




เรื่องจากปก

โรงพยาบาลศูนูย์การแพทย์มหาวิิทยาลยัแมฟ่้า้หลวิง ร่วิมเป็็นหอผูู้้ป่็วิย

รวิม (Cohort Ward) รองรับผูู้้ ป่็วิยโรคติดิเช้ื้ �อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ของจังัหวิดัเชีื้ยงราย จัำานวิน 200 เตีิยง โดยได้จัดัเติรียมอาคารสถานที�  

วิสัด ุ ครุภัณัฑ์์ และเวิชื้ภัณัฑ์์ทางการแพทย์ รวิมทั �งจัดัอตัิรากำาลงัแพทย์

พยาบาล โดยใช้ื้พ้ �นที�ชื้ั �น 8 และ ชื้ั �น 9 เป็็นหอผูู้้ ป่็วิยรวิม ในกรณีหากพบ 

ผูู้้ติดิเช้ื้ �อโควิิด-19 เพิ�มข้ �นอยา่งรวิดเร็วิ ทำาให้เตีิยงของโรงพยาบาลเชีื้ยงราย

ป็ระชื้านเุคราะห์ไมส่ามารถรองรับได้ ซึ่้�งสอดคล้องกบันโยบายของกระทรวิง

การอดุมศูก้ษา วิิทยาศูาสติร์ วิิจัยัและนวิตัิกรรม (อวิ.) ที�สนบัสนนุให้สถาบนั

การศูก้ษาทั�วิป็ระเทศูจัดัติั �งโรงพยาบาลสนาม เพ้�อให้ผูู้้ ป่็วิยติดิเช้ื้ �อโควิิด-19 

เข้ารับการรักษา 

รศ.ดร.ชยาพร วััฒนศิริ อธิิการบดี มฟล. เปิ็ดเผู้ยวิ่า มฟ้ล.  

มีควิามมุง่มั�นที�จัะร่วิมม้อกบัทกุภัาคสว่ินอยา่งเติม็ที�

 ไมว่ิา่จัะเป็็นจังัหวิดัเชีื้ยงราย สาธารณสขุจังัหวิดั โรงพยาบาลเชีื้ยงราย

ป็ระชื้านเุคราะห์ รวิมทั �งหนว่ิยงานติา่ง ๆ โดยมีการป็ระชื้มุหาร้อร่วิมกนัในการ 

เติรียมควิามพร้อมด้านบคุลากร เวิชื้ภัณัฑ์์และสถานที�ไว้ิล่วิงหน้าที�จัะทำา

อยา่งไรจัง้จัะดีที�สดุที�จัะแก้ไขสถานการณ์ หากเกิดเหติกุารณ์ที�รุนแรงข้ �นทั �งนี �

โรงพยาบาลศูนูย์การแพทย์มหาวิิทยาลยัแมฟ่้า้หลวิงใช้ื้พ้ �นที�ชื้ั �น 8 และชื้ั �น 9 

เป็็นหอผูู้้ ป่็วิยรวิม (Cohort Ward) สามารถรองรับผูู้้ ป่็วิยได้จัำานวิน  

200 ราย โดยจัะแบง่เป็็นหอผูู้้ ป่็วิยห้องละ 50 ราย แยกหญิิงและชื้าย โดยใน

แติ่ละห้องจัะแบ่งโซึ่นละ 7-8 เตีิยง แติ่ละโซึ่นจัะมีห้องนำ �า/ห้องอาบนำ �า 

แยกเฉพาะทั �งนี �เริ�มรับผูู้้ป่็วิยโรคติดิเช้ื้ �อโควิิด-19 รายแรกเข้ารักษาติวัิในวินัที�  

18 เมษายน 2564 โดยทางโรงพยาบาลศูนูย์การแพทย์ฯ มีมาติรการและ

มาติรฐานในการดูแลผูู้้ ป่็วิยและบุคลากรที�เกี�ยวิข้องอย่างรัดกุม เพ้�อให้

พนกังาน นกัศูก้ษา และป็ระชื้าชื้นมีควิามมั�นใจัในด้านควิามป็ลอดภัยั

รพ.ศููนย์์การแพทย์์มหาวิิทย์าลััย์แม่ฟ้้าหลัวิง
กัับบทบาทหอผู้้�ป่่วยรวม - รพ.สนาม ก้ั� วิกัฤติิ COVID-19

นพ.ธิงชัย กีรติหิัตัิถยากร รองปลัด สธิ. เยี�ยมชมการดำาเนินงาน รพศ.มฟล.

3รอบร้�ว มฟล. ฉบ้บท่ี่� 37
มกราคม - ม่นาคม 2564



เรื่องจากปก

 ด้้านการดู้แลผูู้้ป่่วยขณะพัักรักษาตััวท่ี่�โรงพัยาบาลศููนย์การแพัที่ย์ฯ 
โรงพยาบาลศูนูย์การแพทย์ฯ จัดับริการอาหาร 3 ม้ �อ โดยงานโภัชื้นาการ

ของโรงพยาบาลนำ �าด้�มไมจ่ัำากดั บริการชื้ดุผูู้้ป่็วิยติลอดระยะเวิลาการรักษาติวัิ

บริการฟ้รีอินเทอร์เน็ติ WIFI บริการรับฝากอาหารจัากญิาติผิูู้้ป่็วิย หร้อเดลเิวิอรี

ทกุวินั เวิลา 11.00 - 13.00 น. นอกจัากนี �ยงัได้รับควิามอนเุคราะห์จัากหน่วิย

ป็อ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัยั จังัหวิดัเชีื้ยงราย ในสนบัสนนุเจ้ัาหน้าที�มา

ชื้ว่ิยรักษาควิามป็ลอดภัยัและอำานวิยควิามสะดวิกในพ้ �นที�

ด้านการรักษาพยาบาลวินัแรกของการเข้าพกัรักษาติวัิในโรงพยาบาล

ศูนูย์การแพทย์ฯ พยาบาลป็ระจัำาหอผูู้้ ป่็วิยจัะเป็็นผูู้้ป็ฐมนิเทศูการป็ฏิิบตัิติิวัิ

ในโรงพยาบาลศูนูย์การแพทย์ฯ ให้ผูู้้ ป่็วิยทราบ ดงันี �

1. ผูู้้ ป่็วิยจัะต้ิองวิดัอณุหภัมิู วิดัควิามดนัโลหิติ วิดัคา่ออกซึ่เิจันในเลอ้ด

ด้วิยติวัิเอง เวิลา 02.00น. 06.00 น. 10.00 น. 14.00 น. 18.00 น . 22.00 น. 

และรายงานให้แพทย์และพยาบาลทราบผู้า่นทางกลุม่ Line Official 

2. แพทย์/พยาบาล จัะส้�อสารกบัผูู้้ ป่็วิยผู้่านทาง Line Official หร้อ

เคร้�องขยายเสยีง ร่วิมกบัการดกูล้อง CCTV ที�ติดิติั �งไว้ิในหอผูู้้ ป่็วิยโดยรอบ

3. กรณีที�ผูู้้ ป่็วิยต้ิองการพดูคยุกบัแพทย์/พยาบาลโดยติรง สามารถใช้ื้

โทรศูพัท์ภัายในหอผูู้้ ป่็วิยและโทรศูพัท์มาที�เคาน์เติอร์พยาบาลได้

4. การสั�งของออนไลน์ อาหารเดลเิวิอรี หร้อให้ญิาตินิำาของใช้ื้สว่ินติวัิ

มาให้ที�โรงพยาบาล สามารถนำาฝากได้ ณ จัดุรับฝากของ ในชื้ว่ิงเวิลาระหวิา่ง 

11.00 น. - 13.00 น. โดยจัะมีเจ้ัาหน้าที�นำาสง่ให้เวิลา 14.00 น. 

**กรณีมีอาการผิู้ดป็กติ ิต้ิองแจ้ังแพทย์/พยาบาลให้ทราบทนัที**

ผูู้้ ป่็วิยจัะพกัรักษาติวัิเป็็นเวิลา 10 วินั และจัะให้กลบับ้านเม้�อครบ  

10 วินั ซึ่้�งผูู้้ ป่็วิยจัะอยูใ่นระยะที�ไมส่ามารถแพร่เช้ื้ �อให้ผูู้้ อ้�นได้ แติห่ากผูู้้ ป่็วิย

ยังมีอาการ เชื้่น ไข้ ไอ แพทย์จัะส่งติัวิเข้ารักษาติ่อในหอผูู้้ ป่็วิยของ 

โรงพยาบาลศูนูย์การแพทย์ฯ เพ้�อสงัเกติอาการ จันครบ 14 วินั และหลงัจัาก

นั �นจัะให้กลบัไป็พกัรักษาติวัิและกกัติวัิติอ่ที�บ้านพกัอีก 14 วินั (รวิมระยะเวิลา

อยูโ่รงพยาบาลศูนูย์การแพทย์ฯ 14 วินั + บ้าน 14 วินั = 28 วินั) สำาหรับ

แพทย์ที�จัะดูแลผูู้้ ป่็วิยจัะเป็็นแพทย์ของโรงพยาบาลศููนย์การแพทย์ฯ  

จัำานวิน 3 คน/วินั จัากโรงพยาบาลศูนูย์เชีื้ยงรายป็ระชื้านเุคราะห์ 2-3 คน/

วินั และจัากโรงพยาบาลอำาเภัอจัำานวิน 1 คน/วินั ที�จัะหมนุเวีิยนมาป็ระจัำาที�

โรงพยาบาลศูนูย์การแพทย์ฯ 

 การบริหารจััด้การพ้ั�นท่ี่�และบุคลากรท่ี่�เก่�ยวข้องกับผูู้้ป่่วย
 โรคติัด้เช้ื้�อโควิด้-19

โรงพยาบาลศููนย์การแพทย์ฯ ได้กำาหนดและแบ่งแยกเส้นทางการ

ลำาเลียงผูู้้ ป่็วิยโควิิด-19 และเส้นทางที�ผูู้้มารับบริการทั�วิไป็ของโรงพยาบาล

อย่างชื้ดัเจัน มีการกำาหนดป็ระติแูละลิฟ้ต์ิที�ใช้ื้ลำาเลียงผูู้้ ป่็วิยแยกติ่างหาก  

โดยลฟิ้ต์ิจัะถกูลอ็กให้เปิ็ดเฉพาะชื้ั �น 1 และ ชื้ั �น 8 (อาคารถกูออกแบบติาม

มาติรฐานควิามป็ลอดภัยัสงูสดุ และมีเส้นทางพิเศูษเพ้�อป็อ้งกนัการติดิเช้ื้ �อ)

โดยเจ้ัาหน้าที�สวิมใสช่ื้ดุ PPE ระดบั 4 จัะเป็็นผูู้้ รับผูู้้ ป่็วิยจัากรถและนำา

สง่ผูู้้ ป่็วิยจัากชื้ั �น 1 ถง้ ชื้ั �น 8 เป็็นผูู้้ควิบคมุลฟิ้ต์ิ เปิ็ดป็ระติ ูและนำาสง่ผูู้้ ป่็วิย

ถ้งเตีิยงผูู้้ ป่็วิย โดยที�ผูู้้ ป่็วิยจัะไม่สมัผู้สัป็ระติหูร้อลิฟ้ท์ระหวิ่างการเดินทาง

เข้าหอผูู้้ ป่็วิย แมบ้่านจัะทำาควิามสะอาดลฟิ้ท์ด้วิยนำ �ายาฆ่า่เช้ื้ �อทนัที เม้�อนำา

สง่เสร็จัสิ �น พนกังานขบัรถจัะทำาควิามสะอาดรถติามขั �นติอน และอาบนำ �า

ทนัที ก่อนกลบัไป็ป็ฏิิบตัิงานติามป็กติิ

โรงพยาบาลศูนูย์การแพทย์ฯ จัดัที�พกัสำาหรับเจ้ัาหน้าที�ที�ป็ฏิิบตัิิงาน  

ณ หอผูู้้ ป่็วิยรวิม โดยไม่อนญุิาติให้เจ้ัาหน้าที�ดงักลา่วิไป็พ้ �นที�อ้�นนอกจัาก

พ้ �นที�ที�ป็ฏิิบตัิิงานเท่านั �น เจ้ัาหน้าที�ที�ป็ฏิิบตัิิงานที�หอผูู้้ ป่็วิยรวิม ทุกท่าน 

จัะได้รับการติรวิจัคดักรองเช้ื้ �อไวิรัสโคโรนา 2019 ด้วิยวิิธี Swab ภัายหลงั

ป็ฏิิบตัิงิานครบ 10 วินั

ภัาชื้นะอาหารที�ใช้ื้สำาหรับผูู้้ ป่็วิยและเจ้ัาหน้าที�เป็็นป็ระเภัทใช้ื้แล้วิทิ �ง 

เคร้�องม้อและอปุ็กรณ์ทางการแพทย์ติ่างๆ ที�ใช้ื้ในหอผูู้้ ป่็วิยรวิม จัะไม่ถกู 

นำามาใช้ื้ป็ะป็นกบัการติรวิจัรักษาผูู้้ป่็วิยทั�วิไป็ของโรงพยาบาลศูนูย์การแพทย์ฯ

โดยเดด็ขาด 

โรงพยาบาลศููนย์การแพทย์มหาวิิทยาลยัแม่ฟ้้าหลวิง ขอขอบคุณ 

หน่วิยงาน ห้างร้าน ป็ระชื้าชื้น ที�สนบัสนนุการดำาเนินงานของโรงพยาบาล

ด้วิยการมอบสิ�งของทั �งอุป็โภัค บริโภัค เคร้�องม้อทางการแพทย์ ซึ่้�งชื้่วิย 

ให้บุคลากรสามารถทำางานได้อย่างราบร้� นมากยิ�งข้ �น แติ่สิ�งสำาคัญิ 

นอกเหน้ออ้�นใดค้อ “กำาลงัใจั” ที�ทุกคนส่งมาให้พวิกเรา “บุคลากรทาง 

การแพทย์” ที�หมายถง้ทกุคน ทกุหน้าที� ทกุระดบั ที�มีสว่ินร่วิมในภัารกิจันี �   

MFU Together, this too shall pass.

หัอผู้้�ป่วัยรวัม - รพ.สนาม บุคลากรการแพทย์ รพ.ศ้นย์การแพทย์ฯ

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้้� ว่ัาฯ เชียงราย ติรวัจเยี�ยม รพศ.มฟล.
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สััมภาษณ์์พิิเศษ

  อุด้มศึูกษาโลกและอดุ้มศึูกษาไที่ยกำาลังมุ�งหน้าไป่ที่างไหนอย�างไร?
ในชื้่วิงสถานการณ์โควิิด-19 ที�เกิดข้ �นปี็กวิา่ๆ ที�ผู้่านมาทำาให้รูป็แบบ

อดุมศู้กษาไม่วิ่าระดบันานาชื้าติิหร้อระดบัป็ระเทศูต้ิองมีการป็รับเป็ลี�ยน

เพ้�อให้เหมาะกบัสถานการณ์ซึ่้�งพลิกผู้นั ฉะนั �นแนวิทางการบริหารจัดัการ

อดุมศูก้ษาที�เกิดข้ �นจัำาเป็็นต้ิองจัดัในรูป็แบบ Flexible Education หร้อ Virtual 

Education เพิ�มมากข้ �น จัะเห็นได้วิา่จัากสถานการณ์มหาวิิทยาลยัทั�วิโลก 

ก็เป็ลี�ยนจัากรูป็แบบที�เป็็น Physical Learning หร้อ Onsite Education  

มาเป็็น Online Education หร้อ Blended Learning กนัอยา่งทั�วิหน้า

  แนวที่างการพััฒนาการเร่ยนการสอนของ มฟล. เป็่นอย�างไร 
เพ้ั�อต้ัองการบัณฑิิตัแบบใด้?

ในสว่ินของมหาวิิทยาลยัแม่ฟ้้าหลวิง มีนโยบายการพฒันาการเรียน

การสอนอยู่แล้วิ แติ่ด้วิยสถานการณ์โควิิด-19 ทำาให้เราพัฒนาได้อย่าง

ก้าวิกระโดด โดยได้รับควิามร่วิมม้อจัากอาจัารย์ผูู้้สอน ในการทำาการเรียน

การสอนรูป็แบบใหม่และใช้ื้เทคโนโลยีที�ทันสมัย ซึ่้�งก็ไป็สอดคล้องกับ

นโยบาย เร้�องของ Blended Education ซึ่้�งเราอยากจัะให้อาจัารย์ผูู้้สอนใช้ื้

เทคโนโลยีที�เพิ�มข้ �นโดยใช้ื้เน้ �อหาติา่งๆ จัากการผู้ลิติหร้อจัากการสอนผู้่าน

ระบบออนไลน์ ในขณะเดียวิกนัทางผูู้้สอนก็จัำาเป็็นจัะต้ิองจัดัเวิลาสว่ินหน้�ง

ที�ทำาให้เกิดการแลกเป็ลี�ยนเรียนรู้จัดักิจักรรมซึ่้�งก็จัดัในรูป็แบบของ Onsite 

นี�ค้อนโยบายของมหาวิิทยาลยัที�ดำาเนินการมา 

และในรูป็แบบนี �เราคาดหวิงัวิา่เราจัะสามารถพฒันา Soft Skills ของ

นกัศู้กษามหาวิิทยาลยัแม่ฟ้้าหลวิง โดยเฉพาะอย่างยิ�งในเร้�องของ Self 

Learning Skills, Critical Thinking, Analytical Thinking หร้อแม้แติ ่Time 

Management นอกเหน้อจัากนั �นก็เป็็นไป็ติามเกณฑ์์หลกั ซึ่้�งมหาวิิทยาลยั

ทำาหน้าที�อยู่แล้วิในเร้�องการพัฒนา Soft Skills ให้สอดคล้องกับทักษะ 

ในศูติวิรรษที� 21 

เรามุ่งหวิังวิ่าบัณฑิ์ติจัะมีลักษณะ ที�แติกติ่างจัากบัณฑิ์ติทั�วิไป็  

เรามองวิา่บณัฑิ์ติของเราจัะมีควิามสามารถในการทำางานร่วิมกนัเป็็นทีมได้  

(Cooperation) บณัฑิ์ติของเราจัะเป็็นผูู้้ที�มีการเปิ็ดใจักว้ิางหร้อ Open Minded  

Skills ค้อ รับฟั้งผูู้้ อ้�น คดิ วิิเคราะห์แล้วิติดัสนิใจั ฉะนั �น Leadership ก็สำาคญัิ

นอกจัากนี �สถานการณ์ในอนาคติที�มีการเป็ลี�ยนแป็ลงพลิกผู้ันอยู่

โลกท่ี่�เปล่�ยนแปลงแบบพลิกผััน และยังม่ีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต้้องการกำาลังคนแบบไหน  
และรูปแบบการเร่ยนการสอนของมีหาวิที่ยาลัยแม่ีฟ้า้หลวง (มีฟ้ล.) สอดรับความีเปล่�ยนแปลงหรือสถานการณ์์นั�นอย่างไร  
รศ. ดร.นัันัทนัา คชเสนัี รองอธิิการบดี ในบที่บาที่รักษาการแที่น ผู้ัอำานวยการสถาบันนวัต้กรรมีการเร่ยนรู้ 
มีหาวิที่ยาลัยแม่ีฟ้า้หลวง (MFU Learning Innovation Institute  หรือ MLII) ได้ให้คำาต้อบไว้ในบที่สัมีภาษณ์์น่�

มฟ้ลั.กับการเรีย์น
การสอนสมัย์ใหม่
THE NEW NORMAL FOR
MFU EDUCATION
Moving Forward Together

ติลอดเวิลาจัะมากบ้างน้อยบ้าง บณัฑิ์ติของเราต้ิองมี Skills ซึ่้�งก็ค้อเร้�อง

ของ Resilience ควิามย้ดหยุ่น การป็รับติวัิไป็ในสภัาวิะพลิกผู้นั อนันี �ค้อ 

สิ�งซึ่้�งในฐานะผูู้้บริหารมหาวิิทยาลยั มองเห็นวิา่บณัฑิ์ติของเราต้ิองพฒันา

ให้ได้ Skills ติา่งๆ ที�กลา่วิมาทั �งหมด

  ม่แนวที่างในการผู้ลักดั้นให้เห็นผู้ลอย�างไร?
ด้วิยนโนบายของมหาวิิทยาลยัที�พฒันาการเรียนการสอนสมยัใหม่

และใช้ื้เทคโนโลยีที�มีอยู่จั้งทำาให้เกิดการจัดัติั �งสถาบนันวิตัิกรรมการเรียนรู้ 

มหาวิิทยาลัยแม่ฟ้้าหลวิง (MLII) สถาบันนี �เป็็นหน่วิยงานที�ขับเคล้�อน  

สง่เสริม พฒันาการเรียนการสอนสมยัใหม ่รวิมทั �งการสร้างบรรยากาศูหร้อ

ระบบนิเวิศู การเรียนรู้สมยัใหม่ที�เกิดข้ �นในมหาวิิทยาลยัแม่ฟ้้าหลวิงอย่าง

ครบวิงจัร สถาบนันี �จัดัติั �งมาได้เด้อนกวิา่ๆ ยงัมีงานอีกเยอะที�จัะต้ิองทำาให้

ไป็ถง้เป็า้หมายที�มหาวิิทยาลยัคาดหวิงั

  ภารกิจัท่ี่�ให้ความสำาคัญเป็่นลำาดั้บต้ันค้ออะไร
Capacity Building พฒันาศูกัยภัาพของอาจัารย์ให้มีควิามสามารถ

ในการจัดัการเรียนการสอนที�ใช้ื้เทคโนโลยีรูป็แบบติา่งๆ ที�มีอยู่ Available 

อยูใ่นติลาดเอามาใช้ื้พฒันาการเรียนการสอนให้มากที�สดุ ไมใ่ชื้แ่คท่ำาวิิดีโอ

คลปิ็หร้ออะไร ใช้ื้เทคโนโลยีในรูป็แบบ AR (Augmented Reality) หร้อ VR 

(Virtual Reality) ทำาเร้�องเกมมาสนบัสนนุเร้�องการเรียนรู้ เหล่านี �เป็็นสิ�ง 

ซึ่้�งสถาบนัดำาเนินการอยู่ เราพยายามสร้างระบบนิเวิศูให้ครบวิงจัรที�จัะ 

สง่เสริมการเรียนรู้ในรูป็แบบของการใช้ื้เทคโนโลยี

  ภาพัในฝัันของการเร่ยนการสอนในมหาวิที่ยาลัยน่�เป็่นอย�างไร?
ถ้าถามภัาพในฝันด้วิยควิามรับผิู้ดชื้อบเป็็นรองอธิการบดีด้านวิิชื้าการ 

ก็มองเหน็วิา่ Blended Learning เพิ�งเริ�ม ควิามฝันก็ค้อยากให้เหน็เติม็รูป็

แบบ อาจัารย์อย่างน้อย 60%-70% สามารถพฒันาเคร้�องม้อในการสอน 

โดยอาศูัยเทคโนโลยีที�มหาวิิทยาลัยเติรียมให้หร้อชื้่วิยกับมหาวิิทยาลัย

ทำางานร่วิมกบัทีมสถาบนัพฒันา เป็็นควิามฝันวิา่เราจัะเป็็นหน้�งในเร้�องของ

การเรียนการสอนด้วิยเทคโนโลยีที�ทนัสมยั

และควิามฝันอีกอนัหน้�งก็ค้อเวิลาคนพดูถ้งมหาวิิทยาลยัแม่ฟ้้าหลวิง 

จัะไมพ่ดูแคม่หาวิิทยาลยัแมฟ่้า้หลวิงสวิยแติจ่ัะพดูวิา่มหาวิิทยาลยัแมฟ่้า้หลวิง 

ทนัสมยั
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มฟล. วิชาการ

เม้�อวินัที� 1 กมุภัาพนัธ์ 2564 รศู.ดร.ชื้ยาพร วิฒันศิูริ อธิการบดี  

มฟ้ล. พร้อมด้วิย ดร.พนม วิิญิญิายอง รองอธิการบดี ดร.ติ่อพนัธ์ ทนัดร  

รองอธิการบดี และ ดร.ณัฐวิุฒิ ยอดสุวิรรณ ผูู้้ อำานวิยการศููนย์บริการ 

วิิชื้าการ ร่วิมพิธีเปิ็ดติวัิโครงการยกระดบัเศูรษฐกิจัและสงัคมรายติำาบล 

แบบบูรณาการ (มหาวิิทยาลัยสู่ติำาบล สร้างรากแก้วิให้ป็ระเทศู หร้อ 

U2T) ผู้่านระบบถ่ายทอดสด พร้อมผูู้้ ผู้่านการคัดเล้อกเข้าสู่โครงการฯ  

ณ ห้องป็ระดูแ่ดง 1 - 2 อาคารพลเอกสำาเภัา ชื้ศููรี (E4) มฟ้ล. 

ในงานนี � ศูาสติราจัารย์พิเศูษ ดร.เอนก เหลา่ธรรมทศัูน์ รัฐมนติรี

วิ่าการกระทรวิงการอุดมศู้กษา วิิทยาศูาสติร์ วิิจััยและนวิตัิกรรม (อวิ.)  

เป็็นป็ระธานกลา่วิเปิ็ดโครงการฯ  ผู้า่นระบบออนไลน์ โดยมีใจัควิามสำาคญัิ

วิา่โครงการ U2T เป็็นโครงการที�สร้างอนาคติ สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กบั

 3,000 ติำาบลทั�วิป็ระเทศู มีทั �งนกัศูก้ษา บณัฑิ์ติจับใหม ่และป็ระชื้าชื้นกวิา่  

60,000 คน ใช้ื้งบป็ระมาณที�ได้รับอนมุตัิิจัากคณะรัฐมนติรี 10,000 ล้าน

บาทในการจ้ัางงานเพ้�อให้การวิ่างงานทเุลาลง พร้อมกบัสร้างทกัษะใหม ่

ให้กับผูู้้ ได้รับการจ้ัางงาน และที�สำาคญัิเพ้�อป็ระกาศูให้ป็ระชื้าชื้นรับรู้วิ่า

มหาวิิทยาลยัไม่ได้อยู่บนหอคอยงาช้ื้าง สามารถนำาควิามรู้มาสู่ชืุ้มชื้นได้

อยา่งแท้จัริง

จัากนั �น รศู.ดร.ชื้ยาพร วิฒันศูิริ อธิการบดี มฟ้ล. เป็็นป็ระธาน

กลา่วิป็ฐมนิเทศูผูู้้ผู้า่นการคดัเล้อกเข้าสูโ่ครงการฯ ของ มฟ้ล. โดยกลา่วิวิา่ 

มฟ้ล. ได้ดำาเนินงานในลกัษณะนี �มาอยา่งยาวินาน แติปี่็นี �เป็็นปี็ที�ได้รับการ

สนบัสนนุอยา่งชื้ดัเจัน ซึ่้�งเป็็นห้วิงเวิลาที�ติรงกบัมหาวิิทยาลยัต้ิองการ  เพ้�อชื้ว่ิย

ให้บณัฑิ์ติที�เพิ�งจับการศูก้ษา และต้ิองเผู้ชิื้ญิกบัวิิกฤติ COVID-19 ทำาให้เป็็น

อปุ็สรรคในการหางานทำา นอกจัากนี �ยงัเป็็นการชื้่วิยสง่เสริมป็ระสบการณ์

ให้กบันกัศูก้ษา และชื้ว่ิยให้ผูู้้ ที�อยูใ่นชื้มุชื้นได้ทำาสิ�งดีๆ ให้กบัสงัคมของติน

“โครงการนี �เป็็นแรงผู้ลกัดนัให้ทกุภัาคฝ่ายมาร่วิมม้อกนันำาควิามรู้ไป็

สูภ่ัาคป็ฏิิบตัิ ิที�ก่อให้เกิดรายได้อยา่งยั�งย้นแก่ชื้มุชื้นอยา่งแท้จัริง มฟ้ล. ได้รับ

มอบหมายให้ดแูลพ้ �นที� 15 ติำาบลในจังัหวิดัเชีื้ยงราย แติที่�ผู้า่นมา มฟ้ล. ดแูล

มากกวิา่นี � เราทำากิจักรรมกบัชื้มุชื้นมาอยา่งมากมาย อะไรที�เราชื้ว่ิยชื้มุชื้นได้

เรายินดี ทั �งนี �ต้ิองขอขอบคณุ อวิ. และรัฐบาลที�สนบัสนนุงบป็ระมาณเพ้�อ 

ขบัเคล้�อนโครงการนี �ให้คลอ่งติวัิมากข้ �น และหากแม้ในอนาคติโครงการนี �

จัะไมไ่ด้รับงบป็ระมาณสนบัสนนุ มฟ้ล. จัะยงัดำาเนินการติอ่ไป็ เพราะเป็็น

ภัารกิจัที�ต้ิองสร้างควิามยั�งย้นให้กบัชื้มุชื้น เป็็นบริบทที�สำาคญัิของสถาบนั

การศูก้ษา” อธิการบดี มฟ้ล. กลา่วิ

สำานักวิิชานวัิตกรรมสังคม มฟ้ลั. จัับมือ มช. จััดกิจักรรม 
“The 1st International Development and International Relations 2021”

     เม้�อวินัที� 5 มีนาคม 2564 โป็รแกรมอาเซีึ่ยนศูก้ษา ศูนูย์วิิจัยัเอเชีื้ย

เพ้�อการพฒันาระหวิ่างป็ระเทศู สำานกัวิิชื้านวิตัิกรรมสงัคม มฟ้ล. ร่วิมกบั

 American Corner คณะรัฐศูาสติร์และรัฐป็ระศูาสนศูาสติร์ มหาวิิทยาลยั

เชีื้ยงใหม่ และ สำานักวิิชื้าการระหวิ่างป็ระเทศู มหาวิิทยาลัยเชีื้ยงใหม ่ 

จัดักิจักรรม “The 1st International Development and International  

Relations Student Forum 2021” ในหัวิข้อ “ASEAN and Asia in  

Challenges of Non-Conventional Security and the Roles of US and 

China in Southeast Asia" ณ ห้องป็ระชื้มุคำามอกหลวิง อาคาร M-Square 

มฟ้ล. นบัเป็็นการบรูณาการองค์ควิามรู้จัากทั �ง 2 สถาบนัเพ้�อให้อาจัารย์และ

นกัศูก้ษาได้มีมมุมองที�หลายมิติ ิในป็ระเดน็ที�เป็็นควิามสนใจัของนานาชื้าติ ิ

และได้ร่วิมนำาเสนอผู้ลงานวิิชื้าการ 

โดยแบง่ออกเป็็น 5 ธีม ดงันี � 

1) Theme 1 : Regional Dynamics 

2) Theme 2 : SDGs and Sustainable Development 

3) Theme 3 : Security Challenges 

4) Theme 4 : Regional Trade and Cooperation 

5) Theme 5 : COVID and New Challenges

มฟ้ลั. จััดปฐมนิเทศูผูู้�ผู่้านการคัดเลืัอกเข้�าโครงการมหาวิิทย์าลััย์สู่ชุมชน "U2T" 
พร�อมรับชมการถ่่าย์ทอดสดเปิดโครงการโดย์ รมวิ. อวิ.
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รายงานพิิเศษ

มฟ้ลั. เปิดสาข้าวิิชา
พุทธศิูลัปกรรม 
เรีย์นศิูลัปะกับศิูลัปินชั�นครู 
ประยุ์กต์การเรีย์นรู�
ผู่้านการเรีย์นการสอนออนไลัน์

สถาบนัพุทธิศลิปกรรมแห่ังมหัาวัทิยาลัยแม่ฟ�าหัลวัง ได�เปิดหัลักส้ติร

ระยะสั �น สาขาวัชิาพุทธิศลิปกรรม ทำาการสอนโดยศลิปินชั �นคร้และ 

ผู้้� เชี�ยวัชาญทางด�านงานศิลปะของจังหัวััดเชียงราย โดยเปิดรับ 

ผู้้� มีใจรักในงานพุทธิศิลป์เข� าศึกษาจากทั� วัประเทศ ไม่ว่ัาจะเป็น 

พระภิิกษุสามเณรหัรือฆราวัาส ซึ่ึ� งได� มีการสอบคัดเลือกไป 

เมื�อเดือนธัินวัาคม 2563 เพื�อเข�าศึกษาใน 3 ระดับ คือ ระดับที� 1  

พุทธิศลิป์พื �นฐาน แผู้น ก (ทฤษฎีี) และแผู้น ข (ทฤษฎีีและปฏิบิตัิ)ิ 

ระดบัที� 2 พุทธิศลิป์สร� างสรรค์ และระดบัที� 3 พุทธิศลิป์สร� างสรรค์

ขั �นส้ง โดยผู้้� เรียนไม่ติ�องเสียค่าเล่าเรียนแต่ิอย่างใด ด�วัยได� รับทุน

การศึกษาจาก ม้ลนิธิิพุทธิศิลปกรรมแห่ังมหัาวัิทยาลัยแม่ฟ�าหัลวัง  

จากทุนทรัพย์ติั �งติ�นของ ศาสติรเมธีิ ดร.เฉลิมชัย โฆษิติพิพัฒน์ 

ศิลปินแห่ังชาติิ สาขาทัศนศิลป์ (จิติรกรรม) และพระเมธีิวัชิโรดม  

(วุัฒิชัย วัชิรเมธีิ) ผู้้�อำานวัยการสถาบันวัิมุติติยาลัย (ไร่เชิญติะวััน)  

และม้ลนิธิิ 100 ปี สมเดจ็พระศรีนครินทร์มหัาวัทิยาลัยแม่ฟ�าหัลวัง 

รวัมทั �งเงนิบริจาคจากผู้้�มีจติิเมติติาอีกหัลายท่าน ทำาใหั�การดำาเนินงาน

ของสถาบันพุทธิศิลปกรรมฯ ภิายใติ�การขับเคลื�อนของศ้นย์บริการ

วัชิาการ มฟล. เป็นไปได�ด�วัยดี

พิัธ่ีป่ฐมนิเที่ศูผูู้้เข้าศึูกษาหลักสูตัรระยะสั�น สาขาวิชื้าพุัที่ธี
ศิูลป่กรรม

เม้�อวินัศูกุร์ที�12กุมภัาพนัธ์ 2564 ได้มีการจัดัพิธีป็ฐมนิเทศูผูู้้ เข้า

ศูก้ษาหลกัสตูิรระยะสั �น สาขาวิิชื้าพทุธศูลิป็กรรม ณ ห้องป็ระชื้มุเชีื้ยงแสน  

อาคารวินัชื้ยั ศูิริชื้นะ โดยได้รับควิามเมติติาจัาก พระเมธีวิชิื้โรดม (วิฒิุชื้ยั  

วิชิื้รเมธี) และได้รับเกียรติิจัากศูาสติราจัารย์พิเศูษ ดร.วิันชื้ัย ศูิริชื้นะ  

นายกสภัามหาวิิทยาลยัแมฟ่้า้หลวิงให้โอวิาทผูู้้ เข้าศูก้ษาผู้า่นระบบ Zoom 

Meeting และยงัได้รับเกียรติิจัาก ศูาสติรเมธี ดร.เฉลิมชื้ยั โฆ่ษิติพิพฒัน์ 

และอาจัารย์นคร พงษ์น้อย ผูู้้อำานวิยการอทุยานศิูลป็วิฒันธรรมแมฟ่้า้หลวิง  

(ไร่แม่ฟ้้าหลวิง) ร่วิมให้โอวิาทแก่ผูู้้ เข้าศู้กษา ณ ห้องป็ระชืุ้มเชีื้ยงแสน  

ในการนี � รองศูาสติราจัารย์ ดร.ชื้ยาพร วิฒันศูริิ อธิการบดี มฟ้ล. ให้เกียรติิ

กลา่วิต้ิอนรับ

หลังจัากเสร็จัสิ �นการให้โอวิาท ไ ด้ มีการแนะนำาหลักสูติร  

แนวิทางการสอน การวิดัและป็ระเมินผู้ล โดยเหล่าคณาจัารย์ผูู้้สอน ค้อ  

ผูู้้ ชื้่วิยศูาสติราจัารย์ ดร.พลวิัฒ ป็ระพัฒน์ทอง (หัวิหน้าโครงการจััดติั �ง 

พิพิธภััณฑ์์อารยธรรมลุ่มนำ �าโขง มฟ้ล.) อาจัารย์ทรงเดชื้ ทิพย์ทอง  

อาจัารย์ฉตัิร์ณพฒัน์ ปั็ญิญิาเพชื้ร อาจัารย์มานิติย์ กนัทะสกั อาจัารย์ขจัรเดชื้ 

หนิ �วิหยิ�น อาจัารย์วิชัื้ระ กว้ิางไชื้ย์ และอาจัารย์กาญิจันา ชื้ลศูิริ 

10



รายงานพิิเศษ

รศู.ดร.ชื้ยาพร วิฒันศูริิ อธิการบดี มฟ้ล. กลา่วิควิามติอนหน้�งวิา่ มฟ้ล.  

ติั �งอยู่ภัายใต้ิพระสมญัิญิานามของสมเด็จัพระศูรีนครินทราบรมราชื้ชื้นนี   

และติั �งอยู่ในจัังหวิดัเชีื้ยงราย จัังหวิดัที�ได้รับการยกย่องวิ่าเป็็นศููนย์รวิม

ของงานศูิลป็ะและศูิลปิ็น เป็็นแหลง่ส้บสานศูิลป็ะและวิฒันธรรมที�มีควิาม

หลากหลาย

“หลกัสตูิรนี �ไมไ่ด้เกิดข้ �นได้โดยงา่ย แติเ่กิดจัากควิามติั �งใจัของบคุคล

สำาคญัิ 3 ทา่น ค้อ ศูาสติราจัารย์พิเศูษ ดร.วินัชื้ยั ศูริิชื้นะ นายกสภัามหาวิิทยาลยั

แมฟ่้า้หลวิง พระเมธีวิชิื้โรดม และศูาสติรเมธี ดร.เฉลมิชื้ยั โฆ่ษิติพิพฒัน์ เกิดข้ �น 

ในห้วิงสมยัที�พทุธศิูลป็กรรมมีควิามเป็ลี�ยนแป็ลง การสร้างข้ �นใหม่มีควิาม

ผิู้ดเพี �ยน เราต้ิองการรักษาสนุทรียภัาพทั �งทางด้านศูิลป็ะและพทุธศูาสนา  

หลกัสตูิรเกิดข้ �นโดยควิามร่วิมม้อของ 3 ฝ่ายค้อ มหาวิิทยาลยัแมฟ่้า้หลวิง  

วิัดร่องขุ่น ศููนย์วิิปั็สสนาสากลไร่เชิื้ญิติะวิัน และจัะเกิดข้ �นไม่ได้ถ้าขาด

กลุ่มศูิลปิ็นเชีื้ยงราย ร่วิมม้อกันทำาให้เกิดเป็็นหลักสูติรพุทธศูิลป็กรรม  

ที�จัะสร้างควิามรู้ควิามเข้าใจัทั �งทางด้านศิูลป็ะและพทุธศูาสนา ทั �งในเชิื้ง

ทฤษฎีีและป็ฏิิบตัิ ิเพ้�อรักษารากเหง้าของพทุธศูลิป็กรรมอนัแท้จัริง ให้ป็รากฏิ

ติ่อสาธารณชื้น ไม่ใชื้่แค่ชื้าวิไทย แติ่ในระดบันานาชื้าติิด้วิย” อธิการบดี  

มฟ้ล. กลา่วิ

ที่�าน ว.-อ.เฉลิมชัื้ย ที่ำาการสอนในหลักสูตัร “พุัที่ธีศิูลป่กรรม” ครั�ง
แรกในรูป่แบบออนไลน์

หลกัสตูิรพทุธศูลิป็กรรม มฟ้ล. ได้เปิ็ดการเรียนการสอนเป็็นครั �งแรก  

ในรูป็แบบออนไลน์ ผู้า่นระบบ Zoom meeting โดยได้รับควิามเมติติาจัาก  

พระเมธีวิชิื้โรดม (วิฒิุชื้ยั วิชิื้รเมธี) ทำาการสอนภัาคทฤษฎีีให้แก่ผูู้้เรียน ในหวัิข้อ  

“พทุธป็ระวิตัิแิละป็รัชื้ญิาในศูาสนา” ถ่ายทอดจัากศูนูย์วิิปั็สสนาสากลไร่เชิื้ญิ

ติะวินั เม้�อวินัอาทิติย์ที� 14 กมุภัาพน์ั 2564 เวิลา 09.00-12.00 น. และในภัาค

บา่ย เวิลา 13.00-15.00 น. ได้รับเกียรติจิัาก ศูาสติรเมธี ดร.เฉลมิชื้ยั โฆ่ษิติ

พิพฒัน์ ทำาการสอนในหวัิข้อ “การบริหารจัดัการศูลิป็ะ” โดยถา่ยทอดสดผู้า่น

ระบบ Zoom meeting จัากวิดัร่องขุน่ ให้แก่ผูู้้ เรียนทั �ง 3 ระดบั

    โดยก่อนนี � ในวินัเสาร์ที� 13 กมุภัาพนัธ์ 2564 ทางมหาวิิทยาลยั

ได้ทำาการสอนในรายวิิชื้า “ป็ระวิตัิิศูาสติร์ศูิลป็ะสากล” โดย ผู้ศู.ดร.พลวิฒั  

ป็ระพฒัน์ทอง และอาจัารย์ฉตัิร์ณพฒัน์ ปั็ญิญิาเพชื้ร ถ่ายทอดสดจัากห้อง  

E4A-430 อาคารพลเอกสำาเภัา ชืู้ศูรี มฟ้ล. นับเป็็นการสอนศูิลป็ะแบบ

ออนไลน์ครั �งแรกของมหาวิิทยาลยั ภัายใต้ิสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเช้ื้ �อไวิรัสโคโรนา 2019 และหากสถานการณ์คลี�คลายก็จัะได้มี 

การเรียนการสอนในภัาคป็ฏิิบตัิ ิณ สถาบนัพทุธศูลิป็กรรมแหง่มหาวิิทยาลยั 

แมฟ่้า้หลวิง ติอ่ไป็

กิจักรรมรายงานตััวผูู้้เร่ยนหลักสูตัรระยะสั�น สาขาวิชื้าพุัที่ธี
ศิูลป่กรรม

สถาบันพุทธศูิลป็กรรมแห่งมหาวิิทยาลัยแม่ฟ้้าหลวิง และศููนย์

บริการวิิชื้าการ จััดกิจักรรมรายงานติัวิและข้ �นทะเบียนผูู้้ เรียนหลักสูติร 

ระยะสั �น สาขาวิิชื้าพทุธศูลิป็กรรม รุ่นที� 1 ทั �ง 3 ระดบั เม้�อวินัศูกุร์ที� 1 เมษายน  

2564 ณ ห้อง E4A-515 อาคารพลเอกสำาเภัา ชื้ศููรี โดยมีอาจัารย์ผูู้้สอนเข้า

ร่วิมกิจักรรมค้อ ผู้ศู.ดร.พลวิฒั ป็ระพฒัน์ทอง อาจัารย์ทรงเดชื้ ทิพย์ทอง   

อาจัารย์ฉตัิร์ณพฒัน์ ปั็ญิญิาเพชื้ร อาจัารย์มานิติย์ กนัทะสกั อาจัารย์ขจัร

เดชื้ หนิ �วิหยิ�น อาจัารย์วิชัื้ระ กว้ิางไชื้ย์ และอาจัารย์กาญิจันา ชื้ลศูิริ ซึ่้�งได้

ให้ข้อมลูแก่ผูู้้ เข้าศูก้ษาเกี�ยวิกบัการเรียนการสอนที�จัะเกิดข้ �นที�สถานที�เรียน

 ณ มหาวิิทยาลยัแมฟ่้า้หลวิง จั.เชีื้ยงราย ผู้สมผู้สานกบัการเรียนภัาคทฤษฎีี

ในรูป็แบบออนไลน์ ป็รับเป็ลี�ยนติามควิามเหมาะสม และอาจัารย์ทรงเดชื้ 

ได้มอบเข็มกลดัที�ออกแบบพิเศูษเพ้�อมอบให้แก่ผูู้้ เรียนรุ่นแรกนี �ด้วิย

โดยในชื้่วิงท้าย เป็็นการนำาชื้มสถานที�ภัายในมหาวิิทยาลยั เชื้่น  

หอป็ระวิตัิมิหาวิิทยาลยัแมฟ่้า้หลวิง ห้องสมดุ อาคารเรียนติา่งๆ ศูนูย์อาหาร  

และนบัเป็็นครั �งแรกที�ผูู้้ เรียนจัะได้ชื้มสถานที�เรียนจัริงในบริเวิณพิพิธภัณัฑ์์

อารยธรรมลุ่มนำ �าโขง ซึ่้�งป็ระกอบด้วิยห้องเรียนหลัก ค้อ STUDIO 1  

(ห้องบรรยาย) STUDIO 2 (ห้อง Drawing) STUDIO 3 (ลานกิจักรรม

ป็ระติิมากรรม) และ STUDIO 4 (ห้องจััดแสดงนิทรรศูการหมุนเวีิยน)  

ซึ่้�งภัายใต้ิสถานการณ์ COVID-19 จัะมีการเรียนการสอนออนไลน์เป็็นหลกั  

เม้�อสถานการณ์คลี�คลายจั้งจัะมีการผู้สมผู้สานกับการเรียนภัาคป็ฏิิบัติ ิ

ในสติดูโิอติา่งๆ ติอ่ไป็

หลัักสูตรพุทธศิูลัปกรรม  
จัะสร�างควิามรู�ควิามเข้�าใจั  
ทั�งทางด�านศิูลัปะแลัะ 
พุทธศูาสนา เพื�อรักษา 
รากเหง�าข้องพุทธศิูลัปกรรม 
อันแท�จัริง ให�ปรากฏต่อ
สาธารณชน ทั�งชาวิไทย์ 
แลัะในระดับนานาชาติ

รศ.ดร.ชยาพร วััฒนศริิ 
อธิิการบดมีหัาวัทิยาลัยแม่ฟ�าหัลวัง
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มฟ้ล. ป็ระกาศูนโยบายยด้มั�นในควิามถกูต้ิอง เสริมสร้างวิฒันธรรม

สจุัริติ โป็ร่งใส ไมเ่รียกรับของขวิญัิ เงิน ทรัพย์สนิ หร้อป็ระโยชื้น์อ้�นๆ ติั �งแติ่

ปี็ 2563 โดยในปี็ 2564 นบัเป็็นปี็ที� 2 แล้วิที�มีการป็ระกาศูอยา่งเป็็นทางการ  

ภัายใต้ิหลกัการยด้มั�นในควิามโป็ร่งใสในการบริหารงาน ผูู้้บริหารทกุระดบั

มุง่มั�นดำาเนินติามนโยบายควิามซ้ึ่�อสตัิย์และเสริมสร้างวิฒันธรรมองค์กรแหง่

ควิามโป็ร่งใส เพ้�อเป็็นการติอบสนองติอ่การพฒันาชื้าติอิยา่งยั�งย้น

รองศูาสติราจัารย์ ดร.ชื้ยาพร วิฒันศูิริ อธิการบดี มฟ้ล. ได้ป็ระกาศู

เจติจำานงสุจริติ ในการบริหารงาน เม้�อวินัที� 25 กมุภัาพนัธ์ 2563 ดงันี �  

“ข้าพเจ้ัา รองศูาสติราจัารย์ ดร.ชื้ยาพร วิฒันศูิริ อธิการบดีมหาวิิทยาลยั 

แม่ฟ้้าหลวิง ขอแสดงเจัติจัำานงสจุัริติในการบริหารงานด้วิยควิามซ้ึ่�อสตัิย์ 

สจุัริติ ยด้มั�นคณุธรรมและจัริยธรรม มีควิามโป็ร่งใสพร้อมรับการติรวิจัสอบ

จัากทกุภัาคสว่ินและพร้อมรับคำาแนะนำาที�ก่อให้เกิดป็ระโยชื้น์ติอ่การบริหาร

งานโดยนำามาพัฒนามหาวิิทยาลัยแม่ฟ้้าหลวิงให้ถูกต้ิองติามแนวิทาง 

ในการพฒันาป็ระเทศูชื้าติ ิโดยเป็็นไป็ติามนโยบายที�กำาหนด ดงันี �

1. ด้านควิามโป็ร่งใส มีการให้หร้อเปิ็ดเผู้ยข้อมลูการดำาเนินงานเกี�ยวิกบั 

ภัารกิจัติ่างๆ และการจััดซึ่้ �อจััดจ้ัางของหน่วิยงาน โดยเปิ็ดโอกาสให้ 

ผูู้้ ที�ได้รับบริการหร้อผูู้้ มีส่วินได้ส่วินเสียเข้ามามีส่วินร่วิมในการติรวิจัสอบ 

การดำาเนินงานติามที�กฎีหมายกำาหนดเพ้�อการป็รับป็รุงแก้ไขการดำาเนินงาน

ให้มีควิามสะดวิกรวิดเร็วิ เสมอภัาคโป็ร่งใส และเป็็นธรรม

2. ด้านควิามรับผิู้ด มีการบริหารและป็ฏิิบตัิงิานติามระเบียบข้อบงัคบั

รวิมถ้งกฎีหมายที�เกี�ยวิข้องอย่างเคร่งครัดและรับผิู้ดชื้อบติ่อการบริหาร

จัดัการงานที�ผิู้ดพลาดและแก้ไขข้อผิู้ดพลาดนั �นให้ถกูต้ิอง

3. ด้านควิามป็ลอดจัากการทจุัริติในการป็ฏิิบตัิิงาน ให้ผูู้้บริหารและ

เจ้ัาหน้าที�ของหน่วิยงานป็ฏิิบตัิิงานด้วิยควิามสจุัริติ ยด้คณุธรรมจัริยธรรม

เพ้�อให้ป็ลอดการทจุัริติในการป็ฏิิบตัิิงานไมใ่ช้ื้ติำาแหน่งหน้าที�ของตินในการ

เอ้ �อป็ระโยชื้น์หร้อเรียกรับสนิบนติอ่ตินเองและพวิกพ้อง

มฟ้ลั. ยึ์ดมั�น
คุณธรรมแลัะ
จัริย์ธรรม 
มีควิามโปร่งใส
ในการดำาเนินงาน 
พร�อมรับการ
ตรวิจัสอบ
จัากทุกภาคส่วิน

4. ด้านวิฒันธรรมคณุธรรมในองค์กร ป็ลกูฝังการดำาเนินงานอยา่งสจุัริติ

ติอ่ต้ิานการทจุัริติทกุรูป็แบบ และดำาเนินการมาติรการเดด็ขาดในการลงโทษ

ผูู้้กระทำาการทจุัริติโดยไมเ่ล้อกป็ฏิิบตัิิ

5. ด้านคณุธรรมการทำางานในหน่วิยงาน สร้างกลไกการติรวิจัสอบ

การดำาเนินงานโดยหนว่ิยติรวิจัสอบภัายในเพ้�อให้การดำาเนินงานเป็็นไป็ติาม

ระเบียบข้อบงัคบัหร้อกฎีหมายที�เกี�ยวิข้องอยา่งเคร่งครัด
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โดยในปี็งบป็ระมาณ 2564 อธิการบดี มฟ้ล. ได้บรรจัวุิาระการป็ระเมิน

คณุธรรมและควิามโป็ร่งใส ในการดำาเนินงานของมหาวิิทยาลยัแมฟ่้า้หลวิง

ไว้ิในการป็ระชื้มุผูู้้บริหารทกุครั �งติลอดปี็งบป็ระมาณ 2564 เพ้�อให้ผูู้้บริหาร

มีควิามเข้าใจัอย่างแท้จัริง สามารถถ่ายทอดให้แก่ผูู้้ ใต้ิบังคับบัญิชื้าได้ 

อย่างมีป็ระสิทธิภัาพ ทั �งนี �ไม่ใชื้่เพ้�อให้การดำาเนินงานเป็็นไป็อย่างราบร้�น

เท่านั �นแติ่หาบุคลากรทุกคนดำารงไว้ิซึ่้�งควิามซ้ึ่�อสตัิย์สุจัริติเป็็นนิสยัแล้วิ  

ไม่วิ่าจัะอยู่ในที�แห่งใดของสงัคมก็ย่อมจัะเป็็นคนดีซ้ึ่�อสตัิย์สจุัริติ ส่งผู้ลให้ 

ป็ระเทศูชื้าติก้ิาวิหน้าอยา่งยั�งย้น

นอกจัากนี �อธิการบดี มฟ้ล. ยงัได้นำาทีมผูู้้บริหารและเจ้ัาหน้าที�เข้าศูก้ษา

ดงูานการป็ระเมินคณุธรรมและควิามโป็ร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วิย

งานภัาครัฐ ของมหาวิิทยาลยัพะเยา ณ ห้องป็ระชื้มุบวิรรัติน์ป็ระสทิธิ� ชื้ั �น 2  

อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิิทยาลัยพะเยา จัังหวิัดพะเยา โดยมี  

รศู. ดร.สภุักร พงศูบางโพธิ� อธิการบดีมหาวิิทยาลยัพะเยา พร้อมคณะผูู้้บริหาร 

ให้การต้ิอนรับ เน้�องด้วิยมหาวิิทยาลยัพะเยาได้รับผู้ลการป็ระเมินคณุธรรม

และควิามโป็ร่งใสในการดำาเนินงานของหนว่ิยภัาครัฐ ป็ระจัำาปี็งบป็ระมาณ 

พ.ศู. 2563 อยูใ่นอนัดบัที� 15 ของกลุม่สถาบนัอดุมศูก้ษทั �งหมด 83 หนว่ิยงาน  

ด้วิยคะแนน 92.12 ซึ่้�งผู้่านเกณฑ์์การป็ระเมินในระดบั A ติามหลกัเกณฑ์์ 

การป็ระเมินคณุธรรมและควิามโป็ร่งใสฯ ที�สำานกังาน ป็.ป็.ชื้. กำาหนด 

ทั �งนี � มฟ้ล. ได้แติ่งติั �งคณะกรรมการดำาเนินงาน กำากบัและติิดติาม

การป็ระเมินคณุธรรมและควิามโป็ร่งใส ในการดำาเนินงานของมหาวิิทยาลยั

แมฟ่้า้หลวิง (Mae Fah Luang University Integrity and Transparency 

Assessment : MFU ITA) เพ้�อขบัเคล้�อนการดำาเนินงานด้านคณุธรรมและ

ควิามโป็ร่งใสให้ออกมาในรูป็ธรรมและเผู้ยแพร่ข้อมลูเป็็นวิงกว้ิางมากยิ�งข้ �น 

นอกจัากนี �ยงัได้จัดัทำาการป็ระเมิน MFU ITA Pre-Assessment (แบบทดสอบ

การป็ระเมินคณุธรรมและควิามโป็ร่งใสฯ ก่อนการป็ระเมินจัริง) โดยนำาผู้ล 

ที�ได้รับมาวิิเคราะห์ถ้งจัุดด้อย-จัุดอ่อนที�ต้ิองป็รับป็รุง และทำาการส้�อสาร 

การดำาเนินงานไป็ยงัผูู้้ มีส่วินได้ส่วินเสียได้รับทราบอย่างทั�วิถ้ง ทั �งนี �ฝ่าย 

เลขานุการฯ ได้นำาเสนอข้อมลูเพ้�อให้ผูู้้บริหารทกุท่านได้ติรวิจัสอบข้อมลู

การติอบแบบวิดัการเปิ็ดเผู้ยข้อมลูสาธารณะ (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment: OIT) ซึ่้�งคณะผูู้้บริหารได้ร่วิมกนัพิจัารณาและ

ย้นยนัข้อมลูวิา่ถกูต้ิองสามารถเข้าถง้ได้ในทกุติวัิชีื้ �วิดั โดยในปี็ 2564 มฟ้ล.  

มั�นใจัวิา่จัะสามารถผู้า่นเกณฑ์์การป็ระเมินของสำานกัป็ระเมินคณุธรรมและ

โป็ร่งใส สำานกังาน ป็.ป็.ชื้. ได้อยา่งแนน่อน โดยมิใชื้ค่วิามผิู้ดพลาดทางเทคนิค 

ของข้อมลูที�นำาเสนอเชื้น่ปี็ที�ผู้า่นมา
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อาจัารย์์นิติศูาสตร์ได�รับการแต่งตั�งให�ดำารงตำาแหน่ง
ผูู้�แทนประเทศูไทย์ในระดับนานาชาติ

ผู้ศู.ดร.ร่มเย็์น โกไศูย์กานนท์ ได�รับคัดเลืัอกให�ดำารงตำาแหน่ง
ผูู้�อำานวิย์การ SEAMEO RIHED

ขอแสดงควิามยินดีกบั ผูู้้ชื้่วิยศูาสติราจัารย์ ดร.ชืู้เกียรติิ น้อยฉิม หวัิหน้าสาขากฎีหมายระหวิ่าง

ป็ระเทศู สำานกัวิิชื้านิติิศูาสติร์ มหาวิิทยาลยัแมฟ่้า้หลวิง ที�ได้รับการเสนอช้ื้�อโดยรัฐบาลไทยให้เป็็นผูู้้แทน

ไทยในบญัิชีื้รายช้ื้�อคณะผูู้้ เชีื้�ยวิชื้าญิทางวิิทยาศูาสติร์และเทคนิค (Specialized Panel of Scientific and 

Technical Experts) ภัายใต้ิกฎีวิา่ด้วิยการอนญุิาโติติลุาการข้อพิพาทเกี�ยวิกบักิจักรรมทางอวิกาศูของศูาล

ป็ระจัำาอนญุิาโติติลุาการ (Permanent Court of Arbitration Optional Rules for Arbitration of Disputes 

Relating to Outer Space Activities: PCA Outer Space Rules) โดยมีวิาระการดำารงติำาแหน่ง 6 ปี็  

ติั �งแติว่ินัที� 20 ติลุาคม 2563 เป็็นต้ินไป็

ผูู้้ ชื้่วิยศูาสติราจัารย์ ดร.ชืู้เกียรติิ น้อยฉิม ได้รับป็ริญิญิาดุษฎีีบัณฑิ์ติ สาขากฎีหมายจัาก  

International Institute of Air & Space Law, Leiden University ป็ระเทศูเนเธอร์แลนด์ ปั็จัจับุนัเป็็นอาจัารย์

สอนกฎีหมายที�สำานกัวิิชื้านิติิศูาสติร์ มหาวิิทยาลยัแม่ฟ้้าหลวิง มีผู้ลงานตีิพิมพ์ทั �งในและติ่างป็ระเทศู 

จัำานวินมาก มีติำาราในช้ื้�อ "The ASEAN Space Organization: Legal Aspects and Feasibility" ที�ถกูใช้ื้ 

อย่างกว้ิางขวิางเพ้�อเป็็นพ้ �นฐานสำาหรับการอภิัป็รายระดับภัูมิภัาคเกี�ยวิกับควิามร่วิมม้อด้านอวิกาศู  

ที�ผู้า่นมา ผูู้้ชื้ว่ิยศูาสติราจัารย์ ดร.ชื้เูกียรติ ิได้เป็็นติวัิแทนของป็ระเทศูไทยในการป็ระชื้มุคณะอนกุรรมการ

กฎีหมายของคณะกรรมการสหป็ระชื้าชื้าติิวิ่าด้วิยการใช้ื้อวิกาศูอย่างสนัติิ และได้รับเชิื้ญิให้เข้าร่วิม 

การป็ระชื้มุและการป็ระชื้มุเชิื้งป็ฏิิบตัิกิารระดบันานาชื้าติจิัำานวินมาก

ศูาลอนญุิาโติติลุาการถาวิรก่อติั �งข้ �นในปี็ พ.ศู. 2442 เป็็นองค์กรระหวิา่งรัฐบาลที�มีคูส่ญัิญิา 122 ฝ่าย 

และ PCA เป็็นเวิทีสำาหรับการแก้ไขข้อพิพาทระหวิา่งป็ระเทศูผู้า่นอนญุิาโติติลุาการและสนัติวิิิธีอ้�นๆ

ขอแสดงควิามยินดีกบั ผูู้้ชื้่วิยศูาสติราจัารย์ ดร.ร่มเย็น โกไศูยกานนท์ อาจัารย์ป็ระจัำาสำานกัวิิชื้า 

การจัดัการ มหาวิิทยาลยัแมฟ่้า้หลวิง ที�ได้รับคดัเลอ้กให้ดำารงติำาแหนง่ผูู้้อำานวิยการศูนูย์ภัมิูภัาคเอเชีื้ยติะวินั

ออกเฉียงใต้ิวิา่ด้วิยการอดุมศูก้ษาและการพฒันา (SEAMEO Regional Centre for Higher Education  

and Development: SEAMEO RIHED) ซึ่้�งปั็จัจับุนัมีป็ระเทศูสมาชิื้กจัำานวิน 11 ป็ระเทศู 

ศูนูย์ภัมิูภัาคเอเชีื้ยติะวินัออกเฉียงใต้ิวิ่าด้วิยการอดุมศูก้ษาและการพฒันา เป็็นหน่วิยงานหน้�งของ

องค์การซีึ่มีโอ (SEAMEO)  มีวิตัิถปุ็ระสงค์เพ้�อให้การชื้ว่ิยเหลอ้ป็ระเทศูสมาชิื้กในการเสริมสร้างป็ระสทิธิภัาพ

และป็ระสทิธิผู้ลในด้านอดุมศูก้ษา โดยเน้นเร้�องกระบวินการด้านนโยบายและการวิางแผู้น ระบบการบริหาร

และการจัดัการ โดยการพฒันาบคุลากรและการวิิจัยัที�เน้นนโยบาย และเพ้�อสง่เสริมควิามร่วิมม้อระหวิา่ง

ป็ระเทศูสมาชิื้กในการจัดัติั �งเคร้อขา่ยระหวิา่งสถาบนั สร้างควิามร่วิมม้อในการพฒันาสถาบนัอดุมศูก้ษา

ในภัมิูภัาค

ทั �งนี � ผูู้้ชื้ว่ิยศูาสติราจัารย์.ดร.ร่มเยน็ โกไศูยกานนท์ ปั็จัจับุนัดำารงติำาแหนง่คณะกรรมการสภัาวิิชื้าการ

มหาวิิทยาลยัแม่ฟ้้าหลวิง อาจัารย์ป็ระจัำาสำานกัวิิชื้าการจัดัการ โดยก่อนหน้านี �เคยดำารงติำาแหน่งสำาคญัิ

ภัายในมหาวิิทยาลยัแมฟ่้า้หลวิงหลายติำาแหนง่ อาทิ รองอธิการบดี (ดแูลด้านพฒันาควิามสมัพนัธ์ระหวิา่ง

ป็ระเทศู)  รักษาการแทนคณบดีสำานกัวิิชื้าศูลิป็ศูาสติร์ รักษาการแทนคณบดีสำานกัวิิชื้าจีันวิิทยา และผูู้้ชื้ว่ิยอธิการบดี

คนเก่ง มฟล.
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เม้�อวินัที� 12 มีนาคม 2564 ศูาสติราจัารย์ ดร. สจิุัติรา 

วิงษ์เกษมจิัติต์ิ รองอธิการบดี เข้ารับมอบรางวิลัและเงินทนุ

ชื้่วิยเหล้อการวิิจัยัด้านวิิทยาศูาสติร์และเทคโนโลยี ครั �งที� 

26 และ 27 จัากมลูนิธิโทเรเพ้�อการสง่เสริมวิิทยาศูาสติร์  

ป็ระเทศูไทย ในนามศูนูย์ควิามเป็็นเลิศูทางด้านการวิิจัยั

เช้ื้ �อรา มหาวิิทยาลยัแมฟ่้า้หลวิง ซึ่้�งได้รับรางวิลัในป็ระเภัท

หน่วิยงาน ณ โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะสุรวิงศ์ู  

โดยได้รับเกียรติิจัาก ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จัุลานนท์  

เป็็นป็ระธานในพิธี พร้อมด้วิย ฯพณฯ นายคะสยุะ นะชิื้ดะ  

เอกอคัรราชื้ทตูิญีิ�ป็ุ่ นป็ระจัำาป็ระเทศูไทย และศูาสติราจัารย์  

ดร. ยงยทุธ ยทุธวิงศ์ู ป็ระธานมลูนิธิฯ ทั �งนี �เม้�อปี็ 2562  

ศูนูย์ควิามเป็็นเลิศูทางด้านการวิิจัยัเช้ื้ �อรา มหาวิิทยาลยั 

แม่ฟ้้าหลวิง ได้รับพิจัารณาจัากมลูนิธิโทเร ให้รับรางวิลัวิิทยาศูาสติร์และเทคโนโลยี จัากผู้ลงานการค้นพบเช้ื้ �อราและเห็ดชื้นิดใหม่มากกวิ่า 800 ชื้นิด  

มีการจัดัเก็บสายพนัธุ์ที�สำาคญัิมากกวิ่า 10,000 ติวัิอย่าง ติวัิอย่างแห้งกวิ่า 20,000 ติวัิอย่าง ซึ่้�งมีควิามหลากหลายทางชีื้วิภัาพสงูและมีป็ระโยชื้น์ 

ติ่องานวิิจัยัและอตุิสาหกรรม ผู้ลงานวิิจัยัของศูนูย์ควิามเป็็นเลิศูทางด้านการวิิจัยัเช้ื้ �อรา คิดเป็็นร้อยละ 65 ของการศู้กษาด้านเช้ื้ �อราในป็ระเทศูไทย  

มีการตีิพิมพ์ผู้ลงานวิิจัยัในวิารสารวิิชื้าการชื้ั �นนำาระดบันานาชื้าติมิากกวิา่ 800 เร้�อง 

นอกจัากนี �ยงัได้รับรางวิลัระดบันานาชื้าติอิยา่งมากมาย อาทิ Young Asian Mycologist Award ในปี็ 2560 และ 2562, รางวิลั Top Peer Reviewer 

Award ป็ระจัำาปี็ 2562, รางวิลัผู้ลงานอ้างอิงมากที�สดุ Highly cited researcher ด้าน Plant & Animal Science จัาก Clavate Analytics ป็ระจัำาปี็ 2561 

และ 2562 ด้วิยผู้ลงานวิิจัยัที�ถกูตีิพิมพ์มีมาติรฐานสงูและถกูนำาไป็ใช้ื้อ้างอิงอย่างมากมาย ทำาให้ศูนูย์ควิามเป็็นเลิศูทางด้านการวิิจัยัเช้ื้ �อราได้รับการจัดั 

อนัดบัเป็็นที� 1 ของโลก สาขาราวิิทยา เม้�อปี็ 2560 โดย The Center for World University Rankings (CWUR) 

ขอแสดงควิามยินดีกบั รศู.ดร.รัชื้นี สรรเสริญิ คณบดี

สำานกัวิิชื้าวิิทยาศูาสติร์สขุภัาพ มหาวิิทยาลยัแมฟ่้า้หลวิง ที�

ได้รับป็ระกาศูเกียรติคิณุรางวิลั บคุคลติวัิอยา่งแหง่ปี็ พ.ศู.  

2564 หร้อ Person Of The Year 2021 สาขาบริหารการ

ศูก้ษา จัากมลูนิธิเพ้�อสงัคมไทย 

ทั �งนี �คณะกรรมการมีควิามเหน็พ้องกนัวิา่ รศู.ดร.รัชื้นี  

สรรเสริญิ เป็็นบุคคลที�มีคุณสมบตัิิเหมาะสม เป็็นผูู้้ ที�มี

ควิามสามารถนำาควิามรู้ไป็ป็ฏิิบตัิจิัริง มีวิิธีป็ฏิิบตัิทีิ�เป็็นเลศิู

ในการบริหารงานกิจัการให้สำาเร็จั โดยอาศูยัควิามรู้ควิาม

สามารถของตินเองและควิามร่วิมม้อของผูู้้ อ้�น ป็ระพฤติติิน

อยูใ่นกรอบของคณุงามควิามดี มีคณุธรรมจัริยธรม อีกทั �งมี

การติอบแทนคณุแผู้น่ดนิในรูป็แบบติา่งๆ สมควิรยกยอ่งให้

เป็็นแบบอยา่งที�ดีติอ่สงัคมและสาธารณชื้นติอ่ไป็

ศููนย์์ควิามเป็นเลิัศูทางด�านการวิิจััย์เชื�อรา มหาวิิทย์าลััย์แม่ฟ้้าหลัวิง 
ได�รับรางวัิลั ‘วิิทย์าศูาสตร์แลัะเทคโนโลัยี์’ 
จัากมูลันิธิโทเรเพื�อการส่งเสริมวิิทย์าศูาสตร์ ประเทศูไทย์

'รศู.ดร.รัชนี สรรเสริญ' รับประกาศูเกีย์รติคุณรางวัิลั 
บุคคลัตัวิอย่์างแห่งปี พ.ศู. 2564 สาข้าบริหารการศึูกษา

คนเก่ง มฟล.

15รอบร้�ว มฟล. ฉบ้บท่ี่� 37
มกราคม - ม่นาคม 2564



      

      

กลุ่ัมวิิจััย์นวัิตกรรมเมืองปลัอดภัย์ มฟ้ลั. 
ร่วิมมือชุมชนย์กระดับตลัาดปลัอดภัย์
แลัะเชีย์งราย์เมืองน่าอยู่์

  เม้�อวินัที� 1 มีนาคม 2564 กลุ่มวิิจััยนวิตัิกรรมเม้องป็ลอดภััย  

โดย ผู้ศู.ดร.โกวิิทย์ นามบญุิมี หวัิหน้ากลุม่วิิจัยั และอาจัารย์ป็ระจัำาสาขาวิิชื้า 

อาชีื้วิอนามยัและควิามป็ลอดภัยั สำานักวิิชื้าวิิทยาศูาสติร์สขุภัาพ มฟ้ล.  

ร่วิมเปิ็ดติลาดจัำาหนา่ยอาหารป็ลอดภัยั ธ.ก.ส แมจ่ันั ซึ่้�งได้รับการสนบัสนนุ

จัากธนาคารเพ้�อการเกษติรและสหกรณ์การเกษติร สาขาแม่จันั โดยกลุ่ม

วิิจัยัฯ ได้ให้การสนบัสนนุการติรวิจัป็ระเมินสารป็นเป้็ �อนจัากยาฆ่่าแมลง  

ในติวัิอย่างดินและผู้กัที�เพาะป็ลกูโดยเกษติรกรที�นำามาจัำาหน่ายในติลาด

ป็ลอดภััย และให้การรับรองควิามป็ลอดภััยของผู้ลิติภััณฑ์์ เพ้�อสร้าง 

ควิามเช้ื้�อมั�นให้กบัผูู้้บริโภัค และยกระดบัมาติรฐานติลาดป็ลอดภัยั อนัเป็็น

พนัธกิจัร่วิมกนัระหวิ่างสาธารณสขุอำาเภัอแม่จันั ในการนี �ได้รับเกียรติิจัาก 

นายวิรายทุธ คอ่มบญุิ นายอำาเภัอแมจ่ันั เป็็นป็ระธานในพิธีมอบใบป็ระกาศู

เกียรติคิณุร้านค้าที�ผู้า่นการรับรอง

นอกจัากนี � กลุม่วิิจัยันวิตัิกรรมเม้องป็ลอดภัยั ร่วิมม้อกบั สำานกังาน

สาธารณสขุจังัหวิดัเชีื้ยงราย จัดัป็ระชื้มุเชิื้งป็ฏิิบตัิกิาร “พฒันาศูกัยภัาพเพ้�อ

ป็รับภัมิูสถาปั็ติย์ให้เหมาะสมกบัผูู้้สงูอายทีุ�มีภัาวิะพ้�งพิงในชื้มุชื้น” เม้�อวินัที� 

3-5 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม เอม็ บทีูค รีสอร์ท จั.เชีื้ยงราย ภัายใต้ิแผู้นการ

พัฒนาจัังหวิัดเชีื้ยงรายเม้องน่าอยู่ เพ้�อเติรียมควิามพร้อมให้กับชื้่างใน

ชื้มุชื้น ด้านหลกัการ Universal Design สำาหรับการป็รับป็รุงพ้ �นที�อยูอ่าศูยั  

ติามควิามในกฎีกระทรวิงกำาหนดสิ�งอำานวิยควิามสะดวิกในอาคารสำาหรับ

ผูู้้ พิการหร้อทพุพลภัาพและคนชื้รา (ฉบบัที� 2) พ.ศู.2564 โดยมีผูู้้ป็ระกอบ

การ ชื้า่งชื้มุชื้น จัากองค์การบริหารสว่ินท้องถิ�น หนว่ิยงานด้านพฒันาสงัคม

และควิามมั�นคงของมนษุย์จังัหวิดัเชีื้ยงราย และหน่วิยงานสาธารณสขุเข้า

ร่วิมกิจักรรมกวิ่า 70 คน ซึ่้�งได้รับการสนบัสนนุจัาก ศูนูย์ออกแบบสภัาพ

แวิดล้อมเพ้�อทกุคน (Universal Design Center – CMU) มหาวิิทยาลยั

ธรรมศูาสติร์ (ศูนูย์รังสติิ) ท้องถิ�นจังัหวิดัเชีื้ยงราย พฒันาสงัคมและควิาม

มั�นคงของมนุษย์จัังหวิัดเชีื้ยงราย องค์การบริหารส่วินจัังหวิัดเชีื้ยงราย  

และสำานกังานสาธารณสขุจังัหวิดัเชีื้ยงราย ทั �งนี �ได้มีการกำาหนดแผู้นการ

ป็รับป็รุงสถานที�จัริงในพ้ �นที�ต้ินแบบ ระหวิา่งเด้อนเมษายน-กรกฎีาคม 2564 

ติามแผู้นการพฒันาของจังัหวิดัเชีื้ยงราย เพ้�อสร้างคณุภัาพชีื้วิิติที�ดีให้กบั 

ผูู้้ พิการและผูู้้สงูอายตุิอ่ไป็

มฟล. เพิื่อชุมชน
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รศู.ดร.ชื้ยาพร วิฒันศูริิ อธิการบดี เป็็นป็ระธานในพิธีสง่มอบเคร้�อง

ติรวิจัวิดัคา่ฝุ่ น PM 2.5 เพ้�อติดิติั �งให้แก่องค์กรป็กครองสว่ินท้องถิ�นในจังัหวิดั

เชีื้ยงราย จัำานวิน 144 แหง่ เม้�อวินัที� 16 มีนาคม 2564 ที�ห้องป็ระชื้มุป็ระดู่

แดง 2 อาคารพลเอก สำาเภัา ชื้ศููรี (E4) มฟ้ล. 

โดย ดร.ป็เนติ มโนมยัวิิบลูย์ ผูู้้ชื้่วิยอธิการบดี และรักษาการแทน

หวัิหน้าศูนูย์ศู้กษาและป็ฏิิบตัิิการเพ้�อลดปั็ญิหาการเกิดไฟ้ป่็าหมอกควินั

ในป็ระเทศูไทย และในภัมิูภัาค มฟ้ล. เปิ็ดเผู้ยวิ่า มฟ้ล.ได้จัดัติั �งกองทนุ

เม้องไทยไร้หมอกควินั มีวิตัิถปุ็ระสงค์เพ้�อทำาการศูก้ษาวิิจัยั และป็ฏิิบตัิกิาร 

ลดปั็ญิหาการเกิดไฟ้ป่็าหมอกควินัในป็ระเทศูไทยและในภัูมิภัาค ในปี็นี � 

ได้ส่งมอบเคร้� องติรวิจัค่าฝุ่ น เพ้�อติิดติามสถานการณ์ค่ามลพิษจัาก 

ฝุ่ นละอองที�เกิดจัากการเผู้าป่็า เพ้�อนำาไป็สู่แนวิทางการป็้องกันได้อย่าง 

เทา่ทนัและเหมาะสม

พร้อมกนันี � มฟ้ล. ยงัได้สง่มอบอปุ็กรณ์สู้ไฟ้ป่็า ได้แก่ เคร้�องพน่ลม  

ถงันำ �าพร้อมฉีดม้อ และชื้ดุป็อ้งกนัภัยัสว่ินบคุคล ให้กบัติวัิแทนจัากชื้มุชื้น

ในเคร้อข่าย ทั �งนี � อปุ็กรณ์บางสว่ินทางมหาวิิทยาลยัได้รับสมทบจัากสิงห์

อาสา นอกจัากนี �ยงัได้มอบหน้ากากป็้องกนัฝุ่ น PM2.5 ที�ได้รับมาจัากที� 

ป็ระชื้มุอธิการบดีแหง่ป็ระเทศูไทย (ทป็อ.) ให้กบัติวัิแทนจัาก กองอำานวิยการ 

รักษาควิามมั�นคงภัายในราชื้อาณาจักัร (กอ.รมน.) และนกัศูก้ษาจัากสำานกัวิิชื้า 

ที�ต้ิองมีการลงพ้ �นที� เพ้�อสร้างควิามติระหนกัด้านสขุภัาพให้กบัป็ระชื้าชื้น

อีกด้วิย

มฟ้ลั. มอบเครื�องตรวิจัค่าฝุุ่�น PM 2.5 แก่ อปท. 
144 แห่ง – อุปกรณ์สู�ไฟ้ป�าให�หน่วิย์งานเกี�ย์วิข้�อง

ศููนย์์บริการสุข้ภาพแบบครบวิงจัร 
มฟ้ลั. จััดโครงการตรวิจัสุข้ภาพพระสงฆ์์ 

มฟ้ล. โดย ศูนูย์บริการสขุภัาพแบบครบวิงจัรแห่งภัาคเหน้อและ 

อนภุัมิูภัาคลุม่แมน่ำ �าโขง (MFU Wellness Center) จัดัโครงการติรวิจัสขุภัาพ

พระสงฆ์่เพ้�อการส่งเสริมสุขภัาพและป็้องกันโรค กิจักรรมป็ระเมินและ

พยากรณ์ภัาวิะสขุภัาพเพ้�อป็้องกนัโรคสำาหรับพระสงฆ์่ โดยร่วิมกบัสำานกั

วิิชื้าทนัติแพทยศูาสติร์ มฟ้ล. จัดัข้ �นทกุวินัเสาร์ ระหวิา่งวินัที� 20 มีนาคม - 24 

เมษายน 2564 ณ ที�ทำาการชื้ั�วิคราวิ ชื้ั �น 1 โรงพยาบาลมหาวิิทยาลยัแมฟ่้า้หลวิง  

(การแพทย์บูรณาการ) มีวิัติถุป็ระสงค์เพ้�อติรวิจัคัดกรองภัาวิะสุขภัาพ 

พระสงฆ์่ ป็ระเมินสขุภัาพชื้อ่งป็ากและสง่เสริมควิามรู้ในการดแูลสขุภัาพชื้อ่ง

ป็ากและฟั้น สง่เสริมควิามรู้ในด้านโภัชื้นาการ การออกกำาลงักายที�เหมาะสม  

และการป็อ้งกนัโรคไม่ติิดติอ่เร้ �อรัง พร้อมรับวิคัซีึ่นป็อ้งกนัไข้หวิดัใหญ่ิชื้นิด 

4 สายพนัธุ์ โดยไมเ่สียคา่ใช้ื้จัา่ย ด้วิยการสนบัสนนุจัากคณุชื้ยั โสภัณพนิชื้  

กรรมการสภัามหาวิิทยาลยั มฟ้ล. บริจัาคทนุทรัพย์ในการจัดัทำาโครงการ

มฟล. เพิื่อชุมชน

17รอบร้�ว มฟล. ฉบ้บท่ี่� 37
มกราคม - ม่นาคม 2564



ในรั�ว มฟล.

โรงพย์าบาลัศููนย์์การแพทย์์มหาวิิทย์าลััย์แม่ฟ้้าหลัวิง 
จััดพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์์พระราชทาน

ผูู้�บริหาร มฟ้ลั. ลังนามถ่วิาย์พระพรสมเด็จัพระกนิษฐาธิราชเจั�า 
กรมสมเด็จัพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย์ามบรมราชกุมารี

2
ก.พั.

26
ก.พั.

ศูาสติราจัารย์เกียรติิคณุ นายแพทย์ศูภุักร โรจันนินทร์ รักษาการ

แทนผูู้้ อำานวิยการโรงพยาบาลศููนย์การแพทย์มหาวิิทยาลัยแม่ฟ้้าหลวิง  

เป็็นป็ระธานในพิธีรับมอบอปุ็กรณ์ทางการแพทย์พระราชื้ทานจัาก พระบาท

สมเด็จัพระเจ้ัาอยู่หัวิ และสมเด็จัพระนางเจ้ัาฯ พระบรมราชิื้นี ที�ทรง 

พระกรุณาโป็รดเกล้าโป็รดกระหม่อมพระราชื้ทานอปุ็กรณ์ทางการแพทย์  

ให้แก่หน่วิยงานในสงักดักระทรวิงสาธารณสขุ และหน่วิยบริการทางการ

แพทย์นอกสงักดักระทรวิงสาธารณสขุ เพ้�อชื้่วิยบรรเทาปั็ญิหาขาดแคลน

อปุ็กรณ์ทางการแพทย์ เพิ�มศูกัยภัาพและป็ระสิทธิภัาพในการดแูลรักษา 

ผูู้้ ป่็วิยโรคติดิเช้ื้ �อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยอปุ็กรณ์ทางการแพทย์

ที�โรงพยาบาลศูนูย์การแพทย์มหาวิิทยาลยัแม่ฟ้้าหลวิงได้รับพระราชื้ทาน  

ป็ระกอบด้วิย Isolation Gown จัำานวิน 2,500 ชิื้ �น Coverall Gown จัำานวิน  

600 ชิื้ �น และ Reusable Isolation Gown จัำานวิน 1,200 ชิื้ �น รวิมทั �งสิ �น  

4,300 ชิื้ �น 

รศู.ดร.ชื้ยาพร วิฒันศูริิ อธิการบดี มฟ้ล. นำาคณะผูู้้บริหาร ถวิายพานพุม่  

เบ้ �องหน้าพระฉายาลกัษณ์ สมเดจ็ัพระกนิษฐาธิราชื้เจ้ัา กรมสมเดจ็ัพระเทพ 

รัตินราชื้สุดาฯ สยามบรมราชื้กุมารี พร้อมลงนามถวิายพระพรให้ทรงมี 

พระพลานามยัแข็งแรงสมบูรณ์ และหายจัากพระอาการป็ระชื้วิรโดยเร็วิ  

ณ อาคารวินัชื้ยั ศูิริชื้นะ มหาวิิทยาลยัแมฟ่้า้หลวิง

18



ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  แต่งตั้งศาสตราจารยพิ์เศษ 

 
 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษในสาขาวิชานิติศาสตร์   
ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง  และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  โดยให้มีผล
ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์  รวม  ๒  ราย  ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
นายอรรถพล  ใหญ่สว่าง  ต าแหน่ง  อาจารย์พิเศษ  สังกัดคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

ให้ด ารงต าแหน่ง  ศาสตราจารย์พิเศษ  ในสาขาวิชานิติศาสตร์  สังกัดคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัย
รามค าแหง  ตั้งแต่วันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
รองศาสตราจารย์วันชัย  ศิริชนะ  ให้ด ารงต าแหน่ง  ศาสตราจารย์พิเศษ  ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์   

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ตั้งแต่วันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๓ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  10  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ดอน  ปรมตัถว์ินัย 
รองนายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



ในรั�ว มฟล.

รศู.ดร.ชื้ยาพร วิฒันศิูริ อธิการบดี มฟ้ล. มอบหน้ากากอนามยัป็อ้งกนั

ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก 3M 9001V ให้กับพนักงานเกษติรของมหาวิิทยาลัย  

โดยมี ดร.ติ่อพันธ์ ทันดร รองอธิการบดี พร้อมด้วิยผูู้้ แทนเจ้ัาหน้าที�และ

พนกังานเกษติรเป็็นติวัิแทนรับมอบ เพ้�อเป็็นการป็้องกนัและบรรเทาผู้ลกระทบ 

ติอ่สขุภัาพของผูู้้ป็ฏิิบตัิงิานภัายนอกอาคาร

นอกจัากนี �ยงัได้มีการมอบหน้ากากอนามยัป็้องกนัฝุ่ นละอองขนาดเล็ก 

KN95 ให้กบัผูู้้แทนนกัศูก้ษา องค์การบริหาร องค์การนกัศูก้ษา มฟ้ล. แจักจัา่ยให้ 

กบักลุ่มนกัศู้กษาที�มีควิามจัำาเป็็นต้ิองออกไป็ศู้กษา ทำากิจักรรมหร้อออกหน่วิย 

นอกสถานที� โดยมี ผู้ศู.สกุลั กฤติลกัษณ์วิงศ์ู ผูู้้ชื้ว่ิยอธิการบดี พร้อมด้วิยหวัิหน้า

สว่ินพฒันานกัศูก้ษา ร่วิมรับมอบหน้ากากอนามยัในครั �งนี �

มฟ้ลั. มอบหน�ากากป้องกันฝุุ่�น PM 2.5 ให�ผูู้�แทนนักศึูกษา
แลัะเจั�าหน�าที�เกษตร

10
ม่.ค.

อธิการบดี มฟ้ลั. ร่วิมโครงการพัฒนาศัูกย์ภาพผูู้�บริหารระดับสูง
ข้อง อวิ. แลัะรับมอบหน�ากากป้อง กัน PM 2.5 จัำานวิน 3,500 ชิ�น จัาก ทปอ. 

27
ก.พั.

รศู.ดร.ชื้ยาพร วิฒันศูิริ อธิการบดี มฟ้ล. ได้เข้าร่วิมโครงการพฒันาศูกัยภัาพผูู้้บริหาร

ระดบัสงู หลกัสตูิร WINS (WINS: Wise – ทนัโลก ทนัเทคโนโลยี, Innovation – พฒันานวิตัิกรรม,  

Network – สร้างเคร้อข่าย, Serving Society – รับใช้ื้สงัคม) จัดัโดย กระทรวิงการอดุมศูก้ษา  

วิิทยาศูาสติร์ วิิจัยัและนวิตัิกรรม (อวิ.) ณ โรงแรมแคนทารี� ฮิิลล์ จั.เชีื้ยงใหม ่โดยมี ศูาสติราจัารย์ 

นพ.สริิฤกษ์ ทรงศูวิิิไล ป็ลดักระทรวิง อวิ, ผู้ศู.ดร.ดวิงฤทธิ� เบญ็ิจัาธิกลุ ชื้ยัรุ่งเร้อง เลขานกุารรัฐมนติรี 

อวิ. และศูาสติราจัารย์ ดร.สชุื้ชัื้วีิร์ สวุิรรณสวิสัดิ� ผูู้้อำานวิยการหลกัสตูิร WINS และนายกสภัาวิิศูวิกร 

พร้อมด้วิยผูู้้บริหารของสถาบนัอดุมศูก้ษาจัากทั�วิป็ระเทศู เข้าร่วิมโครงการในครั �งนี �

ภัายในงานได้มีการจัดัเสวินาเร้�อง “วิิกฤติิฝุ่ น จัะแก้ก็แก้ได้” จัากการลงพ้ �นที� 6 ชื้มุชื้นใน

จังัหวิดัเชีื้ยงใหม ่เพ้�อรับทราบปั็ญิหาของชื้มุชื้นในด้านติา่งๆ และป็ระชื้มุร่วิมกนัเพ้�อพฒันาการทำางานให้บรรลวุิตัิถปุ็ระสงค์ที�ได้ติั �งไว้ิ ในงานนี � รศู.ดร.ชื้ยาพร  

วิฒันศูริิ ได้รับมอบหน้ากากป็อ้งกนัฝุ่ น PM 2.5 จัำานวิน 3,500 ชิื้ �น จัากที�ป็ระชื้มุอธิการบดีแหง่ป็ระเทศูไทย (ทป็อ.) ซึ่้�งได้เลง็เหน็ถง้ควิามสำาคญัิของปั็ญิหา 

ฝุ่ นควินัขนาดเลก็ ที�กลุม่จังัหวิดัภัาคเหน้อติอนบนได้ป็ระสบ สง่ผู้ลกระทบติอ่การดำาเนินชีื้วิิติของนิสติินกัศูก้ษา รวิมถง้ป็ระชื้นชื้นในพ้ �นที�อยา่งกว้ิางขวิาง  

ทป็อ. จัง้เหน็ชื้อบในการมอบอปุ็กรณ์ป็อ้งกนัฝุ่ น PM 2.5 ให้กบัมหาวิิทยาลยัในเคร้อขา่ย ทป็อ. ได้แก่ มหาวิิทยาลยัแมโ่จ้ั มหาวิิทยาลยัเชีื้ยงใหม ่มหาวิิทยาลยั

แมฟ่้า้หลวิง มหาวิิทยาลยัพะเยา และมหาวิิทยาลยัธรรมศูาสติร์ ศูนูย์ลำาป็าง เพ้�อใช้ื้บรรเทาควิามเด้อดร้อนในเบ้ �องต้ิน

โรงพย์าบาลัศููนย์์การแพทย์์ มฟ้ลั. เชิญสื�อมวิลัชน 
ร่วิมกิจักรรม Open House 

10
ก.พั.

โรงพยาบาลศููนย์การแพทย์มหาวิิทยาลัยแม่ฟ้้าหลวิง ร่วิมกับ ส่วินป็ระชื้าสัมพันธ์  

มฟ้ล. จัดักิจักรรม Open House ที�ห้องป็ระชื้มุป็ระจัวิบ ภิัรมย์ภักัดี ชื้ั �น 6 โรงพยาบาลศูนูย์การแพทย์  

มฟ้ล. โดยมี รศู.ดร.ชื้ยาพร วิฒันศูิริ อธิการบดี เป็็นป็ระธาน และมีส้�อมวิลชื้นจังัหวิดัเชีื้ยงราย 

เข้าร่วิมกิจักรรมจัำานวินกวิ่า 30 ราย โดยได้ร่วิมรับฟั้งบรรยายและเยี�ยมชื้มการให้บริการของ 

โรงพยาบาลศูนูย์การแพทย์ มฟ้ล. ติลอดจันทดลองใช้ื้บริการบางรายการ

การบรรยายมีหวัิข้อติา่งๆ ค้อ เร้�องการให้บริการของโรงพยาบาลศูนูย์การแพทย์ มฟ้ล. และ

ทิศูทางการให้บริการในอนาคติ โดย ศูาสติราจัารย์เกียรติคิณุ นายแพทย์ศูภุักร โรจันนินทร์ คณบดี

สำานกัวิิชื้าแพทยศูาสติร์ และรักษาการแทนผูู้้อำานวิยการโรงพยาบาลศูนูย์การแพทย์ มฟ้ล. เร้�องการ 

บริการและสง่เสริมสขุภัาพชื้มุชื้น โดยนายแพทย์สมป็รารถน์ หมั�นจิัติ หวัิหน้างานสง่เสริมสขุภัาพชื้มุชื้นโรงพยาบาลศูนูย์การแพทย์ มฟ้ล. และท้ายสดุ 

ได้นำาส้�อมวิลชื้นเยี�ยมชื้มการดำาเนินงานในคลนิิกติา่งๆ ของโรงพยาบาลฯ เชื้น่ หนว่ิยติรวิจัสวินหวัิใจั หลอดเล้อด Cath Lab ชื้ั �น 4, ศูนูย์รังสีวิิทยา ชื้ั �น 1, 

ห้องพกัผูู้้ ป่็วิยพิเศูษเดี�ยวิ และ VIP ชื้ั �น 10, ห้องพกัผูู้้ ป่็วิยสามญัิ (รวิม)  ชื้ั �น 9 เป็็นต้ิน
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สว่ินการเจ้ัาหน้าที� และ สว่ินสารบรรณ อำานวิยการและนิติกิาร จัดัโครงการ

นิติิกรพบพนกังาน ภัายใต้ิหวัิข้อ “การเสริมสร้างทศัูนคติิ คา่นิยม ในการป็ฏิิบตัิิ

งานอยา่งซ้ึ่�อสตัิย์สจุัริติ” ณ ห้องป็ระชื้มุคำามอกหลวิง อาคาร M-Square พร้อมทั �ง

ถ่ายทอดสดผู้า่นโป็รแกรม Zoom เพ้�อให้บคุลากรของ มฟ้ล. ที�สนใจัได้รับฟั้งอยา่ง

ทั�วิถง้ โดย ผู้ศู.สชิุื้น กฤติลกัษณ์วิงศ์ู ผูู้้ชื้ว่ิยอธิการบดี และรักษาการแทนหวัิหน้า

สว่ินการเจ้ัาหน้าที� กลา่วิวิา่ มหาวิิทยาลยัได้ติระหนกัถง้ควิามสำาคญัิของการป็ลกู

ฝังให้บคุลากรป็ฏิิบตัิงิานด้วิยควิามซ้ึ่�อสตัิย์ สจุัริติ สามารถติรวิจัสอบการทำางานได้ 

จัง้ได้จัดัโครงการนี �ข้ �นมาเพ้�อให้ควิามรู้ด้านกฎีหมายที�เกี�ยวิข้องกบัการป็ฏิิบตัิงิาน

ของมหาวิิทยาลยั-หน่วิยงาน รวิมถง้การป็ฏิิบตัิิงานเพ้�อให้สอดคล้องกบันโยบาย

เจัติจัำานงสจุัริติของมหาวิิทยาลยั 

มฟ้ลั. จััดโครงการนิติกรพบพนักงาน ภาย์ใต�หัวิข้�อ “การเสริมสร�าง
ทัศูนคติ ค่านิย์ม ในการปฏิบัติงานอย่์างซืื่�อสัตย์์สุจัริต”

30
ม่.ค.

สำานกัวิิชื้าแพทยศูาสติร์ มฟ้ล. จัดัพิธีมอบเส้ �อกาวิน์แก่นกัศู้กษาแพทย์  

ชื้ั �นปี็ที� 4 ปี็การศูก้ษา 2564 ณ ห้องป็ระชื้มุป็ระดูแ่ดง 1 อาคารพลเอกสำาเภัา ชื้ศููรี  

โดยมี ศู.เกียรติิคุณ นพ. ศูุภักร โรจันนินทร์ คณบดีสำานักวิิชื้าแพทยศูาสติร์  

มฟ้ล. เป็็นป็ระธานในพิธี และได้รับเกียรติจิัาก รศู.ดร.นนัทนา คชื้เสนี รองอธิการบดี  

มฟ้ล. เข้าร่วิมพิธี พร้อมด้วิยคณาจัารย์จัากสำานักวิิชื้าแพทยศูาสติร์และแขก 

ผูู้้ มีเกียรติ ิทั �งนี � มีนกัศูก้ษาแพทย์รุ่นที� 6 เข้าร่วิมพิธีครบทั �ง 32 คน ก่อนที�ก้าวิออกไป็

สูก่ารศูก้ษาวิิชื้าชีื้พแพทย์ในชื้ั �นคลนิิก ซึ่้�งเส้ �อกาวิน์นั �นเป็็นสญัิลกัษณ์ให้นกัศูก้ษา

แพทย์ได้ติระหนกัถง้บทบาทหน้าที� และควิามรับผิู้ดชื้อบในวิิชื้าชีื้พแพทย์

สำานักวิิชาแพทย์ศูาสตร์ มฟ้ลั. จััดพิธีมอบเสื�อกาวิน์
แก่นักศึูกษาแพทย์์ รุ่นที� 6

17
ม่.ค.

รศู.ดร.ชื้ยาพร วิฒันศูริิ อธิการบดี มฟ้ล. ให้การต้ิอนรับคณะกรรมาธิการ 

ติรวิจัสอบเร้�องการทจุัริติ ป็ระพฤติิมิชื้อบและเสริมสร้างธรรมาภิับาล วิฒิุสภัา  

โดยมี รศู.วิรางคณา จันัทร์คง เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ เป็็นผูู้้นำาคณะ  

เพ้�อพิจัารณาติิดติามการดำาเนินงานติามหลกัสตูิรอดุมศู้กษา: วิยัใส ใจัสะอาด  

ของ มฟ้ล. โดยมี ดร.พฤทธิ� พฒุจัร ผู้ศู.ดร.สวุิรรณา เดชื้าทยั และ ผู้ศู.สกุลัป์็  

กฤติลกัษณ์วิงศ์ู ผูู้้ชื้ว่ิยอธิการบดี ร่วิมให้การต้ิอนรับ

นอกจัากนี � ผู้ศู.ดร.รุ่ง ศูรีสมวิงษ์ คณบดีสำานกัวิิชื้านิติศิูาสติร์ พร้อมด้วิย

คณาจัารย์ป็ระจัำารายวิิชื้า Anti-Corruption (การติอ่ต้ิานการทจุัริติ) และอาจัารย์

ป็ระจัำาสำานกัวิิชื้านวิตัิกรรมสงัคม พร้อมด้วิยผูู้้แทนนกัศูก้ษาจัากองค์การบริหาร 

องค์การนกัศูก้ษา สภัานกัศูก้ษา และนกัศูก้ษาสำานกัวิิชื้านิติศิูาสติร์ ได้เข้าให้ข้อมลู

แก่คณะกรรมาธิการฯ ณ ห้องป็ระชื้มุดอยติงุ อาคารวินัชื้ยั ศูิริชื้นะ มฟ้ล.

อธิการบดีให�การต�อนรับคณะกรรมาธิการตรวิจัสอบเรื�องการทุจัริตฯ
ติดตามราย์วิิชา Anti-Corruption

2
เม.ย.

อธิการบดี มฟ้ลั. ร่วิมโครงการพัฒนาศัูกย์ภาพผูู้�บริหารระดับสูง
ข้อง อวิ. แลัะรับมอบหน�ากากป้อง กัน PM 2.5 จัำานวิน 3,500 ชิ�น จัาก ทปอ. 

ในรั�ว มฟล.
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ปีท่ี: 25 ฉบับท่ี: 8830
วันท่ี: ศุกร์ 15 มกราคม 2564
Section: First Section/บทความพิเศษ

หน้า: 4(ล่าง)

คอลัมน์: เวทีพิจารณ์นโยบายสาธารณะ: สบู่ สู้ชีวิต: จากปฏิบัติการท้องถิ่นสู่เป้าหมายการ...

รหัสข่าว: C-210115008046(15 ม.ค. 64/03:46) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 68.29 Ad Value: 51,217.50 PRValue : 153,652.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 23 ฉบับท่ี: 897
วันท่ี: อังคาร 1 ธันวาคม 2563 - อาทิตย์ 31 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 8(บน)

หัวข้อข่าว: แฟลช เอ็กซ์เพรส ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยกระดับนวัตกรรมการศึกษาด้านโลจิสติ...

รหัสข่าว: C-201201057021(11 ม.ค. 64/08:57) หน้า: 1/2

Transport Journal
Circulation: 35,000
Ad Rate: 540

Col.Inch: 106.08 Ad Value: 57,283.20 PRValue : 171,849.60 คลิป: สี่สี(x3)ปีท่ี: 23 ฉบับท่ี: 897
วันท่ี: อังคาร 1 ธันวาคม 2563 - อาทิตย์ 31 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 8(บน)

หัวข้อข่าว: แฟลช เอ็กซ์เพรส ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยกระดับนวัตกรรมการศึกษาด้านโลจิสติ...

รหัสข่าว: C-201201057021(11 ม.ค. 64/08:57) หน้า: 1/2

Transport Journal
Circulation: 35,000
Ad Rate: 540

Col.Inch: 106.08 Ad Value: 57,283.20 PRValue : 171,849.60 คลิป: สี่สี(x3)

ปีท่ี: 23 ฉบับท่ี: 897
วันท่ี: อังคาร 1 ธันวาคม 2563 - อาทิตย์ 31 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 8(บน)

หัวข้อข่าว: แฟลช เอ็กซ์เพรส ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยกระดับนวัตกรรมการศึกษาด้านโลจิสติ...

รหัสข่าว: C-201201057021(11 ม.ค. 64/08:57) หน้า: 1/2

Transport Journal
Circulation: 35,000
Ad Rate: 540

Col.Inch: 106.08 Ad Value: 57,283.20 PRValue : 171,849.60 คลิป: สี่สี(x3)

ปีท่ี: 71 ฉบับท่ี: 24459
วันท่ี: จันทร์ 11 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 9(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: รอบร้ัวการศึกษา: 'มฟล.' ออกหน่วยแพทย์ส่งเสริมสุขภาพ

รหัสข่าว: C-210111021027(11 ม.ค. 64/04:56) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 15.09 Ad Value: 12,826.50 PRValue : 38,479.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 72 ฉบับท่ี: 23004
วันท่ี: พฤหัสบดี 14 มกราคม 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บนขวา)

ภาพข่าว: สำนักวิชานวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.)

รหัสข่าว: C-210114039011(13 ม.ค. 64/08:03) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.83 Ad Value: 10,813 PRValue : 32,439 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 26045
วันท่ี: อังคาร 2 กุมภาพันธ์ 2564
Section: กีฬา/-

หน้า: 16(ซ้าย)

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: ม.แม่ฟ้าหลวง ย้ำไม่รับสินบน

รหัสข่าว: C-210202004074(2 ก.พ. 64/03:24) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 12.73 Ad Value: 26,733 PRValue : 80,199 คลิป: สี่สี(x3)

ปีท่ี: 72 ฉบับท่ี: 23029
วันท่ี: จันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บนซ้าย)

ภาพข่าว: สถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รหัสข่าว: C-210208039162(7 ก.พ. 64/05:30) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.99 Ad Value: 10,989 PRValue : 32,967 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 26066
วันท่ี: อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2564
Section: กีฬา/-

หน้า: 16(ล่าง)

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มฟล.จัดปฐมนิเทศพุทธศิลปกรรม

รหัสข่าว: C-210223035111(22 ก.พ. 64/08:32) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 16.04 Ad Value: 33,684 PRValue : 101,052 คลิป: สี่สี(x3)



ปีท่ี: 42 ฉบับท่ี: 14574
วันท่ี: พุธ 24 มีนาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 8(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: สะเก็ดล้านนา

รหัสข่าว: C-210324005041(24 มี.ค. 64/06:11) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 26.99 Ad Value: 24,291 PRValue : 72,873 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 34 ฉบับท่ี: 11801
วันท่ี: พุธ 24 กุมภาพันธ์ 2564
Section: การเงิน-ลงทุน/-

หน้า: 18(กลาง)

หัวข้อข่าว: เกมเมอร์ดึงแพชช่ันสู่ธุรกิจป้ัน'เอนจินเกม'ตีตลาดโลก

รหัสข่าว: C-210224011059(24 ก.พ. 64/04:27) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 113.20 Ad Value: 181,120 PRValue : 543,360 คลิป: สี่สี(x3)

ปีท่ี: 72 ฉบับท่ี: 23047
วันท่ี: ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: โปรดเกล้าฯ คร้ังใหญ่ 69 ศาสตราจารย์

รหัสข่าว: C-210226009149(26 ก.พ. 64/03:31) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 33.93 Ad Value: 37,323 PRValue : 111,969 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 26087
วันท่ี: อังคาร 16 มีนาคม 2564
Section: กีฬา/-

หน้า: 16(กลาง)

ภาพข่าว: แวดงวงอุดมศึกษา: กันฝุ่น

รหัสข่าว: C-210316035033(15 มี.ค. 64/08:19) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 14.31 Ad Value: 30,051 PRValue : 90,153 คลิป: สี่สี(x3)

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 26087
วันท่ี: อังคาร 16 มีนาคม 2564
Section: กีฬา/-

หน้า: 16(กลาง)

ภาพข่าว: แวดงวงอุดมศึกษา: กันฝุ่น

รหัสข่าว: C-210316035033(15 มี.ค. 64/08:19) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 14.31 Ad Value: 30,051 PRValue : 90,153 คลิป: สี่สี(x3)

ปีท่ี: 72 ฉบับท่ี: 23071
วันท่ี: จันทร์ 22 มีนาคม 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(กลาง)

ภาพข่าว: รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ

รหัสข่าว: C-210322039119(21 มี.ค. 64/04:39) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.67 Ad Value: 10,637 PRValue : 31,911 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 72 ฉบับท่ี: 23072
วันท่ี: อังคาร 23 มีนาคม 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 9(บนขวา)

ภาพข่าว: สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)

รหัสข่าว: C-210323039099(22 มี.ค. 64/08:46) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.63 Ad Value: 10,593 PRValue : 31,779 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 44 ฉบับท่ี: 15718
วันท่ี: พุธ 24 มีนาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 7(บนขวา)

ภาพข่าว: อบรมครูภาษาจีน

รหัสข่าว: C-210324020049(24 มี.ค. 64/03:41) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 17.01 Ad Value: 18,711 PRValue : 56,133 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 72 ฉบับท่ี: 23075
วันท่ี: ศุกร์ 26 มีนาคม 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(ขวา)

หัวข้อข่าว: มฟล.รุกตรวจสุขภาพพระสงฆ์

รหัสข่าว: C-210326039004(25 มี.ค. 64/08:07) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 13.12 Ad Value: 14,432 PRValue : 43,296 คลิป: ขาว-ดำ(x3)




