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เรื่องจากปก

รศ.ดร.ชยาพร วฒันศริิ อธิการบดีมหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง ประกาศ

คา่นิยม (Core Value) ของมหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง โดยใช้ MFU·FIRST  

หรือ มฟล. เป็นหนึ่ง แสดงถึงวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยท่ีให้ 

ความสําคญั กบัองค์กรเป็นอนัดบัแรกเสมอ โดยคา่นิยมนีไ้ด้ผา่นการระดม

สมองจาก ตวัแทนพนกังานทกุส่วน เพ่ือสะท้อนวิถีแห่งมหาวิทยาลยัหรือ 

ขมุพลงัของมหาวิทยาลยัมาตลอดระยะเวลา 22 ปี และหวงัให้เป็นกลไก 

ในการขบัเคลือ่นมหาวิทยาลยัดําเนินการกิจกรรมตา่งๆ สําเร็จตามเปา้หมาย

ตามวิสยัทศัน์และภารกิจของมหาวิทยาลยั เพ่ือก้าวสู่มหาวิทยาลยัชัน้นํา  

1 ใน 5 ของอาเซียนภายในระยะเวลา 10 ปี 

MFU·FIRST หรือ มฟล. เป็นหน่ึง ประกอบไปด้วยค่านิยม  

5 ประการ สอดคล้องกบัตวัอกัษร 5 ตวั คือ

มฟล.ประกาศค่านิยม MFU•FIRST : มฟล. เป็นหนึ่ง  
ดันมหาวิทยาลัยเป็น 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายใน 10 ปี

• F มาจากคําวา่ Flexibility คือ ‘ปรับเปล่ียน’ We change for the 

best. มฟล. ปรับเปลี่ยนสูค่วามเป็นเลิศ เราชาวมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

พร้อมปรับเปลี่ยน และรับมือกบัความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์พลิกผนั 

ของโลกยคุปัจจบุนั

• I มาจากคําว่า Integrity คือ ‘ยึดม่ัน’ We always do what is 

right. มฟล. ยดึมัน่ความถกูต้อง เราชาวมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ยดึมัน่

ในหลกัความถกูต้อง ดําเนินงานตามเจตจํานงการบริหารงาน ด้วยความ

ซ่ือสัตย์สุจริตเพ่ือให้สมกับความเป็นมหาวิทยาลัย ในพระนามสมเด็จ 

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี

• R มาจากคําวา่ Resourcefulness คือ ‘สร้างสรรค์’ We create 

innovation. มฟล. สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคม เราชาวมหาวิทยาลัย 

แม่ฟ้าหลวง เป่ียมด้วยความรู้ ท่ีสามารถสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรม  

เพ่ือแก้ไขปัญหาสงัคมและขบัเคลื่อนไปสูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยืน

• S มาจากคําวา่ SPIRIT คือ ‘ด้วยใจ’ We work with heart. มฟล.  

ร่วมทํางานต่างๆ กนัด้วยใจ ทุ่มเท และพร้อมเสียสละ เพ่ือประโยชน์ของ

สว่นรวม

• T มาจากคําว่า TEAMWORK คือ ‘ด้วยกัน’ We get it done  

together. มฟล. ทําด้วยกนั เราชาวมหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง มีความสามคัคี 

ชว่ยเหลือเกือ้กลู และพร้อมทํางานให้สําเร็จไปด้วยกนั

เม่ือรวมตวัอกัษร 5 ตวัเข้าด้วยกนัแล้วจะสามารถอา่นได้คําวา่ FIRST 

ท่ีมีความหมายว่าเป็นหนึ่ง ด้วยองค์ประกอบท่ีสําคญัเหล่านีจ้ึงกลายเป็น 

ค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU·FIRST หรือ มฟล.  

เป็นหนึง่

ปรับเปล่ียน สร้างสรรค์ ด้วยใจ ด้วยกันยึดม่ัน

ปรับเปล่ียน สร้างสรรค์ ด้วยใจ ด้วยกันยึดม่ัน

ปรับเปล่ียน สร้างสรรค์ ด้วยใจ ด้วยกันยึดม่ัน

ปรับเปล่ียน สร้างสรรค์ ด้วยใจ ด้วยกันยึดม่ัน

ปรับเปล่ียน สร้างสรรค์ ด้วยใจ ด้วยกันยึดม่ัน
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มฟล. ส่ง 9 ผลงานวิจัย MFU for Community  
ร่วม ‘มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563’ 

มหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง (มฟล.) โดย สว่นบริหารงานวิจยั สถาบนัวิจยั

และนวตักรรมมหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง นําโดย ผศ. ดร. จฑุามาศ นิวฒัน์ 

ผู้ชว่ยอธิการบดี นําผลงานวิจยัของมหาวิทยาลยั 9 รายการ เน้น MFU for 

Community เข้าร่วม ‘มหกรรมงานวิจยัแหง่ชาต ิ2563’ (Thailand Research 

Expo 2020)  ระหวา่งวนัท่ี 2-6 สงิหาคม 2563 ท่ีโรงแรมเซน็ทาราแกรนด์ 

และบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร์ เซน็ทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดย 9 ผลงานนัน้ 

แบง่เป็น 2 หวัข้อ คือ 1. คณุภาพชีวิตผู้สงูอายแุละกลุม่ชนชาติพนัธุ์ และ  

2. สิง่แวดล้อม P.M 2.5 โดยชมุชนมีสว่นร่วม

สําหรับหวัข้อแรก คณุภาพชีวิตผู้สงูอายแุละกลุม่ชนชาติพนัธุ์ ได้แก่  

1. การพฒันาโครงการสง่เสริมคณุภาพชีวิต สําหรับผู้สงูอายชุาวไทยภเูขา

ระดบัท้องถ่ิน อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดย ผศ.ดร.ธวัชชัย  

อภิเดชกุล สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2. การพัฒนาแผนการดูแล 

ผู้สงูอายท่ีุมีภาวะพึง่พิงในชมุชน โดย ผศ.ภาวดี วิมลพนัธุ์ สาํนกัวิชาพยาบาล

ศาสตร์ นําเสนอแผนการและคูมื่อการดแูลผู้สงูอายท่ีุมีภาวะพึง่พิงในชมุชน 

3. การพฒันาและประเมินรูปแบบระบบจุดรวมบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

สาํหรับผู้ ป่วยสงูอาย ุโรงพยาบาลเชียงรายประชานเุคราะห์ จงัหวดัเชียงราย  

โดย ผศ.ดร.บุญญาภัทร์ ชาติพัฒนานันท์ สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์  

นําเสนอรูปแบบโมเดลการบริการระบบจุดรวมบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

สําหรับผู้ ป่วยสงูอายุ

4. ตํารับอาหารพืน้บ้านในการป้องกันภาวะโลหิตจางจากการ

ขาดสารอาหารในผู้สงูอาย ุ ภาคเหนือตอนบน โดย ผศ.ปิยะภร ไพรสนธ์ิ  

สํานกัวิชาพยาบาลศาสตร์ 5. การพฒันาระบบสขุภาพชมุชนเพ่ือเสริมสร้าง

ความมัน่คงด้านสขุภาพแก่ผู้สงูอายโุรคเรือ้รัง โดย ผศ.ขนิษฐา พิศฉลาด 

สาํนกัวิชาพยาบาลศาสตร์ เสนอคูมื่อการเสริมสร้างความมัน่คงด้านสขุภาพ 

ผู้สงูอายโุรคเรือ้รัง 6. 1 อําเภอ  1 รพ.สต. : ต้นแบบการดแูลผู้สงูอายกุลุม่

พึ่งพา โดย ผศ.พรทิพย์ สารีโส สํานกัวิชาพยาบาลศาสตร์ นําเสนอแนว

ปฏิบตัท่ีิดีสูก่ารเป็นต้นแบบการดแูลผู้สงูอายกุลุม่พึง่พาของจงัหวดัเชียงราย  

สําหรับหวัข้อ สิง่แวดล้อม P.M 2.5 โดยชมุชนมีสว่นร่วม ประกอบด้วย 

งานวิจยัลําดบัท่ี 7.  คน ผึง้ ป่า : การออกแบบใหม่จากฐานภมิูปัญญา 

เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีมีมูลค่าสูง โดย ผศ.ดร.พลวัฒ  

ประพฒัน์ทอง สํานกัวิชาศลิปศาสตร์ นําแสนอ (1) ผลผลตินํา้ผึง้ : ผึง้เลีย้งคน

คนเลีย้งผึง้ และ (2) องค์ความรู้ สําหรับเป็นแนวทางในการจดัการภมิูปัญญา

เพ่ือความยั่งยืนของทรัพยากรป่าท่ียั่งยืน 8. โครงการการพัฒนาผู้ นํา 

ด้านสิ่งแวดล้อมในอาสาสมัครเยาวชน โดย ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์  

สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ นําเสนอ เคร่ืองมือและชุดกิจกรรมเพ่ือบ่มเพาะ 

อาสาสมคัรเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม และ 9. เอ็ม-แคร์: ระบบตรวจสอบ

และเฝา้ระวงัฝุ่ นออนไลน์ (M-Care: Online Dust Monitoring System)  

โดย อาจารย์สรุพล วรภทัราทร สํานกัวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นําเสนอ 

ระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังฝุ่ นออนไลน์ (M-Care: Online Dust  

Monitoring System) 

รายช่ือผลงานวจิยั มฟล. เพื่อเข้าร่วมน�าเสนอในงาน 
“มหกรรมงานวจิยัแห่งชาต ิ2563” 
(Thailand Research Expo 2020)

มฟล. วิชาการ
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มฟล. โดย หน่วยวิจยัด้านการดแูลผู้สงูอายุ สํานกัวิชาพยาบาล

ศาสตร์ ร่วมกบั สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัเชียงราย ศนูย์อนามยัท่ี 1 

เชียงใหม ่ และองค์การบริหารสว่นจงัหวดัเชียงราย จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการ

แบบผสมผสานร่ือง ‘การพัฒนาศกัยภาพผู้ดูแลระบบการดูแลผู้สูงอายุ’ 

จ.เชียงราย รุ่นท่ี 1 หลกัสตูร 70 ชัว่โมง ระหวา่งวนัท่ี 13 กรกฎาคม – 11 

สงิหาคม 2563 ท่ีสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัเชียงราย โดยมี ผศ.พรทิพย์  

สารีโส ผู้ ช่วยคณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากรหลัก  

มีกลุ่มเป้าหมายผู้ เข้าอบรมเป็นบุคลากรสาธารณสุขทุกตําบลในจังหวดั

เชียงราย และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุท่ีเป็นบคุลากรหลกัด้านการดแูลผู้สงูอาย ุ 

มฟล. ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ท่ีพิเศษเพ่ือการ 

ทอ่งเท่ียวอยา่งยัง่ยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) และจงัหวดัเชียงราย จดัการ

ประชมุวิเคราะห์ศกัยภาพ โอกาส ความโดดเดน่ ปัญหาอปุสรรค และแนวทาง

การขับเคลื่อนพืน้ท่ีจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก  

(Creative City) เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ท่ีโรงแรม เลอ เมอริเดียน 

จ.เชียงราย โดยผู้ เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วย กลุ่มผู้ เ ช่ียวชาญ

ด้านวัฒนธรรม กลุ่มนักสร้างสรรค์ ภาคธุรกิจ ภาคราชการและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้นําเสนอแนวคิดวิเคราะห์ ท่ีเป็นประโยชน์ในการ 

ดําเนินกิจกรรม โดยทาง มฟล. จะนําผลจากการประชมุไปสร้างการรับรู้เร่ือง

เมืองสร้างสรรค์ในพืน้ท่ีเชียงรายตอ่ไป

นางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยธุยา ผู้อํานวยการการท่องเท่ียว 

แหง่ประเทศไทย (ททท.) สํานกังานเชียงราย  ร่วมกบัสถาบนัชาและกาแฟ 

แห่งมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ซึ่งนําโดย ดร.ปิยาภรณ์  เช่ือมชยัตระกูล  

หวัหน้าสถาบนัฯ และกลุม่คนรักกาแฟเชียงราย จดักิจกรรม Kick Off เดือน

แหง่ชาและกาแฟเชียงราย 2020 (Chiangrai Tea & Coffee Month 2020) 

ณ ไร่ชาวงัพดุตาล อ.แมฟ่า้หลวง จ.เชียงราย ผา่นทางการ Live Streaming 

"TEA & COFFEE TALKS #3 Now and Next : ก้าวตอ่ไปของอตุสาหกรรม 

ชาและกาแฟไทย” ภายใต้มาตรการปอ้งกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตอบโจทย์การส่งเสริมภาพลกัษณ์

จงัหวดัเชียงรายให้เป็นเมืองแหง่ชาและกาแฟท่ีโดดเดน่ลํา้สมยั เม่ือวนัองัคาร

ท่ี 30 มิถนุายน 2563 ซึง่กิจกรรม Kick Off ได้จดัขึน้ตลอดเดือนกรกฎาคม 

ส�านกัวชิาพยาบาลศาสตร์ มฟล. 
ร่วม สสจ.เชียงราย จัดอบรมการพัฒนา
ศกัยภาพผู้ดแูลระบบการดแูลผู้สูงอายุ

มฟล. จับมอื อพท. ขับเคลือ่นเชยีงราย 
ไปสูเ่มอืงสร้างสรรคข์องยเูนสโก

สถาบนัชาและกาแฟ มฟล. ร่วมกิจกรรม 
เปิดงานเดอืนชาและกาแฟ 2020

หวังให้ผู้ สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีถูกต้อง 

โดยผู้ดแูลมีความรู้ มีทกัษะ สามารถให้การดแูลและฟืน้ฟูสมรรถภาพได้

อยา่งถกูต้องและมีศกัยภาพ 

2563 เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการทอ่งเท่ียวมายงัจงัหวดัเชียงราย ในวิถีทอ่งเท่ียว

รูปแบบใหม่หรือ New Normal โดย ททท. ได้รวบรวมร้านชาและกาแฟ

กวา่ 40 ร้าน ท่ีรังสรรค์เมนเูดด็ให้นกัทอ่งเท่ียวได้ชมและด่ืมด่ํากนัอยา่งจใุจ  

และยงัมีกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมายเพ่ือรองรับกระแสการทอ่งเท่ียวตอ่ไป 

มฟล. วิชาการ

10



รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. พร้อมผู้ บริหารและ

คณาจารย์ ต้อนรับ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒิุสภาพบประชาชนใน

พืน้ท่ีจงัหวดัภาคเหนือ (ตอนบน) นําโดย พลเอก สงิห์ศกึ สงิห์ไพร รองประธาน

วฒิุสภา คนท่ีหนึง่ ในฐานะประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยสมาชิกวฒิุสภา  

ลงพืน้ท่ีเพ่ือรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากอธิการบดี  

คณะผู้บริหาร และคณะอาจารย์ มฟล. ในประเดน็ ตา่งๆ อาทิ ด้านหมอกควนั

ในสว่นของการขบัเคลือ่น พ.ร.บ.อากาศสะอาด ด้านการพฒันาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษของจังหวัดเชียงรายในส่วนท่ีเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัย 

แมฟ่า้หลวงกบัจงัหวดัเชียงราย และด้านอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลยัจะมีสว่นร่วม

เม่ือวนัท่ี 18 กันยายน 2563 มฟล. โดย ดร.พนม วิญญายอง  

รองอธิการบดี รับมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Connect  

Carebot ลงพืน้ท่ีปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากกลุ่มทรู  

โดยคุณจินดาภรณ์ มะโนวรรณา ผู้ จัดการทัว่ไป เขตภาคเหนือตอนบน  

และคุณธวัชชัย ฤกษ์สําราญ รองผู้ อํานวยการธุรกิจโมบายล์และ 

คณะกรรมการยทุธศาสตร์ 5G บมจ.ทรูคอร์ปอเรชัน่ ซึง่ได้จดังานแถลงขา่ว

ต่อสื่อมวลชน โดยมี ผศ.ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง คณบดีสํานกัวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล. กลา่วต้อนรับผู้ ร่วมกิจกรรม 

ทัง้นี ้ ในกิจกรรมแถลงข่าวได้ระบุว่าพร้อมนําอัจฉริยภาพของ

เทคโนโลยี 5G สูส่ถาบนัการศกึษาไทย เพ่ือยกระดบัสู ่ Smart Education 

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้และพฒันานวตักรรมรูปแบบใหมน่อกห้องเรียน 

ปูทางสู่การเป็นสตาร์ทอัพตัวจริง เน้นให้นิสิตนักศึกษาคิดจริง ทําจริง  

เม่ือวนัท่ี 28 มิถนุายน 2563 นกัศกึษาสํานกัวิชาจีนวิทยา มฟล.  

เข้าร่วมการแข่งขนักลา่วสนุทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดบัอดุมศกึษา 

ครัง้ท่ี 19 รอบคดัเลือกแหง่ประเทศไทย ประจําปี 2563 ผา่นระบบออนไลน์ 

ซึ่งจัดโดยฝ่ายการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตจีนแห่งประเทศไทย 

สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา และสํานกังานใหญ่สถาบนัขงจ่ือ 

แห่งประเทศไทย โดยผลการแข่งขนัครัง้นีมี้นกัศึกษา 6 คน ได้ผ่านรอบ 

คดัเลือกประเทศไทย จากผู้ เข้าแข่งขนั 105 คนทัว่ประเทศ โดยนกัศกึษา 

มฟล. ได้รับรางวลั ดงันี ้ รางวลัชนะเลิศ น.ส.ศนัสนี ใจอินทร์ ชัน้ปีท่ี 1,  

สมาชิกวฒิุสภา เยอืน มฟล. ฟงัความคดิเห็น 
ขอ้เสนอแนะ ปัญหาหมอกควนั-ไฟป่า 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

กลุม่ทร ูมอบหุน่ยนตอ์จัฉริยะ 5G แก่ มฟล. 
เปิดโอกาสใหน้กัศกึษากา้วสู่เส้นทาง
สตารท์อัพ

นศ.จนีวทิยากวาดรางวลัใหญ ่ การแขง่ขนั
กลา่วสนุทรพจนแ์ละความรู้ภาษาจีน
ระดบัอุดมศกึษา ครัง้ที ่19

ในการปฏิรูปประเทศตามแผนยทุธศาสตร์ชาติ เป็นต้น เม่ือวนัเสาร์ท่ี 11 

กรกฎาคม 2563 ท่ีห้องประชมุดอยตงุ อาคารวนัชยั ศริิชนะ มฟล. 

ในการพฒันาตอ่ยอดไอเดีย สร้างนวตักรรมท่ีเช่ือมโยงถงึภาคธรุกิจจริงจาก

หุ่นยนต์อจัฉริยะ โดยนกัศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมผ่าน

แพลตฟอร์ม ‘VLEARN’ เสริมความรู้พืน้ฐานด้านเทคโนโลยี 5G และหุน่ยนต์  

รวมถึงการต่อยอดไอเดีย กระบวนการพัฒนานวัตกรรมและเทคนิค 

การนําเสนอผลงานอยา่งมืออาชีพ

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 น.ส.พชัรพร ประเสริฐสงู ชัน้ปีท่ี 1, รางวลั 

รองชนะเลศิอนัดบัท่ี 3 น.ส.เดือนสกาว มงักร ชัน้ปีท่ี 3  และรางวลัผลโหวต

จากผู้ชมสงูสดุ 6,103 คะแนน น.ส.พชัรพร ประเสริฐสงู ชัน้ปีท่ี 1 

ศันสนี ใจอนิทร์ พชัรพร ประเสริฐสูง เดอืนสกาว มังกร

มฟล. วิชาการ
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มฟล. โดย สาํนกังานสง่เสริมและพฒันาวิชาการ (AEDO) จดักิจกรรม

แนะนําโครงการ MFU Learning Innovation Hub (MLI) แก่คณาจารย์ 

ท่ี เตรียมปรับการเรียนการสอนให้เป็นไปตามนโยบาย Learning  

Transformation เป็นการเรียนการสอนแบบ Blended Learning คือการ

สร้างการเรียนรู้แบบผสมผสาน ทัง้ออนไลน์และในชัน้เรียน เพ่ือสร้าง 

การเรียนการสอนให้ยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ทนัสมยัและยัง่ยืน โดยกิจกรรม 

จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 6 สงิหาคม 2563 ณ ห้อง 326 ชัน้ 3 อาคารพลเอกสําเภา  

ชูศรี (E4) โดยมี รศ.ดร. ชยาพร วฒันศิริ อธิการบดี เปิดกิจกรรม และ  

รศ.ดร. นนัทนา คชเสนี รองอธิการบดี ได้รายงานถงึท่ีมาของโครงการ และ

ในงานยงัมีการแนะนําการให้บริการในสว่นตา่งๆ ซึง่แบง่ออกเป็น 4 สว่น คือ 

1. การออกแบบการศกึษาสมยัใหม ่Modern Education

2. พฒันากระบวนการและทกัษะการเรียนรู้ New Skill Set

3. ถ่ายทอดเทคนิคการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ Training 

Workshop Consultation

4. พฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมทางการศกึษา Technology and 

Information

เม่ือวนัท่ี 25 สงิหาคม 2563 ศนูย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มฟล. 

ได้จดัพิธีเปิดพืน้ท่ี MFU Learning Space ท่ีอาคารศนูย์บรรณสารและ 

สื่อการศึกษา (ห้องสมดุ) ชัน้ 2 เพ่ือใช้เป็นพืน้ท่ีในการเรียนรู้ ติวหนงัสือ  

ทํางานกลุม่ ทําการบ้าน ระดมความคิด รวมทัง้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่ง

นักศึกษาและคณาจารย์ โดยในพิธีมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภา

มหาวิทยาลยั เป็นประธาน ทัง้ยงัได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชยาพร วฒันศิริ 

อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ พนกังาน และนกัศกึษา ร่วมพิธี

MFU Learning Space ถูกออกแบบเพ่ือเป็นพืน้ท่ีสําหรับการ 

แลกเปลีย่นการเรียนรู้ และกิจกรรมสร้างสรรค์สาํหรับนกัศกึษาและบคุลากร 

โดยแบง่เป็นโซนตา่งๆ ให้สอดคล้องกบัรูปแบบการเรียนรู้ เชน่ โซนกิจกรรม

กลุม่ โซนไอที โซนเอกเขนก ตกแตง่ด้วยเฟอร์นิเจอร์ท่ีหลากหลายรูปแบบ 

ท่ีเอือ้ตอ่การใช้งาน มีความยืดหยุน่สามารถปรับเปลีย่นได้ตามความต้องการ 

มีสญัญาณ Wi-Fi ครอบคลุมพืน้ท่ี เพ่ือตอบโจทย์พฤติกรรมการเรียนรู้ 

ของคนรุ่นใหม ่และเพ่ิมความปลอดภยัด้วยประตทูางเข้าระบบ RFID และ

กล้องวงจรปิด โดยเปิดให้บริการทกุวนั เวลา 08.00-22.00 น. และในชว่ง

สอบเปิดให้บริการ 24 ชัว่โมง สามารถเข้าใช้บริการโดยใช้บตัรประจําตวั 

นักศึกษาและบัตรประจําตัวพนักงาน มฟล. สแกนผ่านประตูทางเข้า  

เปิดให้บริการตัง้แตว่นัท่ี 25 สงิหาคม 2563 เป็นต้นไป

เปิดตัว MFU Learning 
Innovation Hub

MFU Learning Space 
รองรับการเรียนรู ้
อย่างไม่มีขีดจ�ากัด

New Different Better Together
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มหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง (มฟล.) วดัร่องขุน่ และศนูย์วิปัสสนาสากล

ไร่เชิญตะวนั มีแนวคดิร่วมกนัในการจดัให้มีหลกัสตูรระยะสัน้ โดยเป็นการ

ศกึษาทัง้ในแงม่มุของศาสนาและศลิปะ เพ่ือเป็นการสง่เสริมผู้ ท่ีมีความสนใจ

ศกึษาด้านพทุธศิลป์ โดยเน้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านสนุทรียศาสตร์  

ทัง้ทฤษฎีและสามารถปฏิบตั ินําหลกัการมาปรับใช้ในด้านการบริหารจดัการ 

การอนรัุกษ์ สร้างสรรค์ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานพทุธศิลปกรรมให้เป็นท่ี

ประจกัษ์ตอ่สาธารณะ ทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ 

หลกัสตูรระยะสัน้ สาขาวิชาพทุธศิลปกรรม เป็นหลกัสตูรการเรียน

การสอนรูปแบบใหม่ โดยเปิดโอกาสให้พระภิกษุ สามเณร ประชาชนและ

ผู้สนใจด้านศิลปะ ได้เข้ามาศกึษาเรียนรู้ โดยหลกัสตูรแบ่งการศกึษาออก

เป็น 3 ระดบั ได้แก่ ระดบัท่ี 1 พทุธศิลป์ขัน้พืน้ฐาน ระดบัท่ี 2 พทุธศิลป์

สร้างสรรค์ และระดบัท่ี 3 พทุธศลิป์สร้างสรรค์ขัน้สงู โดยผู้ ท่ีสําเร็จการศกึษา

ตามแผนการเรียนการสอนในแต่ละระดบั จะได้รับใบประกาศการสําเร็จ 

การศกึษาท่ีรับรองโดย อธิการบดีมหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง พระเมธีวชิโรดม 

(วฒิุชยั วชิรเมธี) และศาสตรเมธี ดร. เฉลมิชยั โฆษิตพิพฒัน์ ศลิปินแหง่ชาติ

หลกัสตูรสัน้ระดบัท่ี 1 พทุธศิลป์พืน้ฐาน เน้นสร้างเสริมองค์ความรู้

ด้านสนุทรียศาสตร์ให้แก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชนทัว่ไปได้ศกึษา  

ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหาร

จดัการ การอนรัุกษ์ การสร้างสรรค์ รวมถึงการนําองค์ความรู้ไปประยกุต์ 

ให้เข้ากบับริบทสิง่แวดล้อม วฒันธรรมท้องถ่ินได้อยา่งหมาะสม

ระดบัท่ี 2 พทุธศลิป์สร้างสรรค์ เน้นสร้างเสริมและพฒันาองค์ความรู้ 

ด้านศลิปะ เน้นการปฏิบตังิานทัง้ด้านจิตกรรม ประตมิากรรม และเทคนิคการ

สร้างสรรค์อ่ืนๆ ในการค้นคว้าหาแนวทางในการสร้างสรรค์รูปแบบอตัลกัษณ์ 

เฉพาะตน 

ระดบัท่ี 3 พทุธศิลป์สร้างสรรค์ขัน้สงู เน้นคดัสรรผู้ ท่ีสนใจท่ีจะศกึษา 

พัฒนารูปแบบ แนวทางการสร้างสรรค์งานศิลปะให้เกิดเป็นรูปแบบ 

การสร้างสรรค์ในอตัลกัษณ์เฉพาะตน

มฟล. เปิดตัวหลกัสตูร 
ระยะสัน้ ‘พุทธศลิปกรรม’ 
โอกาสเดยีวทีจ่ะไดเ้รยีน 
ศลิปะกับยอดศลิปิน

รายงานพิเศษ
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มฟล. จัดกิจกรรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยสังคม 
ที่โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

กงสลุใหญส่หรฐัฯ มอบอุปกรณ์
ป้องกนั COVID-19 ให้แก่ มฟล. 
น�ามอบให้กลุ่มชาติพันธุ์ในเชียงราย

มฟล. จับมือเครือบุญรอด จัดกิจกรรม 
“สิงห์อาสาอบรมสร้างอาชีพ” 
หลักสูตรเครื่องดื่มร้อน-เย็นเต็มสูตร

เม่ือวนัพธุท่ี 19 สิงหาคม 2563 มฟล. โดย ศนูย์บริการวิชาการ  

จดักิจกรรมเยาวชนร่วมใจต้านภยัสงัคม : คืนคนดีให้ผู้ปกครอง (การปอ้งกนั

การมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร) ให้กับกลุ่มนักเรียนระดบัมธัยมศึกษา 

ชัน้ปีท่ี 3 และ 4 รวมจํานวน 115 คน ณ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม  

อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยกิจกรรมจัดขึน้เพ่ือให้ความรู้ 

ความเข้าใจแก่เยาวชนถึงผลกระทบของการตัง้ครรภ์ก่อนวัยอันควร  

พร้อมให้ความรู้เก่ียวกบัการปอ้งกนัการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร

เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.ชยาพร วฒันศิริ อธิการบดี 

มฟล. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายฌอน โอนีลล์ กงสลุใหญ่ 

สหรัฐอเมริกา ประจําจังหวัดเชียงใหม่ ท่ีได้เดินทางมามอบวัสดุด้าน

สาธารณสขุ ชดุป้องกนัไวรัส COVID-19 ส่วนบคุคล รวมมลูค่า 14,500 

เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 450,000 บาท โดยทางสํานกัวิชานวตักรรม

สงัคม มฟล. จะนําไปมอบให้โครงการปอ้งกนัภยัจากโรค COVID-19 ในกลุม่

ประชากรแรงงานข้ามชาต ิและกลุม่ชาตพินัธ์ท่ีุอาศยัอยูใ่นจงัหวดัเชียงราย 

โดยวสัดอุปุกรณ์ดงักลา่ว ได้รับการสนบัสนนุในการจดัซือ้โดยคณะกรรมการ

ท่ีปรึกษาทางการทหารสหรัฐฯ ประจําประเทศไทย (จสัแมกไทย)

เม่ือวนัท่ี 29 มิถนุายน 2563 มฟล. ร่วมกบั บริษัท บญุรอดบริวเวอร่ี  

จํากดั จดักิจกรรม “สงิห์อาสาอบรมสร้างอาชีพ” กลุม่ทกัษะวิชาชีพทางด้าน

อาหาร หลกัสตูรท่ี 2 เคร่ืองด่ืมร้อน-เย็นเต็มสตูร เมนอิูตาเลียนโซดาและ 

เมนชูา ทัง้นี ้เป็นความร่วมมือกบับริษัทในเครือของบริษัทบญุรอดบริวเวอร่ี 

จํากดั ได้แก่ โซดาสงิห์, ทีมบาริสต้า จากสงิห์ปาร์ค คาเฟ่ โดยทีมอาจารย์ 

มฟล. ได้อบรมสอนทําเบเกอร่ีอย่างง่าย พร้อมหลกัพืน้ฐานด้านสขุภาพ

อนามยัในร้านอาหาร ให้แก่ผู้ เข้าอบรมจํานวน 30 คน ท่ีห้องปฏิบตักิารครัว 

ชัน้ 4 อาคาร E-Park โดยการประสานงานจากสถาบนัวิจยัและนวตักรรม 

สว่นจดัการทรัพย์สนิทางปัญญาและนวตักรรม มฟล.

มฟล. เพื่อชุมชน
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รพ.มฟล.การแพทย์บูรณาการ  
จับมือ Wellness Center อบรมความรู้ 
ด้านการดูแลตนเองเบื้องต้น  
ด้วยศาสตร์การแพทย์บูรณาการ

มฟล. จัดอบรมท�าหน้ากาก DIY 
รับมือ PM 2.5 และ COVID-19

เม่ือวนัท่ี 8-10 กนัยายน 2563 โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง  

(การแพทย์บูรณาการ) ร่วมกับ ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่ง

ภาคเหนือและอนภุมิูภาคลุ่มแม่นํา้โขง (MFU Wellness Center) ได้จดั

อบรมความรู้ด้านการดแูลตนเองเบือ้งต้น ด้วยศาสตร์การแพทย์บรูณาการ  

โดยการให้ความรู้ตามศาสตร์การแพทย์บูรณาการ ได้แก่ 1. การกดจุด

ต้านภัยร้ายด้วยศาสตร์การแพทย์จีน โดย พจ.ศิริตรา วศะพงศ์ แพทย์

แผนจีน ประจําแผนกระบบประสาทและสมอง 2. การส่งเสริมสุขภาพ 

เพ่ือบํารุงอวัยวะท่ีช่วยในการหายใจ และอวัยวะท่ีเก่ียวข้องกับการ 

ย่อยอาหาร ในทางการแพทย์แผนไทย โดย พทป.วรัญญู ศรีประเสริฐ  

แพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจําแผนกอายุรกรรม 3. การยืดกล้ามเนือ้

เพ่ือบรรเทาอาการปวด โดย กภ.กรกวิณท์ อินต๊ะเมา นกักายภาพบําบดั  

ประจําแผนกออร์โธปิดกิส์และเวชศาสตร์การกีฬา นอกจากท่ีผู้ เข้าร่วมจะได้

รับความรู้ ในกิจกรรมยงัมีการมอบชาสมนุไพรจีนแชเ่ท้า และคูมื่อการดแูล

สขุภาพด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน ให้กบัผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้นํากลบัไป

ศกึษาตอ่ยอดด้วยตนเองท่ีบ้านอีกด้วย

วนัท่ี 15 กนัยายน 2563 สํานกัวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ สํานกัวิชา 

วิทยาศาสตร์ โดยการสนับสนุนจากกองทุนเมืองไทยไร้หมอกควัน 

มหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง จดัอบรมเชิงปฏิบตักิาร “หน้ากากผ้า DIY ปอ้งกนั

ภยั COVID-19 และ PM 2.5 โดยมีคณุปิยวรรณ แก้วศรี ผู้ เช่ียวชาญด้าน 

การทําหน้ากาก DIY จากกลุ่ม DIY หน้ากากอนามัยป้องกัน PM 2.5  

เชียงราย มาเป็นวิทยากร พร้อมด้วย อาจารย์สิตางค์ คงกระโทก  

สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล, และ คุณพัทธยาพร อุ่นโรจน์  

สํานกัวิชาวิทยาศาสตร์ มฟล. ร่วมดําเนินการอบรม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม

จากบคุลากรภายใน มฟล. ประชาชนโดยรอบ กลุม่แมบ้่าน อสม. ข้าราชการ

บํานาญ และมลูนิธิบาลา รวมกวา่ 100 คน

มฟล. เพื่อชุมชน
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ในรั้ว มฟล.

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จดัพิธีลงนามถวายพระพร

ชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เ พ่ือเป็นพนักงาน

ของรัฐท่ีดีและพลังของแผ่นดิน เ น่ืองในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 28 กรกฎาคม 

2563 โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วฒันศิริ อธิการบดี เป็นประธาน 

พร้อมด้วยผู้ บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา  

เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกนั ทัง้นี ้อธิการบดีได้นําคณะ

ร่วมถ่ายบนัทกึเทปถวายพระพรชยัมงคล ในวนัท่ี 16 กรกฎาคม 

2563 ณ สถานีวิทยโุทรทศัน์แหง่ประเทศไทย จงัหวดัเชียงใหม ่

เพ่ือแสดงความจงรักภกัดีและสํานกึในพระมหากรุณาธิคณุ

มหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง จดัพิธีถวายเทียนพรรษาและ

ผ้าอาบนํา้ฝน ประจําปี  2563 ณ วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลมิ

พระเกียรตฯิ โดยมี รศ.ดร.วนัชยั ศริิชนะ นายกสภามหาวิทยาลยั 

เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.ชยาพร วฒันศริิ อธิการบดี  

ผู้บริหาร พนกังานและนกัศกึษา โดยประธานในพิธีจดุธปูเทียน

บชูาพระรัตนตรัย พิธีกรนําไหว้พระและอาราธนาศีล  ประธาน

สงฆ์ให้ศีล จากนัน้เป็นการบรรยายธรรมเร่ืองอานิสงส์แหง่การ

ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบนํา้ฝน จบแล้วพิธีกรนํากลา่วคํา

ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบนํา้ฝน ผู้บริหารถวายเทียนพรรษา

และผ้าอาบนํา้ฝนแดพ่ระสงฆ์จาก 7 วดัโดยรอบมหาวิทยาลยั  

พร้อมทัง้ชุดหลอดไฟและปัจจัย พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอนั

เสร็จสิน้พิธี

พิธีถวายเทียนพรรษา
และผ้าอาบน�้าฝน 
ประจ�าปี 2563

พิธีลงนามถวายพระพร
และถวายสตัยป์ฏญิาณ 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิ ธีลงนามถวาย

พระพรชัยมงคล เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง 12 สิงหาคม ของทุกปี โดยมี รศ.ดร.ชยาพร  

วัฒนศิริ อธิการบดีเป็นประธาน นําผู้ บริหาร คณาจารย์ 

พนกังาน และนกัศกึษา เข้าร่วมพิธีท่ีบริเวณโถงอเนกประสงค์ 

อาคารเรียนรวม 1 โดยในพิธีการ ประธานเปิดกรวยดอกไม้

บนธูปเทียนแพ ก่อนกล่าวคําถวายพระพรชัยมงคล และ

ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนัน้ประธานในพิธี 

ลงนามในสมดุลงนามถวายพระพร เป็นอนัเสร็จสิน้พิธี

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

11 

ส.ค.
3 

ก.ค.

24 

ก.ค.
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ในรั้ว มฟล.

รศ.ดร.ชยาพร วฒันศิริ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี

วางพวงมาลาถวายสกัการะเน่ืองในวนัมหิดล ประจําปี 2563  

โดยได้รับเกียรตจิากหนว่ยงานสว่นราชการ ศาล ทหาร ตํารวจ 

แพทย์ พยาบาล เข้าร่วมพิธีจํานวนมาก ณ ห้องโถงอเนกประสงค์ 

โรงพยาบาลศนูย์การแพทย์มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ซึง่วนัท่ี  

24 กนัยายน เป็นวนัคล้ายวนัสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลา 

ธิเบศร อดลุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ ได้รับการถวาย

พระสมญัญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทัว่ไปวา่ “พระบดิา

แหง่การแพทย์แผนปัจจบุนัของไทย”

สาํนกัวิชาพยาบาลศาสตร์   จดัพิธีมอบหมวก   ดวงประทีป  

และเข็มชัน้ปี ประจําปีการศกึษา 2563 ณ หอประชมุสมเดจ็ยา่  

พร้อมทัง้ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ให้ผู้ปกครองได้รับชม 

โดยก่อนเร่ิมพิธี รศ.ดร. ชยาพร วฒันศิริ อธิการบดี ได้ให้โอวาท

แก่ผู้ เข้าร่วมพิธี ความตอนหนึ่งว่า “พิธีนีแ้สดงให้เห็นถึงความ

พร้อมของนกัศกึษาพยาบาล ว่ามีความรู้ความสามารถพร้อม

ออกไปฝึกปฏิบัติกับผู้ ป่วยจริง และพร้อมเป็นท่ีพึ่งให้แก่ผู้ ท่ี

ป่วยไข้” ต่อมาเป็นพิธีมอบหมวก เข็มชัน้ปี และให้โอวาทโดย 

คณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ จากนัน้ผู้ รับมอบหมวก  

จดุดวงประทีปร่วมถวายสตัย์ปฏิญาณตอ่หน้าพระราชานสุาวรีย์ 

สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ
เนื่องในวันมหิดล24 

ก.ย.
พิธีมอบหมวก ดวงประทีป  
และเข็มชั้นปี นักศึกษาพยาบาล11

ก.ย.

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง  

ประจําปี 2563 เ พ่ือเฉลิมพระบารมีและด้วยสํานึกใน 

พระมหากรุณาธิคณุ ท่ีมีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี โดยจดัให้มีพิธีถวายเคร่ืองสกัการะพระราชานุสาวรีย์ฯ  

เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุลแดส่มเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี จากนัน้เป็นพิธีทางศาสนา ณ หอประชมุสมเดจ็ยา่ โดยมี 

รศ.ดร.วนัชยั ศริิชนะ นายสภามหาวิทยาลยั เป็นประธานในพิธี 

พร้อมทัง้ผู้บริหาร คณาจารย์ พนกังานและนกัศกึษา เข้าร่วมพิธี

พิธีทานหาแม่ฟา้หลวง 
ประจ�าปี 256317

ก.ค.

19รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 35
กรกฎาคม - กันยายน 2563



ในรั้ว มฟล.

ศาสตราจารย์ ดร.สจิุตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี  

พร้อมด้วยคณะผู้ บริหารให้การต้อนรับ H.E. Mr. Pirkka 

Tapiola เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจําประเทศไทย 

พร้อมภริยา ท่ีได้เดินทางมาเย่ียมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

และรับฟังสถานการณ์ชาและกาแฟของจังหวัดเชียงราย 

โดยมี ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ เช่ือมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบัน 

ชาและกาแฟฯ และอาจารย์ ดร.อมร โอวาทวรกิจ หวัหน้ากลุม่

งานกาแฟ ได้สรุปบทบาทของมหาวิทยาลยัในการขบัเคลื่อน

อตุสาหกรรมชาและกาแฟของประเทศไทย โดยมุง่หวงัผลกัดนั 

ให้จงัหวดัเชียงรายเป็นศนูย์กลางทางการค้า การลงทนุ และการ

ทอ่งเท่ียวด้านชาและกาแฟของภมิูภาคอาเซียน

มฟล. จดัพิธีมอบทนุการศกึษามหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง  

ประจําปีการศึกษา 2563 เพ่ือสืบสานเจตนารมณ์ในการเป็น

มหาวิทยาลยัแห่งโอกาสมาตลอดระยะเวลา 22 ปี แห่งการ

สถาปนา ตามดําริของอธิการบดีผู้ ก่อตัง้วา่ “นกัศกึษาทกุคนท่ีมี

ความสามารถท่ีจะเรียนได้ จะต้องได้เรียน และจะไมมี่นกัศกึษา

คนใดต้องออกจากมหาวิทยาลยัแห่งนี ้ เพราะความยากจน”  

ซึง่พิธีมอบทนุการศกึษานี ้เป็นสว่นหนึง่ของงานครบรอบ 22 ปี  

แห่งการสถาปนามหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง โดยได้รับเกียรติ

จาก รศ.ดร.วนัชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ ก่อตัง้และนายกสภา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย  

รศ.ดร.ชยาพร วฒันศริิ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

และแขกผู้ทรงเกียรตร่ิวมเป็นผู้มอบทนุการศกึษาให้แก่นกัศกึษา

ทนุ จํานวน 956 ทนุ รวมเป็นเงินกวา่ 23.53 ล้านบาท

มฟล. จัดกิจกรรม ‘นายกสภาฯ พบประชาคม 

มฟล.’ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ บริหารและพนักงานได้รับทราบ

แนวนโยบายในการบริหารจัดการและทิศทางในการพัฒนา

มหาวิทยาลยัจาก รศ.ดร.วนัชยั ศริิชนะ นายกสภามหาวิทยาลยั 

แม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีบุคลากร มฟล. สนใจเข้ารับฟังจํานวนมาก  

ทัง้นี ้ การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่าง 

ทางสังคม โดยนายกสภาฯ ได้กล่าวถึงความสําเร็จของ

มหาวิทยาลยัในด้านตา่งๆ ท่ีได้รับการยอมรับในระดบันานาชาต ิ

ด้วยบคุลากรเป็นกําลงัสําคญัในการขบัเคลื่อน 

พิธีมอบทุนการศึกษา 
สืบสานเจตนารมณ์
มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส 

กิจกรรม ‘นายกสภาฯ 
พบประชาคม มฟล.’24 

ส.ค.
25 

ก.ย.

มฟล.ต้อนรับเอกอัครราชทูต
สหภาพยุโรปประจ�าประเทศไทย 17 

ส.ค.
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ปีท่ี: 71 ฉบับท่ี: 22823
วันท่ี: ศุกร์ 17 กรกฎาคม 2563
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(บนซ้าย)

ภาพข่าว: รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ

รหัสข่าว: C-200717039087(16 ก.ค. 63/07:51) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.42 Ad Value: 10,362 PRValue : 31,086 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 41 ฉบับท่ี: 14329
วันท่ี: อังคาร 21 กรกฎาคม 2563
Section: First Section/กทม.-ภูมิภาค

หน้า: 9(บนขวา)

ภาพข่าว: ชุดป้องกันไวรัส

รหัสข่าว: C-200721005051(21 ก.ค. 63/06:10) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 12.87 Ad Value: 11,583 PRValue : 34,749 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 21 ฉบับท่ี: 1107
วันท่ี: เสาร์ 8 สิงหาคม 2563
Section: เสาร์สวัสดี/-

หน้า: 5(ล่าง)

คอลัมน์: Circular Eco.: ปลูกต้นกล้วยเพ่ิมพ้ืนที่ชุ่มน้ำ

รหัสข่าว: C-200808011046(8 ส.ค. 63/07:09) หน้า: 1/1

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 17.67 Ad Value: 28,272 PRValue : 84,816 คลิป: สี่สี(x3)

ปีท่ี: 71 ฉบับท่ี: 24349
วันท่ี: จันทร์ 10 สิงหาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 9(ล่าง)

หัวข้อข่าว: 'มฟล.'ส่ง9ผลงานวิจัยมหกรรมวิจัยแห่งชาติ

รหัสข่าว: C-200810021011(10 ส.ค. 63/05:43) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 19.58 Ad Value: 16,643 PRValue : 49,929 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 71 ฉบับท่ี: 22852
วันท่ี: เสาร์ 15 สิงหาคม 2563
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(บนขวา)

หัวข้อข่าว: มฟล.ต้อนรับน้องใหม่จัดกิจกรรมออนไลน์

รหัสข่าว: C-200815039127(14 ส.ค. 63/08:44) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 14.36 Ad Value: 15,796 PRValue : 47,388 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 1255
วันท่ี: อาทิตย์ 23 สิงหาคม 2563
Section: วันอาทิตย์/@ Taste

หน้า: 5(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: t@corner: กราโนลาบอล

รหัสข่าว: C-200823011022(23 ส.ค. 63/06:25) หน้า: 1/1

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 34.53 Ad Value: 55,248 PRValue : 165,744 คลิป: สี่สี(x3)
ปีท่ี: 71 ฉบับท่ี: 24361
วันท่ี: พุธ 26 สิงหาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 9(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: 'มฟล.'จัดทุนกว่า20ล.ช่วยนศ.ขาดแคลน-พิษโควิด

รหัสข่าว: C-200826021022(26 ส.ค. 63/06:04) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 15.59 Ad Value: 13,251.50 PRValue : 39,754.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 43 ฉบับท่ี: 15474
วันท่ี: พฤหัสบดี 23 กรกฎาคม 2563
Section: ประชาช่ืน/ภูมิภาค

หน้า: 17(กลาง)

คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: มอบชุดป้องกันโควิด

รหัสข่าว: C-200723020077(23 ก.ค. 63/03:10) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 7.29 Ad Value: 8,019 PRValue : 24,057 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 71 ฉบับท่ี: 22843
วันท่ี: พฤหัสบดี 6 สิงหาคม 2563
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(บนซ้าย)

ภาพข่าว: ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์

รหัสข่าว: C-200806039135(5 ส.ค. 63/07:40) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.84 Ad Value: 10,824 PRValue : 32,472 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 43 ฉบับท่ี: 15493
วันท่ี: อังคาร 11 สิงหาคม 2563
Section: ประชาช่ืน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

หน้า: 18(ล่างขวา)

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: มฟล.ส่ง9ผลงานโชว์มหกรรมวิจัย

รหัสข่าว: C-200811020109(11 ส.ค. 63/03:12) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 8.55 Ad Value: 9,405 PRValue : 28,215 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีท่ี: 71 ฉบับท่ี: 22865
วันท่ี: ศุกร์ 28 สิงหาคม 2563
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(ซ้าย)

คอลัมน์: โทรโข่งขยายข่าว: ทอดผ้าป่าทุนศึกษา มฟล.

รหัสข่าว: C-200828039151(27 ส.ค. 63/08:13) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 8.44 Ad Value: 9,284 PRValue : 27,852 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 71 ฉบับท่ี: 22865
วันท่ี: ศุกร์ 28 สิงหาคม 2563
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(บนซ้าย)

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.)

รหัสข่าว: C-200828039162(27 ส.ค. 63/08:08) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.85 Ad Value: 10,835 PRValue : 32,505 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 25908
วันท่ี: ศุกร์ 18 กันยายน 2563
Section: กีฬา/-

หน้า: 16(ล่าง)

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มฟล.ดันเชียงรายสู่ยูเนสโก

รหัสข่าว: C-200918004092(18 ก.ย. 63/06:15) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 13.13 Ad Value: 27,573 PRValue : 82,719 คลิป: สี่สี(x3)

ปีท่ี: 71 ฉบับท่ี: 22889
วันท่ี: จันทร์ 21 กันยายน 2563
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(บนขวา)

ภาพข่าว: ดร.พนม วิญญายอง

รหัสข่าว: C-200921039053(20 ก.ย. 63/06:11) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.75 Ad Value: 10,725 PRValue : 32,175 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 43 ฉบับท่ี: 15513
วันท่ี: จันทร์ 31 สิงหาคม 2563
Section: ประชาช่ืน/-

หน้า: 18(ขวา)

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: มฟล.ต้อนรับน.ศ.ใหม่

รหัสข่าว: C-200831020086(31 ส.ค. 63/02:58) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.32 Ad Value: 10,252 PRValue : 30,756 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 71 ฉบับท่ี: 22894
วันท่ี: เสาร์ 26 กันยายน 2563
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(ล่าง)

คอลัมน์: เจาะขุมปัญญาเย่ียมสถานศึกษา: มฟล.มุ่งสู่ความเลิศวิชาการ-งานวิจัย

รหัสข่าว: C-200926009074(26 ก.ย. 63/02:50) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 39.61 Ad Value: 43,571 PRValue : 130,713 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 43 ฉบับท่ี: 15538
วันท่ี: ศุกร์ 25 กันยายน 2563
Section: First Section/คอลัมน์

หน้า: 3(ล่าง)

หัวข้อข่าว: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 22 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

รหัสข่าว: C-200925020018(25 ก.ย. 63/01:57) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 109.47 Ad Value: 169,678.50 PRValue : 509,035.50 คลิป: สี่สี(x3)

ปีท่ี: 43 ฉบับท่ี: 15538
วันท่ี: ศุกร์ 25 กันยายน 2563
Section: First Section/คอลัมน์

หน้า: 3(ล่าง)

หัวข้อข่าว: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 22 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

รหัสข่าว: C-200925020018(25 ก.ย. 63/01:57) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 109.47 Ad Value: 169,678.50 PRValue : 509,035.50 คลิป: สี่สี(x3)




