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	 “นอกจากมคีวามรูท้ั้งหลายท่ีได้เล่าเรยีนแล้ว	ความรูจ้กัเคารพผู้อาวุโส	ความเมตตาต่อผู้น้อย	ความมรีะเบยีบ

วินัย	รู้จักเคารพกฎเกณฑ์	รู้รักสามัคคี	มีน�้าใจ	ซื่อสัตย์	สุจริต	ที่มหาวิทยาลัยได้ปลูกฝัง	 ได้หล่อหลอมไว้ใน

การเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ	 จึงขอฝากให้บัณฑิตน�าติดตัวไปใช้เพ่ือการท�างานและการใช้ชีวิตต่อไป	

ให้การงานเจริญรุ่งเรือง	ให้ชีวิตมีความหมาย”		

รศ.ดร.วันชัย	ศิริชนะ	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กล่าวปัจฉิมโอวาทแด่บัณฑิต	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	รุ่นที่	16

เมื่อวันที่	11	กุมภาพันธ์	2562	ณ	หอประชุมสมเด็จย่า
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มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตรุ่นที่ 16

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	พระราชทาน

ปริญญาบัตร	 บัณฑิตรุ่นที่	 16	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 จังหวัดเชียงราย

จ�านวน	3,316	ราย–	ศาสตราจารย์ยอดหทัย	 เทพธรานนท์	 เข้ารบัพระราชทาน

ปรชัญาดษุฎบีณัฑิตกิตติมศักดิ	์ สาขาวชิาเคมปีระยกุต์	 ท้ังนีส้ภามหาวิทยาลยั

แม่ฟ้าหลวง	ยังได้มีติขอพระราชทานพระราชวโรกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อม

ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิชาสังคมศาสตร์	 แด่

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี	เคเซอร์	นัมเกล	วังชุก

		 เมือ่วันอังคารท่ี	 12	 กุมภาพันธ์	 2562	 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง	

จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	ประจ�าปีการศึกษา	2560	ณ	หอประชุม

สมเด็จย่า	 เวลา	 09.00น.	 เป ็นต้นไป	 โดยสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว

มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	 โปรดเกล้าฯ	 ให้สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ในการ

พระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผูส้�าเรจ็การศึกษา	 ทัง้ระดับบัณฑิต	 มหาบณัฑิต

และดษุฎีบณัฑิต	จ�านวน	3,314	ราย	จากส�านกัวิชาวิทยาศาสตร์,การจดัการ,	

เทคโนโลยีสารสนเทศ,	 อุตสาหกรรมเกษตร,	 นิติศาสตร์,	 วิทยาศาสตร์

เครือ่งส�าอาง,	วิทยาศาสตร์สขุภาพ,	พยาบาลศาสตร์,	จนีวิทยา,	ศิลปศาสตร์,	

นวัตกรรมสังคม	และส�านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ

	 ในการนีศ้าสตราจารย์ยอดหทยั	 เทพธรานนท์	 เข้ารบัพระราชทาน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาเคมีประยุกต์	ด้วยเป็นผู้ที่มีความ

มุ่งมั่นในการศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเน่ือง	เป็นนักเคมีอินทรีย์ท่ีท�าวิจัย

ค้นหาสารสกัดจากธรรมชาติท่ีแสดงฤทธ์ิทางชีวภาพและด้านอินทรีย์เคมี

สังเคราะห์	 	 ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ยังได้มีมติขอพระราชทาน

พระราชวโรกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์	 สาขาวิชาสังคมศาสตร์	 แด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี	 เคเซอร์	

นัมเกล	 วังชุก	 แห่งราชอาณาจักรภูฏาน	 ด้วยทรงเป็นผู้น�าแห่งการพัฒนา

เชิงสร้างสรรค์	 โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนชาว

ภูฏานให้ดีขึ้น	ทั้งด้านการศึกษาและสาธารณสุข	

รายงานพิเศษ
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	 ในโอกาสน้ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	พระราชทานพระราโชวาทความว่า

 “สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหขาพเจามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค ในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ประจําปนี้ ขอแสดงความชื่นชมตอผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ไดรับเกียรติและ

ความสําเร็จ

 ความรู ความสามารถ และประสบการณ ที่บัณฑิตไดรับจากการศึกษาเลาเรียน ในแตละสาขาวิชา เปนสิ่งที่แตละคนจะไดนําไปปรับ

ใชในการทํางาน ตลอดจนการแกไขอุปสรรคปญหาตางๆ แตการทํางานและการแกไขปญหานั้น บางครั้งก็ไมอาจอาศัยเพียงความรูสาขาใด

สาขาหนึ่ง ความสามารถอยางใดอยางหนึ่ง หรือประสบการณของคนใดคนหนึ่งได ยิ่งเปนงานใหญหรือปญหาที่ยากลําบาก ก็ยิ่งจําเปนตอง

อาศัยความรู ความสามารถ และประสบการณ ของผูรู ผูเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ที่มารวมมือรวมความคิดอานกัน บัณฑิตทั้งหลายผู

กําลังจะออกไปประกอบอาชีพการงาน จึงควรจะไดตั้งใจใหมั่นคง ที่จะนําความรูความสามารถที่แตละคนมีอยูมาประสานสงเสริมกับทุกคน

ทุกฝายเทาที่จะทําได เพื่อรวมกันปฏิบัติงานนอยใหญ ใหสําเร็จผลเปนประโยชนสูงสุดแกชาติบานเมืองอยางแทจริง

 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัว ขออวยพรใหบัณฑิตทุกคน และผูมารวมในพิธีน้ีทุกทาน มีความสุขพรอมท้ัง

ความเจริญรุงเรืองโดยท่ัวกัน”

รายงานพิเศษ
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	 เมื่อวันที่	 12	 กุมภาพันธ์	 2562	 ในช่วงบ่าย	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จ

พระราชด�าเนินเป็นองค์ประธานท�าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ	 ‘โรงพยาบาลศนูย์การแพทย์มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง’	

ที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ต�าบลนางแล	 อ�าเภอเมืองเชียงราย	 จังหวัดเชียงราย	ทรงกดปุ่มไฟฟ้า

เปิดแพรคลุมป้ายชื่อ	‘โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง’	และทรงปลูกต้นจามจุรี	จ�านวน	1	ต้น	

โดยเป็นต้นจามจุรีอันเป็นหน่อเนื้อเดียวกันกับต้นจามจุรีท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม

นาถบพิตร	ทรงปลูกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 จากนั้นจึงเสด็จเข้าอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ	เพื่อทรงทอดพระเนตรนิทรรศการที่แสดงถึงการ

ท�างานสนับสนุนจากส�านักวิชาต่างๆ	 และโครงการที่เกี่ยวข้อง	 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ท�างานสนับสนุน 

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ	 ได้แก่	 โครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารี,	 ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจร

แห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง,	 ส�านักวิชาแพทยศาสตร์,	 ส�านักวิชาทันตแพทยศาสตร์,	 ส�านักวิชา

พยาบาลศาสตร์,	 ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 เป็นต้น	 ก่อนเสด็จพระราชด�าเนินไปยังศูนย์โรคหัวใจและ 

ศูนย์สายตา	 ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการศูนย์โรคหัวใจและศูนย์สายตา	 จากนั้นฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับ

คณะผู้บริหาร	แพทย์	และพยาบาล	และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา

	 ทั้งน้ี	โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	เป็นโรงพยาบาลขนาด	400	เตียง	เป็น

อาคารสูง	 15	 ชั้น	มีพื้นที่ใช้สอย	 100,000	ตารางเมตร	 เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม	2557	ด้วยเงินงบประมาณ

ประมาณ	 2,800	 ล้านบาท	 การก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม	 2561	 พร้อมเปิดให้บริการรักษาเบื้องต้นเมื่อ

วันที่	 5	 ธันวาคม	 2561	 เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง	 ก่อนจะขยายไปสู่การรักษาระดับสูง

ต่อไป	 โดยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ	 เป็นส่วนหนึ่งของส�านักวิชาแพทยศาสตร์	 ที่ใช้ทั้งการเรียนการสอนของ

นักศึกษาแพทยศาสตร์และตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไปในทุกโรค	 โดยมีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการ

แพทย์และสาธารณสุขแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำาเนินเป็นองค์ประธานทำาพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

‘โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง’

รายงานพิเศษ
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	 เมื่อวันที่	 11	 กุมภาพันธ์	 2562	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ได้จัด

การฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา	2560	มีผู้ส�าเร็จ

การศึกษาจ�านวน	 3,314	 ราย	 ที่มีก�าหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ในวันอังคารที่	 12	

กุมภาพันธ์	2562	ซึ่งมี	รศ.ดร.วันชัย	ศิริชนะ	อธิการบดี	กล่าวปัจฉิมโอวาท

แก่บัณฑิตใหม่	มีข้อความส�าคัญดังนี้

	 “บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงท่ีรักทุกคน	ในนามของ

อธิการบด	ี และคณาจารย์ของมหาวิทยาลยัแห่งน้ี	 ขอแสดงความชืน่ชมยินดี

ในความส�าเร็จของบัณฑิตทุกคน	 ที่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนกระทั่งส�าเร็จ

การศึกษาแล้วจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ในวันที่	12	กุมภาพันธ์	2562	

	 การได้สวมครยุของความเป็นบณัฑิตแห่งมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง

เป็นไปตามความฝัน	 ความตั้งใจ	 ของทุกคน	 ได้บรรลุและส�าเร็จตามความ

มุ่งหมาย	 นับเป็นความภูมิใจของตัวเอง	 ของครูบาอาจารย์	 ที่ส�าคัญคือ

ของพ่อแม่ผู้ปกครอง	 โดยความส�าเร็จในวันนี้	 น�าความชื่นใจ	 ความสุข	

ตอบแทนความปรารถนาดีของพ่อแม่ผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี	

	 ส�าหรับครูบาอาจารย์ก็เต็มไปด้วยความยินดีต้ังแต่เมื่อครั้งรับ

พวกเธอเป็นลูกศิษย์ในวันไหว้ครู	 ตั้งใจอบรมสั่งสอนให้มีความรู้	 ให้มี

ประสบการณ์	มคีวามดคีวามงามตดิตวั	เพ่ือไปเป็นพลเมอืงท่ีดขีองบ้านเมอืง	

ประกอบการงานก็ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี	มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตลอดไป	

	 จึงนับได้ว่าพวกเธอประสบความส�าเร็จท่ีบรรลุความมุ่งหมาย

ของคนซึ่งหวังดี	 ต่อจากนี้ให้ตั้งใจท�างานให้ตัวเองมีความเจริญรุ่งเรือง	

ท�าตัวเองให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม	 กระท�าสิ่งใดให้นึกถึงชาติบ้านเมือง	

ตลอดจนสถาบันการศึกษาแห่งนี้	 ที่ต่อไปจะเป็นนามสกุลต่อท้ายพวกเธอ

ว่าเป็นบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นอกจากมคีวามรูท้ังหลายท่ีไดเลาเรยีนแลว ความรูจักเคารพ

ผูอาวโุส ความเมตตาตอผูนอย ความมีระเบยีบวนัิย รูจกัเคารพกฎเกณฑ 

รูรักสามัคคี มีน้ําใจ ซื่อสัตย สุจริต ท่ีมหาวิทยาลัยไดปลูกฝงได

หลอหลอมไวในการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ จึงขอฝากให

บณัฑตินําตดิตวัไปใชเพือ่การทํางานและการใชชวีติตอไป ใหการงาน

เจรญิรุงเรอืง ใหชวีติมีความหมาย

	 และเมื่อเราเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์ซึ่งกันและกันแล้ว	

ความผูกพันความรักใคร่นี้จะไม่มีสิ้นสุด	เมื่อจบการศึกษา	เป็นบัณฑิตออก

ไปท�างานแล้ว	 ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่เธอยังเป็นลูกศิษย์	ดังนั้นอนาคต

จะยากดีมีจนความสัมพันธ์นี้ยังอยู่ตลอดไป	 หากเดือดร้อนต้องการท่ีพ่ึง	

ครูบาอาจารย์อยู่ตรงนี้พร้อมดูแลเสมอ

	 ส�าหรบัผม	 วันจบการศึกษาของทกุคนมคีวามหมายมาโดยตลอด	

และปีนีบ้ณัฑิตรุน่น้ีเป็นรุน่ส�าคญัในชวิีตของผม	 เพราะเป็นรุน่สดุท้าย	 ทีผ่มจะ

พูดให้ปัจฉิมโอวาทในฐานะอธิการบดีเน่ืองจากผมจะพ้นวาระของการเป็น

อธิการบดีในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้	 การพูดครั้งนี้จึงมีความหมายกับชีวิต

การเป็นอธิการบดท่ีีใช้เวลามากกว่า	 20	 ปีในการสร้างมหาวิทยาลยัแห่งนี้

ขึ้นมา	 และผลักดันให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากท้ังในประเทศ

และต่างประเทศ	 วันนี้จึงเป็นวันส�าคัญ	 ไม่ว่าอย่างไรก็ดีใจและภูมิใจใน

ตัวทุกคน	 และตั้งจิตตั้งใจอวยพรให้พวกเธอทั้งหลายได้มีความสุขความ

ส�าเร็จในการประกอบกิจการงานมีชีวิตที่ดีตลอดไป	เป็นคนซึ่งท�าประโยชน์

ให้ชาติบ้านเมืองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด	ขอบารมีสมเด็จย่าฯได้คุ้มครองพวกเธอ

ให้ได้มีแต่ความส�าเร็จความสุขและยังประโยชน์ให้กับบ้านเมืองตลอดไป	

ขอให้โชคดีตลอดไป”	

ปัจฉิมโอวาทแด่บัณฑิตรุ่นที่ 16 จากอธิการบดี

รายงานพิเศษ
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แพทย์ มฟล. 
เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ 
“แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด”

อาจารย์ มฟล. เข้ารับรางวัล 
Highly cited Researcher 
2018

รองอธิการบดี มฟล. 
เข้ารับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประจำาปี 2562

	 นายแพทย์สมปราถน์	 หมัน่จติ	 หัวหน้า

โครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารี	มหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง	 เข้ารับรางวัลโล่เกียรติคุณโครงการ	

“แพทย์ในดวงใจ	77	จังหวัด”	จากแพทยสมาคม

แห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	26	มกราคม	2562	ณ	

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย	 ซอยศูนย์วิจัย	

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	กรุงเทพ

	 ส�าหรับรางวัล	 “แพทย์ในดวงใจ	77	

จังหวัด”	 มอบให้แก่	 แพทย์ที่มีจริยธรรมเป็นที่รัก	

ไว้ใจ	 และเชือ่มัน่ในสายตาประชาชน	 ส�าหรบัเป็น 

แม่แบบแก่แพทย์รุน่หลงั 	ๆ ในการทีจ่ะสร้างจติส�านกึ

ในวิชาชีพแพทย์ให ้ เป ็นที่รักของประชาชน 

เช ่นเดียวกับแพทย์ 	“ในดวงใจ”	โดยในปีนี ้

มีความพิเศษต่างจากทุกปีโดยให้ประชาชนมี 

ส่วนร่วมในการส่งรายชื่อแพทย์ที่ตนประทับใจ 

มายังแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย	 เพ่ือให้

คณะกรรมการจากสมาคมฯ	 ท�าการคัดเลือกผู้มี

คุณสมบัติให้ได้รับรางวัล	

	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 ดร.เควิน	 ไฮด์	

อาจารย์ประจ�าส�านักวิชาวิทยาศาสตร์	 และหัวหน้า

ศนูย์ความเป็นเลศิทางด้านการวจิยัเชือ้รา	 เข้ารบั 

รางวัล	 Highly	 Cited	 Researcher	 2018	 

(Research	 field:	 Plant	 &	 Animal	 Science)	

ในงานประชุมวิชาการ	 “นักวิจัยรุ่นใหม่	 พบ	 เมธี

วิจยัอาวุโส	สกว.”	ครัง้ที	่18	 	TRF-OHEC	Annual	 

Congress	 2019	 (TOAC	 2019)	 จัดโดย

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	และ

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	

ระหว่างวันที่	 9-11	 มกราคม	 2562	 ณ	 โรงแรม	

เดอะ	รีเจ้นท์	ชะอ�า	บีช	รีสอร์ท

	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ชยาพร	 วัฒนศริิ 

รองอธิการบด	ี เข้ารบัโล่ประกาศเกียรตคุิณนิสติเก่า 

วิทยาศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ดีเด่น 

ประจ�าปี	2562	จดัโดยสมาคมนิสติเก่าวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เมื่อวันท่ี	26	มกราคม	

2562	ณ	ห้อง	101	ภาควิชาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	

คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คนเก่ง มฟล.

7รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 29 
มกราคม - มีนาคม 2562



MFU Co-Working Space
พร้อมปฏิบัติการเชิงรุก 
มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมแห่งภาคเหนือ

					 ส�านักงานจัดการทรัพย ์สินทางป ัญญาและพัฒนานวัตกรรม	

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 (Mae	 Fah	 Luang	 Intellectual	 Property	 Manage-

ment	and	Innovation	Development	Office	:	MFii)	เป็นหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ใน

การส่งเสริม	สนับสนุน	และกระตุ้นให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัย	ได้ประดิษฐ์คิดค้น

และสร้างสรรค์ผลงานท่ีสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูป

ธรรม	 พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้อย่างเป็น

ระบบ	 และน�าไปเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม	 เพื่อเพิ่มมูลค่า

ทางธุรกิจ	 ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้

ในเวทีการค้า	ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติต่อไป

New Different Better
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				 ปัจจบุนั	 MFii	 ได้เปิดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์หรอื	 Co-Working	 Space	 ซึง่ม ี

ความพร้อมในการให้บริการและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมกรรมของ

ทัง้มหาวิทยาลยัและบคุคลภายนอก		ภายใต้โครงการอทุยานวิทยาศาสตร์	เครอืข่าย 

ภาคเหนือ	 โดย	 ดร.	 ชลิดา	 ธนินกุลภรณ์	 หัวหน้าส�านักงานจัดการทรัพย์สินทาง

ปัญญาและพัฒนานวตักรรม	 ได้กล่าวถึงการท�างานและให้บรกิารของโครงการต่างๆ	

และพื้นที่ตรงนี้ว่า	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์	โดย

ส�านกังานอทุยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	หรอื	สอว.	ในสงักัดส�านักงานปลดั

กระทรวงฯ	 ด�าเนินโครงการทั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ	 โครงการบ่มเพาะ

ธุรกิจวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	 โครงการพัฒนาขีดความสามารถ

ทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพ้ืนท่ี	 โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจใน

สถาบันอุดมศึกษา	เป็นต้น

			 “บทบาทของ	 MFii	 คือการเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่องานวิจัยของ

มหาวิทยาลยักับผูป้ระกอบการ	เพ่ือให้เกิดการพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม	ท่ีผ่านมา

เราใช้สถานท่ีส่วนกลาง	แต่ไม่ได้เป็น	one	stop	service	ให้กับผูป้ระกอบการ	นักวิจยั	

หรือนักศึกษาท่ีต้องการเป็นผู้ประกอบการและเวทีในการแสดงไอเดียสร้างสรรค	์

ดังนั้น	Co-Working	Space	จึงตอบโจทย์เป็นพื้นที่ให้เกิดการเจรจา	ประชุมหารือ	

และการสรรค์สร้างนวัตกรรม”

	 โดยพ้ืนท่ีในส่วนต่างๆ	 ครอบคลมุและเหมาะสมกับการใช้งาน	 ไม่ว่าจะ

เป็นห้อง	Co-Working	Space	ที่ประกอบด้วยโถงส่วนกลาง	ห้องประชุมใหญ่และ

ห้องประชุมย่อยที่เป็นสัดส่วน	ต่อมาคือห้องบ่มเพาะธุรกิจ	Startup+	Connect	ที่

ประกอบด้วยห้องย่อยที่เป็น	 Incubator	 Room	 และยังเปิดให้เป็นที่ท�าการของ

นกัศกึษาท่ีต้องการเริม่ต้นท�าธุรกิจ	 ส่วนสดุท้ายคอืห้อง	Maker	Space	ประกอบด้วย

ห้องฝึกอบรม	 ห้องสร้างงานต้นแบบหรือชิ้นส่วนที่ยังไม่มีในท้องตลาด	 และยังมี

สตูดิโอขนาดย่อมให้สามารถถ่ายภาพผลงานหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้อีกด้วย

			 “ในสมัยก่อนน้ันเราต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเชิญชวนผู้

ประกอบการในพื้นที่เข้ามา	 แต่ปัจจุบันทุกภาคส่วนเห็นความส�าคัญของการเข้า

มาใช้บริการงานวิจัย	 หรือใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา	 รวมถึงหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องมากขึ้น	 แม้จะยังไม่มากเท่าในกรุงเทพฯ	 หรือจังหวัดใหญ่ๆ	 แต่เราเอง

ก็พยามท�าโครงการที่เข้าถึงผู้ประกอบการมากขึ้น	 และประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ว่า

เรามีบริการครอบคลุมรอบด้าน	รวมทั้งมี	Co-Working	Space	ที่พร้อมผลักดันผู้

ประกอบการ	SMEs	และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนวิสาหกิจ

ชุมชน”

			 	“เป้าหมายในอนาคตของ	MFii	คอืท�าแผนปฏบิตักิารเชงิรกุ	เราต้องการ

เป็นผู้น�าเทรนด์ทางด้านนวัตกรรม	 เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา

นวัตกรรมในเขตภาคเหนือ	โดยตอนนี้เราได้จับมือกับส�านักวิชาต่างๆ	ส่วนบริการ

งานวจัิย	 รวมถึงหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั	 ร่วมกันวางเป้าหมายและดูทิศทาง

ว่านวัตกรรมอะไรที่จะเกิดในอนาคต	 หรืออะไรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาชาติ	

อนัไหนทีเ่ป็นประโยชน์หรอืเป็นสิง่ท่ีผูป้ระกอบการต้องการอย่างแท้จรงิ	เพ่ือผลกัดัน

ให้เกิดงานวิจัย	 และน�าองค์ความรู้มาสร้างสรรค์ต่อยอดให้เกิดการพัฒนาธุรกิจ

และนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม”

	 “อีกบทบาทของเราที่เป็นหน่วยงานของสถาบันการศึกษา	 เราก็ต้อง

ตอบโจทย์ของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณทิตคุณภาพออกไปเป็นบุคลากร

ในหน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชน	 รวมถึงการส่งเสริมให้นักศึกษามีความ

สามารถในการเป็นผู้ประกอบการ	 ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาไม่น้อยที่สนใจอยากท�า

ธุรกิจหรือ	 startup	 โดยเรามีโครงการสนับสนุนหลากหลายด้าน	 เช่น	 เรามีชมรม

นักศึกษาผู้ประกอบการที่เราเรียกว่า	 มาริโอ้โซน	 โดยจัดเป็นหลักสูตรส�าหรับ 

ผู้ประกอบการที่ยังไม่มีธุรกิจของตัวเอง	 ซึ่งมีคอร์สสั้นๆ	 ให้เรียนรู้ตั้งแต่การเริ่ม

ต้นธุรกิจ	การวางแผนการตลาด	การบริหารจัดการทางการเงิน	เพ่ือให้ผู้ที่เข้ามา 

เรียนรู้ได้มาร่วมกิจกรรมและเก็บสะสมแต้ม	 เมื่อครบทุกสถานีแล้วก็พร้อมต่อ 

ยอดสู่การบ่มเพาะเป็นผู้ประกอบการเต็มตัว”

	 หัวหน้า	MFii	กล่าวทิ้งท้ายว่า	แม้ภารกิจต่างๆ	จะไม่ใช่เรื่องง่าย	แต่ก็

เต็มไปด้วยความท้าทาย	หากต้องการจะก้าวไปสู่การเป็นผู้น�าเทรนด์นวัตกรรม	

ก็ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย	 ที่จะมองไป 

ในทิศทางเดียวกัน	และมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เหมือนกัน

ดร.ชลิดา	ธนินกุลภรณ์
หัวหน้าส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพฒันานวตักรรม
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	 เมื่อวันที่	 31	 มีนาคม	 2562	 มฟล.	 ออกแถลงการณ์ถึงรัฐบาล	

ลงนามโดย	 รศ.ดร.วันชัย	 ศิริชนะ	 อธิการบดี	 เรื่องขอให้รัฐบาลแก้ปัญหา

หมอกควันในภาคเหนืออย่างเร่งด่วนและจริงใจ	ระบุว่า	ขอเรียกร้องให้

รัฐบาลแสดงความจริงใจในการแก้ไขวิกฤตดังกล่าวอย่างเตม็ที	่ และปัญหา

หมอกควันในครั้งนี้เป็นท่ีทราบว่าแหล่งมลพิษเกิดจากกิจกรรมภายใน

ประเทศและมลพิษข้ามแดนจากประเทศรอบข้าง	 ในฐานะที่ประเทศไทย

เป็นประธานอาเซียนในปีนี้	 และมีการใช้พื้นที่ในจังหวัดภาคเหนือประชุม

อาเซยีน	ในฐานะประชาชนต้องการเหน็บทบาทของประเทศไทยในการผลกัดนั

ประเด็นหมอกควันข้ามแดนเข้าสู่วาระการประชุมเพ่ือหาทางออกในการ

แก้ปัญหาร่วมกัน

	 นอกจากน้ีในภาวะวิกฤติ	 ประชาชนไม่ควรแบกรับค่าใช้จ่าย

ด้านสุขภาพจากความล้มเหลวของภาครัฐที่ไม่อาจคงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมท่ี

ปลอดภัยให้กับประชาชนได้	 จึงขอเรียกร้องรัฐมีนโยบายในการลดภาษ ี

สนิค้าทีเ่ก่ียวกับสขุภาพ	 ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามยั	 N95	 เครือ่งฟอกอากาศ	

และอุปกรณ์ในการดับไฟป่า	 ต้องปลอดภาษี	 และขอเรียกร้องให้กรม

สรรพากรประสานกับหน่วยงานทีร่บับรจิาคอปุกรณ์ต่าง 	ๆ เพ่ือแก้ปัญหาวิกฤตนิี	้

สามารถน�าไปลดหย่อนภาษีได้	และสถานพยาบาลรัฐต้องเปิดคลินิกพิเศษ	

บริการ	24	ชั่วโมง	ส�าหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ	ให้เข้าใช้บริการตรวจ

และรักษาฟรี

	 ทั้งนี้จึงขอให้ภาครัฐประกาศว่าเขตภาคเหนือตอนบนของ

ประเทศไทย	 เป็นเขตภัยพิบัติด้านอากาศที่ต้องมีมาตรการพิเศษมาด�าเนิน

การและเยียวยาโดยเร่งด่วน	 โดยแถลงการณ์ฉบบันี	้ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

ได้จดัท�าข้ึนเพ่ือแสดงจดุยืนของมหาวิทยาลยั	รวมทัง้เป็นตัวแทนของประชาชน

ในเขตภาคเหนือตอนบนในการเรียกร้องให้รัฐบาลด�าเนินการแก้ปัญหา

เรื่องหมอกควันในภาคเหนือตอนบนโดยเร่งด่วน	 ทั้งระยะสั้นและระยะยาว	

โดยใช้ทุกมาตรการที่เป็นไปได้	 รวมถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของรัฐ

เข้าร่วมแก้ปัญหาโดยฉับพลัน

ออกแถลงการณ์ถึงรัฐบาล
เรียกร้องให้แก้ปัญหาเร่งด่วนและจริงใจ

มฟล. กับปัญหาหมอกควันภาคเหนือตอนบน

										 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	หนึ่งใน 

หลายจังหวัดที่มักได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน	โดยเมื่อช่วงปลาย

เดือนมีนาคม	2562	ที่ผ่านมา	พบค่าฝุ่น	PM	2.5	อยู่ในระดับที่มีผลกระทบ 

ต่อสุขภาพ	มหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศหยุดเรียนเพ่ือหลีกเลี่ยงฝุ่นพิษ	ใน

วันจันทร์ที่	1	–	2	เมษายน	2562	และจัดสถานที่ให้มีพ้ืนที่หลบหมอกควัน

ให้นักศึกษาเข้าใช้บริการได้ตลอด	 24	 ชั่วโมง	 พร้อมทั้งได้แสดงจุดยืนของ

มหาวิทยาลัยต่อปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	
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	 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง	 ได้ท�าจดหมายเปิดผนกึถึงนายกรฐัมนตรี	

พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 ลงนามโดย	 รศ.ดร.วันชัย	 ศิริชนะ	 อธิการบดี	

มีใจความว่า	ตามท่ี	มฟล.ได้ออกแถลงการณ์มหาวิทยาลยั	เรือ่ง	ขอให้รฐับาล

แก้ปัญหาหมอกควันในภาคเหนืออย่างเร่งด่วนและจริงใจ	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	

31	 มีนาคม	 2562	 เพื่อแสดงจุดยืนของมหาวิทยาลัย	 รวมทั้งเป็นตัวแทน

ของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบนเพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาลด�าเนินการ

แก้ไขปัญหาดังกล่าวไปแล้วนั้น	มฟล.ได้ด�าเนินการจัดเสวนา	“MFU	Voice	

for	 Clean	 Air”	 เพื่อรับฟังความคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ	 แนวทางการแก้ไข

ปัญหาสถานการณ์มลพิษฝุน่ละอองขนาดเลก็	จากทกุภาคส่วน	ทัง้หน่วยงาน

ภาครฐั	ด้านความมัน่คง	ภาคธุรกิจ	และนักวิชาการ	ในหลายมติิ	เมือ่วันพุธที่	

3	เมษายน	2562	จึงขอเสนอข้อสรุปที่ได้จากการเสวนา	ดังนี้

	 1. ให้ยกระดบัความส�าคญัของปัญหามลพิษฝุน่ละอองขนาดเลก็

ให้เป็นปัญหาของอาเซียน	 และขอให้บรรจุเป็นวาระส�าคัญของการประชุม

อาเซยีนเพ่ือหาข้อยุตใินการแก้ปัญหาร่วมกัน	อย่างเร่งด่วนและเป็นรปูธรรม	

พร้อมจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันการเกิดไฟป่าและการเกิด

ฝุ่นละอองขนาดเล็กในระดับอาเซียน	(Regional	Network	Smog	Free)

	 2. เห็นสมควรจัดตั้งหน่วยประสานงานการแก้ไขปัญหามลพิษ

ฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างถาวร	เพื่อการแก้ไขอย่างฉับพลันและยั่งยืน

		 3. ให้ทกุจงัหวัดทีไ่ด้รบัผลกระทบจดัตัง้เครอืข่ายในระดบัท้องถ่ิน	

ประกอบด้วยผู้น�าชุมชนและองค์กรทุกระดับ	 เพ่ือเฝ้าติดตาม	 เฝ้าระวัง

สถานการณ์	 อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี	 โดยให้ภาครัฐจัดสรรงบประมาณ

เพื่อการด�าเนินการ

	 4. เมือ่เกิดสถานการณ์มลพิษฝุน่ละอองขนาดเลก็เกินค่ามาตรฐาน

ในประเทศไทย	รฐับาลควรพิจารณาประกาศให้เป็นพ้ืนทีภั่ยพิบตัทิางอากาศ	

พร้อมทั้งมีมาตรการแก้ไขอย่างฉับพลัน

	 5. เมื่อเกิดสถานการณ์มลพิษฝุ ่นละอองขนาดเล็กเกินค่า

มาตรฐาน	 ให้รัฐบาลเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	 เกี่ยวกับการด�าเนินการของรัฐ	

ทั้งในด้านการแก้ปัญหา	การป้องกัน	การเยียวยา	และให้การสนับสนุนการ

ด�าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่

	 6. เมื่อเกิดสถานการณ์มลพิษฝุ ่นละอองขนาดเล็กเกินค่า

มาตรฐานจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ให้เป็นนโยบายของสถานพยาบาลรัฐ

ทกุแห่ง	 เปิดช่องทางพิเศษให้ผูไ้ด้รบัผลกระทบเข้ารบับรกิารการตรวจ-รกัษา

โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย

	 ทั้งนี้เพ่ือให้การด�าเนินการดังกล่าวบังเกิดผลในทางปฏิบัติ	

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงได้จัดตั้ง	 ศูนย์การศึกษา	 วิจัยและปฏิบัติการ

เพ่ือลดปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควันในประเทศไทยและในภูมิภาค	

โดยท�าหน้าที่เป็นศูนย์ศึกษา	 วิจัย	 และเป็นตัวกลางเชื่อมโยงทุกหน่วยงาน

ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค	 พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ

สถาบนัการศกึษาในพ้ืนท่ี	พร้อมทีจ่ะใช้องค์ความรูท้างวิชาการเพ่ือสนับสนุน

การท�างานของรัฐบาล	ท้ังในด้านการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล	การพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการแก้ไขปัญหาต่างๆ	รวมทัง้ท�าหน้าทีป่ระสาน

การด�าเนินการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่าง

ย่ังยืนต่อไป

จดัเสวนากบัทกุภาคส่วนเก่ียวข้องกับปัญหาหมอกควัน

ออกจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี

	 มฟล.จัดเสวนา	“MFU	Voice	for	Clean	Air”	ทวงคืนอากาศบริสุทธิ์

ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน	ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์

มลพิษฝุน่ละอองขนาดเลก็มาเป็นระยะเวลายาวนาน	เมือ่วนัท่ี	3	เมษายน	2562

ที่ห้องประชุมค�ามอกหลวง	อาคาร	M-Square	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดยมี	รศ.ดร.วันชัย	ศิริชนะ	อธิการบดี	เป็นประธาน	พร้อมด้วยรองอธิการบดี

รศ.ดร.	ชยาพร	วัฒนศิร	ิโดยมผีูแ้ทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมเสวนาทัง้ภายใน

มหาวิทยาลัยและภายนอก	 ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุข	 ความมั่นคง	

สิ่งแวดล้อม	 หรือเศรษฐกิจ	 อาทิ	 นายเถลิงศักด์ิ	 เพ็ชรสุวรรณ	 รองอธิบดี

กรมควบคุมมลพิษ,	 นพ.เอกชัย	 ค�าลือ	 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

เชียงราย,	 พ.อ.อุไร	 ศรีม่วงสุข	 หัวหน้ากองข่าว	 กองก�าลังรักษาความสงบ

เรียบร้อยมณฑลทหารบกท่ี	 37	 ค่ายเม็งรายมหาราช	 จังหวัดเชียงราย,	

นายเศวตยนต์	 ศรีสมุทร	 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย	 ตัวแทน

นักศึกษา	 เป็นต้น	 โดยมี	 ดร.นิชานท์	 สิงหพุทธางกูร	 อาจารย์ประจ�าส�านัก

วิชานวัตกรรมสังคม	ด�าเนินรายการ	 เพื่อร่วมเสนอข้อมูลการจัดการปัญหา

หมอกควันและแนวทางรับมือต่อไป	 โดยมีทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว	

ตลอดจนการพูดถึงแนวทางที่จะยกระดับการจัดการปัญหาร่วมกับประเทศ

ต่างๆ	ในอาเซียน	ท่ามกลางผู้เข้ารับฟังการเสวนา	ทั้งคณาจารย์	นักศึกษา	

นักวิจัย	 ประชาชนทั่วไป	 สื่อมวลชน	 และผู้แทนจากทุกภาคส่วน	 ทั้งรัฐ	

เอกชน	และนักการเมือง

เรื่องจากปก
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	 	 	 	 	 	 	 	 	รศ.ดร.วันชยั	ศริิชนะ	อธิการบด	ีมฟล.	ให้การต้อนรบั	ดร.	ฉนัทวทิย์

สชุาตานนท์	 ผูอ้�านวยการศนูย์ภูมภิาคว่าด้วยการอดุมศกึษาและการพัฒนา	

(SEAMEO	 RIHED)	 พร้อมผู้แทนจากส�านักงานเลขาธิการอาเซียน	 ผู้แทน

กระทรวงศึกษาธิการของกัมพูชา	 เมียนมา	 สปป.ลาว	 ไทย	 และเวียดนาม	

รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญโครงการ	 the	 Project	 on	 Support	 for	 Capacity	

Building	of	 the	Greater	Mekong	Sub-region	University	Consortium	

(GMS-UC)	 จ�านวน	 17	 คน	 ในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงราย

เพื่อประชุม	Mid-term	meeting	 ระหว่างวันที่	 17-18	มกราคม	2562	 โดย

โครงการนี้	 ผศ.ดร.	 ร่มเย็น	 โกไศยกานนท์	 รองอธิการบดี	 มฟล.	 ได้รับเชิญ

เป็นผู้เชี่ยวชาญโครงการฯ	 อีกทั้งผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยได้เข้า

ร่วมโครงการอบรม	GMS-UC	อย่างต่อเนื่อง

มฟล. ต้อนรับคณะ GMS-UC

	 รศ.ดร.ชยาพร	วัฒนศิริ	รองอธิการบดี	มฟล.	ลงนามในบันทึกข้อ

ตกลงความร่วมมือ	กับ	Mr.	Dong-hwa	Shin	Director	of	Global	Train-

ing	Team	จากสนามบินนานาชาติอินชอน	สาธารณรัฐเกาหลี	เมื่อวันที่	26	

กุมภาพันธ์	 2562	 เนื่องด้วย	 มฟล.	 เห็นความส�าคัญของการพัฒนาก�าลัง

คนส�าหรับอุตสาหกรรมการบิน	 โดยปัจจุบันเปิดสอนใน	 3	 สาขาคือ	 งาน

บริการการบิน	 (Aviation	Services)	ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน	 (Aviation	

Logistics	 Business)	 การปฏิบัติการทางการบิน	 (Aviation	 Operations)	

ซึ่งความร่วมมือนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานท่ีสนามบินอิน

ชอน	 เพื่อเป็นการพัฒนาก�าลังคนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะใน

การจัดการธุรกิจการบิน

มฟล.- สนามบินนานาชาติอินชอน ลงนาม
พัฒนากำาลังคนด้านอุตสาหกรรมการบิน

มฟล. กับนานาชาติ
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	 รศ.ดร.วันชัย	 ศิริชนะ	 อธิการบดี	 ได้ต้อนรับคณะฑูตและผู้แทน

ถาวรอาเซียน	 จาก	 5	 ประเทศ	 อินโดนีเซีย	 สปป.ลาว	 เมียนมา	 ฟิลิปปินส์	

และไทย	 ในโอกาสเยือน	มฟล.	 เพื่อร่วมปาฐกถาพิเศษเรื่อง	CPR	and	 its	

linkage	 to	ASEAN	เมื่อวันที่	6	มีนาคม	2562	ที่ห้องประชุมค�ามอกหลวง	

อาคาร	M-square	 โดยมีผู้บริหาร	คณาจารย์	 และนักศึกษา	 เข้าร่วมรับฟัง

กว่า	150	คน	โดยการบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก

ถึงภารกิจของคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจ�าอาเซียนและไทยในฐานะ

ประธานอาเซียน	ในการเสริมสร้างความร่วมมือที่หลากหลายของอาเซียน

มฟล. ต้อนรับคณะฑูตและผู้แทนถาวรอาเซียน 
จาก 5 ประเทศ ปาฐกถาพิเศษ 
‘CPR and its linkage to ASEAN’

	 ส�านักวิชาแพทยศาสตร์	 มฟล.ร่วมกับ	 Tamana	 Central	 Hos-

pital	 และ	 Kumamoto	 University	 ประเทศญี่ปุ่น	 จัดท�าบันทึกข้อตกลง

ร่วมกัน	ลงนามโดย	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์นพดล	วรอุไร	และ	

Prof.	 Seiji	Okada	 	 ,	Division	of	Hematopoiesis	 เมื่อวันที่	 21	มีนาคม	

2562	 ที่ห้องดอยตุง	 ส�านักงานอธิการบดี	 มฟล.	 เพื่อแลกเปลี่ยนทางด้าน

วิชาการและงานวิจัย	 รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร	

โดยมี	 รศ.ดร.	 วันชัย	ศิริชนะ	อธิการบดี	 และ	 รศ.ดร	ชยาพร	 วัฒนศิริ	 รอง

อธิการบดี	 ร่วมให้การต้อนรับและเป็นสักขีพยานในการลงนาม	 ซึ่งการลง

นามความร่วมมือกันครั้งนี้เพ่ือจะท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการพัฒนา

วิชาการด้านการดูแลสุขภาพให้ก้าวหน้าต่อไป

มฟล.- Tamana Central Hospital และ 
Kumamoto University ประเทศญี่ปุน 
ลงนามร่วมมือทางวิชาการ

มฟล. กับนานาชาติ
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มฟล. จับมือ อพวช. จัดเทศกาลวิทยาศาสตร์

	 มฟล.	 ร่วมกับ	 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 (อพวช.)	

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 	 จัดเทศกาลวิทยาศาสตร์	 อพวช.	 สู่ภูมิภาค	

เขตภาคเหนือตอนบน	(NSM	on	the	Move)	เมื่อวันที่	31	มกราคม	2562	ณ	มฟล.	

โดยเป็นความร่วมมือระหว่างส�านักวิชาวิทยาศาสตร์	 และศูนย์บริการวิชาการ	

มฟล.	 กับ	 อพวช.	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ

ด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	 ให้แก่เด็ก	 เยาวชน	และประชาชนใน

เขตภาคเหนือตอนบน	ทั้งจากเชียงราย	เชียงใหม่	พะเยา	แพร่	น่าน

สำานักวิชาพยาบาลฯ จัดเวิร์คชอป 
การพยาบาลในภาวะวิกฤติฉุกเฉิน
	 ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์	 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ	 การพยาบาล

ในภาวะวิกฤติฉุกเฉิน	 ท�าอย่างไรจึงจะไม่วิกฤติ	 ระหว่างวันที่	 22-24	 กุมภาพันธ์	

2562	 ที่	 มฟล.	 โดยมี	 รศ.ดร.ชมนาด	 พจนามาตร์	 คณบดีส�านักวิชาพยาบาล

ศาสตร์	 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม	 ซึ่งประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อส�าคัญ

ต่างๆ	 เช่น	 ความคาดหวังของผู้รับบริการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 การใช้หลักฐาน

เชิงประจักษ์ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทางจิตเวช	 สิทธิผู้ป่วย	 สิทธิพยาบาลใน

ระหว่างความเป็นความตาย	 เป็นต้น	นอกจากนี้ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ศูนย์

แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก	โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อีกด้วย

มฟล. จัดงาน MFU Innovation Day 2019

	 เมื่อวันที่	 26	 กุมภาพันธ์	 2562	 ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

และพัฒนานวัตกรรม	 (MFii)	 จัดงาน	MFU	 Innovation	Day	 2019	 และเปิดพื้นที่

สร้างสรรค์ธุรกิจและนวัตกรรม	 (Co-working	 Space	 &	 Maker	 Space)	 โดยมี	

ดร.พนม	 วิญญายอง	 รองอธิการบดี	 เป็นประธานในพิธี	 พร้อมด้วย	 ดร.พรรณรวี	

พรหมนารท	 รองอธิการบดี	 ดร.ชลิดา	 ธนินกุลภรณ์	 หัวหน้าส�านักงานจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญาฯ	คณาจารย์	นักธุรกิจ	ผู้ประกอบการ	กลุ่มเครือข่ายผลิตภัณฑ์

ชาวบ้าน	นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก

มฟล. วิชาการ
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	 	 มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ	 ร่วมกับ	 ศูนย์บริการวิชาการ	 มฟล.	

จัดโครงการฝึกอบรม	 "ท้องถิ่นคุณธรรม:	 ผู้น�าท้องถิ่นยุคใหม่	 รุ่นที่	 7"	 เมื่อ

วันที่	 6	กุมภาพันธ์	2562	ณ	โรงแรมวังค�า	จังหวัดเชียงราย	โดยมีอาจารย์	

ดร.ต่อพันธ์	ทันดร	ผู้อ�านวยการศูนย์บริการวิชาการ	กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม

อบรม	 ด้วยมคีวามมุง่หวังให้ข้าราชการหรอืผูน้�าท้องถ่ินมคีวามก้าวหน้าและ

ก้าวไปสู่ความส�าเร็จในอาชีพ	โดยการพัฒนาตนเองให้มีความรู้	มีคุณธรรม	

มีความสามารถในงานที่รับผิดชอบ	 ตลอดจนแสวงหาความรู้ในด้านต่างๆ	

เพื่อช่วยในการท�างานให้มีประสิทธิภาพ	 รวมถึงการส่งเสริมการสร้างเครือ

ข่ายเพ่ือประโยชน์ในการท�างานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน	

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรมาบรรยาย	 อาทิ	 อาจารย์สุรวัฒน์	 ชมภูพงษ์		

ดร.สุเมธ	 แสงนิ่มนวล	 นายขจัดภัย	 บุรุษพัฒน์	 โดยมีผู้น�าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	ข้าราชการจากทั่วประเทศกว่า	60	คนเข้าร่วมการอบรม

	 เมื่อวันที่	7	กุมภาพันธ์	2562	ผศ.ดร.โกวิทย์	นามบุญมี	อาจารย์

ประจ�าหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ	 มฟล.	 ได้น�านักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	

และสาธารณสุขศาสตร์	 ให้บริการตรวจสุขภาพให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ี

สูง	 ต.แม่เจดีย์ใหม่	 อ.เวียงป่าเป้า	 จ.เชียงราย	 ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริม

สขุภาพแม่เจดย์ีใหม่	เพ่ือคดักรองความเสีย่งอนัอาจจะเกิดข้ึนจากการใช้สาร

ปราบศัตรพืูช	 ประเมนิรปูแบบการใช้สารเคม	ี การสนับสนนุบรกิารสาธารณสขุ

ในพ้ืนที	่ โดยเป็นส่วนหน่ึงในการโครงการวจิยัระดบัสมัผสัสารฆ่าแมลงและ

การกระจายตัวในส่ิงแวดล้อมจากการเกษตรของชนชาติพันธุ์	 ท่ีได้รับทุน

สนบัสนนุการวิจยัจาก	มฟล.	กลุม่ทนุวิจยัเชงิประเดน็	(Programmed-based)	

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชุมชน	 และผู้เข้าร่วมโครงการ	

เป็นอย่างดี	 และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการนวัตกรรมสุขภาพ

ที่จะสนับสนุนการบริการสุขภาพให้กับชนชาติพันธุ์ในพื้นที่สูง	 ส�าหรับการ

พัฒนาเป็นโครงการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป

ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมมือกับ มูลนิธิพัฒนา
ข้าราชการจัดอบรม ผู้นำาท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่นที่ 7

สาขาวิชาอาชีวอนามัย ร่วมคัดกรองความเสี่ยง
การสมัผสัสารปราบศตัรพืูชในเกษตรกรในพ้ืนทีส่งู

มฟล. เพื่อชุมชน
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17 มกราคม 2562

9 มีนาคม 2562

													มฟล.	จัดกิจกรรมอธิการบดีพบพนักงาน	ประจ�าปี	2562	 

ทีห้่องประชมุสมเดจ็ย่า	โดย	รศ.ดร.วันชยั	ศริชินะ	อธิการบด	ีกล่าวกับ 

ผู้เข้าร่วมงานว่า	 กิจกรรมนน้ีจัดเป็นประจ�าทุกปี	 เพ่ือสื่อสาร

โดยตรงกับพนักงานอย่างทั่วถึง	 พร้อมได้บรรยายถึงภาพรวมของ 

มหาวิทยาลยัต้ังแต่เริม่ต้นจนถึงปัจจบุนั	 ทัง้ในส่วนของอาคารสถานท่ี 

จ�านวนนักศึกษา	 คณาจารย์	 และเจ้าหน้าท่ี	 ทวีจ�านวนขึ้น 

ตามล�าดับ	 โดยแต่ละห้วงเวลาได้ผ่านการท�างานร่วมกันมา 

ตามบริบทที่แตกต่างกันไป	 ซึ่งก็ผ่านไปด้วยดี	 ด้วยความสามัคคี

ของทุกฝ่าย

	 ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา	 จัดกิจกรรม

เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน	 ประจ�าปี	 2562	 ให้แก่

นักศึกษาชั้นปีที่	 2-3	 จ�านวนกว่า	 2,400	 คน	 เพื่อให้มีความพร้อม

รอบด้านก่อนไปฝึกงานปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ	 นอกจากนี้ยังมี

กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ	 โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการ 

จังหวัดพะเยา	 นายณรงค์ศกัดิ	์ โอสถธนากร	 หรือที่รู้จักกันในนาม 

ผูว่้าฯ	ถ�า้หลวง	มาถ่ายทอดประสบกาณ์ในหัวข้อ “ใจบนัดาลแรง.. 

แรงบนัดาลใจ”	ให้แก่นักศึกษาเตรยีมฝึกงานได้รบัฟัง	ณ	หอประชมุ 

สมเด็จย่า	 โดยกล่าวถึงสิ่งส�าคัญคือทุกคนควรมีเป้าหมายในชีวิต	

และวางแผนให้ดี	 เพ่ือที่จะสามารถเดินทางไปถึงเป้าหมายน้ัน 

ได้อย่างที่ฝัน

มฟล. ต้อนรับ ผู้ว่าฯ ณรงศักดิ์
 ให้แรงบันดาลใจนักศึกษาเตรียมฝึกงาน

อธิการบดีพบพนักงาน ประจำาปี 2562

ในรั้ว มฟล.
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	 ส่วนประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 จัดกิจกรรม

มวลชนสมัพันธ์ในช่วงปีใหม่เป็นประจ�าทุกปี	 เพ่ือเป็นการขอบคณุสือ่มวลชน	

ที่ให้การสนับสนับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ด้วยดีเสมอมา	 ทั้งยังได้น�าผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางจากงานวิจัยของ

มหาวทิยาลยัไปมอบให้กับสื่อมวลชนอีกด้วย	 ในปีนี้น�าคณะโดย	 อาจารย์

ดร.พรรณรวี	 พรหมนารท	 รองอธิการบดีและรักษาการแทนหัวหน้า

ส่วนประชาสมัพันธ์	 พร้อมด้วยทมีเจ้าหน้าทีป่ระชาสมัพันธ์	 โดยในวันพุธที่

9	มกราคม	2562	ได้เดนิทางไปสวสัดปีีใหม่และขอบคณุสือ่มวลชนเชยีงราย	

เช่น	 หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์	 ท้องถิ่นนิวส์	 ภาคเหนือ	 เชียงรัฐ	 เชียงราย

ธุรกิจ	สถานีวิทยุกระจายเสียง	914	อสมท.	สวท.	ส�านักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงราย	รวมทั้งเจ้าหน้าที่สื่อส่วนกลางประจ�าท้องถิ่นหลายส�านัก	

	 นอกจากน้ียังได ้เดินทางไปขอบคุณสื่อมวลชนส่วนกลาง	

ณ	 กรุงเทพมหานคร	 ระหว่างวันที่	 22-25	 มกราคม	 2562	 ประกอบด้วย

สื่อสิ่งพิมพ์	 สถานีโทรทัศน์	ทีวีดิจิตอล	และสื่อออนไลน์	 อาทิ	หนังสือพิมพ์

มติชน	 ข่าวสด	 เดลินิวส์	 สยามรัฐ	 ไทยรัฐ	 ไทยรัฐออนไลน์	 พีพีทีวี	 สถานี

โทรทศัน์ช่อง	 7	 โมเดร์ินไนน์ทวีี	 ส�านักพิมพ์ในเครอือมรนิทร์	 สือ่เครอืเนชัน่	

ผู้ส่ือข่าวประจ�ากระทรวงศึกษาธิการและส�านักงานคณะกรรมการการ

อดุมศกึษา	 เว็บไซต์	dek-d.com	eduzone.com	และ	 jeban.com	โดยได้มี

การแลกเปล่ียนเรียนรู้การท�างานในส่ือยุคใหม่กับทีมงานนิตยสารแพรว	

เว็บไซต์เด็กดี	 และจีบัน	 ต่อมาในวันที่	 28-29	 มีนาคม	 2562	 ได้เดินทาง

ไปขอบคุณสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่	 อาทิ	 ศูนย์ข่าวภาคเหนือเครือเนชั่น	

หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์	 สถานีวิทยุ	 FM	 100	 คณะการสื่อสารมวลชน	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ส�านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่	 สถานี

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	 จังหวัดเชียงใหม่	 สถานีโทรทัศน์ไทย

พีบีเอส	 ศูนย์ข่าวภาคเหนือ	 นับเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ	 และน�าข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุง

การท�างานต่อไป

พีอาร์ มฟล. เดินสายขอบคุณสื่อมวลชน ประจำาปี 2562

PR Events
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ปีท่ี: 41 ฉบับท่ี: 14912
วันท่ี: อังคาร 8 มกราคม 2562
Section: ประชาช่ืน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

หน้า: 21(ซ้าย)

ภาพข่าว: มอบทุนการศึกษา

รหัสข่าว: C-190108038055(7 ม.ค. 62/08:39) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 18.42 Ad Value: 20,262 PRValue : 60,786 Clip: Black/White(x3)

ปีท่ี: 42 ฉบับท่ี: 14926
วันท่ี: อังคาร 22 มกราคม 2562
Section: ประชาช่ืน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

หน้า: 21(ซ้าย)

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: มฟล.ต้อนรับ'วิสคอนซินแมดิสัน'

รหัสข่าว: C-190122038048(21 ม.ค. 62/08:07) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 7.65 Ad Value: 8,415 PRValue : 25,245 Clip: Black/White(x3)

ปีท่ี: 70 ฉบับท่ี: 22282
วันท่ี: พุธ 23 มกราคม 2562
Section: กีฬา/-

หน้า: 23(บนซ้าย)

ภาพข่าว: ลงนามวิจัย

รหัสข่าว: C-190123039166(22 ม.ค. 62/08:54) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 15.12 Ad Value: 24,192 PRValue : 72,576 Clip: Black/White(x3)

มติชน	|	8	มกราคม	2562	|	หน้า	21

มติชน	|	22	มกราคม	2562	|	หน้า	21

ไทยรัฐ	|	23	มกราคม	2562	|	หน้า	23

ปีท่ี: 42 ฉบับท่ี: 14936
วันท่ี: ศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2562
Section: ประชาช่ืน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

หน้า: 21(ล่าง)

ภาพข่าว: แชมป์ไอทีวัน

รหัสข่าว: C-190201020119(1 ก.พ. 62/06:12) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 14.19 Ad Value: 15,609 PRValue : 46,827 Clip: Black/White(x3)

ปีท่ี: 69 ฉบับท่ี: 23957
วันท่ี: พฤหัสบดี 7 กุมภาพันธ์ 2562
Section: First Section/-

หน้า: 9(กลาง)

หัวข้อข่าว: มฟล.ถวายปริญญากษัตริย์จิกมี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ

รหัสข่าว: C-190207021019(7 ก.พ. 62/05:55) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 14.03 Ad Value: 11,925.50 PRValue : 35,776.50 Clip: Black/White(x3)

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 25326
วันท่ี: พฤหัสบดี 14 กุมภาพันธ์ 2562
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(บนขวา)

ภาพข่าว: ตรีศูล: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รหัสข่าว: C-190214004139(14 ก.พ. 62/03:08) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 24.54 Ad Value: 53,988 PRValue : 161,964 Clip: Full Color(x3)

ปีท่ี: 70 ฉบับท่ี: 22314
วันท่ี: อาทิตย์ 24 กุมภาพันธ์ 2562
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างซ้าย)

ภาพข่าว: กอสซิพ ริมร้ัว: ชมรมนักศึกษานานาชาติ

รหัสข่าว: C-190224009011(24 ก.พ. 62/02:03) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 6.80 Ad Value: 10,880 PRValue : 32,640 Clip: Black/White(x3)

มติชน	|	1	กุมภาพันธ์	2562	|	หน้า	21

สยามรัฐ	|	7	กุมภาพันธ์	2562	|	หน้า	9

ปีท่ี: 32 ฉบับท่ี: 11095
วันท่ี: พฤหัสบดี 7 กุมภาพันธ์ 2562
Section: การเงิน-ลงทุน/Think StartUp

หน้า: 26(บน), 24

หัวข้อข่าว: ไอศกรีมผงส่งขึ้น 'ไอคอนสยาม'

รหัสข่าว: C-190207011115(7 ก.พ. 62/05:51) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 72.51 Ad Value: 174,024 PRValue : 522,072 Clip: Full Color(x3)

เดลินิวส	|	14	กุมภาพันธ์	2562	|	หน้า	5

กรุงเทพธุรกิจ	|	7	กุมภาพันธ์	2562	|	หน้า	24,26

ไทยรัฐ	|	24	กุมภาพันธ์	2562	|	หน้า12

ปีท่ี: 28 ฉบับท่ี: 10324
วันท่ี: อังคาร 5 มีนาคม 2562
Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

หน้า: 19(ขวา)

ภาพข่าว: มอบทุน

รหัสข่าว: C-190305012144(5 มี.ค. 62/03:39) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 12.38 Ad Value: 14,856 PRValue : 44,568 Clip: Black/White(x3)

ปีท่ี: 11 ฉบับท่ี: 2859
วันท่ี: พฤหัสบดี 7 มีนาคม 2562
Section: Live/-

หน้า: 18(บน)

หัวข้อข่าว: ป้ันเด็กสู่อาชีพยุค 4.0 "Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์" มุ่งภาคเหนือ...

รหัสข่าว: C-190307040060(7 มี.ค. 62/06:14) หน้า: 1/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 99.66 Ad Value: 149,490 PRValue : 448,470 Clip: Full Color(x3) ขาวสด	|	5	มีนาคม	2562	|	หน้า	19

ผูจัดการรายวัน	|	7	มีนาคม	2562	|	หน้า	18
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ปีท่ี: 69 ฉบับท่ี: 23957
วันท่ี: พฤหัสบดี 7 กุมภาพันธ์ 2562
Section: First Section/-

หน้า: 9(กลาง)

หัวข้อข่าว: มฟล.ถวายปริญญากษัตริย์จิกมี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ

รหัสข่าว: C-190207021019(7 ก.พ. 62/05:55) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 14.03 Ad Value: 11,925.50 PRValue : 35,776.50 Clip: Black/White(x3)

ปีท่ี: 70 ฉบับท่ี: 22312
วันท่ี: ศุกร์ 22 กุมภาพันธ์ 2562
Section: First Section/-

หน้า: 5(ซ้าย)

คอลัมน์: เหะหะ พาที: มหา'ลัยแม่ฟ้าหลวงมิใช่เพียง "สวยที่สุด"

รหัสข่าว: C-190222009024(22 ก.พ. 62/02:11) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 44.69 Ad Value: 71,504 PRValue : 214,512 Clip: Black/White(x3)

ปีท่ี: 42 ฉบับท่ี: 14963
วันท่ี: พฤหัสบดี 28 กุมภาพันธ์ 2562
Section: ประชาช่ืน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

หน้า: 21(บน)

ภาพข่าว: ศูนย์การแพทย์

รหัสข่าว: C-190228038044(27 ก.พ. 62/09:23) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 20.63 Ad Value: 22,693 PRValue : 68,079 Clip: Black/White(x3)

สยามรัฐ	|	7	กุมภาพันธ์	2562	|	หน้า	9 ไทยรัฐ	|	22	กุมภาพันธ์	2562	|	หน้า	5

มติชน	|	28	กุมภาพันธ์	2562	|	หน้า	21

ปีท่ี: 28 ฉบับท่ี: 10324
วันท่ี: อังคาร 5 มีนาคม 2562
Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

หน้า: 19(ขวา)

ภาพข่าว: มอบทุน

รหัสข่าว: C-190305012144(5 มี.ค. 62/03:39) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 12.38 Ad Value: 14,856 PRValue : 44,568 Clip: Black/White(x3)

ปีท่ี: 28 ฉบับท่ี: 10325
วันท่ี: พุธ 6 มีนาคม 2562
Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

หน้า: 19(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: 'มฟล.'เปิดโลกอิสลาม-สร้างสังคมพหุวัฒนธรรม

รหัสข่าว: C-190306037011(5 มี.ค. 62/08:52) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 20.35 Ad Value: 24,420 PRValue : 73,260 Clip: Black/White(x3)

ขาวสด	|	5	มีนาคม	2562	|	หน้า	19

ขาวสด	|	6	มีนาคม	2562	|	หน้า	19

ปีท่ี: 28 ฉบับท่ี: 10327
วันท่ี: ศุกร์ 8 มีนาคม 2562
Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

หน้า: 19(ล่าง)

ภาพข่าว: พัฒนาธุรกิจ

รหัสข่าว: C-190308012143(8 มี.ค. 62/03:35) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.25 Ad Value: 11,100 PRValue : 33,300 Clip: Black/White(x3)

ขาวสด	|	8	มีนาคม	2562	|	หน้า	19

ปีท่ี: 42 ฉบับท่ี: 14981
วันท่ี: จันทร์ 18 มีนาคม 2562
Section: First Section/-

หน้า: 8(ขวา)

หัวข้อข่าว: น.ศ.มฟล.หวังปท.พัฒนา

รหัสข่าว: C-190318020041(18 มี.ค. 62/06:22) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 15.51 Ad Value: 17,061 PRValue : 51,183 Clip: Black/White(x3)

มติชน	|	18	มีนาคม	2562	|	หน้า	8

ปีท่ี: 70 ฉบับท่ี: 22338
วันท่ี: พุธ 20 มีนาคม 2562
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(ซ้าย)

ภาพข่าว: นักศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รหัสข่าว: C-190320039167(19 มี.ค. 62/09:03) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.88 Ad Value: 10,868 PRValue : 32,604 Clip: Black/White(x3)

ไทยรัฐ	|	20	มีนาคม	2562	|	หน้า	12

มฟล. ในสื่อ
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