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มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง จัดพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร
บณัฑติรุน่ที� 19
วนัพธุ ที� 02 มนีาคม พ.ศ. 2565, 12.01 น.

ตดิตามขา่วดว่น กระแสขา่วบน Facebook คลกิที�นี�

มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง จดัพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร บณัฑติรุน่ที� 19
 
               
สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีพระราชทานปรญิญาบตัร บณัฑติรุน่ที� 19
มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง จังหวดัเชยีงราย โดยปีนี� ศาสตราจารยพ์เิศษ ทนัตแพทยห์ญงิ ทา่นผูห้ญงิเพ็ชรา เตชะกมัพชุ เขา้รับ
ปรญิญาปรัชญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ� สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร ์และม ีนายวฒุชิยั แซล่ี� บณัฑติพกิารการมองเห็นเขา้รับ
ปรญิญาบตัรจากสาขาวชิาภาษาและวฒันธรรมจนี สํานักวชิาจนีวทิยา ใชอ้กัษรเบรลลภ์าษาจนีเป็นสื�อหลกัในการเรยีนการสอน
ตลอดหลกัสตูรเป็นรายที�สองของมหาวทิยาลยัและของประเทศ
 
               
เมื�อวนัจันทรท์ี� 28 กมุภาพันธ ์2565 เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง (มฟล.) ตําบลทา่สดุ อําเภอเมอืง
เชยีงราย จังหวดัเชยีงราย จัดพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร ประจําปีการศกึษา 2563 ณ หอประชมุสมเด็จยา่ โดยพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหส้มเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี
เสด็จพระราชดําเนนิแทนพระองคใ์นการพระราชทานปรญิญาบตัรแกผู่สํ้าเร็จการศกึษา ประจําปีการศกึษา 2563 โดยมรีอง
ศาสตราจารย ์ดร.ชยาพร วฒันศริ ิอธกิารบด ีทลูเกลา้ฯ ถวายสจูบิตัร, ศาสตราจารยพ์เิศษ ดร.วนัชยั ศริชินะ นายกสภา
มหาวทิยาลยัและอธกิารบดผีูก้อ่ตั �ง กราบบงัคมทลูสํานกึในพระมหากรณุาธคิณุ
 
               
ในโอกาสนี� ศาสตราจารยพ์เิศษ ทนัตแพทยห์ญงิ ทา่นผูห้ญงิเพ็ชรา เตชะกมัพชุ เขา้รับปรญิญาปรัชญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ�
สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร ์ตามที�สภามหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวงอนุมตัิ
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ดว้ยเป็นผูท้รงคณุวฒุทิี�มคีวามรู ้ความเชี�ยวชาญอยา่งยิ�งในดา้นทนัตกรรมประดษิฐ ์เป็นผูร้เิร ิ�มคดิคน้พัฒนาระบบการใหบ้รกิาร
ดา้นทนัตกรรมแกช่มุชนในถิ�นทรุกนัดาร  การจัดทําอปุกรณแ์ละเครื�องมอืทนัตกรรมขึ�นใชเ้องภายในหน่วยทนัตกรรมพระราชทาน
อทุศิตนในการทํางานโดยใชค้วามรู ้ความสามารถเพื�อสรา้งคณูุปการตอ่สงัคมและประเทศชาต ิจนเป็นที�ประจักษ์และยอมรับใน
วงการวชิาการและวชิาชพีทนัตแพทยท์ั �งในระดบัชาตแิละนานาชาติ
 
 
สําหรับปีนี�มผีูสํ้าเร็จการศกึษา ทั �งระดบับณัฑติ มหาบณัฑติ และดษุฎบีณัฑติ จํานวน 3,034 คน โดยมนีายวฒุชิยั แซล่ี� ผูสํ้าเร็จ
การศกึษาที�พกิารการมองเห็น ใชอ้กัษรเบรลลภ์าษาจนีเป็นสื�อหลกัในการเรยีนการสอนเป็นรายที�สองของมหาวทิยาลยัและของ
ประเทศ เขา้รับปรญิญาบตัรจากสาขาวชิาภาษาและวฒันธรรมจนี สํานักวชิาจนีวทิยา พรอ้มกบัผูสํ้าเร็จการศกึษาจากสํานักวชิา
ตา่งๆ ดงันี� สํานักวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ, พยาบาลศาสตร,์ แพทยศาสตร,์ ทนัตแพทยศาสตร,์ นวตักรรมสงัคม, จนีวทิยา, การ
แพทยบ์รูณาการ, ศลิปศาสตร,์ วทิยาศาสตร,์ การจัดการ, เทคโนโลยสีารสนเทศ, อตุสาหกรรมเกษตร, นติศิาสตร,์
วทิยาศาสตรเ์ครื�องสําอาง และเวชศาสตรช์ะลอวยัและฟื�นฟสูขุภาพ
 
 
ในการนี� สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีพระราชทานพระราโชวาทความวา่
“พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงพระกรณุาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่ม ใหข้า้พเจา้มาปฏบิตัหินา้ที�แทนพระองค ์ในพธิี
พระราชทานปรญิญาบตัรของมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง ประจําปีการศกึษา 2563 ในวนันี�. ขอแสดงความชื�นชมตอ่ผูท้รงคณุวฒุิ
และบณัฑติทกุคนที�ไดรั้บเกยีรตแิละความสําเร็จ
 
 
บณัฑติทั �งหลายตา่งกสํ็าเร็จการศกึษา สมกบัที�ไดต้ั �งใจพากเพยีรมาโดยตลอดแลว้ ตอ่ไปกถ็งึวาระที�จะตอ้งออกไปทํางาน เพื�อ
สรา้งสรรคป์ระโยชนใ์หแ้กต่นเองและสว่นรวม. ในการทํางานนั�น ไมว่า่จะเป็นงานใด ในสาขาใดกต็าม หากมุง่หวงัความสําเร็จ
และความเจรญิกา้วหนา้ กต็อ้งปฏบิตัใิหถ้กูตอ้งเหมาะสมอยูเ่สมอ. การจะทําใหไ้ดด้งัที�กลา่ว บณัฑติตอ้งศกึษาพื�นฐานของงาน
และปัจจัยแวดลอ้มทกุอยา่ง ใหเ้ขา้ใจกระจา่งและทั�วถงึตามเป็นจรงิ แลว้ลอืกสรรหลกัวชิาและวธิกีารปฏบิตัใิหถ้กูตรง พอเพมาะ
พอดกีบังาน กบัสถานการณแ์ละความจําเป็น เพื�อใหง้านที�ทําดําเนนิไปอยา่งราบรื�นและมปีระสทิธภิาพ จนสําเร็จผลที�ดทีี�ถกูตอ้ง
เป็นคณุเป็นประโยชนท์ั �งแกต่นเองและสว่นรวมพรอ้มทกุสว่น. ถา้ทําไดด้งันี� แตล่ะคนกจ็ะไดรั้บความสําเร็จและความเจรญิ
กา้วหนา้ในงาน สมดงัที�มุง่หวงัตั �งใจ
 
 
ในพระปรมาภไิธยพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ขออวยพรใหบ้ณัฑติทกุคน และผูม้ารว่มในพธินีี�ทกุทา่น  ประสบความสขุสวสัดี
พรอ้มทั �งความเจรญิรุง่เรอืงโดยทั�วกนั
 
 
ในโอกาสนี�อธกิารบด ีไดท้ลูเกลา้ถวายผลติภณัฑท์ี�ไดรั้บการพัฒนาจากนักวจัิยของมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง แดส่มเด็จพระ
กนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีโดยเป็นผลติภณัฑภ์ายใตโ้ครงการยกระดบัเศรษฐกจิ
และสงัคมรายตําบลแบบบรูณาการ (1ตําบล 1 มหาวทิยาลยั) มหาวทิยาลยัสูตํ่าบล สรา้งรากแกว้ใหป้ระเทศ
 
 
ดว้ยตําบลนางแล อําเภอเมอืงเชยีงราย จังหวดัเชยีงราย ซึ�งอยูใ่กลก้บัมหาวทิยาลยั มชีื�อเสยีงเกี�ยวกบัสนิคา้เกษตรคอืสบัปะรด
นางแลและสบัปะรดภแูล ไดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเที�ยวอยา่งมาก แตด่ว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควดิ-19 สง่ผลกระ
ทบตอ่ธรุกจิ ภาคบรกิาร และการทอ่งเที�ยวภายในชมุชน ทําใหผ้ลผลติสบัปะรดลน้ตลาด-ราคาตกตํ�าลง กระทบรายไดแ้ละ
คณุภาพชวีติของชมุชน มหาวทิยาลยัจงึไดนํ้านักวจัิยจากสํานักวชิาอตุสาหกรรมเกษตร สํานักวชิาการจัดการ และเจา้หนา้ที�
โครงการ U2T ตําบลนางแล รว่มกบัเทศบาลตําบลนางแลและแกนนําชมุชน จัดทําแผนยกระดบัเศรษฐกจิชมุชนโดยเนน้การ
พัฒนาผลติอาหารอยา่งครบวงจร แกปั้ญหาความยากจน ลดรายจา่ย เพิ�มรายได ้ใหก้บัครัวเรอืนในชมุชน โดยใชว้ตัถดุบิของ
ชมุชน ไดแ้ก ่สปัปะรดนางแล สบัปะรดภแูล และหมหูลมุ เป็นวตัถดุบิหลกัและนําเทคโนโลยกีารอาหารมาใชใ้นการแปรรปูเพื�อ
พัฒนาผลติภณัฑใ์หม้คีณุภาพ
 
 
ผลติภณัฑ ์ประกอบดว้ย แยมสบัปะรดพลงังานตํ�า, ขา้วแตน๋ซอสสบัปะรด, แกงฮงัเลหมหูลมุใสส่บัปะรดในถงุรทีอรต์เพาซ,์ ผง
หมกัเนื�อนุ่ม, แคบหมปู๊อปดว้ยไมโครเวฟ นอกจากนี�ยงัม ีนํ�าผึ�งโพรงธรรมชาตจิากตําบลแมข่า้วตม้ อําเภอเมอืง จังหวดั
เชยีงราย, แชมพ ูสบูเ่หลว จากพชืสมนุไพรทอ้งถิ�น จากตําบลแมส่ลองใน อําเภอแมฟ้่าหลวง จังหวดัเชยีงราย, ตะกรา้หวาย
จากตําบลหว้ยสกั อําเภอเมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย, ตวัลวง (ลวงนอ้ยแลน่ฟ้า) และนางนก (นางนกเรงิรา่) ผลติภณัฑจ์ากผา้
ฝ้ายทอมอื ตําบลศรดีอยชยั อําเภอเมอืงเชยีงราย จังหวดัเชยีงราย
 
 
email ขา่วการศกึษา เยาวชน ศลิปวฒันธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com


