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มฟล.  
Move on 
อยา่งไร 
ภายใตส้ถานการณ์
COVID-19

          รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ให้สัมภาษณ์ถึงการบริหารงานท่ามกลางการระบาดของ 
COVID-19 โดยต้องดูแลท้ังนักศึกษาและบุคลากรให้ด�าเนินการจัดการเรียนการสอนต่อไปไม่มีสะดุด  
ทั้งยังมีพิธีการส�าคัญอย่างพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่ผ่านไปด้วยดี เบื้องหลังการตัดสินใจ 
แต่ละจังหวะ ตลอดจนวางแผนอนาคตไว้อย่างไร

เรื่องจากปก

สิ่งท่ีมหาวิทยาลัยเป็นห่วงมากท่ีสุดคือลูกศิษย์ของเราบางสาขา 

อยูร่ะหวา่งการเรียนท่ีประเทศจีน ตรงนัน้เราดแูลเขาไมไ่ด้ใกล้ชิด และยงัอยู่

ในจดุท่ีมีความเสี่ยงหรือจดุท่ีมีกระแสข่าวว่าเป็นจดุเร่ิมต้นของการระบาด 

ตอนนัน้คดิอยา่งเดียววา่จะพาพวกเขากลบับ้านให้เร็วให้ทนั จงึตดัสนิใจให้

กลับเมืองไทยทันที นอกจากนัน้ยังมีนักศึกษาต่างชาติท่ีเวลานัน้อยู่ใน

ภมิูล�าเนาตวัเอง บางคนอยูด้่วยกนัท่ีมหาวิทยาลยัรวมกบันกัศกึษาไทยท่ีมี

มาจากทัว่ประเทศ 

นโยบายท่ีได้มอบให้กบัทีมบริหารคือวางมาตรการเข้มข้นตัง้แตเ่ร่ิมต้น 

มฟล.จงึได้หยดุบางกิจกรรมตัง้แตก่่อนประกาศของทางการ อยา่งการหยดุ

การเดินทางไปต่างประเทศทัง้หมด การท�างานก็จ�ากดัเฉพาะในส่วนดแูล 

ในเร่ืองความปลอดภยัตามมาตรการของสาธารณสขุ หยดุกิจกรรมท่ีมีคน

จ�านวนมาก และเม่ือมีการประกาศการระบาดอย่างเป็นทางการ จึงหยดุ 

ให้นักศึกษากลับภูมิล�าเนา ปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์  

เพ่ือไมใ่ห้การเรียนสะดดุจนกระทัง่ปิดภาคการศกึษาท่ีผา่นมา

ทัง้นีใ้นชว่งเวลานัน้มหาวิทยาลยัยงัมีพิธีใหญ่ท่ีสดุคือพิธีพระราชทาน

ปริญญาบตัร ซึ่งเกิดขึน้ในช่วงกุมภาพนัธ์ น่าจะเป็นมหาวิทยาลยัแรกๆ 

ด�าเนินการโดยใช้มาตรการของตวัเอง ติดตัง้จดุบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ

และคดักรองวดัอณุหภมิูร่างกายของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงก�าหนดให้

บณัฑิตสวมหน้ากากอนามยัตลอดการฝึกซ้อม ท�าให้เราผ่านมาได้ด้วยดี  

จนมีคนเรียกบณัฑิตรุ่นนีว้า่ ‘รุ่นโควิด’

เมื่อเกิดการระบาดCOVID-19 ทีมบริหารรับมือด้วยหลักการใด? 

3รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 34
เมษายน - มิถุนายน 2563



เรื่องจากปก

เราคิดว่าการท่ีดูแลชุมชนก็เหมือนดูแลนักศึกษาของเราเอง  

เพราะนกัศึกษาของเราก็ต้องออกไปใช้ชีวิตร่วมกบัผู้คนในชุมชนโดยรอบ 

และโดยเฉพาะมหาวิทยาลยัของเราในยคุปัจจบุนัได้ก้าวเข้ามาดแูลในเร่ือง

สาธารณสขุอย่างเต็มท่ี ไม่ว่าจะเป็นการตัง้ศนูย์การแพทย์มหาวิทยาลยั 

แม่ฟ้าหลวงหรือการมีส�านักวิชาแพทยศาสตร์ ต้องถือว่าโครงสร้าง

วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุขนัน้ขับเคลื่อนมาเต็มท่ี เราดูแลทัง้

นกัศกึษา ชมุชนรอบมหาวิทยาลยั และสงัคมสว่นรวม โดยได้ท�างานร่วมกบั

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  

กรณีมีผู้ ป่วยเกินจ�านวนรองรับ 30 เตียง โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

มหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวงสามารถรองรับได้กวา่ 100 เตียง พร้อมบคุลากร

และอปุกรณ์ทางการแพทย์ ถือว่าเป็นสิ่งส�าคญัของการเป็นมหาวิทยาลยั 

ท่ีก้าวยา่งเข้าสูอี่กระยะหนึง่ท่ีดแูลในเร่ืองสาธารณสขุได้แล้ว 

ในทัศนะของอธิการบดี หลัง COVID-19 ตลาดงานจะเปลี่ยนไปอย่างไร และมหาวิทยาลัยจะยกระดับ
ความสามารถของบัณฑิตให้รอดในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร?

เร่ืองระบบการศกึษากระทบทัว่โลก จะมีบางสาขาวิชาชีพท่ีผลกระทบ 

แรงมาก บางสาขากลายเป็นมีงานท่ีเข้มข้นขึน้มาเน่ืองจากเป็นสิ่งจ�าเป็น  

ต่อไปคนท่ีอาจจะมองหางานของตวัเองหรืออาชีพจะได้เลือกอย่างถกูต้อง 

มองอนาคตให้ขาดวา่เราจะไปทางไหนดี ฉะนัน้อาชีพตา่งๆ จะกลบัเข้ามา

นึกถึงความจ�าเป็นของชีวิตแบบชดัเจนก่อนว่าอาชีพเหล่านีจ้�าเป็นต้องมี 

แล้วมีอย่างครบถ้วน จ�านวนเพียงพอ แต่อาชีพหลากหลาย ท่ีต้องมาช่วย 

ในด้านอ่ืน ไมไ่ด้เป็นตวัหลกั เป็นตวัเสริม ก็ยงัมีความจ�าเป็นต้องมี ต้องจดั

ล�าดบัตวัเองอยา่งถกูต้องไมเ่สียสมดลุเกินไป

สิ่งหนึ่งคือจะเป็นการเตรียมตวัจากมหาวิทยาลยัซึง่ไม่ง่าย การสอน 

ในมหาวิทยาลยัจะสอนแบบเดมิๆ เป็นไปไมไ่ด้แล้ว สิง่ท่ีต้องท�าให้ได้คือต้อง

ช่วยในการสนับสนุนทางเลือกของคนรุ่นใหม่ท่ีอยากจะเลือกวิถีชีวิต 

เลือกอาชีพของเขาท่ีเหมาะสม เราจะคิดถึงหลกัสตูรท่ีเคยสอนแบบเดิมๆ  

วันนีอ้าจจะไม่ตอบโจทย์ ในหลายๆ วิชาชีพอาจไม่ได้หายไปแต่ต้อง 

ปรับตวัเองให้เป็นอีกแบบ

การศึกษาวันนีส้ิ่งส�าคัญต้องดูทักษะความจ�าเป็นของคน ท่ีควร 

จะมีจะไปต่อในโลกของการงานของสังคมชัดๆ ซึ่งวันนีม้หาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยดูแลชุมชนโดยรอบและสังคมส่วนรวม โดยตั้งอยู่ในหลักการใด?

การฝึกซ้อมใหญ่พธีิพระราชทานปริญญาบตัร
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เรื่องจากปก

การเพิม่ความเข้มข้นเพือ่ตอบโจทย์อตุสาหกรรมหรอืตลาดงานท�าได้อย่างไรบ้าง?

เราจดัการเรียนการสอนและท�างานควบคู่กบัผู้ประกอบการมานาน 

พอสมควรและตอนนีจ้ะเปิดเวทีตรงนีใ้ห้กว้างมากขึน้ สิ่งส�าคญัคือควรจะ

จัดการเรียนการสอนให้กับคนท่ีต้องการ คนท่ีออกไปท�างาน แรงงานท่ี

ต้องการ ต้องตรงประเด็นไปเลย ปัจจุบันหลายหลักสูตร เราจะท�า 

ร่วมกับผู้ ประกอบการตัง้แต่ท�าหลักสูตรใหม่ท่ีปรับปรุงขึน้ในสายต่างๆ  

อยา่งวิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีปรับปรุงใหม ่มองภาพวา่เราต้องท�าตอบโจทย์

สงัคมไปเลย ไมใ่ชส่ร้างนกักีฬาหรือโค้ช แตส่ร้างผู้จดัการกีฬาหรือผู้ออกแบบ

ในการออกก�าลงักาย เป็นต้น ยงัมีหลกัสตูรอ่ืนๆ อีกหลายหลกัสตูร รวมถงึ

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอะไรท่ีเปลี่ยนแปลงเร็วมากแตว่นันีต้้อง

ท�าให้เข้มข้นกวา่เดมิคือดทิูศทางของโลกด้วยแล้วปรับหลกัสตูรให้ทนัสิง่หนึง่

คือวา่ถ้าช้าก็อาจจะท�าอะไรไมไ่ด้แล้ว 

ยงัมีหลายประเดน็ท่ีเราต้องมองให้รอบด้าน อยา่งการเรียนครบ 4 ปี 

ไปด้านใดด้านหนึง่อาจไมเ่พียงพอแล้วการเรียนโดยการเลอืกสิง่ท่ีชอบได้เพ่ือ

น�ามาเติมให้คุณลกัษณะของตวัเองครบเคร่ือง เราอาจท�าเป็นหลกัสูตร 

ระยะสัน้ ท่ีเปิดให้ทัง้นกัศกึษาและประชาชนทัว่ไปได้เข้าถงึได้โดยเฉพาะกลุม่

ศิษย์เก่า ท่ีอาจจะมีความต้องการจะเสริมสมรรถนะการท�างานของตวัเอง 

ให้เข้มข้นมากขึน้หรือเพ่ิมเตมิทกัษะบางอยา่ง อยา่งบางคนจบบางสาขาแล้ว

อยากมีความรู้เพ่ิมด้านการบริหารจดัการท่ีดี อยากรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

กับธุรกิจ อยากเรียนภาษาจีนแบบพอท่ีจะเจรจาธุรกิจได้ในหลายส่วน  

ตอนนีเ้ราก�าลงัปรับพฒันาเร่ืองพวกนีเ้พ่ือให้ตอบโจทย์การพฒันานกัศกึษา

ของเราและประชาชนทัว่ไปด้วย

ทัง้โลกเปล่ียนแปลงแบบพลกิผัน Disruptive World ทัง้ COVID-19 

มฟล. ล็อคเป้าหมายแล้ว และจะไปให้ถึงอย่างไม่ลดละไม่ว่าอะไร 

จะเกดิขึน้กต็ามแต่

แม่ฟ้าหลวงเรามองว่าสิ่งส�าคัญมากกว่าความรู้วิชาชีพท่ีทุกคนต้องเก่ง 

มีสมรรถนะท่ีดีเขาต้องมีคณุสมบตัิอย่างอ่ืนอีก วนันีส้ิ่งท่ีส�าคญัมากๆ คือ 

ต้องมีการปรับตัวได้รวดเร็ว ต้องรู้จักคิดเป็น อย่างเรียนมาวิชาชีพหนึ่ง 

แต่ออกไปท�างานและประสบความส�าเร็จไม่ใช่ตรงกับสายวิชาชีพ คนท่ี

ประสบความส�าเร็จได้ขึน้กบัคณุสมบตับิางอยา่ง อยา่งท่ีเราอยากสร้างความ

เป็นแม่ฟ้าหลวงแบบชดัเจนให้กบับณัฑิต ผ่านกิจกรรมทัง้ในชัน้เรียนและ

นอกชัน้เรียน  

สิ่งท่ีส�าคญัคือต้องมีแรงบนัดาลใจ ต้องมีเป้าหมาย ไม่ว่าจะผิดหวงั 

อยา่งไรก็ลกุขึน้และไปตอ่ได้ เปา้หมายท่ีมีไว้ให้ตวัเองไปให้ถงึโดยไมล่ดละ 

สิ่งนีส้�าคัญมากๆ กับความส�าเร็จของคน อีกประการคือการปรับตัวได้ 

ในภาวะอยา่งนีท่ี้โลกเปลี่ยนแปลง Disruptive World แล้ว COVID-19 แล้ว  

และยังคิดว่าวิกฤตเป็นโอกาสได้เสมอ การปรับตัวเป็นสมรรถนะของ

นกัศกึษาท่ีสามารถจะประสบความส�าเร็จในการท�าอาชีพ นอกจากจะเป็น

อาชีพแล้ว อีกสิง่คือชว่ยเหลือตวัเองได้แล้วยงัสามารถไปชว่ยคนอ่ืนได้ด้วย 

ปรับตัวเองให้แข็งแรงพอเดินต่อได้แล้วยังสามารถช่วยคนอ่ืนให้ลุกขึน้ 

ตามมาอนันีถื้อสิง่เป็นส�าคญัมาก 

นอกจากนีย้ังมีเร่ืองการเป็นผู้ ประกอบการ เป็นสิ่งท่ีน�าไปสู่การ 

ได้ท�างานท่ีตนเองรักและอาชีพท่ีเป็นอิสระตามความต้องการของตวัเองได้

ฉะนัน้สิ่งเหลา่นีเ้ป็นองค์ประกอบส�าคญัท่ีสถาบนัการศกึษาต้องให้บณัฑิต

ไปด้วยนอกจากวิชาการท่ีเข้มแขง็แล้ว เรียกวา่ตดิอาวธุครบมือก่อนเดนิหน้า

ออกจากมหาวิทยาลยัไปสู้กบัอนาคตท่ียงัไมท่ราบเลยวา่จะเป็นแบบใด 
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      ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2563 นบัเป็นภาคการศกึษาแรกท่ีทาง

มหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ Blended  

Learning เพ่ือให้เหมาะสมกบัยคุ COVID-19 และเป็นยคุท่ีเทคโนโลยีมี

บทบาทมากขึน้ มีการใช้สือ่อิเลก็ทรอนิกส์และการเรียนการสอนแบบออนไลน์  

ผสมผสานกับการเรียนในห้องเรียน ซึ่งยังมีส่วนส�าคัญท่ีจะท�าให้เกิด

กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสทิธิภาพ

     รศ.ดร. นันทนา คชเสนี  

รองอธิการบดี เปิดเผยวา่ มฟล. 

ได้มีการเตรียมความพร้อมใน

หลายด้านเพ่ือรองรับการเรียน

ก า ร ส อ น ข อ ง ทุก ส� า นัก วิ ช า  

ซึ่งผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของ COVID-19  

ตอ่เน่ืองจากปีการศกึษาท่ีผา่นมา  

ท�าให้ทัง้ผู้ เรียนและผู้ สอนต้อง

ปรับตัวเข้าสู่การเรียนการสอน

แบบออนไลน์มาแล้วในระยะ

หนึ่ง  และปีการศึกษาใหม่ นี ้

ทางมหาวิทยาลยัจงึได้มีการปรับรูปแบบการจดัการเรียนการสอนให้เหมาะ

สมย่ิงขึน้

     “Blended Learning เป็นการจดัการเรียนการสอน ท่ีมีการผสมผสาน

ระหว่างการเรียนทฤษฎีท่ีเป็นรูปแบบออนไลน์ การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

และการเรียนการสอนท่ียงัต้องพบเจอกนัในชัน้เรียนแบบ Face-to-Face 

Blended Learning
มฟล. ปรับรูปแบบการเรียนการสอนรับยุคโควิด

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศริิ อธิการบดี

บนัทกึวีดทิศัน์พธีิปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่

เรื่องจากปก

รศ.ดร. นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี
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ซึง่ต้องค�านงึถงึ Social distancing โดยทัง้สองรูปแบบผสมผสานกนัท�าให้

เกิดการพฒันาในเร่ืองของ Self-learning skills ท�าให้นกัศกึษาได้ฝึกฝนใน

เร่ืองของการบริหารจดัการเวลาและความรับผิดชอบตอ่ตนเอง ในสว่นของ 

Face-to-face ท่ีนกัศกึษาจะได้มาพบกบัอาจารย์ จะเป็นการ Discussion 

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การท�ากิจกรรมท่ีเป็น Active activities ซึง่จะชว่ยให้

นกัศกึษาได้พฒันา Soft skills ทัง้เร่ืองของ Critical thinking และ Problem 

solving สิง่เหลา่นีมี้ความจ�าเป็นส�าหรับบณัฑิตในศตวรรษท่ี 21 และด้วยการ

ปรับเปลีย่นนี ้ทางมหาวิทยาลยัก็ได้จดัหลายหนว่ยงานเพ่ือให้การสนบัสนนุ”

      รองอธิการบดี กลา่ววา่ทางมหาวิทยาลยัเปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้สอน 

มีอิสรภาพในเร่ืองของการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม ทัง้การใช้ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การสอนในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงการเรียนในห้อง 

ท่ีต้องแบง่จากเซกชัน่ใหญ่ให้มีขนาดเล็กลง อาจจะแบง่ห้องเรียนหรือแบง่

ชว่งเวลาโดยยงัมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อยา่งเตม็ท่ี 

     “สว่นในเร่ืองของสารสนเทศ ทางมหาวิทยาลยัก็ได้เตรียมความพร้อมและ

ก็พฒันา แต่ก็มีบางประเด็นอาจมีข้อติดขดับ้าง แต่ก็หวงัว่านกัศกึษาและ

อาจารย์จะให้ความร่วมมือ และชว่ยกนัพิจารณาในการปรับปรุงกระบวนการ

เรียนให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามเป้าหมายตาม 

ท่ีคาดหวงัไว้ ในสภาวะท่ียงัไมเ่ป็นปกต ิเราก็คงคาดการณ์ไมไ่ด้วา่ข้างหน้า

จะมีเหตกุารณ์อะไรเกิดขึน้อีก แตเ่ราก็ท�าทกุวนัให้ดีท่ีสดุ แล้วก็เป็นก�าลงัใจ

ให้กนัและกนั” รองอธิการบดี กลา่ว

      ในด้านการจดักิจกรรมให้แก่นักศึกษา ผศ. สกุัล กฤตลกัษณ์วงศ์  

ผู้ชว่ยอธิการบดี และหวัหน้าส�านกังานสง่เสริมและพฒันาวิชาการ (AEDO) 

เผยวา่ การจดักิจกรรมของมหาวิทยาลยัได้ด�าเนินการตามแนวนโยบายของ

กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม (อว.) และกระทรวง

สาธารณสขุ (สธ.) โดยเฉพาะกิจกรรมเตรียมความพร้อมนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1  

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง หรือ How to Live and Learn on Campus  

ซึ่งจัดต่อเน่ืองเป็นประจ�าทุกปี แต่เน่ืองด้วยในปีนีเ้กิดสถานการณ์โควิด 

ท�าให้ไมส่ามารถจดักิจกรรมแบบรวมกลุม่กนัได้ตามปกติ จงึได้เกิดแนวคิด 

น�ารูปแบบกิจกรรมออนไลน์มาใช้ 

      “ในตอนท่ีทีมงานออกแบบกิจกรรมนีก็้คดิกนัหนกัมาก เพราะวา่เราต้องจดั

ให้ตรงกบัวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมให้ครบถ้วนใน 4 ด้าน ก็คือ วตัถปุระสงค์ 

แรก ท�าให้นักศึกษารู้จักมหาวิทยาลัยของเรา เช่น กิจกรรมตามรอย 

พระราชปณิธานของสมเดจ็ยา่ กิจกรรมอธิการบดีพบนกัศกึษาใหม ่รวมถงึ

กิจกรรม walk rally ท่ีจะท�าให้นกัศกึษาได้รู้จกัสถานท่ีภายในมหาวิทยาลยัโดย

การเดนิไปตามสถานท่ีตา่งๆ พอปรับมาเป็นรูปแบบออนไลน์ก็ต้องค�านงึวา่ 

จะคงวตัถปุระสงค์เดิมได้อย่างไร เราก็ปรับเป็นเกมออนไลน์ drag&drop 

โดยในเกมจะเป็นแผนท่ีมหาวิทยาลยั ให้น้องๆ ลากเอาตึกต่างๆ ในเกม 

ลงชอ่งวา่งในแผนท่ีให้ถกูต้อง”

     “ส�าหรับวตัถปุระสงค์ท่ี 2 ได้รู้จกัส�านกัวิชาของตนเอง และรู้จกัรูปแบบ 

การเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั ซึ่งจะอยู่ในส่วนของกิจกรรม How 

to learn และวัตถุประสงค์ท่ี 3 ก็คือได้รู้จักวิธีปรับตัวและวิธีใช้ชีวิต 

ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเดิมเรามีบุคคลส�าคัญท่ีมีช่ือเสียงจากวงการต่างๆ  

มาถ่ายทอดแรงบนัดาลใจ แนะแนวการก�าหนดเปา้หมายและเส้นทางชีวิต 

และประสบการณ์ท่ีเขาจะได้เจอในรัว้มหาวิทยาลยั เขาควรจะเตรียมตวั

รับมืออยา่งไร ในปีนีก็้จดัให้ชมผา่นเวบ็ไซต์ และบางทา่นก็เป็นการไลฟ์สด  

ส่วนวัตถุประสงค์สุดท้าย ก็คือเปิดพืน้ท่ีให้นักศึกษาใหม่ได้แสดงความ

สามารถ ซึง่เดิมจะเป็นการประกวด Talent contest แตปี่นีเ้น่ืองจากเป็น 

รูปแบบออนไลน์ เราจึงเปลี่ยนเป็น Content contest เปิดกว้างให้

น้องๆ ทุกคนท่ีมั่นใจว่าตัวเอง

มี content ท่ีดีและมีประโยชน์

กับเพ่ือนๆ ก็ให้ส่งคลิปวิดีโอ 

น�าเสนอ content นัน้มาประกวด 

ทางเราก็จะมีคณะกรรมการ 

คัดเลือกและให้เพ่ือนชัน้ปีท่ี 1  

ด้วยกนัได้โหวตหาผู้ชนะ การจดั 

กิจกรรมปีนีเ้ราใช้สือ่หลากหลาย 

มากในแตล่ะกิจกรรม ถ้าออนไลน์ 

แล้วเป็นรูปแบบเดียวก็จะไม ่

น่าสนใจ เพราะฉะนัน้แต่ละ

กิจกรรมก็จะมีกิมมิกท่ีตา่งกนั”

      “แม้ในปีนีแ้ม้วา่เราจะไมไ่ด้เจอหน้ากนัแบบ Face-to-Face แตที่มงาน 

ทุกคนก็ตัง้ใจออกแบบกิจกรรมออนไลน์ให้มีความสนุกและน่าสนใจ  

ตามเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลยัต้องการให้นกัศึกษาใหม่สามารถปรับตวัได้

และใช้ชีวิตในรัว้มหาวิทยาลยัได้อยา่งมีความสขุ” ผู้ชว่ยอธิการบดี กลา่ว

เรื่องจากปก

ผศ. สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี

กจิกรรม How to Live and Learn on Campus แบบออนไลน์
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มฟล. จัดกิจกรรมออนไลน ์ 
ปรับตัวรับมือสถานการณ์COVID-19

          จากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท�าให้มหาวิทยาลยั

ต้องปรับตวัในหลายด้าน ทัง้ในการจดัการเรียนการสอน การปฏิบตังิานของ 

พนกังาน  การใช้ชีวิตของชาวมหาวิทยาลยั รวมถงึการจดักิจกรรมตา่งๆ  ได้มี 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความเหมาะสม และสอดรับกบันโยบายของ

กระทรวงสาธารณสขุ และกระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรม ทัง้ในห้วงเวลาท่ีมีการล็อกดาวน์และต่อมาท่ีได้มีการผ่อนปรน 

มาตรการ แตย่งัคงระมดัระวงัความเสีย่งในการแพร่ระบาดของไว้รัส  โดยได้มี 

การจดักิจกรรมในรูปแบบออนไลน์  การเว้นระยะหา่งในการปฏิบตังิาน  รวมทัง้ 

เตรียมความพร้อมหนว่ยงานสนบัสนนุในการจดักิจกรรมด้านตา่งๆ

       รศ.ดร.ชยาพร วฒันศิริ อธิการบดี ได้กล่าวในโอกาสการบนัทึก 

วีดิทศัน์พิธีปัจฉิมนิเทศ ท่ีใช้เผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ให้แก่ผู้ ท่ีจะส�าเร็จ

การศึกษา ว่าจากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบนัท�าให้โลกเปลี่ยน

หมดในทนัที ทกุคนต้องปรับปรุงตวัเองและปรับแปลงตวัเองสูส่ิ่งท่ีเรียกว่า  

New Normal หรือ ความปกตใิหม ่แม้วา่แปลกแตท่กุคนต้องเปลี่ยน ไมว่า่ 

จะเร่ืองอะไรก็ตามท่ีจะเกิดขึน้เป็นเร่ืองใหม ่ ต้องตามโลกให้ทนั  ซึง่เช่ือมัน่วา่ 

บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทุกคนพร้อม เน่ืองด้วยมหาวิทยาลัย 

ได้เตรียมความพร้อมให้นกัศกึษาสามารถปรับตวัได้ท่ามกลางโลกยคุใหม ่

ท่ีมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้เสมอ

     อธิการบดี กลา่วตอ่วา่ New Normal needs new skills ไมว่า่จะเป็น

ทกัษะในวิชาชีพ รวมทัง้ Soft skills ในเร่ืองความคิดสร้างสรรค์ การปรับ

ตวั การท�างานร่วมกบัผู้ อ่ืน การใช้เทคโนโลยี และความฉลาดทางอารมณ์ 

ล้วนเป็นทกัษะท่ีต้องมีติดตวัเพ่ือก้าวเดินหน้าไปสูโ่ลกกว้าง นอกจากนีแ้ล้ว

ทางมหาวิทยาลยัยงัได้จดัเตรียมหลกัสตูรในระดบับณัฑิตศกึษา โดยเฉพาะ

ระดบัปริญญาโท จ�านวน 18 หลกัสตูร พร้อมส�าหรับวา่ท่ีบณัฑิตท่ีต้องการ

ศกึษาตอ่ รวมถงึประชาชนทัว่ไปท่ีต้องการ Upskill และ Reskill โดยมีทัง้

หลกัสตูรในระดบัปริญญาและหลกัสตูรระยะสัน้ ส�าหรับตอ่ยอดในสาขาวิชา

หรือวิชาชีพท่ีสนใจ รวมถงึจดัเตรียมหลกัสตูรออนไลน์เพ่ือรองรับผู้ ท่ีต้องการ

ศึกษาต่อหรือเข้ารับหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ได้จากทุกท่ี โดยท่ีไม่ต้อง 

เดนิทางมาท่ีมหาวิทยาลยั

     นอกจากพิธีปัจฉิมนิเทศแบบออนไลน์โดยส่วนพฒันานกัศึกษาแล้ว 

ด้านสว่นจดัหางานและฝึกงานของนกัศกึษา ได้จดักิจกรรม MFU Job Fair 

Online ซึง่ได้เชิญผู้ เช่ียวชาญจากวงการตา่งๆ ศษิย์เก่าท่ีประสบความส�าเร็จ 

และผู้ ท่ีคร�่าวอดในแวดวงการจัดหางาน มาพูดสร้างแรงบันดาลใจและ

แนะแนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกการท�างานยคุใหม่ ในงานนี ้

ยงัได้เปิดตวัแอพพลเิคชนั MFU Job Hunting ท่ีจะเป็นศนูย์รวมในอนาคต

ส�าหรับนกัศกึษาและผู้ ท่ีส�าเร็จการศกึษาจาก มฟล. รวมทัง้หนว่ยงานตา่งๆ 

ท่ีต้องการนกัศึกษาฝึกงานหรือต้องการค้นหาผู้ ร่วมงานท่ีเป็นบณัฑิตจาก 

Live : MFU Job Fair Online
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มฟล. โดยเฉพาะ ได้มาจบัคูก่นัได้ตรงความต้องการทัง้สองฝ่าย ตอบโจทย์

การท�างานยคุโควิด

        อีกกิจกรรมท่ีน�ารูปแบบออนไลน์มาใช้ ก็คือการประชุมต่างๆ  

โดยมหาวิทยาลยัได้จดัประชมุสภาวิชาการ ครัง้ท่ี 4/2563 ผา่นระบบออนไลน์

ขึน้เป็นครัง้แรก โดยการประชมุหลกัจดัท่ีห้องเชียงแสน อาคารส�านกังาน

อธิการบดี ได้มีการลดจ�านวนผู้ เข้าร่วมประชมุจ�านวนหนึง่ ด้วยการใช้การ

สื่อสารผา่นแอพพลเิคชนัเข้ามาชว่ยเสริมการประชมุให้มีประสทิธิภาพ และ

ค�านงึถึงการเว้นระยะหา่งระหวา่งบคุคล (Social Distancing) นอกจากนี ้

ยงัสง่เสริมให้หนว่ยงานภายในมหาวิทยาลยัน�ารูปแบบการประชมุออนไลน์

ไปใช้ เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัส และแสดงความ 

รับผิดชอบตอ่สงัคม

     หน่วยงานท่ีมีบทบาทในการจดัสถานท่ีส�าหรับการเรียนการสอนและ 

จดักิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ส่วนอาคารสถานท่ี ศนูย์เคร่ืองวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ส�านกังานจดัการทรัพย์สินและรายได้ ซึง่ได้สนองนโยบายของ

มหาวิทยาลยั ในการจดัท�าอุปกรณ์ท่ีช่วยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลใน

หน่วยงานต่างๆ เช่น ฉากกัน้ระหว่างเจ้าหน้าท่ีและบุคคลท่ีเข้ามาติดต่อ 

ฉากกัน้ในร้านค้าและโต๊ะรับประทานอาหารในศูนย์อาหารทุกแห่งของ

มหาวิทยาลยั และยงัมีการติดสติกเกอร์น�าทางในการต่อคิวแบบเว้นระยะ 

การตดิสตกิเกอร์ก�าหนดการเว้นระยะท่ีนัง่ในห้องเรียนและห้องประชมุตา่งๆ 

เบือ้งต้น เคร่ืองชว่ยหายใจอตัโนมตั ิ

ถงุหุ้มแรงดนัลบส�าหรับเคลือ่นย้าย 

ผู้ ป่วย และเคร่ืองฟอกอากาศ

ส�าหรับก�าจัดเชือ้โรคและฝุ่ นควัน 

เพ่ือสนับสนุนการท�างานภายใน

โรงพยาบาล และเพ่ือส่งเสริมองค์

ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน

อีกด้วย

    นอกจากให้การสนับสนุน 

การปฏิบัติ งานของหน่วยงาน

ภายในแล้ว ทางมหาวิทยาลยัยงัได้ 

มีความร่วมมือกบัเครือขา่ย ในการ 

ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัไวรัส 

COVID-19 รวมถึงการป้องกัน

ตนเองจากการแพร่ระบาด และ

เน่ืองด้วยจังหวัดเชียงรายเป็น

พืน้ท่ีท่ีมีผู้ คนหลากหลาย ไม่ว่า 

จะเป็นเชือ้ชาติพันธุ์  และภาษา 

เ พ่ื อ เ พ่ิม โอกาสในการ เ ข้ าถึ ง

ข้อมูลข่ าวสารใ ห้ พ่ี น้องแต่ละ

ชาติพันธุ์ ได้ติดตามสถานการณ์ 

ในการเฝา้ระวงัตนเองและผู้ใกล้ชิด  

ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

โดยศนูย์วิจยันวตักรรมสงัคมเชิงพืน้ท่ี ส�านกัวิชานวตักรรมสงัคม, ชดุโครงการ

ศกึษาวิจยั ‘ระบบและกลไกการจดัการโรคตดิตอ่ข้ามแดนในพืน้ท่ีอนภุมิูภาค

ลุ่มน�า้โขง’ โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์อารยธรรมลุ่มน�า้โขง และส�านกัวิชา 

จีนวิทยา ได้ร่วมท�างานกับเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายสุขภาพชาติพันธุ์

จากพืน้ท่ีสงู (คชส.), ชมุชนการเรียนรู้เซเวียร์, มลูนิธิเพ่ือยตุิการแสวงหา 

ผลประโยชน์จากเด็ก (ECPAT Foundation) และส�านกังานทนายความ

นอร์ธเทิร์นไทย อินเตอร์ลอว์ เฟิร์ม ร่วมจดัท�าข้อมลูการรายงานสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 รายวนั โดยอ้างอิงข้อมลูของส�านกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัเชียงราย ออกมาเป็น 10 ภาษา ได้แก่ ไทย, ไทใหญ่,  

เมียนมาร์, ลาว, ลือ้/ขนึ, ปะกาเกอะญอ, เม่ียน อาขา่ จีน และม้ง โดยมีอาสา

สมคัรจากกลุม่ชาตพินัธุ์ตา่งๆ เป็นผู้รายงาน ซึง่ยงัต้องการอาสาสมคัรลา่ม

ภาษาลีซ ูลาหู ่ลัว้ะ และขม ุทัง้นีจ้ะมีการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารด้านสขุภาพ

ตา่งๆ ผา่นแฟนเพจ โรงพยาบาลศนูย์การแพทย์มหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง 

     จากการด�าเนินการในหลากหลายด้านข้างต้น เป็นพียงส่วนหนึ่ง

ของการท�างานอย่างจริงจังของมหาวิทยาลยั เพ่ือรับมือกับสถานการณ์ 

COVID-19 ซึ่งได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ กับชาวโลกแบบ 

ฉับพลันทันใด แต่ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทัง้ภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย ท�าให้สามารถปฏิบัติงานและจัดกิจกรมต่างๆ  

ได้ด้วยความราบร่ืน ซึ่งทุกคนและทุกภาคส่วนยังต้องจับมือร่วมแรง

ร่วมใจฝ่าวิกฤติครัง้นีต้่อไปด้วยกัน และเป็นก�าลังใจให้กันและกัน 

ก้าวผ่านทุกอย่างไปด้วยดีท่ามกลางสิ่งท่ีเรียกว่า New normal หรือ 

ความปกตใิหม ่ในโลกยคุใหมข่องเรา

     ด้านส�านกัวิชาแพทยศาสตร์ โดยอาจารย์ นพ.อานนท์ จ�าลองกลุ เปิดเผย

วา่ในช่วงท่ีผ่านมาได้รับการประสานงานจากหน่วยงานสนบัสนนุการเรียน

การสอนของ มฟล. เพ่ือน�าเคร่ืองมือท่ีมีอยู่มาผลิตอปุกรณ์ทางการแพทย์ 

D.I.Y ส�าหรับปรับใช้กบัผู้มารับบริการ และเพ่ือเป็นการปอ้งกนัการติดเชือ้

ให้กบับคุลากรทางการแพทย์

    “ทางส�านกัวิชาแพทยศาสตร์ได้ร่วมกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  ผลติเคร่ืองมือ 

ตา่งๆ  ท่ีชว่ยในการปฏิบตังิานให้มีความปลอดภยัมากขึน้  เชน่  กลอ่งอะคริลกิ 

ส�าหรับใช้งานขณะเจาะเลือด กลอ่งอะคริลิกส�าหรับพ่นยา กลอ่งอะคริลิก

ส�าหรับตรวจผู้ ป่วยบริเวณห้องตรวจ ARI clinic อปุกรณ์ดดัแปลงส�าหรับ

กดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ ชดุหน้ากากความดนับวกส�าหรับใช้งาน

เม่ือต้องสมัผสัใกล้ชิดผู้ ป่วย เป็นต้น ซึง่เป็นการพฒันาร่วมกนัระหวา่งส�านกั

วิชาแพทยศาสตร์ ส�านกัวิชาวิทยาศาสตร์ และศนูย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ฯ 

โดยน�าต้นแบบจากทัง้ในและตา่งประเทศมาดดัแปลง โดยยดึหลกัการเลอืก

ใช้วสัดุท่ีมีความแข็งแรง ท�าความสะอาดง่าย น�า้หนกัเบา และราคาถูก  

โดยทางสว่นจดัการทรัพย์สนิทางปัญญาและนวตักรรม (MFii) ได้สนบัสนนุ

เคร่ือง Laser Cutting มาใช้ผลติแผน่คล้องสายรัดหน้ากากส�าหรับปอ้งกนั

การเสียดสีใบหอีูกด้วย” อาจารย์ นพ.อานนท์ กลา่ว

     ส�าหรับในอนาคตอนัใกล้นี ้มหาวิทยาลยัจะได้ด�าเนินการวิจยัและพฒันา

หุ่นยนต์ขนส่งเวชภณัฑ์ ระบบโทรเวชส�าหรับซกัประวตัิและตรวจร่างกาย

เรื่องจากปก
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มฟล.โดยศนูย์วิจยันวตักรรมสงัคมเชิงพืน้ท่ี ในฐานะสถาบนัการศกึษา

ในพืน้ท่ีชายแดน ชว่ยเหลือแรงงานข้ามชาติตกค้างในพืน้ท่ี เร่ิมด�าเนินการ

ตัง้แตก่ลางมีนาคม 2563 ตอ่เน่ืองถงึปัจจบุนั ใน 3 รายการ ได้แก่ รายงาน

สถานการณ์ COVID-19 รายวนั เปิดเพจทางเฟสบคุเพ่ือเพ่ิมช่องทางการ

สื่อสารให้เข้าถึงข้อมลูข่าวสารโดยง่าย และตัง้ศนูย์ประสานงานช่วยเหลือ

แรงงานข้ามชาตร่ิวม 10 องค์กร สว่นใหญ่เป็นภาคประชาสงัคม-ประชาชน  

รุกให้ความชว่ยเหลือ  3 ด้าน การยงัชีพ สขุภาพ และสทิธิแรงงาน จากระยะ 

เร่ิมต้นด�าเนินการใน   3   หอพกั   โดยเป็นคนงาน   180   คน   เดก็   36   คน   เม่ือเมษายน 

ท่ีผ่านมา ปัจจุบนัขยายผลแล้ว 20 ชุมชน จ�านวน 1,000 คน ตัง้เป้าไว้ 

อยา่งน้อยท่ี 5,000 คน จากจ�านวนแรงงานข้ามชาตทิัง้หมด 29,000 คน  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 ศนูย์วิจยั

นวตักรรมสงัคมเชิงพืน้ท่ี มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้มีส่วนร่วม

ในการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงราย โดยนายสืบสกลุ  

กิจนกุร หวัหน้าศนูย์วิจยันวตักรรมสงัคมเชิงพืน้ท่ี เปิดเผยว่า ศนูย์วิจยัฯ 

ร่วมกบัเครือข่ายภาคประชาสงัคม เข้าช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติท่ีตกค้าง

และตกงานอยู่ในพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงรายท่ามกลางสถานการณ์การระบาด-

COVID-19 ท่ีมีการยุติกิจการชั่วคราวของผู้ประกอบการท่ีเป็นนายจ้าง  

สว่นใหญ่พวกเขาขาดแคลนปัจจยัในการด�ารงชีพ ขาดโอกาสในการเข้าถงึ 

ข้อมูลข่าวสารส�าคัญ ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพหรือ 

การได้รับสทิธิแรงงานตามท่ีควรได้รับ จากชอ่งวา่งบางประการท�าให้พวกเขา 

กลายเป็นกลุม่ท่ีถกูหลงลมื เร่ิมด�าเนินการให้ความชว่ยเหลอืตัง้แตก่ลางเดือน

มีนาคม 2563 ตอ่เน่ืองถงึปัจจบุนั

มฟล.กับการ
ช่วยเหลือ
แรงงาน 
ข้ามชาต ิ
ในสถานการณ ์
COVID-19

รายงานพิเศษ
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ทัง้นี ้ศนูย์วิจยันวตักรรมสงัคมเชิงพืน้ท่ี  มหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง  ซึง่มี 

หน้าท่ีสร้างความรู้ผา่นงานวิจยั - งานวิชาการท่ีรับใช้สงัคม ประกอบกบัท่ีตัง้

ของมหาวิทยาลยัเป็นพืน้ท่ีชายแดน มีหลายเร่ืองนา่สนใจ ไมว่า่จะเป็นเร่ือง

สินค้า บริการ การลงทนุ การค้าขาย ท่ีส�าคญัคือเร่ืองผู้คนและวฒันธรรม 

ศนูย์วิจยัฯ ซึง่เห็นความส�าคญัในการดแูลแรงงานข้ามชาติ ท่ีได้เข้ามาชว่ย

สร้างเศรษฐกิจให้กบัเชียงราย ทัง้จากการเข้ามาท�างานสร้างรายได้ ทัง้เป็น 

ผู้ จับจ่ายซือ้สินค้ามาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนาน โดยในช่วงนีไ้ด้รับ 

ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดCOVID-19 แตย่งัพกัอยูใ่นพืน้ท่ีจงัหวดั

เชียงรายเพ่ือรอสถานการณ์ฟื้นตวัพร้อมเข้าท�างานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เชียงรายตอ่ไป 

ศนูย์วิจยัฯ และเครือข่าย จึงได้ด�าเนินโครงการต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือ

แรงงานข้ามชาติ เร่ิมจากการรายงานสถานการณ์ COVID-19 ในภาษา 

ชาติพนัธุ์ต่างๆ กว่า 10 ภาษาพร้อมเผยแพร่ไปตามช่องทางการสื่อสาร

ตา่งๆ จดัท�าเพจขึน้มาเพ่ือเช่ือมโยงข้อมลูขา่วสารตา่งๆ ได้แก่ เพจมิตรภาพ 

ข้ามแดน แม่สาย – ท่าขีเ้หลก็ และโควิด19 กบัแรงงานข้ามชาติเชียงราย  

ได้ร่วมกับเครือข่ายจัดตัง้โครงการ ‘ศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือ 

แรงงานข้ามชาตใินจงัหวดัเชียงราย ในสถานการณ์ COVID-19’ (ศบค.)

จากนัน้ลงพืน้ท่ีชุมชนแรงงานข้ามชาติทั่วจังหวัดเชียงราย ระยะ

แรก จ�านวน 3 แหง่ มีแรงงานข้ามชาติ 180 คน และเดก็ จ�านวน 36 คน  

เพ่ือส�ารวจข้อมลูและให้ความชว่ยเหลอื 3 ด้านด้วยกนั คือ การยงัชีพ สขุภาพ 

และสิทธิแรงงาน เร่ิมด้วยการคดักรอง COVID-19 เบือ้งต้น เยียวยาด้วย

การจดัหาข้าวสารอาหารแห้ง นมส�าหรับเดก็ทารก ชว่ยประสานหน่วยงาน

เก่ียวข้องกรณีแรงงานมีประกันสงัคมเพ่ือขอรับเงินชดเชยตามกฏหมาย 

จดัตัง้คณะท�างานของชมุชนดแูลกนัเอง โดยร่วมกบั ดร.พิษณรัุกษ์ กนัทวี 

หวัหน้าสาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ ส�านกัวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ มฟล. 

ฝึกอบรมให้ความรู้ COVID-19 ให้ชมุชนแรงงานท่ีมีคณะท�างาน เก็บข้อมลู 

คัดกรอง COVID-19 ทุกวัน พร้อมท�างานร่วมกับหน่วยงานเก่ียวข้อง  

ปัจจุบนัขยายผลเพ่ิมเติม ส�ารวจเพ่ิมเติมพร้อมให้ความช่วยเหลือไปแล้ว  

20 ชุมชน จ�านวน 1,000 คน โดยตัง้เป้าไว้ท่ีอย่างน้อย 5,000 คน  

จากจ�านวนแรงงานข้ามชาตทิัง้หมด 29,000 คน

นอกจากนีย้งัได้เผยแพร่ขา่วสารเก่ียวกบัการให้ความชว่ยเหลอืแรงงาน

ข้ามชาตินีไ้ปยงัสื่อแขนงต่างๆ เพ่ือรายงานการท�างานแก่ประชาชนและ

หน่วยงานเก่ียวข้อง ทัง้ในสื่อท้องถ่ินและส่วนกลาง เช่น เพจท้องถ่ินนิวส์  

ชุมชนคนรักแม่สาย ท่ี น่ีเชียงของ รักเชียงแสน เวียงเก่าเชียงแสน  

ท่ีเวียงแก่นนิวซีแลนด์ประเทศไทย กลุม่ข่าวเชียงรายนิวส์ v.2 กลุม่ HUG 

เชียงราย มิตรภาพข้ามแดน แมส่าย-ทา่ขีเ้หลก็ สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

เป็นต้น ทัง้ยงัได้ร่วมกบั ผศ.ดร.พลวฒั ประพฒัน์ทอง หวัหน้าโครงการจดัตัง้

พิพิธภณัฑ์อารยธรรมลุม่น�า้โขง บนัทกึการท�างานด้วยภาพวาดเพ่ือถ่ายทอด

เร่ืองราวเก่ียวกบัมิตรภาพของผู้คนในชว่งเวลาท่ียากล�าบากร่วมกนันี ้

ขอบคณุภาพประกอบจาก Facebook : kidnukorn.suebsakun

รายงานพิเศษ
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เม่ือวนัท่ี 3 มิถนุายน 2563 Times Higher Education (THE) ประกาศผล 

การจดัอนัดบั Times Higher Education Asia University Rankings 2020 

โดยในปีนีเ้ป็นปีแรกท่ีมหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง (มฟล.) ได้รับการจดัล�าดบั 

ของทวีปเอเชียในอนัดบัท่ี 134 จากการจดัอนัดบักว่า 400 มหาวิทยาลยั

ทัว่เอเชีย ใน 31 ประเทศ/เขตการปกครอง และได้รับการจดัอนัดบัเป็นท่ี 2  

ของไทย นอกจากนีย้งัติด 1 ใน 10 ของอาเซียนคูก่บัมหาวิทยาลยัมหิดล 

อีกด้วย (ม.มหิดล อนัดบั 6 มฟล. อนัดบั 8)

การจัดอันดับพิจารณาจากผลการด�าเนินงานใน 5 ด้าน ได้แก่  

การเรียนการสอน (Teaching) 25% การวิจยั (Research) 30% อ้างอิง

ผลงานการวิจยั (Citations) 30% รายได้จากภาคอตุสาหกรรม (Industry  

Income) 7.5% และภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติ (International  

Outlook) 7.5%

โดย มฟล. มีคะแนนสงูท่ีสดุด้านการอ้างอิง 74.4 และด้านภาพลกัษณ์

ความเป็นนานาชาติ 50.6 จากมหาวิทยาลยัไทย 16 แหง่ท่ีผา่นเกณฑ์เข้า

ร่วมรับการจดัอนัดบัในปีนี ้ โดยผลงานของนกัวิชาการจากมหาวิทยาลยั 

แมฟ่า้หลวงท่ีอยูใ่นฐานข้อมลู SCOPUS มีคา่เฉลี่ยการอ้างอิง 13.44 ครัง้

ตอ่ชิน้ และผลงานร้อยละ 58 เกิดจากความร่วมมือกบัสถาบนัตา่งประเทศ

ผลคะแนนของ มฟล.

1 การเรียนการสอน (Teaching) 25%

2 การวิจัย (Research) 30%

3 อ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) 30%

4 รายได้จากภาคอุตสาหกรรม 
(Industry Income) 7.5%

5 ภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติ 
(International Outlook) 7.5%

ได้รับ 17.2 คะแนน

ได้รับ 11.2 คะแนน

ได้รับ 74.4 คะแนน

ได้รับ 34.5 คะแนน

ได้รับ 50.6 คะแนน

1

1

มฟล. วิชาการ

มฟล. ได้รับจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน�าในเอเชียจาก 
Times Higher Education 

Asia University Rankings 2020

12



มฟล. วิชาการ

เม่ือวนัท่ี 24 มิถนุายน 2563 Times Higher Education (THE)  

ได้มีการประกาศจดัอนัดบั Young University Rankings 2020 โดยพิจารณา

มหาวิทยาลยัท่ีมีอายนุ้อยกว่า 50 ปีทัว่โลก ซึ่งมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยน้องใหม่ท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทย  

อยู่ในกลุ่ม 151-200 ของโลก เป็นอันดับท่ีสูงท่ีสุดของมหาวิทยาลัย 

จากประเทศไทย และอยู่ในล�าดบัท่ี 6 ของกลุม่ประเทศอาเซียน และเป็น

อนัดบัท่ี 76 ของโลก โดยในปีนี ้มฟล. ได้รับการจดัอนัดบัเป็นปีแรก 

การพิจารณาจะวดัจากผลการด�าเนินงานใน 5 ด้านได้แก่ การเรียน

การสอน (Teaching) 30% การวิจยั (Research) 30% การอ้างอิงผลงาน

วิชาการ (Citations) 30% รายได้จากอตุสาหกรรม (Industry Income) 2.5% 

และความเป็นนานาชาต ิ(International Outlook) 7.5% 

ทัง้นี ้มฟล. ได้รับคะแนนการประเมินด้านการอ้างอิง 74.4 คะแนน 

สงูเป็นอนัดบัท่ี 76 ของโลกในกลุม่มหาวิทยาลยัน้องใหม ่

อันดับมหาวิทยาลัยนองใหมอาเซียน

1    Nanyang Technological University
2   Universiti Brunei Darussalam
3   Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)
3   Universiti Teknologi Petronas
3   Universiti Teknologi Malaysia

6  Mae Fah Luang University
6   Universiti Putra Malaysia
6   Universiti Kebangsaan Malaysia
10  Universiti Utara Malaysia
11   Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)
11   Suranaree University of Technology
13  Vietnam National University 
    (Ho Chi Minh City)
13  Multimedia University
13  Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
13  Naresuan University
13  Universiti Teknologi MARA

THE "Young University Rankings 2020" 
มฟล. เป็นมหาวิทยาลัยน้องใหม่ที่ดีที่สุดในไทย  

และมผีลการอา้งองิผลงานวชิาการล�าดบัที ่6 ของอาเซยีน
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มฟล. ได้รับการจดัอนัดบัเป็นท่ี 1 ของประเทศไทย ด้านความเทา่เทียม 

ทางเพศ (SDG 5 Gender Equality) ตามการจดัอนัดบัของ THE Impact 

Rankings ประจ�าปี 2020 ท่ีพิจารณาจากสดัสว่นของผู้หญิงในการบริหาร 

การเรียนการสอน และการวิจยั ตลอดจนมาตรการสง่เสริมความเทา่เทียม 

ทางเพศในการศึกษาและการท�างานของมหาวิทยาลัย โดยเป็นการ 

จดัอนัดบับทบาทของมหาวิทยาลยัตามเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืนของ

สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) หรือ SDGs 17 ข้อ  

ซึง่พิจารณาจากผลงานท่ีโดดเดน่ท่ีสดุในแตล่ะมหาวิทยาลยั 

โดย มฟล. ได้คะแนนรวม 56.6 คะแนน อยูใ่นชว่งอนัดบัท่ี 401-600 

ของโลก ถือเป็นอนัดบัท่ี 9 ร่วมของประเทศไทย และมีคะแนนด้านความเทา่

เทียมทางเพศเป็นอนัดบั 1 โดยมีคะแนนในด้านตา่งๆ ดงันี ้

• ด้านการมีสขุภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี (SDG 3 Good Health 

and Well-being ช่วงอนัดบัท่ี 301-400 ของโลก)

•  ด้านความเท่าเทียมทางเพศ  (SDG 5 Gender Equality ช่วง 

อนัดบัท่ี 201-300 ของโลก)

• ด้านการดแูลรักษาระบบนิเวศทางบก (SDG 15 Life on Land 

อนัดบัท่ี 100 ของโลก)

•   ด้านความร่วมมือเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน (SDG 17 Partnerships 

for the Goals ช่วงอนัดบัท่ี 401-600 ของโลก)

มฟล. อนัดบั 1 ของไทย ดา้นความเทา่เทยีม
ทางเพศ (SDG 5 Gender Equality) ตาม
การจดัอนัดับ THE Impact Rankings 2020

    มฟล. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จดัพิธีเปิดศนูย์เทคโนโลยี

เกษตรและนวตักรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) และ

ประชมุผ่านระบบ Application Zoom ร่วมกบั AIC ทัว่ประเทศ เม่ือวนัท่ี  

1 มิถนุายน 2563 ท่ีห้องประชมุค�ามอกหลวง ซึง่ก่อนนีไ้ด้มีการลงนามบนัทกึ

ข้อตกลงความร่วมมือการจดัตัง้ศนูย์เทคโนโลยีเกษตรและนวตักรรม ไปเม่ือ

วนัท่ี 30 มกราคม 2563 โดยมีเปา้หมายเพ่ือพฒันาขีดความสามารถในการ

แขง่ขนัภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม สนบัสนนุและสง่เสริม

เทคโนโลยีเกษตร การประดษิฐ์นวตักรรม รวมทัง้เคร่ืองจกัรกลเกษตร และ

เป็นศนูย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร ผู้น�าสถาบนัเกษตรกร Smart Famer, 

Young Smart Famer STARTUP เกษตร และ SME เกษตร ภายในจงัหวดั 

และเพ่ือผลกัดนังานเทคโนโลยีและนวตักรรมผ่านการวิจยั การพฒันาการ

ลงทนุ การแปรรูป และการบริการจดัการเชิงพาณิชย์

มฟล.รว่มกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เปิดศนูยเ์ทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรม

มฟล. วิชาการ
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มฟล. ร่วมกบั เทศบาลนครเชียงราย จดัพิธีลงนามความร่วมมือ

โครงการเมืองอาหารปลอดภยั เม่ือวนัท่ี 9 มิถนุายน 2563 ท่ีห้องประชมุ

เชียงแสน อาคารวนัชยั ศิริชนะ เพ่ือร่วมกนัขบัเคลื่อนการพฒันาจงัหวดั

เชียงราย สูก่ารเป็น ‘เมืองอาหารปลอดภยั’  โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วฒันศริิ 

อธิการบดี และนายวนัชยั จงสทุธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  

ร่วมลงนาม ทัง้นี ้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือครัง้นี ้ เกิดขึน้เน่ืองจาก 

สองหนว่ยงานตา่งมีความเหน็พ้องต้องกนัวา่  ปัจจบุนัปัญหาความไมป่ลอดภยั 

ทางอาหารเร่ิมมีผลกระทบต่อประชาชนชาวจงัหวดัเชียงรายเพ่ิมมากขึน้ 

สงัเกตได้จากปัญหาสขุภาพท่ีเกิดจากการบริโภคอาหารท่ีมีสารพิษปนเปือ้น 

ในขัน้ตอนหรือกระบวนการก่อนถึงผู้บริโภค จงึเห็นควรร่วมกนัพฒันาและ 

มฟล.-เทศบาลนครเชยีงราย ลงนาม 
ความรว่มมอื ‘โครงการเมอืงอาหารปลอดภยั’

ยกระดับสุขภาวะท่ีดีของประชาชน รวมถึงนักท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและ 

ชาวต่างประเทศท่ีมาใช้ชีวิตอยู่ในพืน้ท่ีจังหวดัเชียงราย โดยความร่วมมือ 

มีผลผกูพนัเป็นระยะเวลาทัง้สิน้ 3 ปี นบัแต่วนัท่ีลงนามในบนัทึกข้อตกลง 

ความร่วมมือ 

มฟล. โดยส่วนจดัการทรัพย์สินทางปัญญาและนวตักรรม (MFii) 

จดักิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการ ‘การพฒันาผลิตภณัฑ์เคร่ืองส�าอางและ

มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง’ ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย 

ปีงบประมาณ 2563 เม่ือวันอังคารท่ี 16 มิถุนายน 2563 ท่ีห้องภูชีฟ้้า  

และห้องภพิูงค์ โรงแรมภฟูา้วารี เชียงราย โดยมี ดร.ชลดิา ธนินนกลุภรณ์ 

หวัหน้าสว่น MFii  กลา่วเปิดโครงการ จากนัน้เป็นการบรรยายโดยวิทยากร

ผู้ เช่ียวชาญจากหลายหนว่ยงานในหวัข้อตา่งๆ คือ ความรู้ เกณฑ์ ข้อก�าหนด 

และกฎหมายในการผลติเคร่ืองส�าอาง   มาตรฐานผลติภณัฑ์และมาตรฐาน

โรงงานเคร่ืองส�าอาง, การตัง้ต�ารับเคร่ืองส�าอาง การควบคมุคณุภาพและ

มฟล.จัดกิจกรรมอบรมเชงิปฏิบตักิาร  
‘การพัฒนาผลติภณัฑเ์ครือ่งส�าอาง 
และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง’

ประสทิธิภาพเคร่ืองส�าอาง, นวตักรรมกบัเคร่ืองส�าอางสูต่ลาดโลก, การสร้าง

ตราสินค้าและพัฒนาแบรนด์อย่างมีอัตลกัษณ์ เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส�าอาง

เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2563 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ส่วน

จดัการทรัพย์สินทางปัญญาและนวตักรรม จดัพิธีลงนามสญัญาอนญุาต

ใช้สิทธิผลงานทางทรัพย์สินทางปัญญาเร่ือง "สตูรต�ารับเคร่ืองส�าอางท่ีมี

สารสกดัจากชาอสัสมัเป็นสว่นประกอบ" ระหวา่ง มฟล. โดย ศาสตราจารย์  

ดร.สจิุตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี และ ดร.อดศิร สดุดี ประธานบริหาร  

บริษัท เกลนิ อินเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั พร้อมด้วยสกัขีพยาน ณ ห้องแมส่าย  

อาคารวนัชยั ศิริชนะ ซึง่สตูรต�ารับเคร่ืองส�าอางท่ีมีสารสกดัจากชาอสัสมันี ้ 

เป็นผลงานการน�าใบชาบริเวณล�าต้น ท่ีนิยมน�ามาใช้ท�าเป็นใบเม่ียง  

มาสกดัสารส�าคญัเพ่ือน�าไปใช้เป็นสว่นประกอบในผลิตภณัฑ์เคร่ืองส�าอาง 

มฟล. จัด MOU ถา่ยทอดสิทธ ิสตูรต�ารบั
เครือ่งส�าอางทีม่สีารสกดัจากชาอสัสมั 
เป็นสว่นประกอบ

ท�าให้ชาอสัสมัเกิดมลูค่าเพ่ิม เม่ือผลิตภณัฑ์ออกสู่ท้องตลาดแล้วคาดว่า

จะท�าให้ชาของจงัหวดัเชียงรายเป็นท่ีรู้จกั และได้รับความนิยมมากย่ิงขึน้ 

ทัง้ในและตา่งประเทศ

มฟล. วิชาการ

15รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 34
เมษายน - มิถุนายน 2563



มฟล. มอบอุปกรณ์สู้ไฟป่าให้พ้ืนที่เสี่ยงภัย

มฟล.จัดโครงการสร้างต้นแบบ ศูนย์เด็กเล็ก
ปลอดฝุ่น PM 2.5

เม่ือวนัท่ี 09 เมษายน 2563 รศ.ดร. ชยาพร  วฒันศิริ อธิการบดี 

มฟล. พร้อมด้วย ดร.ปเนต มโนมยัวิบลูย์ ผู้ช่วยอธิการบดี มอบอปุกรณ์ 

ในโครงการระบบสนบัสนนุและติดตามการใช้งานอปุกรณ์สู้ ไฟป่าส�าหรับ

พืน้ท่ีเสี่ยงภยั ด�าเนินการ โดยศนูย์ศกึษาวิจยัและปฏิบตัิการเพ่ือลดปัญหา

การเกิดไฟป่าหมอกควันในประเทศไทยและในภูมิภาค มหาวิทยาลัย 

แม่ฟ้าหลวง โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเมืองไทยไร้หมอกควัน  

โดยมีผู้แทนหนว่ยงานและหมูบ้่านมารับมอบอปุกรณ์ อาทิ นายกเทศมนตรี 

เทศบาลต�าบลท่าสดุ, รองปลดั อบต.ป่าตึง, หวัหน้าหน่วยจดัการต้นน�า้ 

แม่ยางมิน้ อ.แม่สรวย, เลขาธิการ มลูนิธิวนเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย 

เคร่ืองเป่าลมจ�านวน 20 เคร่ือง ถงัน�า้สะพายหลงั 50 ถงั ครอบและไม้ตบไฟ 

อยา่งละ 50 อนั พร้อมอปุกรณ์ปอ้งกนัภยัสว่นบคุคลให้กบัอาสาสมคัรจ�านวน 

200 คน เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและความปลอดภยัให้กับอาสาสมคัรสู้ ไฟป่า

ประจ�าหมูบ้่าน ซึง่เป็นดา่นหน้าในการเผชิญเพลงิในพืน้ท่ีเสี่ยง 

ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มฟล. จัดโครงการ

สร้างต้นแบบศนูย์เด็กเลก็ปลอดฝุ่ น PM 2.5 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือจดัท�า 

ห้องปลอดฝุ่ นให้แก่กลุ่มเสี่ยงเด็กเล็กอนุบาล เพ่ือประยุกต์และถ่ายทอด 

องค์ความรู้ในการท�าอุปกรณ์ดักจับฝุ่ นต้นแบบอย่างง่ายสู่ระดับชุมชน  

ในครัง้นี ไ้ด้สร้างห้องปลอดฝุ่ นให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ท่าสุด  

อ.เมือง จ.เชียงราย โดยได้ท�าการส่งมอบอุปกรณ์ฟอกอากาศ เม่ือวนัท่ี 

18 พฤษภาคม 2563 น�าคณะโดย ผู้ชว่ยอธิการบดี ดร.พฤทธ์ิ พฒุจร และ  

ดร. ปเนต มโนมยัวิบลูย์ รวมถงึ ผศ.ดร. สยาม ภพลือชยั ผู้อ�านวยการศนูย์

เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�าหรับหน่วยงานท่ีสนใจ สามารถ

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

โทร. 0-5391-6212

มฟล. เพื่อชุมชน
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ทีมวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. ออกหน่วยดูแลผู้ป่วยในชุมชน

     ทีมบคุลากรจาก ส�านกัวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ ศนูย์บริการวิชาการ และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ออกหนว่ยให้บริการทางด้านสขุภาพ

แก่พ่ีน้องประชาชนในชมุชนต�าบลท่าสดุและแม่ข้าวต้ม ต.ท่าสดุ อ.เมือง จ.เชียงราย เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 ในโครงการแพทย์อาสา 

บรมราชกุมารี ได้ออกตรวจเย่ียมผู้ ป่วยติดเตียงจ�านวน 10 ราย เช่น ผู้ ป่วยท่ีมีอาการกล้ามเนือ้อ่อนแรง ผู้ ป่วยธาลสัซีเมีย เป็นต้น ทัง้เป็น 

การติดตามอาการ ตรวจสอบอปุกรณ์การดแูลตนเองของผู้ ป่วย ตรวจสอบสภาพข้าวของเคร่ืองใช้และความเป็นอยู่เบือ้งต้นภายในท่ีพกัอาศยั 

ของผู้ ป่วย โดยมีเปา้หมายเพ่ือชว่ยเหลือผู้ ป่วยท่ีชว่ยเหลือตนเองได้ล�าบาก และยกระดบัคณุภาพชีวิตของพ่ีน้องประชาชนให้ดีขึน้

มฟล. เพื่อชุมชน
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นักศึกษาส�านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

อนัดบัท่ี 1 จากโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รุ่นใหม ่(Tech Startup Entrepreneurs Camp) จดัโดย มหาวิทยาลยัรังสติ 

ร่วมกบั กองทนุและพฒันากิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ

โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ส�านกังานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์ และกิจกรรมโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

(กสทช.)  ณ อาคารสริุยเทพ มหาวิทยาลยัรังสติ กรุงเทพมหานคร รับเงิน

รางวลัจ�านวน 120,000 บาท

โครงการ Tech Startup Entrepreneurs Camp เป็นกิจกรรม 

ฝึกอบรมและน�าเสนอในรูปแบบ Pitching โมเดลธรุกิจส�าหรับกลุม่ Startup 

ด้าน Application เพ่ือสง่เสริมความรู้ความสามารถของนกัศกึษาให้มีความ

พร้อมมากขึน้ เพ่ือท่ีจะเป็นผู้ประกอบการด้าน Startup เพ่ือเตรียมความ

พร้อมสู่การเป็นนกัธุรกิจรุ่นใหม่ท่ีรู้ทนัโลกดิจิทลั โดยนกัศึกษาท่ีเข้าร่วม

โครงการได้รับความรู้จาก Commentator ช่ือดงัจากองค์กรชัน้น�าของเมือง

ไทย เชน่ บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ และ บริษัทศรีจนัทร์สหโอสถ เป็นต้น

สมาชิกทีม Pet Guard ท่ีได้รับรางวลัชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 ในช่ือ 

แอปพลิเคชัน่ Pet Guard ซึง่เป็นแอปพลิเคชนัเก่ียวกบัการดแูลสตัว์เลีย้ง 

โดยสามารถปรึกษากบัสตัวแพทย์ผา่นแอปพลเิคชนั เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว  

นศ. IT คว้ารางวัลชนะเลิศรับเงินรางวัล 120,000 บาท 
ในโครงการ Tech Startup Entrepreneurs Camp

คนเก่ง มฟล.

สมาชิกในทีมประกอบด้วย

1.นายธญัวฒิุ  เฉลมิพงษ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

    และนวตักรรม

2.นายพสษิฐ์  อยูโ่ต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

    และนวตักรรม

3.นายนาวิน  เดน่ดวง  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

    และนวตักรรม
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ในช่วงเดือนเมษายนท่ีผ่านมา จากวิกฤติการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ท�าให้มีประกาศล็อกดาวน์ ห้างร้านและหน่วยงานหลายแห่ง 

งดเปิดให้บริการ รวมทัง้สถานบริการด้านทนัตกรรม ท�าให้ผู้ ป่วยไมส่ามารถ

เข้าถึงการตรวจรักษาแบบปกติ อนัเป็นท่ีมาของ Line Official Account 

ในช่ือ “หมอฟันไทยสู้ภยั COVID” (Dent COVID) ซึง่เป็นการรวมตวัของ

ทันตแพทย์ อาจารย์ทันตแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์จิตอาสาจาก

มหาวิทยาลยัตา่งๆ ทัว่ประเทศ จดัท�าโครงการให้ค�าปรึกษาด้านทนัตกรรม

ผา่นแอพพลเิคชนั LINE ส�าหรับประชาชนท่ีมีปัญหาหรือมีความจ�าเป็นต้อง

ได้รับบริการทางด้านทนัตกรรมอยา่งเร่งดว่น

อยัยมิญช์ ฉนัทศิริพนัธุ์ หรือมินน่ี นกัศกึษาสาขาวิชาทนัตแพทย์  

ส�านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นหนึ่งใน 

ทีมงานเบือ้งหลงัท�าหน้าท่ีประสานงาน ช่วยให้ผู้ ป่วยเข้ารับบริการปรึกษา

กบัทนัตแพทย์เป็นไปได้ด้วยดี และอีกหน้าท่ีก็คือการเป็นเจ้าของลายเส้น

ตวัการ์ตนูสวสัดีประจ�าวนัสดุนา่รัก ท่ีใช้แทนความหว่งใยสง่ไปถงึผู้ใช้บริการ

ไลน์กลุม่ ตลอดชว่ง 20 วนัท่ีเปิดให้บริการในห้วงลอ็กดาวน์

“จากการท�างานในสโมสรนกัศึกษาส�านกัวิชาทนัตแพทยศาสตร์  

มีโอกาสได้ท�างานกับสหพนัธ์นิสิตนักศึกษาทนัตแพทย์แห่งประเทศไทย  

ซึ่งได้มีรุ่นพ่ีมาเชิญชวนขอแรงนักศึกษาทันตแพทย์ไปช่วยในโครงการ 

จิตอาสา และพอเราเห็นแล้วรู้สกึว่าเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะได้ท�าประโยชน์กบั

สงัคม และในฐานะท่ีเราจะไปเป็นบคุลากรทางการแพทย์ในอนาคต จงึได้ 

ชกัชวนเพ่ือนๆ และรุ่นพ่ีในส�านกัวิชา หลงัจากนัน้ก็ได้ร่วมกบันกัศกึษาจาก

ทัว่ประเทศรวมเป็น 14 คน มาจาก มฟล. 4 คน เข้าไปเป็นจิตอาสา โดยในสว่น 

ของนกัศกึษาทัง้หมดจะท�าหน้าท่ีเป็นแอดมินอยูเ่บือ้งหลงั หน้าท่ีหลกัของเรา

เร่ิมตัง้แตเ่ม่ือคณุหมอสมคัรเข้ามา เราก็จะตดิตอ่คณุหมอกลบัไปวา่สะดวก

ท�าการวนัไหน จากนัน้ก็จดัคิวคณุหมอในแต่ละวนั และให้ค�าแนะน�าใน

เร่ืองการใช้งานแอพพลชินั เพ่ือใช้ระบบท�างานได้อยา่งสะดวก ในแตล่ะวนั 

ก็จะเช็คยอดคนไข้ท่ีจะเข้ารับบริการ ติดต่อคิวคณุหมอว่าจะต้องเข้าเวร 

ช่วงเวลาใด มีปัญหาอะไรเกิดขึน้บ้าง บางครัง้คนเข้ามาเยอะท�าให้ระบบ

ลม่จะแก้ปัญหายงัไง สดุท้ายในแต่ละวนัเราก็จะสรุปยอดและสรุปปัญหา

ทัง้หมด เพ่ือแจ้งกบัทกุคนในทีม เพ่ือจะได้แก้ไขและปอ้งกนัปัญหาของวนั

ตอ่ไป”

‘อัยยมิญช์ ฉันทศิริพันธุ์’ นักศึกษาทันตแพทย์ มฟล.  
เจ้าของลายเส้นการ์ตูนสวัสดีประจ�าวัน จากไลน์ “หมอฟนัไทยสู้ภัย COVID”

คนเก่ง มฟล.

“อีกหน้าท่ีของมินน่ีก็คือเป็นคนวาดภาพการ์ตูน เพ่ือใช้ในการ 

ท�าประชาสัมพันธ์ในกลุ่มไลน์ โดยจะท�าภาพการ์ตูนสวัสดีประจ�าวัน  

เพราะตวัโครงการไมไ่ด้มีหน้าเพจท่ีจะสามารถท�าการสื่อสารได้ ทีมเราก็คดิ

กนัว่าอะไรท่ีจะสื่อแทนใจ แทนความห่วงใยจากคณุหมอสง่ไปหาทกุๆ คน 

เช่น เราเป็นหว่งนะ สู้ๆนะ ซึง่ตวัคาแรคเตอร์ท่ีสง่ไปก็จะเป็นรูปการ์ตนูคณุ

หมอ ท่ีอกข้างซ้ายมีค�าวา่ Dent COVID สง่ไปทกัทายสวสัดีผู้ใช้งานในกลุม่

ทกุวนั ก่อนท่ีมาเป็นภาพหนึง่ ทีมงานทัง้คณุหมอและนกัศกึษาก็จะมาชว่ยกนั 

คดิค�าท่ีเป็นวลีประจ�าวนัด้วยกนั จากนัน้เราก็จะเอาค�านัน้มาตีความ วา่มนั

สามารถใสล่กูเลน่อะไรน่ารักๆ เข้าไปได้ไหม ท่ีสามารถสื่อแทนใจของคณุ

หมอ หรือเข้าถงึจิตใจของคนท่ีได้รับมากน้อยแคไ่หน ก่อนท่ีจะวาดออกมา

ทัง้หมด 20 แบบ ใน 20 วนัท่ีเราปฏิบตังิาน” 

“ปกติวาดการ์ตูนเป็นงานอดิเรกอยู่แล้ว ถ้าน�าเอามาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคมได้ก็คงจะดี แล้วเสียงตอบรับกลับมาคือดีเกินความ 

คาดหมายมาก มีคนติดตามรอคอยดตูวัการ์ตนูในแต่ละวนั รู้สกึดีใจมาก

ท่ีมีตวัการ์ตนูนา่รักออกมา อาจารย์หรือพ่ีๆ ทนัตแพทย์ดแูล้วก็ชอบ ทกุคน

รู้สกึรักในตวัละครนี ้รู้สกึสามารถสง่แทนใจท�าให้คนท่ีได้รับรู้สกึอบอุน่ใจได้”

“จากประสบการณ์ท่ีเราได้ท�างานนี ้ ตอนแรกก็แอบกลวัเพราะเรา

เป็นกลุ่มเด็กท่ีสดุ ในนัน้ก็จะมีอาจารย์หมอจากท่ีต่างๆ มีพ่ีๆ ทนัตแพทย์ 

พอได้ท�างานจริงๆ มนัอบอุน่ไปมากกวา่นัน้ คือทกุคนท่ีเข้ามาท�าด้วยจิตใจ 

มีความกระตือรือร้น มีความตัง้ใจในการท�างาน พอมีปัญหาอะไรก็ให้ค�า

แนะน�าเราได้ ทกุคนเป็นเพ่ือนร่วมงานท่ีดีตอ่กนัไมไ่ด้แบง่แยก คอยชว่ยเหลอื

กนั รู้สกึดีใจท่ีได้เจออาจารย์ผู้ใหญ่เก่งๆ ได้เจอพ่ีๆ ท่ีมีประสบการณ์มากมาย 

ซึง่คอยให้ค�าแนะน�าเราได้เสมอ” 

“พอถงึวนัสดุท้ายท่ีเราจะได้สง่ตวัการ์ตนูออกไปทกัทาย รู้สกึใจหาย 

เน่ืองจากสถานการณ์ต่างๆ เร่ิมคลี่คลาย คลินิกเร่ิมกลบัมาเปิดบริการได้  

ทกุอยา่งเหมือนผา่นไปเร็วมาก ตอ่ไปนีท้กุอยา่งก็จะกลายเป็นความทรงจ�าไป

แล้ว ถือวา่เป็นประสบการณ์ชีวิตท่ีดีมากๆ หวงัวา่จะมีโอกาสได้วาดการ์ตนู 

ออกมาอีก แตข่อเป็นสถานการณ์ท่ีดีนะคะ” อยัยมิญช์ กลา่วสง่ท้าย
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ในรั้ว มฟล.

ราชกิจจานเุบกษาได้เผยแพร่ประกาศส�านกันายกรัฐมนตรี เร่ือง แตง่ตัง้ 

นายกสภามหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง เน่ืองจาก พลเอก ส�าเภา ชศูรี ได้ด�ารง

ต�าแหนง่มาครบก�าหนดตามวาระแล้ว ท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง  

ในการประชมุครัง้ท่ี 8/2562 เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมตเิหน็ชอบ

ให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่มแตง่ตัง้ นายวนัชยั ศริิชนะ 

ด�ารงต�าแหนง่นายกสภามหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง 

และส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้น�าความกราบบังคมทูล 

พระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่มแตง่ตัง้แล้ว บดันี ้ได้มี

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ นายวนัชยั ศิริชนะ  

ให้ด�ารงต�าแหนง่นายกสภามหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง ตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 

2563 ประกาศ ณ วนัท่ี 17 มิถนุายน 2563

หลงัจากนัน้ มหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง (มฟล.) ได้จดัพิธีสืบชาตาและ

กิจกรรม‘นายกสภามหาวิทยาลยัพบผู้บริหาร’ แด่ รศ.ดร.วนัชยั ศิริชนะ  

ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นนายกสภามหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง 

เม่ือวนัท่ี 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. โดยเร่ิมจากพิธีถวาย 

สกัการะพระราชานสุาวรีย์ ณ พระราชานสุาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนีก่อนท่ีจะมีพิธีสบืชาตา  ณ  วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลมิพระเกียรตฯิ  

และกิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลยัพบผู้บริหาร ท่ีห้องประชมุเชียงแสน  

มีผู้บริหารเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกนั 

นายกสภามหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ได้มีค�าปรารถไว้ว่า การได้รับ

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่มแตง่ตัง้ให้ด�ารงต�าแหนง่นายก

สภามหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง ตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2563 นัน้ นบัเป็น 

พระมหากรุณาธิคณุเป็นล้นพ้นอยา่งหาท่ีสดุมิได้ และเป็นเกียรตยิศท่ีส�าคญั

ย่ิงของตนและครอบครัว

ขอขอบคณุเพ่ือนร่วมงานและบคุลากรของมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง

ทกุคนทกุระดบั ท่ีได้ชว่ยกนัสร้างสรรค์จรรโลงให้มหาวิทยาลยัได้ก้าวเดนิมา

ถึงทกุวนันีอ้ย่างสง่างาม พนกังานทกุคนล้วนเป็นแรงผลกัแรงดนัท่ีส�าคญั 

ในการขบัเคลือ่นมหาวิทยาลยัของเราให้มัน่คง โดดเดน่และได้รับการยอมรับ

อยา่งกว้างขวางในวนันี ้

การสนบัสนนุและชว่ยเหลอืจากภายนอกท่ีมีตอ่มหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง 

ก็เป็นส่วนส�าคัญอย่างย่ิงท่ีท�าให้ได้รับความส�าเร็จในด้านต่างๆ อย่าง

นายวันชัย ศิริชนะ  
ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่ง 
นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 

มากมาย โดยเฉพาะ ท่านนายกสภา และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ท่ีผา่นมาทกุทา่น ทกุสมยั

ความสามคัคี มีน�า้ใจ เข้าใจกนั ชว่ยเหลือเกือ้กลูกนั และเมตตาธรรม 

ท่ีมีตอ่กนัอนัเป็น  วิถีปฏิบตัท่ีิมีมานานในมหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง  ยอ่มน�ามา 

ซึง่ความสงบสขุ ร่มเยน็ และเป็นพลงัอนัย่ิงใหญ่ให้มหาวิทยาลยัก้าวไปข้าง

หน้าอยา่งมัน่คง

หนทางข้างหน้านัน้ไม่มีท่ีสิน้สดุส�าหรับมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงของ

เรา ขอให้จบัมือกนัให้แนน่ ประสานพลงักนัให้เป็นปึกแผน่ แม้นมีอปุสรรค

อยา่งไร เราก็ไมก่ลวั เราจะน�าและช่วยกนัท�าสงัคมนีใ้ห้เป็นสขุ เราจะตาม

รอยสมเดจ็ยา่และพอ่หลวงของเราตลอดไป

จากนัน้เป็นพิธีแสดงมทิุตาจิต ท่ีมีผู้ แทนจากหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนจากทัว่จงัหวดัเชียงราย ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมแสดงมทิุตาจิต

ในโอกาสนี ้อาทิ นายภาสกร บญุญลกัษม์ รองผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงราย 

นายอ�านาจ เพียรไทย หวัหน้าศาลจงัหวดัเชียงราย เป็นต้น 

ทัง้นี ้ ศาสตรเมธี ดร.เฉลมิชยั โฆษิตพิพฒัน์  ศลิปินแหง่ชาต ิยงัเป็น 

ผู้ แทนกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

โดยได้กล่าวช่ืนชมถึงคุณงามความดี ยินดีท่ีได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารง

ต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยั พร้อมได้กลา่วขอบคณุต่อ รศ.ดร.วนัชยั  

ศริิชนะ ท่ีได้สร้างคโุณปการตอ่เชียงรายและชาตบ้ิานเมือง

“เม่ือเราเคารพผู้ ใด เรานึกถึงเ ร่ืองท่ีน่าเคารพท่ีสุด เรานึกถึง 

คณุงามความดี และเสียสละ

ให้บ้านเมือง รองศาสตราจารย์ 

ดร. วนัชยั ศิริชนะ เป็นท่ีสดุ

ของคนคนหนึ่งท่ีตัง้จิตตัง้ใจ

เสียสละสร้างสิ่งส�าคญัหลาย

อย่าง สร้างมหาวิทยาลยัแม่

ฟ้าหลวงให้เป็นมหาวิทยาลยั

ท่ีมีชีวิตมากๆ ยากท่ีจะมีคน

เก่งขนาดนี.้..

...วนันีดี้ใจท่ีท่านได้เป็นนายกสภามหาวิทยาลยั ซึ่งเหมาะสมและ

สมควรอย่างย่ิงท่ีผู้ ท่ีได้ท�างานให้แก่บ้านเมืองจะได้เป็นผู้ ท่ีได้ดูแลบุคคล

ตา่งๆ การคดัเลือกสง่เสริมคนดีของชาติบ้านเมืองตอ่ไป ซึง่อาจารย์เหมาะ

สมท่ีสุด ย่ิงใหญ่ท่ีสุด ผมคิดว่าพวกเรามาวันนีเ้พ่ือแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ โดยเฉพาะชาวเชียงรายท่ีถือวา่อาจารย์เป็นปชูนียบคุคลท่ีส�าคญั

ย่ิงของจงัหวดัเชียงราย อาจารย์ได้สร้างสรรค์สิ่งท่ีย่ิงใหญ่ ให้ปรากฏให้แก่

จงัหวดัเชียงราย ในนามของคนเชียงราย ผมเกิดท่ีน่ีก็ต้องขอบคณุอาจารย์

อยูเ่สมอ ท่ีได้ท�าเพ่ือเชียงรายและบ้านเมืองมาโดยตลอด ขอบคณุอาจารย์

เป็นอยา่งสงู ขอบคณุมากครับ”

ศาสตรเมธี ดร. เฉลมิชยั โฆษิตพิพฒัน์
ศลิปินแหง่ชาติ
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มฟล.
ในสื่อ

     13 เมษายน 2563 | หน้า 22  ไทยรัฐ 

     2 เมษายน 2563 | หน้า 9  สยามรัฐ 

ปีท่ี: 70 ฉบับท่ี: 24257
วันท่ี: พฤหัสบดี 2 เมษายน 2563
Section: First Section/-

หน้า: 9(ขวา)

หัวข้อข่าว: รพ.ศูนย์การแพทย์มฟล.พร้อมรับ'ผู้ป่วยโควิด'

รหัสข่าว: C-200402021023(2 เม.ย. 63/05:46) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 13.69 Ad Value: 11,636.50 PRValue : 34,909.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

     9 เมษายน 2563 | หน้า 12  ไทยรัฐ 

     9 เมษายน 2563 | หน้า 9  เดลินิวส์ 

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 25746
วันท่ี: พฤหัสบดี 9 เมษายน 2563
Section: กีฬา/-

หน้า: 18(บน)

คอลัมน์: ฉลาดคิด: จากผู้เล่นสู่นักพัฒนาเกม 'Artheland'

รหัสข่าว: C-200409004018(9 เม.ย. 63/02:06) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 61.03 Ad Value: 128,163 PRValue : 384,489 คลิป: สี่สี(x3)

ปีท่ี: 71 ฉบับท่ี: 22724
วันท่ี: พฤหัสบดี 9 เมษายน 2563
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: มฟล.ผุดเคร่ืองมือวัดประสิทธิภาพหน้ากากผ้า

รหัสข่าว: C-200409039166(8 เม.ย. 63/08:42) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 21.47 Ad Value: 23,617 PRValue : 70,851 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 71 ฉบับท่ี: 22728
วันท่ี: จันทร์ 13 เมษายน 2563
Section: กีฬา/-

หน้า: 22(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: มฟล.รายงานโควิด-19 ภาษาชาติพันธุ์

รหัสข่าว: C-200413039028(12 เม.ย. 63/06:36) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 23.09 Ad Value: 25,399 PRValue : 76,197 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

     15 เมษายน 2563 | หน้า 22  ไทยรัฐ 

ปีท่ี: 71 ฉบับท่ี: 22730
วันท่ี: พุธ 15 เมษายน 2563
Section: กีฬา/-

หน้า: 22(ล่างซ้าย)

ภาพข่าว: สู้ไฟป่า

รหัสข่าว: C-200415039080(14 เม.ย. 63/07:49) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 8.79 Ad Value: 9,669 PRValue : 29,007 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

22



     23 เมษายน 2563 | หน้า 18  มตชิน 

ปีท่ี: 43 ฉบับท่ี: 15383
วันท่ี: พฤหัสบดี 23 เมษายน 2563
Section: ประชาช่ืน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

หน้า: 18(บนขวา)

คอลัมน์: การศึกษาสู่เศรษฐกิจ: อุปกรณ์ทางการแพทย์ D.I.Y ป้องกัน-ลดการติดเช้ือโควิด-19

รหัสข่าว: C-200423020053(23 เม.ย. 63/02:44) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 31.87 Ad Value: 35,057 PRValue : 105,171 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

     3 มิถนุายน 2563 | หน้า 22  มตชิน 

ปีท่ี: 43 ฉบับท่ี: 15424
วันท่ี: พุธ 3 มิถุนายน 2563
Section: ประชาช่ืน/-

หน้า: 22(ล่างขวา)

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: มฟล.ชงแนวทางสู้ฝุ่น'PM2.5'

รหัสข่าว: C-200603020087(3 มิ.ย. 63/03:25) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 11.32 Ad Value: 17,546 PRValue : 52,638 คลิป: สี่สี(x3)

     10 มิถนุายน 2563 | หน้า 9  สยามรัฐ

ปีท่ี: 70 ฉบับท่ี: 24306
วันท่ี: พุธ 10 มิถุนายน 2563
Section: First Section/-

หน้า: 1(บนซ้าย), 9

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: 'มฟล.' ช่วยแรงงานข้ามชาติเหย่ือโควิด-19 ที่ถูกลืม

รหัสข่าว: C-200610021013(10 มิ.ย. 63/05:53) หน้า: 1/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 78.41 Ad Value: 82,330.50 PRValue : 246,991.50 คลิป: สี่สี(x3)

     21 มิถนุายน 2563 | หน้า 12  ไทยรัฐ 

ปีท่ี: 71 ฉบับท่ี: 22797
วันท่ี: อาทิตย์ 21 มิถุนายน 2563
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างซ้าย)

ภาพข่าว: กอสซิพริมร้ัว: ยินดีกับ ธัญวุฒิ เฉลิมพงษ์

รหัสข่าว: C-200621009091(21 มิ.ย. 63/03:00) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 7.34 Ad Value: 8,074 PRValue : 24,222 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

     22 มิถนุายน 2563 | หน้า 10  เดลินิวส์ 

     1 พฤษภาคม 2563 | หน้า 5  ข่าวสด

ปีท่ี: 30 ฉบับท่ี: 10747
วันท่ี: ศุกร์ 1 พฤษภาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 5(ซ้าย)

ภาพข่าว: พันธุ์ใหม่

รหัสข่าว: C-200501012037(1 พ.ค. 63/02:18) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 15.56 Ad Value: 17,116 PRValue : 51,348 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

     8 พฤษภาคม 2563 | หน้า 12  ไทยรัฐ 

ปีท่ี: 71 ฉบับท่ี: 22753
วันท่ี: ศุกร์ 8 พฤษภาคม 2563
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(กลาง)

ภาพข่าว: ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์

รหัสข่าว: C-200508039146(7 พ.ค. 63/08:55) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 10.29 Ad Value: 11,319 PRValue : 33,957 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

     11 พฤษภาคม 2563 | หน้า 12  ไทยรัฐ 

ปีท่ี: 71 ฉบับท่ี: 22756
วันท่ี: จันทร์ 11 พฤษภาคม 2563
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(บนขวา)

ภาพข่าว: รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ

รหัสข่าว: C-200511039110(10 พ.ค. 63/06:59) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 10 Ad Value: 11,000 PRValue : 33,000 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

     27 พฤษภาคม 2563 | หน้า 15  ไทยรัฐ 

ปีท่ี: 71 ฉบับท่ี: 22772
วันท่ี: พุธ 27 พฤษภาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 15(ล่าง)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: มฟล.เพ่ิมหมอ

รหัสข่าว: C-200527009132(27 พ.ค. 63/04:12) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 7.44 Ad Value: 8,184 PRValue : 24,552 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 25820
วันท่ี: จันทร์ 22 มิถุนายน 2563
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(ซ้าย)

ภาพข่าว: ร่วมมือ

รหัสข่าว: C-200622035061(21 มิ.ย. 63/06:52) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 9.95 Ad Value: 20,895 PRValue : 62,685 คลิป: สี่สี(x3)

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 25820
วันท่ี: จันทร์ 22 มิถุนายน 2563
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(ซ้าย)

ภาพข่าว: ร่วมมือ

รหัสข่าว: C-200622035061(21 มิ.ย. 63/06:52) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 9.95 Ad Value: 20,895 PRValue : 62,685 คลิป: สี่สี(x3)
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