดสาขาวิชาใหม่ๆ	 รับการ

เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกหรือการหล่อหลอมก�าลังคนให้มีความ

สามารถส�าหรับสังคมโลก	 อย่างที่ต้ังใจให้	 มฟล.เป็น	World	 University	

หรือมหาวิทยาลัยของโลก	 จึงท�าให้บัณฑิตจาก	 มฟล.มีความสามารถท้ัง

ทางวิชาการ	ความสามารถทางภาษา	และรูจ้กัปรบัตัว	มคีวามยืดหยุ่น	ในการอยู่

ในสังคมมีความหลากหลายในแง่มุมต่างๆ	ตลอดจนงานวิชาการและ

งานวิจัยที่มีแนวทางที่เป็นไปเพื่อส่งเสริมสันติสุขหรือสันติภาพของโลก	

	 มหาวิทยาลัยยังได้ให้ความส�าคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับ

มหาวิทยาลัยและประเทศต่างๆ	 ท้ังประเทศเพ่ือนบ้าน	 กลุ่มประเทศใน	

อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	 รวมถึงจีน	 หลายประเทศท่ีมหาวิทยาลัยได้สร้าง	

ความสัมพันธ์ไว้อย่างใกล้ชิด	ไม่ว่าเมียนมาหรือจีนก็ตาม

	 มฟล.เป็นมหาวิทยาลัยที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดมาตลอด	20	ปี	

และจะไม่หยุดน่ิงอย่างแน่นอน	 การด�าเนินการเป็นแบบรกุไปข้างหน้าตลอดเวลา	

เพ่ือทิ้งมหาวิทยาลัยท่ีล้าหลัง	การผลิตบัณฑิตที่ล้าหลัง	และการท�างาน

แบบล้าหลังไว้ข้างหลัง	 ก้าวไปสู่เป้าหมายใหม่ๆ	หรือความท้าทายใหม่ๆ	

ต่อไปไม่สิ้นสุด	

	 อธิการบดี	กล่าวต่อว่า	มีค�าถามว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

อย่างรวดเร็ว	 ไม่ว่าจะเป็นความต้องการของตลาดงานหรือแม้แต่จ�านวน

นักศึกษาก็ตาม	 มฟล.วางแผนรับอนาคตไว้อย่างไรนั้น	 ต้องตอบว่า	

สถานการณ์ไม่ได้ต่างไปจากวันแรกของ	มฟล.	ที่มีความท้าทายให้เอาชนะ

มาตั้งแต่เริ่มต้น	

	 “ทุกวินาทีของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเต็มไปด้วยความท้าทาย	

อาจจะเริ่มต้นจากท�าอย่างไรให้มีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับ	 เมื่อเอาชนะได้

ก็มีความท้าทายใหม่ๆ	รออยู่ทุกวัน	ณ	วันน้ีก�าลังก้าวสู่ปีท่ี	21	ทศวรรษท่ี	3	

ความท้าทายอาจจะเปลีย่นไปในรปูแบบอืน่	แต่ก็เป็นความท้าทายให้เราต้อง

ต่อสู	้มฟล.ก�าลงัก้าวสูยุ่คของการเปลีย่นแปลงอย่างส�าคัญ	ท้ังด้านเศรษฐกิจ	

สังคม	เทคโนโลยี	และสิ่งแวดล้อม	และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว...	

	 ...และการเปล่ียนแปลงนั้นกระทบกับทุกมหาวิทยาลัยในโลก		

ไม่ว่าจะเป็นจ�านวนนักศึกษาลดลงแน่นอนท่ัวโลกหรือความเปลี่ยนแปลง

ของสาขาวิชาที่เปิดสอน	ความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและการว่า

จ้างงาน”

 “มหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานท่ีมีภารกิจชัดเจน คือ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การค้นหาสิ่งใหม่เพ่ือให้เกิดนวัตกรรม

และการสร้างสรรค์สังคมให้กับบ้านเมือง การจัดการศึกษาระดับ

อุดมศึกษาต่อจากนี้เป็นอีกความท้าทายที่รออยู่”

ก้าวต่อไป พร้อมท้าทายทุกความเปลี่ยนแปลง

รายงานพิเศษ
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	 ในปี	 2561	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ได้ก้าวย่างเข้าสู่ปีที่	 20	 แห่งการสถาปนา	 ในโอกาสพิเศษนี้ส�านักวิชาและหน่วยงานต่างๆ	ต่างพร้อมใจ

จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อร่วมการเฉลิมฉลองตลอดทั้งปี	 ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมรื่นเริง	 ไม่ว่าจะเป็น	 การประชุมสัมมนา	 นิทรรศการ	 บริการวิชาการ	

และกิจกรรมเพื่อสังคม	 โดยได้เชื้อเชิญทั้งบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัย	 เพื่อร่วมจับมือกันเดินหน้า	 และ

แสดงออกถึงความพร้อมในการก้าวเข้าสู่เวทีโลกในด้านการศึกษาอย่างเต็มภาคภูมิ	และตอกย�้าความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาสังคมอย่างยืนสืบไป

3-5 เมษายน 2561
การประชมุวชิาการพฤกษศาสตร์พืน้บ้านแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่2 
“พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน สู่นวัตกรรมและความยั่งยืน”

---	ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์

23-28 เมษายน 2561
Management Fiesta for MFU 20th Anniversary

---	ส�านักวิชาการจัดการ

26 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านผิวหนังความงามและ
ชะลอวัย - Innovation through Practice in Dermatology, 
Aesthetic Dermatology and Anti-Aging

---	ส�านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

7-11 พฤษภาคม 2561
การประชุมวิชาการ พยาบาลเวชปฏิบัติสร้างสรรค ์
ทันสมัยในยุคไทยแลนด์ 4.0

---	ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์

15-17 มิถุนายน 2561
การประชุมระดับชาติ 
ด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1

---	ส�านักวิชานวัตกรรมสังคม

28 สิงหาคม 2561
สัมมนาวิชาการ “Disaster Management:
Lessons Learned from Japan to Thailand”

---	ศูนย์วิจัยเอเชียเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

18 กันยายน 2561
สัมมนาวิชาการ 
“China and the Mekong Region in the New Era”

---	ศูนย์วิจัยเอเชียเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

24-25 กันยายน 2561
พิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

24 กันยายน 2561
International Symposium On the Occasion of 
the 20th Anniversary of Mae Fah Luang University

---	ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

26-27 กันยายน 2561
มหกรรมวิชาการ  “20 ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการ”

---	ส่วนบริการงานวิจัย	และหน่วยงานภายใน

28 กันยายน 2561
20th MFU Carnival Celebration

---	องค์การบริหาร	องค์การนักศึกษา	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
และสโมสรนักศึกษา	13	ส�านักวิชา

29 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2561
MFU BOOK EXPO 2018

---	ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

8 – 10 พฤศจิกายน 2561
The 6th Asian Academic Society International
Conference

---	ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	และ
คณาจารย์	นักศึกษา	จากประเทศอินโดนีเซีย

15-17 พฤศจิกายน 2561
The 3rd International Conference on Agriculture 
and Agro-Industry (ICAAI 2018) “Food and 
Agriculture: Innovation and Sustainability”

---		ส�านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

25-28 พฤศจิกายน 2561
สองทศวรรษแม่ฟ้าหลวงกับส�านักวิชาจีนวิทยา :
สุดยอดขุมปัญญาด้านจีนวิทยา

---	ส�านักวิชาจีนวิทยา

19-21 ธันวาคม 2561
การประชมุวชิาการแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย 
ครัง้ท่ี 19

---		ส�านักวิชาแพทยศาสตร์

กิจกรรมพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี มฟล.

25-28 พฤศจิกายน 2561
The Joint International Conference on  
the 21th International Symposium on Wireless 
Personal Multimedia Communications  
and the 6th Global Wireless Summit.

---	ส�านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

6-7 ธันวาคม 2561
• งานมหกรรมนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากงานวิจัย
• International Conference on ‘Globalisation of
   traditional medicine’ organized by Mae Fah Luang         
   University

---	ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

25 กันยายน 2561
การแสดงนาฎศิลป์ชุด “จีน-ไทย ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน”

---	ส�านักวิชาจีนวิทยา	และ	ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร
ร่วมกับ	มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน
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	 เมื่อวันท่ี	24	กันยายน	2561	ศ.เกียรติคุณ	พลโท	นพ.นพดล	วรอุไร	

คณบดีส�านักวิชาแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 เป็นประธานในพิธี	

วางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันมหิดล	ประจ�าปี	2561	โดยมี	นายสมบูรณ์	

ศิริเวช	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย	หน่วยงานส่วนราชการ	ศาล	ทหาร	ต�ารวจ	

แพทย์พยาบาล	 เข้าร่วมพิธีจ�านวนมาก	 ณ	 ห้องโถงอเนกประสงค์	 โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ซึ่งวันที่	 24	 กันยายน	 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ

สมเดจ็พระมหติลาธิเบศร	 อดลุยเดชวิกรม	 พระบรมราชชนก	 พระผูไ้ด้รบัการถวาย

พระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์

แผนปัจจุบันของไทย”

	 นอกจากน้ีในเดอืนกันยายนส�านักวชิาแพทยศาสตร์	 ร่วมกับ	โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	และสภากาชาด	จังหวัดเชียงราย	ตั้งจุดรับบริจาคโลหิต

เนื่องในวันมหิดล	ณ	อาคาร	M-Square	 โดยมีผู้บริจาคโลหิต	187	ราย	 ได้โลหิต

จ�านวน	65,450	ซีซี	มีผู้แสดงความจ�านงบริจาคดวงตา	38	ราย	บริจาคอวัยวะ	35	

ราย	และบริจาคร่างกาย	2	ราย

มฟล. เพื่อชุมชน
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Plantable Paper
‘กระดาษปลูกได้’ ของที่ระลึก 20 ปี มฟล.

	 ส่วนประชาสัมพันธ์	 ได้จัดท�า “กระดาษปลูกได้”	 ของที่ระลึกใน

โอกาสครบรอบ	20	ปี	แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	เพื่อเป็น

ส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดแนวคิดและปณิธานของมหาวิทยาลัย	 ที่มุ่งหวัง

สร้างคนคณุภาพออกไปสูส่งัคม	 และมุง่หมายสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมท่ีดี	

เพื่อเอื้อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชน

	 ดร.พรรณรวี	 พรหมนารท	 รองอธิการบดี	 รักษาการหัวหน้า

ส่วนประชาสัมพันธ์	 เกริ่นกล่าวว่า	 กระดาษปลูกได้	 เป็นความร่วมมือของ

ส่วนประชาสัมพันธ์	โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เฉลิมพระเกียรติฯ	และกลุ่มวิจัยวัสดุเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม	(MEE)

	 “การทีเ่ราตดัสนิใจท�ากระดาษปลกูได้เพ่ือเป็นของท่ีระลกึในโอกาส	

20	 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ก็เนื่องจากมหาวิทยาลัย

ได้สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่า	 ในการปลูกป่า..สร้างคน	 ในการ

สร้างคนนั้นมหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการมาโดยตลอด	 จนบัดนี้เรามีบัณฑิต

ออกไปแล้วมากกว่า	20,000	คน	ในการปลกูป่าเราก็ไม่ได้ละเว้นเช่นเดยีวกัน	

อย่างน้อยกระดาษปลูกได้น่าจะเป็นส่วนที่ช่วยให้ทุกคนหันมาปลูกต้นไม้

กันมากขึ้น	 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น	 และเนื่องจากได้น�าเศษวัสดุ

เหลือใช้มาท�าเป็นกระดาษ	 จึงสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ	 และเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม”	รองอธิการบดี	มฟล.	กล่าว

	 กระดาษปลูกได้	 ผลิตข้ึนจากเศษวัสดุเหลือใช้ท่ีหาได้ภายใน

มหาวิทยาลยัและพ้ืนท่ีใกล้เคยีงคอื	ต้นกล้วย	ใบสบัปะรด	และกระดาษใช้แล้ว	

ผ่านกระบวนการท�าให้เกิดเป็นเยื่อกระดาษ	 ส่วนหนึ่งน�าไปขึ้นรูปเป็นแผ่น	

อกีส่วนน�าไปเจอืสผีสมอาหารใส่แม่พิมพ์เป็นรปูใบไม้สเีขยีว	 และรปูดอกไม้

สีแดงสลับเหลืองซึ่งสอดคล้องกับสีของมหาวิทยาลัยคือสีแดง-ทอง	โดยน�า

เมล็ดพันธุ์ของ	 “เหลืองเชียงราย”	 และ	 “ชงโค”	 ที่คัดแล้ว	 น�ามาติดไว้ตรง

กลางของดอก	น�าไปตากให้แห้ง	จากนั้นน�ามาประกอบและตกแต่งจนเกิด

เป็น	“กระดาษปลูกได้”	การ์ดที่ระลึกในโอกาสครบรอบ	20	ปี	มฟล.	ที่น�าไป

ปลูกได้จริง	 เพ่ือใช้ส่งต่อความภาคภูมิใจของชาวแม่ฟ้าหลวง	 ในการท�า

หน้าที่สร้างคนและสร้างส่ิงแวดล้อมที่ดี	และเปรียบดอกไม้ท่ีเบ่งบาน

สวยงามแทนนมิติรหมายถึงความเจรญิก้าวหน้า	ของมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง

สืบไป

How to make
Plantable paper

Green MFU
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	 ส�านกังานพัฒนาและส่งเสรมิวิชาการ	ส่วนพัฒนานกัศึกษา	องค์การ

บรหิาร	องค์การนักศึกษา	สภานักศึกษา	สโมสรนักศึกษา	จัดกิจกรรมเตรียม

ความพร้อมนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 (How	 to	 Live	 and	

Learn	 on	 Campus	 2018)	 ระหว่างวันที่	 23-27	 กรกฎาคม	 2561	 และ

โครงการสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง	 ประจ�าปีการศึกษา	 2561	 ในช่วงเดือน

กรกฎาคมถึงกันยายน	2561	เพื่อเป็นการต้อนรับและเตรียมความพร้อมให้

แก่นักศึกษาชั้นปีที่	 1	 จ�านวนกว่า	 3,500	 คน	 ให้สามารถปรับตัวเข้ากับ

สภาพสังคมและการเรียนที่เปลี่ยนไปเมื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย		รวมทั้ง

ปลูกฝังอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่ฟ้าหลวง

	 ในส่วนของกิจกรรม	How	to	Live	and	Learn	นั้นประกอบด้วย

กิจกรรมหลากหลาย	 เช่น	 ตามรอยปณิธานสมเด็จย่า	 	 เป้าหมายและเส้น

ทางชวิีต	การใช้ชวิีตนักศึกษาอย่างสง่างาม	ประกวดความสามารถ	การสร้าง

แรงบันดาลใจ	น้องใหม่พบรุ่นพี่นักศึกษาเก่า	ประสบการณ์วุ่นๆ	ของวัยรุ่น

ในวัยเรียนซึ่งมีแขกรับเชิญพิเศษคือ	พี่อ้อย-พี่ฉอด	จาก	Club	Friday	และ

ปีนี้ได้รับเกียรติจาก	 อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย	 นายณรงค์ศักดิ	์

โอสถธนากร		มาให้ข้อคดิเกีย่วกับการเรยีนและเล่าประสบการณ์ในการท�างาน

เป็นผู้บัญชาการศูนย์อ�านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานแห่งชาติ

ถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน	(ศอร.)	แห่งจังหวัดเชียงราย	ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ได้

รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลก	

	 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่	 ซึ่งได้สอดแทรกแนวคิด

อันดีงามและปลูกฝังอัตลักษณ์ส�าคัญของลูกแม่ฟ้าหลวงให้รู้จักความเป็น

พี่เป็นน้อง	มีวินัย	 สืบสานประเพณีวัฒนธรรม	มีความสามัคคี	 และมีน�้าใจ	

เช่น	 กิจกรรมน้องใหม่ปลูกป่า	 น้องใหม่ใส่บาตรและบ�าเพ็ญประโยชน์	 อุ้ม

พระขึ้นดอย	พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตก	ชิงธงส�านักวิชา	พิธีไหว้

ครูและรับเป็นลูกศิษย์	 เป็นต้น	 นับเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่จะหล่อหลอม

ให้พวกเขาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป

How to Live and Learn on Campus 2018
มฟล. จดักจิกรรมต้อนรบันักศกึษาใหม่ ปีการศกึษา 2561

รอบรั้ว นักศึกษา

15รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 27 
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	 รศ.ดร.วันชัย	ศิริชนะ	อธิการบดี	 เป็นประธานในพิธีลงนามถวาย

พระพรชัยมงคลและอ่านประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกูร	เนือ่งในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา	

28	 กรกฎาคม	 ณ	 โถงอาคารเรียนรวม	 1	 โดยมีคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	

พนักงานและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีจ�านวนมาก	 ท้ังนี้ทางมหาวิทยาลัยได้

จัดให้มีการลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษา

ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี

พิธีถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กรกฎาคม

2561
25

	 เนือ่งในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา	 สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติ์	

พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	9	วันที่	12	สิงหาคม	มฟล.	จึงได้จัดพิธีวาง

พานพุ่ม	 ถวายราชสักการะ	 โดยมี	 รศ.ดร.วันชัย	 ศิริชนะ	 อธิการบดี	 เป็น

ประธานในพิธี	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	พนักงาน	และนักศึกษา	

เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง	 และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี	

พร้อมทั้งลงนามถวายชัยมงคล	ณ	โถงอาคารเรียนรวม	1

พิธีถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

สิงหาคม

2561
10

	 มฟล.	 จัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง	 ประจ�าปี	 2561	 เพ่ือเป็นการ

เฉลิมพระเกียรติและน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 สมเด็จพระศรี-

นครินทราบรมราชชนนี	 โดยมีพลเอกส�าเภา	 ชูศรี	 นายกสภามหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง	 เป็นประธานในพิธี	 	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	

พนักงานและนกัศึกษา	 นอกจากน้ียังมตีวัแทนหน่วยงานในจงัหวัดเชยีงราย

และผู้น�าชุมชนเข้าร่วมพิธี	ณ	ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนคริน-

ทราบรมราชชนนี

พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง น้อมรําลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จย่า

กรกฎาคม

2561
18
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	 รศ.ดร.วันชยั	ศริชินะ	อธิการบด	ีมฟล.	กล่าวต้อนรบัผูเ้ข้าร่วมประชมุ

ยุวพุทธิกสมัพันธ์แห่งโลก	ครัง้ที	่8	จ�านวนกว่า	1,000	คน	ในพิธีเปิดการประชมุ

หวัข้อ	‘ปัญญาประดษิฐ์กับพระพุทธศาสนา’	จดัโดยสมาคมยุวพุทธิกสมัพันธ์

แห่งโลก	(World	Youth	Buddhist	Society)	ร่วมกับจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยั

เชียงใหม่	 ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน	 ฮ่องกงโพลิเทคนิคยูนิเวอร์ซิตี้	

มคีณะชาวพุทธจาก	36	ประเทศเข้าร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู	้รวมท้ังนกัวิชาการ

ด้านการศาสนา	ณ	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มฟล. ต้อนรับผู้ร่วมประชุม
ยุวพุทธิกสัมพันธ์แห่งโลก
กว่า 1,000 คน

กรกฎาคม

2561

	 มฟล.	 จัดงานสปัดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาตปิระจ�าปี	 2561	 ส่วนภมูภิาค	

โดย	 รศ.ดร.ชยาพร	 วัฒนศิริ	 รองอธิการบดี	 เป็นประธานเปิดงาน	 ภายใต้

หัวข้อ		150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วย

วิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”	 มี

กิจกรรมเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทั้งนิทรรศการและการแข่งขัน	 โดยหน่วย

งานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน

กว่า	14,000	คน

มฟล. จัดงานวันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) 
นักเรียนแห่ชมกว่า 14,000 คน

สิงหาคม

2561

	 รศ.น.อ.ยุทธนา	ตระหง่าน	รองอธิการบด	ีเป็นประธานเปิดโครงการ	

“เดิน	–	วิ่งสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	2nd	MFU	Walk	and	Run”

ณ	 อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ	 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากท่ัวประเทศ

กว่า	1,500	คน	ในการแข่งขัน	3	ประเภทคือ	รุ่นระยะทาง	5.1	กิโลเมตร,	

12.3	 กิโลเมตร	 และ	 21	 กิโลเมตร	 ซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้วิ่งในเส้นทาง

และผ่านสถานที่สวยงามของ	 มฟล.	 ไม่ว่าจะเป็น	 ลานดาว	 อุโมงค์ต้นไม้	

สวนพฤกษศาสตร์ฯ	 เป็นต้น	 นอกจากเป็นกิจกรรมร่วมฉลองในโอกาส	

มฟล.	 ครบรอบ	 20	 ปีแล้ว	 ยังได้สุขภาพที่ดีและประทับใจกับบรรยากาศ

มหาวิทยาลัยในสวนอีกด้วย

2nd MFU Walk and Run
กันยายน

2561
2

 25-29 

 16-18

ในรั้ว มฟล.

17รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 27
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กรุงเทพธุรกิจ |	23	กรกฎาคม	2561	|	หน้า	15

ปีท่ี: 69 ฉบับท่ี: 22087
วันท่ี: พฤหัสบดี 12 กรกฎาคม 2561
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(บน)

ภาพข่าว: รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ

รหัสข่าว: C-180712039205(11 ก.ค. 61/08:02) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 9.81 Ad Value: 15,696 PRValue : 47,088 Clip: Black/White(x3)

ไทยรัฐ |	12	กรกฏาคม	2561	|	หน้า	12

ปีท่ี: 69 ฉบับท่ี: 23786
วันท่ี: พุธ 18 กรกฎาคม 2561
Section: First Section/การศึกษา - สกู๊ป - รายงาน

หน้า: 11(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: แวดวงของเรา: รับมอบเงินสนับสนุนการศึกษา

รหัสข่าว: C-180718021042(18 ก.ค. 61/06:02) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 14.98 Ad Value: 12,733 PRValue : 38,199 Clip: Black/White(x3)

สยามรัฐ |	18	กรกฎาคม	2561	|	หน้า	11

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 25116
วันท่ี: พฤหัสบดี 19 กรกฎาคม 2561
Section: กีฬา/การศึกษา

หน้า: 23(กลาง)

ภาพข่าว: เย่ียมผู้ป่วย

รหัสข่าว: C-180719004042(19 ก.ค. 61/02:11) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 8.94 Ad Value: 19,668 PRValue : 59,004 Clip: Full Color(x3)

ปีท่ี: 69 ฉบับท่ี: 23792
วันท่ี: พุธ 25 กรกฎาคม 2561
Section: First Section/การศึกษา - สกู๊ป - รายงาน

หน้า: 11(บนซ้าย)

คอลัมน์: แวดวงของเรา: มฟล.ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

รหัสข่าว: C-180725021042(25 ก.ค. 61/05:53) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 20.85 Ad Value: 17,722.50 PRValue : 53,167.50 Clip: Black/White(x3)

สยามรัฐ |	25	กรกฎาคม	2561	|	หน้า	11

ปีท่ี: 31 ฉบับท่ี: 10896
วันท่ี: จันทร์ 23 กรกฎาคม 2561
Section: First Section/สังคม-ชุมชน-สิ่งแวดล้อม

หน้า: 16(บนขวา), 15

หัวข้อข่าว: เรียน'จีน'อย่างรอบด้าน สู่ตลาดงาน'ธุรกิจการค้า'

รหัสข่าว: C-180723011021(23 ก.ค. 61/05:45) หน้า: 1/3

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Col.Inch: 98.84 Ad Value: 237,216 PRValue : 711,648 Clip: Full Color(x3)

ปีท่ี: 28 ฉบับท่ี: 10108
วันท่ี: พุธ 1 สิงหาคม 2561
Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

หน้า: 19(กลาง)

หัวข้อข่าว: 'ผู้ว่าฯณรงค์ศักด์ิ' ให้ข้อคิดนศ.ใหม่มฟล. ถอดบทเรียนช่วยนักฟุตบอลทีม 'หมูป่า'...

รหัสข่าว: C-180801012084(1 ส.ค. 61/02:58) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 38.48 Ad Value: 46,176 PRValue : 138,528 Clip: Black/White(x3)

เดลินิวส์ |	2	กรกฎาคม	2561	|	หน้า	23

ข่าวสด |	1	สิงหาคม	2561	|	หน้า	19

ปีท่ี: 69 ฉบับท่ี: 22123
วันท่ี: ศุกร์ 17 สิงหาคม 2561
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 15(บนขวา)

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รหัสข่าว: C-180817039056(16 ส.ค. 61/08:25) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 9.73 Ad Value: 15,568 PRValue : 46,704 Clip: Black/White(x3)

ไทยรัฐ |	17	สิงหาคม	2561	|	หน้า	15

ปีท่ี: 41 ฉบับท่ี: 14779
วันท่ี: อังคาร 28 สิงหาคม 2561
Section: ประชาช่ืน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

หน้า: 21(บนซ้าย)

ภาพข่าว: รับมอบเงิน

รหัสข่าว: C-180828038125(27 ส.ค. 61/08:08) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 16.21 Ad Value: 25,125.50 PRValue : 75,376.50 Clip: Full Color(x3)

มติชน |	28	สิงหาคม	2561	|	หน้า	21

ปีท่ี: 41 ฉบับท่ี: 14780
วันท่ี: พุธ 29 สิงหาคม 2561
Section: First Section/-

หน้า: 9(ขวา)

หัวข้อข่าว: มฟล.เสวนาถ้ำหลวงปรับรับภัยพิบัติ

รหัสข่าว: C-180829038089(28 ส.ค. 61/08:49) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 18.53 Ad Value: 20,383 PRValue : 61,149 Clip: Black/White(x3)

ไทยรัฐ |	4	กันยายน	2561	|	หน้า	14

มฟล. ในสื่อ
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ปีท่ี: 69 ฉบับท่ี: 22123
วันท่ี: ศุกร์ 17 สิงหาคม 2561
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 15(บนขวา)

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รหัสข่าว: C-180817039056(16 ส.ค. 61/08:25) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 9.73 Ad Value: 15,568 PRValue : 46,704 Clip: Black/White(x3)

ไทยรัฐ |	17	สิงหาคม	2561	|	หน้า	15

ปีท่ี: 41 ฉบับท่ี: 14779
วันท่ี: อังคาร 28 สิงหาคม 2561
Section: ประชาช่ืน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

หน้า: 21(บนซ้าย)

ภาพข่าว: รับมอบเงิน

รหัสข่าว: C-180828038125(27 ส.ค. 61/08:08) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 16.21 Ad Value: 25,125.50 PRValue : 75,376.50 Clip: Full Color(x3)

มติชน |	28	สิงหาคม	2561	|	หน้า	21

ปีท่ี: 41 ฉบับท่ี: 14780
วันท่ี: พุธ 29 สิงหาคม 2561
Section: First Section/-

หน้า: 9(ขวา)

หัวข้อข่าว: มฟล.เสวนาถ้ำหลวงปรับรับภัยพิบัติ

รหัสข่าว: C-180829038089(28 ส.ค. 61/08:49) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 18.53 Ad Value: 20,383 PRValue : 61,149 Clip: Black/White(x3)

มติชน |	29	สิงหาคม	2561	|	หน้า	9

ปีท่ี: 69 ฉบับท่ี: 22141
วันท่ี: อังคาร 4 กันยายน 2561
Section: First Section/-

หน้า: 14(กลาง)

ภาพข่าว: คัดเลือกชิมกาแฟ

รหัสข่าว: C-180904039020(3 ก.ย. 61/09:02) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 9.83 Ad Value: 15,728 PRValue : 47,184 Clip: Black/White(x3)

ไทยรัฐ |	4	กันยายน	2561	|	หน้า	14

ปีท่ี: 41 ฉบับท่ี: 14789
วันท่ี: ศุกร์ 7 กันยายน 2561
Section: ประชาช่ืน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

หน้า: 21(ซ้าย)

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: 7สาขาวิทย์สุขภาพ'มฟล.'ให้บริการ

รหัสข่าว: C-180907020148(7 ก.ย. 61/06:15) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.64 Ad Value: 14,942 PRValue : 44,826 Clip: Full Color(x3)

มติชน |	7	กันยายน	2561	|	หน้า	21

ปีท่ี: 16 ฉบับท่ี: 5703
วันท่ี: อังคาร 18 กันยายน 2561
Section: First Section/สังคม

หน้า: A4(ล่างซ้าย)

ภาพข่าว: เพียงปลายน้ิว

รหัสข่าว: C-180918006027(18 ก.ย. 61/05:27) หน้า: 1/1

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 14.21 Ad Value: 15,631 PRValue : 46,893 Clip: Full Color(x3)

โพสต์ทูเดย์ |	9	กันยายน	2561	|	หน้า	A4

ปีท่ี: 28 ฉบับท่ี: 10157
วันท่ี: พุธ 19 กันยายน 2561
Section: บันเทิง/พระเคร่ือง

หน้า: 24(ขวา)

หัวข้อข่าว: มฟล.สานอุ้มพระขึ้นดอยแง่ม

รหัสข่าว: C-180919012078(19 ก.ย. 61/02:46) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 23.52 Ad Value: 38,808 PRValue : 116,424 Clip: Full Color(x3)

ข่าวสด |	19	กันยายน	2561	|	หน้า	24

ปีท่ี: 69 ฉบับท่ี: 22159
วันท่ี: เสาร์ 22 กันยายน 2561
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(กลาง)

คอลัมน์: เจาะขุมปัญญาเย่ียมสถานศึกษา: 2 ทศวรรษแห่งคุณภาพ มฟล.

รหัสข่าว: C-180922009057(22 ก.ย. 61/02:25) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 39.74 Ad Value: 63,584 PRValue : 190,752 Clip: Black/White(x3)

ไทยรัฐ |	22	กันยายน	2561	|	หน้า	12

ปีท่ี: 41 ฉบับท่ี: 14807
วันท่ี: อังคาร 25 กันยายน 2561
Section: First Section/-

หน้า: 5(บน)

หัวข้อข่าว: มฟล. ครบรอบ 20 ปี

รหัสข่าว: C-180925020018(25 ก.ย. 61/02:02) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 110.45 Ad Value: 171,197.50 PRValue : 513,592.50 Clip: Full Color(x3)

มติชน |	25	กันยายน	2561	|	หน้า	5

มฟล. ในสื่อ

19รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 27
 กรกฎาคม - กันยายน 2561



APPLICATION

MFU-TCAS 2562
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาแบบใหม ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ปการศึกษา 2562

รอบที่ 1
Portfolio

รอบที่ 2
โควตาภาคเหนือ

รอบที่ 3
รับตรงรวมกัน

รอบที่ 4
Admissions

รอบที่ 5
รับตรงอิสระ

ชวงเวลา

ชองทาง
สมัคร

ใชคะแนน

การเลือก
สาขาวิชา

สาขาวิชา
ที่รับสมัคร

1-14 ธ.ค. 61 18 ก.พ.-15 มี.ค.
62

17-29  เม.ย. 62 9-19  พ.ค. 62 29 พ.ค.-10 มิ.ย.
62

 admission.mfu.ac.th
เว็บไซต มฟล.

 admission.mfu.ac.th
เว็บไซต มฟล.

 admission.mfu.ac.th
เว็บไซต มฟล.เว็บไซต ทปอ. เว็บไซต ทปอ.

• Portfolio
• GPA/GPAX

• GPA/GPAX
• PAT
• 9 วิชาสามัญ

• 9 วิชาสามัญ
• PAT

• GPA/GPAX
• O-NET
• GAT/PAT

• GPA/GPAX
• O-NET
• PAT

เลือกได

2 สาขาวิชา
แบบเรียงลำดับ

เลือกได

2 สาขาวิชา
แบบเรียงลำดับ

เลือกได

6 สาขาวิชา
แบบเรียงลำดับ

เลือกได

4 สาขาวิชา
แบบเรียงลำดับ

เลือกได

2 สาขาวิชา
แบบเรียงลำดับ

ทุกสาขาวิชา
ทุกสาขาวิชา

ทุกสาขาวิชา

ทุกสาขาวิชา ทุกสาขาวิชา
• การพัฒนาระหวางประเทศ
• กายภาพบำบัด
• พยาบาลศาสตร
• แพทยศาสตร
• ทันตแพทยศาสตร

ยกเวน

• แพทยศาสตร
• ทันตแพทยศาสตร

ยกเวน
• ภาษาอังกฤษ
• การบัญชี
• การจัดการธุรกิจการบิน
  (การปฏิบัติการทางการบิน)
• กายภาพบำบัด
• พยาบาลศาสตร
• แพทยศาสตร
• ทันตแพทยศาสตร

ยกเวน

      0-5391-6103 ถึง 6     admission@mfu.ac.th
      www.admission.mfu.ac.th   Admisson@MFU f

ฝายรับนักศึกษา สวนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
สอบถามรายละเอียดการรับสมัครไดที่

*ตามที่โครงการกำหนด


