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20 ป มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กับการพัฒนาเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ก้าวสู่	 20	 ปีแห่งการสถาปนา

อย่างเต็มภาคภูมิ	ด้วยทุกก้าวย่างท่ีได้น้อมน�าเอาแนวพระราชปณิธาน

อันงดงามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 ในการ	 “ปลูกปา...

สร้างคน”	 อันเป็นถ้อยค�าเรียบง่าย	 แต่กลับเป็นเข็มทิศแห่งการเดินทางที่

ยิ่งใหญ่	ก้าวสู่ภารกิจอันแน่วแน่แจ่มชัดของมหาวิทยาลัย

	 20	ปีเตม็แห่งการเดนิทางอนัน่าประทบัใจ	เราเป็นเรอืล�าใหญ่ทีน่�าพา

เหล่าบณัฑิตมากกว่า	 20,000	 คน	 เดนิทางถึงฝังฝัน	 สร้างบคุลากรคุณภาพ

ออกไปเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาสังคมในภาคส่วนต่างๆ	ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ	ด้วยแรงก�าลังของบุคลากรในภาระหน้าที่ต่างๆ	ที่ประสาน

ความร่วมมอืร่วมใจ	 เป็นฟันเฟืองผลกัดันพันธกิจในหลากหลายด้านให้สมัฤทธ์ิผล

ท้ังการผลิตบัณฑิต	สร้างงานวิจัย	ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม	สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม	และสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ

ปวงชน

	 ส�าหรบัชาวมหาวิทยาลยัแล้ว..	20	ปี	แห่งการสถาปนามหาวิทยาลยั

แม่ฟ้าหลวง	 เป็นอีกก้าวส�าคัญแห่งความส�าเร็จ	 เป็นเส้นทางแห่งความ

ภาคภูมิใจ	 และในโอกาสส�าคัญเช่นนี้	 เหล่าบุคลากรในภาคส่วนต่างๆ	 ได้

ถ่ายทอดเรื่องราวความผูกพันที่มีต่อมหาวิทยาลัยภายใต้พระนามแห่งน้ี	

และยังคงมุ่งหน้าขับเคล่ือนภารกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็นศูนย์กลาง

ทางด้านการศึกษา	เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาประเทศชาติด้วยความมั่นคง	มั่งคั่ง	

และยั่งยืน

3รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 26
เมษายน - มิถุนายน 2561



	 “เป็นพนักงานคนแรกของมหาวิทยาลยั	เข้ามาตัง้แต่เริม่ต้นจนถึง	
ปัจจบุนั	 ได้เห็นพัฒนาการทกุด้านจากทีไ่ม่มอีะไรเลย	 จนเป็นมหาวทิยาลยั
แม่ฟ้าหลวงท่ีเตบิโตในปัจจบุนั	ต้องชืน่ชมนักศกึษารุน่แรกทีเ่ข้ามาในตอนท่ี	
มหาวิทยาลัยยังไม่มีอะไรเลย	 แต่เขามีความเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยจะ
ท�าให้เขาส�าเร็จการศึกษาได้
	 “หากถามว่ารักแม่ฟ้าหลวงไหม?	 ...มันเป็นความผูกพันเพราะ
อยู่มาตั้งแต่เริ่มต้น	 ระยะเวลา	 20	 ปีของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ฟังดู
เหมือนยาวนาน	แต่ว่าเรายังต้องเดินต่อไปอีกไกล	และสิ่งที่อยากให้คงอยู่
กับแม่ฟ้าหลวง	 คือความเป็นแม่ฟ้าหลวง	 เพราะว่าเราคงไม่สามารถที่จะ
ไปเหมือนมหาวิทยาลัยอื่นได้	 อยากเห็นพัฒนาการของแม่ฟ้าหลวงยิ่งๆ	
ขึ้นไป”

ผศ.ดร.มชัฌิมา นราดศิร 
พนักงานคนแรก
ของมหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน
รองอธิการบดี
และรักษาการคณบดี
ส�านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

		 “ในโอกาสครบรอบ	20	ปี	มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง	ก่อนอืน่ต้อง
ขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในวิชาชีพแพทย์	 ในเร็วๆ	 นี้
เราจะมศูีนย์การแพทย์มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง	รวมถึงโรงพยาบาลทันตกรรม	
ผมหวังว่าจะท�าให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการรักษาอย่างดีท่ีสุดและ	
เท่าเทียมกัน	ในฐานะของแพทย์ในอนาคตผมก็อยากเป็นแพทย์ท่ีด	ีได้ดูแล
สขุภาพของท้ังพ่ีน้องชาวเชยีงรายและประชาชนในแถบอนุภูมภิาคลุม่น�า้โขง	
ส่ิงที่อยากเห็นต่อไปในอนาคต	 คืออยากให้มหาวิทยาลัยแห่งน้ียังเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส	 ทั้งในด้านการศึกษาและด้านการแพทย์	 สร้าง
บุคลากรที่ดีมีคุณภาพให้แก่ประเทศไทย”

กิตติวัฒน์ วัฒนะกิจ
นักศึกษาแพทย์
ส�านักวิชาแพทยศาสตร์ 

	 “รู้สึกภูมิใจที่ได้เข้ามาท�างานตรงนี้	 การดูแลไม้ดอกไม้ประดับ
เป็นงานละเอยีดอ่อน	 ต้องท�าด้วยมอืและท�าด้วยใจ	 ตัง้แต่การเพาะเมลด็เลก็ๆ	
จนเติบโต	 ท่านอธิการบดีเคยถามว่าถ้าเข้ามาอยู่แม่ฟ้าหลวงแล้วจะ
ท�าให้แม่ฟ้าหลวงเป็นอย่างไร	 ก็ตอบท่านว่าจะท�าให้พื้นที่ทุกส่วนเขียวขจ	ี
ท่านบอกว่าขอให้ท�าจริงนะแล้วฉันจะคอยดูเธอ	ในปีที่	20	นี้ก็ขอให้
มหาวิทยาลัยของเราเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ	 ผลิตนักศึกษาคุณภาพ
และท�าชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยของเราขจรขจายไปไกล	ทั่วโลกเลย”

เสถยีร ต๊ะต้องใจ
เจ้าหน้าที่เกษตร
สวนพฤกษศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหาราชา

		 “ในโอกาสครบรอบ	 20	 ปี	 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย	
แม่ฟ้าหลวง	 ในวันที่	 25	 กันยายน	 2561	 นี้	 จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยได้
เจริญเติบโตและมพัีฒนาการมาอย่างต่อเนือ่งตามล�าดบั	 ซึง่ได้ด�าเนนิการ	
ตามเป้าหมาย	 ตามพันธกิจ	 และปณิธานทีต้ั่งไว้ในทกุด้าน	 ทัง้การสร้างคน	
สร้างความรู้	 สร้างคุณภาพ	และสร้างคุณธรรม	สิ่งหนึ่งท่ีประทับใจก็คือ
การทีไ่ด้มส่ีวนร่วมในการด�าเนินงานให้เกิดผลส�าเรจ็ในทุก 	ๆ ด้านของมหาวิทยาลัย	
ตามแนวด�าเนินงาน	 New	 Different	 Better	 ซึ่งเราสามารถตอบโจทย์	
สิ่งที่ตั้งไว้	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาไม่ใช่แค่ในท้องถิ่น	 หรือในเขตภาคเหนือ
เท่านั้น	แต่ครอบคลุมถึงอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง”	
	 “ในการครบรอบ	 20	 ปี	 เราได้มองเห็นความส�าเร็จที่เป็นผลมา
จากสิ่งที่พวกเราท�านับจากวันเริ่มต้น	 และในอีก	 10	 ปีข้างหน้า	 เราจะได้
เห็นความส�าเร็จอันย่ิงใหญ่ที่ชาวมหาวิทยาลัยจะท�าร่วมกันนับแต่วันน้ีไป	
หากจะให้อวยพรในโอกาสวนัเกิด	 ส�าหรบัสถาบนัแห่งนีอ้าจไม่ใช่ถ้อยค�าอวยพร	
หากแต่เป็นภารกิจและก�าลังใจท่ีฝากฝังให้กับประชาคมชาวแม่ฟ้าหลวง
ที่จะได้เดินหน้าร่วมกันพัฒนาสถาบันแห่งนี้	 ให้เติบโตก้าวหน้าต่อไปใน
อนาคต”

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ 
รองอธิการบดี

เรื่องจากปก
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	 “จากสมยัท่ีเป็นนักศกึษารุน่แรก	จนมาท�างานเป็นอาจารย์ในวันนี	้
ได้เห็นพัฒนาการของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด	 อย่างเช่นต้นไม้เล็กๆ	 ที่
เราเคยไปปลกูกับเพ่ือนบนดอยหลงัมหาวิทยาลยั	 มนัเจรญิเติบใหญ่ในวันน้ี	
คล้ายเป็นตวัแทนว่าเราได้เจริญเตบิโตมาด้วยกัน	 ในโอกาสครบรอบ	 20	 ปี	
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง	 ก่อนอืน่ก็ต้องขอสขุสนัต์วันเกิด	
อยากจะให้มพัีฒนาการแบบน้ีไปเรือ่ย 	ๆ และอยากให้บรรยากาศแห่งความสขุ	
มีความสนุกสนานแบบนี้ตลอดไป”

อาจารย์ 
ดร. สุทธพิร พนิิจสวุรรณ 
นักศึกษารุ่นที่ 1 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

ปัจจุบัน 
อาจารย์ประจ�า
ส�านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

	 “ ในฐานะของพนักงานที่ ได ้มี โอกาสเข ้ ามาท�างานใน
มหาวิทยาลัย	 ตั้งแต่เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก	 เมื่อปีการศึกษา	 2542	 จาก	
วันน้ันจวบวันน้ี	 ได้เห็นมหาวิทยาลยัมพัีฒนาการมาโดยตลอดท้ังด้านกายภาพ	
และด้านวิชาการ	 ในวันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 สิ่งท่ี	
อยากเห็นในก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยคือการสร้างนักวิชาการและ	
นกัวิจยัทีม่คุีณภาพให้มากย่ิงขึน้	เพ่ือผลติผลงานวิจยัดีๆ 	ทีส่ร้างคณุประโยชน์
แก่สังคมและประเทศชาติ
	 “อยากให้ค�าจ�ากัดความของ	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ว่าเป็น
แหล่งท่ีให้ความรูท้างด้านวิชาการ	 และให้บรกิารทางการแพทย์แก่ปวงชน
ชาวไทยสืบไป”

สชุาดา พฑัฒนะ (ป้าตุม่) 
พนักงานล�าดับที่ 4
อดีตหัวหน้าส่วนทะเบียน
และประมวลผล

ปัจจุบัน 
พนักงานอาวุโส 

	 “สิ่งที่ฉันชอบในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ก็คือสิ่งแวดล้อม
ทีส่วยงาม	รวมถึงสภาพแวดล้อมทางสงัคมและวัฒนธรรม	มกิีจกรรมให้ท�า	
มากมาย	 สิ่งที่ดีอีกอย่างคือมีเพื่อนที่มาจากหลายประเทศ	 เราสามารถ
เรียนรู ้จากประสบการณ์ของกันและกัน	 ท�าให้เราเข้าใจกันมากข้ึน	
ในโอกาสครบรอบ	20	ปี	อยากบอกว่าขอขอบคุณ	ส�าหรับทุกสิ่งดีๆ	และ
โอกาสหลายๆ	อย่าง	 ที่ท�าให้รู้จักผู้คนที่น่ารัก	 เพื่อนที่ดี	 อาจารย์ที่ดี	 และ
ท�าให้ฉันได้พัฒนาตัวเองมากขึ้น”

Styliani Gkovesi
(Greece)

นักศึกษา
สาขาวชิาการพฒันาระหว่างประเทศ
ส�านักวิชานวัตกรรมสังคม

	 	 	 	 	 	 	“ถ้ามหาวิทยาลัยเป็นเพื่อนคนหนึ่ง	ในโอกาสวันเกิดครบรอบ	20	ปี	
ผมอยากบอกว่า	ขอบคุณที่แบ่งปันประสบการณ์ดีๆ	ให้กัน”

Adam Michael Kileel
(Canada)

นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย 
ส�านักวิชาศิลปศาสตร์

	 “20	ปี	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	หนูว่าเป็นก้าวที่ส�าคัญ	แต่สิง่
ส�าคญัทีส่ดุไม่ใช่จ�านวนปี	แต่เป็นเรือ่งของคณุภาพและความพร้อมทางด้าน
การศึกษา	ระยะเวลา	20	ปี	เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานพอสมควร	การเตบิโต	
ทีม่องเหน็ได้ชดัเจนอาจจะเป็นตวัอาคาร	 สิง่ปลกูสร้างต่างๆ	 ท่ีปัจจบุนัดทัูน
สมัยมากขึ้น	 แต่มหาวิทยาลัยยังไม่หยุดพัฒนาแน่นอน	 ในแต่ละปีเราจะ
ได้เห็นความก้าวหน้าของมหาวิทยาลยัและความพร้อมทีม่ากขึน้	 เช่นเดยีวกับ
เราที่โตขึ้น	มหาวิทยาลัยก็โตขึ้น	เราก็เติบโตไปพร้อมๆ	กัน”

พราวดารา หงษ์สามสบิเจด็
นักศึกษาทันตแพทย์
ส�านักวิชาทันตแพทยศาสตร์

เรื่องจากปก
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	 “ในฐานะสื่อมวลชนที่มองเห็นมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น	 เวลาน้ัน
จงัหวัดเชยีงรายมคีวามต้องการมหาวิทยาลยั	 โดยมกีารผนึกก�าลงักันจาก
ทุกภาคส่วน	 ท้ังรฐัและเอกชน	ตลอดจนภาคการเมอืง	 ในอนัท่ีต้องการให้เกิด
มหาวทิยาลัยของเชยีงรายขึน้	 รวมทัง้ได้ร่วมกันรณรงค์ผลกัดันกระทัง่บรรลผุล
ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ตามท่ีมุ ่งหวัง	เวลานี้มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงครบรอบ	 20	 ปีแห่งการก่อตั้งแล้ว	 ในฐานะสื่อมวลชนเห็นว่า	
บุคลากรมหาวิทยาลัย	น�าโดยอธิการบดี	รศ.ดร.วันชัย	ศิริชนะ	ด�าเนินการ
ได้เกินกว่าที่ได้ตั้งความหวังไว้ไปมาก	เรียกได้ว่า...เกินความฝัน
	 “เมื่อมีทีมงานมีความสามารถ	ท�าให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมี
ความเจริญเติบโตในด้านต่างๆ	แบบก้าวกระโดด	ทั้งการเรียนการสอนเป็น
ภาษาองักฤษ	ท้ังมสี�านักวิชาท่ีสงัคม	ทีต่ลาดแรงงานต้องการ	เป็นทีย่อมรับ
ไม่เฉพาะในประเทศแต่เป็นระดบัสากล	อกีทัง้ยังเกิดศนูย์การแพทย์ฯ	ขึน้มา
พวกเราสือ่มวลชนมองความเจรญิเตบิโตของมหาวิทยาลยัด้วยความยินดี	
ส�าหรับก้าวต่อไปในปีที่	 20	 ไปสู่อนาคตข้างหน้า	 ในฐานะสื่อมวลชนมอง
ว่าการรักษาคุณภาพมาตรฐานในการจัดการศึกษาไว้อย่างหนักแน่น
มั่นคง	เป็นสิ่งส�าคัญที่สุดของสถาบันการศึกษา	ตลอดจนสร้างนักศึกษาที่
มีอัตลักษณ์	เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยก้าวหน้าต่อไป”

คุณโชติศิริ ดารายน
บรรณาธิการหนงัสอืพมิพ์เชยีงราย 
นายกสมาคมสื่อมวลชน
และนักประชาสัมพันธ์เชียงราย 

	 “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง		เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้
ทุ่มเทให้กับด้านการศึกษา	 โดยเฉพาะด้านการวิจัย	 เรามีห้องทดลองให้
สามารถใช้ได้ทั้งชั้น	 ทุกอย่างจัดเตรียมให้พร้อม	 ส่ิงท่ีผมประทับใจคือ
ชีวิตที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	เป็นส่ิงที่มหัศจรรย์มาก	คุณมีโอกาสพบ
ผู้คนท่ีมีความแตกต่างกันมาจากหลากหลายวัฒนธรรม	 การมาเรียน
ที่น่ีคุณไม่ต้องกังวลเลย	 เพราะคนไทยเป็นกันเองมาก	 แต่คุณก็ต้องมี
ทัศนคติที่ดีและวางเป้ามาหมายที่ดีว่าคุณจะมาท�าอะไรท่ีน่ี	 เรียนรู้จาก
ความแตกต่างและน�ามาพัฒนาตัวเอง	ในโอกาสครบรอบ	20	ปี	ผมหวัง
ว่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยังคงทุ่มเทให้กับงานวิจัยเช่นนี้ต่อไป”

Jing Kui Liu
(China)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ปัจจุบัน นักวิจัย

	 “ทีห่นูมโีอกาสได้เรยีนหนงัสอื	ก็เพราะว่าได้รบัทนุการศึกษาสรินิธร
ของมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง	ทุนน้ีท�าให้หนไูด้เดนิตามความฝันว่าอยากจะ
เป็นพยาบาลมาตั้งแต่เด็ก	 การได้รับทุนของมหาวิทยาลัยเป็นโอกาสที่ดี
ที่สุดในชีวิตของหนูเลยก็ว่าได้	ในโอกาสครบรอบ	20	ปี	ของมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง	 ก็อยากให้ยังคงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาสตลอดไป	 และ
สนบัสนนุให้มทุีนการศกึษาแบบนี	้ เพ่ือท่ีน้องๆ	ทีข่าดแคลนทนุทรพัย์	จะได้
มีโอกาสมีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนที่หนูได้รับ”

กมลพรรณ สายวงค์ใจ 
นักศึกษาพยาบาล
ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์
นักศึกษาทุนสิรินธร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

	 “ผมเข้ามาอยู่ทีน่ี่ตัง้แต่ปี	2545	 เป็นระยะเวลากว่า	17	 ปี	 ได้เห็น
ความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารและพนักงาน	 ท�าให้มหาวิทยาลัยแห่งน้ี
เติบโตมาด้วยความมั่นคง	ดังนั้นในวาระครบรอบ	20	ปีแห่งการสถาปนา	
ในฐานะท่ีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตั้งข้ึนมาเพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานแห่ง
ความจงรกัภักดขีองปวงชนชาวไทยทีม่ต่ีอ	 สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน	ี
ขอดวงวิญญาณของสมเด็จย่าอันศักดิ์สิทธ์ิ	 รวมทั้งความตั้งใจดีของ
ชาวมหาวิทยาลัย	 ส่งผลให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งน้ีเติบโตข้ึนไป
เป็นขุมพลังทางปัญญาของประเทศชาติตลอดไป”

วเิชยีร ขานฤทธี
อดีตหัวหน้า
ส่วนสารบรรณ อ�านวยการ
และนิติการ 

ปัจจุบัน พนักงานอาวุโส

เรื่องจากปก
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	 ส�านักวิชาการจัดการ	จัดกิจกรรม		Management Fiesta for

MFU 20th Anniversary	 เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ	 20	 ปี	 ของ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและส�านักวิชาการจัดการ	 ระหว่างวันที่	 23-28	

เมษายน	 2561	 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ	 เช่น	 นิทรรศการความเป็นมา

ของส�านักวิชาและผลงานอันยอดเยี่ยมของทุกสาขาวิชา	 คือ	 บริหารธุรกิจ	

เศรษฐศาสตร์	การบญัช	ีการท่องเทีย่ว	ธุรกจิการบนิ		อตุสาหกรรมการบรกิาร	

และโลจสิตกิส์และโซ่อปุทาน		นอกจากน้ียังมกีารจดัเวิร์คชอ็ป	สมัมนาพิเศษ	

แข่งขันทักษะทางวิชาการ	แข่งขันท�าอาหาร	งานออกร้าน	ท้ังช็อปท้ังชิม

ชมหนงักลางแปลง	การแสดงบนเวท	ีคอนเสร์ิตจากวงซซีนัไฟว์		พร้อมจบัแจก

ของรางวัลมากมาย	 โดยมีผู้เข้าร่วมงานล้นหลาม	 	 เรียกได้ว่าได้ท้ังความ

สนุกสนานและประสบการณ์สร้างสรรค์แบบจัดเต็ม

	 ดร.ฉตัรฤด ี จองสรุยีภาส	 คณบดสี�านักวิชาการจดัการ	 กล่าวใน

โอกาสพิเศษนี้ว่า	 ตลอดระยะเวลา	 20	 ปีเต็มของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

และส�านักวิชาการจดัการ	 ทางคณาจารย์และนกัศกึษาของส�านกัวิชาการจดัการ

ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเน่ือง	 และมี

ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหน่ึงของความส�าเร็จในวันนี้	 กิจกรรมต่างๆ	

ทีไ่ด้จดัขึน้ในงาน	Management	Fiesta	for	MFU	20th	Anniversary	นับเป็น

การแสดงพัฒนาการและศักยภาพของส�านักวิชาการจัดการ	 ซึ่งมุ่งหวัง

อยากให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

ส�านกัวชิาการจัดการ จัดงานฉลองครบรอบ 20 ป
Management Fiesta for MFU 20th Anniversary
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JSPS จากญี่ปุน เยือน มฟล. พร้อมสนับสนุนทุนนักวิจัย

	 ส่วนบริการงานวิจัย	 มฟล.	 ร่วมกับ	 องค์การส่งเสริมวิชาการแห่ง

ประเทศญ่ีปุน่เพ่ือการส่งเสรมิวิทยาศาสตร์	(Japan	Society	 for	 the	Promotion	

of	Science	 :	 JSPS)	จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและทุนการศึกษา	

“JSPS	 Guidance	 Seminar”	 ส�าหรับบุคลากร	 มฟล.	 ที่สนใจขอรับทุนวิจัย

และทุนการศึกษาต่อ	 ณ	 ประเทศญี่ปุ่น	 รวมทั้งยังใช้โอกาสนี้สร้างเครือข่าย

ความร่วมมือระหว่าง	มฟล.	กับหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น	โดย

มี	 รศ.ดร.ชยาพร	 วัฒนศิริ	 รองอธิการบดี	 	 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและ

เจ้าหน้าทีจ่าก	JSPS	ซึง่น�าโดย	Prof.	Kuniaki	Yamashita,	Director	of	JSPS	

เมื่อวันพฤหัสบดีที่	17	พฤษภาคม	2561		ที่ห้องชงโค	ชั้น	3	อาคาร	M-Square

อาจารย์ มฟล. เปนวิทยากร
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก

	 ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน	 2561	 ผศ.	 ดร.โกวิทย์	 นามบุญมี	

อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรอาชวีอนามยัและความปลอดภยั	 ส�านักวิชาวทิยาศาสตร์

สุขภาพ	 มฟล.	 ได้รับเชิญจาก	 School	 of	 Public	 Health,	 University	 of	

Michigan	สหรฐัอเมริกา	เพ่ือเป็น	Visiting	Professor	สอนในรายวิชา	Public	

Health	Issues	in	the	ASEAN	Community	(EHS	796	004	WN	2018)	และ

ได้ร่วมเป็นวิทยากรน�าเสนอสถานการณ์ของประเทศไทย	จากการที่ได้ศึกษา

ผลกระทบด้านสุขภาพท่ีเกิดขึ้นในชุมชนที่มีการท�างานคัดแยกขยะ

อิเล็กทรอนิกส์	 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์

ระดับโลก	Changing	the	Global	E-waste	Cycle:	Health,	Sustainability,	

Policy,	Design	ณ	Amphitheater,	Rackham	Graduate	School,	University	

of	Michigan	ซึ่งมีนักวิจัย	นักวิชาการ	และ	Policy	maker	ร่วมการประชุมทั้ง

จาก	Ghana,	Canada,	China,	Chile,	Switzerland,	United	Nation,	และ	

United	 State	 เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการวิจัยที่จะสนับสนุนการจัดการ

ปัญหาขยะดังกล่าว

มฟล. กับนานาชาติ
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มฟล. หนุน ภูฏาน ผลิตเครื่องส�าอางจากพืชพันธุ์ธรรมชาติ

	 ผศ.ดร.ร่มเย็น	โกไศยกานนท์	รองอธิการบดี	มฟล.เปิดเผยว่า	ทาง

มหาวิทยาลัยมีความยินดีกับ	Menjong	Sorig	Pharmaceuticals	(MSP)	ใน

สังกัดกรมบริการแพทย์แผนโบราณ	(Department	of	Traditional	Medical	

Service	:	DTMS)	กระทรวงสาธารณสุข	ราชอาณาจักรภูฏาน	ในการเปิดตัว

ผลติภณัฑ์เคร่ืองส�าอางจากธรรมชาตใินประเทศ	และพืชพันธ์ุจากเทือกเขาสงู	

อันประกอบด้วย	ครมีต่อต้านริว้รอยจากมะขามป้อม	(Himalayan	Gooseberry	

Anti-wrinkle	cream)	สบู่ขมิ้น	(Turmeric	soap)	สบู่มะค�าดีควาย(Soap	nut	

soap)	และครมีล้างมอืดอกกุหลาบพันปี	 (Rhododendron	Hand	Sanitizer)	

โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นความส�าเร็จจากการฝกพัฒนาและการจัดอบรม

แก่เจ้าหน้าที่ของสถาบัน	ตามกรอบความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง	มฟล.	

กับกรมบริการแพทย์แผนโบราณ	ภูฏาน	ทีไ่ด้ลงนามความร่วมมอืทางวิชาการ

เมื่อปี	2558

	 รองอธิการบด	ีมฟล.	กล่าวว่า	จากความร่วมมอืทางวิชาการดงักล่าว	

ทาง	มฟล.	โดยส�านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง	ได้ด�าเนินการจัดสัมมนา

และฝกอบรม	ท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของ

กรมบริการแพทย์แผนโบราณ	ทั้งที่ภูฏาน	และ	มฟล.	จ.เชียงราย	เพื่อให้เกิด

การพัฒนาผลติภณัฑ์จากธรรมชาตอิย่างย่ังยืน	 ทัง้น้ีด้วยสภาพทางภูมศิาสตร์

ของราชอาณาจักรภูฏาน	 ที่เป็นเทือกเขาสูงและยังคงมีพันธุ์ไม้หลากหลาย

ทางชวีภาพ	 ท�าให้สามารถพัฒนาผลติภัณฑ์เครือ่งส�าอางทีม่คีณุภาพจนเป็น

ผลส�าเร็จได้

Wisconsin-Madison สหรัฐอเมริกา เชื่อมั่น มฟล.
เลือกใช้ห้องปฏิบัติการเปนสถานที่เรียนภาคฤดูร้อน

	 มฟล.	 โดย	 ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์	 ส�านักวิชานวัตกรรมสังคม	

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และ	 ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ	สร้างความร่วมมอืทางด้านวิชาการกับ	University	of	Wisconsin-

Madison	 จากสหรัฐอเมริกา	 โดยได้เลือก	 มฟล.	 เป็นสถานที่ส�าหรับเรียน

ภาคฤดรู้อนของนกัศกึษาในรายวิชา	Microbiology	และ	Public	Health	ในช่วง

เดอืนมถุินายนถึงสงิหาคม	2561		ทัง้ยังสนใจเรยีนรูท้างด้านสงัคมของประเทศไทย

อีกด้วย	 โดยมีนักศึกษาชาวไทยจาก	 มฟล.	 เข้าร่วมชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยน

วิธีการเรยีนรูร่้วมกัน	 ซึง่ทาง	มฟล.	 ได้อ�านวยความสะดวกในการจดัห้องเรยีน	

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	 เจ้าหน้าที่ประจ�าห้องเรียน	 ห้องพัก	 จัดทริป

เย่ียมชมสถานทีส่�าคญัในจงัหวัดเชยีงราย	รวมท้ังจดันกัศกึษาบดัดีเ้พ่ือช่วยดแูล

ช่วยเหลอืในด้านต่างๆ	 โดยท่ีผ่านมามคีวามร่วมมอืต่อกันอย่างต่อเน่ือง	 ทัง้การ

แลกเปลี่ยนบุคลากร	 การท�างานวิจัยร่วมกัน	 การรับนักศึกษาฝกปฏิบัติงาน	

เป็นต้น

มฟล. กับนานาชาติ
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	 เมื่อวันที่	17-19	เมษายน	2561	ส�านักวิชาการจัดการ	มฟล.	ได้รับ

การตรวจประเมนิตามมาตรฐานจาก	The	International	Centre	of	Excellence	

in	Tourism	and	Hospitality	Education	(THE-ICE)	ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การ

ประเมินคุณภาพการศึกษาและรับรองมาตรฐานในระดับสากล	 มีเป้าหมาย

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการเรียนการสอนในด้านการท่อง

เที่ยว	 การบริการ	 การจัดงาน	 และศิลปะการประกอบอาหารระดับโลก	 โดย

เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรท่ีก่อต้ังโดยรฐับาลออสเตรเลยี	 ปัจจบุนัมเีครอืข่าย	

35	สมาชกิ	จาก	17	ประเทศท่ัวโลก	ซึง่ทางส�านกัวิชาการจดัการได้ด�าเนินการ

สมัครเป็นสมาชิก	 และได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับการตรวจประเมินรับรอง

มาตรฐานการศึกษาในระดับสากล

	 ต่อมาในวันที่	14	มิถุนายน	2561	THE-ICE	ได้มีหนังสือรับรองการ

ผ่านมาตรฐาน	 โดยมมีตเิป็นเอกฉนัท์จากคณะกรรมการให้ผลการรบัรองอยู่ใน

ระดับดีเลิศ	มีผลรับรองเป็นระยะเวลา	5	ปี	นับแต่ปี	2018	-	2023	ซึ่งถือเป็น

ความมุง่มัน่ในการด�าเนินงานตามกรอบวสิยัทศัน์ของมหาวทิยาลยั	 ในการยก

ระดบัมาตรฐานการศกึษาให้เป็นท่ียอมรบัในระดบันานาชาต	ิ ท้ังนีห้ลกัสตูรที่

ได้รับการรับรอง	ได้แก่

	 1)	บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว		

	 				(BBA	in	Tourism	Management)

	 2)	บรหิารธุรกิจบณัฑิต	สาขาวิชาการจดัการอตุสาหกรรมการบรกิาร

	 				(BBA	in	Hospitality	Industry	Management)

	 3)	บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน	

	 				(BBA	in	Aviation	Business	Management)

ส�านักวิชาการจัดการ
ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับดีเลิศ
จาก THE-ICE ออสเตรเลีย

New  Different  BetterNew  Different  BetterNew  Different  Better
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	 นกัศกึษาสาขาวชิาอตุสาหกรรมการบรกิาร	 ส�านักวชิาการจดัการ	
คว้ารางวัลจากการแข่งขัน	 Thailand	 Ultimate	 Chef	 Challenge	 2018	
(TUCC)	 ซึ่งเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม
ระดบัโลกของไทย	THAIFEX-World	of	Food	Asia	2018	ทีจ่ดัขึน้	ณ	อมิแพค	
เมืองทองธานี	 ระหว่างวันที่	 29	 พฤษภาคม	 –	 2	 มิถุนายน	 2561	 โดย
นักศึกษา	มฟล.	ได้รับรางวัลดังนี้

	 รางวัลเหรียญเงิน	จ�านวน	3	รางวัล	ได้แก่
								 		• การแข่งขันประเภทเดี่ยว Mackerel
								 						โดย	นางสาวประภัสสร	เตี๋ยวบุตร
								 	 • การแข่งขันประเภท Classic Thai
								 						โดย	นางสาวศุภศิริ	น้อมรักศักดิ์ศรี
								 		• การแข่งขันประเภท Massaman 
								 						โดย	นางสาวศุภศิริ	น้อมรักศักดิ์ศรี

	 รางวัลเหรียญทองแดง จ�านวน	3	รางวัล	ได้แก่
      • การแข่งขนัประเภท Duo cheeses or real California milk  
   	and cheeses 
	 						โดย	นางสาวศุภศิริ	น้อมรักศักดิ์ศรี	
	 						และ	นางสาวปฏิญญา	พะวงค์จิตร์
		 • การแข่งขันประเภท Chicken and pork 
	 						โดย	นางสาวปฏิญญา	พะวงค์จิตร์

 รางวัลชมเชย	จ�านวน	5	รางวัล	ได้แก่
 • 3 รางวัลจากการแข่งขันเดี่ยว รายการ Lamp 
	 						โดย	นางสาวประภัสสร	เตี๋ยวบุตร,	นายภาคภูมิ	วีระวนิชกุล	
	 						และ	นางสาวปฏิญญา	พะวงค์จิตร์
 • 1 รางวัลจากการแข่งขันเดี่ยว รายการ Classic Thai 
	 						โดย	นายภาคภูมิ	วีระวนิชกุล
      • 1 รางวัลจากการแช่งขันคู่ รายการ Duo Cheese or
     Real California Milk and Cheese 
	 						โดยนางสาวประภัสสร	เตีย๋วบตุร	และ	นายภาคภูม	ิวีระวนชิกุล

นักศึกษา HIM เจ๋ง คว้ารางวัล
การแข่งขันท�าอาหารระดับโลก
TUCC 2018

อาจารย์พยาบาล มฟล. รับรางวัล 
“พยาบาลดเีด่นด้านการควบคุมยาสบู”

	 ดร.รัชนี	 มิตกิตติ	 อาจารย์ประจ�าส�านักวิชาพยาบาลศาสตร	์
เข้ารบัประทานรางวัล	 “พยาบาลดเีด่นด้านการควบคมุยาสบู	ประจ�าปี	2561”	
จาก	 ม.ล.สราลี	 กิติยากร	 เป็นผู้แทนพระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าโสมสวลี	
พระวรราชาทินัดดามาต	ุ ในการประทานรางวัลพยาบาลดเีด่นด้านการควบคุม
ยาสบู	ปี	2561	เมือ่วันพุธที	่9	พฤษภาคม	2561	มผีูไ้ด้รบัรางวัลจ�านวน	11	ท่าน	
ประกาศรางวัลโดย	เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย	
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ	ณ	โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ	กรุงเทพฯ

นักศึกษาจีนวิทยา คว้ารางวัลชนะเลิศ
สุนทรพจน์ภาษาจีน ได้เป็นตัวแทนไทย
แข่งระดับนานาชาติที่จีน

	 นางสาวจิราภรณ์	สุภาชัย	นักศึกษาชั้นปีที่	 3	สาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมจีน	ส�านักวิชาจีนวิทยา	ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ	1	ระดับประเทศ	
จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา	 ครั้งที่	 17	 จัดโดย	
ส�านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา	 ร่วมกบั	ส�านักงานส่งเสรมิการเรยีนการสอน
ภาษาจนีนานาชาต	ิ(ฮัน่ป้ัน)	ประจ�าประเทศไทย	เมือ่วนัจนัทร์ที	่23	เมษายน	2561	
ณ	โรงแรมรัชดาซิตี้	กรุงเทพฯ	โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น		4	ด้าน	คือ	กล่าว
สนุทรพจน์	ตอบค�าถาม	กล่าวสนุทรพจน์แบบฉบัพลนั	และแสดงความสามารถ	
ซึง่นางสาวจริาภรณ์ได้รบัรางวัลชนะเลศิอนัดับ	1	จากผูเ้ข้าประกวดท้ังสิน้	22	คน	
ได้เป็นหน่ึงในตัวแทนประเทศไทยไปแข่งการกล่าวสุนทรพจน์ในระดับ
นานาชาตทิีม่ณฑลหูหนาน	สาธารณรฐัประชาชนจนี	ในเดอืนกรกฎาคม	2561	
กับหัวข้อในการกล่าวสุนทรพจน์ในปีนี้คือ	One	world	One	family

คนเก่ง มฟล.
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			 ส�านักวิชานิติศาสตร์	ร่วมกับ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	(DSI)	จัดเสวนา

เรื่อง	 “รู้เท่าทัน สารพันกลลวงแชร์ลูกโซ่” ตามโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ในกิจกรรม	 DSI	 Campus	 Tour	 Season	 2	 เมื่อวันที่	 2	

เมษายน	 2561	 ณ	 อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหาร	 โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้า

ร่วมกิจกรรมได้รูเ้ท่าทนักลลวงแชร์ลกูโซ่ในสถานการณ์ปัจจบัุน	เฝ้าระวงัการตกเป็น

เหย่ือและสามารถน�าองค์ความรู้ท่ีได้ไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป	 โดยมี	

ผศ.ดร.รุ่ง ศรีสมวงษ์	 คณบดีส�านักวิชานิติศาสตร์	 เป็นประธานเปิดการเสวนา	

และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน	คือ	พ.ต.ท. สมพร ชื่นโกมล

ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ	 นายปยะศิริ วัฒนวรางกูร รักษาการใน

ต�าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีว่าด้วยการกู้ยืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน

และคดีว่าด้วยการเล่นแชร์	 และอาจารย์วิวรรธน์	 ด�ารงกุลนันท์	 อาจารย์ประจ�า

ส�านักวิชานิติศาสตร์	มฟล.	ด�าเนินรายการโดย	นายเจนณรงค์	ทองใบ	นักศึกษา

ส�านักวิชานิติศาสตร์	 ในงานเดียวกันยังมีการบรรยายเรื่อง “ภารกิจของกรม

สอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ” 

รวมถึงนิทรรศการหัวข้อ	 “ภารกิจดเีอสไอครอบคลมุแค่ไหน	 แล้วคดพิีเศษภาคเหนือ”	

ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาส�านักวิชานิติศาสตร์เป็นอย่างมาก

นิติศาสตร์ มฟล. ร่วม ดีเอสไอ จัดเสวนา 
รู้เท่าทัน..สารพันกลลวงแชร์ลูกโซ่

	 มฟล.	จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง	เพื่อ

ส่งเสริมให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยผลิตผลงานวิจัยให้มากขึ้น	 โดยจัดขึ้นใน

ระหว่างวนัท่ี	 2-4	 พฤษภาคม	 2561	 ท่ีห้องชงโค	 อาคาร	 E-Park	 แบ่งตามสาขาวิชา	

ดังน้ี	 1.ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 2.ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 3.ด้าน

สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	ซึง่ม	ีดร.สาโรจน์	นติย์แสวง	และ	รศ.ดร.สรุตัน์	ละภูเขียว	

เป็นวิทยากร	ร่วมกับ	ดร.ธีรวิทย์	วรัตรุจิวงศ์	ผู้ช่วยอธิการบดี	ด�าเนินรายการ	โดยมี

คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยให้ความสนใจร่วมกิจกรรมจ�านวนมาก

														ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว	จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมแก่คณาจารย์	นักวิจัย	

ในการรับการสนับสนุนทุนจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย	 และทุนวิจัยจาก

ภายนอก	 เช่น	 จาก	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย	หรือ	 สกว.	 ซึ่งอาจมี

ปัญหาอุปสรรคในประเด็นต่างๆ	 แตกต่างกัน	 เนื่องจากเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ท่ียัง

ขาดประสบการณ์	ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเข้าถึงแหล่งทุนหรอืภาระงานของคณาจารย์	

มฟล. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง

มฟล. วิชาการ
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	 เมื่อวันที่	21	พฤษภาคม	2561	ส�านักวิทยาศาสตร์	จัดกิจกรรม	The	5th	

Science	Symposium	ณ	อาคารส�านักวิชา	3	โดยเป็นการประชุมวิชาการขนาดย่อม	

เพ่ือน�าเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาจากการท�าวิจัยในรายวิชาปัญหาพิเศษ	

โดยนักศกึษาชัน้ปีท่ี	4	สาขาวิทยาศาสตร์ชวีภาพ	และสาขาเคมีประยุกต์	มวัีตถุประสงค์

เพ่ือเพ่ิมความรูแ้ละฝกทกัษะในการน�าเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์	อีกทัง้เป็นการ

พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาด้วย	 โดยมีนักศึกษาส่งผลงาน

เข้าร่วมจ�านวน	46		โครงการ	แบ่งเป็นการน�าเสนอแบบปากเปล่า	(Oral	Presentation)	

6	ผลงาน	และการน�าเสนอแบบโปสเตอร์	(Poster	Presentation)	จ�านวน	40	ผลงาน	

นอกจากน้ียังมนัีกศกึษาชัน้ปีที	่3	เข้าร่วมในกิจกรรมเพ่ือเรยีนรูแ้ละหาประสบการณ์

ก่อนขึ้นชั้นปีที่	4	อีกด้วย	โดยมีคณาจารย์ประจ�าส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ท�าหน้าที่

เป็นคณะกรรมการตัดสินให้รางวัลแก่ผู้ชนะในการน�าเสนอยอดเยี่ยม	 ทั้งประเภท

ปากเปล่าและโปสเตอร์

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
จัดกิจกรรม The 5th Science Symposium

	 	เมือ่วันท่ี	25	พฤษภาคม	2561	รศ.ดร.ชยาพร	วัฒนศิร	ิรองอธิการบดี	มฟล.	

ได้ลงนามบนัทึกความตกลงกับนางจนิดา	บญุลาภทวีโชค	กรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทั	

ซมัมทิ	 คอมพิวเตอร์	 จ�ากัด	 ในการสนับสนุนทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้กับนักศกึษาของ	มฟล.		เพ่ือการพัฒนาและผลติบคุลาการทางด้านอตุสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศในท้องถ่ิน	 รวมถึงการสนับสนุนต�าแหน่งงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศให้กับบณัฑิตของ	มฟล.	ทีม่คีวามสนใจและมคีวามพร้อมในการท�างาน	

โดยการลงนามครัง้น้ีเป็นครัง้ท่ี	4	ท่ี	มฟล.	ท�าร่วมกับ	บรษิทั	ซมัมทิ	คอมพิวเตอร์	จ�ากัด	

โดยมี	ดร.ธีรวิศิฎฐ์	 เลาหะเพ็ญแสง	 รักษาการแทนคณบดีส�านักวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ	มฟล.	ร่วมเป็นพยาน

ส�านักวิชาไอที MOU บ.ซัมมิท คอมพิวเตอร์ ร่วมมือทางวิชาการ

มฟล. วิชาการ

13รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 26
เมษายน - มิถุนายน 2561



มฟล. จัดโครงการพัฒนาห้องสมุด
ให้กับเรือนจ�ากลาง จ.เชียงราย

	 ศนูย์บรรณสารและสือ่การศกึษา	 จดัโครงการมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง

กับการพัฒนาห้องสมุดชุมชนในเขตจังหวัดเชียงราย	 ณ	 ห้องสมุดพร้อมปัญญา	

เรือนจ�ากลางจังหวัดเชียงราย	โดยมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านให้แก่

ผู้ต้องขังในเรือนจ�า	ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวและมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด

	 นางดาวนภา	 สุยะนนท์	 รักษาการแทนผู้อ�านวยการศูนย์บรรณสาร

และสื่อการศึกษา	 เปิดเผยว่า	 โครงการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม	 2559	

โดยทางศูนย์บรรณสารฯ	 ได้เข้าไปช่วยจัดระบบหนังสือ	 ให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ดูแล

ห้องสมุดของเรือนจ�าแต่ละแดน	 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถให้

บริการห้องสมุดอย่างถูกต้อง	อีกทั้งได้มอบหนังสือ	สื่อการศึกษา	และชั้นหนังสือ

ให้แก่ห้องสมุดเรือนจ�ากลางฯ	อีกด้วย	โดยครั้งล่าสุดเมื่อวันที่	4	เมษายน	2561	

ได้เข้าตดิตามผลการด�าเนินโครงการฯ	และมอบหนงัสอืและวารสารอกีกว่า	300	เล่ม

	 “จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าท่ีและน้องๆ	 ผู้ดูแลห้องสมุดแต่ละแดน	

ท�าให้ทราบว่าต้องการหนังสอืด้านการให้ก�าลงัใจ	การพัฒนาตนเอง	ด้านจติวิทยา	

และนวนยิาย	 นอกจากน้ีวารสารนติยสารบนัเทิงทีเ่ก่ียวกับอาชพี	 การท่องเท่ียว	

กีฬา	และสขุภาพ	ก็ได้รบัความสนใจเป็นอย่างมาก	และต้องการรบับรจิาคเพ่ิมขึน้	

ซึ่งทางศูนย์บรรณสารฯ	 จะด�าเนินการประชาสัมพันธ์เพ่ือขอรับบริจาคต่อไป		

หากท่านใดท่ีมีความประสงค์จะบริจาคหนังสือสามารถติดต่อได้ท่ี  

ศนูย์บรรณสารและสือ่การศกึษา มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง โทร.0-5391-6311 

ในวันและเวลาท�าการ”

มฟล. เพื่อชุมชน
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THANK YOU. 
You are our HEROES.

	 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง	 ได้ตดิตามข่าวการค้นหาทมีนกัฟุตบอล

เยาวชน	 “หมูปาอะคาเดมี”	 ที่เข้าไปเท่ียวชมถ�้าหลวง	 ขุนน�้านางนอน	

อ.แม่สาย	 จ.เชียงราย	 แล้วประสบเหตุน�้าป่าไหลหลากเข้าท่วมบริเวณทาง

เข้าถ�้าจนทีมนักฟุตบอลเยาวชนไม่สามารถกลับออกมาจากถ�้าหลวงได้	

ตั้งแต่วันที่	23	มิถุนายน	2561	อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด	ทางมหาวิทยาลัย

มิได้รอช้า	 ได้จัดส่งทีมแพทย์	 พยาบาล	พร้อมรถฉุกเฉินร่วมปฏิบัติการ	

ณ	ถ�า้หลวงฯ	ตัง้แต่วันที	่27	มถุินายน	เป็นต้นมา	ท้ังน้ีทมีแพทย์และรถฉกุเฉนิ

ของมหาวิทยาลยัยงัได้ร่วมท�าหน้าทีน่�านกัฟุตบอลเยาวชนทมีหมปู่าจ�านวน	

2	คน	ส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อีกด้วย

	 นอกจากน้ี	 คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยยังได้ร่วมเป็นจิตอาสา

ท�าหน้าที่ล่ามแปลภาษาให้แก่ชาวต่างชาติที่มาร่วมปฏิบัติงานช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย	อีกทั้งหลายหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและนักศึกษายังได้

ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการน�าของใช้จ�าเป็น	 อาหารและยารกัษาโรคไปมอบให้

แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

	 	 	 	 	 	 	 เมื่อวันที่	 10	กรกฎาคม	2561	ทีมช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนได้

ปฏบิตักิารน�าน้องๆ	ออกมาจากถ�า้หลวงได้ครบทกุคน	นบัว่าเป็นความส�าเรจ็

ของทุกภาคส่วนท่ีได้รวมใจช่วยเหลอืทีมหมปู่าในครัง้นี	้ ในนามมหาวิทยาลยั

แม่ฟ้าหลวงจึงได้ร่วมแสดงออกถึงการขอบคุณในน�้าใจไมตรีของผู ้ท่ีมี

ส่วนเก่ียวข้องให้การปฏบิตักิารส�าเรจ็ไปได้ด้วยด	ี จงึได้จดัท�าป้ายขนาดใหญ่

ติดตั้งบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย	 (ขาออก)	 โดยได้รับอนุเคราะห์ภาพ

จากเฟสบุกแฟนเพจ	SISIDEA	พร้อมระบขุ้อความขอบคุณว่า	THANK	YOU.	

You	are	our	HEROES.	เพราะทุกคนคือฮีโร่ของงานนี้

มฟล. เพื่อชุมชน
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	 โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง	เฉลมิพระเกียรต	ิ

80	 พรรษามหาราชา	 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้	 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

5 มิถุนายน	 โดยมีผู้บริหาร	 คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 และนักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรม	โดยท�าการปลูกต้นไม้	5	ชนิด	คือ	ราชพฤกษ์	กาฬพฤกษ์	เสี้ยวดอก

ขาว	ทองหลางป่า	และกระพี้จั่น	รวมกว่า	3,700	ต้น	นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่ง

ในการฟื้นฟูสภาพป่าแล้วยังเป็นพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสีสันสวยงามอีกด้วย

	 ดร.จันทรารักษ์	 โตวรานนท์	 หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ	

กล่าวว่า	 “วันสิ่งแวดล้อมโลก	 เป็นวันที่เราได้ตระหนักถึงความส�าคัญของสิ่ง

แวดล้อม	และเราจะช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของโลกได้อย่างไร	

กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้แม้ว่าจะเป็นกิจกรรมเล็กๆ	 แต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่ง

ใหญ่	 ซึ่งการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นท�าได้หลายอย่าง	 และอย่างหนึ่งที่เราได้

ลงมือท�าด้วยกันในครั้งนี้ก็คือการปลูกต้นไม้	 เพื่อที่จะได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้

กับมหาวิทยาลัย	และให้กับโลกของเรา	ต้นไม้ที่ปลูกนั้นเป็นพันธุ์ไม้ที่ให้ดอก

สีสันต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น	ราชพฤกษ์	กาฬพฤกษ์	ให้ดอกสีชมพู	 เสี้ยวดอกขาว	

ให้ดอกสีขาว	ทองหลางป่า	ให้ดอกมีส้ม	และกระพี้จั่น	ให้ดอกสีม่วง	นอกจาก

จะเพ่ิมจ�านวนต้นไม้แล้วยังเป็นการเพ่ิมสีสันความสวยงามให้กับพ้ืนท่ีป่า

แห่งนี้ด้วย”

   สวนพฤกษศาสตร์ มฟล.
   จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
   เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

Green MFU
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	 รศ.ดร.วันชยั	ศริชินะ	อธิการบด	ีเป็นประธานในพิธีท�าบญุเน่ืองใน

โอกาสก้าวย่างเข้าสู่ปีที่	 20	 แห่งการสถาปนา	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ณ	หอประชุมสมเด็จย่า	โดยมีพระเทพปริยัติมงคล	(หลวงปู่โอภาส	โอภาโส)	

เจ้าอาวาสวัดจองค�า	จ.ล�าปาง	เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์	พร้อมด้วย

พระสงฆ์สมณศักดิ์จ�านวน	8	รูป	เจริญพระพุทธมนต์ในพิธี

อธิการบดีน�าประชาคม มฟล.
ท�าบุญเนื่องในโอกาส
ก้าวย่างสู่ปที่ 20

มีนาคม

2561
30

	 มฟล.	 จัดพิธีด�าหัวประจ�าปี	 2561	 โดยเริ่มจากขบวนแห่มายัง

ลานเฉลิมพระเกียรติฯ	 เพ่ือท�าพิธีสักการะและสรงน�้าพระราชานุสาวรีย์

สมเดจ็พระศรนีครินทราบรมราชชนนี	 โดยมผีูเ้ข้าร่วมงานท้ังบคุลากรภายใน

มหาวิทยาลยั	นักศกึษา	ผูแ้ทนจากชมุชนโดยรอบ	และจากหน่วยงานภายนอก	

จากนั้นผู้ร่วมงานเคลื่อนขบวนไปยังหอประชุมสมเด็จย่าเพ่ือร่วมพิธีด�าหัว

อธิการบดี	เนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่เมือง

	 ในโอกาสน้ี	รศ.ดร.วันชยั	ศริชินะ	อธิการบด	ี	ได้กล่าวแก่ผูเ้ข้าร่วมงาน

ว่า	 “ขอขอบคุณในน�้าใจไมตรีท่ีทุกคนได้เข้ามาร่วมในพิธีท่ีมีความส�าคัญ

ของชนชาวไทยและของชาวล้านนา	หลายคนหลายหน่วยงานอยู่กับมหาวิทยาลยั

มาตั้งแต่ก่อตั้ง	 เชื่อทุกคนที่มางานในวันนี้มาด้วยความตั้งใจ	มาด้วยความ

รู้สึกที่ดี	ด้วยความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน	ทั้งในฐานะส่วนตัวบุคคลและ

ในฐานะของอธิการบดีซึ่งเปรียบเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย	มีความยินดี

ที่มีโอกาสได้รับความรู้สึกอันดีและความปรารถนาดีอันนี้ไว้”

พิธีด�าหัวอธิการบดี
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

เมษายน

2561
19

	 รศ.ดร.ชยาพร	วัฒนศริ	ิรองอธิการบด	ีเป็นประธานในพิธีเวียนเทยีน	

เนื่องในวันวิสาขบูชา	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 และ

นักศึกษาจ�านวนมาก	ร่วมท�าพิธีทางพุทธศาสนา	ณ	วิหารพระเจ้าล้านทอง

เฉลมิพระเกียรตฯิ	 โดยได้นมินต์พระครสูธีุวรกิจ	 ผูช่้วยเจ้าอาวาสวัดพระสงิห์	

พระอารามหลวง	 เป็นประธานสงฆ์น�าท�าวัตรสวดมนต์เย็น	 และเวียนเทียน

รอบวิหารฯ

พิธีเวียนเทียน
เนื่องในวันวิสาขบูชา

พฤษภาคม

2561
29

ในรั้ว มฟล.

17รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 26
เมษายน - มิถุนายน 2561



ปีท่ี: 28 ฉบับท่ี: 10005
วันท่ี: ศุกร์ 20 เมษายน 2561
Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

หน้า: 19(กลาง)

หัวข้อข่าว: มฟล.รวมวิชาการพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน ระดมองค์ความรู้สมุนไพร-สู่รากฐานพัฒนาย่ังยืน

รหัสข่าว: C-180420012131(20 เม.ย. 61/04:07) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 34.40 Ad Value: 41,280 PRValue : 123,840 Clip: Black/White(x3)

ปีท่ี: 26 ฉบับท่ี: 1313
วันท่ี: จันทร์ 2 - อาทิตย์ 8 เมษายน 2561
Section: First Section/-

หน้า: 11(ล่างขวา)

ภาพข่าว: Smart University

รหัสข่าว: C-180402026000(2 เม.ย. 61/14:29) หน้า: 1/1

Dokbia Turakij
Circulation: 135,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 19.07 Ad Value: 19,070 PRValue : 57,210 Clip: Black/White(x3)

ปีท่ี: 69 ฉบับท่ี: 21986
วันท่ี: จันทร์ 2 เมษายน 2561
Section: First Section/-

หน้า: 10(กลาง)

ภาพข่าว: มอบสมุนไพร

รหัสข่าว: C-180402039149(1 เม.ย. 61/07:26) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.84 Ad Value: 15,744 PRValue : 47,232 Clip: Black/White(x3)

ปีท่ี: 68 ฉบับท่ี: 23709
วันท่ี: พฤหัสบดี 19 เมษายน 2561
Section: First Section/การศึกษา - สกู๊ป - รายงาน

หน้า: 11(กลาง)

ภาพข่าว: วันวัฒนธรรมเมียนมา

รหัสข่าว: C-180419021042(19 เม.ย. 61/06:03) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 13.69 Ad Value: 11,636.50 PRValue : 34,909.50 Clip: Black/White(x3)

ไทยรัฐ 	|	2	เมษายน	2561	|	หน้า	10

ดอกเบี้ยธุรกิจ |	2	เมษายน	2561	|	หน้า	11

ปีท่ี: 41 ฉบับท่ี: 14650
วันท่ี: เสาร์ 21 เมษายน 2561
Section: เสาร์ประชาช่ืน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

หน้า: 17(บนซ้าย)

ภาพข่าว: ศิลปศาสตร์โชว์

รหัสข่าว: C-180421038170(20 เม.ย. 61/09:02) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 17.42 Ad Value: 27,001 PRValue : 81,003 Clip: Full Color(x3)

มติชน |	21	เมษายน	2561	|	หน้า	17ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 25029
วันท่ี: จันทร์ 23 เมษายน 2561
Section: กีฬา/การศึกษา

หน้า: 23(ล่างขวา)

ภาพข่าว: สานงานศิลป์

รหัสข่าว: C-180423004004(23 เม.ย. 61/01:53) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 11.26 Ad Value: 24,772 PRValue : 74,316 Clip: Full Color(x3)

สยามรัฐ |	19	เมษายน	2561	|	หน้า	11

เดลินิวส์ |	23	เมษายน	2561	|	หน้า	23

ปีท่ี: 68 ฉบับท่ี: 23724
วันท่ี: จันทร์ 7 พฤษภาคม 2561
Section: First Section/การศึกษา - สกู๊ป - รายงาน

หน้า: 11(กลาง)

หัวข้อข่าว: มฟล.มอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ WFMEรับรองมาตรฐานหลักสูตร

รหัสข่าว: C-180507021043(7 พ.ค. 61/06:23) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 15.45 Ad Value: 13,132.50 PRValue : 39,397.50 Clip: Black/White(x3)

สยามรัฐ |	7	พฤษภาคม	2561	|	หน้า	11

ปีท่ี: 68 ฉบับท่ี: 23733
วันท่ี: พฤหัสบดี 17 พฤษภาคม 2561
Section: First Section/การศึกษา - สกู๊ป - รายงาน

หน้า: 11(บน)

หัวข้อข่าว: ต้ังเป้าฮับบริการสาธารณสุขแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มฟล.พร้อมเปิดรพ.ศูนย์การแพทย์

รหัสข่าว: C-180517021025(17 พ.ค. 61/05:49) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 30.02 Ad Value: 25,517 PRValue : 76,551 Clip: Black/White(x3)

ปีท่ี: 69 ฉบับท่ี: 22035
วันท่ี: จันทร์ 21 พฤษภาคม 2561
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(บน)

ภาพข่าว: ศ.สุปราณี อัทธเสรี

รหัสข่าว: C-180521039087(20 พ.ค. 61/07:44) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.87 Ad Value: 15,792 PRValue : 47,376 Clip: Black/White(x3)

ไทยรัฐ |	21	พฤษภาคม	2561	|	หน้า	12

ปีท่ี: 69 ฉบับท่ี: 22045
วันท่ี: พฤหัสบดี 31 พฤษภาคม 2561
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(กลาง)

ภาพข่าว: ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รหัสข่าว: C-180531039202(30 พ.ค. 61/08:17) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.37 Ad Value: 14,992 PRValue : 44,976 Clip: Black/White(x3)

ไทยรัฐ |	31	พฤษภาคม	2561	|	หน้า	12

ปีท่ี: 28 ฉบับท่ี: 10051
วันท่ี: อังคาร 5 มิถุนายน 2561
Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

หน้า: 19(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: 'แม่ฟ้าหลวง' ติวเข้มคอร์สทูตฉลองก่อต้ัง 20 ปี

รหัสข่าว: C-180605012065(5 มิ.ย. 61/02:30) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 30.01 Ad Value: 36,012 PRValue : 108,036 Clip: Black/White(x3)

ข่าวสด |	5	มิถุนายน	2561	|	หน้า	19

มฟล. ในสื่อ

18



ปีท่ี: 28 ฉบับท่ี: 10005
วันท่ี: ศุกร์ 20 เมษายน 2561
Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

หน้า: 19(กลาง)

หัวข้อข่าว: มฟล.รวมวิชาการพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน ระดมองค์ความรู้สมุนไพร-สู่รากฐานพัฒนาย่ังยืน

รหัสข่าว: C-180420012131(20 เม.ย. 61/04:07) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 34.40 Ad Value: 41,280 PRValue : 123,840 Clip: Black/White(x3)

ข่าวสด |	20	เมษายน	2561	|	หน้า	10

ปีท่ี: 68 ฉบับท่ี: 23733
วันท่ี: พฤหัสบดี 17 พฤษภาคม 2561
Section: First Section/การศึกษา - สกู๊ป - รายงาน

หน้า: 11(บน)

หัวข้อข่าว: ต้ังเป้าฮับบริการสาธารณสุขแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มฟล.พร้อมเปิดรพ.ศูนย์การแพทย์

รหัสข่าว: C-180517021025(17 พ.ค. 61/05:49) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 30.02 Ad Value: 25,517 PRValue : 76,551 Clip: Black/White(x3)

สยามรัฐ |	17	พฤษภาคม	2561	|	หน้า	11

ปีท่ี: 41 ฉบับท่ี: 14678
วันท่ี: เสาร์ 19 พฤษภาคม 2561
Section: เสาร์ประชาช่ืน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

หน้า: 17(กลาง)

ภาพข่าว: ลูกแม่ฟ้าหลวง

รหัสข่าว: C-180519038073(18 พ.ค. 61/07:56) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 19.43 Ad Value: 30,116.50 PRValue : 90,349.50 Clip: Full Color(x3)

ไทยรัฐ |	31	พฤษภาคม	2561	|	หน้า	12

ปีท่ี: 28 ฉบับท่ี: 10051
วันท่ี: อังคาร 5 มิถุนายน 2561
Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

หน้า: 19(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: 'แม่ฟ้าหลวง' ติวเข้มคอร์สทูตฉลองก่อต้ัง 20 ปี

รหัสข่าว: C-180605012065(5 มิ.ย. 61/02:30) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 30.01 Ad Value: 36,012 PRValue : 108,036 Clip: Black/White(x3)

ข่าวสด |	5	มิถุนายน	2561	|	หน้า	19

ปีท่ี: 68 ฉบับท่ี: 23749
วันท่ี: อังคาร 5 มิถุนายน 2561
Section: First Section/การศึกษา - สกู๊ป - รายงาน

หน้า: 11(กลาง)

หัวข้อข่าว: ม.แม่ฟ้าหลวงรุกวิจัยสุขภาพแรงงานสูงวัย

รหัสข่าว: C-180605021044(5 มิ.ย. 61/06:10) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 19.38 Ad Value: 16,473 PRValue : 49,419 Clip: Black/White(x3)
มติชน |	19	พฤษภาคม	2561	|	หน้า	17

สยามรัฐ |	5	มิถุนายน	2561	|	หน้า	11

ปีท่ี: 31 ฉบับท่ี: 10863
วันท่ี: พุธ 20 มิถุนายน 2561
Section: First Section/สังคม-ชุมชน-ส่ิงแวดล้อม

หน้า: 15(ซ้าย)

ภาพข่าว: ประดับหมวก

รหัสข่าว: C-180620011038(20 มิ.ย. 61/05:55) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 21.43 Ad Value: 51,432 PRValue : 154,296 Clip: Full Color(x3)

กรุงเทพธุรกิจ |	20	มิถุนายน	2561	|	หน้า	15

ปีท่ี: 69 ฉบับท่ี: 23768
วันท่ี: พุธ 27 มิถุนายน 2561
Section: First Section/การศึกษา - สกู๊ป - รายงาน

หน้า: 11(บนซ้าย)

คอลัมน์: แวดวงของเรา: เครือข่ายมหาวิทยาลัยไทย-ยูนนาน

รหัสข่าว: C-180627021038(27 มิ.ย. 61/05:47) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 16.67 Ad Value: 14,169.50 PRValue : 42,508.50 Clip: Black/White(x3)

สยามรัฐ |	27	มิถุนายน	2561	|	หน้า	11

ปีท่ี: 28 ฉบับท่ี: 10074
วันท่ี: พฤหัสบดี 28 มิถุนายน 2561
Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

หน้า: 19(ล่าง)

หัวข้อข่าว: มฟล.จัดการขยะ 'อิเล็กทรอนิกส์'

รหัสข่าว: C-180628012135(28 มิ.ย. 61/03:44) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 10.10 Ad Value: 12,120 PRValue : 36,360 Clip: Black/White(x3)

ข่าวสด |	28	มิถุนายน	2561	|	หน้า	19

มฟล. ในสื่อ

19รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 26
เมษายน - มิถุนายน 2561




