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    การรับมือกบัความเปลี่ยนแปลงแบบพลกิผนั

แบบทกุวนันีไ้ด้ นอกจากความเก่งกาจในสายวิชาของ

แตล่ะคนแล้ว ยงัต้องมีทกัษะส�าคญัแบบลกูแมฟ่า้หลวง 

คือต้องมีเปา้หมายของชีวิต มีแรงบนัดาลใจท่ีจะไปให้ถงึ 

ต้องรู้จกัปรับตวัในโลกแห่งความแตกต่างหลากหลาย 

และต้องมีทกัษะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือมีความ

สามารถในการจดัการให้ได้ท�างานท่ีตนรัก หรือพาตนเอง

ไปสูเ่ปา้หมาย ทัง้ในการงานและการมีชีวิตอยูอ่ยา่งท่ีหวงั

ให้ได้

รศ.ดร.ชยาพร วฒันศริิ 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง

กลา่วปัจฉิมโอวาทแก่บณัฑิต ในการฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบตัรปีการศกึษา 2561

วนัองัคารท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2563 ณ หอประชมุสมเดจ็ยา่
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มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง
จดัพิธพีระราชทานปรญิญาบตัร บณัฑติรุ่นที ่17

          สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ 

สยามบรมราชกมุารี  พระราชทานปริญญาบตัร บณัฑิตรุ่นท่ี 17 มหาวิทยาลยั

แมฟ่า้หลวง จงัหวดัเชียงราย จ�านวน 2,571 คน ปีนีมี้บณัฑิตแพทยศาสตร์ 

รุ่นแรก สมเดจ็พระมหารัชมงคลมนีุ (ธงชยั ธมมฺธโช) -  รศ.ดร.วนัชยั ศริิชนะ 

เข้ารับพระราชทานปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สาขาวิชาสงัคมศาสตร์, 

การพฒันาระหวา่งประเทศ ตามล�าดบั 

 เม่ือวนัพธุท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

จดัพิธีพระราชทานปริญญาบตัร ประจ�าปีการศกึษา 2561 ณ หอประชมุ

สมเดจ็ยา่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยพระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั 

โปรดเกล้าฯ ให้สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ  

สยามบรมราชกมุารี เสดจ็พระราชด�าเนินแทนพระองค์ในการพระราชทาน

ปริญญาบัตรแก่ผู้ ส�าเร็จการศึกษา ทัง้ระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และ 

เรื่องจากปก
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ดษุฎีบณัฑิต จ�านวน 2,571 คน (จากจ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษาทัง้หมด  

2,816 คน เป็นชาวต่างชาติจ�านวน 105 คน) จากส�านกัวิชานิติศาสตร์, 

วิทยาศาสตร์เคร่ืองส�าอาง, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, พยาบาลศาสตร์,  

นวตักรรมสงัคม,จีนวิทยา, การแพทย์บรูณาการ, ศลิปศาสตร์, การจดัการ, 

วิทยาศาสตร์, เวชศาสตร์ชะลอวยัและฟืน้ฟสูขุภาพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, 

อตุสาหกรรมเกษตร และปีนีเ้ป็นปีแรกท่ีแพทยศาสตร์มีบณัฑิตเป็นรุ่นแรก 

จ�านวน 32 คน พร้อมก้าวสูก่ารเป็นแพทย์ท�างานใกล้ชิดชมุชน

เรื่องจากปก

	 “พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	ให้ข้าพเจ้ามาปฏบัิตพิระราชกรณียกจิแทนพระองค์	

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	ประจ�าปีน้ี.	 ขอแสดงความช่ืนชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน	 

ทีไ่ด้รับเกียรตแิละความส�าเร็จ.

	 บัณฑิตทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนมาในสาขาวิชาต่าง	ๆ	 ย่อมมีความรู้ความสามารถและทักษะความเช่ียวชาญแตกต่างกัน.	

การรู้จักตนเองตามเป็นจริงว่า	 ตนมีความรู้	 ความสามารถและความถนัดในด้านใด	มากน้อยเพียงใดน้ัน	 มีความส�าคัญอย่างยิ่ง	 

เพราะช่วยให้คนเราสามารถน�าศักยภาพทีมี่อยู่	 ไปใช้ได้ถูกต้องกับงานหรือกจิการต่าง	ๆ	ทีท่�า	 เพื่อให้งานน้ันส�าเร็จผลเป็นประโยชน์

สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ	ทั้งยังท�าให้รู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม	 ฝึกฝนความเช่ียวชาญในการปฏิบัติ	 และเพิ่มพูน

ประสบการณ์ในด้านต่าง	ๆ	อยู่เสมอ	 เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ	และความช�านาญจัดเจน	ทีย่ิง่สูงขึ้น	กว้างขวางขึ้น	 

เป็นประโยชน์ต่องานยิง่	ๆ 	ขึน้ไป.	การรู้จักตนเองดังทีก่ล่าว	เป็นคุณสมบัตสิ�าคัญประการหน่ึง	ซึง่ส่งเสริมให้บุคคลมีชีวติทีเ่จริญก้าวหน้า

และผาสุกม่ันคงอย่างเท้จริงได้.	 บัณฑิตทุกคนจงึควรพจิารณาให้รู้จักตนเองตามเป็นจริง	จะได้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตน	

แก่สังคม	และแก่ประเทศชาตไิด้สืบไป.

											ในพระปรมาภไิธยพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั	ขออวยพรให้บัณฑติทกุคน	และผู้มาร่วมในพธีิน้ีทกุท่าน		ประสบความสุขสวัสด	ี

พร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกัน”

 ทัง้นี ้ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เข้ารับ

พระราชทานปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ 

และ รองศาสตราจารย์ ดร.วนัชยั  ศริิชนะ เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญา

ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ สาขาวิชาการพฒันาระหวา่งประเทศ 

 ในโอกาสนีส้มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี พระราชทานพระราโชวาท ความวา่ 
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 บัณฑิตแพทย์ มฟล. รุ่นแรก  

ในชุดครุยสีแดงประดับด้วยแถบริว้สีเขียว  

อนัเป็นสีประจ�าส�านกัวิชาแพทยศาสตร์ ถือ

เป็นอีกหนึง่ความภาคภมิูใจของมหาวิทยาลยั 

แม่ฟ้าหลวง นับจากวนัแรกในปีการศึกษา 

2556 ท่ีพวกเขาได้ก้าวเข้ามาเป็นล�าดวนชอ่ท่ี 

17 ในฐานะนกัศกึษาแพทย์ รุ่นท่ี 1 จวบจนถงึ

วันท่ีได้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจ�าปีการศึกษา 2561 เม่ือวันท่ี 26 

กมุภาพนัธ์ 2563 ทา่มกลางบรรยากาศแหง่

ความสขุและความยินดี เชน่เดียวกบับณัฑิต 

มหาบณัฑิต  และดษุฎีบณัฑิตของทกุส�านกัวิชา

 สองบณัฑิตแพทย์ กลา่วเปิดใจถงึ

ความรู้สึกในวนัสุดแสนพิเศษนีว้่า นับเป็น

ความส�าเร็จก้าวแรก หลังจากมุ่งมั่นกับ 

การเรียนอยา่งเข้มข้นมาตลอด 6 ปีเตม็ และ

ผา่นไป 1 ปีกบัการออกไปรับใช้สงัคมในฐานะ

คณุหมอเตม็ตวั

 นพ.ธนพงษ์ รัฐประดิษฐ์ บัณฑิต

แพทย์รุ่นแรกเช่นเดียวกนั กลา่ววา่ 

รู้สึกเป็นเกียรติของตนเองและ

ครอบครัวท่ีได้ส�าเร็จการศึกษา

จากส�านักวิชาแพทยศาสตร์ 

ม ห า วิ ท ย า ลัย แ ม่ ฟ้ า ห ล ว ง 

ปัจจุบัน เ ป็นคุณหมอใ ช้ทุน 

อยู่ท่ีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

และวางแผนจะเรียนตอ่ในสาขาวิชา

อายรุศาสตร์

 “ภูมิใจในตัวเองมาก ๆ ท่ีมุ่งมั่นท�าตามความฝันได้ส�าเร็จ  

ต้องขอขอบคณุคณุพอ่คณุแมแ่ละอาจารย์ทกุทา่น ท่ีผลกัดนัสง่เสริมให้เรา

ทกุสิ่งจนมาถึงจดุนีไ้ด้ รวมถึงเพ่ือน ๆ ทกุคนท่ีช่วยกนัเรียนจนท�าวนันีไ้ด้

ส�าเร็จ ด้วยความท่ีเราเป็นนกัศกึษาแพทย์รุ่นแรก จงึคอ่นข้างมีความสนิท

สนมกบัเหลา่อาจารยท่ีร่วมก่อตัง้ส�านกัวิชามาร่วมกนั ท่ีส�านกัวิชาจงึอยูก่นั

แบบครอบครัว สามารถปรึกษาอาจารย์ได้ทุกเร่ือง เวลามีปัญหาก็คอย 

รับฟังตลอด ตอนนีค้รอบครัวส�านักวิชาแพทยศาสตร์ก็ใหญ่ขึน้เร่ือย ๆ  

กลบัมาบ้านหลงันีที้ไรก็รู้สึกถึงความอบอุ่นและความรักท่ีมีให้กันเสมอ  

แมฟ่า้หลวงของเราก็ก�าลงัเตบิโตอยา่งสวยงาม เช่ือวา่ตอ่ไปจะเป็นสถาบนั

ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกได้”

 “ปัจจบุนัเรามีศนูย์การแพทย์มหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง ท่ีจะชว่ย

ในการสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาแพทย์ เช่ือว่าในอนาคตเราจะมี 

ศูนย์การแพทย์ท่ีเพียบพร้อม สามารถดูแลคนไข้ได้อย่างหลากหลาย  

และเป็นท่ีพึ่งพิงของพ่ีน้องประชาชนในภูมิภาค ทัง้ภาคเหนือของไทย  

รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน ส�าหรับน้อง ๆ ท่ีมีความฝันอยากเรียนแพทย์  

อยากชว่ยเหลอืผู้ป่วย ชว่ยเหลอืคนไทยให้มีสขุภาพดี ส�านกัวิชาแพทยศาสตร์

ของเรา ยินดีต้อนรับน้องๆ ทกุคนท่ีมีความมุง่มัน่ตัง้ใจ มีความขยนั เข้ามา

เป็นครอบครัวส�านกัวิชาแพทยศาสตร์ด้วยกนั” ธนพงษ์ กลา่ว

แพทยศาสตรบณัฑติ รุ่นที ่1
ความภาคภมูใิจแห่งมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง

เรื่องจากปก

 นพ.อภวัิฒน์  อัครพฒันานุกูล  แพทยศาสตร

บณัฑิต รุ่นท่ี 1 เลา่วา่ปัจจบุนัท�างานเป็น

แพทย์ใช้ทนุอยู่ท่ีโรงพยาบาลราชบรีุ 

จ.ราชบุรี งานในแต่ละวันมีทัง้ใน

ส่วนของการตรวจรักษาคนไข้นอก

และคนไข้ใน ความรู้ด้านเวชศาสตร์

ชมุชนและเวชศาสตร์ครอบครัวท่ีได้

จากส�านักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. 

สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในการท�างานได้

เป็นอย่างดี คือการเข้าใจบริบทของคนไข้ 

ท่ีแตกตา่งกนั เพราะการรักษาคนไข้ก็เป็นศิลปะอย่างหนึง่ ท่ีต้องอาศยัทัง้

ความรู้ความเช่ียวชาญในวิชาชีพและเข้าใจในชีวิตของคนไข้แต่ละคน 

ซึง่อาจมีผลตอ่การวินิจฉยัและรักษา

 “ดีใจมาก ๆ กบัการท่ีได้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบตัร เพราะ

ถือวา่เป็นการท�าอีกหนึง่ความฝันในชีวิตได้ส�าเร็จ ภมิูใจท่ีได้ใสช่ดุครุยตวันี ้

อยากขอขอบคณุ คณุพอ่คณุแมท่ี่สนบัสนนุทกุอยา่งเตม็ท่ี เป็นก�าลงัใจท่ีดี

ท่ีสดุท่ีท�าให้ผมมีวนันีไ้ด้ และขอขอบคณุอาจารย์ทกุท่าน ขอบคณุเพ่ือนๆ 

ทกุคน การเป็นรุ่นแรกไมง่า่ยเลย ถ้าพวกเราไมรั่กไมส่ามคัคีกนัเราอาจจะมา

ไมถ่งึวนันี ้ ดีใจท่ีได้ร่วมฝ่าฟันและเติบโตมาพร้อมกนั และรู้สกึภาคภมิูใจท่ี

พวกเราสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพได้ทัง้หมด อยากฝากถึงน้อง ๆ 

นกัศกึษาแพทย์ทกุคน ขอให้ขวนขวายหาความรู้ให้มากท่ีสดุ เพราะเม่ือเรียน

จบออกไปท�างาน ต้องท�างานหนกัไมมี่เวลากลบัมาทบทวนอา่นหนงัสืออีก 

ไม่มีใครมาสอนเราแล้วเม่ือออกไปสู่โลกแห่งชีวิตจริง อยากให้เก็บเก่ียว 

ความรู้และแบง่เวลาเตมิความสขุให้ตวัเองด้วย”

 “ความภมิูใจอย่างหนึ่งท่ีได้เรียนท่ีมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง คือ

เป็นมหาวิทยาลยัในพระนามของสมเดจ็ยา่ เราเป็นเหมือนลกูของสมเดจ็ยา่ 

การเรียนแพทย์เราได้เป็นเหมือนลกูของพระบิดา เช่ือว่ามีมหาวิทยาลยั 

ไมก่ี่แหง่ ท่ีท�าให้เราได้มีโอกาสท่ีดีเชน่นีใ้นชีวิต” บณัฑิตอภิวฒัน์ กลา่ว

นพ.ธนพงษ์ รัฐประดษิฐ์นพ.อภวัิฒน์ อัครพฒันานุกูล
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 ตามท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรด

เกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินแทน

พระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ ส�าเร็จการศึกษา รุ่น

ท่ี 17 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เม่ือวันพุธท่ี 26 

กมุภาพนัธ์ 2563 ในการนีภ้ายหลงัจากพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแล้ว  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปยังอาคารวันชัย ศิริชนะ 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง และได้ทอดพระเนตรนิทรรศการท่ีมหาวิทยาลยั

เตรียมไว้ในหวัข้อ ‘นิทรรศการตามรอยพระราชด�าริสู่ชุมชน’ โดยมี  

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

และผู้บริหาร คณาจารย์ ถวายรายงาน 

 นิทรรศการได้อธิบายถึงมหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง ในการด�าเนิน

งานด้านบริการวิชาการตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยัตัง้แต่ พ.ศ. 2541 

จวบจนปัจจุบนัก้าวเข้าสู่ปีท่ี 22 ด้วยการด�าเนินงานของหน่วยงาน ทัง้

ส�านักวิชา ศูนย์ และหน่วยงานสนับสนุน เพ่ือน�าองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ใน

มหาวิทยาลัยถ่ายทอดสู่ชุมชนในด้านต่างๆ จนเกิดการพัฒนา สร้าง

ความเข้มแข็งและให้ชุมชนอยู่ได้ด้วยตัวเอง ตามแนวพระราชด�าริของ

พระองค์ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการศกึษา ด้านการสาธารณสขุ 

ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอาชีพ โดยใช้งบประมาณทัง้สิน้กว่า 140 

ล้านบาท เป็นงบแผ่นดินและการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  

ซึง่พืน้ท่ีในการบริการวิชาการสูช่มุชนนัน้ ได้แก่ ชมุชนโดยรอบมหาวิทยาลยั 

พืน้ท่ีในจงัหวดัเชียงราย และกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบนอีก 3 จงัหวดั 

ได้แก่ พะเยา แพร่ และนา่น 

 ด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สงูอายุ โดยได้ร่วมกับชมรมผู้สงูอายุและเทศบาล

ต�าบลท่าสดุ จดัตัง้ ‘โรงเรียนผู้สงูอาย’ุ ขึน้ในปี พ.ศ. 2558 เพ่ือส่งเสริม

การเรียนรู้และพัฒนาผู้ สูงอายุต้นแบบด้านสุขภาพขึน้ ผ่านกิจกรรม

ท่ีมีคณาจารย์และนักศึกษาจากส�านักวิชาต่างๆ หมุนเวียนเข้าไปร่วม

กับผู้ สูงอายุตามความสนใจของผู้ เรียนอย่างต่อเน่ือง มีผลให้ผู้ สูงอายุ

มีคุณภาพชีวิตดีขึน้ พึ่งพาตนเองได้จากการมีอาชีพเสริม มีความรู้ 

ในการดแูลสขุภาพของตนเอง และยงัน�าความรู้ไปชว่ยเหลือผู้ อ่ืนได้

 ด้านการสาธารณสุข  เ ป็นโครงการ วิจัยด� า เ นินการใน

อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง อ�าเภอท่ีมีกลุ่มผู้ สูงอายุชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่

มากท่ีสุดในจังหวัดเชียงราย จากการศึกษาพบสถานะสุขภาพของ

ผู้ สูงอายุกลุ่มนีมี้ข้อจ�ากัดในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพและการ

ดูแลสุขภาพ ส่งผลท�าให้เกิดปัญหาสุขภาพกายและจิตใจ อันเกิด 

จากพฤตกิรรมสขุภาพ ‘การกิน ไมเ่ป็น’ อนัเป็นท่ีมาของโรคความดนัโลหิตสงู  

มฟล.จัดนิทรรศการตามรอยพระราชด�าริสู่ชุมชน  

‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’  

รายงานพิเศษ
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โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ซึง่ทางมหาวิทยาลยัได้ด�าเนินกิจกรรมออกหนว่ย 

ให้บริการตรวจสขุภาพ เพ่ือประเมินสขุภาพร่างกายและสขุภาพจิต โดย

แพทย์แผนปัจจบุนั แพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทยประยกุต์ นกัสขุภาพจิต 

และนกัสาธารณสขุ ทัง้จดัเวทีสาธารณะเพ่ือระดมความคิดหาแนวทางแก้

ปัญหา และจดักิจกรรมสง่เสริมสขุภาพ เน้นความรู้ความเข้าใจในการดแูล

สขุภาพด้วยตนเอง โดยเฉพาะด้านโภชนาการ จดักิจกรรมผู้สงูอายใุห้ ‘กิน

เป็น อยู่เป็น’ มีการประกวดอาหารชนเผ่าสขุภาพดี และพฒันาเป็นต�ารับ

อาหารสขุภาพชนเผา่

 ด้านสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากปัญหาหมอกควนัขึน้ในประเทศไทย 

โดยเฉพาะเขตภาคเหนือตอนบนและในเขตภูมิภาคใกล้เคียงเน่ืองจาก

ไฟป่า มหาวิทยาลัยได้จัดตัง้ ศูนย์ศึกษาวิจัยและปฏิบัติการเพ่ือลด

ปัญหาการเกิดไฟป่าหมอกควันในประเทศไทยและในภูมิภาค ขึน้

เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2562 เพ่ือสร้างความตระหนักถึงปัญหาหมอก

ควันท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ ศึกษาแนวทางในการลดการเผาป่าใน

ภาคเหนือตอนบน อ�านวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานในรูปแบบ

ต่างๆ ทัง้ในระยะเตรียมการ ระยะเผชิญเหต ุ และระยะฟืน้ฟู โดยในปีท่ี 

ผ่านมาได้ให้ความรู้เยาวชนและฝึกอบรมนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอน

ปลาย ในโรงเรียน 11 แหง่ ให้สามารถเป็นผู้น�าด้านสิง่แวดล้อม จ�านวน 1,207 คน  

พร้อมติดตัง้อปุกรณ์วดัฝุ่ นท่ีพฒันาขึน้โดยส�านกัวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไว้ในชมุชนและสถานศึกษาเพ่ือสร้างการรับรู้ถึงสภาพปัญหา พร้อมผลิต

สื่อแนวทางการปอ้งกนัตวัด้วยภาษาถ่ินให้กบัชมุชน ตลอดจนประสานกบั

ทางกองทพัอากาศ ในการน�าอากาศยานไร้คนขบัมาปฏิบตัิการประเมิน

สถานการณ์ไฟป่าในชว่งเผชิญเหตท่ีุจะถงึนี ้โดยระยะยาวได้ประยกุต์โมเดล 

4 ประสานการพฒันา สถาบนัการศกึษา ร่วมกบัหนว่ยงานรัฐ เอกชน และ

ชมุชน เพ่ือปรับรูปแบบการประกอบอาชีพตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ตอ่ไป

 ด้านอาชีพ หมูบ้่านห้วยหินลาดใน ซึง่เป็นพืน้ท่ีเสีย่งไฟป่า แตมี่การ

จดัการไฟป่าอยา่งยัง่ยืน บนฐานความรู้ของชมุชนด้วยการจดัการทรัพยากร 

ท่ีมีการแบง่ปันเพ่ือคนทกุคน ด้วยการท�าแนวกนัไฟ การสร้างระบบการเก็บ

เก่ียวผลผลิตท่ียัง่ยืน การรักษาป่าต้นน�า้จากภมิูปัญญาของกลุม่ชาติพนัธุ์

ปะกาเกอะญอ  มหาวิทยาลยัได้เข้าร่วมท�างานกบัชมุชนในการสร้างอาชีพ

ด้วยการสร้างรังผึง้ รังผึง้ท่ีมีความหมายจากบทกวีและนิทานของชมุชน วา่

ด้วยเร่ืองการรักษาป่าต้นน�า้เพ่ือใช้ทรัพยากรทางธรรมชาตท่ีิมีอยูอ่ยา่งจ�ากดั

ให้เกิดประโยชน์ พฒันาอาหารจากฐานภมิูปัญญาท่ีท�าจากน�า้ผึง้และสว่น

ประกอบจากผลผลิตท้องถ่ิน สร้างมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจด้วยการผลิต 

ลิปบาล์มจากน�า้ผึง้และไขผึง้ เป็นสินค้าชุมชนช่วยกองทุนรักษาป่า  

เพ่ิมรายได้เพ่ือใช้ท�ากิจกรรมในวงกว้างมากขึน้ 

รายงานพิเศษ
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New Different Better
มฟล. ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือ ช่วงวิกฤติ COVID-19

ประชาชน

นักศึกษา

การเรียน
การสอน

อาจารย์
เจ้าหน้าที่

อื่นๆ

ให้การรักษา
ทางการแพ

ทย์

จัดการเรียน
การสอนออนไลน์

ประสานสิทธิ์
บัตรทอง ใช้กับ
รพ

.รัฐทั่วประเทศ

M
FU Free Internet

คืนค่าบริการ
สาธารณ

ะ 50%
คืนค่าธรรมเนียม
หอพั

ก มฟ
ล. 50%

ผ่อนผันการชําระ
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

เข้มงวดการทําความสะอาด
ให้ปลอดเชื้อทุกบริเวณ
ในมหาวิทยาลัย

สายด่วนสุขภาพ
จิต

มีหน่วยงาน
ช่วยเหลือนศ.ต่างชาติ
โดยเฉพ

าะ

สนับสนุนทุน
การศึกษาวิกฤติ
COVID-19 
กว่า 500 ทุน

ให้คําปรึกษากับชุมชน
จัดหลักสูตรอบรม
พั

ฒ
นาอาชีพ

รายงานสถานการณ์
COVID-19
10 ภาษาชาติพั

นธุ์
รพ

.ศูนย์การแพ
ทย์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ
า้หลวง

สํานักวิชาแพ
ทยศาสตร์

สํานักวิชานวัตกรรมสังคม
ศูนย์บริการวิชาการ

สํานักงานส่งเสริมและพั
ฒ

นาวิชาการ

ห้องอาหารเรือนริมนํา้ มฟ
ล.

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนจัดการทรัพ

ย์สินทางปัญ
ญ

าและนวัตกรรม
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปัญ

ญ
าประดิษฐ์และเทคโนโลยีก่อกําเนิด ส่วนพั

ฒ
นาความสัมพั

นธ์
ระหว่างประเทศ

สํานักวิชาพ
ยาบาลศาสตร์

M
FU W

ellness Center

สํานักวิชาพ
ยาบาลศาสตร์

สนับสนุนฟ
รีอินเทอร์เน็ต

ไม่ลดสปีด 4 M
bps

ระยะเวลา 3 เดือน

สนับสนุน 4 แอปพ
ลิเคชัน

การเรียนการสอนออนไลน์

จัดการเรียน
การสอนออนไลน์

ยกเว้นค่าเช่าผู้ประกอบการ
ในมหาวิทยาลัย

สอนทําหน้ากากอนามัย D.I.Y

ผลิตอุปกรณ์
ช่วยเหลือแพ

ทย์ D.I.Y.

มีบริการสั่งอาหารและส่งฟ
รี

จัดการทํางานเหลื่อมเวลา
และเปลี่ยนเวรการปฏิบัติหน้าที่

มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ
และสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

W
ork from

 Hom
e

เพิ่
มงบประมาณ

ด้านไอทีรองรับ
การเรียนการสอนออนไลน์

M
FU for U

สนับสนุน 4 แอปพลิเคชัน
การเรียนการสอนออนไลน์

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

เพ่ิมงบประมาณด้านไอทีรองรับ
การเรียนการสอนออนไลน์

การเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอนออนไลน์

คืนค่าบริการสาธารณะ 50%

ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
(ค่าเทอม) 10% 

MFU Free Internet
สนับสนุนฟรีอินเทอร์เน็ตไม่ลดสปีด 
4 Mbps ระยะเวลา 3 เดือน
ในเครือข่าย DTAC, AIS และ TRUE 
เฉพาะเบอร์โทรประเภทเติมเงิน (pre-paid) 
หรือรับ SIM แบบเติมเงินใหม่ท่ีตัวแทนจําหน่าย

สนับสนุนทุนการศึกษาวิกฤติ
COVID-19 กว่า 500 ทุน

ผ่อนผันการชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษา

มีหน่วยงานช่วยเหลือนศ.ต่างชาติ
โดยเฉพาะ
ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

นักศึกษา

ประสานสิทธ์ิ
บัตรทอง ใช้กับ
รพ.รัฐท่ัวประเทศ

คืนค่าธรรมเนียมหอพัก มฟล. 50%

จัดการเรียนการสอนออนไลน์

ให้ยืมอุปกรณ์การทํางาน
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานในท่ีพัก

จัดการทํางานเหล่ือมเวลา
และเปล่ียนเวรการปฏิบัติหน้าท่ี

อาจารย์/เจ้าหน้าที่

Work from Home

มฟล. กับการรับมือ COVID-19
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อื่นๆ

ยกเว้นค่าเช่าผู้ประกอบการ
ในมหาวิทยาลัย

เข้มงวดการทําความสะอาด
ให้ปลอดเช้ือทุกบริเวณ
ในมหาวิทยาลัย

สอนทําหน้ากากอนามัย D.I.Y

สายด่วนสุขภาพจิต
สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์

รายงานสถานการณ์ COVID-19
10 ภาษาชาติพันธ์ุ
สํานักวิชานวัตกรรมสังคม

จัดหลักสูตรอบรมพัฒนาอาชีพ
ศูนย์บริการวิชาการ

พิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประชาชน

ให้การรักษาทางการแพทย์
รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง
สํานักวิชาแพทยศาสตร์

ได้มีการประชุมและวางมาตรการ
ในการดูแลความสะอาดพ้ืนท่ีสาธารณะ
ทุกจุดให้มีความสะอาด พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ ด้วยน้ํายาฆ่าเช้ือท่ีมี
ประสิทธิภาพ

ให้บัณฑิตและผู้เก่ียวข้องทุกคน
สวมหน้ากากอนามัยท้ังน้ีเพ่ือเป็น
การป้องกันตนเอง และผู้อ่ืน
มิให้มีการแพร่เช้ือสู่กัน

ให้คําปรึกษากับชุมชน
สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์
MFU Wellness Center

ห้องอาหารเรือนริมนํา้ มฟล.
มีบริการส่ังอาหารและส่งฟรี

ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีก่อกําเนิด

ผลิตอุปกรณ์
ช่วยเหลือแพทย์ D.I.Y.

สํานักวิทยาศาสตร์สุขภาพ

New Different Better
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Times Higher Education (THE) ประกาศผลการจัดอันดับ  

Emerging Economies University Rankings 2020 อย่างเป็นทางการ

เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2563 ซึง่มีมหาวิทยาลยัเข้าร่วม 533 แหง่จาก 47 

ประเทศ โดยเป็นปีแรกท่ีมหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวงได้รับการจดัอนัดบั และ

ได้อยูอ่นัดบัท่ี 145 ของโลก และเป็นอนัดบัท่ี 3 ของประเทศไทย รองจาก

มหาวิทยาลยัมหิดล (อนัดบัท่ี 79) และจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (อนัดบัท่ี  

144) ทัง้นี ้ เป็นการจดัอนัดบัเฉพาะมหาวิทยาลยัในประเทศท่ีอยู่ในกลุ่ม

เศรษฐกิจระดับ Frontier ขึน้ไปจนถึงระดับ Secondary Emerging 

และ Advanced Emerging แต่ยังไม่ถึงขัน้ Developed Economies  

ตามระบบ FTSE Country Classification ซึง่ใช้ตวัชีว้ดัและคะแนนเดียวกบั  

World University Rankings 2020 แตป่รับคา่น�า้หนกัให้เข้ากบับริบทของ 

Emerging Economies มากขึน้ โดยใช้ตวัชีว้ดัและคา่น�า้หนกั 5 ด้าน ได้แก่

1. Teaching (the learning environment) 30%

2. Research (volume, income and reputation) 30%

3. Citations (research influence) 20%

4. International Outlook (staff, students, research) 10%

5. Industry income (Knowledge transfer) 10%

มฟล. ได้รบัการจดัอนัดบัของ THE: Emerging 
Economics University Ranking 2020 เป็น 
อนัดบั 145 ของโลก และเป็นอนัดบั 3 ของไทย

ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

ไ ด้ ด� า เ นิ นการจัด โครงการพัฒ นาและ เต รี ยม 

ความพร้อมผู้บริหารระดับกลาง-สูง มหาวิทยาลัย 

แม่ฟ้าหลวง เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการ 

น�าพามหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายสูงสุด โดยเปิด 

โครงการเม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2563 มีก�าหนด

ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน ประกอบด้วย 5 ชว่ง 

กิจกรรมหลัก เช่น Workshop Training  

โดย มี การบรรยายพิ เศษจาก วิทยากร 

ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ และจัดเวิร์คชอป 

ในช่วงมกราคม –  กุมภาพันธ์   ไ ด้แก่  รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร  

รองอธิการบดีอาวโุสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี  บรรยายหัวข้อ New Trends of Higher Education in  

Disruptive World: How to transform for survival?, รศ.ดร.นนัทนา คชเสนี  

รองอธิการบดี มฟล. เวิร์คชอปใน 2 หัวข้อ SWAT & SMART และ 

Planning for the Future : Group Project Design, รศ.เกรียงไกร  

บญุเลิศอทุยั รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั บรรยายในหัวข้อ Is the internationalised 

curriculum important? Design raise international cooperation and 

accreditation?, ศาสตราจารย์คลนิิก นพ.อดุม คชินทร ผู้ทรงคณุวฒิุด้าน 

การพัฒนาอุดมศึกษาในระดับชาติ บรรยายพิเศษหัวข้อ University  

Leadership Development: How to be a Good Leader เป็นต้น 

มฟล.จัดโครงการพัฒนา 
และเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับสูง

ส�าหรับมหาวิทยาลัยท่ีได้อันดับท่ี 1-3 ของโลก ได้แก่  

Tsinghua University, Peking University และ Zhejiang  

university จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ท่ีมา : https://bit.ly/39NBfzn

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชนิทร

จัดอันดับจากดา้น 
THE World University Rankings 2020

Emerging Economies
University Rankings 2020

มฟล. วิชาการ
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มฟล. จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

ประจ�าปี 2563 ครัง้ท่ี 2 (The 2nd National Conferrence of Health  

Science Research: Transformation towards Thailand 4.0) เม่ือวนัท่ี 

16-17 มกราคม 2563 ท่ีอาคารส�าเภา ชศูรี มฟล. โดย มี รศ.ดร. ชยาพร 

วฒันศริิ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชมุ และ รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ 

คณบดีส�านกัวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ กลา่วรายงาน ภายในงานมีปาฐกถา

พิเศษจากอธิการบดี มฟล. เร่ืองมมุมองการพฒันาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

ในอนาคต  ทัง้ยงัมีการเสวนาและการอภิปรายท่ีน่าสนใจในหลายหวัข้อ  

เช่น ทิศทางการสนับสนุนการสร้างเสริมนวัตกรรมทางด้านสุขภาพเพ่ือ  

Thailand 4.0, อนาคตและความท้าทายมมุมองการข้ามพรมแดนกบัสขุภาพ

ข้ามแดนในประเทศอนภุมิูภาคลุม่น�า้โขง เป็นต้น

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้พัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบ 

สหสาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และ 

สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั เพ่ือผลติบณัฑิตระดบัปริญญา

ตรีและระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมีศกัยภาพ และส�านักวิชายังได้พฒันาองค์

มฟล.จัดประชุมวิชาการระดับชาติ 
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจ�าปี 2563

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. พร้อมคณะผู้ บริหาร 

ให้การต้อนรับ นายวฒิุชยั กิตติธเนศวร ประธานคณะกรรมาธิการปอ้งกนั

และบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย (กมธ.ปภ.)  

สภาผู้แทนราษฎร เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 27 มกราคม 2563 ท่ีห้องประชมุดอยตงุ  

อาคารวนัชัย ศิริชนะ ในโอกาสเดินทางมาพร้อมคณะ เพ่ือศึกษาดูงาน

และตรวจสภาพพืน้ท่ีเก่ียวกับการบริหารจดัการและแนวทางการป้องกัน

แก้ไขปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของจังหวัดเชียงราย รวมทัง้

แนวทางของ มหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง โดยมีวา่ท่ีร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร  

รองผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงราย พร้อมหวัหน้าสว่นราชการและหนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้องเข้าร่วมและน�าเสนอข้อมลู โดย มฟล. ได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

(ระยะเผชิญเหต)ุ จ�านวน 8 ข้อ ในการบริหารจดัการการปอ้งกนัแก้ไขปัญหา

ฝุ่ น PM2.5 ต่อ กมธ.ป้องกนัและบรรเทาผลกระทบจากภยัธรรมชาติและ

สาธารณภยั สภาผู้แทนราษฎร คือ 

1. ปรับดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย ให้สอดคล้องกับ 

                 มาตรฐานสากล 

2.  ก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาเพ่ือประกาศเป็นพืน้ท่ีภยัพิบตัิ 

                 ทางอากาศ 

3. ก�าหนดมาตรการตอบโต้สถานการณ์ฉกุเฉินในแต่ละพืน้ท่ีเพ่ือ 

                 แก้ไขสถานการณ์ในระยะเวลาระยะสัน้และรวดเร็ว 

4. การแจ้งเตือนประชาชนในพืน้ท่ีภยัพิบตัทิางอากาศผา่นทางข้อความ 

                  ทางโทรศพัท์มือถือถงึระดบัอนัตรายและข้อควรปฏิบตัิตน 

5. มาตรการควบคมุราคาและคณุภาพของอปุกรณ์ปอ้งกนัภยัจาก 

                 มลพิษทางอากาศ

มฟล. เสนอ 8 ข้อ แก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5  
ต่อ กมธ.ปภ. สภาผู้แทนราษฎร

ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาวะของชุมชนและ

สงัคมตามมาตรฐานวิชาชีพ สง่เสริมให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตท่ีดี  

ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต รวมถึงการเตรียม 

ความพร้อมเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก ส�านักวิชาฯ  

จงึได้ร่วมกบัสภาการสาธารณสขุชมุชน การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ส�านกังานวิจยัแห่งชาติ สมาคมอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

ในการท�างาน และองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

จดัให้มีการประชมุวิชาการนีข้ึน้  

6. มีจดุรับบริจาคสิ่งของท่ีจ�าเป็นกระจายอย่างทัว่ถึงและ                                

            สามารถสง่มอบสิ่งของบริจาคให้กบัพืน้ท่ีประสบภยัได้ 

                 อยา่งรวดเร็ว

7. แก้ไขข้อจ�ากดัในการใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหา 

                 หมอกควนัไฟป่าของท้องถ่ิน

8.  จัดท�าสวสัดิการและท�าประกันภัย/ประกันชีวิตให้กับ 

         ผู้ ปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยงท่ีไม่ได้มีสวัสดิการหรือ 

                ความคุ้มครองใดๆ  

ทัง้นีอ้ธิการบดี มฟล. ได้กล่าวถึงแนวทางการรับมือฝุ่ น 

PM 2.5 ของมหาวิทยาลยั การวิจยัและนวตักรรมเพ่ือรับมือปัญหา

ฝุ่ นพิษในปีท่ีผา่นมา อาทิ การวดัและการรายงานคณุภาพอากาศ  

การประชาสมัพนัธ์แนวทางปฏิบตัิตน การเพ่ิมการเข้าถึงอปุกรณ์

ปอ้งกนัสว่นบคุคล การจดัท�าพืน้ท่ีปลอดภยั การประกาศงดกิจกรรม 

เป็นต้น ทัง้ยงัได้จดัการประชมุ MFU Voice for Clean Air ท่ีเชิญ

ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการจดัการปัญหาฝุ่ น PM2.5 เข้าร่วมเพ่ือหา

แนวทางการรับมือและการแก้ไข เป็นต้น

มฟล. วิชาการ
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เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 27 มกราคม 2563 ส�านกังานทรัพยากรน�า้แหง่ชาต ิ(สทนช.) 

ลงนามบนัทกึความเข้าใจฯ ร่วมกบัมหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง บรูณาการความร่วมมือ

โครงการวิจยับริหารจดัการน�า้ พร้อมน�าเทคโนโลยีทนัสมยัปรับใช้เพ่ือความยัง่ยืน 

หวงัช่วยพฒันาคณุภาพชีวิตประชาชน 2 ประเทศ โดย ดร.สมเกียรติ ประจ�าวงษ์ 

เลขาธิการ สทนช. และ รศ.ดร.ชยาพร วฒันศริิ อธิการบดี มฟล. ได้ลงนามบนัทกึ

ความเข้าใจ (MOU) โครงการวิจยัร่วมเพ่ือการบริหารจดัการน�า้ข้ามพรมแดนด้าน

อทุกภยัและภยัแล้งในพืน้ท่ีลุม่น�า้สาย-น�า้รวก ระหวา่งประเทศไทยและสาธารณรัฐ

แหง่สหภาพเมียนมา (Joint assessment of Thailand and Myanmar on flood 

and drought for transboundary water resources management)  ซึง่เป็นความ

ร่วมมือด้านบริหารจดัการทรัพยากรน�า้ ภายใต้กรอบความร่วมมือแมโ่ขง-ล้านช้าง 

(MLC) โดยได้รับงบประมาณสนบัสนนุจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านกองทนุ

พิเศษ MLC Special Fund พ.ศ. 2561 วงเงินประมาณ 10 ล้านบาท (2,450,000 

หยวน) เร่ิมด�าเนินการในปี 2563 เป็นระยะเวลา 1 ปี 

สทนช. MOU แม่ฟ้าหลวง ร่วมมอืโครงการวจิยั  
แก้ปัญหาท่วมแล้ง น�า้สาย-น�า้รวก  

มฟล. ร่วมกับ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)  

โดยเมืองนวตักรรมอาหาร (Food Innopolis) ได้ด�าเนินโครงการพฒันาผู้ประกอบ

การด้านนวตักรรมอาหาร ภายใต้ช่ือ “PADTHAI by Food Innopolis” Program 

for Accelerated and Development for thai SMEs ระหวา่งวนัท่ี 3-7 กมุภาพนัธ์ 

2563 ณ โรงแรมแสน จงัหวดัเชียงราย โดยมี ผศ.ดร.จฑุามาศ นิวฒัน์ ผู้ชว่ยอธิการบดี 

มฟล. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ  

ผู้อ�านวยการเมืองนวตักรรมอาหาร กลา่วต้อนรับผู้ เข้าร่วมกิจกรรม

ผศ.ดร.จฑุามาศ นิวฒัน์ ผู้ชว่ยอธิการบดี  กลา่ววา่ โครงการนีจ้ดัขึน้เพ่ือเปิด

โอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจด้านนวตักรรมอาหารท่ีจดทะเบียนนิติบคุคลมาแล้ว

ไม่ต�่ากวา่ 1 ปี ได้มีโอกาสเรียนรู้แนวคิดการท�าธุรกิจนวตักรรมอาหารผ่านการฝึก

อบรมแบบเข้มข้นในหลกัสตูรระยะสัน้ โดยผู้ เช่ียวชาญในธรุกิจนวตักรรมอาหารจาก

หลากหลายด้าน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัของผู้ประกอบการ SMEs 

ด้านนวตักรรมอาหารของไทยให้มีความสามารถท�าตลาดได้ทัง้ในประเทศและตา่ง

ประเทศ ภายใต้กรอบแนวคดิ “From Local to Global” โดยผู้ เข้าร่วมอบรมจะได้รับ

ความรู้ใน 10 หวัข้อ ได้แก่ 1. Design thinking for Food Business 2. Presentation  

café 3. Logistic & Supply Chain 4. Form Local to Global 5. IP for Food  

6. Service Design for Food Business 7. Branding in Food Business  

8. Packaging in Food Business 9. Strategic Marketing in Food Business และ 

10. Cost Structure in Food Business

มฟล. ร่วม สวทช. จดัอบรมผูป้ระกอบการอาหาร 
“PADTHAI Batch”

มฟล. วิชาการ
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รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. น�าทีมผู้ บริหาร 

ระดับสูง  ประกอบด้วย  รองอ ธิการบดีและผู้ ช่ วยอ ธิการบดี  

ถวายเคร่ืองสกัการะ ‘สมเด็จย่า’ เน่ืองในวันขึน้ปีใหม่เพ่ือความเป็น 

สิริมงคล ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 2 มกราคม 2563 ซึง่นบัเป็นวนัแรกของการท�างาน

ในปีนี ้

อธิการบดี น�าทีมบริหาร  
ถวายเครื่องสักการะ ‘สมเด็จย่า’ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

2 มกราคม 2563 

ส�านกังานสง่เสริมและพฒันาวิชาการ จดัโครงการ “คา่ยอาจารย์ 

มืออาชีพ” ประจ�าปี 2563 เพ่ือเสริมสร้างความสมัพนัธ์และองค์ความรู้ 

ด้านเทคนิคการสอนจากผู้ เช่ียวชาญ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สจิุตรา  

วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี กลา่วเปิดโครงการว่า มฟล. มีนโยบาย 

ท่ีจะพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ มี 

ความรอบรู้และเช่ียวชาญในสาชาวิชาท่ีศกึษา เพ่ือน�าความรู้ไปพฒันา

สงัคมและประเทศชาติ ดงันัน้คณาจารย์ของ มฟล. จะต้องเป็นผู้ ท่ีมี

คุณสมบัติครบถ้วนและเป็นผู้ ท่ีมีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่าง

แท้จริง โดยเฉพาะในยคุปัจจบุนัท่ีผู้ เป็นอาจารย์จะต้องรู้บทบาทหน้าท่ี

และประเมินตนเองในการเป็นอาจารย์มืออาชีพได้ จะต้องสามารถ

อธิบายกระบวนการออกแบบหลกัสตูรและรายวิชาตามแนวทางการ

จัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลพัธ์ของผู้ เรียน (OBE) รวมถึงสามารถ

สะท้อนคิดและให้ข้อมลูย้อนกลบัตอ่การออกแบบรายวิชาตามแนวทาง

การจดัการศกึษาแบบ OBE และให้อาจารย์สามารถวางแผนการพฒันา

เส้นทางอาชีพของตนเองได้

มฟล. จัดค่ายอาจารย์มืออาชีพ  
เน้นย�้าการเรียนรู้แบบไม่หยุดนิ่ง

8 – 11 มกราคม 2563

ในรั้ว มฟล.
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นศ.แพทย์แผนไทยประยุกต์คว้ารางวัล  
“ชนะเลิศ” “รองชนะเลิศอันดับ 1” และ  
“รองชนะเลิศอันดับ 2” รวม 6 ประเภท  
จาก “ฮักแพงเกมส์”

ขอแสดงความยินดีกบันกัศึกษามหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ท่ีริเร่ิม

ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์เพ่ือช่วยผู้ ป่วยท่ีสูญเสียแขน 

และขา หลังการผ่าตัดรักษาโรคหรืออุบัติเหตุเพ่ือลดอาการบวมและ 

การเสยีรูปของตอขาก่อนการใสอ่ปุกรณ์เทียม ในผลงาน “การออกแบบและ

เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2563 ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ 

ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ศ.ป.ท.) ประกาศผล 

การสอบเพ่ือประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทนัตแพทย์ 

พืน้ฐาน (National Licence (NL) Part 1) และความรู้ภาควิทยาคลินิก 

ทนัตกรรม ( NL Part 2) ครัง้ท่ี 1/2563 ซึง่ได้ท�าการสอบไปเม่ือวนัท่ี 11 – 12 

มกราคม 2563 โดยนักศึกษาทันตแพทย์ ชัน้ปีที่ 6 ที่มีสิทธ์ิเข้าสอบ

ประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม (NL 2) จ�านวน 26 คน 

สอบผ่านทกุคนคดิเป็น 100% ของผู้เข้าสอบ

ทั ง้ นี เ้ ม่ื อนักศึกษาทันตแพทย์สอบผ่าน  NL 2  แ ล้วทาง 

ทันตแพทยสภาจะออกใบประกอบวิชาชีพให้เพ่ือสามารถท�างานเป็น

ทนัตแพทย์ได้ เม่ือศกึษาจบปริญญาทนัตแพทยศาสตร์

นกัศกึษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยกุต์ ส�านกัวิชาการแพทย์

บรูณาการ ได้รับรางวลั “ชนะเลิศ” “รองชนะเลิศอนัดบั 1” และ “รองชนะเลิศ 

อนัดบั 2” รวม 6 ประเภท ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้าน 

หตัถเวชกรรมแผนไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดบัที่ 2 ด้านเวชกรรม

แผนไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2 ด้านเภสัชกรรมแผนไทย 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด “หมอหลวงแผนไทย	 

นางในลูกประคบ” รางวัลชนะเลศิการแข่งขันกีฬาฟุตซอล และรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสันทนาการ จากการเข้าร่วมการ

แข่งขนัทกัษะทางวิชาการและกีฬาสานสมาพนัธ์นิสิตนกัศกึษาแพทย์แผน

ไทยและแพทย์แผนไทยประยกุต์แหง่ประเทศไทย ครัง้ท่ี 12 “ฮกัแพงเกมส์” 

(11 สถาบนั) ณ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ระหวา่งวนัท่ี 15 - 16 กมุภาพนัธ์ 

2563 โดยมีอาจารย์ ดร.อญัญาชลุ ีกนกพิชญไกร อาจารย์ฤทธิชยั พิมปา และ 

ครูแพทย์แผนไทยธีรโชต ิอุน่อก น�านกัศกึษาเข้าร่วมการแขง่ขนัดงักลา่ว

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา มฟล.  
คว้ารางวัลเหรียญเงินในงาน  
I-New Gen Award 2020  
กลุ่มสุขภาพและการแพทย์

นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 เข้าสอบ
ประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม 
(NL 2) ผ่าน 100% ของผู้เข้าสอบ

คนเก่ง มฟล.

สร้างอปุกรณ์พนัตอขาระดบัใต้เข่าชนิดควบคมุระบบความดนั” (Design 

and fabrication of below knee stump bandage instrument using 

pressure control) โดยผลงานดงักลา่วได้รับรางวัลเหรียญเงนิ ผลงานสิ่ง

ประดษิฐ์และนวัตกรรม ในงาน “Thailand New Gen Inventors Award 

2020”	 (I-New Gen Award 2020) กลุ่มสุขภาพและการแพทย์  จาก

ส�านักงานการวจิัยแห่งชาต ิ (วช.) ซึง่ประกาศผลเม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 

2563 

รายช่ือนกัศกึษาท่ีได้รับรางวลั

       นางสาวธิดาเทพ หม่ืนวิเศษ ส�านกัวิชาแพทยศาสตร์

       นายชมชน คลอ่งการเขียน ส�านกัวิชาวิทยาศาสตร์

       นางสาวทตัพิชา พีรกิตตกิลุ ส�านกัวิชาการแพทย์บรูณาการ

       นางสาวอาวีณา สขุเหลือง ส�านกัวิชาการจดัการ

       นายเกริกเกียรต ิสมศรี ส�านกัวิชาการจดัการ

       นายศกัย์ศรณ์ จนัทรส ส�านกัวิชาการจดัการ

โดยมี อาจารย์ นายแพทย์อานนท์ จ�าลองกลุ, อาจารย์ นายแพทย์ 

กิตติศักดิ์  ฐิติปัญญา อาจารย์ประจ�าส�านักวิชาแพทยศาสตร์ และ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วัฒนศิริเวช อาจารย์ประจ�าส�านักวิชา

วิทยาศาสตร์ มฟล. เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
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แอปพลิเคชันรายงานคุณภาพอากาศ

ในปัจจุบัน มีให้เลือกโหลดได้มากมาย แต่ยัง

ไม่มีแอพตัวไหนท่ีสามารถสะท้อนการน�าไปใช้ 

เชิงป้องกนัในชีวิตประจ�าวนั อาจารย์วิทยาศักดิ์ 

รุจิวรกุล อาจารย์ประจ�าส�านักวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ และผู้อ�านวยการศูนย์บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

กล่าวว่าควรต้องมีแอปพลิเคชนัท่ีสะท้อนคณุภาพ

อากาศในแต่ละพืน้ท่ี และการแสดงค่าท่ีเฉลี่ย  

และคา่ปัจจบุนั เพ่ือการวางแผนในการดแูลสขุภาพ

ของผู้ ใช้ได้อย่างถกูต้องแม่นย�าและสอดคล้องกบั

ชีวิตประจ�าวนั

อาจารย์วิทยาศักดิ์  สอนเก่ียวกับ การออกแบบสถาปัตยกรรม

ซอฟต์แวร์ (Software Architecture) และการออกแบบสถาปัตยกรรม

ซอฟต์แวร์ส�าหรับองค์กรขนาดใหญ่ (Enterprise Architecture) และได้ 

ร่วมงานในฐานะผู้แทนของมหาวิทยาลยักบัสมาคมยกัษ์ขาว ท่ีก่อตัง้ขึน้ 

เพ่ือเป็นตัวกลางในการตรวจติดตามปัญหาฝุ่ นควันของประเทศไทย  

โดยเร่ิมต้นจากจงัหวดัเชียงราย และเครือขา่ยจงัหวดัในภาคเหนือ พร้อมทัง้ 

แจกจ่ายอุปกรณ์วัดค่าฝุ่ น PM2.5 เพ่ือแจ้งเตือนประชาชนในพืน้ท่ี  

ในการเตรียมพร้อมรับมือ ตามหลกัการธงสขุภาพ ท่ีเน้นการใช้คา่สี ในการ

บอกถงึความอนัตรายของฝุ่ นในแตล่ะชว่งเวลาของวนั ภายใต้สถานการณ์

ฝุ่ นควนัพิษในอากาศ PM2.5 โดยสมาคมฯ เกิดจากการรวมตวัของสถาบนั

การศกึษาในเชียงราย หนว่ยงานภาคประชาชน และเอกชน 

โครงการยกัษ์ขาว ได้น�าเคร่ืองวดัฝุ่ นยกัษ์ขาวไปติดตัง้ในโรงเรียน

ทัว่จงัหวดัเชียงรายเพ่ือเก็บข้อมลูและน�าไปแสดงผลเป็นรายงานคณุภาพ

อากาศ แบง่การท�างานออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ก.ย. 62 พฒันาเคร่ืองวดัฝุ่ น

ยกัษ์ขาว โดยมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ชว่ง ต.ค. 62 ภาคสนาม และ 

ส่งมอบเคร่ืองวัดฝุ่ นยักษ์ขาวจ�านวน 50 ชุด และทดสอบภาคสนาม  

ในโรงเรียนกลุม่น�า และธ.ค. 62 ได้เปิดตวั Mobile Application ยกัษ์ขาว 

แอปฯ ยกัษ์ขาว ซึง่พฒันาโดยทีมงานจากมหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง

เบื้องหลัง แอปพลิเคชั่น ‘ยักษ์ขาว’ สู้ฝุ่น กับ อาจารย์วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล

คนเก่ง มฟล.

อ.วทิยาศักดิ์ รุจวิรกุล

 อาจารย์วิทยาศักดิ์ ให้รายละเอียดเก่ียวกับการพัฒนาแอป 

ยกัษ์ขาว ท่ีตัง้ใจคดิและสร้างเพ่ือคนเชียงรายและประชาชนทัว่ไปได้ใช้เป็น

ข้อมลูเพ่ือดแูลสขุภาพตนเองในทา่มกลางปัญหาหมอกควนัวา่ การพฒันา 

แอปยักษ์ขาว เร่ิมตัง้แต่ไอเดียจนถึงสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้จริง 

ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน โดยชว่งแรกน�าข้อมลูขึน้แสดงบนเวบ็ yakkaw.com  

แล้วปรับแก้ตามความเห็นของผู้ใช้ ก่อนจะพฒันาเป็นแอปพลเิคชนัเปิดให้

ดาวน์โหลดได้ในสมาร์ทโฟน ทัง้ระบบปฏิบตักิาร IOS และ Android

 แม้ว่าปัจจุบันมีแอปพลิเคชันแนวดังกล่าวให้บริการอยู่หลาย

รายการอยูแ่ล้ว แตย่งัต้องมี แอปฯ ‘ยกัษ์ขาว’ อาจารย์วิทยาศกัดิ ์ได้อธิบายวา่  

“ถ้าเทียบกับแอปท่ีคนใช้กันแพร่หลายตอนนี ้ อย่าง AirVisual อาจจะ 

เหมาะกบันกัท่องเท่ียวท่ีต้องการทราบวา่คณุภาพอากาศในแตล่ะประเทศ

เป็นอย่างไร โดยแสดงผลด้วยคา่ Air Quality Index (AQI) เป็นคา่เฉลี่ย

สะสมใน 24 ชัว่โมง แตส่�าหรับผู้ ท่ีอาศยัในพืน้ท่ีต้องการรายละเอียดมากขึน้ 

เพ่ือใช้ในเชิงป้องกนั ถ้าค่าฝุ่ นปัจจบุนัขึน้ไป 200 แต่ค่าเฉลี่ย 24 ชัว่โมง 

อยูท่ี่ 25 ถ้าเช่ือตวัเลขดงักลา่วก็จะเหน็คนยงัออกไปข่ีจกัรยานออกก�าลงักาย

อยูท่ัง้ ๆ ท่ีคา่ฝุ่ นอยูใ่นขัน้วิกฤต 

แต่ส�าหรับยกัษ์ขาวเลือกใช้การแสดงค่าของ P.M. 2.5 โดยตรง  

ไมแ่ปลงไปเป็น AQI เน่ืองจากอาจจะมีความแกวง่ของคา่ และเราวดัเฉพาะ

คา่ P.M. 1.0, P.M. 2.5, P.M.10, ความชืน้ และอณุหภมิู เน่ืองจากปัญหา

ฝุ่ นภาคเหนือจะเน้นไปท่ีฝุ่ นควนัท่ีเกิดจากการเผาไหม้ ตา่งจากการรายงาน

คณุภาพอากาศของแอปอ่ืนๆ ท่ีวดัค่าอ่ืนๆ ด้วย พร้อมกบัเลือกแสดงผล

เป็นคา่เฉลี่ยในหลายชว่งเวลา ไมว่า่จะเป็น 24 ชัว่โมง 12  ชัว่โมง 6 ชัว่โมง  

3 ชั่วโมงหรือ 1 ชั่วโมง รวมถึงค่าปัจจุบนัเพ่ือให้ผู้ ใช้ได้เลือกใช้ค่าตาม

รูปแบบการด�าเนินกิจกรรมท่ีต้องการ อย่างถ้าตอนนีแ้นวโน้มค่าลดลง  

เด๋ียวตอนเยน็ ๆ นา่จะออกไปออกก�าลงักายกลางแจ้งได้ เป็นต้น” 

ทัง้นีที้มมหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง ร่วมกบัสมาคมยกัษ์ขาวได้เตรียม

การท�างานในเฟสต่อไปแล้ว นอกจากเพ่ิมเซนเซอร์เพ่ือวดัฝุ่ นจาก 50 จดุ

เป็น 250 จดุตามเปา้หมายท่ีตัง้ไว้แล้ว พร้อมขยายผลไปยงัจงัหวดัตา่ง ๆ  

ท่ีสนใจโดยใช้โมเดลเดียวกนักบัท่ีเชียงรายด�าเนินการ

อ่านข้อมูล 
เพิ่มเติมได้ที่
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MFU PR Network ส่งน�้าใจถึงศูนย์ศึกษา 
และส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสภูมิภูสลอง

มฟล. น�าคณะ กทปส. และสื่อมวลชนเยี่ยมชม
โรงเรียนเครือข่าย e-School ภายใต้โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชนบท 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลฯ

เม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2563 ดร.พฤทธิ� พุฒจร ผู้ ช่วยอธิการบดี  

น�าเครือขา่ยประชาสมัพนัธ์ มฟล. มอบอปุกรณ์เคร่ืองเขียน ของเลน่ และขนม  

แก่ศนูย์ศึกษาและส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสหรือบ้านเด็กก�าพร้าภูมิภูสลอง 

ต.แมส่ลองใน อ.แมฟ่า้หลวง จ.เชียงราย ท่ีมีครูช�านาญ เยอสอ่ เป็นผู้จดัการ  

โดยสิ่งของท่ีน�ามามอบให้ ส่วนหนึ่งจะได้น�าไปใช้ในกิจกรรมวันเด็ก 

ท่ีทางศนูย์ศกึษาฯ เตรียมจดัขึน้ในวนัท่ี 4 มกราคม 2563 ให้แก่เดก็ในความ

ดแูลของศนูย์จ�านวน 20 คน และเดก็ในชมุชนรวมจ�านวน 200 คน

จากผลการด�าเนินงานของโครงการ ได้รับการยอมรับในวงกว้าง  

จากวงการศกึษาทัง้ในระดบัประเทศและต่างประเทศ  ทัง้ในเร่ืองของการ

พัฒนาสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพครูโดยการใช้ ICT  

เป็นเคร่ืองมือ  การสง่เสริมให้นกัเรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การสร้าง

ความเช่ือมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษ การพัฒนาระบบโปรแกรมด้าน

คอมพิวเตอร์ อีกทัง้ยังเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือ 

เพ่ือสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่าง 

โรงเรียนและชุมชน และนอกจากนัน้การจัดท�าโครงสร้างพืน้ฐานและ 

ห้องศนูย์ทางไกล ยงัเป็นต้นแบบในการจดัท�าศนูย์ ICT ชมุชน (USO Net)  

ให้กบัส�านกังาน กสทช. เพ่ือขยายผลองค์ความรู้แก่ประชาชนในทกุเขตภมิูภาค

ของประเทศ

เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2563 มฟล. ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าท่ี

กองทนุ กทปส. และสื่อมวลชนท่ีเข้าศึกษาดงูานการใช้ระบบ Digital 

Administration (E-School) และการประยุกต์ใช้ Digitals Tools  

ณ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม และ

โรงเรียนด�ารงราษฎร์สงเคราะห์ 

อาจารย์ ดร.พฤทธิ� พฒุจร ผู้ชว่ยอธิการบดี กลา่ววา่ มฟล. ได้รับ

งบประมาณสนบัสนนุการวิจยัจาก กองทนุวิจยัและพฒันากิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

(กทปส.) มาตัง้แตปี่งบประมาณ 2551 จนถงึปัจจบุนั เพ่ือด�าเนินงานวิจยั

ด้านเทคโนโลยีและน�าองค์ความรู้จากงานวิจยัและพฒันาคณุภาพการ

ศกึษาของโรงเรียนในพืน้ท่ีชนบทของจงัหวดัเชียงรายและจงัหวดัใกล้เคียง 

ให้สามารถยกระดับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษา 

สถานศกึษาได้ประสบความส�าเร็จและมีผลส�าเร็จด้วยดี นบัเป็นโอกาส

อนัดีท่ี มฟล. จะได้น�าเสนอผลงานวิจยัท่ีได้รับทนุจาก กทปส. แก่เจ้าหน้าท่ี

และคณะสื่อมวลชน ได้ รับทราบถึงความมุ่งหวังและตัง้ใจของ

มหาวิทยาลยัท่ีจะร่วมมือพฒันาทรัพยากรสื่อสารและการใช้องค์ความรู้

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาชมุชน

ด้าน ผศ.นอ.ดร.ธงชยั  อยูญ่าติวงศ์ อาจารย์ประจ�าส�านกัวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล. ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวว่า 

โครงการพฒันาคณุภาพการศกึษาในพืน้ท่ีชนบทด้วยการใช้เทคโนโลยี

ดจิิทลั เพ่ือยกระดบัการเรียนการสอนและการบริหารจดัการสถานศกึษา 

เป็นโครงการฯ ท่ีมีความเช่ือมโยงกับโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกล 

เพ่ือการศึกษาและพัฒนาชนบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หวัรัชกาลท่ี 9 อนัเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง มฟล.  

และส�านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึง่ได้ด�าเนินการร่วมกนัมาตัง้แต่ปี 2550  

มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ  (ICT Infrastructure) และสื่อดิจิทลัเพ่ือการเรียนการสอนให้

กบัโรงเรียนในพืน้ท่ีชนบท โดยใช้จงัหวดัเชียงรายเป็นจดุเร่ิมต้นในการ

พฒันาและการให้บริการชมุชน 

มฟล. เพื่อชุมชน
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มฟล.ร่วม เอไอเอส ติดตั้งเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่น 
PM 2.5 ใน จ.เชียงราย

อาชีวอนามัย น�านักศึกษาลงพื้นที่ 
ซ้อมอพยพหนีภัย รับเหตุแผ่นดินไหวให้นักเรียน

มฟล.ออกหน่วยแพทย์อาสาบรมราชกุมารี บริการ
ด้านสุขภาพประชาชนพื้นที่ห่างไกล

ศนูย์ความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีก่อก�าเนิด 

(AIE) ส�านกัวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล. ร่วมกบั AIS พฒันานวตักรรม

ตรวจวดัคณุภาพอากาศ PM2.5 รับมือและเฝา้ระวงัสถานการณ์ฝุ่ นควนั  

จังหวัดเชียงราย เน่ืองจากสถานการณ์หมอกควันในพืน้ท่ีภาคเหนือ 

ในบางชว่งเวลา มีคา่ฝุ่ น PM 2.5 เกินมาตรฐาน ซึง่มีผลกระทบตอ่สขุภาพ  

สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจในพืน้ท่ี ด้วยความห่วงใยต่อสถานการณ์ 

ดังกล่าว จึงเกิดความร่วมมือด้านเทคโนโลยี เพ่ือร่วมพัฒนานวัตกรรม  

อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ (M-Care) โดยใช้เทคโนโลยี NB-IoT  

ด้วยอปุกรณ์ DEVIO NB- SHIELD I มีการน�าร่องติดตัง้อปุกรณ์ในพืน้ท่ี

เทศบาลต�าบลทา่สดุ จ�านวน 11 จดุ พร้อมทัง้จดัอบรมการเตรียมความพร้อม 

รับมือและเฝ้าระวังปัญหาหมอกควันให้แก่เครือข่ายในชุมชน อาทิ  

ก�านนั ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทัง้กลุม่เยาวชน เม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2563 

เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภยั ส�านกัวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ น�านกัศกึษาร่วมสนบัสนนุ

การซ้อมอพยพหนีภยั รับเหตแุผน่ดนิไหว ให้กบันกัเรียนโรงเรียนบ้านปางสา  

อ�าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย  ซึ่งเป็นความร่วมมือกับศนูย์ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั เขต 15 เชียงราย และ บริษัท Plan International  

เพ่ือเตรียมพร้อมรับเหตแุผน่ดนิไหวท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ในแนวรอยเลือ่นแมจ่นั 

และสร้างประสบการณ์จริงในการปฏิบตัิงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

ให้กบันกัศกึษาสาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

มฟล. และโรงพยาบาลศนูย์การแพทย์มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

ได้ออกหน่วยแพทย์ ในโครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารี ท่ีบ้านไร่ส้ม  

อ�าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม ่ โดยมี นพ.สมปรารถน์ หมัน่จิต หวัหน้าโครง

การฯ และแพทย์ประจ�าโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ และ ดร.อมรรัตน์  

อนวุฒัน์นนทเขตต์  อาจารย์ส�านกัวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  เป็นผู้ รับผิดชอบ 

กิจกรรม ซึ่งได้จัดกิจกรรมนีต้่อเน่ืองในปี 2562 เป็นจ�านวน 4 ครัง้  

ในพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงรายและภาคเหนือตอนบน มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

กวา่ 1,000 คน ทัง้นี ้โครงการแพทย์อาสาบรมราชกมุารี ก่อตัง้เม่ือปี 2560 

เพ่ือรองรับภารกิจในการให้บริการสขุภาพแก่ประชาชน ด้วยมหาวิทยาลยั 

มีการผลติบณัฑิตในวิชาชีพด้านสขุภาพ ทัง้แพทย์ ทนัตแพทย์ แพทย์แผนจีน 

แพทย์แผนไทย พยาบาล กายภาพบ�าบดั สาธารณสขุศาสตร์ อาชีวอนามยั 

และความปลอดภยั และอนามยัสิง่แวดล้อม เป็นต้น ซึง่การให้บริการด้าน

สขุภาพ มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการดแูสขุภาพ ป้องกนัโรค แก่ประชาชน 

ทกุกลุม่ เพ่ือให้มีสขุภาพดีทกุชว่งวยั

ณ มฟล. เพ่ือเตรียมการเฝ้าระวงั ติดตามคณุภาพอากาศ และสามารถ

อปัเดตข้อมลูแบบเรียลไทม์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.datascience.mfu.

ac.th/m-care ในการปอ้งกนัตนเองและแจ้งขา่วสารแก่ชมุชนในการรับมือ

สถานการณ์ฝุ่ นควนั

มฟล. เพื่อชุมชน
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มฟล.
ในสื่อ

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 25706
วันท่ี: เสาร์ 29 กุมภาพันธ์ 2563
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(บนขวา)

ภาพข่าว: สังคมข่าว: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รหัสข่าว: C-200229004034(29 ก.พ. 63/02:08) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 29.28 Ad Value: 61,488 PRValue : 184,464 คลิป: สี่สี(x3)

     29 กมุภาพนัธ์ 2563 | หน้า 5  เดลินิวส์ 

ปีท่ี: 12 ฉบับท่ี: 3074
วันท่ี: พุธ 1 มกราคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 11(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: แห่งเดียวในไทย! โรงพยาบาลม.แม่ฟ้าหลวง บริการแพทย์แผนจีนเต็มระบบ-วิจัยตำรับยา...

รหัสข่าว: C-200101040051(1 ม.ค. 63/06:09) หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 38.74 Ad Value: 46,488 PRValue : 139,464 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

     1 มกราคม 2563 | หน้า 11  ผู้จดัการรายวัน 

     6 มกราคม 2563 | หน้า 19  ข่าวสด 

     9 มกราคม 2563 | หน้า 15  กรุงเทพธุรกจิ

     9 มกราคม 2563 | หน้า 23  เดลินิวส์ 

ปีท่ี: 70 ฉบับท่ี: 24206
วันท่ี: พุธ 22 มกราคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 9(ซ้าย)

ภาพข่าว: รอบร้ัวการศึกษา: 'มฟล.' ประชุมวิชาการระดับชาติ

รหัสข่าว: C-200122021029(22 ม.ค. 63/02:32) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 14.14 Ad Value: 12,019 PRValue : 36,057 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

     22 มกราคม 2563 | หน้า 9  สยามรัฐ 

ปีท่ี: 29 ฉบับท่ี: 10631
วันท่ี: จันทร์ 6 มกราคม 2563
Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

หน้า: 19(ซ้าย)

ภาพข่าว: แนะแนว

รหัสข่าว: C-200106012122(6 ม.ค. 63/03:25) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 12.31 Ad Value: 13,541 PRValue : 40,623 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 29 ฉบับท่ี: 10631
วันท่ี: จันทร์ 6 มกราคม 2563
Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

หน้า: 19(ซ้าย)

ภาพข่าว: แนะแนว

รหัสข่าว: C-200106012122(6 ม.ค. 63/03:25) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 12.31 Ad Value: 13,541 PRValue : 40,623 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

     14 มกราคม 2563 | หน้า 7  ไทยรัฐ 

ปีท่ี: 43 ฉบับท่ี: 15283
วันท่ี: อังคาร 14 มกราคม 2563
Section: ประชาช่ืน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

หน้า: 21(กลาง)

ภาพข่าว: วิจัยด้านอาหาร

รหัสข่าว: C-200114038097(13 ม.ค. 63/05:52) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 11.54 Ad Value: 12,694 PRValue : 38,082 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

     14 มกราคม 2563 | หน้า 21  มตชิน 
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ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 25663
วันท่ี: ศุกร์ 17 มกราคม 2563
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(บนขวา)

ภาพข่าว: สังคมข่าว: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ...

รหัสข่าว: C-200117004025(17 ม.ค. 63/02:13) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 720,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 39.19 Ad Value: 82,299 PRValue : 246,897 คลิป: สี่สี(x3)

     17 มกราคม 2563 | หน้า 5  เดลินิวส์ 

ปีท่ี: 40 ฉบับท่ี: 14165
วันท่ี: เสาร์ 8 กุมภาพันธ์ 2563
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 4(ล่างขวา)

ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: เย่ียมชม

รหัสข่าว: C-200208005031(8 ก.พ. 63/06:46) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 19.47 Ad Value: 17,523 PRValue : 52,569 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

     8 กมุภาพนัธ์ 2563 | หน้า 4  แนวหน้า 

ปีท่ี: 71 ฉบับท่ี: 22664
วันท่ี: อาทิตย์ 9 กุมภาพันธ์ 2563
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างซ้าย)

ภาพข่าว: กอสซิมริมร้ัว: ยินดีกับนักศึกษาทันตแพทย์ปี 6 ม.แม่ฟ้าหลวง

รหัสข่าว: C-200209009087(9 ก.พ. 63/03:10) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 7.56 Ad Value: 8,316 PRValue : 24,948 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

     9 กมุภาพนัธ์ 2563 | หน้า 12  ไทยรัฐ 

     5 กมุภาพนัธ์ 2563 | หน้า 19  ข่าวสด

ปีท่ี: 29 ฉบับท่ี: 10661
วันท่ี: พุธ 5 กุมภาพันธ์ 2563
Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

หน้า: 19(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: 'แม่ฟ้าหลวง'เสนอ8ข้อแก้ฝุ่นพิษ

รหัสข่าว: C-200205012076(5 ก.พ. 63/02:34) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 19.43 Ad Value: 21,373 PRValue : 64,119 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

    23 กมุภาพนัธ์ 2563 | หน้า 9  ดอกเบีย้ธุรกจิ 

ปีท่ี: 28 ฉบับท่ี: 1411
วันท่ี: จันทร์ 17 - อาทิตย์ 23 กุมภาพันธ์ 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 9

หัวข้อข่าว: ม.แม่ฟ้าหลวงมั่นใจ รับมือ 'โคโรนา' ได้

รหัสข่าว: C-200217026006(17 ก.พ. 63/05:25) หน้า: 1/2

Dokbia Turakij
Circulation: 135,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 78.02 Ad Value: 117,030 PRValue : 351,090 คลิป: สี่สี(x3)

ปีท่ี: 28 ฉบับท่ี: 1411
วันท่ี: จันทร์ 17 - อาทิตย์ 23 กุมภาพันธ์ 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 9

หัวข้อข่าว: ม.แม่ฟ้าหลวงมั่นใจ รับมือ 'โคโรนา' ได้

รหัสข่าว: C-200217026006(17 ก.พ. 63/05:25) หน้า: 1/2

Dokbia Turakij
Circulation: 135,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 78.02 Ad Value: 117,030 PRValue : 351,090 คลิป: สี่สี(x3)

ปีท่ี: 71 ฉบับท่ี: 22676
วันท่ี: ศุกร์ 21 กุมภาพันธ์ 2563
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(กลาง)

หัวข้อข่าว: มฟล.เสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการใต้

รหัสข่าว: C-200221039170(20 ก.พ. 63/07:47) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 12.90 Ad Value: 14,190 PRValue : 42,570 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

     21 กมุภาพนัธ์ 2563 | หน้า 12  ไทยรัฐ 

ปีท่ี: 71 ฉบับท่ี: 22690
วันท่ี: ศุกร์ 6 มีนาคม 2563
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(บนขวา)

หัวข้อข่าว: "วันชัย" แนะทางออกวิกฤติอุดมศึกษา

รหัสข่าว: C-200306009136(6 มี.ค. 63/05:33) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 32.17 Ad Value: 35,387 PRValue : 106,161 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 71 ฉบับท่ี: 22690
วันท่ี: ศุกร์ 6 มีนาคม 2563
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(บนขวา)

หัวข้อข่าว: "วันชัย" แนะทางออกวิกฤติอุดมศึกษา

รหัสข่าว: C-200306009136(6 มี.ค. 63/05:33) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 32.17 Ad Value: 35,387 PRValue : 106,161 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

     6 มีนาคม 2563 | หน้า 12  ไทยรัฐ 

ปีท่ี: 29 ฉบับท่ี: 10715
วันท่ี: จันทร์ 30 มีนาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 5(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: มฟล.พัฒนาสอนออนไลน์

รหัสข่าว: C-200330012025(30 มี.ค. 63/02:13) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 25.51 Ad Value: 28,061 PRValue : 84,183 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

     30 มีนาคม 2563 | หน้า 5  ข่าวสด
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