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	 ทั้งน้ีผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรดังกล่าวเริ่มโครงการจากการท่ี

นายกรัฐมนตรีได้เย่ียมชมสวนสมุนไพรภายใต้โครงการสวนพฤกษศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ	 80	 พรรษา	 มหาราชา	 ณ	

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 จังหวัดเชียงราย	 เมื่อครั้งที่ได้เดินทางไปประชุม

ร่วมระหว่างคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน	 (กรอ.)	 ส่วนกลางและ

คณะกรรมการกรอ.	 กลุ่มภาคเหนือตอนบน	 ณ	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	

เมื่อวันที่	28	พฤศจิกายน	2559	

	 และในโอกาสนั้นได้มีนโยบายให้	 มฟล.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	

‘เชียงรายเมืองสมุนไพรครบวงจร’	 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ท�าหน้าที่เป็นหน่วย

งานหลักด้านการวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมการผลิต	 สนับสนุนการใช้

ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในรูปแบบต่างๆ	 รวมทั้งการพัฒนาก�าลังคนด้าน

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน	 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

สมุนไพรให้เป็นรูปธรรม	เป็นต้นแบบการจัดการอุตสาหกรรมสมุนไพร

	 และผลการด�าเนินงานในปี	 2560	 มฟล.	 ได้ด�าเนินการจัดตั้ง

โรงงานผลิตยาสมุนไพรต้นแบบในการผลิตยาแผนโบราณตามมาตรฐาน	

GMP/PICs	เพื่อให้เป็นโรงงานต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน

การผลิต	การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากงานวิจัย	การยกระดับคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเป็นห้องปฏิบัติการจริงส�าหรับนักศึกษาสาขา

การแพทย์แผนไทยประยุกต์	 เพื่อน�าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศด้านอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย

	 ทั้งน้ีผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรดังกล่าวเริ่มโครงการจากการท่ี	 ทั้งน้ีผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรดังกล่าวเริ่มโครงการจากการท่ี

นายกรัฐมนตรีได้เย่ียมชมสวนสมุนไพรภายใต้โครงการสวนพฤกษศาสตร์นายกรัฐมนตรีได้เย่ียมชมสวนสมุนไพรภายใต้โครงการสวนพฤกษศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ	 80	 พรรษา	 มหาราชา	 ณ	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ	 80	 พรรษา	 มหาราชา	 ณ	

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 จังหวัดเชียงราย	 เมื่อครั้งที่ได้เดินทางไปประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 จังหวัดเชียงราย	 เมื่อครั้งที่ได้เดินทางไปประชุม

ร่วมระหว่างคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน	 (กรอ.)	 ส่วนกลางและร่วมระหว่างคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน	 (กรอ.)	 ส่วนกลางและ

คณะกรรมการกรอ.	 กลุ่มภาคเหนือตอนบน	 ณ	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	คณะกรรมการกรอ.	 กลุ่มภาคเหนือตอนบน	 ณ	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	

เมื่อวันที่	28	พฤศจิกายน	2559	เมื่อวันที่	28	พฤศจิกายน	2559	

	 และในโอกาสนั้นได้มีนโยบายให้	 มฟล.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์		 และในโอกาสนั้นได้มีนโยบายให้	 มฟล.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	

‘เชียงรายเมืองสมุนไพรครบวงจร’	 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ท�าหน้าที่เป็นหน่วย‘เชียงรายเมืองสมุนไพรครบวงจร’	 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ท�าหน้าที่เป็นหน่วย

งานหลักด้านการวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมการผลิต	 สนับสนุนการใช้งานหลักด้านการวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมการผลิต	 สนับสนุนการใช้

ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในรูปแบบต่างๆ	 รวมทั้งการพัฒนาก�าลังคนด้านประโยชน์จากพืชสมุนไพรในรูปแบบต่างๆ	 รวมทั้งการพัฒนาก�าลังคนด้าน

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน	 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน	 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

สมุนไพรให้เป็นรูปธรรม	เป็นต้นแบบการจัดการอุตสาหกรรมสมุนไพรสมุนไพรให้เป็นรูปธรรม	เป็นต้นแบบการจัดการอุตสาหกรรมสมุนไพร

	 และผลการด�าเนินงานในปี	 2560	 มฟล.	 ได้ด�าเนินการจัดตั้ง	 และผลการด�าเนินงานในปี	 2560	 มฟล.	 ได้ด�าเนินการจัดตั้ง

โรงงานผลิตยาสมุนไพรต้นแบบในการผลิตยาแผนโบราณตามมาตรฐาน	โรงงานผลิตยาสมุนไพรต้นแบบในการผลิตยาแผนโบราณตามมาตรฐาน	

GMP/PICs	เพื่อให้เป็นโรงงานต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านGMP/PICs	เพื่อให้เป็นโรงงานต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน

การผลิต	การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากงานวิจัย	การยกระดับคุณภาพการผลิต	การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากงานวิจัย	การยกระดับคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเป็นห้องปฏิบัติการจริงส�าหรับนักศึกษาสาขาของผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเป็นห้องปฏิบัติการจริงส�าหรับนักศึกษาสาขา

การแพทย์แผนไทยประยุกต์	 เพื่อน�าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการการแพทย์แผนไทยประยุกต์	 เพื่อน�าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศด้านอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยแข่งขันของประเทศด้านอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย

มหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง มอบผลิตภัณฑ์ จากงานวิจัย
สมุนไพร – ข้าวไทย แก่นายกรัฐมนตรี

	 รศ.ดร.วันชัย	ศิริชนะ	อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	พร้อม

คณะผู้บริหาร	น�าผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย	มอบแก่

พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	และ	พลเอก	ประวิตร	วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรี	และรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม	เมือ่วนัที	่17	ตลุาคม	

2560	เวลา	09.00	น.	ที่ตึกบัญชาการ	1	ท�าเนียบรัฐบาล	ซึ่งประกอบไปด้วย

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร	 ใช้ชื่อแบรนด์ว่า	 ‘เจ้าคุณวัน’	 จ�านวน	 11	 ชนิด	 ได้แก่	

ขมิ้นชัน	 ยาอมอดบุหรี่โปร่งฟ้า	 สเปรย์มะแขว่นไล่ยุง	 ฟ้าทะลายโจร

เจลกากเมล็ดชาแก้เชื้อรา	 ยาธาตุบรรจบ	 ข้ีผึ้งมะแขว่น	 ยาเขียวหอม

ขี้ผึ้งเสลดพังพอน	ยาหอมเนาวโกศ	และน�้ามันมะแขว่น

	 โดยมอบให้กับกองทัพไทย	 จ�านวน	 11,000	 ชิ้น	 และมอบ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร	‘เจาคุณวัน’	แบบชุดของขวัญแด่นายกรัฐมนตรี

และคณะรัฐมนตรี	 จ�านวน	 50	 ชุด	 พร้อม	 ผลิตภัณฑ์เวชส�าอางจากข้าว	

ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 จ�านวน	 50	 ชุด	 เพื่อแสดงความ

ขอบคุณถึงแนวคิดและนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาสมุนไพรไทย	 โอกาสนี้

นายกรฐัมนตรีได้ทดลองใช้ครมีรวงข้าวโดยทาครมีลงบนใบหน้า	 พร้อมกล่าว

สนับสนุนการด�าเนินงาน	 “ท�าได้จริง	 ไม่ได้ท�าโชว์	 เกษตรกรได้ประโยชน์

จากการเพ่ิมมูลค่า”
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	 รศ.ดร.วันชัย	 ศิริชนะ	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 กล่าวถึง

ความคบืหน้าในการจดัสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง	

ว่าตามที่ส�านักวิชาแพทยศาสตร์	 มฟล.	 ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งโดย

สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 เมื่อวันที่	 18	 มกราคม	 2555	 ได้รับการรับรอง

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	 จากแพทยสภา	 เมื่อวันที่	 7	 กุมภาพันธ์	 2556	

และท�าการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา	2556	จากนั้นมหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวงจึงได้ด�าเนินการจัดสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์	 เพ่ือเป็น

แหล่งฝกอบรมและฝกปฏิบัติ	 ส�าหรับนักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการ

แพทย์ในทุกระดับ	 โดยมุ่งหมายให้เป็นสถาบันการศึกษาและพัฒนาบุคลากร

ทางการแพทย์ชั้นน�าของประเทศ	

	 โดยมีวิสัยทัศน์	 สร้างแพทย์ชั้นน�า	 สร้างคุณธรรมในใจแพทย์	 วิจัย

และพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าทางการแพทย์	 ให้บริการรักษาและสาธารณสุข

ที่ดีที่สุดแก่ผู้เจ็บป่วยทุกระดับ	 โดยมีพันธกิจ	 เป็นสถานศึกษา	 วิจัย	 ฝกอบรม	

และฝกปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ชั้นน�า,	 ปฏิบัติ

ภารกิจในการบริการทางการแพทย์โดยครบถ้วน,	 ให้บริการบ�าบัดรักษาผู้ป่วย

ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีดีที่สุดด้วยน�้าใจและไมตรี	 อย่างมีคุณภาพ

และคุณธรรม

	 ขณะนี้การด�าเนินการเตรียมการด้านต่างๆ	 ได้มีความคืบหน้า

เป็นล�าดับ	 คือด้านการเรียนการสอนนั้น	 ปัจจุบันนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกได้

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่	 5	 แล้ว	 ซึ่งเบื้องต้นมหาวิทยาลัยท�าการสอนชั้นพรีคลินิกใน

ชั้นปี	1	–	3	ส่วนชั้นปี	4	–	6	นั้น	มีข้อตกลงกับทางกรุงเทพมหานครในการส่ง

นักศึกษาแพทย์ไปศึกษาและฝกปฏิบัติในช้ันคลินิก	 ท่ีโรงพยาบาลกลาง	

และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์	ของกรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง 
คืบหน้าแล้วกว่า 85 % 
ตั้งเปาหมาย ‘จะไม่มีผู้ปวยคนใดที่ถูกปฎิเสธการรักษา เพราะความยากจน’

สรางแพทยชั้นนํา สรางคุณธรรมในใจแพทย วิจัยและพัฒนาเพื่อสุขภาพของปวงชน 

บริการการรักษาและสาธารณสุขที่ดีที่สุดแกผูปวยทุกระดับ

เรื่องจากปก
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	 ทั้งน้ีเมื่อโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยด�าเนิน

การจัดสร้างแล้วเสร็จและเปิดด�าเนินการโดยสมบูรณ์แล้ว	นักศึกษาแพทย์

ชั้นคลินิกจะได้มาศึกษาและฝกปฏิบัติ	 ณ	 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์	 ที่

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	จังหวัดเชียงราย	

	 ทางด้านการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ	 85	

คาดจะแล้วเสรจ็ในเดอืนสงิหาคม	 2561	 และทดลองเปิดด�าเนินการเบือ้งต้น

ราวเดือนตุลาคม	2561	เป็นโรงพยาบาลขนาด	400	เตียง	ที่สามารถบ�าบัด

รักษา		วิจัย	โรคในสาขาต่างๆ	โดยครบถ้วน	ของการบริการทางสาธารณสุข

ของภาคเหนืออีกแห่งหนึ่ง	

	 ในส่วนของอาคารโรงพยาบาลมมีลูค่าประมาณ	 2,800	 ล้านบาท	

และค่าตกแต่งภายในอีก	 250	 ล้าน	 คาดว่า	 โรงพยาบาลแห่งนี้ต้องการ

เคร่ืองมอืและอปุกรณ์ทางการแพทย์เป็นเงนิอกีไม่น้อยกว่า	 1,200	 ล้านบาท	

จึงจะเป็นโรงเรียนแพทย์ที่สมบูรณ์ได้	 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ขอรับการจัดสรร	

ในการจดัหาครภัุณฑ์ทางการแพทย์ไปยังส�านกังบประมาณไปตามล�าดบัแล้ว

แต่คาดว่าไม่เพียงพอหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณในเร็ววัน	 ดังน้ัน

หากจะด�าเนนิการปฏิบัตภิารกิจของการเป็นโรงเรยีนแพทย์และการให้บรกิาร

ทางการแพทย์แก่พ่ีน้องประชาชนโดยสมบรูณ์แล้ว	 ยังต้องการการสนับสนุน

หรือบริจาคเพื่อการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์อีกเป็นจ�านวนมาก	 ซึ่งผู้ที่

บริจาคให้กับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์	 นอกจากจะเป็นการท�าประโยชน์

ให้กับผู้ป่วย	ก็ยังได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ	ในการได้รับการรักษาพยาบาล	

ณ	โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์แห่งนี้ด้วย	

	 นอกจากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์แห่งนี้แล้ว	 ในบริเวณศูนย์

การแพทย์	 ยังประกอบไปด้วยส�านักวิชาทันตแพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์

สขุภาพ	 พยาบาลศาสตร์	 ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือ

และอนภุมูภิาคลุม่น�า้โขง	คาดว่าการด�าเนนิการของศนูย์การแพทย์โดยรวม

จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในปี	2565	

	 อย่างไรก็ตามด้วยความเป็นโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ของ

โรงเรียนแพทย์แห่งใหม่ของประเทศ	จึงต้องการบุคลากรร่วมโครงการ	 โดย

เฉพาะแพทย์และพยาบาลในสาขาวิชาอื่นท่ีเก่ียวข้องอยู่อีกจ�านวนมาก	

ดังน้ันแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจร่วมโครงการ

สามารถติดต่อสมัครเข้าเป็นพนักงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	

	 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 มีความ

มุ่งมั่น	 ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะพัฒนาและเติบโตต่อไปให้เป็นโรงเรียน

แพทย์ชั้นน�า	มีบริการชั้นเยี่ยม	แก่พี่น้องประชาชนทั่วไปทุกระดับ	ในทุกโรค	

โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะไม่มีผู้ป่วยคนใดที่ถูกปฎิเสธการรักษาเพราะความ

ยากจน	 โดยมุ่งหมายที่จะสนองพระราชปณิธานทางด้านการแพทย์และ

สาธารณสุขของ	 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	 อดุลยเดชวิกรม	 พระบรมราช

ชนก	และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	

	 สอบถามรายละเอียดขอมูลเพื่อสมัครร่วมงานหรือบริจาค 

ติดต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง 0-5391-6000 หรือ www.mfu.ac.th 

หรือ medicalcenter.mfu.ac.th

เรื่องจากปก
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	 มฟล.	จัดงานเปิดตัว	 โครงการศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจร

แห่งภาคเหนือและภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	 (MFU	 Wellness	 Center)	 เมื่อวันที่	 9	

พฤศจิกายน	2560	ที่ห้องประชุมค�ามอกหลวง	อาคาร	M-Square	 เพื่อสร้างและ

พัฒนาระบบบรกิารสขุภาพแบบครบวงจรทีม่คีณุภาพ	การเสรมิสร้างคณุภาพชวิีต	

และการมสีขุภาพท่ีดขีองประชาชนทกุช่วงวัย	 ในเขต	 จ.เชยีงรายและภาคเหนือ

ตอนบน	2	 (เชียงราย	แพร่	พะเยา	และน่าน)	ซึ่งมีก�าหนดด�าเนินการตั้งแต่

ปีงบประมาณ	2561	เป็นต้นไป	เริ่มจากกิจกรรมบริการวิชาการด้านสุขภาพให้แก่

ประชาชนท่ัวไป	 มหาวิทยาลยัจงึได้จดังานเปิดตวัศูนย์บรกิารสขุภาพแบบครบวงจรฯ	

เพื่อให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป	

	 อธิการบด	ี มฟล.	 กล่าวในฐานะประธานในพิธีเปิดตวัโครงการ	 MFU	

Wellness	 Center	 ซึง่ปัจจบุนัอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารอยู่ภายในศนูย์การแพทย์	

มฟล.ในพื้นที่	ต.ท่าสุด	อ.เมือง	จ.เชียงราย	มีก�าหนดก่อสร้างตั้งแต่ปี	2561-2563	นี้	

โดยพิธีมีนายภาสกร	 บุญญลักษณ์	 รองผู้ว่าราชการ	 จ.เชียงราย	 ภาครัฐและ

เอกชนทีเ่ก่ียวข้องเข้าร่วมประมาณ	200	คน	และทาง	มฟล.ได้แจ้งถึงความเป็นมา	

ความคืบหน้า	กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ดังกล่าวเพื่อให้สังคมได้รับทราบ

	 	 รศ.ดร.วนัชยั	 กล่าวว่าตัง้แต่แรกเริม่ก่อตัง้	 มฟล.ก็ได้มกีารเปิดการเรยีน

การสอนด้านการแพทย์แผนไทย	การแพทย์แผนจนี	ฯลฯ	ต่อมาก็มกีารเปิดการเรยีน

การสอนการพยาบาล	กายภาพบ�าบัด	เวชศาสตร์ชะลอวัย	สาธารณสุข	จนถึงการ

แพทย์แผนปัจจบุนัโดยมสี�านกัวิชาแพทยศาสตร์และส�านักวิชาทนัตแพทย์ศาสตร์	

ซึ่งด้วยความเป็นสถานศึกษาท่ีมุ่งเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนใน	

พ้ืนท่ีภาคเหนือและภูมภิาคลุม่แม่น�า้โขงท่ีอยูใ่กล้กัน	 ท�าให้รฐับาลได้ให้การสนบัสนุน

งบประมาณในการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	 โดยก�าลังมีการก่อสร้างโรงพยาบาล

ศูนย์การแพทย์	มฟล.ขนาด	400	เตียงด้วยงบประมาณราว	2,800	ล้านบาท	และ

ส่วนประกอบอื่นๆ	อีกประมาณ	1,500	ล้านบาท	รวมๆ	แล้วจะใช้ประมาณ	4,000	

ล้านบาท	นอกจากน้ียังมีโรงพยาบาลทันตแพทย์ท่ีก�าลังก่อสร้างอีกประมาณ	

700	ล้านบาท	ซึ่งยังไม่รวมเครื่องมือครุภัณฑ์อื่นๆ

	 และด้วยประสบการณ์การเปิดการเรยีนการสอนด้านการแพทย์แผนไทย	

การแพทย์แผนจีน	 พบว่าเป็นศาสตร์เพื่อการป้องกันรักษาโรคขณะที่การแพทย์

แผนปัจจบุนัมุง่การรกัษาเพ่ือท�าลายเชือ้โรคเป็นหลกั	 ดงัน้ัน	 มฟล.จงึได้ผสมผสาน

ทัง้	3	ศาสตร์เข้าด้วยกัน	กระน้ันสิง่ส�าคญัทีส่ดุคือการไม่ให้ร่างกายเกิดการเจบ็ป่วย	

เพ่ือจะได้ไม่เป็นภาระต่อตัวเองเรื่องการดูแลรักษา	 เพราะจะส่งผลกระทบต่อ

ประสทิธิภาพในการท�างานและใช้ชวิีตของตัวเอง	 และในภาพรวมยังส่งผลกระทบ

ต่อการดูแลของรัฐ	 เช่น	 โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าท่ีพบว่าต้องการ

งบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปี	 เพราะผู้คนไปใช้บริการเมื่อเจ็บป่วยกันมากขึ้น	 เป็นต้น		

จนกลายเป็นปัญหาของประเทศและสังคมไปในที่สุด	

มฟล. เปิดตัวศูนย์สุขภาพครบวงจร 
รองรับทั่วเหนือ-ลุ่มน�้าโขง ประเดิมเชียงราย 6 พันคน
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	 “ศูนย์สุขภาพของเราตั้งใจดูแลสุขภาพของคนภาคเหนือและชาวลุ่ม

แม่น�า้โขงหลายประเทศ	 ในเรือ่งการป้องกันไม่ให้เกิดโรค	 ให้ร่างกายเขม็แข็งและดดีู

โดยมีกิจกรรมต่างๆ	 แต่ถ้ายังเจ็บป่วยอยู่ก็สามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาลซึ่งอยู่

ภายในศูนย์การแพทย์	 มฟล.ดังกล่าวได้ต่อไป	ทั้งนี้ในปี	 2561	ที่เป็นปีแรกในการ

ด�าเนนิการน้ีเป็นปีแห่งโปรโมชัน่	จงึเปิดให้บรกิารฟรตีลอดปีด้วย”	รศ.ดร.วันชยั	กล่าว

	 ด้าน	พ.ต.ท.หญิงบญุทวิา	บุญยืน	รกัษาการหัวหน้าโครงการศนูย์บรกิาร

สขุภาพแบบครบวงจรฯ	 กล่าวว่าศนูย์มวีตัถุประสงค์ในการจดัตัง้เพ่ือปลกูฝังพฤตกิรรม

ด้านสุขภาพที่ดีตั้งแต่แรกเริ่ม	 โดยมุ่งให้มีการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องทุกช่วงวัย	 ให้

บริการตรวจสุขภาพ	จัดบริการฟื้นฟูสุขภาพ	และจัดให้มีระบบการให้ความรู้	ซึ่งใน

ปีแรกคือปี	2561	นี้จะเริ่มปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	4	ด้าน	คือ	จัดอบรมให้ความรู้

เพื่อการป้องกันและดูแลสุขภาพต่อประชาชนชาวเชียงราย	จ�านวน	6,000	คน	จัด

อบรมผู้น�าชุมชนเพ่ือให้เป็นผู้น�าด้านการพัฒนาสุขภาพและจะประสานงานอย่าง

ต่อเนื่อง	จัดประเมินและตรวจสุขภาพ	และฟื้นฟูสุขภาพแบบบูรณาการด้วย

	 ทั้งน้ีภายในงานยังมีกิจกรรมด้านสุขภาพท่ีน่าสนใจอย่างหลากหลาย	

อาทิ	 เสวนาเรือ่ง	 ‘มหัศจรรย์แห่งการดแูลสขุภาพทุกช่วงวัยแบบบรูณาการและย่ังยืน’	

มผีูร่้วมเสวนา	ได้แก่	คณุวรารกัษ์	สูโ่นนทอง	ผูเ้ชีย่วชาญโยคะบ�าบดั,	คณุชลดิา	เถาว์ชาล	ี

ตนัตภิิภพ	พิธีกรและเจ้าของรายการ	Health	Society	ช่อง	13,	ผศ.(พิเศษ)	พญ.สนุสิา	

ไทยจนิดา	ผูเ้ชีย่วชาญด้านชะลอวัย	และคณุพัชรศร	ี เบญจมาศ	พิธีกรและคอลมันิสต์

นิตยสาร	ตลอดจนบูธสุขภาพ ‘สุขภาพดีทุกช่วงวัย ห่างไกลโรค’	ชมการสาธิต

และรับค�าแนะน�าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์ต่างๆ	 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับ

บริการตรวจสุขภาพฟรี	

New | Different | Better
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มฟล. กับ นานาชาติ

	 ศนูย์ภาษาและวัฒนธรรมจนีสรินิธร	สถาบนัขงจือ่แห่งมหาวิทยาลยั

แม่ฟ้าหลวง	และส�านักจีนวิทยา	ร่วมกับ	มหาวิทยาลัยเซียะเหมิน	แห่ง

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 จัดกิจกรรม วันสถาบันขงจื่อ	 ประจ�าปี	 2560	

เมือ่วนัอาทติย์ที	่1	ตลุาคม	2560	มวัีตถุประสงค์เพ่ือเป็นการระลกึถึงการจดัตัง้

สถาบนัขงจือ่ฯและบทบาททีม่ต่ีอการส่งเสรมิการเรยีนรูภ้าษาและวัฒนธรรมจนี

ในประเทศไทย	 โดยมีกิจกรรมการแข่งขันทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน	

พิธีเปิดป้ายชมรมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อฯ	 และการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน

จากสถาบนัดนตรคุีนหมงิ	สาธารณรฐัประชาชนจนี	ในงานนีม้แีขกผูม้เีกียรติ

และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม

มฟล. จัดกิจกรรมวันสถาบันขงจื่อ
ตอกย�้าศูนย์กลางการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนของไทย 

	 	ผศ.ดร.ร่มเย็น	โกไศยกานนท์	รองอธิการบด	ีพร้อมคณาจารย์และ

เจ้าหน้าที่จากส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ		เข้าร่วม	โครงการ

เครือข่ายผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาไทย-เมียนมา	 ที่ประเทศเมียนมา	 โดย

มีผู้บริหารจาก	7	มหาวิทยาลัยของไทย	และ	7	มหาวิทยาลัยจากเมียนมา	

ร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น	

ตลอดจนเพื่อแสวงหาความร่วมมือต่อกันในอนาคต	 ทั้งด้านการศึกษาและ

ในมิติต่างๆ	 รวมถึงพัฒนาศักยภาพผู้น�าสถาบันอุดมศึกษา	 โดยกิจกรรมนี้

จดัข้ึนต่อเน่ืองเป็นครัง้ที	่2	ครัง้แรกจดัท่ีมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง	จ.เชยีงราย	

ระหว่างวันที่	26	–	30	มิถุนายน	2560	และครั้งนี้จัดขึ้นที่เมียนมา	ระหว่าง

วันท่ี	16	–	20	ตุลาคม	2560	โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)

มฟล.ร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ที่เมียนมา

	 ชมรมนักศึกษานานาชาติ	มฟล.	และ	ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ	จดักิจกรรมท�าอาหารไทย	(Cooking	with	Friends)	ในวันเสาร์ท่ี	

21	ตุลาคม	2560	โดยมีนักศึกษาจากชาติต่างๆ	เข้าร่วม	ณ	ห้อง	102	อาคาร

ปฏบิตักิารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4	และมเีชฟเบน	ภัทรพล	เกิดกังวาฬ	

นกัศกึษาเก่าจากสาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบรกิาร	มาเป็นวิทยากร

สอนท�าอาหาร	ในส่วนอาหารคาวนัน้เป็นเมนูขึน้ชือ่ของไทยอย่างผดัไทยและ

แกงเขียวหวานไก่	 ส่วนของหวานเป็นบัวลอยกับลูกชุบ	 นอกจากจะได้รับ

ความสนุกสนานในการลงมือท�าอาหารด้วยตนเองแล้ว	นักศึกษานานาชาติ

ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมการกินอันมีความหลากหลายของไทย	 ทั้งยังส่งเสริม

ให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาชาติต่างๆ	ที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันใน

รั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้

นักศึกษาต่างชาติ มฟล. ร่วมกิจกรรมท�าอาหารไทย เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านรสชาติ
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	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เข้าร่วมการจัดล�าดับมหาวิทยาลัย

สีเขียวของ	 UI	 Green	Metric	World	 University	 Ranking	 	 องค์กรที่จัด

อันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีการจัดการพลังงานอย่างย่ังยืน

ทัง้โครงสร้างพ้ืนฐาน	 พลงังานและการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	 ของเสยี	

น�้า	การขนส่ง	และการศึกษางานวิจัย	 เป็นต้น	 ต้ังแต่ปี	2013	จวบจนถึง

ปัจจบุนั	 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงสามารถรกัษามาตรฐานและช่วงคะแนน

ด้านต่างๆ	ได้เป็นอย่างดี	แม้ว่าในแต่ละปีจะมีจ�านวนมหาวิทยาลัยทั่วโลก

และมหาวิทยาลัยในไทยเข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ตาม

	 เมื่อเร็วๆ	 นี้	 UI	 Green	 Metric	 World	 University	 Ranking		

ประกาศลการจัดล�าดับมหาวิทยาลัยสีเขียวประจ�าปี	 2017	 มหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวงอยู่ในล�าดับที่	156	จาก	619	แห่งทั่วโลก	และได้ล�าดับที่	6	จาก	

26	แห่ง	ของมหาวิทยาลัยไทย		ซึ่งมีจ�านวนเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนมา	4	แห่ง

โดย	10	อันดับแรกของมหาวิทยาลัยในไทย	ได้แก่

ล�าดับที่	1	ในไทย	ล�าดับที่	86	ของโลก	มหาวิทยาลัยมหิดล

ล�าดับที่	2	ในไทย	ล�าดับที่	90	ของโลก	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ล�าดับที่	3	ในไทย	ล�าดับที่	96	ของโลก	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ล�าดับที่	4	ในไทย	ล�าดับที่	122	ของโลก	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

ล�าดับที่	5	ในไทย	ล�าดับที่	143	ของโลก	มหาวิทยาลัยนเรศวร

ล�าดับที่	6	ในไทย	ล�าดับที่	156	ของโลก มหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง

ล�าดับที่	7	ในไทย	ล�าดับที่	168	ของโลก	มหาวิทยาลัยสยาม

ล�าดับที่	8	ในไทย	ล�าดับที่	176	ของโลก	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

	 	 	 													พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ล�าดับที่	9	ในไทย	ล�าดับที่	183	ของโลก	มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ล�าดับที่	10	ในไทย	ล�าดับที่	195	ของโลก	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ที่มา:	http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2017

GREEN
UNIVERSITY

“มหาวิทยาลยัสเีขียว หรอื Green University หมายถงึ มหาวทิยาลัยทีม่กีารบูรณาการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมเขาไปในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการทํางาน
ในบรรยากาศทีม่คีวามปลอดภยั เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและประหยัดพลงังาน อนักอใหเกดิผลดตีอสิง่แวดลอม
และชุมชนของชาติ”  (มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University, วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปที่ 1 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2555, 29)  

Green MFU
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	 ส�านักวิชาแพทยศาสตร์	 จัดการประชุมวิชาการเนื่องในวันมหิดล	

ประจ�าปี	2560	เรือ่ง	‘การดแูลสขุภาพ	เมือ่ประเทศไทยก้าวเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายุ

อย่างสมบรูณ์’	ระหว่างวนัที	่21	–	22	ธันวาคม	2560	ทีห้่องประชมุค�ามอกหลวง	

อาคาร	M-Square	 เพื่อพัฒนาทักษะ	เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์	แก่

อาจารย์และนกัศกึษาทางด้านแพทย์	ทนัตแพทย์	พยาบาล	วิทยาศาสตร์สขุภาพ	

และบุคลากร	 มฟล.	 ที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์	 พยาบาล

และสาธารณสุขในสถานพยาบาลต่างๆ	 ในจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียง	

โดยในช่วงพิธีเปิดมี	 นพ.สมปรารถน์	 หมั่นจิต	 อาจารย์แพทย์อาวุโสประจ�า

ส�านักวิชาแพทยศาสตร์	กล่าวรายงาน	และ	รศ.ดร.วันชัย	ศิริชนะ	อธิการบดี	

กล่าวเปิดงาน

	 กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน	ประกอบด้วย	 การปาฐกถาพิเศษ	

‘สถานการณ์ของสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยและนโยบายทางสุขภาพ’	

โดย	 นพ.ปานเนตร	 ปางพุฒิพงศ์	 รองอธิบดีกรมการแพทย์,	 บรรยายเรื่อง	

‘ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ’	 โดย	 ผศ.พญ.	 วราลักษณ์	 ศรีนนท์

ประเสริฐ,	 เสวนาหัวข้อ	 ‘ปัญหาด้านสุขภาพผู้สูงอายุในประเทศอนุภูมิภาค

ลุม่น�า้โขง’	โดย	รศ.ดร.ดวงฤดี	ลาศขุะ	และตวัแทนจากจนี	(คนุหมงิ)	เมยีนมา	

และลาว	 ด�าเนินรายการโดย	 ผศ.พญ.	 วราลักษณ์	 ศรีนนท์ประเสริฐ	

นอกจากนี้ยังมีวิทยากรจากญ่ีปุ่นและสิงคโปร์	 มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก

การเป็นประเทศสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์,	 เสวนาชุมชนเชียงรายใส่ใจ

สขุภาพผูส้งูอายุ	ด�าเนินรายการโดย	นพ.สมปราชญ์	หมัน่จติ	ร่วมกับตวัแทน

จากชุมชนอ�าเภอเชียงของ	พาน	ขุนตาล	และแม่จัน	

	 อธิการบดี	 กล่าวในการเปิดงานว่า	 “การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้	

เพ่ือเปิดมุมมองและแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพด้าน

การบรกิารสขุภาพ	 และการสร้างเครอืข่ายการบรกิารสขุภาพในกลุม่ประเทศ

อนภูุมภิาคลุม่น�า้โขง	 โดยมวิีทยากรจากหลายประเทศ	 ร่วมถ่ายทอดมมุมอง

เพ่ือแสวงหาแนวทางหรือความร่วมมือทางด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	

เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป”

ส�านักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. จัดประชุมวิชาการเนื่องในวันมหิดล 
ประจ�าปี 2560 เรื่อง ‘การดูแลสุขภาพ เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์’

มฟล. วิชาการ
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	 ส�านกัวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ	มฟล.	 จดัการประชมุวิชาการระดบัชาต	ิ

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ครั้งที่	1	ระหว่างวันที่	7	-	8	ธันวาคม	2560	ณ	อาคาร	

M-square	มฟล.	ภายใต้หัวข้อ	“The First National Conference on Health 

Sciences Research and Innovation: Knowledge Transformation toward 

Thailand 4.0” 	โดยมีคณาจารย์	นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี	โท	และเอก	ให้

ความสนใจส่งผลงานเข้าน�าเสนอภายในงานจ�านวนมาก

	 รศ.ดร.วันชัย	 ศิริชนะ	 อธิการบดี	 มฟล.	 ประธานเปิดการประชุม

กล่าวว่า	 ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นส�านักวิชาที่มีสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ

หลายศาสตร์รวมกัน	ไม่ว่าจะเป็น	แพทย์แผนไทย	แพทย์แผนจีน	วิทยาศาสตร์

การกีฬา	 ด้านสิ่งแวดล้อม	 ด้านสมุนไพรไทย	 ทุกศาสตร์ได้ผสมผสานจนเกิด

การประชมุครัง้น้ีขึน้	 การแพทย์เป็นสิง่ท่ีพัฒนาตลอดเวลาไม่หยุดนิง่มนีวัตกรรม

ใหม่ๆ	ให้ได้เรยีนรู	้ดงัน้ันผูท่ี้อยู่ในวงการด้านสขุภาพไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ใดก็ตาม

จะต้องไม่หยุดนิ่ง	 นักวิจัยจะต้องท�างานหนัก	 มีความยากล�าบากเพื่อให้เกิด	

ผลส�าเรจ็ท่ีน�าไปใช้ได้จรงิ	 ทัง้น้ีเพ่ือให้ประชาชนคนไทยรวมถึงในภูมภิาคอาเชยีน

ได้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1

อาจารย์ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับประกาศรายชื่อนักวิจัยที่ได้รับ
การอ้างอิงในกลุม่ 1% สงูสดุของโลก สาขา Plant & Animal Science
	 ขอแสดงความยินดีกับ	รศ.ดร.เควิน	ไฮด์	และ	ผศ.ดร.เอกชัย	ชูเกียรติโรจน	์	

อาจารย์ประจ�าส�านักวิชาวิทยาศาสตร์	มฟล.	ทีไ่ด้รบัการประกาศรายชือ่จาก	Clarivate	Analytics,	

Philadelphia	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	ในฐานะนักวจิยัท่ีได้รบัการอ้างองิในกลุม่	1%	สงูสดุของโลก

ในแต่ละสาขาการวจิยักลุม่	 Plant&Animal	 Science	 	 ประจ�าปี	 ค.ศ.	 2017	 หรือ	 Clarivate	

Analytics	2017	Highly	Cited	Researchers	List	(อ้างอิง:		https://clarivate.com/hcr/)

	 การจดัท�ารายชือ่นักวิจยั	Top	1%	ของโลกในแต่ละสาขาในครัง้น้ี	Clarivate	Analytics	

ได้ประมวลและวิเคราะห์ผลงานวิจัยตีพิมพ์	จ�านวน	130,000	รายการ	จากมหาวิทยาลัยและ

องค์กรวิจยัชัน้น�าท่ัวโลก	900	แห่ง	ได้รายชือ่	“สดุยอดนกัวิจยั”	มากกว่า	3,300	ชือ่	ใน	21	สาขา	

เป็นนักวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา	1,661	คน	สหราชอาณาจักร	350	คน	และจีน	249	คน	

นอกนั้นเป็นนักวิจัยในประเทศอื่นๆ	 	 ในส่วนของมหาวิทยาลัย/องค์กรวิจัย	4	แห่งที่มีจ�านวน

สุดยอดนักวิจัยของโลกคือ	Harvard	University	109	คน	Stanford	University	64	คน	Max	

Planck	Society	47	คน	และ	Chinese	Academy	of	Science	44	คน	(ข้อมูลจาก:	www.

gotoknow.org/posts/642186)

	 ส�าหรบัประเทศไทยมนีกัวิจยัอยู่ในรายชือ่	Clarivate	Analytics	 2017	 Highly	 Cited	

Researchers	ดังต่อไปนี้

			1.	Benjakul,	Sootawat:	Prince	Songkla	University,	Thailand

			2. Chukeatirote, Ekachai: Mae Fah Luang  University, Thailand

			3. Hyde, Kevin D: Mae Fah Luang  University, Thailand

			4.	Maes,	Michael:	Chulalongkorn		University,	Thailand

			5.	Wongwises,	Somchai:	King	Mongkuts	Technol	Thonburi		University,	Thailand

รศ.ดร.เควิน	ไฮด์

ผศ.ดร.เอกชัย	ชูเกียรติโรจน	์	

มฟล. วิชาการ
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คณบดีส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เข้ารับประทานโล่เกียรติยศจาก
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

	 รศ.ดร.รัชนี	สรรเสริญ	คณบดีส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	มฟล.	

ที่ได้เข้ารับประทานโล่เกียรติยศจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี	

พระวรราชาทินัดดามาต	ุในโอกาสวันมหดิล	24	กันยายน	ณ	คณะสาธารณสุขศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหิดล	ในฐานะศิษย์เก่าที่สร้างคุณูปการให้แก่สังคม

อาจารย์ มฟล. รับรางวัล 
“หม่อมงามจติต์ บุรฉตัร บคุคลส�าคญัของโลก” 
ประจ�าปี 2560

	 ผศ.วิไลลักษณ์	 บุญเคลือบ	 อาจารย์ประจ�าส�านักวิชาศิลปศาสตร์	

เข้ารบัประทานรางวัล	“หม่อมงามจติต์	บรุฉตัร	บคุคลส�าคัญของโลก”	ประจ�าปี	

2560	 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าโสมสวลี	 พระวรราชาทินัดดามาตุ		

เมื่อวันท่ี	18	ตุลาคม	2560	ณ	โรงแรมแกรนด์	เมอร์เคียว	กรุงเทพฯ	จาก	

ผลงานทางวิชาการ

นศ.วิทย์การกีฬา คว้า 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 
ในการแข่งขันจักรยาน ACC Track Asia Cup 2017

	 นายธนาคาร	 ไชยยาสมบัติ	 นักศึกษาชั้นปีที่	 1	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ

สุขภาพ	 ส�านักวชิาวิทยาศาสตร์สขุภาพ	นกักีฬาจกัรยานทมีชาติไทย	 (ประเภทลู)่	 คว้า	 1	 เหรยีญทอง	

รายการพอยนต์เรซเยาวชนชาย	พร้อมด้วย	1	เหรยีญเงิน	รายการสแครช	เยาวชนชาย	และ	1	เหรยีญ

เงนิ		รายการเปอร์ซทูบุคคล	3	กม.	จากการแข่งขันจักรยานลู่เอซีซี	แทร็ก	2017	(ACC	Track	Asia	

Cup	2017)	ณ	สนามเวโลโดรม	การกีฬาแห่งประเทศไทย	ระหว่างวันที่	6	-8	ตุลาคม	2560
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คนเก่ง มฟล.

	 นายโยธิน	 ซนิเวียพรมราช	 นักศกึษาสาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง	 คว้ารางวัลฝีมือยอดเยี่ยม	 (Medallion	

for	 Excellence)	 สาขาเสริมความงาม	 (Beauty	 therapy)	 จากการแข่งขัน

ฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่	 44	 (the	 44th	 WorldSkills	 Competition)	

ระหว่างวันที่	14-18	ตุลาคม	2017	ณ	กรุงอาบูดาบี	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เด็ก มฟล. คว้าอีก 1 รางวัลระดับโลก 
การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่ 44

นักศึกษาการจัดการคว้ารองชนะเลิศอันดับ 1
จาก AIS BrandAge Award: Smart Farm to Table ปีที่ 11

	 นางสาวอารยา	ส่งศรีเกต	ุนกัศกึษาชัน้ปีท่ี	1	ส�านกัวิชาวิทยาศาสตร์

สขุภาพ	สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์	 ได้รบัรางวัลรองชนะเลศิอนัดบั	 2	

จากการประกวด	 ‘พจนศิลป์ ปี 2’	รับโล่รางวัล	พร้อมทุนการศึกษา	จ�านวน	

20,000	บาท	จัดการแข่งขันโดย	มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ร่วมกับ	

รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน	 (บริษัท	อสมท	จ�ากัด	มหาชน)	และ	บริษัท	ปตท.	

จ�ากัด	 (มหาชน)	 เมื่อวันที่	 29	 กันยายน	 ที่ผ่านมา	 ณ	 บริษัท	 อสมท	 จ�ากัด	

(มหาชน)

นักศึกษา มฟล. 
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขัน ‘พจนศิลป์ ปี2

	 นกัศกึษาสาขาวิชาบรหิารธุรกิจ	ส�านักวชิาการจดัการ	เข้าร่วมการประกวด

แผนธุรกิจระดับประเทศ	ในการแข่งขัน	AIS	Brand	Age	Award:	Smart	Farm	to	

Table	ปีที่	11	ตอน	“Smart	Farm	to	Table”	:	การตลาดสร้างฟาร์มสุข	ในชื่อทีม	

“มาสิ มาแอ่ว”		โดยได้แสดงความสามารถในการน�าเสนอแผนธุรกิจจนได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 รับเงินรางวัล	 50,000	 บาท	 พร้อมโล่รางวัล	 จาก

นักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคจ�านวน	21	ทีม

											 รายชื่อนักศึกษาทีม	“มาสิ	มาแอ่ว”

			 							•		นายป่าไม้	สาราลักษณ์

	 							•		นางสาวรวิสรา	อุดมศรี

	 							•		นางสาวสุพัตรา	หมื่นอาจ

	 								•	นายนภวัตร	พุทธะชา
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	 เมือ่วันพฤหัสบดท่ีี	26	ตลุาคม	2560	คณาจารย์พร้อมนักศกึษาส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ	มฟล.	ได้ปฏิบตัหิน้าทีจ่ติอาสาร่วมกับหน่วยแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย	 ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์	 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ	พระเมรุมาศจ�าลอง	 สนามบนิฝงูบนิ	 461	 อ�าเภอเมอืง	 จงัหวัดเชยีงราย	 โดยได้ปฏิบตัหิน้าทีร่่วมกับหน่วยแพทย์สนามและชดุปฐมพยาบาลหน่วยเดนิเท้า

ในจุดคัดกรอง	จุดพักรอ	และขบวนแถวถวายดอกไม้จันทน์	เพื่อดูแลประชาชนผู้เข้าร่วมพิธีอย่างทั่วถึง	

มฟล. เพื่อชุมชน

นักศึกษาส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ณ พระเมรุมาศจ�าลอง เชียงราย

	 โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี	 มฟล.	 ร่วมกับ	 โรงพยาบาล

แม่ฟ้าหลวง	ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาฟันแก่ประชาชนทั่วไป	เนื่องใน

โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	

ระหว่างวนัที	่31	ตลุาคม	-	1	พฤศจิกายน	2560	ณ	โรงเรยีนเจ้าพ่อหลวงอปุถัมภ์4	

ต�าบลแม่สลองใน	อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	จงัหวัดเชยีงราย	โดยมปีระชาชนเข้ารบั

บริการจ�านวนมาก

โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี มฟล.
ออกหน่วยให้บริการประชาชนฟรี

	 	 	 	 	 	 โครงการศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและ

อนภูุมภิาคลุม่แม่น�า้โขง	มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง	(MFU	Wellness	Center)	

จดัอบรม	 “ผูน้�าชมุชน/ตวัแทนชมุชนเพ่ือเป็นผูน้�าการเปลีย่นแปลงในการดแูล

สุขภาพแบบองค์รวม”	ครั้งที่	1	เมื่อวันเสาร์ที่	25	พฤศจิกายน	2560	ณ	ห้อง	

302	อาคารพลต�ารวจเอกเภา	สารสิน	โดยมีผู้น�าและตัวแทนชุมชนเข้าร่วม

จ�านวนมาก	ทัง้น้ีได้รบัเกียรตจิากอาจารย์วิมลมาศ	จนัทร์เชือ้	จากภาควิชาการ

พยาบาลอนามยัชมุชน	สขุภาพจติและการพยาบาลจติเวช	คณะพยาบาลศาสตร์	

มหาวิทยาลัยพะเยา	 บรรยายในหัวข้อ	 “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมใน

ฐานะผู้น�าด้านสุขภาพ-บทบาทของผู้น�าสุขภาพในการชะลอความเสื่อมทุก

ช่วงวัย”	และ	อาจารย์ศิริกูล	กล�่ากูล	อาจารย์แพทย์แผนไทยประยุกต์	มฟล.	

บรรยายในหัวข้อ	 “การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน	 ด้านคลื่นเสียงและดนตรี

บ�าบัด”

MFU Wellness Center จัดอบรมผู้น�าชมุชนรุน่ 1
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พิธีบ�าเพ็ญกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

	 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง	จัดพิธีบ�าเพ็ญกุศลเนือ่งในโอกาสครบ	1	ปี	

แห่งการสวรรคต	พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพิตร	

โดยในช่วงเช้ามีพิธีทางพระพุทธศาสนา	ณ	อาคารส�านักงานอธิการบดี	เพื่อ

แสดงออกถึงความความอาลัยและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหา

ทีส่ดุมไิด้	โดยม	ีรศ.ดร.วันชยั	ศริชินะ	อธิการบด	ีเป็นประธานในพิธี	พร้อมด้วย	

คณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 พนักงาน	 และนักศึกษา	 โดยในช่วงเย็นได้จัดพิธี

จดุเทียนแสดงความอาลยัและส�านึกในพระมหากรณุาธิคุณ	ณ	ลานเฉลมิพระเกียรตฯิ	

โดยบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีจุดเทียนและร่วมใจร้องเพลงสรรเสริญ

พระบารมีอย่างพร้อมเพรียงกัน

ตุลาคม

2560
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	 ส�านักวชิาแพทยศาสตร์	ร่วมกับ	โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง	

จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล	ประจ�าปี	2560	ณ	โถงอเนกประสงค์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 โดยมีผู้แทนจากโรงพยาบาลใน

จังหวัดเชียงราย	 บุคลากรทางการแพทย์	 นักศึกษาแพทย์	 นักศึกษา

พยาบาล	นักศึกษาสาธารณสุข	เข้าร่วมพิธี

ส�านกัวชิาแพทยศาสตร์ 
จดัพธิวีางพวงมาลาเนือ่งในวันมหิดล

กันยายน

2560
24

	 ส�านกัวิชาพยาบาลศาสตร์และส�านักวิชาทนัตแพทยศาสตร์	 จดัพิธี

ถวายเครือ่งสกัการะเนือ่งในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรนีครนิทรา-

บรมราชชนนี	 เมื่อวันศุกร์ที่	 20	 ตุลาคม	 2560	 ณ	 ลานพระราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 โดยมีผู้บริหาร	 คณาจารย์	 พนักงาน

และนักศกึษาจากส�านักวชิาพยาบาลศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์	เข้าร่วมพิธี	

ทัง้นีท้างรฐับาลได้ประกาศให้วันท่ี	21	ตลุาคม	ของทุกปีเป็นวนัพยาบาลแห่งชาติ	

และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ	 เพื่อเป็นการสดุดีพระเกียรติคุณฯ	 ต่อมา

ในวันที่	 21	 ตุลาคม	 2560	 รศ.ชุษณะ	 รุ่งปัจฉิม	 รองอธิการบดี	 น�าคณะ

บุคลากร	มฟล.	ถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ	ณ	โครงการพัฒนาดอยตุง	

ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ	เอกชน	ประชาชน	และกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่	เพื่อ

ร่วมแสดงความจงรักภักดี	และน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

น้อมร�าลึก
วันพระราชสมภพสมเด็จย่า

ตุลาคม

2560

20-21

ในรั้ว มฟล.
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	 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	 จัดงานมหกรรมหนังสือ	 มฟล.	

ประจ�าปี	2560	(	MFU	Book	Fair	2017)	ณ	อาคาร	M-Square	โดยได้เชิญ

นกัเขยีนดงัมาร่วมเสวนาและพบปะนกัอ่าน	เริม่จาก	อนุชติ	ค�าน้อย	เจ้าของเพจ	

“คิว้ต�า่”	ต่อด้วย	คณุหญิงวมิล	ศริไิพบลูย์	หรอื	“ทมยันต”ี	เจ้าของนยิายสดุคลาสสกิ	

คู่กรรม	ทวิภพ	ค่าของคน	ปิดท้ายที่	มนต์ชัย	ศิริลัทพร	หรือ	“ซ่อนกลิน่”	เจ้าของ

ผลงานท่ีน�ามาผลิตเป็นละคร	เช่น	ดวงใจอัคน	ี	คณุชายรชัชานนท์	โดยนักเขียนทุก

ท่านสร้างความประทับใจให้ผูม้าร่วมงานเป็นอย่างมาก	 นอกจากนีภ้ายในงาน

ยังมีร้านหนังสือให้เลือกซื้อกว่า	66	ร้าน		พร้อมส่วนลดมากมาย

มหกรรมหนังสือ มฟล. 
เชิญนักเขียนดังพบปะแฟนนักอ่าน

การแข่งขันหมากล้อมนานาชาติ
แม่ฟาหลวง ครั้งที่ 3

	 สถาบันขงจือ่แห่ง	มฟล.	ร่วมกับ	สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย	

จดัการแข่งขันหมากล้อมนานาชาติแม่ฟ้าหลวง	ครัง้ที	่3	 (CIMFU	INTERNATIONAL	

GO	TOURNAMENT	2017)	ณ	อาคารเฉลมิพระเกียรต	ิ72	พรรษาบรมราชนีินาถ	

เพ่ือเป็นการเผยแพร่กีฬาพ้ืนบ้านจีนที่ได้รับความนิยมและสร้างมิตรภาพ

ให้คนทั่วโลก		โดยแบ่งการแข่งขันเป็นประเภทเคียวและประเภทเฟรนด์ชิพ		

มีผู้ร่วมการแข่งขันกว่า	250	คน	มาจากทั่วประเทศ

พฤศจิกายน

2560

พฤศจิกายน

2560

13-17
	 ส�านักงานจดัการทรพัย์สนิและรายได้	มฟล.	ร่วมกับ	Singha	Park	Café	

เปิด	“ห้องอ่านหนงัสอื	Co-Working	Space”	บรเิวณด้านหน้าสงิห์ปาร์คคาเฟ่	

อาคาร	 M-Square	 เพื่อให้เป็นพื้นที่ท�ากิจกรรมสร้างสรรค์ของนักนักศึกษา	

โดยมีผู้บริหาร	คณาจารย์	นักศึกษา	มฟล.	และผู้บริหารจากสิงห์ปาร์ค	ให้

เกียรติเข้าร่วมงานส่งมอบ

มฟล. จับมือ Singha Park Café 
เปดห้องอ่านหนังสือ เพิ่มพื้นที่
สร้างสรรค์การเรียนรู้และใช้ชีวิต

พฤศจิกายน

2560

10-12

16

ในรั้ว มฟล.
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	 	นับเป็นกิจกรรมยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี	ส�าหรับชาวพนักงาน	มฟล.	กับ

กิจกรรมกีฬาพนักงานสัมพันธ์และวันครอบครัว	มฟล.ประจ�าปี	2560	อันมี

เป้าหมายเพ่ือสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรในภาคส่วนต่างๆ	

โดยในช่วงเช้าเป็นการแข่งขันกีฬา	 ซึ่งแบ่งพนักงานออกเป็น	 4	 สีคือ	 เขียว	

ส้ม	 ชมพู	 และฟ้า	 ท�าการแข่งขันกีฬาฮาเฮชนิดต่างๆ	 รวมทั้งแข่งขันกอง

เชียร์	 โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมคับคั่ง	ส่วนในช่วงค�่าเป็นกิจกรรม

วันครอบครัว	ซึ่งทุกคนได้ร่วมรับประทานอาหาร	และชมการแสดงมากมาย	

พร้อมลุ้นรับรางวัลพิเศษจากผู้บริหาร	 ในโอกาสนี้	 รศ.ดร.วันชัย	 ศิริชนะ	

อธิการบดี	 ได้กล่าวกับชาวพนักงาน	 มฟล.	 ว่า	 “ขอขอบคุณทุกคนที่ได้

ร่วมใจกันท�างานเพื่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงของเราให้เจริญก้าวหน้า	ปีที่

ผ่านมานั้นเป็นปีที่มหาวิทยาลัยมีการเติบโตสูงสุด	 ซึ่งส�าเร็จได้ด้วยความ

พยายาม	 ความเหนื่อยยาก	 และสติปัญญาของทุกคน	 ขอพระบารมีของ

สมเด็จย่า	 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ดลบันดาลประทานพรให้ทุกคนได้มี

ความสุขความเจริญ	ขอให้โชคดีมีชัยทุกคน”

กีฬาพนักงานสัมพันธ์
และวันครอบครัว มฟล. 
ประจ�าป 2560

มฟล. ร่วมกับ มูลนิธิโตโยต้า 
มอบ 423 ทุนเยาวชนเรียนดี
เขตภาคเหนือ

	 ส�านักวิชาศิลปศาสตร์	ร่วมกับ	มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย	จัดพิธี

มอบทุนการศกึษาโครงการเยาวชนไทยในวันพรุง่นี	้ประจ�าปีการศกึษา	2560	

ณ	หอประชุมสมเด็จย่า	มอบให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1-6	ใน

เขต	17	จังหวัดภาคเหนือ	และนักศึกษา	มฟล.	ที่มีผลการเรียนดีแต่

ขาดแคลนทุนทรัพย์	 เพื่อส่งเสริมโอกาสให้เยาวชนไทยได้รับการศึกษาใน

ระดับที่สูงขึ้น

ธันวาคม

2560
18

ธันวาคม

2560
22

	 คณะผูบ้รหิาร	คณาจารย์	พนักงาน	และนกัศกึษา	ร่วมให้การต้อนรบั	

ตนู	บอดีส้แลม	และทีมงานว่ิงการกุศลโครงการก้าวคนละก้าวเพ่ือ	11	โรงพยาบาล

ทั่วประเทศ	โดยมอบเงินสมทบทุนเข้าร่วมโครงการกว่า	1.6	แสนบาท	ด้าน

สมาคมนักศกึษาเก่า	มฟล.	และส�านักวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ	ร่วมสมทบอกี	

1	แสนบาท		ขณะที่ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์มอบกรอบรูปภาพสมเด็จย่า

และพระราชปรารภ	“คนดีของฉัน”	นอกจากนี้ภายในงานยังมี	MFU	Band	

ตัง้วงเล่นดนตรสีดเพ่ือร่วมเป็นก�าลงัใจให้กับพ่ีตนูและทมีก้าวทุกคน	 รวมท้ัง

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล	 มฟล.	 และส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพทีม่า

ออกบูธให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนท่ีมารอรับพ่ีตูนบริเวณหน้า

มหาวิทยาลัยอีกด้วย

มฟล. สมทบทุน
โครงการก้าวคนละก้าว 
เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

ธันวาคม

2560
25
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ปีท่ี: 27 ฉบับท่ี: 9806
วันท่ี: อังคาร 3 ตุลาคม 2560
Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

หน้า: 19(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: มฟล.ครบ19ปี-ย้ำป้ันบัณฑิตพร้อมเข้าสู่ตลาดโลก

รหัสข่าว: C-171003012123(3 ต.ค. 60/03:28) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 17.43 Ad Value: 20,916 PRValue : 62,748 Clip: Black/White(x3)

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 24830
วันท่ี: ศุกร์ 6 ตุลาคม 2560
Section: กีฬา/การศึกษา

หน้า: 24(บน)

หัวข้อข่าว: 19 ปี มฟล.น้อมนำพระราชดำรัส...รับใช้สังคม

รหัสข่าว: C-171006004027(6 ต.ค. 60/02:01) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 77.67 Ad Value: 170,874 PRValue : 512,622 Clip: Full Color(x3)

ข่าวสด |	3		ตุลาคม	2560	|	หน้า	19

เดลินิวส |	6		ตุลาคม	2560	|	หน้า	24

Volume: 42 No: 55290
Date: Wednesday 18 October 2017
Section: First Section/THAILAND

Page: 3A(Top Left)

Photo News: FACE TIME

News ID: C-171018003050 (18 Oct 17/06:11) Page: 1/1

The Nation
Circulation: 68,200
Ad Rate: 2,050

Col.Inch: 24.06 Ad Value: 49,323 PRValue : 147,969 Clip: Full Color(x3)

The Nation |	18	ตุลาคม	2560	|	หน้า	3A

ปีท่ี: 31 ฉบับท่ี: 10618
วันท่ี: พุธ 18 ตุลาคม 2560
Section: การเงิน-ลงทุน/Think StartUp

หน้า: 24(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: มฟล.มอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรนายกฯ

รหัสข่าว: C-171018011013(18 ต.ค. 60/06:29) หน้า: 1/1

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,450

Col.Inch: 37.50 Ad Value: 54,375 PRValue : 163,125 Clip: Black/White(x3)

กรุงเทพธุรกิจ |	18	ตุลาคม	2560	|	หน้า	24

ปีท่ี: 68 ฉบับท่ี: 21821
วันท่ี: พฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2560
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: มฟล.ชู 11 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร "เจ้าคุณวัน"

รหัสข่าว: C-171019039195(18 ต.ค. 60/08:13) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 13.37 Ad Value: 21,392 PRValue : 64,176 Clip: Black/White(x3)

ไทยรัฐ |	19	ตุลาคม	2560	|	หน้า	12

ปีท่ี: 15 ฉบับท่ี: 5391
วันท่ี: ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2560
Section: ธุรกิจตลาด/เอสเอ็มอี

หน้า: B11(กลาง)

หัวข้อข่าว: ผุดศูนย์สุขภาพลุ่มน้ำโขง แม่ฟ้าหลวงใช้งบ4,000ล้าน เล็งเปิดบริการครบวงจรปี'61...

รหัสข่าว: C-171110006181(10 พ.ย. 60/06:31) หน้า: 1/1

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 45.97 Ad Value: 50,567 PRValue : 151,701 Clip: Full Color(x3)

โพสทูเดย |	10	พฤศจิกายน	2560	|	หน้า	B11

ปีท่ี: 27 ฉบับท่ี: 9848
วันท่ี: อังคาร 14 พฤศจิกายน 2560
Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

หน้า: 19(กลาง)

ภาพข่าว: ดนตรีในสวน

รหัสข่าว: C-171114012129(14 พ.ย. 60/04:55) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.58 Ad Value: 11,496 PRValue : 34,488 Clip: Black/White(x3)

ข่าวสด |	19	พฤศจิการยน	2560	|	หน้า	19

ปีท่ี: 68 ฉบับท่ี: 23581
วันท่ี: อังคาร 21 พฤศจิกายน 2560
Section: First Section/-

หน้า: 11(บนซ้าย)

คอลัมน์: แวดวงของเรา: มฟล.จัดละครเวทีภาษาจีน

รหัสข่าว: C-171121021074(21 พ.ย. 60/06:30) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 14.82 Ad Value: 12,597 PRValue : 37,791 Clip: Black/White(x3)

สยามรัฐ |	21	พฤศจิกายน	2560	|	หน้า	11

ปีท่ี: 40 ฉบับท่ี: 14520
วันท่ี: อังคาร 12 ธันวาคม 2560
Section: ประชาช่ืน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

หน้า: 21(กลาง)

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: มฟล.มอบเสื้อกาวน์ทันตะ

รหัสข่าว: C-171212038098(11 ธ.ค. 60/07:11) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 9.44 Ad Value: 14,632 PRValue : 43,896 Clip: Full Color(x3)

มติชน 	|	12	ธันวาคม	2560	|	หน้า	21

มฟล. ในสื่อ
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The Nation |	18	ตุลาคม	2560	|	หน้า	3A

ปีท่ี: 27 ฉบับท่ี: 9833
วันท่ี: จันทร์ 30 ตุลาคม 2560
Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

หน้า: 19(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: มฟล.อวดหัตถศิลป์กระดาษ

รหัสข่าว: C-171030012078(30 ต.ค. 60/02:50) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 13.07 Ad Value: 15,684 PRValue : 47,052 Clip: Black/White(x3)

ข่าวสด |	30	ตุลาคม	2560	|	หน้า	19

ปีท่ี: 68 ฉบับท่ี: 23581
วันท่ี: อังคาร 21 พฤศจิกายน 2560
Section: First Section/-

หน้า: 11(บนซ้าย)

คอลัมน์: แวดวงของเรา: มฟล.จัดละครเวทีภาษาจีน

รหัสข่าว: C-171121021074(21 พ.ย. 60/06:30) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 14.82 Ad Value: 12,597 PRValue : 37,791 Clip: Black/White(x3)

สยามรัฐ |	21	พฤศจิกายน	2560	|	หน้า	11

ปีท่ี: 68 ฉบับท่ี: 23568
วันท่ี: จันทร์ 6 พฤศจิกายน 2560
Section: First Section/การศึกษา

หน้า: 11(ขวา)

ภาพข่าว: ถวายผ้าพระกฐิน

รหัสข่าว: C-171106021049(6 พ.ย. 60/06:13) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 18.01 Ad Value: 15,308.50 PRValue : 45,925.50 Clip: Black/White(x3)

ปีท่ี: 68 ฉบับท่ี: 21858
วันท่ี: เสาร์ 25 พฤศจิกายน 2560
Section: First Section/-

หน้า: 14(บน)

ภาพข่าว: ทักษะผู้นำ

รหัสข่าว: C-171125039002(24 พ.ย. 60/08:21) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 10.73 Ad Value: 17,168 PRValue : 51,504 Clip: Black/White(x3)

ไทยรัฐ |	25	พฤศจิกายน	2560	|	หน้า	14

สยามรัฐ |	6	พฤศจิกายน	2560	|	หน้า	11

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 24897
วันท่ี: อังคาร 12 ธันวาคม 2560
Section: กีฬา/การศึกษา

หน้า: 24(กลาง)

ภาพข่าว: แข่งทำอาหาร

รหัสข่าว: C-171212004052(12 ธ.ค. 60/02:10) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 10.53 Ad Value: 23,166 PRValue : 69,498 Clip: Full Color(x3)

เดลินิวส |	12	ธันวาคม	2560	|	หน้า	24

ปีท่ี: 68 ฉบับท่ี: 21880
วันท่ี: อาทิตย์ 17 ธันวาคม 2560
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างขวา)

คอลัมน์: เด็กเด็ดเด็ด

รหัสข่าว: C-171217009112(17 ธ.ค. 60/03:30) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 45.87 Ad Value: 73,392 PRValue : 220,176 Clip: Black/White(x3)

ปีท่ี: 40 ฉบับท่ี: 14520
วันท่ี: อังคาร 12 ธันวาคม 2560
Section: ประชาช่ืน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

หน้า: 21(กลาง)

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: มฟล.มอบเสื้อกาวน์ทันตะ

รหัสข่าว: C-171212038098(11 ธ.ค. 60/07:11) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 9.44 Ad Value: 14,632 PRValue : 43,896 Clip: Full Color(x3)

ปีท่ี: 27 ฉบับท่ี: 9875
วันท่ี: จันทร์ 11 ธันวาคม 2560
Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

หน้า: 19(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: ม.แม่ฟ้าหลวงเปิดอบรมหลักจริยธรรมในมนุษย์

รหัสข่าว: C-171211012094(11 ธ.ค. 60/02:55) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 13.94 Ad Value: 16,728 PRValue : 50,184 Clip: Black/White(x3)

ข่าวสด |	11	ธันวาคม	2560	|	หน้า	10

ไทยรัฐ |	17	ธันวาคม	2560	|	หน้า	12

ปีท่ี: 68 ฉบับท่ี: 21884
วันท่ี: พฤหัสบดี 21 ธันวาคม 2560
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(กลาง)

ภาพข่าว: โครงการศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

รหัสข่าว: C-171221039154(20 ธ.ค. 60/08:23) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 10.97 Ad Value: 17,552 PRValue : 52,656 Clip: Black/White(x3)

ปีท่ี: 68 ฉบับท่ี: 21884
วันท่ี: พฤหัสบดี 21 ธันวาคม 2560
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(กลาง)

ภาพข่าว: โครงการศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

รหัสข่าว: C-171221039154(20 ธ.ค. 60/08:23) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 10.97 Ad Value: 17,552 PRValue : 52,656 Clip: Black/White(x3)

ไทยรัฐ |	17	ธันวาคม	2560	|	หน้า	21

มฟล. ในสื่อ

19รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 24
ตุลาคม - ธันวาคม 2560




