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ส่วนประชาสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

	 “19	ปี	ที่	มฟล.	สร้างก�าลังคนออกไปรับใช้สังคม	ได้รับเสียงสะท้อนจากผู้ใช้บัณฑิตว่า
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ดังนั้นเมื่อท�างานได้แล้ว	บัณฑิต	มฟล.	ต้องเป็นนักคิด	นักริเริ่ม	และเป็นผู้มีที่มีความคิดสร้างสรรค์
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พธีิทาํบุญตกับาตรและลงนามถวายชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู
เนือ่งในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 จัดพิธีท�าบุญตักบาตรและพิธีลงนาม

ถวายชัยมงคล	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 65	 พรรษา	 28	 กรกฎาคม	 2560	

โดยเริ่มด้วยพิธีทางศาสนาและตักบาตรอาหารแห้งให้พระภิกษุสงฆ์

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	 ณ	 บริเวณลานดาว	 ในเวลา	 07.00	 น.	 โดยมี	

รศ.ดร.วันชัย	ศิริชนะ	อธิการบดี	 เป็นประธานในพิธี	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	

คณาจารย์	พนักงาน	นักศึกษา	และประชาชนใกล้เคียงเข้าร่วมพิธี

	 ต่อมาเป็นพิธีลงนามถวายชัยมงคล	 โดยอธิการบดีน้อมเกล้า

น้อมกระหม่อมกล่าวถวายราชสดุดี	 จากน้ันเป็นการลงนามถวายชัยมงคล	

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 28	 กรกฎาคม	 2560	 โดยมีคณะ

ผูบ้รหิาร	 คณาจารย์	 พนักงานมหาวิทยาลยั	 และนกัศกึษา	 พร้อมใจเข้าร่วมพิธี

ณ	 โถงอาคารเรียนรวม	 1	 และมหาวิทยาลัยยังได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ณ	บริเวณโครงการสวนพฤกษศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 เฉลิมพระเกียรติ	 80	 พรรษามหาราชา	 โดยได้

ปลูกต้นสักทองจ�านวน	9	ต้นและยางนาจ�านวน	10	ต้น	 	 เพื่อเป็นการแสดง

เจตนารมณ์ในการสานต่อแนวพระราชด�าริในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของทั้งในหลวงรัชกาลที่	9	และ	รัชกาลที่	10
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	 เมือ่วันท่ี	25	กันยายน	2560	มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง	จดักิจกรรม

เนือ่งในโอกาสครบรอบ	19	ปี	สถาปนามหาวิทยาลยั	ทีม่หาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง	

จังหวัดเชียงราย	โดยจัดให้มีพิธีท�าบุญตักบาตร	พระสงฆ์	160	รูป,	พิธีถวาย

สกัการะพระราชานุสาวรย์ีสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี,	พิธีทางศาสนา	

และกิจกรรมรายงานประชาชน	โดย	รศ.ดร.	วันชัย	ศิริชนะ	อธิการบดี	โดยมี	

พลเอกส�าเภา	 ชูศรี	 นายกสภามหาวิทยาลัย	 พร้อมคณะกรรมการ	

สภามหาวิทยาลัย	คณะผู้บริหาร	คณาจารย์	พนักงาน	และนักศึกษา	ตลอดจน	

ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน	ร่วมพิธี

	 มฟล.	ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	25	กันยายน	2541	รับนักศึกษาครั้งแรก	

จ�านวน	62	คน	ใน	2	ส�านักวิชา	ปัจจุบันมีนักศึกษาราว	15,000	คน	มาจาก

ทั่วประเทศและต่างประเทศ	เพ่ือศึกษาใน	72	หลักสูตร	ใน	14	ส�านักวิชา	

ผลิตบัณฑิตคุณภาพออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า	 20,000	 คน	 ที่กระจายตัว

ท�างานอยู่ในทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ	

	 โดยได้ก่อต้ังส�านักวิชาแพทยศาสตร์และส�านักวิชาทนัตแพทยศาสตร์	

ขึ้นในปี	 พ.ศ.2555	 และเปิดรับนักศึกษาแพทยศาสตร์รุ่นแรกในปี	 2556	

ปัจจุบันรับนักศึกษาแพทยศาสตร์เป็นรุ่นที่	5		และเปิดรับนักศึกษาทันต-

แพทยศาสตร์รุ่นแรกในปี	2557	ปัจจุบันรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์เป็น

รุน่ที	่ 4	 ด้วยวตัถุประสงค์ในทิศทางเดยีวกันทีว่่าเพ่ือเตรยีมก�าลงัคนด้านสขุภาพ

ที่มีคุณลักษณะพิเศษ	 มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพแล้วยังมีใจ

มีความสามารถที่จะท�างานกับชุมชนหรือในพื้นที่ชนบทห่างไกล	เพื่อรองรับ

การท�างานดูแลสุขภาพประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน	 และทั่วประเทศ	

ตลอดจนประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	

มฟล. จัดกิจกรรม
ในโอกาสครบรอบ 19 ปี สถาปนามหาวิทยาลัย
มฟล. ครบรอบ 19 ปี อธิการบดีรายงานประชาชน เตรียมจัดตั้งโครงการศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและ

อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง เน้นผู้สูงผู้อายุให้การดูแลสุขภาพตลอดจนพัฒนาศักยภาพ
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ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

	 การผลิตบัณฑิตเป็นภารกิจส�าคัญหนึ่งของมหาวิทยาลัย	ที่	มฟล.

ด�าเนินการได้ตามคาดหวัง	 ทั้งยังได้เสียงสะท้อนจากผู้ใช้บัณฑิตเสมอว่า

มีความพึงพอใจบัณฑิต	 มฟล.	 ในหลายประเด็น	 ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความ

สามารถในวิชาชีพหรือทักษะในเชิงภาษาต่างประเทศก็ตาม	

	 อกีท้ังได้ส่งเสรมิให้อาจารย์ท�างานวิจยัอย่างต่อเนือ่ง	 มผีลงานวิจยั	

เชิงประยุกต์สามารถท่ีจะน�าไปสู่การปฏิบัติได้เป็นจ�านวนมาก	มีผลงาน	

หลายชิ้นได้จดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว	นอกจากน้ียังให้ความส�าคัญกับการ	

บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างจริงจังต่อเนื่องตลอดปี	

	 อธิการบดี	ยังได้กล่าวว่า	มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการด�าเนินการ	

จดัต้ังศนูย์การแพทย์	โดยส�านักวิชาแพทยศาสตร์	มลูค่า	6,000	ล้านบาท	เพ่ือเป็น	

ศูนย์การแพทย์ท่ีได้มาตรฐานและเป็นโรงพยาบาลขนาด	400	 เตียง	

มีก�าหนดแล้วเสร็จในปี	 2561	 และเปิดให้บริการอย่างเต็มตัวในปี	 2562		

และ	เมือ่เรว็ๆ	นี	้ยังได้รบังบประมาณ		ให้ด�าเนนิการจดัตัง้ศนูย์บรกิารสขุภาพ	

แบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	 เพ่ือสร้างและ	

พัฒนาระบบบรกิารสขุภาพแบบครบวงจรทีม่คีณุภาพชัน้น�า	 เป็นศนูย์กลาง

การดูแลสุขภาพ	 และพัฒนาศักยภาพของศูนย์สุขภาพและผู้สูงอายุ	 เป็น	

การเสรมิสร้างคณุภาพชวิีต	และการมสีขุภาพท่ีด	ีโดยก�าหนดแผนด�าเนนิการ

ตั้งแต่ปีงบประมาณ	2561	เป็นต้นไป				

อธิการบดี ระบุว่า 19 ปีที่ผ่านมาของ มฟล. ได้ผลักดันให้

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก้าวเดินไปข้างหน้าสู่ความยอมรับของ

สังคมและนานาประเทศ

	 นอกจากน้ีกิจกรรมเน่ืองในโอกาสครบรอบ	19	ปีสถาปนามหาวทิยาลยั

พลเอกส�าเภา	ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยยังได้มอบประกาศเกียรติคุณ	

‘อาจารย์ดีเด่น’ ให้กับ	ผศ.ดร.ชูชีพ	ประพุทธ์พิทยา	ส�านักวิชาแพทยศาสตร์,

อ.ดร.นริมล	สนัตภิาพวิวฒันา	ส�านักวิชาอตุสาหกรรมเกษตร,	อ.ดร.วิสนัต์	สขุวิสทิธ์ิ	

ส�านักวิชาศิลปศาสตร์,	อ.ดร.ภาคภูมิ	บุญญานันต์	ส�านักวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ,	อ.ดร.อมรรตัน์	อนวัุฒน์นนทเขตต์	ส�านกัวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ,	

อ.ดร.อุไรวรรณ	 อินต๊ะถา	 ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์,	 อ.ชาคริต	 ศีลเศวตสกุล	

ส�านกัวิชาวิทยาศาสตร์เครือ่งส�าอาง,	อ.ปิยภร	ไพรสนธ์ิ	ส�านักวชิาพยาบาลศาสตร์,	

อ.อนุเทพ	สุขศรีวงศ์	ส�านักวิชานิติศาสตร์	และ	อ.ฉัตกฤษ	รื่นจิตต์	ส�านักวิชา	

จนีวทิยา	

เรื่องจากปก

5รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 23 
กรกฎาคม - กันยายน 2560



สื่อมวลชนเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานเด่นมหาวิทยาลัย 
ในโอกาสครบรอบ 19 ปีแห่งการสถาปนา มฟล.

			 เมือ่วันท่ี	 25	 กันยายน	 2560	 ส่วนประชาสมัพันธ์	 ได้เชญิสือ่มวลชน

เข้าร่วมกิจกรรม	“อธิการบดรีายงานประชาชน” เนือ่งในโอกาสครบรอบ	19	ปี

แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	นอกจากนั้นส่วนประชาสัมพันธ์

ยังได้จดักิจกรรมพิเศษส�าหรบัสือ่มวลชนเพ่ือเป็นการประชาสมัพันธ์และเผย

แพร่ผลงานวิจัยและรางวัลนักศึกษาให้สื่อมวลชนได้รับทราบ

	 กิจกรรมพิเศษส�าหรบัสือ่มวลชนแบ่งเป็น	2	ส่วน	ได้แก่		นิทรรศการ	

ผลงานวจิยัชดุ ‘มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง คืนชวีติให้ผืนป่า สร้างอนาคต 

ให้ชุมชน’ ที่ได้น�าไปจัดแสดงในงาน	 ‘มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ	 2560’	

(Thailand	Research	Expo	2017)	ระหว่างวันที่	23	–	27	สิงหาคม	2560	

ที่	โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์	เซน็ทรลัเวลิด์	

กรุงเทพฯ	 และกิจกรรม	 Sip	 &	 Talk	 เพ่ือให้ส่ือมวลชนได้ร่วมพูดคุยและ	

สมัภาษณ์อาจารย์-นักศึกษาในหวัข้อประเดน็ต่างๆ	 ทีส่นใจโดยในกิจกรรมนี	้

ได้น�าเสนอผลงานรางวัลชนะเลศิ	การประกวดนวตักรรมผลติภัณฑ์อาหารปีที	่9	

(Food	Innovation	Contest	2017)	ในชือ่	“ไอศกรมีมะเขอืเผา”	(Nasu	Icesu)	

ของนักศึกษาส�านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร	 พร้อมด้วยน�า้สมนุไพร	 3	 สตูร	

ได้แก่	สตูร	1	น�า้กระสายยาแก้ในกองปิตตะ	(ธาตไุฟ)	สตูรที	่2	น�า้กระสายยา	

แก้ในกองวาตะ	 (ธาตุลม)	 และ	 สูตรที่	 3	 น�้ากระสายยาแก้ในกองเสมหะ	

(ธาตุน�้า)	 จากส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 นอกจากนี้ยังให้บริการนวด

เพ่ือสุขภาพโดยนักศึกษาสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ด้วยผลิตภัณฑ	์	

‘เจ้าคุณวนั’	อนัเป็นผลผลติมาจากงานวิจยัของส�านกัวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ	

อีกด้วย
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สื่อมวลชนเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานเด่นมหาวิทยาลัย 
ในโอกาสครบรอบ 19 ปีแห่งการสถาปนา มฟล.

	 ปิดท้ายด้วยการน�าเสนอผลงานทรัพย์สินทางปัญญา	 ที่พร้อมส่งต่อให้

ภาคธุรกิจเอกชน	ตลอดจนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่มี

การจดัท�าต้นแบบแล้ว	16	ผลงาน	ผลงานทรพัย์สนิทางปัญญาเก่ียวกับเครือ่งส�าอาง	

เฉพาะที่	มฟล.เป็นผู้ทรงสิทธิ		39	ผลงาน	และผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการ

อนุญาตให้สิทธิ	11	ผลงาน	ให้แก่สื่อมวลชนได้รับทราบและน�าเผยแพร่ออกสู	่

สาธารณชนต่อไป

	 นิทรรศการผลงานวิจยัชดุ ‘มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง คนืชวิีตให้ผืนป่า 

สร้างอนาคตให้ชุมชน’	 เป็นการน�าเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในรอบปีท่ีผ่านมา	 เช่น	 โครงการเชียงรายเมืองสมุนไพร	 โดย	

ดร.ระวิวรรณ์	 เจริญทรัพย์	 และทีมงาน	 ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 ที่เป็นการ

ศึกษาวิจัยเก่ียวกับสมุนไพรชนิดต่างๆ	 ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องการผลักดันการใช	้

สมนุไพรให้มมีาตรฐานและเป็นท่ียอมรบั	 โดยมเีป้าหมายให้จงัหวัดภาคเหนือตอนบน	

เชียงราย	พะเยา	แพร่	น่าน	เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่ส�าคัญของประเทศ	

ยกระดับรายได้จากพืชสมุนไพรท่ีมีคุณภาพแก่เกษตรกร	 และเพ่ือให้ยาและ	

ผลิตภัณฑ์สมนุไพรมศีกัยภาพในการแข่งขนัในทางการตลาดท้ังในและต่างประเทศ	

รายได้ของจังหวัดและประเทศเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย	1	เท่าตัว	และมีการใช้สมุนไพร	

ในระบบสขุภาพเพ่ิมขึน้	 โดยโครงการวิจยัได้ผลติ	 ผลติภัณฑ์สมนุไพรเพือ่เป็นต้นแบบ	

จ�านวน	11	ชนิด	ภายใต้แบรนด์	‘เจ้าคุณวัน’

	 โครงการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากของเหลือใช้ทาง

เกษตร	 โดย	 ดร.ณัฐกานต์	 สร้อยกาบแก้ว	 และทีมงาน	 ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์	 ที่

มีการศึกษาของเหลือใช้ทางการเกษตร	 เช่น	 แกลบ	 ชานอ้อย	 ขี้เลื่อย	 มาพัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ในรูปแบบต่างๆ	ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	โดยได้พัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์ของใช้ตกแต่งในรูปแบบต่างๆ	จ�านวน	8	ผลิตภัณฑ์	

	 อกีหน่ึงไฮไลท์ส�าคญัของกิจกรรมน้ีคือการเปิดตวัผลติภณัฑ์	 ‘ครมีรวงข้าว’ 

ใต้ภายแบรนด์ “ลานาดีน”	 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการศึกษาวิจัย	 และพัฒนามา

อย่างต่อเนื่องของ	 ผศ.ดร.มยุรี	 กัลยาวัฒนกุล	 และคณาจารย์ประจ�าส�านักวิชา	

วิทยาศาสตร์เครือ่งส�าอาง	 ท่ีมคีวามสนใจน�าผลติผลทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าว		

ท่ีมกัจะประสบปัญหาทางภยัธรรมชาตหิรอืจากราคาข้าวท่ีตกต�า่	 เพ่ือน�าคุณประโยชน์	

จากข้าวมาใช้ในวิธีการทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ	และยังสามารถเพ่ิมมลูค่าได้มากย่ิงขึน้	

	 นอกจากน้ียังมีโครงการวิจัยจาก	 มฟล.ท่ีน่าสนใจ	 อาทิ โครงการ

รักษ์ป่าน่าน	 โดย	 ดร.ปเนต	 มโนมัยวิบูลย์	 ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์	 และทีมงาน	

ซึ่งเป็นการน�ารูปแบบของการพลิกฟื้นพ้ืนที่ป่าของ	 มฟล.	 ในการศึกษาวิจัยเพ่ือ	

ค้นหาสาเหตกุารสญูเสยีป่าในพ้ืนท่ีจงัหวัดน่าน	 ซึง่เป็นป่าท่ีมคีวามส�าคัญกับแม่น�า้	

ท่ีมผีลต่อความมัน่คงทางนเิวศลุม่น�า้	 เพ่ือค้นหาสาเหต	ุ ปัจจยัท่ีมผีลต่อความส�าเรจ็	

และน�ามาถอดบทเรียนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูอย่างย่ังยืน,	 โครงการ Chiang Rai 

Zero Waste สร้างวฒันธรรมสงัคมปลอดขยะ	โดย	ดร.พรรณนภิา	ดอกไม้งาม	และ

ทีมงาน	 ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 ที่ว่าด้วยเรื่องการจัดการขยะเป็นวาระ

ของชาติที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจากชุมชน	 โดยได้น�าเสนอ	

การพัฒนาระบบการจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น	 ชุมชน	

และนักวิชาการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นรูปธรรม

New | Different | Better
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มฟล. กับ นานาชาติ

	 มฟล.	 โดย	สถาบนัชา	ศนูย์ความเป็นเลศิทางธุรกิจและโลจสิตกิส์	

(BE-Logist)	 และ	 ส�านักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์	 (OBELS)	

ส�านักวิชาการจัดการ	ร่วมจัดงานสัมมนา	Thai	–	Japan	Alliance	for	Tea	

Industry	 เมื่อวันที่	 24	 กรกฎาคม	 2560	 โดยมี	 รศ.ดร.วันชัย	 ศิริชนะ	

อธิการบดี	 กล่าวต้อนรับ	 นายศักดิ์ชาย	 วงศ์กนิษฐ์	 รองผู้ว่าราชการจังหวัด

เชียงราย	 กล่าวเปิดงาน	 โดยมีผู้ประกอบการชาของไทย	 ผู้ประกอบการชา

จากญี่ปุ่น	 เกษตรกรผู้ปลูกชา	 หน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ท่ีสนใจใน

ธุรกิจเกี่ยวกับชา	 และผู้ที่เริ่มต้นท�าธุรกิจชา	 ร่วมงานเพ่ือน�าเสนอชาไทย

และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสนับสนุนธุรกิจชาไทย	รวมถึงเป็น

โอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการผลิตชาครบวงจร	

มฟล. จัดสัมมนา Thai – Japan Alliance for Tea Industry 
พร้อมเป็นศูนย์กลางพัฒนาอุตสาหกรรมชาไทย

	 ผศ.ดร.โกวทิย์	 นามบญุม	ี อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรอาชวีอนามยั

และความปลอดภัย	ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ได้ด�าเนินโครงการวิจัย

เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางการดแูลสขุภาพทีเ่หมาะสมกับกลุม่คนท�างานคดัแยก	

ขยะอิเลคทรอนิคส์	 ณ	 ต.โคกสะอาด	 อ.ฆ้องชัย	 จ.กาฬสินธุ์	 โดยทุน

สนบัสนุนการวิจยัและทีมวิจยัจาก	University	of	Michigan	น�าโดย	Associate	

Professor	 Dr.Richard	 R.	 Neitzel,	 School	 of	 Public	 Health	 อันเป็น

โครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี	2559	โดยได้น�านักศึกษา	มฟล.	ในหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ร่วมปฏิบัติงานกับนักศึกษาแลกเปลี่ยน

จากประเทศสหรัฐอเมริกา	จ�านวน	4	คน	ระหว่างวันที่	22	กรกฎาคม	–	1	

สิงหาคม	2560

มฟล. วิจัยการดูแลสุขภาพในกลุ่มคนท�างานคัดแยกขยะอิเลคทรอนิคส์
ร่วมกับ ม.มิชิแกน สหรัฐอเมริกา

	 เมือ่วันท่ี	15	สงิหาคม	2560	รศ.ดร.ชยาพร	วัฒนศริ	ิรองอธิการบดี		

พร ้อมผู ้บริหาร	 ผศ.ดร.ร ่มเย็น	 โกไศยกานนท์	 รองอธิการบดี	 และ		

พลโท	 ศ.	 เกียรติคุณ	 นพ.นพดล	 วรอุไร	 คณบดีส�านักวิชาแพทยศาสตร	์

ต้อนรบัคณะผูบ้รหิารจากมหาวทิยาลยัการแพทย์ต้าเหลยีน	 (Dalian	 Medical	

University)	 จากสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ที่ได้เดินทางเข้ามาหารือเพื่อหา

แนวทางในการจัดท�าข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการต่อกัน	 รวมทั้ง

การแลกเปลีย่นบคุลากรและนกัศึกษา	ท้ังนี	้ม.การแพทย์ต้าเหลยีน	เปิดสอน

ในหลักสูตรแพทยศาสตร์ในหลากหลายสาขาวิชาและหลักสูตรอื่นๆ	

มากกว่า	28	สาขาวิชา

มฟล.ต้อนรับมหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียน หารือแนวทางร่วมมือวิชาการ

8



	 มฟล.	จดั	“พธิทีานหาแม่ฟ้าหลวง ประจ�าปี 2560”	เพ่ือเป็นการ

เฉลมิพระเกียรตแิละน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธิคุณ	 สมเดจ็พระศรนีครนิ-	

ทราบรมราชชนนี	เมือ่วนัองัคารที	่18	กรกฎาคม	2560	ณ	หอประชมุสมเดจ็ย่า	

โดยมี	พลเอกส�าเภา	ชูศรี	นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	เป็นประธาน

ในพิธีถวายเครื่องสักการะ	พร้อมด้วย	รศ.ดร.วันชัย	ศิริชนะ	อธิการบดี	และ

คณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 พนักงานและนักศึกษา	 นอกจากนี้ยังมีตัวแทน

หน่วยงานภายในจงัหวัดเชยีงรายและผูน้�าชมุชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรยีง

	 โดยในช่วงแรกเป็นพิธีถวายเครื่องสักการะ	 เริ่มด้วยขบวนแห่

เครื่องสักการะเคล่ือนเข้าสู่หอประชุมสมเด็จย่า	 จากนั้นผู้บริหาร	 ผู้แทน

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	ส�านักวิชา	และนักศึกษา	ถวายพานพุ่ม	ต่อ

ด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผูน้�าชมุชนภายนอกมหาวิทยาลยั	 จากนัน้นายก

สภามหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงถวายเครือ่งสกัการะต่อหน้าพระฉายาลกัษณ์	

และถวายค�ากล่าวสดุดีพระเกียรติคุณ

	 ในช่วงต่อมาเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา	เร่ิมด้วยนายก

สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	ประธานในพิธี	จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย	

และจดุธูปเทยีนเครือ่งทองน้อย	 หน้าพระฉายาลกัษณ์สมเดจ็พระศรนีครนิ-	

ทราบรมราชชนนี	 จากนั้นเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์	 ปิดท้ายด้วยการถวาย

ภัตตาหารและไทยธรรมแด่พระสงฆ์	ทอดผ้าไตรบงัสกุุล	พระสงฆ์สดับปกรณ์

และอนุโมทนา	เป็นอันเสร็จพิธี

พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจ�าปี 2560
น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รายงานพิเศษ
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	 ส่วนพัฒนานักศกึษา	ร่วมกับองค์การบรหิารองค์การนักศกึษา	สภานกัศกึษา	สโมสรนกัศกึษา	และชมรมนกัศกึษา	ร่วมกันจดักิจกรรมต้อนรบันกัศกึษาใหม่	

ในโครงการกิจกรรมสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง	ประจ�าปีการศึกษา	2560	ซึ่งได้ด�าเนินการตามแนวนโยบายของ	รศ.ดร.วันชัย	ศิริชนะ	อธิการบดีที่ได้กล่าวย�้าเสมอ

มาว่าต้องการให้เกิดแต่กิจกรรมที่สร้างสรรค์	 เพื่อมุ่งสร้างอัตลักษณ์ส�าคัญให้กับนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทุกคน	 ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี	

ทัง้ยังเป็นคนท่ีมคีวามสขุในการใช้ชวิีต	โดยเฉพาะกิจกรรมส�าหรบันักศกึษาชัน้ปีที	่1	กว่า	3,800	คน	ทีเ่พ่ิงก้าวเข้ามาเป็นสมาชกิใหม่ในรัว้สแีดง-ทองแห่งนี้

	 กิจกรรมแรกที่บ่งบอกถึงความเป็นนักศึกษา	มฟล.	อย่างชัดเจนก็คือ	กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯหรือน้องใหม่ปลูกป่า	ที่เป็นการ

ปลูกฝังแนวคิดรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ	และเดินตามรอยแนวพระราชปณิธานของสมเด็จย่า	ในการ “ปลูกป่า..สร้างคน”	ที่มหาวิทยาลัยได้

น้อมน�ามาเป็นแรงบันดาลใจในการดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีความทั้งภูมิรู้คู่ภูมิธรรม

	 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส�าคัญที่จะหล่อหลอมให้นักศึกษาใหม่	 มีความภาคภูมิใจในสถาบัน	 ไม่ว่าจะเป็น	 พิธีไหว้ครูและรับเป็นลูกศิษย์ 

พิธีติดเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พิธีบายศรี 

สู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตก	 และที่ขาดไม่ได้ก็คือกิจกรรมที่จะช่วยให้สามารถเรียนรู้ปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่	 และมีความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษารุ่นพี่	

ทั้งกิจกรรมน้องใหม่เข้าซุ้ม ชิงธงส�านักวิชา จุดเทียนส่องใจ	และปิดท้ายด้วย	Freshers Night Party	เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองส่งท้าย	ซึ่งกิจกรรม

ทั้งหมดล้วนเป็นการเติมเต็มให้เหล่าน้องใหม่เป็นลูกแม่ฟ้าหลวงอย่างเต็มตัว	 และมีแรงใจทุ่มเทกับการศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่	 เพ่ือเป้าหมายแห่ง

ความส�าเร็จในวันเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	ในอีก	4	ปีข้างหน้า

องค์การนักศึกษา มฟล. จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต้อนรับนักศึกษาใหม่

รอบรั้วนักศึกษา
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	 ส่วนพัฒนาความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ	จดักิจกรรม	“ปฐมนิเทศ

นักศึกษาต่างชาติ ประจ�าปีการศึกษา 2560”	เมื่อวันที่	25	สิงหาคม	2560	

โดยมี	 ผศ.ดร.ร่มเย็น	 โกไศยกานนท์	 รองอธิการบดี	 กล่าวต้อนรับและ	

เปิดการปฐมนิเทศ	 ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาต่างชาติเข้าใหม่จ�านวน	 205	 คน	

ท�าให้นักศึกษาต่างชาติทุกระดับในมหาวิทยาลัยมีจ�านวนรวมกว่า	500	คน	

ผ่านจากหลายระบบ	เช่น	การรับตรง	การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง

มหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือร่วมกัน	เป็นต้น	

	 โดยนักศึกษาต่างชาติเดินทางมาจากหลากหลายประเทศและ

ภูมิภาค	จ�านวนกว่า	22	ประเทศ	ทั้งจาก	เอเชีย	ยุโรป	อเมริกาเหนือ	อัฟริกา	

และตะวันออกกลาง	 ซึ่งรวมถึงนักศึกษาจากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ในหลากหลายโปรแกรมจากบรูไน	 สาธารณรัฐเช็ก	 ฟินแลนด์	 ฮังการ	ี

อินโดนีเซีย	ญี่ปุ่น	เกาหลี	มาเลเซีย	และเวียดนาม	

	 นกัศกึษาจากต่างชาติส่วนใหญ่ยังคงเดินทางมาจากจนีและเมยีนมา	

ซึ่งให้ความสนใจเข้าศึกษาในวิชาภาษาอังกฤษและบริหารธุรกิจ	 ตลอดจน

สาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย	และในปีน้ี	มฟล.ก่อตัง้มหาวิทยาลยัครบรอบ	

19	ปี	โดยมนัีกศกึษาจากต่างชาติเข้าศึกษาท่ีนีไ่ปแล้วกว่า	800	คน	จากทัว่โลก	

ที่สะท้อนถึงคุณภาพและการยอมรับในการศึกษานานาชาติที่	มฟล.

	 ส�าหรบักจิกรรมปฐมนเิทศนักศกึษาต่างชาตใิหม่นี	้จดัขึน้เพ่ือเป็น

การให้การต้อนรับอย่างเป ็นทางการและเป็นการแนะน�าผู ้บริหาร	

คณาจารย์	 และเจ้าหน้าทีจ่ากหน่วยงานต่างๆ	 ตลอดจนเพ่ือนนกัศึกษาใหม่	

ที่จะได้พบปะกันอย่างพร้อมเพรียง	 โดยได้จัดให้มีกิจกรรม	Campus	Tour	

น�านกัศกึษาต่างชาตไิปท�าความรูจ้กักบัเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	

เพ่ือเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในระหว่างที่ศึกษาและใช้ชีวิตอยู ่ใน

มหาวิทยาลัย	ได้แก่	ส่วนพัฒนานกัศกึษา	ส่วนทะเบยีนและประมาวนผล	ห้องสมดุ	

หรือศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	ชมรมนักศึกษาต่างชาติ	เป็นต้น	และ

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนานาชาติที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษานี้	

	 นอกจากนี้	มฟล.	ยังได้จัดกิจกรรมอีกหลากหลายเพ่ือต้อนรับ

นกัศกึษาต่างชาต	ิไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม	 Buddy Program	ระหว่างนักศกึษาไทย

กับนกัศกึษาต่างชาต	ิเพ่ือแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ัง้ภาษาและวัฒนธรรม	ไปจนถึงให้

ความช่วยเหลือในการปรับตัวในส่ิงแวดล้อมใหม่	 ท้ังด้านการเรียนและ

สังคมวัฒนธรรมร่วมกัน	และยังมีกิจกรรม	City	Tour	น�านักศึกษาต่างชาติ

ร่วมเดนิทางกับนักศกึษาไทย	 ไปในพ้ืนท่ีส�าคัญทางประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรม

ในจงัหวัดเชยีงราย	 เพ่ือช่วยให้นักศกึษาได้มคีวามรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับชวิีต

และความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่	 เพื่อน�าไปสู่การเรียนรู้การปรับตัวเพื่อการ

อยู่ร่วมสังคมทั้งในปัจจุบันในอนาคต	 โดยได้เดินทางไปเย่ียมชมหอแห่ง

แรงบันดาลใจ	พระต�าหนักดอยตุง	ไร่ชา	ตลาดสินค้าชายแดนแม่สาย	และ

วัดถ�้าปลา	ซึ่งการร่วมเดินทางไปกับเพ่ือนใหม่จากนานาชาติ	ก็เป็นประเด็น

ส�าคัญหนึ่งที่ต้องการให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยเช่นกัน

มฟล.จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ ปีการศึกษา 2560

รอบรั้วนักศึกษา
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ผศ.ดร. ธวัชชัย อภิเดชกุล
พนักงานดีเด่น สายวิชาการ ประจําปี 2560

	 เมื่อวันที่	 25	 กันยายน	 	2560	 วันครบรอบแห่งการสถาปนา	19	ปี	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลแก่พนักงานดีเด่น

สายวิชาการและสายปฏิบัติ	 รวมถึงผู้ที่ท�าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย	 รอบรั้ว	 มฟล.	 ฉบับนี้ขอพาทุกท่านไปท�าความรู้จัก ‘พนักงานดีเด่นสายวิชาการ’ 

ประจ�าปี 2560	“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย อภิเดชกุล” อาจารย์ประจ�าส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์ท�างานที่ มฟล. มาแล้วก่ีป 
แล้วในตอนน้ันเป็นอย่างไรบ้าง?

	 นับตั้งแต่ปี	2549	ก็เป็นเวลา	11	ปีแล้ว	ผมเป็นอาจารย์ยุคแรกๆ	

ของส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ตั้งแต่มีแค่	2	สาขาวิชาเท่านั้น	ปัจจุบัน

มี	7	สาขาวิชา	ในตอนนั้นต้องยอมรับว่าเหนื่อยมาก	เพราะเป็นยุคที่เราต้อง

ช่วยกันสร้าง	ช่วยกันพัฒนาขยายหลักสูตรจากหนึ่งไปเรื่อยๆ	จนถึงปัจจุบัน	

โดยผมได้มีส ่วนร ่วมในการยกร ่างหลักสูตรเกือบทุกสาขาวิชาของ

สาธารณสุขศาสตร์	ทั้งระดับอนุปริญญา	ปริญญาตรี	และปริญญาโท	รวม

ไปถึงสาขาวิชาอื่นๆ	 เช่น	 กายภาพบ�าบัด	 แพทย์แผนไทยประยุกต์	

วิทยาศาสตร์การกีฬา	

อาจารย์มีกระบวนการท�าวิจัย
และงานวิชาการอย่างไร?

	 ในตอนแรกๆ	 ของการท�างานวิจัยและขอต�าแหน่งผลงานทาง

วิชาการ	มีข้อปลีกย่อยจ�านวนมาก	เช่น	ต้องตีพิมพ์บทความ	ตีพิมพ์ผลงาน

วิจัย	 ฯลฯ	 ซึ่งตอนนั้นผมเองยังเด็กอยู่ก็จะรู้สึกล�าบาก	 แต่ในปัจจุบันไม่

ล�าบากเรื่องการตีพิมพ์แล้ว	ยกตัวอย่างในช่วง	6	เดือนที่ผ่านมาผลงานของ

ผมได้ตีพิมพ์ไป	10	เรื่องแล้ว	แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อน	1-2	ปี	ถึงจะมีโอกาสได้ตี

พิมพ์สักเรื่อง	ถึงวันนี้ทักษะของเราก็สูงขึ้น	มีความเชี่ยวชาญ	มากขึ้น

อาจารย์แบ่งเวลาในการท�างานอย่างไร?
	 ส�าหรับการเตรียมการสอนนั้น	 เราจะหนักจะเหนื่อยในช่วงที่ต้อง

จัดท�าเอกสารประกอบการสอน	 แต่หลังจากนั้นจะไม่หนักมากแล้ว	 เพราะ

วิชาที่ผมสอนส่วนใหญ่เป็นวิชาที่สาระส�าคัญคงเดิม	แต่ต้องมีการท�าความ

เข้าใจ	และในทุกเทอมจะมีการปรับปรุงให้เนื้อหามีความทันสมัย	เช่น	Prin-

ciples	 of	 Epidemiology	 หรือระบาดวิทยา	 เนื้อหาวิชาค่อนข้างหนักแน่น

และเป็นนามธรรม	 เราจะต้องคิดหาวิธีท�าอย่างไรให้นักศึกษาเข้าใจมาก

ที่สุด	 ส�าหรับผมคือการยกตัวอย่างเหตุการณ์ต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นให้นักศึกษา

เห็นภาพและเข้าใจมากที่สุด

ในฐานะที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น 
อยากให้ฝากถึงการท�างานในยุคปจจุบัน?

	 การเป็นอาจารย์ที่ดี	 อย่างแรกคือต้องรักในการถ่ายทอด	 รักลูก

ศิษย์	 และทุ่มเทกับงานที่เราได้รับผิดชอบ	 สุดท้ายแล้วมันจะก่อให้เกิด

ความภาคภูมิใจ	 ผมว่าไม่มีอาชีพไหนท�าแล้วไม่เหนื่อย	 รวมทั้งอาชีพ

อาจารย์ด้วย	 เราต้องคิดว่าจะท�าอย่างไรให้ทักษะของเราสูงขึ้นไปเรื่อยๆ	

หาเทคนิคการสอนการถ่ายทอดเนื้อหายากๆ	 ให้คนเข้าใจง่ายๆ	 ซึ่งจะต้อง

อาศัยประสบการณ์	ความทุ่มเท	และเรียนรู้ตลอดเวลา	จึงอยากให้อาจารย์

รุ่นใหม่ค้นพบวิธีการสอนของตัวเอง	 มีความสุขที่ได้เห็นนักศึกษาประสบ

ความส�าเร็จ	นี่จะเป็นรางวัลที่ดีที่สุดของการเป็นอาจารย์
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คนเก่ง มฟล.

	 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ	 ส�านักวิชา	

การจัดการ	 เข้าร่วมการแข่งขันรายการ	 แม็คโคร	 โฮเรก้า	 ชาเลนจ์	 (Makro	

HoReCa	Challenge	2017)	ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของงาน		Makro	HoReCa	2017	

	ระหว่างวันที่	7-9	กรกฎาคม	2560	ณ	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ	

จ.เชียงใหม่	โดยนักศึกษาจาก	มฟล.	ได้ร่วมลงรายการแข่งขันทั้ง	3	ประเภท

และได้รับรางวัล	ดังนี้

								รายการแข่งขันการปรุงอาหารเหนือในแบบสมัยใหม่

						  • ทีมที่ 1	นายอชิตพล	ดีใจ	และนางสาวประภัสสร	เตี๋ยวบุตร		

											(เหรียญทองแดง)

									• ทีมที่ 2 นายกิตติโชติ	วาศนาและนายวรกร	โมกขะเวส		

											(เหรียญทองแดง)

      รายการแข่งขันการปรุงอาหารเมนูเส้นข้าวซอยฟรีสไตล์

							 • นางสาวณิชา	เอมทอง	(เหรียญทองแดง)

							 • นางสาวอรยา	ภัทรสิรวรกุล	(ประกาศนียบัตร)

      รายการแข่งขันการปรุงอาหารเมนูสร้างสรรค์จากไส้อั่ว

							 • นางสาวแพรวา	เศวตวิมล	(รางวัลชมเชยอันดับ	1	เหรียญเงิน)

							 • นางสาวศุภศิริ	น้อมรักศักดิ์ศรี		

										(รางวัลชมเชยอันดับ	3	เหรียญทองแดง)

นศ. อุตสาหกรรมบริการ คว้ารางวัลทกุประเภท 
แข่งท�าอาหารเหนือในรายการ  
Makro HoReCa Challenge 2017

นศ.การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขัน  
TFC APICS GSC Asia Pacific Final

	 อาจารย์	ดร.ปิยาภรณ์	เชื่อมชัยตระกูล	หัวหน้าสถาบันชา	เข้ารับโล่

พระราชทานเกียรติคุณจาก	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย

ลักษณ์	อัครราชกุมารี	ในนามของ	“สถาบันชา	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”	ผู้

สนับสนุนและพัฒนาชาดีเด่น	 ประจ�าปี	 2560	 ในงาน	 Chiang	 Rai	 Coffee	

and	Tea	2017	ณ	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	เชียงราย	เมื่อวันที่	27	สิงหาคม	

2560

หัวหน้าสถาบันชา รับโล่รางวัลพระราชทาน 
‘ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ในนามสถาบันชา 
ผู้สนับสนุนชาดีเด่น ประจ�าปี 2560

	 นางสาวเกศวิรนิทร์	วงค์มา,	นางสาวภรทิพา	พุ่มโพธ์ิงาม,	นางสาวฐติพิร	

อนันตพงศ์	และนางสาวนภสร	มุกดาพิทักษ์	 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ	

โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน	ส�านักวิชาการจัดการ	ในนามทีม	Lanna	ได้รับคัดเลือก

ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพ่ือไปแข่งขนั	The	Fresh	Connection	APICS	Global	

Student	Challenge	ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	และคว้ารางวัลเหรียญทองแดง

มาครองได้ในการลงแข่งขันครั้งแรก	 ระหว่างวันท่ี	 8-9	 กรกฎาคม	 2560		

ณ	นครเซี่ยงไฮ้	ประเทศจีน
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	 ส�านักวิชานิติศาสตร์	 จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ	 ว่าด้วย

นโยบาย	 กฎหมาย	 และการพัฒนาเขตพื้นที่ชายแดน	 เนื่องในโอกาสครบ

รอบ	15	ปี	แห่งการก่อตั้งส�านักวิชา	เมื่อวันที่	26-27	สิงหาคม	2560	ที่ห้อง

ประชุมค�ามอกหลวง	อาคาร	M-Square	โดยมี	รศ.ดร.ชยาพร	วัฒนศิริ	รอง

อธิการบดี	 กล่าวเปิดงาน	 พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง	 “บทบาท

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงราย”	 ซึ่งมีเนื้อหา

ส่วนหนึ่งเล่าถึงการก่อตั้งส�านักวิชานิติศาสตร์เมื่อปี	2546	เพื่อรองรับความ

ต้องการด้านการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ของไทย	 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มี

ความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งทฤษฎีและสามารถประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติ	 ทั้ง

ยังจัดโครงการเพ่ือบริการวิชาการทางกฎมายแก่สังคม	 ทั้งในเขตจังหวัด

เชียงรายและใกล้เคียง	 มีการสร้างองค์ความรู้ด้วยการท�าวิจัยทั้งในระดับ

ท้องถิ่น	ระดับชาติ	และระดับนานาชาติ	

	 ส่วนหนึ่งของการบรรยายของรองอธิการบดี	 ยังได้พูดถึงบทบาท

ของส�านักวิชานิติศาสตร์กับจังหวัดเชียงราย	ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดน	ที่เคยถูก

มองเห็นแต่ส่วนที่เป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงหรือยาเสพติด	

แต่ปัจจุบันมีมุมมองที่เปลี่ยนไปจากนโยบายต่างๆ	ของรัฐ	ที่พื้นที่ชายแดน

ได้รับการก�าหนดให้เป็นพ้ืนที่การค้าขายระหว่างประเทศ	หรือการเป็นจุด

เชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน	 โดยเฉพาะการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้น

ตามแนวชายแดน	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในฐานะสถาบันการศึกษาใน

พื้นที่และเห็นความส�าคัญมาโดยตลอด	 ได้ด�าเนินการศึกษาวิจัยในหลาย

ด้าน	โดยเฉพาะด้านกฎหมาย	

	 นอกจากนี้ภายในงานยังมีปาฐกถาพิเศษเรื่อง	 การปกครองส่วน

ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่	 โดย	ศ.ดร.สมคิด	 เลิศไพฑูรย์	อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	เรื่อง	กฎหมายครอบครัว	และวัฒนธรรมสองฝั่ง

โขง	 โดย	 ศ.ดร.ไพโรจน์	 กัมพูสิริ	 คณบดีส�านักวิชานิติศาสตร์	 มฟล.	 และ

สัมมนาวิชาการเรื่อง	กฎหมาย	นโยบาย	และการพัฒนาพื้นที่ชายแดน	โดย	

ดร.วรรณชัย	 บุญบ�ารุง	 รองเลขาธิการ	 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,	

คุณพรเทพ	 อินทะชัย	 ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย	 และวิทยากร

ภายในมหาวิทยาลัย	ได้แก่	ผศ.ณัฐพรพรรณ	อุตมา,	ดร.ฤทธิภัฏ	กัลป์ยาณ

ภัทรศิษฎ์	 และผู้ด�าเนินรายการ	 ดร.ณัฐกร	 วิทิตานนท์	 โดยมีผู้สนใจเข้ารับ

ฟังอย่างล้นหลาม	มีทั้งนักศึกษา	นักวิชาการ	และประชาชนทั่วไป	ตลอดจน

มีผู้ร่วมน�าเสนอบทความวิชาการในงานอีกจ�านวนมาก

นิติศาสตร์ มฟล. ครบรอบ 15 ปี จัดสัมมนาวิชาการ 
‘นโยบาย กฎหมาย และการพัฒนาเขตพื้นที่ชายแดน’

มฟล. วิชาการ
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	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา	มฟล.	จัดโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ	“การเพาะเห็ดกินได้”	ระหว่างวันที่	29-30	กรกฎาคม	2560	ที่อาคาร

ศูนย์การวิจัย	(S7-B)	โดยเริ่มจากการบรรยาย	จากเห็ดป่าสู่เห็ดบ้าน	และแนะน�า

ศนูย์ความเป็นเลศิทางด้านการวจิยัเชือ้รา	 การแยกเชือ้เหด็และการท�าหัวเชือ้เหด็

การท�าก้อนเห็ด	และการเก็บผลผลติและการดแูลโรงเรอืน	โดย	ดร.นรษิฎา	ทองกลาง,

ดร.เบญจรงค์	ทองใบ	และทีมงานจากศูนย์การวิจัยเชื้อราฯ	ก่อนเข้าสู่กระบวนการ

ฝกปฏิบตั	ิโดยมผีูเ้ข้าอบรมร่วมจ�านวนกว่า	30	ราย	ทัง้เจ้าของฟาร์มเหด็	เกษตรกร	

และผู้สนใจทั่วไป

	 “จากที่เคยจัดอบรมลักษณะนี้มาก่อน	 พบว่าเกษตรกรยังต้องซื้อก้อน

เพาะเห็ดหรอืเชือ้เหด็	 หากท�าได้เองจะช่วยลดต้นทนุให้กับเกษตรกรผูป้ระกอบการ

ได้อย่างมาก	 สามารถควบคุมปัจจัยการผลิตของตนเองได้มากขึ้น	 การอบรม

ครั้งนี้จึงแตกต่างกว่าที่เคยจัดมา	 และอาจจะแตกต่างจากการอบรมจากที่อื่นๆ	

เนื่องจากมีทั้งการบรรยายและการปฏิบัติให้สามารถแยกเชื้อเห็ดเองได้	สามารถ

ไปซื้อเห็ดจากตลาด	 พันธุ์ไหนก็ได้มาแยกเชื้อเพื่อปลูกเองได้	 ยกเว้นเห็ดชนิดที่

ขึ้นเองตามธรรมชาติปลูกเองไม่ได้	 อย่างพวกเห็ดเผาะหรือเห็ดห้า	 และจะสอน

ไปจนถึงการท�าก้อนเพาะเห็ด	 เริม่ตัง้แต่การเตรยีมส่วนผสมไปจนกระท่ังการบรรจุ

เป็นก้อนเพาะ”	ดร.นริษฏา	อธิบาย	

	 จากนั้นเริ่มการบรรยายถึงภารกิจหลักของศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าน

การวิจัยเชื้อรา	ว่ามีงานศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	จ�าแนกประเภท

ของเชื้อเห็ดและรา	 ตามหลักเกณฑ์และระบบต่างๆ	 ทางวิทยาศาสตร์	 ศึกษา

การเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดป่าเพื่อแนะน�าเห็ดใหม่สู่ท้องตลาด	 รวมถึง

ศึกษาการใช้ประโยชน์จากเชื้อเห็ดและราในด้านต่างๆ	 อาทิ	 การหาสารส�าคัญ

เพื่อน�ามาใช้เป็นอาหาร	ยารักษาโรค	เครื่องส�าอาง	เป็นต้น	และยังมีภารกิจด้าน

การวิจัย	 และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสู่ชุมชน	 จึงได้มีแนวความคิด

ที่จัดอบรมลักษณะนี้ขึ้นมา	 เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดท่ีได้จากการ

ศึกษาทดลองในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน	 ให้สามารถน�าไปใช้จริง

ปฏิบัติจริงเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจ�าวันต่อไป

มฟล.จัดเวิร์คชอปการเพาะเห็ดกินได้ 
เกษตกร-ประชาชนทั่วไปสนใจร่วมล้น

มฟล. เพื่อชุมชน
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		 มฟล.	ร่วมกับ	สมาคมกีฬาว่ายน�า้แห่งประเทศไทย	จดัการแข่งขนั

กีฬาว่ายน�้าชิงชนะเลิศ(ภาคเหนือ)	 ณ	 สระว่ายน�้า	 ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง	เพื่อค้นหาตัวแทนเยาวชน	ยุวชน	ในเขตภาคเหนือ	เข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬาว่ายน�้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	 การแข่งขันครั้งนี้มีเยาวชน

เข้าร่วมกว่า	599	คน	โดย	รศ.น.อ.ยุทธนา	ตระหง่าน	รองอธิการบดี	ให้เกียรติ

เป็นประธานเปิดการแข่งขัน	 และมอบถ้วยรางวัลให้แก่สโมสรที่ส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขัน	

มฟล. ร่วมกับ สมาคมกีฬาว่ายน�้า
แห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน
ชิงชนะเลิศภาคเหนือ 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 

	 มฟล.	 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ	 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	85	พรรษา	12	สิงหาคม	2560	ที่โถง

อาคารเรยีนรวม	1	โดยมผีูบ้รหิาร	คณาจารย์	พนักงาน	และนักศกึษา	เข้าร่วม

โดยพร้อมเพรียงกัน	 ซึ่งในเวลา	 9.00	 น.	 รศ.ดร.วันชัย	 ศิริชนะ	 อธิการบดี	

ประธานในพิธี	 เปิดกรวยดอกไม้บนธูปเทียนแพ	จากนั้นได้อ่านค�าประกาศ

สดุดีเฉลิมพระเกียรติ	ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี	ก่อนลง

นามถวายพระพรชัยมงคล	จึงเสร็จสิ้นพิธี

สิงหาคม

2560
11

สิงหาคม

2560

12-14

	 มฟล.	จดังานสปัดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต	ิส่วนภมูภิาค	ประจ�าปี	

2560	 ภายใต้หัวข้อ	 “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”	 โดยมีฐานกิจกรรม

ต่างๆ	ให้นักเรียนนักศึกษาที่มาร่วมงานกว่า	15,000	คน	ได้ศึกษาหาความรู้	

ซึง่แต่ละฐานสร้างความตืน่ตาตืน่ใจให้กบัผูเ้ข้าชมนิทรรศการเป็นอย่างมาก	

และมีกิจกรรมการแข่งขันอีกมากมายหลายด้าน	 ทั้งยังได้มีการน�าปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรชักาลท่ี	9	มาจดัสร้างนิทรรศการ	ไม่ว่าจะเป็น

การเกษตรพอเพียง	เกษตรอนิทรย์ี	รวมไปถึงฝนหลวง	แสดงถึงพระอจัฉรยิภาพ

ทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระองค์	 เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่รู้จัก

แง่มุมของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มฟล. จดังานวนัวทิยาศาสตร์ยิง่ใหญ่
ผูเ้ข้าร่วมงานกว่า 15,000 คน

สิงหาคม

2560

16-18

ในรั้ว มฟล.
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	 มฟล.	 จัด	 กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา	 ครั้งที่	 7	ณ	 อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ	72	พรรษา	บรมราชินีนาถ	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน

แนวทางอันดีงามของพระพุทธศาสนา	 และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 งานนี้มีสถานศึกษาในเขต

พ้ืนที่การศึกษาภาคเหนือและท่ัวประเทศ	 ส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมและการแข่งขันจ�านวนมาก	โดยภายในงานมีทั้งการจัดนิทรรศการ

ส่งเสริมพระพุทธศาสนา	 นิทรรศการพระราชวงศ์ไทยกับพระพุทธศาสนา	

นทิรรศการเทิดพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชักาลท่ี	9	“ร้อยเรยีง

ภาพ	 เล่าเรื่องพ่อ”	 การแข่งขันตอบค�าถามธรรมะ	 การประกวดสุนทรพจน์	

หวัข้อ “พอเพยีง..ตามรอยพ่อ”	และการตอบค�าถามแฟนพันธ์ุแท้พุทธประวัติ

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
ครั้งที่ 7

ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
จัดพิธีมอบหมวก ดวงประทีป 
และเข็มชั้นป 

	 ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์	จัด	“พิธีมอบหมวก	ดวงประทีป	และ

เข็มชั้นปี”	ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	ชั้นปีที่	3	ณ	หอประชุม

สมเด็จย่า	โดย	รศ.สุปราณี	อัทธเสรี	คณบดี	กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมพิธี

ว่า	 อีกก้าวส�าคัญของการเป็นนักศึกษาพยาบาลก็คือการฝกปฏิบัติดูแล

คนไข้จริง	 ถือเป็นงานที่ต้องทุ่มเทอย่างหนักของนักศึกษาที่ขึ้นชั้นปีที่	 3-4	

สิ่งต่างๆ	 ที่ได้มอบให้ในพิธีนี้จะเป็นสิ่งเตือนใจทุกคน	 คือ	 หมวกพยาบาล	

เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความรู้ความสามารถที่เพียงพอจะดูแลผู้ป่วยได้	 เข็ม

ชั้นปีบอกถึงสถานศึกษา	อันหมายถึงความภาคภูมิใจของการเป็นนักศึกษา

พยาบาลจาก	 มฟล.	 และดวงประทีป	 หมายถึงพยาบาลเปรียบเป็นแสง

สว่างให้กับผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย	 ขอให้เหล่านักศึกษายึดมั่นในจรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพ	และการเป็นที่พึ่งพิงให้แก่ประชาชน

สิงหาคม

2560
21

กันยายน

2560
1

	 ศนูย์กีฬามหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง	 จดัโครงการ	 “เดนิ-ว่ิงสถาปนา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	1st	MFU	Walk	and	Run”	 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ

การเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ	 19	 ปีแห่งการสถาปนา	 มฟล.	 โดยการ

แข่งขันแบ่งออกเป็น	 4	 ประเภทคือ	 รุ่นบุคคลทั่วไประยะทาง	 12	 กิโลเมตร	

รุ่นนักศึกษาเก่าระยะทาง	12	กิโลเมตร	รุ่นบุคคลทั่วไประยะทาง	5	กิโลเมตร		

และรุ่นนักศึกษาเก่าระยะทาง		5	กิโลเมตร	มีผู้สนใจจากทั่วประเทศเข้าร่วม

กว่า	 1,000	 คน	 โดยเส้นทางที่ใช้ในการแข่งขันเดิน-วิ่ง	 มีจุดปล่อยตัวและ

เวียนมาบรรจบเส้นชยัอยู่ท่ีอาคารเฉลมิพระเกียรต	ิ72	พรรษา	บรมราชนีินาถ	

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามในมุมต่างๆ	 ของ

มหาวิทยาลัย	 บ่งบอกความใส่ใจการดูแลสภาพแวดล้อมสมกับท่ีเป็น

มหาวิทยาลัยในสวน

มฟล. จัดงานเดิน-วิ่ง 
คนแห่เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน

กันยายน

2560
2
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ปีท่ี: 27 ฉบับท่ี: 9717
วันท่ี: พฤหัสบดี 6 กรกฎาคม 2560
Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

หน้า: 19(ล่าง)

หัวข้อข่าว: มฟล.ชูอัตลักษณ์แนวป้ันนศ.ใหม่

รหัสข่าว: C-170706012095(6 ก.ค. 60/02:58) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 17.15 Ad Value: 20,580 PRValue : 61,740 Clip: Black/White(x3)

ข่าวสด |	6	กรกฎาคม	2560	|	หน้า	19

ปีท่ี: 68 ฉบับท่ี: 21716
วันท่ี: พฤหัสบดี 6 กรกฎาคม 2560
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: มฟล.อบรมชาวบ้านรู้แปรรูปสมุนไพร

รหัสข่าว: C-170706039165(5 ก.ค. 60/09:08) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 13.33 Ad Value: 21,328 PRValue : 63,984 Clip: Black/White(x3)

ไทยรัฐ |	6	กรกฎาคม	2560	|	หน้า	12

ปีท่ี: 27 ฉบับท่ี: 9722
วันท่ี: อังคาร 11 กรกฎาคม 2560
Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

หน้า: 19(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: มฟล.รับน้องตามพ่อสอน

รหัสข่าว: C-170711012056(11 ก.ค. 60/03:36) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 13.23 Ad Value: 15,876 PRValue : 47,628 Clip: Black/White(x3)

ข่าวสด |	11	กรกฎาคม	2560	|	หน้า	19

ปีท่ี: 27 ฉบับท่ี: 9728
วันท่ี: จันทร์ 17 กรกฎาคม 2560
Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

หน้า: 19(ล่าง)

ภาพข่าว: ปลูกป่าเพ่ือพ่อ

รหัสข่าว: C-170717012099(17 ก.ค. 60/03:15) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 10.23 Ad Value: 12,276 PRValue : 36,828 Clip: Black/White(x3)

ข่าวสด |	17	กรกฎาคม	2560	|	หน้า	19

ปีท่ี: 68 ฉบับท่ี: 23459
วันท่ี: พุธ 19 กรกฎาคม 2560
Section: First Section/การศึกษา

หน้า: 13(บนซ้าย)

คอลัมน์: แวดวงของเรา: ลงนามสัญญาใช้สิทธิผลงานวิจัย

รหัสข่าว: C-170719021075(19 ก.ค. 60/06:11) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 17.26 Ad Value: 18,123 PRValue : 54,369 Clip: Full Color(x3)

สยามรัฐ |	17	กรกฎาคม	2560	|	หน้า	13

ปีท่ี: 68 ฉบับท่ี: 21756
วันท่ี: อังคาร 15 สิงหาคม 2560
Section: First Section/-

หน้า: 12(กลาง)

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รหัสข่าว: C-170815039223(14 ส.ค. 60/08:18) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 8.54 Ad Value: 13,664 PRValue : 40,992 Clip: Black/White(x3)

ไทยรัฐ |	15	สิงหาคม	2560	|	หน้า	12

ปีท่ี: 68 ฉบับท่ี: 21783
วันท่ี: จันทร์ 11 กันยายน 2560
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: จ้ี นศ.แพทย์รู้รอบด้าน

รหัสข่าว: C-170911039165(10 ก.ย. 60/08:03) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 11.03 Ad Value: 17,648 PRValue : 52,944 Clip: Black/White(x3)

ปีท่ี: 30 ฉบับท่ี: 10596
วันท่ี: อังคาร 26 กันยายน 2560
Section: การเงิน-ลงทุน/Think StartUp

หน้า: 26(บนซ้าย), 24

หัวข้อข่าว: 'แม่ฟ้าหลวง' เร่งป้ัน แบรนด์สมุนไพร-ข้าว

รหัสข่าว: C-170926011104(26 ก.ย. 60/06:01) หน้า: 1/2

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Col.Inch: 68.72 Ad Value: 164,928 PRValue : 494,784 Clip: Full Color(x3)

กรุงเทพธุรกิจ |	26	กันยายน	2560	|	หน้า	24,	26

ไทยรัฐ |	11	กันยายน	2560	|	หน้า	12

ปีท่ี: 38 ฉบับท่ี: 13305
วันท่ี: อังคาร 26 กันยายน 2560
Section: First Section/กทม.-ภูมิภาค

หน้า: 9(บนขวา)

คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: มฟล.จัดครบรอบ19ปีสถาปนามหาวิทยาลัย

รหัสข่าว: C-170926005092(26 ก.ย. 60/05:53) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 16.30 Ad Value: 14,670 PRValue : 44,010 Clip: Black/White(x3)

แนวหน้า |	26	กันยายน	2560	|	หน้า	9
แนวหน้า |	27	กันยายน	2560	|	หน้า	24

มฟล. ในสื่อ
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ปีท่ี: 68 ฉบับท่ี: 21799
วันท่ี: พุธ 27 กันยายน 2560
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(บน)

หัวข้อข่าว: มฟล.ต้ังศูนย์บริการสุขภาพครบวงจรคุณภาพช้ันนำ

รหัสข่าว: C-170927039121(26 ก.ย. 60/09:02) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 14.56 Ad Value: 23,296 PRValue : 69,888 Clip: Black/White(x3)

ปีท่ี: 40 ฉบับท่ี: 14442
วันท่ี: จันทร์ 25 กันยายน 2560
Section: First Section/-

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 19 ปีเพ่ือสังคม

รหัสข่าว: C-170925020020(25 ก.ย. 60/02:03) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 115.01 Ad Value: 178,265.50 PRValue : 534,796.50 Clip: Full Color(x3)

ข่าวสด |	15	สิงหาคม	2560	|	หน้า	19

ปีท่ี: 40 ฉบับท่ี: 14417
วันท่ี: พฤหัสบดี 31 สิงหาคม 2560
Section: ประชาช่ืน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

หน้า: 17(ล่าง)

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: อุตฯเชียงรายผนึกมฟล.

รหัสข่าว: C-170831038052(30 ส.ค. 60/08:30) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 7.42 Ad Value: 8,162 PRValue : 24,486 Clip: Black/White(x3)

มติชน |	31	สิงหาคม	2560	|	หน้า	17

ปีท่ี: 40 ฉบับท่ี: 14426
วันท่ี: เสาร์ 9 กันยายน 2560
Section: เสาร์ประชาช่ืน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

หน้า: 17(กลาง)

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: มฟล.ฟุ้งขึ้นศูนย์กลางชาไทย

รหัสข่าว: C-170909038056(8 ก.ย. 60/07:53) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 8.17 Ad Value: 8,987 PRValue : 26,961 Clip: Black/White(x3)

มติชน |	25	กันยายน	2560	|	หน้า	7

มติชน |	9	กันยายน	2560	|	หน้า	17

ปีท่ี: 30 ฉบับท่ี: 10596
วันท่ี: อังคาร 26 กันยายน 2560
Section: การเงิน-ลงทุน/Think StartUp

หน้า: 26(บนซ้าย), 24

หัวข้อข่าว: 'แม่ฟ้าหลวง' เร่งป้ัน แบรนด์สมุนไพร-ข้าว

รหัสข่าว: C-170926011104(26 ก.ย. 60/06:01) หน้า: 1/2

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Col.Inch: 68.72 Ad Value: 164,928 PRValue : 494,784 Clip: Full Color(x3)

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 24821
วันท่ี: พุธ 27 กันยายน 2560
Section: กีฬา/การศึกษา

หน้า: 24(บน)

หัวข้อข่าว: มฟล.ร่วมดันเชียงรายเมืองสมุนไพร

รหัสข่าว: C-170927035040(26 ก.ย. 60/08:38) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 17.92 Ad Value: 39,424 PRValue : 118,272 Clip: Full Color(x3)

แนวหน้า |	27	กันยายน	2560	|	หน้า	24

ปีท่ี: 27 ฉบับท่ี: 9770
วันท่ี: จันทร์ 28 สิงหาคม 2560
Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

หน้า: 19(ล่าง)

ภาพข่าว: สมทบทุน

รหัสข่าว: C-170828012129(28 ส.ค. 60/03:09) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 10.70 Ad Value: 12,840 PRValue : 38,520 Clip: Black/White(x3)

ไทยรัฐ |	27	กันยายน	2560	|	หน้า	12

มฟล. ในสื่อ

19รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 23 
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