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รศ.ดร.ชยาพร วฒันศริิ

อธิการบดีมหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง

 การเข้าสูก่ารจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัในระดบัโลกนัน้ ความหวงัของมหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวงก็คือต้องการ

วัดผลในสิ่งท่ีเรามี สิ่งท่ีเราเป็น เพ่ือท่ีจะได้ท�าตัวเองให้ดีท่ีสุด ในการสร้างระบบการบริหารจัดการให้ 

สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล ซึง่มีงานหลายด้านท่ีมหาวิทยาลยัได้ท�าควบคูก่บัการจดัการศกึษาไปด้วย ก็คือ 

เรามุ่งเน้นในเร่ืองของการพฒันาผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ การท�างานเพ่ือการพฒันาชุมชนและสงัคม พร้อมทัง้ 

ตอบรับกบัยทุธศาสตร์ชาตแิละสิง่ท่ีจะเดนิหน้าไปของประเทศไทย ท่ีส�าคญัท่ีสดุอีกอยา่งก็คือ การสร้างเครือขา่ย 

กบันานาอารยประเทศ ซึง่ต้องยอมรับว่าการได้รับการจดัอนัดบันัน้เป็นการสัง่สมผลงานมาโดยตลอด 21 ปี 

ไม่ใช่เกิดขึน้ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมานีเ้ท่านัน้ จากนีไ้ปสิ่งส�าคญัก็คือต้องท�าให้นกัวิจยัสามารถเดินหน้าท�างาน 

วิชาการของมหาวิทยาลยัได้อยา่งเข้มแข็ง ด้วยมหาวิทยาลยัมีความมุง่มัน่ท่ีจะเดนิหน้าอยา่งชดัเจน ในเร่ืองของ 

การท�างานตามแผนงานท่ีได้วางตัง้ไว้แตแ่รก เพ่ือก้าวไปในทศวรรษท่ี 3 นี ้ด้วยความมัน่คงและรอบคอบ
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มฟล. อนัดบั 1 ของไทย
จากการจดัอันดับโดย THE

เรื่องจากปก

 Times Higher Education (THE) ประกาศผลการจดัอนัดบั 

มหาวิทยาลยัโลกส�าหรับปี 2020 หรือท่ีเรียกว่า THE World University 

Rankings 2020 โดยส�ารวจจากมหาวิทยาลยัระดบัโลกประมาณ 1,400 แหง่ 

จาก 92 ประเทศ โดยทาง THE คดัเลือกเฉพาะมหาวิทยาลยัท่ีมีการจดั 

การเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี และมีจ�านวนเอกสารตีพิมพ์ลงวารสาร 

ในฐานข้อมูล SCOPUS ย้อนหลัง  5 ปีไม่ น้อยกว่า  1,000 ชิ น้ 

และมีจ�านวนเอกสารตีพิมพ์ไมน้่อยกวา่ 150 ชิน้ตอ่ปี ประกอบการพิจารณา 

จากคณุภาพการสอน ปริมาณ และช่ือเสยีงของงานวิจยั โดยในปีนีเ้ป็นปีแรก 

ท่ี มฟล. มีผลงานครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีทาง THE ก�าหนด และเม่ือการ

ประกาศผลคะแนนในด้านตา่งๆ ออกมาปรากฏวา่คะแนนด้าน การอ้างอิง

ผลการวิจยัและความเป็นนานาชาตขิอง มฟล. สงูสดุในประเทศ มีคะแนน 

74.4 และ 50.6 ตามล�าดบั

          รศ.ดร.ชยาพร  วฒันศริิ อธิบการบดี มฟล. เปิดเผยวา่ สิง่ท่ีเป็น 

แรงขับเคลื่อนให้ มฟล. ส่งผลด�าเนินการเม่ือมีหลักเกณฑ์ครบตาม 

ท่ีก�าหนดคือ การอยากรู้ระดบัความสามารถของตวัเองเพ่ือท่ีจะน�ามาพฒันา 

ปรับปรุงตวัเองให้ดีท่ีสดุ ในการจดัล�าดบัพิจารณาคะแนนใน 5 ด้าน ได้แก่ 

การเรียนการสอน (ร้อยละ 30) การวิจยั (ร้อยละ 30) การอ้างอิงผลการวิจยั 

(ร้อยละ 30) ความเป็นนานาชาติ (ร้อยละ 7.5) และรายได้จากภาค

อตุสาหกรรม (ร้อยละ 2.5)  สิ่งท่ีท�าให้คะแนนการอ้างอิงผลการวิจยัของ 

มฟล. ได้รับ 74.4 คะแนน เหตเุพราะเรามีศนูย์ความเป็นเลิศทางด้านการ

วิจยัเชือ้รา มีผลงานวิชการท่ีได้รับการอ้างอิงและตีพิมพ์เป็นบทความวิชาการ

เป็นอนัดบั 1 ของโลก และจากการสร้างผลงานวิจยัและนวตักรรมอย่าง 

ต่อเน่ืองจากกลุ่มวิจยัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิจยัทางการแพทย์-สขุภาพ  

ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวสัดศุาสตร์ ท่ีช่วยผลกัดนัให้เรามีคะแนนท่ีสงูสดุ 

ในประเทศ

	 ในช่วงปลายปี	 	 2562	 	 มีการประกาศผลการจัดอันดับที่ได้รับ 
การยอมรับจากทั่วโลกอย่าง	 Times	 Higher	 Education	 (THE)	 
โดย	 มฟล.	 ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่	 1	 ของประเทศไทยในด้าน 
การอ้างอิงผลงานวิจัย	 รายได้	 และภาพลักษณ์ในระดับนานาชาติ	ส่งผลให	้
มฟล.	อยู่อันดับที่	 601	 -	 800	ของโลกร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล	ซึ่งเป็น
อันดับสูงสุดของประเทศจาก	16	สถาบันการศึกษาในประเทศไทย

รศ.ดร.ชยาพร วฒันศริิ อธิการบดี
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เรื่องจากปก

 ส�าหรับคะแนนด้านความเป็นนานาชาตท่ีิเราได้รับ 50.6 คะแนน

นัน้เพราะ มฟล. มีนกัวิจยัท่ีมีผลงานวิจยัเป็นท่ียอมรับระดบัโลกจนได้รับเลอืก

ให้เป็น ‘นักวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิงสูง’  (Highly Cited Researchers)  

ในปี  2019 นอกจากนี ต้้องยกย่องท่านอธิการบดีผู้ ก่อตัง้  มฟล.  

รศ.ดร.วนัชยั ศิริชนะ ท่ีมีวิสยัทศัน์กว้างไกล ท่านได้วางรากฐานการเรียน 

การสอนให้ มฟล. ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลกัในการเรียนตัง้แต่ก่อตัง้

มหาวิทยาลยั ยกเว้นเพียงสาขาวิชาท่ีต้องเรียนตามวิชาชีพ เช่น ทางด้าน

กฎหมาย ภาษาจีนหรือพยาบาลท่ีเรียนด้วยภาษาตามหลกัสตูรท่ีก�าหนด  

แต่นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนวิชาพืน้ฐานเป็นภาษาอังกฤษทัง้หมด  

บวกเพ่ิมด้วยภาษาจีนอีก 2 รายวิชา จดุนี ้มฟล. มองวา่ภาษาเป็นแต้มตอ่ 

ท่ีจะท�าให้ไมว่า่จะเป็นการเรียนหนงัสอื การศกึษาหาความรู้ หรือการท�างาน 

ผู้ ท่ีรู้ภาษาสากลยอ่มเป็นท่ีได้รับการยอมรับ 

 ด้วยเหตนีุจ้งึท�าให้ มฟล. มีนกัศกึษาจากตา่งชาตมิาเรียนจ�านวน

มาก เพราะสื่อในการเรียนเป็นภาษาองัฤกษจึงไม่เป็นอปุสรรคท�าให้เกิด 

บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเป็นสากล ผนวกกบังานทางวิชาการของเหลา่ 

คณาจารย์ท่ีจะต้องท�าเอกสารการสอน งานวิจยัเป็นภาษาองักฤษ รวมถึง

ความร่วมมือกบัสถาบนัตา่งๆ ในตา่งประเทศ นบัวา่เป็นจดุแข็งของ มฟล.  

ท่ีเราสัง่สมมาเป็นระยะเวลากวา่ 20 ปี

					“คะแนนด้านความเป็นนานาชาติต้องยกย่อง

ท่านอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 

รศ.ดร.	 วันชัย	 ศิริชนะ	 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล	 

ท่านได้วางรากฐานการเรียนการสอนให้	 มฟล.	 

ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการเรียนต้ังแต ่

ก ่อตั้งมหาวิทยาลัย”	 รศ.ดร.ชยาพร	 วัฒนศิริ	 

อธิการบดี	กล่าว

รศ.ดร. วนัชยั ศริิชนะ อธิการบดีผู้ก่อตัง้ มหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง  

เรื่องจากปก
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ศาสตราจารย์เกียรตคิณุ ดร. เควิน เดวิด ไฮด์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา
กับเบื้องหลังความส�าเร็จระดับโลก 

 ในชว่งปีท่ีผา่นมา ขา่วในวงการอดุมศกึษาคอ่นข้างมีความคกึคกั 

เก่ียวกับเร่ืองการจัดอับดบัทางคุณภาพของมหาวิทยาลยัในแง่มุมต่างๆ  

จากองค์กรหรือหน่วยงานหลากหลาย มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง มีรายช่ือ 

ติดอนัดบัระดบัโลกในข่าวนัน้อย่างต่อเน่ืองอยู่หลายรายการ โดยมี “ศนูย์ 

ความเป็นเลศิทางด้านการวิจยัเชือ้รา” เป็นสว่นหนึง่ท่ีส�าคญัของความส�าเร็จนัน้ 

ขบัเคลือ่นโดย ศาสตราจารย์เกียรตคิณุ ดร. เควิน เดวิด ไฮด์ (Prof. Dr. Kevin 

David Hyde) อาจารย์ประจ�าส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ และหวัหน้าศูนย์ 

ความเป็นเลศิด้านการวิจยัเชือ้รา พร้อมนกัวิจยัและเจ้าหน้าท่ี  

 ผลกัดนัให้มหาวิทยาลยัได้รับการจดัอนัดบัต่างๆ อาทิ อนัดบัท่ี 

601-800 จากการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัโลกส�าหรับปี 2020 หรือ THE World 

University Rankings 2020 (THE-WUR 2020) ด้วยคะแนนสงูส�าหรับการ

อ้างอิงงานวิจยั และอนัดบัท่ี 1 ของประเทศไทย อนัดบัท่ี 1 ในเอเชีย และ

อนัดบัท่ี 19 ของโลก ส�าหรับหมวดพืชและสตัวศาสตร์ (Plant and Animal 

Science) จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 2020 Best Global  

Universities ของ U.S.News รวมถงึอนัดบัท่ี 1 ของโลกในกลุม่ Mycology 

ใน Centre for World University Rankings (CWUR) 2017 เป็นต้น

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ไฮด์ เป็นอาจารย์ชาวอังกฤษ  

เร่ิมท�างานท่ีมหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง เม่ือมกราคม 2551 ในสงักดัส�านกัวิชา

วิทยาศาสตร์ เป็นผู้ มีความเช่ียวชาญและเป็นท่ียอมรับในวงวิชาการระดบั

นานาชาตใินการวิจยัด้านเหด็และรา (Mycology) โดยเฉพาะในการศกึษา

ความหลากหลายทางชีวภาพและความสมัพนัธ์ในเชิงวิวฒันาการของเห็ด

และรา 

        ทัง้นีไ้ด้สอนในรายวิชาท่ีเก่ียวข้องและสร้างผลงานวิจยัและตีพิมพ์ 

เผยแพร่ผลงานวิจยัมากกวา่ 800 ผลงาน  ยงัเป็นนกัวิจยัพ่ีเลีย้งให้กบันกัวิจยั 

รุ่นใหม่ของส�านกัวิชาวิทยาศาสตร์และส�านกัวิชาท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนได้ 

ผลกัดนัให้มหาวิทยาลยัจดัตัง้ศนูย์ความเป็นเลิศด้านการวิจยัเชือ้ราในปี  

พ.ศ. 2555 พร้อมด�ารงต�าแหนง่หวัหน้าศนูย์ขบัเคลือ่นงานวิจยัทางด้านเชือ้รา

 ศนูย์ความเป็นเลศิทางด้านการวิจยัเชือ้รา มีพนัธกิจ หลกั 4 ด้าน 

ดงันี ้ ด้านการวิจยั ศกึษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ อนกุรมวิธาน 

และวงศ์วานวิวฒันาการของเชือ้เห็ดราจากประเทศไทย ศึกษาการเพาะ 

เลีย้งเห็ดกินได้และเห็ดป่า ศกึษาการปรับปรุงพนัธุ์เห็ด ศกึษาการหาสาร 

ออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากเห็ดรา เพ่ือการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ อาทิ 

การเกษตร อตุสาหกรรม และการแพทย์, ด้านบริการชมุชน โดยความร่วมมือ 

กบัองค์กรทัง้ภายในและภายนอก, ด้านการเป็นศนูย์กลางด้านความร่วมมือ

และด้านข้อมลูสายพนัธุ์เชือ้เห็ดรา ความหลากหลาย และการเก็บรักษา

ตัวอย่างแห้งในระดับภูมิภาคเอเชียและนานาชาติ และด้านการเป็น

ศนูย์กลางในการเผยแพร่ผลงานด้านเชือ้เหด็ราในระดบันานาชาติ

  ผลงานท่ีผ่านมา ได้ท�าการศกึษาเก่ียวกบัความหลากหลายทาง 

ชีวภาพของเชือ้เห็ดราในประเทศไทย โดยค้นพบและรายงานเชือ้เห็ดรา 

สายพันธุ์ใหม่มากกว่า 600 ชนิดจากประเทศไทยและได้ตีพิมพ์ผลงาน 

ทางวิชาการมากกวา่ 700 ผลงาน โดยปัจจบุนั ศนูย์ฯ ได้มีการเก็บสายพนัธุ์

ของเชือ้เห็ดราในคลงัสายพันธุ์ เชือ้เห็ดรา ณ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

ประมาณ 10,000 ตวัอย่าง ซึง่ประกอบด้วย สายพนัธุ์เชือ้เห็ดราชนิดใหม ่

มากกว่า 2,000 ชนิด และเชือ้เห็ดราท่ีส�าคัญท่ีจะสามารถน�าไปใช้ใน 

ด้านตา่งๆ ตอ่ไป 

 นอกจากนี ้ยงัได้มีการศกึษาการเพาะเลีย้งเหด็ป่าจากประเทศไทย 

และศกึษาหาสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพชนิดใหม ่การหาสารส�าคญัแหลง่ใหม ่

จากเห็ด ได้รายงานเห็ดป่าชนิดใหม่ท่ีมีสารส�าคญัมากกว่า 20 ตวัอย่าง  

ซึง่มีศกัยภาพในการเพาะเลีย้งและสง่เสริมให้กบัเกษตรกรและภาคอตุสาหกรรม 

ต่อไป ศนูย์ฯ ได้จดัอบรมเพาะเห็ดให้แก่ผู้ ท่ีสนใจ จดังานประชมุวิชาการ 

และจัดอบรมเชิงปฏิบตัิการความรู้เฉพาะทางและเทคโนโลยีใหม่ในการ 

ศึกษาเก่ียวกับเห็ดราให้กับนักศึกษาและผู้ ท่ีสนใจ ซึ่งนับเป็นพันธกิจ 

ในด้านบริการวิชาการแก่ชมุชน

 ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชือ้รา โดยศาสตราจารย์

เกียรตคิณุ ดร. ไฮด์ ได้กลา่ววา่ จะยงัคงรักษาต�าแหนง่มหาวิทยาลยัวิจยัเชือ้

เห็ดราอันดับหนึ่งของโลก และรักษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้อยู่ใน 

อันดับท่ีสูงท่ีสุดในฐานะมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยและ 

เอเชีย โดยความส�าเร็จจากการจดัอนัดบัโลกได้ยืนยนัแล้ววา่ มหาวิทยาลยั

แม่ฟ้าหลวง เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยท่ีดีท่ีสุดส�าหรับวิจัยด้านเห็ดและรา 

รวมทัง้สตัวศาสตร์ในประเทศไทย เอเชียและทัว่โลก

เรื่องจากปก

5รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 32
ตุลาคม - ธันวาคม 2562



ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ฮับสุขภาพ – ลุ่มน�้าโขง

 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ได้รับการพดูถึงอย่างมากทัง้เก่ียวกบัความ 

สวยงามและจากการจดัอนัดบัคณุภาพการศกึษาตา่งๆ โดยเฉพาะเม่ือครัง้ครบรอบ 

สถาปนามหาวิทยาลยัในปีท่ี 21 รศ.ดร.วนัชยั ศริิชนะ ประธานกรรมการอ�านวยการ 

ศนูย์การแพทย์ มฟล. และรศ.ดร.ชยาพร วฒันศริิ อธิการบดี ประกาศขบัเคลื่อน 

ศนูย์การแพทย์ มฟล.เป็นศนูย์กลางการแพทย์ หรือ Medical Education Hub และ 

Medical Service Hub ของอนภุมิูภาคลุม่แมน่�า้โขง อนัประกอบด้วย ไทย เมียนมา 

ลาว เวียดนาม กมัพชูา และจีนตอนใต้

 โดยศนูย์การแพทย์มหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง ประกอบด้วยโรงพยาบาล 

ศนูย์การแพทย์มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

และศนูย์บริการสขุภาพแบบครบวงจรแหง่ภาคเหนือและอนภุมิูภาคลุม่แมน่�า้โขง

 อธิการบดี มฟล. กลา่ววา่ “เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองหลกัท่ีต้องด�าเนินการตอ่ไป 

คือการพฒันาศนูย์การแพทย์มหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง ซึง่อยูใ่นชว่งของการเจริญ 

เติบโตท่ีจะต้องขับเคลื่อนให้ถึงสมรรถนะให้บริการการดูแลสุขภาพและ 

สาธารณสขุของระดบัประเทศไทยครบทกุด้านซึง่ต้องใช้สรรพก�าลงัและทรัพยากร 

จ�านวนมาก สิง่นีเ้ป็นแนวทางส�าคญัส�าหรับการเดนิทางมุง่หน้าของมหาวิทยาลยั 

แมฟ่า้หลวงตอ่ไป”

 ทัง้นีศู้นย์การแพทย์มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ท่ีมีโรงพยาบาลศูนย์ 

การแพทย์ มฟล. ซึ่งให้บริการรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง ช่วยส่งเสริม 

สขุภาพชมุชน เป็นแหลง่ฝึกปฏิบตัิของนกัศกึษาแพทย์ และนกัศกึษาท่ีเก่ียวข้อง 

เป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางการแพทย์ มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  

มีโครงการแพทย์อาสาบรมราชกมุารี

 ส่วนโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง เป็นแหล่งฝึกปฏิบตัิด้าน 

การแพทย์แบบบรูณาการ (Integrative Medicine) รวมถึงการบริการตรวจรักษา 

ด้วยแพทย์แผนไทยและบริการตรวจรักษาด้วยแพทย์แผนจีน กายภาพบ�าบดั 

แบบองค์รวม

 รศ.ดร.วนัชยั ได้อธิบายถงึจดุเดน่ของศนูย์การแพทย์วา่ เป็นศนูย์บริการ 

สขุภาพแบบครบวงจรฯ ชว่ยสง่เสริมให้ความรู้ด้านสขุภาพ (Promotion) ปอ้งกนัการ 

เกิดโรค (Prevention) บริการตรวจสขุภาพเบือ้งต้นเพ่ือการคดักรอง (Prediction) รวมถงึ 

การดแูลสขุภาพด้วยศาสตร์ชะลอวยั พร้อมกบัการฟืน้ฟสูขุภาพหลงัการเจ็บป่วย

 “ถ้าเราท�าครบ 3 P จะท�าให้สขุภาพดีทกุช่วงวยั ไม่เจ็บป่วย ลดค่า 

รักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ลดคา่ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและการบ�าบดั 

โรคตา่งๆ ท�าให้เกิดการชะลอวยัอยา่งมีความสขุ โดยศนูย์บริการสขุภาพครบวงจร 

ได้แยกตัวออกมาจากโรงพยาบาล เพราะต้องการให้คนท่ีไม่เจ็บป่วยเข้ามา 

ตรวจสอบและรับบริการด้านสขุภาพ เม่ือพบโรค จงึสง่ตอ่ไปรักษาในโรงพยาบาล 

ศูนย์การแพทย์ มฟล. หรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ตามอาการ

โดยรูปแบบการให้บริการแบบนีต้อบสนองความต้องการและรองรับอนาคตได้เป็น

อยา่งดี  คนท่ีไมอ่ยากป่วย อยากมีสขุภาพดีทกุชว่งวยั เร่ิมตัง้แตอ่ยูใ่นท้อง ไปจนถงึ

วยัเรียน วยัท�างาน และสงูวยั”

 ทัง้นีเ้ม่ือรับบริการจากศนูย์บริการสขุภาพแบบครบวงจรฯ เพ่ือตรวจ

สอบหรือปอ้งกนัโรค แตเ่ม่ือพบวา่เกิดโรคขึน้แล้วก็เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ศนูย์การแพทย์ มฟล. หรือโรงพยาบาล มฟล. ส�าหรับโรงพยาบาล มฟล. นัน้มีพิเศษ

คือเป็นแหลง่ปฏิบตัิด้านการแพทย์แบบบรูณาการ (Integrative Medicine) รวม

ศาสตร์ทัง้แพทย์แผนไทยและแผนจีนไว้ด้วยกนั เน่ืองจากบางคนบางโรคอาจจะ

ตอบสนองกบัวิธีรักษาในแบบท่ีแตกตา่งกนัไป

 ส�าหรับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. มีจุดเด่นในเ ร่ือง

การรักษาโดยเฉพาะด้านกระดูก สูตินรีแพทย์ และโดยเฉพาะด้านหัวใจ ท่ีมี 

เคร่ืองมือและบคุลากรพร้อมอย่างย่ิง ส่วนโดยภาพรวมแม้วนันีย้งัไม่ได้สมบรูณ์ 

แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ เน่ืองจากยงัมีบุคลากรทางการแพทย์เพียง 50 คนเท่านัน้  

แตใ่นปี 2565 โครงสร้างศนูย์การแพทย์ มฟล.จะสมบรูณ์พร้อมแนน่อน 

 “ปี 2565 ศูนย์การแพทย์จะพร้อมสมบูรณ์แน่นอน ทัง้บุคลากร 

และเคร่ืองมือ การดูแลรักษาจะพร้อมทัง้ให้บริการด้านสุขภาพและพร้อมเป็น 

ศนูย์ฝึกอบรมนกัศึกษาแพทย์ ของ มฟล. อย่างไรก็ตามเน่ืองจากรัฐบาลไม่ได้ 

สนับสนุนมากนัก ท�าให้ศูนย์การแพทย์นีต้้องใช้เงินจากมหาวิทยาลัยเข้ามา 

ช่วยเหลือ หากรัฐบาลให้ความส�าคญั เช่ือว่าศูนย์การแพทย์แห่งนีจ้ะสามารถ 

ช่วยคนยากจนได้มากกว่านี ้ ทัง้ในพืน้ท่ีภาคเหนือและประเทศเพ่ือนบ้านด้วย 

คณุภาพการรักษาท่ีไมต่า่งจากโรงพยาบาลชัน้น�าทัว่ไป”  รศ.ดร.วนัชยั กลา่ว

 ทัง้นีโ้รงพยาบาลศนูย์การแพทย์มหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง เปิดบริการ

คลินิกเฉพาะทางแล้วหลายรายการตัง้แต ่ 2562  ไมว่า่จะเป็น ศลัยกรรม(ทัว่ไป/

ตกแตง่), สตูนิรีเวช, จกัษุ, นิติเวช, กมุารเวชกรรม. จิตเวช. โรคหวัใจ. ออร์โธปิดกิส์  

(กระดูกและข้อ) และในปีนี ้ (2563) เปิดเพ่ิมอีก 2 คลินิก ได้แก่ ต่อมไร้ท่อ :  

โรคท่ีเก่ียวข้องกบัฮอร์โมน เชน่ เบาหวาน, ไทรอยด์, ตอ่มหมวกไต เป็นต้น และ 

โลหิตวิทยา, มะเร็งวิทยา โดยวนัเวลาส�าหรับให้บริการ ตามตารางตอ่ไปนี ้

รายงานพิเศษ
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ตรวจโรคทั่วไป เวลาท�าการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5391-4000

ตารางเวลาให้บริการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คลินิกเฉพาะทาง
กุมารเวชกรรม (ชั้น1)

จนัทร์ - ศกุร์ 08.00 - 12.00 น.

จิตเวช (ชั้น 1)

องัคาร 09.00 - 16.00 น.

พฤหสับดี 13.00 - 16.00 น.

โรคหัวใจ (ชั้น 2)

จนัทร์ 08.00 - 12.00 น.

พฤหสับดี 08.00 - 12.00 น.

ศกุร์ (หวัใจเดก็) 08.00 - 12.00 น.

อายุรกรรม (ชั้น 2)

จนัทร์ 
(ตอ่มไร้ทอ่ : โรคท่ีเก่ียวข้องกบัฮอร์โมน  
เชน่ เบาหวาน, ไทรอยด์, ตอ่มหมวกไต)    

08.00 - 12.00 น.

องัคาร 
(โลหิตวิทยา, มะเร็งวิทยา, 
เวชศาสตร์ครอบครัว)   

08.00 - 12.00 น.

พธุ 
(ตอ่มไร้ทอ่ : โรคท่ีเก่ียวข้องกบัฮอร์โมน 
เชน่ เบาหวาน, ไทรอยด์,  
ตอ่มหมวกไต)    

08.00 - 12.00 น.

พฤหสับดี 
(โลหิตวิทยา, มะเร็งวิทยา)   

08.00 - 12.00 น.

สูตินรีเวช (ชั้น 2)

จนัทร์ - ศกุร์ 08.00 - 16.00 น.

พธุ 08.00 - 16.00 น.

นิติเวช (แผนกฉุกเฉิน)

องัคาร 08.00 - 12.00 น.

พฤหสับดี 08.00 - 12.00 น.

ศัลยกรรม (ทั่วไป/ตกแต่ง) (ชั้น 3)

จนัทร์ - ศกุร์                     08.00 - 12.00 น. (ตกแตง่)

องัคาร                            08.00 - 16.00 น. (ทัว่ไป)

พฤหสับดี                       08.00 - 12.00 น. (ตกแตง่)

ศกุร์                               08.00 - 12.00 น. 
(สปัดาห์ท่ี 1 และ 3 ของเดือน)

(ทัว่ไป)

ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ) (ชั้น 3)

จนัทร์ 08.00 - 16.00 น.

องัคาร 08.00 - 16.00 น.

พธุ 08.00 - 16.00 น.

พฤหสับดี 08.00 - 16.00 น.

ศกุร์ 08.00 - 16.00 น.

จักษุ (ชั้น 3)

จนัทร์ 08.00 - 15.00 น.

พธุ 08.00 - 15.00 น.

คลินิกนอกเวลา
นอกเวลา 16.00 - 20.00 น.

จกัษุ (ชัน้ 3) อังคาร

จติเวช (ชัน้ 1) พุธ, พฤหสับดี

ต่อมไร้ท่อ (ชัน้1) 
(โรคท่ีเก่ียวข้องกบัฮอร์โมน  
เชน่ เบาหวาน, ไทรอยด์, ตอ่มหมวกไต

พุธ

ออร์โธปิดกิส์ (ชัน้ 1) จนัทร์ - พฤหสับดี

ศัลยกรรมทั่วไป (ชัน้ 1) พุธ

ศัลยกรรมตกแต่ง (ชัน้ 1) พฤหสับดี

สูตนิรเวช (ชัน้ 2) จนัทร์, อังคาร

รายงานพิเศษ
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มฟล. เปิดหลักสูตรปริญญาตรี ควบ 2 ปริญญา 
ปั้นนักวิทยาศาสตร์ พร้อมบริหารจัดการโลจิสติกส์
ผลผลิตเกษตร

 การบรูณาการระหวา่งศาสตร์เป็นสิง่จ�าเป็น และทวีความส�าคญั 

มากต่อการพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไทย มหาวิทยาลัย 

แม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส�านกัวิชาอตุสาหกรรมการเกษตร จึงได้ร่วมกบั 

ส�านกัวิชาการจดัการ สร้างหลกัสตูรร่วมกนั ระหว่างวิทยาศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวและโลจิสติกส์ และบริหารธุรกิจ 

บณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และโซอ่ปุทาน ภายใต้โครงการควบ  

2 ปริญญา (วิทยาศาสตรบณัฑิต-บริหารธรุกิจบณัฑิต) เพ่ือสร้างนกัวิทยาศาสตร์ 

ท่ีมีความสามารถด้านบริหารจัดการโลจิสติกส์ของผลิตผลการเกษตร  

โดยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการโลจิสติกส์  

เช่น ห้องเย็น การขนสง่ การกระจายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว  

โดยยงัคงรักษาความสดใหมร่วมถงึคงคณุภาพและความปลอดภยั

        โดยหลกัสตูรควบ 2 ปริญญานี ้ มีแผนการศกึษาในระยะเวลา 4 ปี 

เม่ือเก็บหนว่ยกิตครบถ้วนตามมาตรฐานของ 2 หลกัสตูร จะได้รับปริญญา 

วิทยาศาสตรบณัฑิตและปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ระหวา่งเรียนมีโอกาส

เดนิทางไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศไม่เกิน 2 เดือนในภาคฤดูร้อน หรือ

ฝึกงานตา่งประเทศ 4 เดือน กบัสถาบนัการศกึษาท่ีส�านกัวิชามีความร่วมมือ 

เชน่ ฝร่ังเศส นิวซีแลนด์ เกาหลี ญ่ีปุ่ น มาเลเซีย อินโดนีเซีย เป็นต้น

    เม่ือจบการศึกษาแล้วสามารถเข้าท�างานในหน่วยงานและ 

องค์กรท่ีเก่ียวกบัโซอ่ปุทานเกษตรและอาหาร ทัง้ภาครัฐและเอกชน อยา่งเชน่ 

ฝ่ายจัดซื อ้  ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายโลจิสติกส์  ฯลฯ  

ทัง้ยังสามารถเป็นผู้ ประกอบการท่ีมีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีด้านบริหารจดัการธุรกิจ หรือเป็นนกัวิชาการ นกัวิจยั ตลอดจน

อาจารย์ในสถาบนัการศกึษา เป็นก�าลงัส�าคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจและ

พฒันาประเทศ ให้สามารถแข่งขนัได้ในตลาดโลก โดยผู้สนใจเข้าศึกษา 

สามารถสมัครผ่านระบบทีแคส 63 (TCAS63) เช่นเดียวกับ 

หลักสูตรทั่วไป สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ ส�านักวชิาอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทร.0-5391-6738
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มฟล. เปิดหลักสูตรใหม่ สร้างคนเก่งดิจิทัล-ธุรกิจ
DTBI : Digital Technology for Business Innovation

      สาขานี มี้ วิชาเ รียนท่ีน่าสนใจมากมาย อาทิ การท�าเหมือง 

ข้อมลูธุรกิจ การวิเคราะห์สื่อสงัคมออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมลูทางธุรกิจ 

เชิงปฏิบตัิการและอาชีพอิสระ การสร้างมลูค่าทางธุรกิจดิจิทลั การสร้าง 

แนวคิดเพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาทางธุรกิจดิจิทัล การระดมทุน 

ออนไลน์ ระบบการจดัการลกูค้าสมัพนัธ์ การวิจยัตลาดโดยใช้เทคโนโลยี 

ดิจิทัลในการแก้ปัญหา อัตลักษณ์ของนักการตลาดดิจิทัลแนวหน้า 

การปฏิบตักิารตลาดดิจิทลั เป็นต้น

 ส�าหรับเส้นทางอาชีพของผู้ ท่ีส�าเร็จการศกึษา สามารถเลอืกท�างาน 

ได้หลากหลาย ไมว่า่จะเป็น ผู้ประกอบการดจิิทลั (Digital Entrepreneur) 

นักขายของออนไลน์ (Online Business) นักวิเคราะห์ข้อมูลด้านธุรกิจ 

(Business Data Analyst) นักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketer) 

นักบริหารงานลูกค้า (Account Executive) สตาร์ทอัพ (Startup)

ฟรีแลนซ์เซอร์ (Freelancer) ผู้ ให้บริการโซลชูนัทางธุรกิจออนไลน์/ ดิจิทลั 

(Online Business Solution Provider)  นักรีวิว / นักเขียนบทความ 

ออนไลน์ (Digital Content Writer/Influencer) นกัวิเคราะห์และออกแบบ 

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business System Analyst) นกัออกแบบ 

ประสบการณ์ผู้บริโภค (Customer Experience Designer) นกัออกแบบและ 

พฒันาโมบาย/เวบ็แอพพลเิคชนั (Mobile/ Web Designer and Developer) 

 นับเป็นสาขาวิชาที่ตอบโจทย์อาชีพในฝันของคนยุคดจิทิลั

อย่างแท้จริง

  ปัจจบุนัการด�าเนินการธรุกิจท่ีใช้เทคโนโลยีดจิิทลัมาชว่ยขบัเคลือ่น 

ได้เพ่ิมขึน้อยา่งรวดเร็วและตอ่เน่ือง ความต้องการบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ 

ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทลัและสามารถน�ามาใช้ในการพฒันาธุรกิจก็เพ่ิม 

มากขึน้ตามไปด้วย ดงันัน้ มฟล. โดย ส�านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จงึได้เปิด หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีดจิิทลั

เพ่ือนวตักรรมทางธรุกิจ (Digital Technology for Business Innovation: 

DTBI) เพ่ือสร้างก�าลงัคนท่ีจะเติมเต็มในการสร้างโอกาสทางการด�าเนิน 

ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ โดยหลกัสตูรมุ่งเน้นการสร้างบณัฑิตท่ี

มีความพร้อม โดดเด่น และแตกต่าง ซึง่เปิดกว้างในการรับนกัศกึษาจาก

ทกุแผนการเรียน โดยมีแผนการเรียน 4 ปี แต่สามารถเก็บหน่วยกิตและ 

เรียนจบได้ในระยะเวลาเพียง 3 ปี สามารถสมคัรเข้าเรียนได้ในระบบ TCAS 

ทกุรอบ ตัง้แตปี่การศกึษา 2563 นี ้

 หลักสูตร DTBI เน้นการบูรณาการทัง้ด้านทักษะและความรู้ 

เก่ียวกบันวตักรรมเทคโนโลยีดิจิทลัและการท�าธรุกิจ มุง่เน้นการปฏิบตั ิโดย 

ผู้ เรียนจะได้เรียนรู้เก่ียวกบัการท�าธุรกิจและปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง พร้อมทัง้การ 

ปรับเปลี่ยนธุรกิจดัง้เดิมเป็นธุรกิจดิจิทลั มีความสามารถในการวิเคราะห์ 

ข้อมลูเพ่ือการตดัสนิใจทางธรุกิจ และสร้างนวตักรรมทางธรุกิจดจิิทลั อีกทัง้ 

ยังมีทักษะในด้านการเจรจาต่อรอง การน�าเสนอแนวคิดด้านการสร้าง 

นวตักรรม เพ่ือระดมทนุในการสร้างธุรกิจท่ียัง่ยืน รวมทัง้การสร้างความ 

ร่วมมือกบัทัง้บคุคลและในระดบัหนว่ยงาน ทัง้ยงัสามารถท�างานอิสระและ

ธรุกิจสว่นตวัได้

Track 1 : 
Entrepreneur / Startup

ฝึกฝนเป็น 

ผู้ประกอบการมืออาชีพ  

เทคนิคการขายไอเดีย

การหาแหลง่ทนุจากทัว่โลก

Track 2 : 
Business Data Analytics 

เช่ียวชาญในการประยกุต์

ใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์

ข้อมลูธรุกิจเชิงลกึ น�าเสนอ

เป็นภาพนา่สนใจ

Track 3 : 
Online Marketing /

Influencer

สร้างบคุลกิท่ีโดดเดน่ 

ค�าพดูท่ีโดนใจ  

สร้างกระแสยอดนิยม 

ใน Social Media

 ปีที่ 1 :   เร่ิมธรุกิจ เร่ิมเป็นผู้ประกอบการจากการลงพืน้ท่ีจริง 

              ขายและโปรโมทธรุกิจ

 ปีที่ 2 :  ขยายธุรกิจไปต่างประเทศ เรียนรู้กลยุทธ์เชิงลึกและ 

             แนวทางการหาเงินออนไลน์

 ปีที่ 3 :  เลือก Track (วิชาเลือก) ตามความสนใจ
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รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. เข้าร่วมการประชุม

นานาชาติ SEA of Solutions ระหวา่งวนัท่ี 11-14 พฤศจิกายน 2562 ณ 

ศนูย์ประชมุแหง่สหประชาชาต ิ กรุงเทพมหานคร  พร้อมด้วยผู้ชว่ยอธิการบดี  

ดร.ปเนต มโนมยัวิบลูย์ หวัหน้ากลุม่วิจยั Circular Economy for Waste-free 

Thailand (CEWT) มฟล. โดยการประชมุนีอ้ยูภ่ายใต้โครงการ SEA Circular  

ของ UN Environment Programme (UNEP) และ Coordinating Body on 

the Seas of East Asia (COBSEA) จากการสนบัสนนุของรัฐบาลสวีเดน  

เพ่ือผลกัดนัให้เกิดแนวทางการแก้ไขและนโยบายส�าหรับปัญหาขยะพลาสตกิ

ในทะเล ซึง่ในชว่ง Voices for solutions to the plastic pollution conundrum 

อธิการบดีได้กลา่วถงึบทบาทของ มฟล. ในการศกึษาวิจยั สร้างนวตักรรม 

และเป็นตวัอยา่งของการขบัเคลือ่นระบบเศรษฐกิจแบบหมนุเวียน (Circular 

Economy) ในอนภุมิูภาคลุม่แมน่�า้โขง เน่ืองจากแมน่�า้โขงเป็น 1 ในแมน่�า้  

10 สายท่ีพดัพาพลาสตกิลงทะเลมากท่ีสดุในโลก นอกจากนี ้มฟล. ยงัได้น�า

นิทรรศการ Chiang Rai Zero Waste และ FLY Volunteers ท่ีได้ด�าเนินการ

ลดขยะร่วมกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและโรงเรียนในจงัหวดัเชียงราย 

ไปจดัแสดงในงานนีอี้กด้วย

มฟล. ร่วมกบั สมาคมวิทยาศาสตร์แหง่ประเทศไทย จดัการประชมุ

วิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 45 ในหวัข้อ

ต้นกล้านวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Seedling Innovation for  

Sustainable Development) ท่ี มฟล. จ.เชียงราย ระหวา่งวนัท่ี 7-9 ตลุาคม 

2562 โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วฒันศิริ อธิการบดี และ รศ.ดร.นภาวรรณ  

นพรัตนราภรณ์ นายสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิด 

การประชมุ และได้รับเกียรตจิาก ศาสตราจารย์ ดร.โรเบร์ิต กรับส์ (Professor 

Robert H. Grubbs) นกัวิทยาศาสตร์รางวลัโนเบล สาขาเคมี ประจ�าปี 2005  

จาก California Institue of Technology in Pasadena สหรัฐอเมริกา 

บรรยายพิเศษเร่ืองการออกแบบและการประยกุต์ใช้ตวัเร่งปฏิกิริยาโอเลฟิน

เมทาเทซิสแบบคดัเลือก และ ผศ.ดร.มนตรี สวา่งพฤกษ์ นกัวิทยาศาสตร์ 

ดีเดน่ประจ�าปี 2562 บรรยายเร่ืองเทคโนโลยีการจดัการเก็บพลงังานจากเคมี

ไฟฟา้ ทา่มกลางนกัวิทยาศาสตร์ นกัวิจยั จากทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

คณาจารย์ และนกัศึกษา ท่ีเข้าร่วมมากกว่า 1,200 คน นอกจากนีย้งัมี 

การจดันิทรรศการ การบรรยาย เสวนา การน�าเสนอผลงานทางวิชาการ 

ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในงานนีอี้กด้วย

มฟล. ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 45

อธิการบดี มฟล. ขึ้นเวทียูเอ็น  
พูดบทบาทมหาวิทยาลัย  
ในด้านวจิยั-นวตักรรม-เศรษฐกจิ-สิง่แวดล้อม

มฟล. วิชาการ
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รศ.ดร.ชยาพร วฒันศิริ อธิการบดี ร่วมลงนามบนัทึกความเข้าใจ

ระหวา่ง มฟล. กบั นายวตัสนั ถิรภทัรพงศ์ กรรมการผู้จดัการ บริษัท ซสิโก้ 

ซีสเตม็ส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร

วนัชัย ศิริชนะ ในการสนับสนุนระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การเป็น 

Digital University ของ มฟล. ในด้านพฒันาประสทิธิภาพระบบเครือขา่ย 

และการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา โดยมี ดร.ธีรวิศิฏฐ์  

เลาหะเพ็ญแสง คณบดีส�านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย  

นางสาวปิยะนชุ จรัสวานิชย์ผล เจ้าหน้าท่ีฝ่ายดแูลลกูค้ากลุม่มหาวิทยาลยั 

บริษัท ซสิโก้ ร่วมเป็นสกัขีพยาน

มฟล. MOU ซิสโก้ สู่การเป็น  
Digital University อย่างเต็มรูปแบบ

เม่ือวันท่ี 14 พ.ย. 2562 ผู้บริหารจากบริษัทไนน์ เอลัน จ�ากัด  

(9elan) ประกอบด้วย คณุบณุณดา จาตปุระยรู คณุสกาวเดือน เปรมปรี 

และคณุดารา สวงโท เปิดเผยว่าบริษัทได้มีการลงนามขออนญุาตใช้สิทธิ

ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาด้านกรรมวิธีการสกัดอะดีโนซีนจากถั่งเช่า 

จาก มฟล. โดยส�านกัวิชาวิทยาศาสตร์ ซึง่เป็นนวตักรรมท่ีได้รับรางวลัจาก

ประกวดผลงานวิจยัและนวตักรรมดีเดน่ ประจ�าปี 2562 จากกระทรวงการ

อดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม (อว.) ซึง่ในปัจจบุนัการแขง่ขนั

ทางธรุกิจความงามมีสงูมาก แตผ่ลติภณัฑ์ท่ีมีงานวิจยัท่ีนา่เช่ือถือเพ่ือรับรอง

คุณภาพท่ีดีให้กับผลิตภัณฑ์และความเช่ือมั่นต่อการใช้ผลิตภัณฑ์กลับ 

มีไม่มากนกั การได้รับสิทธิในการใช้นวตักรรมนีค้าดว่าจะท�าให้ผลิตภณัฑ์

บ�ารุงผิวของ  9elan  สามารถขยายผลเชิงพาณิชย์ได้อยา่งรวดเร็ว  และยกระดบั 

อุตสาหกรรมความงามของไทย สามารถสร้างช่ือเสียงให้กับแบรนด์ไทย 

ในการแขง่ขนักบัตลาดโลกได้

ขอบคณุข่าวและภาพ จากเพจ หนงัสือพิมพ์สยามรฐั

มฟล. - บริษัทไนน์ เอลัน บรรลุข้อตกลง
การใช้สิทธิผลงานทรัพย์สินทางปัญญา 
ด้านกรรมวิธีสกัดอะดีโนซีนจากถั่งเช่า  
บุกตลาดความงามและสุขภาพ

รศ.ดร.ชยาพร วฒันศิริ อธิการบดี และ รศ.ดร.นันทนา คชเสนี  

รองอธิการบดี เข้าร่วมการประชมุ International Forum for NCHU Centennial  

ณ National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวนั) ในวนัท่ี 1 

พฤศจิกายน 2562 ภายใต้หวัข้อ A century of nurturing - A centennial 

of flourishing: Mobile and Global ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการเฉลมิฉลองครบ

รอบ 100 ปีของการก่อตัง้ National Chung Hsing University โดยมีผู้บริหาร

ระดบัสงูทัง้จากมหาวิทยาลยัและบริษัทเอกชนเข้าร่วม และในช่วงของการ

บรรยายพิเศษ การเช่ือมโยงภาคการศกึษา-อตุสาหกรรม อธิการบดี มฟล. 

ได้บรรยายพิเศษในหวัข้อ “How MFU work and engage stakeholders 

under Triple-Helix Model.”

มฟล. ร่วมเวที International Forum for 
NCHU Centennial ณ National Chung 
Hsing University ไต้หวัน

อธิการบดี มฟล. ขึ้นเวทียูเอ็น  
พูดบทบาทมหาวิทยาลัย  
ในด้านวิจยั-นวัตกรรม-เศรษฐกจิ-สิง่แวดล้อม

มฟล. วิชาการ
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เข้าสู่กระแสเลือดก็อาจเสียชีวิตได้ โดยบิดเป็นโรคระบบทาง

เดินอาหารส�าคญัท่ีส�านกัระบาดวิทยา ยงัจบัตาและรายงาน

สถานการณ์ตอ่สาธารณชนให้ทราบและระวงัอยา่งตอ่เน่ือง 

วาสนา และ ดร.เอลนีิ กลา่ววา่ การค้นพบโปรโตซวั 

ชนิดใหม่ ท่ีตัง้ช่ือแล้วว่า ‘Entamoeba Chiangraiensis’  

เป็นก้าวหนึ่งในศึกษาเอนตะมีบาบางชนิดท่ีก่อให้เกิดโรคบิด 

โดยศกึษาวิจยัด้วยความหวงัให้การรักษาโรคบดิท�าได้แมน่ย�าหรือ

ลดการพึง่พายาฆา่เชือ้ให้น้อยลง

“ชมุชนชนบทของไทยมีโอกาสเป็นโรคบดิ ตดิเชือ้แล้วหากเข้าสู ่

กระแสเลือดอาจเสียชีวิตได้ ปัจจบุนัการรักษาใช้ยาฆ่าเชือ้แบบรวมๆ 

ท�าลายแบคทีเรียท่ีดีไปด้วย ซึ่งถ้าเราศึกษาต่อไปเร่ือยๆ และพบ 

เอนตะมีบาสายพนัธุ์ ท่ีเป็นต้นเหตท่ีุแท้จริง และศึกษาต่อให้รู้ถึงท่ีมาและ

สภาวะของต้นเหต ุอาจจะน�าไปสูก่ารรักษาหรือเยียวยาแบบจดัสิง่แวดล้อม

ท่ีท�าให้เชือ้นัน้ไมท่�างานได้ อยา่งการงดอาหารบางอยา่งก็อาจท�าได้” วาสนา 

อธิบายอยา่งงา่ยๆ ถงึการศกึษาวิจยัท่ียงัด�าเนินอยู่

นอกจากนี ้วาสนา ยงัได้ได้พดูถงึ ปัจจยัความส�าเร็จท่ีท�าให้ค้นพบ 

‘Entamoeba Chiangraiensis’  แม้ต้องใช้การลองผิดลองถกูหลายครัง้วา่ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาคืออาจารย์ เอลินี มีวิธีตอบค�าถามถึงความสงสยัหรือมี

ค�าพดูท่ีสร้างแรงจงูใจให้นกัวิจยัอย่างเธอเดินหน้าท�างานศกึษาวิจยัต่อไป

ได้อยา่งมีก�าลงัใจ 

“ถ้าเราท�าผิด อาจารย์จะไม่เคยต่อว่าแต่จะถามว่าท�าแบบไหน

มาแล้วบ้าง พลาดตรงไหนนะ ท�าให้เราได้คิดว่าพลาดก็ยงัได้บทเรียนได้  

เคยเลีย้งเชือ้ 7 เดือน ท�าทกุวิถีทางเกือบถอดใจ อาจารย์ก็บอกวา่ไมเ่ป็นไร 

คนอ่ืนยงัเลีย้งไม่ได้เลยถ้าเราเลีย้งได้จะมหศัจรรย์มาก ค�าพดูนัน้ท�าให้เรา

คดิวา่ครัง้หนึง่เราต้องลองทกุทาง แล้วเราก็ท�าได้จริงๆ ได้รับการยืนยนัจาก

ผู้ เช่ียวชาญระดบัโลก ทัง้ยงัมาช่วยให้ความรู้ แนะให้ลองวิธีต่างๆ คิดว่า 

ถ้าไปเจออาจารย์แบบท่ีถ้าเราท�าผิดแล้วต่อว่าเราว่าท�าไมท�าไม่ได้  

ฉนัยงัท�าได้ เราไม่มีความสขุ และคงไม่ได้ค้นพบอะไรใหม่ๆ ได้” นกัวิจยั 

สิง่มีชีวิตเลก็ๆ คนเก่งของ มฟล. เลา่ถงึปัจจยัส�าคญัของงานวิจยัชิน้ส�าคญั 

มหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง (มฟล.) โดย นางสาววาสนา จินะธรรม 

นกัศกึษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หนึ่งในกลุม่นกัวิจยั

จลุนิทรีย์ในระบบทางเดนิอาหาร น�าโดย ดร.เอลนีิ เกนตะกากิ อาจารย์ประจ�า

ส�านกัวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ค้นพบ พบโปรโตซวัชนิดใหม ่ท่ีแยกได้จากระบบ

ทางเดนิอาหารของปลาไหล และได้ตัง้ช่ือวา่ ‘Entamoeba Chiangraiensis’ 

หรือเอนตะมีบา เชียงรายเอนซิส ตามสถานท่ีได้ค้นพบ ทัง้นีก้ารค้นพบ 

ดังกล่าวมีความส�าคัญในวงวิชาการเน่ืองจากเป็นครัง้แรกท่ีมีรายงาน 

พบในปลาไหลและมีประโยชน์ตอ่การศกึษาวิวฒันาการของ Entamoeba  

ซึง่บางชนิดก่อให้เกิดโรคบิดในมนษุย์ การค้นพบดงักล่าวได้รับการยืนยนั

จากผู้ เช่ียวชาญระดบัโลกและตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร Parasitology 

ทัง้นี ้ บิด เป็นโรคติดเชือ้ของล�าไส้ใหญ่และล�าไส้เล็ก โดยทัว่ไป 

มี 2 ชนิด คือ บิดมีตวั สตัว์เซลล์เดียวพวกโปรโตซวั ซึ่งมองเห็นได้ด้วย

กล้องขยายธรรมดา และบิดไม่มีตวั เป็นเชือ้แบคทีเรีย ซึง่มีขนาดเลก็มาก  

ต้องย้อมสด้ีวยวิธีพิเศษจงึจะมองเหน็ได้ด้วยกล้องจลุทรรศน์ ทัง้นีเ้ม่ือตดิเชือ้

ท�าให้เกิดการถ่ายเป็นมกูปนเลอืด ซึง่มกัจะร่วมกบัมีไข้สงูและปวดท้องคล้าย

ปวดเบง่ การรักษา สว่นใหญ่ต้องให้ยาฆา่เชือ้อะมีบา ซึง่มีให้เลือกหลายตวั  

ยาท่ีใช้กนัอยูก็่เป็นยาปฏิชีวนะ อาจใช้เวลารักษา 3-5 วนั แตถ้่าตดิเชือ้แล้ว

นักวิจัยมฟล. พบโปรโตซัวชนิดใหม่  
ตั้งชื่อ ‘Entamoeba Chiangraiensis’ เอนตะมีบา เชียงรายเอนซิส

นางสาววาสนา จินะธรรม ดร.เอลนีิ เกนตะกากิ 

คนเก่ง มฟล.
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นักศึกษาไอที ได้รับรางวัลชนะเลิศบทความวิจัย 
Best Conference Paper Award ที่ไต้หวัน

นกัศึกษาการจดัการคว้า 3 รางวัลจากการแข่งขนั  
ตอบค�าถามระดับชาตด้ิานการท่องเทีย่วและบรกิาร

นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศการประกวดผลงานวิจัย

เม่ือวนัท่ี 3 - 6 ตลุาคม 2562 นายธีระนยั แสงจนัทร์ นกัศกึษาระดบั

ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และนางสาวพชัราภรณ์ พรรณวงค์ 

นกัศกึษาระดบัปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส�านกัวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง นกัศกึษาในโครงการวิจยั Newton Fund 

ของศูนย์ความเป็นเลิศด้าน AI and Emerging Technologies ส�านักวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวลัชนะเลิศบทความวิจยั Best Conference 

Paper Award สองรางวลั จากการประชมุวิชาการระดบันานาชาต ิIEEE Eurasia 

Conference on IOT, Communicationand Engineering ณ National Formosa 

University, Yunlin, Taiwan

เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 นกัศกึษาสาขาวิชาการจดัการ 

การท่องเท่ียว สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ และสาขาวิชา 

การจดัการธุรกิจการบิน ส�านกัวิชาการจดัการ ท่ีได้รับรางวลัชนะเลิศ 

อันดับท่ี 1 รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล  

จาก 335 ทีม 53 สถาบัน ในการแข่งขันตอบค�าถามระดับชาติ

ด้านการท่องเท่ียวและบริการ รางวลัคณะการจดัการการท่องเท่ียว 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ครัง้ท่ี 7 ประจ�าปี 2562 ภายใต้ 

หัวข้อ “ภาคการบริการ ความยั่งยืน: ความท้าทายในทศวรรษ”  

ณ หอประชมุเฉลมิพระเกียรต ิ6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบนับณัฑิต

พฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) กรุงเทพฯ

 

รายช่ือนักศกึษาที่ได้รับรางวัล

รางวลัชนะเลศิอนัดบัท่ี 1 ช่ือทีมแมส่ลอง

1. นางสาวเตชิตา ลาพินีกร

2. นายกมลภพ พรหมโชติ

3. นางสาวธารกมล แผ้วตนั

รางวลัชนะเลศิอนัดบั 3 ช่ือทีมแมข้่าวต้ม

1. นางสาวศวิมล ตัง้เขตการ

2. นางสาวชตุกิาญจน์ เหมรังคะ

3. นางสาวศรสวรรค์ อสยิงศลิป์

รางวลัชมเชย ช่ือทีมแมส่รวย

1. นายสาวิต บญุพรหม

2. นางสาวรอกีเยาะ สาเหาะ

3. นายวชิรวิชญ์ วงษ์ฟองนวล

รางวลัชมเชย ทีมแมเ่จดีย์

1. นายอดเิรก บญุเท่ียง

2. นางสาวณิชกานต์ มากจุ้ย

3. นางสาวภทัราภรณ์ จนัทาทอน

เม่ือวนัพธุท่ี 18 ธนัวาคม 2562 นกัศกึษาทนัตแพทย์ชัน้ปีท่ี 6 ส�านกัวิชา

ทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง รับรางวลัรองชนะเลศิการประกวด

ผลงานวิจยัภายในงาน “The 22nd Student Clinician Research Program” 

ภายใต้หวัข้อวิจยั “Efficacy of Zanthoxylum limonella Alston on Biofilm and 

Gingivitis Controls” “ประสิทธิภาพของน�า้ยาบ้วนปากผสมน�า้มนัมะแขว่น 

ตอ่การสะสมแผน่คราบจลุนิทรีย์ สภาวะเหงือกอกัเสบ และเชือ้สเตร็ปโตคอคคสั 

มิวแทนส์”  ณ โรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ แอท เซน็ทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ทีมวิจยัประกอบด้วย

1. นทพ.กนกวรรณ กาญจนเรืองโรจน์

2. นทพ.ธญัญพร วชิรโรจน์ไพศาล

3. นทพ.พราวดารา หงษ์สามสบิเจ็ด

4. นทพ.ชินกฤต โพธ์ิศริิ

นางสาวพชัราภรณ์ พรรณวงค์ นายธีระนยั แสงจนัทร์

คนเก่ง มฟล.
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การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่า 
และหมอกควันในประเทศและในภูมิภาค

มฟล. ร่วม กองทัพอากาศ และภาคีเครือข่าย 
ทดสอบอากาศยานไร้คนขับแก้ไฟป่า-หมอกควัน

โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี มฟล.  
ออกหน่วยให้บริการเด็กพิเศษ

มฟล. จดัการประชมุคณะกรรมการประสานการด�าเนินการแก้ไข

ปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควนัในประเทศและในภมิูภาค ครัง้ท่ี 1/2562 

เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 โดยมี รศ.ดร.วนัชยั ศริิชนะ อธิการบดีผู้ ก่อตัง้ 

มฟล. เป็นประธาน พร้อมทัง้ รศ.ดร.ชยาพร วฒันศริิ อธิการบดี และผู้บริหาร 

คณาจารย์ เข้าประชมุร่วมกบัผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจากจงัหวดั

เชียงราย ไมว่า่จะเป็นส�านกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั ส�านกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชียงราย สาธารณสขุจงัหวดั กองทพั 

ภาคท่ี 3 เป็นต้น โดยท่ีประชมุได้สอบถามถงึแผนปฏิบตักิารปอ้งกนับรรเทา

ไฟป่าและหมอกควนัของแตล่ะหนว่ยงาน ทัง้นีอ้ธิการบดีผู้ ก่อตัง้ ให้ข้อสงัเกต

วา่การแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควนัควรจะมีแนวทางในการจดัการปัญหา

แบบระยะยาว และควรออกแบบจากท้องถ่ินหรือผู้ ได้รับผลกระทบจึงจะ

ยัง่ยืน และในฐานะมหาวิทยาลยัในพืน้ท่ี สามารถชว่ยประสานความร่วมมือ

เพ่ือให้เกิดการท�างานแบบบรูณาการ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน และเป็น

ไปตามเปา้หมายของทกุภาคสว่น

มฟล. โดย ศนูย์ความเป็นเลิศด้าน Artificial Intelligence & 

Emerging Technologies (AIE) ส�านกัวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกบั  

กองทัพอากาศ และภาคีเครือข่าย ทดสอบอากาศยานไร้คนขับ  

หรือ UAV พร้อมอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีบริเวณฝูงบิน 416 อ.เมือง  

จ.เชียงราย ช่วงวนัท่ี 9-13 ธนัวาคม 2562 เพ่ือทดสอบภารกิจการบิน 

และถ่ายภาพทางอากาศในพืน้ท่ีเสี่ยงเกิดไฟป่า โดยจะน�าภาพถ่ายมา 

สร้างแผนท่ี อนัจะเป็นข้อมูลส�าคญัในภารกิจดบัไฟป่าในระยะถัดไป 

พร้อมทัง้วิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ โดยเฉพาะเชือ้เพลิงสะสมท่ีเป็น

ตวัแปรต่อความรุนแรงของไฟ ผลการปฏิบตัิจะน�าสูก่ารวางแผนการใช้

ระบบ UAV ในภารกิจส�ารวจและดบัไฟป่าได้ตอ่ไป

โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี มฟล. ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม 

ทนัตสขุภาพและปอ้งกนัโรคในชอ่งปากเดก็วยัเรียน เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 

2562 ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จ.เชียงราย ซึ่งเป็นโรงเรียน 

ผู้ มีความพิการและนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสตปัิญญา เพ่ือให้บริการ

รักษาและส่งเสริมทางทันตกรรมกับนักเรียนท่ีต้องการได้รับการดูแล 

เป็นพิเศษ ซึง่ได้ด�าเนินงานมาอยา่งตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 2 แล้ว

มฟล. เพื่อชุมชน
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นักศึกษาต่างชาติที่ได้รับทุนการศึกษา  
พบรองอธิการบดี

วิทย์สุขภาพ มฟล. เจ้าภาพประชุม 
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

นักศึกษา มฟล. ร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 
เยาวชนไทย – จีน

นักศึกษาชาวต่างชาติท่ีได้รับทุนการศึกษาเพ่ือศึกษาในสาขา

วิชาต่างๆ ของ มฟล. ได้เข้าพบกบัรองอธิการบดี รศ.ดร.นนัทนา คชเสนี  

ซึ่งเป็นผู้ แทนอธิการบดีในกิจกรรม Meet the President เม่ือวันท่ี 28 

ตลุาคม 2562 ในปีการศกึษานีมี้นกัศกึษาทนุ จ�านวน 17 คน จากภฏูาน  

จีน แกมเบีย อินโดนีเซีย ลาว และเมียนมา เป็นต้น นอกจากได้พบกับ 

ผู้ บริหารมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการแล้ว ยังเป็นโอกาสได้พบปะ 

แลกเปลีย่นกบัเพ่ือนจากส�านกัวิชาและประเทศอ่ืนๆ ด้วย ทัง้นี ้ตัง้แตปี่ 2548 

มฟล. ได้มอบทนุการศกึษาให้แก่นกัศกึษาจากประเทศตา่งๆ กวา่ 140 คน 

ซึง่ส�าเร็จการศกึษาไปแล้วมากกวา่ 90 คน

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. เปิดบ้านเป็นเจ้าภาพ  

การประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สุขภาพแห่งประเทศไทย (สนสท.) ครั ง้ ท่ี  2/2562 เ ม่ือวันเสาร์ ท่ี  

9 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารพลเอกส�าเภา ชูศรี โดยมีนิสิตนกัศึกษา 

คณาจารย์ จากมหาวิทยาลยัท่ีจดัการสอนในหลกัสตูรสาธารณสขุศาสตร์

และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเป็นสมาชิกสมาพันธ์จ�านวน 16 สถาบัน 

ทั่วประเทศ เข้าร่วมในการประชุม อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันและผู้ ร่วมวิชาชีพในอนาคต รวมทัง้ 

หารือแนวทางการด�าเนินงานและจัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาพันธ์ฯ  

ท่ีจะสง่เสริมให้เกิดประสทิธิภาพในการเรียนการสอน และได้น�าองค์ความรู้ 

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน ทัง้นี  ้ รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ  

คณบดีส�านกัวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ มฟล. กลา่วต้อนรับและเป็นประธาน

เปิดการประชมุ

นกัศึกษาจาก มฟล. และมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย จ�านวน 

20 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย – จีน ณ Yunnan Minzu 

University นครคนุหมิง มณฑลยนูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวา่ง

วนัท่ี 2-6 ธนัวาคม 2562 โดยเป็นความร่วมมือกนัระหวา่ง ส�านกังานจงัหวดั

เชียงราย และ Yunnan Provincial People’s Association for Friendship 

with Foreign Countries เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่าง

เยาวชนของทัง้สองประเทศ ซึ่งนกัศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนมมุมองและ

ท�าความเข้าใจในด้านตา่งๆ โดยเฉพาะวฒันธรรมและเศรษฐกิจกบันกัศกึษา

ชาวจีน รวมทัง้เย่ียมชมพืน้ท่ีในมณฑลยนูนานด้วย

รอบรั้วนักศึกษา
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มฟล. จดัพิธีบ�าเพญ็กศุลเน่ืองในวนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็ 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

ในวนัอาทิตย์ท่ี 13 ตลุาคม 2562 ท่ีวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลมิพระเกรียรตฯิ 

 มี รศ.ดร.ชยาพร วฒันศริิ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริการ 

คณาจารย์ พนกังาน และนกัศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกนั ทัง้นี ้

ในช่วงเช้า ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ ผู้ ช่วยอธิการบดี น�าเจ้าหน้าท่ีและ

นกัศกึษาร่วมพิธีท�าบญุตกับาตร พระภิกษุสงฆ์จ�านวน 89 รูป เพ่ือบ�าเพญ็

พระราชกศุล และพิธีวางพวงมาลาถวายบงัคม ท่ีศนูย์ประชมุและแสดงสนิค้า

นานาชาติ GMS จงัหวดัเชียงราย

มฟล. จัดพิธีบ�าเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.913 ตุลาคม 2562 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับพระราชทาน 

ผ้าไตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ  

สยามบรมราชกมุารี จงึได้จดัพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�าปี  

2562 ในวนัพฤหสับดีท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 และพิธีถวายผ้าพระกฐิน

พระราชทาน ในวันศุกร์ท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 ท่ีวัดพระเจ้าล้านทอง  

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี  

พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา และประชาชนในพืน้ท่ี 

เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกนั เพ่ือท�านบุ�ารุงศาสนา ในการนีผู้้ มีจิตศรัทธา

ได้ร่วมกนัสมทบปัจจยัรวมเป็นจ�านวนกวา่ 800,000 บาท

มฟล.จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�าปี 2562  
ที่วัดพระเจ้าล้านทอง

7 พฤศจกิายน 2562

ผศ.สกุลั กฤตลกัษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มฟล. พร้อมพนกังาน  

เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนคร 

โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เน่ืองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

พทุธศกัราช 2562 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 12 ธนัวาคม 2562 เวลา 14.00 น. 

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย อ�าเภอเมืองเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย เพ่ือร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส�านึกใน 

พระมหากรุณาธิคณุอยา่งพร้อมเพรียง

มฟล. ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชด�าเนิน
เลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคฯ

12 ธนัวาคม 2562

ในรั้ว มฟล.
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สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมว่ิง 

MFU RUN 2019 “ว่ิงเพ่ือลมหายใจท่ีสะอาดปราศจากหมอกควนั PM2.5”  

มีนกัว่ิงจากทัว่ประเทศเข้าร่วมกวา่ 6,000 คน ในเส้นทางแข่งขนั 3 ระยะ 

คือ ฟันรัน มินิมาราธอน และฮาล์ฟมาราธอน ทา่มกลางทิวทศัน์ท่ีสวยงาม

ของมหาวิทยาลัยในสวนและอากาศเย็นสบายของต้นฤดูหนาว โดยมี  

รศ.ดร.วนัชยั ศริิชนะ อธิการบดีผู้ ก่อตัง้ รศ.ดร.ชยาพร วฒันศริิ อธิการบดี 

และนายประชา รุ่งเพ็ชรวิภาวดี นายกสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม 

และปล่อยตัวนักว่ิง โดยรายได้ส่วนหนึ่งน�าไปสมทบกองทุนเมืองไทย 

ไร้หมอกควัน เพ่ือการศึกษาวิจัยและปฏิบัติการลดปัญหาหมอกควัน 

ในประเทศไทย

สมาคมนักศึกษาเก่า มฟล. จัดงาน MFU RUN 2019  
“วิ่งเพื่อลมหายใจที่สะอาดปราศจากหมอกควัน PM2.5”

17 พฤศจกิายน 2562

ศนูย์บรรณสารและสื่อการศกึษา (ห้องสมดุ) มฟล. จดังานมหกรรม

หนงัสือประจ�าปี 2562 หรือ MFU Book Fair 2019 ณ อาคาร M-Square  

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการอ่าน การค้นคว้า ให้กับเยาวชนและผู้ สนใจ  

โดยได้รับเกียรตจิาก ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี เป็นประธาน 

เปิดงาน และมอบรางวลั “Reader of the Year” ให้แก่ผู้ ท่ีมีการยืมหนงัสือ 

มากท่ีสุดในรอบปี 2562 ภายในงานมีบู้ ทจ�าหน่ายหนังสือราคาพิเศษ  

72 บธู จาก 47 บริษัท พร้อมเปิดโอกาสให้อาจารย์และนกัศกึษาร่วมเสนอ

ช่ือหนงัสือเพ่ือสัง่ซือ้เข้าห้องสมดุ

   นอกจากนี ้ ยงัได้เชิญนกัเขียนและเจ้าของเพจช่ือดงัพบปะแฟน 

นกัอา่น ไมว่า่จะเป็น ทมยนัตี วรรณวรรธน์ และ ฬีฬา ปิดท้ายด้วย เต้ย สญัชยั  

เจ้าของเพจทอ่งเท่ียว “Go Went Gone ไปไมเ่ว้น” ทัง้นีย้งัมีกิจกรรมทางด้าน

วิชาการ เชน่ การอบรมเชิงปฏิบตักิาร User-Focused Interface: EDS Single 

Search การอบรมเพ่ือสนบัสนนุนกัวิจยัโดยการปฏิรูปการใช้ทรัพยากรของ

มหาวิทยาลยัผา่น Next Generation Technology และกิจกรรม Library : 

Care the Bear (สญัจรสูภ่าคเหนือ) เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบัการจดักิจกรรม

แบบลดโลกร้อน โดยสมาคมห้องสมดุฯ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

และในงานหนงัสือยงัได้เปิดตลาดนดั “ช้อป ชิม ชิลล์” อ่ิมหลงัอา่น

มฟล. จัดมหกรรมหนังสือ MFU Book Fair 2019 13-18 พฤศจกิายน 2562

ในรั้ว มฟล.
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มฟล.
ในสื่อ

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 25564
วันท่ี: พฤหัสบดี 10 ตุลาคม 2562
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(บนขวา)

ภาพข่าว: ตรีศูล: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รหัสข่าว: C-191010004043(10 ต.ค. 62/02:13) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 24.45 Ad Value: 51,345 PRValue : 154,035 คลิป: สี่สี(x3)

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 25561
วันท่ี: จันทร์ 7 ตุลาคม 2562
Section: กีฬา/การศึกษา

หน้า: 22(บน)

คอลัมน์: บอกกล่าว เล่าความ: 21ปี มฟล.มุ่งสู่ศูนย์กลางการแพทย์แห่งลุ่มแม่น้ำโขง

รหัสข่าว: C-191007035122(6 ต.ค. 62/04:35) หน้า: 1/2

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 720,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 113.52 Ad Value: 238,392 PRValue : 715,176 คลิป: สี่สี(x3)

ปีท่ี: 70 ฉบับท่ี: 24135
วันท่ี: อังคาร 15 ตุลาคม 2562
Section: First Section/-

หน้า: 9(ซ้าย)

ภาพข่าว: รอบร้ัวการศึกษา: มฟล.ประชุมมหา'ลัยเส้นทางสายไหม

รหัสข่าว: C-191015021034(15 ต.ค. 62/02:27) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 13.44 Ad Value: 11,424 PRValue : 34,272 คลิป: ขาว-ดำ(x3)ปีท่ี: 18 ฉบับท่ี: 6448
วันท่ี: อังคาร 8 ตุลาคม 2562
Section: First Section/กีฬา

หน้า: 13(บนซ้าย)

ภาพข่าว: สังคมชัดลึก: การกุศล

รหัสข่าว: C-191008014027(8 ต.ค. 62/03:42) หน้า: 1/1

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,080

Col.Inch: 13.47 Ad Value: 14,547.60 PRValue : 43,642.80 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 42 ฉบับท่ี: 15213
วันท่ี: อังคาร 5 พฤศจิกายน 2562
Section: ประชาช่ืน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

หน้า: 21(บนขวา)

ภาพข่าว: ร่วมมือออสซ่ี

รหัสข่าว: C-191105038115(4 พ.ย. 62/06:06) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 13.80 Ad Value: 15,180 PRValue : 45,540 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 70 ฉบับท่ี: 22569
วันท่ี: พุธ 6 พฤศจิกายน 2562
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(บนซ้าย)

ภาพข่าว: ทพ.ณรงค์ ลุมพิกานนท์

รหัสข่าว: C-191106039092(5 พ.ย. 62/04:32) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.78 Ad Value: 10,758 PRValue : 32,274 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 70 ฉบับท่ี: 22577
วันท่ี: พฤหัสบดี 14 พฤศจิกายน 2562
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(กลาง)

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รหัสข่าว: C-191114039069(13 พ.ย. 62/04:21) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.47 Ad Value: 10,417 PRValue : 31,251 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 70 ฉบับท่ี: 24159
วันท่ี: จันทร์ 18 พฤศจิกายน 2562
Section: First Section/-

หน้า: 9(บนซ้าย)

ภาพข่าว: รอบร้ัวการศึกษา: 'มฟล.' ร่วมเวทีนานาชาติ

รหัสข่าว: C-191118021012(18 พ.ย. 62/02:25) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 14.71 Ad Value: 12,503.50 PRValue : 37,510.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

     10 ตลุาคม 2562 | หน้า 5  เดลินิวส์ 

     7 ตลุาคม 2562 | หน้า 22  เดลินิวส์      7 ตลุาคม 2562 | หน้า 22  มตชิน 

     8 ตลุาคม 2562 | หน้า 13  คม ชัด ลึก 

     18 พฤศจิกายน 2562 | หน้า 9  สยามรัฐ 

     15 ตลุาคม 2562 | หน้า 9  สยามรัฐ 

     3 พฤศจิกายน 2562 | หน้า 17  เดลินิวส์ 

     6 พฤศจิกายน 2562 | หน้า 22  ไทยรัฐ      14 พฤศจิกายน 2562 | หน้า 12  ไทยรัฐ 

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 25588
วันท่ี: อาทิตย์ 3 พฤศจิกายน 2562
Section: โลกสีสวย/-

หน้า: 17(เต็มหน้า), 27

คอลัมน์: ดาวต่างมุม: 'น้องฝ้าย'สาวเหนือเสียงใส ร้ัว มฟล.รักษ์สิ่งแวดล้อม มากความสามารถฝัน...

รหัสข่าว: C-191103004000(3 พ.ย. 62/02:07) หน้า: 2/5

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

Col.Inch: 478.35 Ad Value: 1,004,535 PRValue : 3,013,605 คลิป: สี่สี(x3)
ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 25588
วันท่ี: อาทิตย์ 3 พฤศจิกายน 2562
Section: โลกสีสวย/-

หน้า: 17(เต็มหน้า), 27

คอลัมน์: ดาวต่างมุม: 'น้องฝ้าย'สาวเหนือเสียงใส ร้ัว มฟล.รักษ์สิ่งแวดล้อม มากความสามารถฝัน...

รหัสข่าว: C-191103004000(3 พ.ย. 62/02:07) หน้า: 2/5

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

Col.Inch: 478.35 Ad Value: 1,004,535 PRValue : 3,013,605 คลิป: สี่สี(x3)

18



ปีท่ี: 70 ฉบับท่ี: 24178
วันท่ี: ศุกร์ 13 ธันวาคม 2562
Section: First Section/-

หน้า: 9(กลาง)

หัวข้อข่าว: นิติฯมฟล.เรียนก.ม.เคสจริงคนเชียงของกับชะตาน้ำโขง

รหัสข่าว: C-191213021018(13 ธ.ค. 62/02:22) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 14.43 Ad Value: 12,265.50 PRValue : 36,796.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 29 ฉบับท่ี: 10614
วันท่ี: ศุกร์ 20 ธันวาคม 2562
Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

หน้า: 19(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: 'แม่ฟ้าหลวง'ติวเข้มครูแนะแนว

รหัสข่าว: C-191220012112(20 ธ.ค. 62/03:05) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 12.52 Ad Value: 13,772 PRValue : 41,316 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 29 ฉบับท่ี: 10619
วันท่ี: พุธ 25 ธันวาคม 2562
Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

หน้า: 19(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: 'มฟล.-โตโยต้า'มอบทุน17จว.เหนือ

รหัสข่าว: C-191225037036(24 ธ.ค. 62/04:43) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 13.30 Ad Value: 14,630 PRValue : 43,890 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 70 ฉบับท่ี: 24152
วันท่ี: พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562
Section: First Section/-

หน้า: 9(กลาง)

หัวข้อข่าว: 'มฟล.'ที่1โลกวิจัยเช้ือเห็ดรา

รหัสข่าว: C-191107021032(7 พ.ย. 62/02:25) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 19.91 Ad Value: 16,923.50 PRValue : 50,770.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 27 ฉบับท่ี: 1397
วันท่ี: จันทร์ 11 - อาทิตย์ 17 พฤศจิกายน 2562
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 9

หัวข้อข่าว: 'แม่ฟ้าหลวง'กู้หน้าไทยอุดมศึกษาดีสุดโลก

รหัสข่าว: C-191111026024(11 พ.ย. 62/05:20) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 88.33 Ad Value: 132,495 PRValue : 397,485 คลิป: สี่สี(x3)

ปีท่ี: 40 ฉบับท่ี: 14093
วันท่ี: พุธ 27 พฤศจิกายน 2562
Section: First Section/กทม.-ภูมิภาค

หน้า: 9(บนขวา)

คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: มฟล.จัดการแสดงสานวัฒนธรรมไทย-จีน

รหัสข่าว: C-191127005075(27 พ.ย. 62/06:07) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 15.12 Ad Value: 18,900 PRValue : 56,700 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 42 ฉบับท่ี: 15237
วันท่ี: ศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2562
Section: ประชาช่ืน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

หน้า: 21(ล่าง)

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: มฟล.จัดละครเวทีถ่ายทอดศิลปะจีน

รหัสข่าว: C-191129020100(29 พ.ย. 62/02:59) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 8.40 Ad Value: 9,240 PRValue : 27,720 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

     7 พฤศจิกายน 2562 | หน้า 9  สยามรัฐ 

     11 พฤศจิกายน 2562 | หน้า 1  ดอกเบีย้ธุรกจิ 

     7 ตลุาคม 2562 | หน้า 12  ไทยรัฐ 

     25 ธนัวาคม 2562 | หน้า 19  ข่าวสด 

     29 พฤศจิกายน 2562 | หน้า 21  มตชิน 

     27 พฤศจิกายน 2562 | หน้า 9  แนวหน้า 

     20 ธนัวาคม 2562 | หน้า 19  ข่าวสด 

     13 ธนัวาคม 2562 | หน้า 9  สยามรัฐ 

ปีท่ี: 70 ฉบับท่ี: 22535
วันท่ี: พฤหัสบดี 3 ตุลาคม 2562
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(กลาง)

หัวข้อข่าว: "ชยาพร"ลุยขับเคล่ือน 5 พันธกิจ มฟล.

รหัสข่าว: C-191003039176(2 ต.ค. 62/04:56) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 26.36 Ad Value: 28,996 PRValue : 86,988 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 70 ฉบับท่ี: 22535
วันท่ี: พฤหัสบดี 3 ตุลาคม 2562
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(กลาง)

หัวข้อข่าว: "ชยาพร"ลุยขับเคล่ือน 5 พันธกิจ มฟล.

รหัสข่าว: C-191003039176(2 ต.ค. 62/04:56) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 26.36 Ad Value: 28,996 PRValue : 86,988 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

มฟล. ในสื่อ
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ส่วนทะเบียนและประมวลผล
admission.mfu.ac.th
โทร. 0-5391-6103

#dek63

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์หลกัสตูร
และแนะแนวการศึกษา

Welcome  
 to team

MFU
#ทีมแม่ฟ้าหลวง admission@mfu


