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	 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 เปิดบริการแล้ว	

ตั้งแต่วันที่	 5	 ธันวาคม	 2561	 รศ.ดร.วันชัย	 ศิริชนะ	 อธิการบดี	 มหาวิทยาลัย	

แม่ฟ้าหลวง	 เปิดเผยว่า	 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พร้อมให้บรกิารทางการแพทย์เบือ้งต้น	 ซึง่ม	ี รศ.นพ.สธุรรม	 ป่ินเจรญิ	 เป็นผูอ้�านวยการ	

โดยโรงพยาบาลพร้อมให้บริการห้องฉุกเฉิน	การตรวจผู้ป่วยนอก	และหอผู้ป่วยใน	

ในโรคอายุรกรรมทัว่ไป	 ทัง้น้ีจะมแีพทย์เฉพาะทางบางสาขาตรวจรกัษาท้ังผูป่้วยนอก	

ผู้ป่วยใน	 และเริ่มท�าหัตถการรักษาผู้ป่วยได้	 ส�าหรับผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยผ่าตัด

จะด�าเนินการในระยะต่อไป	 โดยประชาชนท่ัวไปสามารถเข้ารับบริการในฐานะ

หน่วยงานของรัฐ	 โดยสามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วย	 ได้แก่	

สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ	 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	และสิทธิหน่วยงานรัฐอื่นๆ	

โรงพยาบาลศนูย์การแพทย์
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง
เปิดให้บรกิารแล้ว

เรื่องจากปก
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	 ทั้งนี้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	ตั้งอยู่	

ต�าบลนางแล	 อ�าเภอเมืองเชียงราย	 จังหวัดเชียงราย	 โดยเป็นโรงพยาบาล

ขนาด	 400	 เตียง	 อาคารสูง	 15	 ชั้น	 มีพื้นที่ใช้สอย	 100,000	 ตารางเมตร	

เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม	 2557	 ด้วยเงินงบประมาณประมาณ	 2,800	

ล้านบาท	 การก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม	 2561	 โดยโรงพยาบาล	

ศนูย์การแพทย์มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง	 เป็นส่วนหนึง่ของส�านกัวิชาแพทยศาสตร์	

ที่ใช้ทั้งการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทยศาสตร์และตรวจรักษาผู้ป่วย

ทั่วไปในทุกโรค	 โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ได้จัดให้มีพิธีท�าบุญศูนย์

การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	เมื่อวันเสาร์	ที่	1	ธันวาคม	2561	โดย

มีอธิการบดี	 เป็นประธานในพิธี	 และมีพลเอก	 ส�าเภา	 ชูศรี	 นายกสภา

มหาวิทยาลัย	คณะผู้บริหาร	พนักงาน	นักศึกษา	ร่วมกิจกรรม	ภายในพิธีมี

พระสงฆ์	9	รูป	เจริญพระพุทธมนต์	พระเทพปริยัติมงคล	เจิมและประพรม

น�้าพระพุทธมนต์	จากนั้นจึงได้เริ่มเปิดบริการแก่ประชาชนทั่วไป	ตั้งแต่วันที่	

5	ธันวาคม	2561	เป็นต้นไป	

	 ส�าหรับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเดิม	 ท่ีต้ังอยู่ใน

พื้นที่ของมหาวิทยาลัย	ต�าบลท่าสุด	อ�าเภอเมืองเชียงราย	จังหวัดเชียงราย	

ได้ปรับเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือก	 เช่น	 คลินิกแพทย์แผนไทย	

คลินิกแพทย์แผนจีน	 คลินิกผิวหนังและเวชศาสตร์ชะลอวัย	 บริการ

ศลัยกรรมตกแต่ง	 คลนิิกกายภาพบ�าบดั	 ศนูย์บรบิาลผูส้งูอายุ	 แบบรายวัน	

และรายเดือน	 โครงการบ้านเด็กเล็ก	 ห้องออกก�าลังกาย	 การจ�าหน่าย

อาหารสุขภาพ	ศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลผิว	และจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

สุขภาพจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย	และงานพยาบาลผู้ป่วยใน

เรื่องจากปก
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	 ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม	
(MFii)	มฟล.	และธนาคารออมสิน	จับมือเปิด	MFU-GSB	Innovation	Club	
บนพื้นที่ของอาคาร	 M-Square	 เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมแห่งใหม่ของกลุ่มคน	
รุน่ใหม่และนกัศกึษาท่ีมคีวามสนใจในการเริม่ต้นท�าธุรกิจ	 โดยคลบัแห่งนีจ้ะ
เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้	 ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์	 และส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม	 ทัง้ยังจะเป็นแหล่งจดักิจกรรม	 การแลกเปลีย่นประสบการณ์	 รวมทัง้
การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ	 เพ่ือต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการ	SMEs	
Startup	ในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
	 คลับแห่งนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	 12	 ธันวาคม	 2561	
โดยได้รับเกียรติจาก	 คุณภิรมย์	 โพธิ์เจริญ	 ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ลูกค้าประกอบการ	SMEs	Startup	ธนาคารออมสินเป็นประธานในพิธี	 และ
มีอาจารย์	ดร.พนม	วิญญายอง	 รองอธิการบดี	มฟล.	กล่าวต้อนรับ	ณ	ห้อง	
MI	306	–	MI	307	ชั้น	3	ตึก	 Innovation	Park	 โดยกิจกรรมภายในงานมี
นิทรรศการจากนักศึกษาและผู้ประกอบการ	 วีดิทัศน์แสดงผลงานนักศึกษา
ที่ได้รับรางวัลจากโครงการ	GSB	Startup	University	Model	 และโครงการ	
Smart	Start	Idea	ระดบัประเทศ	นอกจากน้ียังมพิีธีมอบรางวัลให้แก่นกัศกึษา	
รวมไปถึงผู้แทนชุมชนได้กล่าวถึงความรู ้สึกที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา	
ผู้ประกอบการกับธนาคารออมสิน	
	 พ้ืนที	่ MFU-GSB	 Innovation	 Club	 ได้เปิดให้ใช้บรกิารแล้ว	 ทัง้กับ
นกัศกึษา	 บคุลากรมหาวิทยาลยั	 และผูท่ี้สนใจ	 สามารถสอบถามขอใช้บรกิาร
ได้ท่ี	 ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม	 (MFii)	
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	โทร.	0-5391-7013	e-mail	:	mfii@mfu.ac.th

MFU-GSB Innovation Club
New Different Better
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	 ในช่วงปี	 2561	ที่ผ่านมา	มฟล.	มีโอกาสต้อนรับบุคคลส�าคัญใน

หลายกิจกรรม	 ซึ่ง	 มฟล.	 ได้น�าเสนอผลงานที่แสดงถึงความก้าวหน้าและ

ศักยภาพของมหาวิทยาลัยทั้งผลงานด้านวิชาการ	 ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย	

และงานด้านบริการวิชาการ

นายกรัฐมนตรี-รัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมกับ มฟล.

อธิการบดี มฟล. มอบชุดผลิตภัณฑ์ RED RICE แก่นายกรัฐมนตรี
	 เมื่อวันที่	 30	 ตุลาคม	 2561	พลเอก	ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	นายก

รฐัมนตร	ีเย่ียมชมบธูนิทรรศการแสดงผลติภัณฑ์จากผลงานวิจยัด้านสมนุไพร

ของส�านกัวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ	มฟล.	ในโอกาสท่ีเดนิทางมาร่วมการประชุม

คณะรฐัมนตรอีย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี	กลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน	2

ณ	จังหวัดเชียงราย	ในการนี้	รศ.ดร.วันชัย	ศิริชนะ	อธิการบดี	มฟล.	ได้มอบ

ชดุผลติภัณฑ์	 RED	RICE:	 Night	 Cream	&	 Serum	ทีม่สีารสกัดจากข้าวสแีดง

และผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบ	 2	 ชนิด	 ได้แก่	 ครีมจากน�้ามันลูกประคบ	

และเจลนาโนหญ้าเอน็ยืด	 ให้แก่นายกรฐัมนตร	ี อนัเป็นผลงานจากการสนอง

นโยบายของรัฐบาล	 ที่เล็งเห็นศักยภาพของจังหวัดเชียงรายว่าสามารถเป็น

เมืองต้นแบบในการพัฒนาสมุนไพรไทยได้	 โดย	 มฟล.	 มีความเพียบพร้อม

ทุกด้านในการด�าเนินตามนโยบายนี้จนเกิดผลส�าเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม

รมว.วธ. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน�้าโขง มฟล.
	 เมื่อวันที่	 29	 ตุลาคม	 2561	 นายวีระ	 โรจน์พจนรัตน์	 รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	 พร้อมคณะ	 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อารยธรรม

ลุ่มน�้าโขง	 มฟล.	 โดยมี	 รศ.ดร.วันชัย	 ศิริชนะ	 อธิการบดี	 ให้การต้อนรับ	

ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	 กล่าวภายหลังการเย่ียมชมว่า	

พิพิธภณัฑ์อารยธรรมลุม่น�า้โขงฯ	 เป็นแหล่งวิชาการให้ความรูเ้ก่ียวกับวิถีชวิีต

และวัฒนธรรม	 ทั้งในด้านประวัติศาสตร์	 โบราณสถาน	 เครื่องปันดินเผา	

และอาหาร	 ตลอดจนการเชือ่มโยงอาเซยีน	 รวมทัง้ยังเป็นแหล่งแสดงผลงาน

ทางศิลปะแขนงต่างๆ	ของศิลปินล้านนา	สอดคล้องกับนโยบายเมืองศิลปะ	

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย

รมช.ศธ. บรรยายพิเศษ การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษา
	 เมื่อวันที่	30	พฤศจิกายน	2561	มฟล.	ได้จัดให้มีการบรรยาย

พิเศษเรื่อง	 ‘การเปล่ียนแปลงและการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษา’	

โดย	ศ.คลนิกิ	นพ.อดุม	คชนิทร	รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงศกึษาธิการ	 (ศธ.)

ณ	 หอประชุมสมเด็จย่า	 	 โดยการบรรยายส่วนหน่ึงได้กล่าวถึงแนวทางท่ี

มหาวิทยาลยัท่ัวโลกต้องปรบัตวั	 เพ่ือจดัการศกึษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจบุนั	 คอืการเพ่ิมเป้าหมายในการรบับคุคลเข้าศกึษาต่อ	 จากกลุม่นักเรยีน

ไปยังกลุ่มคนท�างานที่ต้องการเพิ่มหรือพัฒนาทักษะ	 (UPSKILL/RESKILL)	

ทั้งยังมีกลุม่ผูส้งูอายุทีปั่จจบุนัทวีจ�านวนสงูขึน้ทัว่โลก	 โดยมโีจทย์ต่าง 	ๆ ท่ีท้าทาย

เมื่อการเรียนรู้จะไม่จ�ากัดอยู่กับวัย	สถานที่และเวลา	แต่การเรียนการสอนที่

เน้นสร้างสมรรถนะ	ทักษะ	ความรู	้ ต่างหากทีส่�าคญั	ตลอดจนการให้เสรภีาพ

กับผู้เรียนในการเลือกเรียนเฉพาะทักษะท่ีตนต้องการ	 โดยท�าลายก�าแพง

ของคณะ/ภาควิชา	 รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนมีหลากหลาย	 ทั้งออฟไลน์-

ออนไลน์	เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้เรียนเป็นส�าคัญอย่างแท้จริง

รายงานพิเศษ
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มฟล. จับมือ มหาวิทยาลัยจากโอเรกอน สหรัฐอเมริกา ร่วมพัฒนา
ศักยภาพด้านการแพทย์และทันตกรรม

	 รศ.ดร.วันชัย	ศิริชนะ	อธิการบดี	มฟล.	ให้การต้อนรับ	Dr.	Sharon	

Anderson	 รองอธิการบดีและคณบดี	 คณะแพทยศาสตร์	 และผู้แทนจาก	

Oregon	Health	&	Science	University	สหรัฐอเมริกา	หรือ	OHSU	ที่เดิน

ทางมาเยือน	มฟล.	ระหว่างวันที่	8-11	ตุลาคม	2561	และยังได้หารือความ

ร่วมมือทางวิชาการ	 ร่วมกับส�านักวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์	

มฟล.	 โดยเฉพาะโครงการวิจัยด้านการแพทย์ชุมชน	 การพัฒนาคณาจารย์	

การประชุมทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา	 ซึ่งเป็น

โอกาสอันดีท่ีจะขยายขอบเขตการศึกษาเพ่ือให้บุคลากรทางการแพทย์

เข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 และความร่วมมือของสองสถาบัน

จะช่วยพัฒนาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์	 ทั้งการสอนและการวิจัย	

หลกัสตูรท่ีได้มาตรฐานและสภาพแวดล้อมการเรยีนรูท่ี้เหมาะสม	อนัจะส่งผล

ให้คุณภาพการศึกษาของผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านการแพทยศาสตร์และ

ทันตแพทยศาสตร์พัฒนามากย่ิงขึ้น	 ท�าให้เกิดประสิทธิภาพต่อการรักษา

ผู้ป่วยต่อไป

อธิการบดี มฟล. ร่วมงาน University Consortium of
21st Century Maritime Silk Road and University Presidents Forum

	 รศ.ดร.วันชัย	 ศิริชนะ	 อธิการบดี	 มฟล.	 พร้อมรองอธิการบดี	

รศ.	ดร.ชยาพร	วัฒนศิร	ิและ	ผศ.ดร.ร่มเย็น	โกไศยกานนท์	ร่วมงาน	University	

Consortium	of	21st	Century	Maritime	Silk	Road	and	University	Presidents	

Forum	 (UCMSR)	 ณ	 มหาวิทยาลัยเซียะเหมิน	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	

ระหว่างวันที่	 19-21	 ตุลาคม	 2561	 โดยการประชุมครั้งนี้มีอธิการบดีและ

รองอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยท่ัวโลกเข้าร่วม	 อาทิ	 สหรัฐอเมริกา	

สหราชอาณาจกัร	 ฝรัง่เศส	 อติาล	ี นวิซแีลนด์	 ออสเตรเลยี	 อสิราเอล	 ญ่ีปุน่	

เกาหลี	 สิงคโปร์	อินโดนีเซีย	ฮ่องกง	มาเก๊า	และไทย	เพื่อร่วมกันอภิปราย

ใน	3	ประเด็นหลัก	ได้แก่	

			1.	การศึกษาท่ีส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการและความร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม

		2.	แนวโน้มของอดุมศกึษา:	การเปลีย่นแปลงและความเป็นนานาชาติ

		3.	การสร้างมหาวิทยาลัยระดับโลก:	การรับรู้และความเข้าใจ

มฟล. กับนานาชาติ
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สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เจรจาความร่วมมือ
Universitas Brawijaya อินโดนีเซีย

	 ผู้แทนจาก	 Faculty	 of	 Agricultural	 Technology,	 Universitas	

Brawijaya	ประเทศอินโดนีเซีย	ได้แก่	Dr.	Sudarminto	Setyo	Yuwono,	

Dean,	Faculty	of	Agricultural	Technology	และ	Dr.	Agustin	Krisna	

W.,STP,M.Si,	 Vice	 Dean	 on	 Academic	 Affairs	 ได้เดินทางมาเยือน

ส�านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร	 มฟล.	 เมื่อวันท่ี	 19	 ตุลาคม	 2561	 โดยมี	

ผศ.ดร.มชัฌิมา	 นราดศิร	 รกัษาการแทนคณบดสี�านกัวิชาอตุสาหกรรมเกษตร

และคณาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว	 และสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	 ร่วมให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม

ห้องปฏิบัติการของท้ังสองสาขาวิชา	 จากน้ันได้มีการเจรจาความร่วมมือ

ทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษา	อาจารย์	ผลงานวิจัย	กิจกรรมการเรียนการสอน	

การฝกอบรม	ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาจากทั้ง	2	สถาบัน

มฟล. ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา-ประเทศฝรั่งเศส
จัดโครงการนับหนึ่ง

	 โครงการจดัตัง้หน่วยความร่วมมอืทางวชิาการฝรัง่เศส-อนภุมูภิาค

ลุ่มแม่น�้าโขง	 มฟล.	 ร่วมกับ	 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา-ประเทศฝรั่งเศส	

ประจ�าประเทศไทย	 (IRD)	 โครงการพีเอชพีท	ี (PHPT)	คณะเทคนคิการแพทย์	

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	และโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห์	จดัโครงการ

วิจัย	 ‘นับหนึ่ง’	 (www.napneung.org)	 ซึ่งเป็นโครงการที่ให้บริการเกี่ยวกับ

การให้ค�าปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	 ไวรัสตับอักเสบซี	

ไวรสัเอชไอว	ี และซฟิิลสิ	 โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย	 ในพ้ืนท่ีจงัหวัดเชยีงใหม่และ

จังหวัดเชียงราย	 ในการน้ี	 H.E.	Mr.	 Jacques	 Lapouge	 เอกอัครราชทูต

ฝรัง่เศส	 ประจ�าประเทศไทย	 ได้ให้เกียรตเิข้าร่วมกิจกรรม	 พร้อมท้ังได้เข้าพบกับ	

รศ.ดร.วันชยั	 ศริชินะ	 อธิการบด	ี มฟล.	 เพ่ือหารอืความร่วมมอืทางวิชาการ

ระหว่างสถาบนัการศกึษาของฝรัง่เศส	และ	มฟล.	ทัง้น้ี	เอกอคัรราชทตูฯ	ได้ให้

ความสนใจหลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก	 ส�านกัวิชาวิทยาศาสตร์เครือ่งส�าอาง	

อตุสาหกรรมเกษตรและการจดัการ	 รวมถึงการแลกเปลีย่นนกัศกึษาและบคุลากร	

การจดับรรยายพิเศษทีส่ร้างแรงบนัดาลใจให้คนรุน่ใหม่และเผยแพร่ความรูใ้ห้

กับคนไทย	เพ่ือกระชบัความสมัพันธ์ระหว่างสองประเทศต่อไป

มฟล. กับนานาชาติ
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	 ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร	 มฟล.	 จัด
บรรยายพิเศษ	Global	Awareness:	the	Trends	and	Expectations	of	the	
21st	 Century	 Learning	 หรือความตระหนักรู้เก่ียวกับโลกาวิวัฒน์:	 แนว
โน้มและความคาดหวังต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 เมื่อวันจันทร์ที่
8	 ตุลาคม	 2561	 ที่ห้องประชุมค�ามอกหลวง	 อาคาร	 M-Square	 โดยมี
วิทยากร	 2	 ท่าน	 คือ	 รศ.ดร.ชยาพร	 วัฒนศิริ	 รองอธิการบดี	 มฟล.	 และ
คุณโจ	ฮอร์น	พัธโนทัย	กรรมการอ�านวยการบริษัท	Strategy	613	

ทั้งน้ีมีผู ้บริหารและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของส�านักวิชาภายใน	
มฟล.	เข้ารับฟังการบรรยายอย่างสนใจ	เพื่อน�าข้อคิดเห็นและแนวคิดไปใช้
ส�าหรับการจัดท�าหลักสูตรแบบข้ามศาสตร์และปรับปรุงหลักสูตรของ
แต่ละส�านักวิชา	 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตได้ครบ
ถ้วนอย่างแท้จริง

การบรรยายพิเศษ Global Awareness :
the Trends and Expectations of  the 21st Century Learning

	 เมือ่วันท่ี	15	–	17	พฤศจกิายน	2561	ส�านกัวิชาอตุสาหกรรมเกษตร	
มฟล.	จดัการประชมุวิชาการนานาชาต	ิThe	3rd	International	Conference	
on	 Agriculture	 and	 Agro-Industry	 (ICAAI2018)	 ในหัวข้อ	 Food	 and	
Agriculture:	 Innovation	 and	 Sustainability	 อาหารและการเกษตร:	
นวัตกรรมและความยั่งยืน	ในโอกาสครบรอบ	20	ปีการก่อตั้งมหาวิทยาลัย	
โดยม	ีผศ.ดร.มชัฌิมา	นราดศิร	รกัษาการแทนคณบดสี�านกัวิชาอตุสาหกรรม
เกษตร	กล่าวรายงาน	และ	รศ.ดร.ชยาพร	วัฒนศริ	ิกล่าวต้อนรบัและเปิดงาน	

โดยการประชุมน้ีจัดข้ึนเพ่ือเป็นเวทีให้กับนักวิทยาศาสตร์	 ผู้เชี่ยวชาญ	
นักวจิยั	 นักศกึษา	 และผูป้ระกอบการจากท่ัวโลกกว่า	 200	 คน	 ได้มโีอกาส
หารือเก่ียวกับงานวิจัยและนวัตกรรมล่าสุดในเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว	
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร	 อาหารเสริม	 	 อาหารเพื่อสุขภาพ	 และความ
มั่นคงด้านอาหาร

การประชมุวิชาการนานาชาต ิThe 3rd International Conference on 
Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2018 )

มฟล. วิชาการ
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	 ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 มฟล.	 จัดงานประชุมวิชาการ
นานาชาติ	Globalisation	of	Traditional	Medicine	ครั้งที่	1	และตลาดนัด
วิชาการเมืองสมุนไพรและมหกรรมหมอพื้นบ้าน	8	จังหวัดภาคเหนือ	 เนื่อง
ในโอกาส	 มฟล.	 ครบรอบ	 20	 ปี	 เพื่อเป็นเวทีวิชาการระดับนานาชาติ	 ใน
การน�าเสนอผลงานวิชาการ	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	สร้างเครือข่าย	และเผย
แพร่ประชาสมัพันธ์การวิจยัด้านการแพทย์ดัง้เดมิ	 รวมถึงเผยแพร่ภมูปัิญญา
การแพทย์พื้นบ้านล้านนา	โดยมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญจาก	จีน	อินเดีย	อิตาลี	

แอฟริกาใต้	 ไทย	และสหรัฐอเมริกา	บรรยายในหัวข้อต่างๆ	ทั้งยังมีการน�า
เสนองานวิจัย	 เช่น	การใช้ยาพื้นบ้าน	ยาแผนโบราณ	และโภชนาการ	รวม
ถึงเครื่องส�าอางสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 นอกจากนี้ยังมีการจัด
แสดงนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถ่ินแบบดั้งเดิมและงานแสดงนวัตกรรม
จาก	8	จังหวัดในภาคเหนือของไทย	พร้อมกิจกรรมการเรียนรู้และให้บริการ
ดูแลสุขภาพจากหมอเมืองล้านนาและกลุ่มหมอไทใหญ่	 หมออาข่า	 เช่น	
พิธีกรรมบ�าบัด	กายบ�าบัด	สมุนไพรบ�าบัด	เป็นต้น

การประชมุวิชาการนานาชาติ 
Globalisation of Traditional Medicine คร้ังที ่1

	 ส�านกัวิชาแพทยศาสตร์	มฟล.	จดัการประชมุวิชาการแพทยศาสตร-
ศกึษาแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	19	เนื่องในโอกาสครบรอบ	20	ปี	มฟล.	โดย
จัดขึ้นในหัวข้อ	 Leadership	 towards	 Medical	 Education	 Exellence	
ระหว่างวันที่	19	–	21	ธันวาคม	2561	ที่อาคารอเนกประสงค์	มฟล.	โดยมี	
รศ.ดร.วันชัย	ศิริชนะ	อธิการบดี	 เป็นประธานในพิธีเปิด	 	 โดยการประชุมนี้
จดัข้ึนเพ่ือให้บคุลากรด้านแพทยศาสตรศกึษา	และนกัศกึษาจากคณะแพทยศาสตร์	
ส�านักวิชาแพทยศาสตร์	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์	 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

ชั้นคลินิก	จากทั่วประเทศได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน	 ทั้งได้มีโอกาสรับทราบข้อมูล	 นโยบาย	 และแนวคิด	 จาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการศึกษา	 และผู้ที่ก�าหนดนโยบาย	 ท้ังในการ
ผลิตแพทย์และผู้ใช้บัณฑิตแพทย์	 อาทิ	 แพทยสภา	 กลุ่มสถาบันแพทย-
ศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย	 และกระทรวงสาธารณสุข	 ทั้งนี้เพื่อร่วมกัน
ขับเคลื่อนการผลิตแพทย์ท่ีตอบสนองความต้องการของประเทศและ
ประชาชนต่อไป

การประชมุแพทยศาสตรศกึษาแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 19

มฟล. วิชาการ

11รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 28
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	 นางสาวนันทพร	 ก้อนรัมย์	 นักศึกษาชั้นปีที่	 4	 ส�านักวิชาจีนวิทยา	

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน	 นักศึกษาพิการทางสายตา	 เข้ารับพระราชทาน

รางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน	 ประจ�าปีการศึกษา	 2560	 จากสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 โดยการคัดเลือกจากส�านักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา	 กระทรวงศึกษาธิการ	 เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจแก่นักเรียน	

นักศึกษาที่มีความประพฤติดี	มีผลการเรียนดี		เมื่อวันที่	6	ตุลาคม	2561	ณ	ศาลา

ดุสิดาลัย	สวนจิตรลดา	กรุงเทพมหานคร

นศ.จีนวิทยา รับรางวัลพระราชทาน 
‘สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี’

	 นักศึกษาส�านักวิชาการจัดการได้รับรางวัล	 Special	 Recognition	

Award	 จากการแข่งขันแผนธุรกิจไมซ์ในรายการ	 AFECA	 Asia	 MICE	 Youth	

Challenge	2018	ณ		Kintex,	Goyang,	เกาหลีใต้	ระหว่างวันที่	22-25	ตุลาคม	

2561		การแข่งขันครั้งนี้มี	14	ทีม	จากประเทศต่างๆ	เช่น	ฮ่องกง,	ญี่ปุ่น,	เกาหลี,	

มาเก๊า,มาเลเซีย,	 สิงคโปร์,	 ไต้หวัน	 และไทย	 ที่เข้าร่วม	 ซึ่งนับว่านักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับโอกาสอันดีท่ีได้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้เพราะ

นอกจากจะได้ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงแล้วยังได้สร้างความ

สัมพันธ์และเครือข่ายระดับนานาชาติอีกด้วย

นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย

	1.	นางสาว	พัชรมล	สุธีรศานต์	 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

	2.	นาย	ณรดา	โชติอิงคนันท์						 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

	3.	นาย	สุทธิพันธ์	บุญแจ้ง									 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

	4.	นาย	ธนกฤต	ขนอม													 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

นักศึกษา มฟล. รับรางวัล Special Recognition Award
จากการแข่งขันแผนธุรกิจที่เกาหลีใต้

	 อาจารย์	 ดร.ภัททิรา	 วิภวภิญโญ	 อาจารย์สาขาวิชาภาษาและ

วัฒนธรรมไทย	ส�านักวิชาศิลปศาสตร์	และนายพนมกร		นนัต	ิหัวหน้าฝ่ายบรหิาร

จดัการอาคารสถานท่ี	ท่ีเข้ารบัรางวัลบคุคลดีเด่นด้านคณุธรรม	ประเภทบคุคลท่ัวไป		

ประจ�าปี	2561	จากชมรมคนดีศรีเชียงราย		ณ	วิปัสสนาคารนานาชาติ	(วิหารดิน)	

ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน	 ต.ห้วยสัก	 อ.เมือง	 จ.เชียงราย	 เมื่อวันที่	 25	

ตุลาคม	2561

บุคลากร มฟล. เข้ารับรางวัล “บุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม”

คนเก่ง มฟล.
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	 ภาพภูเขาหัวโล้นที่แสดงถึงความเสียหายของพ้ืนที่ป่าในจังหวัดน่าน	

ปรากฏเป็นข่าวใหญ่โตในทุกพ้ืนท่ีสือ่ไทย	เมือ่	2	ปีก่อนน้ี	มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง	

(มฟล.)	สนใจประเดน็น้ีเป็นอย่างมาก	รศ.ดร.วันชยั	ศริชินะ	อธิการบด	ีได้น�าผูบ้รหิาร	

หรือคณาจารย์จากส�านักวิชาต่างๆ	 เข้าไปมีส่วนร่วมกับการจัดการปัญหาที่เป็น

ข่าวใหญ่ในขณะน้ัน	 โดยมหาวิทยาลยัเข้าไปในโครงการวจิยัเรือ่ง	 ‘การสญูเสยี

และการฟนฟูป่าไม้ในจงัหวัดน่าน’	 เมือ่ปี	 พ.ศ.	 2559	 โดยคณะวิจยัจากสหวิชาชีพ

จากส�านักวิชาต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย	ไม่ว่าจะเป็นส�านักวิชาวิทยาศาสตร์หรือ

ส�านักวิชานิติศาสตร์

	 การศึกษาวจิัยพบว่าการปลูกข้าวโพดเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสีย

พื้นที่ป่าในจังหวัดน่าน	 มาจากประชาชนไม่มีทางเลือกในอาชีพที่หลากหลาย	 มี

ข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก	 ด้วยเป็นพืชที่ดูแลง่าย	 มีพ่อค้าคนกลางเข้าไปรับ

ซือ้ถงึแปลงปลกู	 แต่การปลกูข้าวโพดต้องใช้พ้ืนทีจ่�านวนมาก	 ภาพทีนั่กวจิยัพบเห็น

เมือ่เข้าไปในพ้ืนท่ีคอืภาพภูเขาหวัโล้น	 ทางคณะวิจยัเสนอทางออกด้วยการเปลีย่น

อาชพีของชาวบ้าน	จากรุกป่าด้วยการปลูกข้าวโพดเป็นอาชีพที่พึ่งพิงป่า	ด้วยการ

ส่งเสริมปลูกพืชอื่นท่ีมีรายได้เทียบเท่ากับการปลูกข้าวโพดหรือรายได้ดีกว่าแต่

ใช้พื้นที่ลดลง	

	 ต่อมาในปี	พ.ศ.	 2560	มฟล.ได้ร่วมกับโครงการรกัษ์ป่าน่านโดยได้รบัทุน

สนบัสนนุจากธนาคารกสกิรไทย	ท�าโครงการสร้างอาชพี	 :	น�าร่องปลกูพืชสมนุไพร

แบบอินทรีย์	 ที่หมู่บ้านห้วยลอย	 ต�าบลภูฟ้า	 อ�าเภอบ่อเกลือ	 โดยแรกเริ่มมี

เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ	53	ครัวเรือน	กว่าร้อยละ	50	ของหมู่บ้าน	โดย

พืชสมุนไพรที่มหาวิทยาลัยส่งเสริมการปลูกคือ	 ขมิ้นชัน	 และไพล	 เนื่องจากเป็น

พืชทีช่าวบ้านคุน้เคยและด้วยสภาพของพ้ืนทีส่ามารถปลกูได้	โดยไม่ต้องใช้น�า้มาก	

ประกอบกับมหาวิทยาลยัหาแหล่งรบัซือ้ผลผลติให้กับเกษตรกรได้	 โดยในระหว่าง

ที่ส่งเสริมการปลูก	คณะนักวิจัยเข้าไปในพื้นที่ราว	7	ครั้ง	เพื่ออบรมท�าปุยอินทรีย์	

เพื่อปรับปรุงธาตุอาหารในดิน	และติดตามผล

	 อาจารย์	 อริศรา	 เหล็กค�า	 อาจารย์ประจ�าส�านักวิชานิติศาสตร์	 เป็น

หนึ่งในทีมนักวิจัยที่เข้าไปท�างานในพื้นที่ตั้งแต่ปี	 2559	 ตั้งแต่ศึกษาวิจัยเพื่อหา

สาเหตุของการสูญเสียพื้นที่ป่าน่าน	 ตลอดจนน�าเสนอทางออก	 และปัจจุบันเป็น

งานในส่วนโครงการสร้างอาชีพ	:	น�าร่องปลูกพืชสมุนไพรแบบอินทรีย์	ได้ช่วยเล่า

ถึงการท�างานในพื้นที่ว่าในครั้งแรกๆ	 นั้นยังไม่ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาขน

ในพื้นที่	 ทั้งด้วยความที่นักวิจัยมาจากต่างถิ่นและด้วยความไม่แน่ใจว่าโครงการ

ส่งเสริมนี้จะด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องหรือไม่อย่างไร	 ซึ่งเมื่อใช้เวลาและเข้าไปใน

พื้นที่ต่อเนื่องจึงได้รับความไว้วางใจในที่สุด

	 “จากท่ีเข้าไปครัง้แรกๆ	 ชมุชนในพ้ืนท่ียังไม่เชือ่มัน่กังวลว่ามาส่งเสรมิให้

ปลูกแล้วจะทิ้งไป	 จึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือ	 เช่น	 มีการเอาเมล็ดปอเทืองไปให้

หว่านเพ่ือปรบัปรงุดนิ	 ก็พบว่ามส่ีวนน้อยท่ีหว่านตามระยะเวลาทีก่�าหนด	บางส่วน

หว่านตอนที่นักวิจัยก�าลังจะลงพื้นที่	 บางคนไม่หว่านเลยก็มี	 แต่เมื่อนักวิจัยเข้า

พ้ืนท่ีอย่างต่อเน่ือง	ชุมชนเริม่เชือ่มัน่และไว้ใจด�าเนินการตามแผน	เมือ่น�ากล้าขมิน้ชนั

และไพลไปแจก	 ปรากฏว่าในขณะท่ีแจกอยู่น้ันผูท่ี้ได้รบัแล้วรบีปลกูลงแปลงทันที

แบบกระตือรือร้นมาก	 เป็นภาพที่ประทับใจ	 และเมื่อลงพื้นที่ติดตามแปลงปลูก	

มีหลายคนที่รอคณะท�างานเพื่อจะพาเข้าไปแปลงปลูก	 ไปดูผลผลิต	 และในการ

พบกันแต่ละครั้งทางชุมชนมักจะพาเด็กๆ	 ที่เป็นลูกหลานมานั่งฟังด้วย	 นักวิจัย

จึงได้ถ่ายทอดข้อมูลเก่ียวกับการอนุรักษ์ป่าให้กับชุมชนได้ในหลายกลุ่มอายุ	

โดยคณะท�างานได้ก�าหนดช่วงเวลาเก็บเก่ียวผลผลิตของสมุนไพรครั้งแรกใน

เดือนกุมภาพันธ์	2562”

	 นอกจากน้ี	มฟล.	ยังได้ประสานกับภาคเอกชนในจงัหวัดน่านท่ีต้องการ

ส่งเสรมิการปลกูโกโก้แบบอนิทรย์ีให้กับชมุชนทีเ่ข้าร่วมโครงการและรบัซือ้ผลผลติ	

โดย	มฟล.ได้สนับสนนุกล้าพันธ์ุโกโก้จ�านวน	750	ต้น	แจกให้กับเกษตรกรท่ีเข้าร่วม

โครงการ	 และอบรมและสาธิตการปลูกและการดูแลโกโก้ให้กับชาวบ้าน	 และ

ครัง้ล่าสดุวนัท่ี	4-5	พฤศจิกายน	2561	คณะนักวิจยัได้ไปตดิตามผลการปลกูสมนุไพร

และโกโก้	พบว่าทั้งสมุนไพรและโกโก้เติบโตให้ผลผลิตดี	เป็นที่น่าพึงพอใจ

	 ส�าหรบัปัญหาหรอือปุสรรคในการท�างานคอืส่วนท่ีเป็นพ้ืนท่ีทดลองเป็น

พ้ืนทีภู่เขาสงู	และห่างไกลจากถนนใหญ่	และชุมชนขาดอปุกรณ์สือ่สาร	 เกษตรกร

หลายคนไม่มโีทรศพัท์	 ท�าให้การประสานสานเพ่ือตดิตามผลทางโทรศพัท์ค่อนข้างยาก	

จึงต้องอาศัยการประสานกับผู้น�าชุมชน	 เช่น	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	 หรือ

ทหารในพื้นที่ให้ช่วยประสานต่อเข้าไปในพื้นที่	

	 โครงการวจิยัในพ้ืนท่ีป่าน่าน	 มีความก้าวหน้าเกิดขึน้อย่างมาก	 ไม่เฉพาะ

ในชุมชนบนผืนป่าน่านเท่านั้น		

	 “การท�างานในโครงการน้ีเป็นประสบการณ์ทีด่มีากเลยค่ะ	 เนือ่งจากเป็น

นักกฎหมาย	ด้วยการถูกสอนให้ฝกคิดแบบนักกฎหมายว่ากฎหมายคือเครื่องมือ

ในการชี้ว่าอะไรถูกหรือผิด	แต่เมื่อลงพื้นที่พบว่ามีปัญหาทับซ้อนมากกว่านั้น	 ไม่

ว่าเรือ่งการท่ีคนอยู่อาศยัและท�ากินก่อนการประกาศพ้ืนท่ีป่า	หรอืท่ีเรยีกว่า	 ป่ารกุคน	

เรามุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรแต่ลืมว่ามีคนอยู่ในนั้น	 และไม่รู้จะจัดการกับคนกลุ่มนี้

อย่างไรให้เป็นธรรม	ท�าให้เราเปลี่ยนวิธีการมองกฎหมายใหม่	และน�าข้อเท็จจริง

เหล่านี้มาสอนนักศึกษา	 ให้เขารับรู้ว่ากฎหมายเป็นเพียงเครื่องมือในการรักษา

ความยุติธรรมเท่านั้น	 ซึ่งกระบวนการนี้ใช้เวลานานกว่าครึ่งปีในการปรับทัศนคติ

ของตัวเอง	ท�าให้โจทย์วิจัย	จึงเปลี่ยนจาก	ใครอยู่ก่อนหรืออยู่หลังป่า	จะมีสิทธิใน

ที่ดินนั้นอย่างไร	 เป็น	 จะท�าอย่างไรให้ชาวบ้านท�าประโยชน์ในพื้นที่ท�ากินได้โดย

ถูกต้อง	ซึ่งตัดเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินออกไป”	

	 	 	 	 	 	 	 	นอกจากต้นกล้าพืชพรรณที่นักวิจัยได้น�าเข้าไปทดลองปลูกในพื้นที่เจริญ

งอกงามเป็นอย่างดแีล้ว	ความรูท่ี้นักวจิยัมยัีงแตกยอดแตกใบสวยงามด้วยเช่นกัน

เรื่องเลาจาก
‘ปาน่าน’

มฟล. เพื่อชุมชน
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	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยก

ขยะตั้งแต่ปี	 2557	 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจากส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ผ่านมูลนิธิสถาบันศึกษา

นโยบายสาธารณะ	 (PPSI)	 โดยมีประชาชนบ้านสันปูเลย	 หมู่	 4	 ต.เชียง

เคี่ยน	 อ.เทิง	 เป็นหมู่บ้านต้นแบบ	 Zero	Waste	 ประจ�าปี	 2558	 และในปี	

2560	 ได้ร่วมกับจังหวัดเชียงรายภายใต้โครงการ	 CHIANG	 RAI	 ZERO	

WASTE	 เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการบริหารจัดการส�าหรับการก�าจัดขยะ

ชุมชนภายในจังหวัดเชียงราย	 ซึ่งได้รับการตอบรับจากหน่วยงานทุกภาค

ส่วนเป็นอย่างดี	 และเมื่อมีกิจกรรมระดับชาติเช่นการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ	

ครั้งที่	46		“เจียงฮายเกมส์”	ระหว่างวันที่	18	–	28	พฤศจิกายน	2561	จังหวัด

เชียงรายก็ไม่ลืมที่จะน�าโครงการนี้มาปรับใช้ในสนามการแข่งขัน

	 อาจารย์	 ดร.ปเนต	 มโนมัยวิบูลย์	 อาจารย์ประจ�าส�านักวิชา

วิทยาศาสตร์	 และหัวหน้าคณะท�างานกลุ่มวิจัย	 Circular	 Economy	 for	

Waste-free	 Thailand	 (CEWT)	 	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ผู้ที่ริเริ่ม

โครงการเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ	เปิดเผยว่า	เป้าหมายของกิจกรรมนี้ไม่ใช่

เพียงแค่การรักษาความสะอาด	และอาสาสมัคร	จ�านวน	649	คน	จาก	85	

ทมีไม่ได้มหีน้าท่ีในการตามไล่เก็บขยะทีถู่กทิง้	แต่ท�าหน้าท่ีเป็นกระบอกเสยีง

ประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปที่เข้ามาชมกีฬาแห่งชาติได้คัดแยกขยะรีไซเคิล	

เช่น	กระปองเครื่องดื่ม	ขวดน�้าพลาสติก	ขวดแก้ว	กล่องกระดาษ	แผ่นพับ

และเศษกระดาษเพ่ือการจดัการทีเ่หมาะสมต่อไป	และเป็นการสร้างวัฒนธรรม

ใหม่ในการจัดการกับขยะของงานใหญ่ๆ	 ระดับประเทศที่มักจะเป็นสิ่ง

ที่หลายคนลืมนึกถึงว่าหากมีการจัดการที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่มแรกผู้จัดงาน

สามารถบริหารขยะภายในงานได้	และทุกคนก็พร้อมที่จะร่วมมือ	

	 กลุ่มวิจัย	 CEWT	 	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ได้รวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะในเจียงฮายเกมส์	

ระหว่าง	18-28	พฤศจิกายน		2561	จากขยะรีไซเคิลทุกสนามแข่งขันรวมได้

จ�านวน	1,226.3	กิโลกรัม	หากค�านวณเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้

จากการรีไซเคิลเศษวัสดุเหล่าน้ีแทนการน�าไปทิ้งแล้วจะเท่ากับการลดการ

ปล่อยก๊าซ	CO
2
	ลงได้	 4,110.9	กิโลกรัม	หรือเทียบเท่าการขับรถยนต์จาก

แม่สายไปเบตง	10	รอบ	ซึ่งหากว่าในทุกครัวเรือน	องค์กร	สถาบัน	และการ

จัดงานต่างๆ	 ในประเทศสามารถที่จะคัดแยกขยะได้อย่างนี้	 เชื่อได้ว่า

ปรมิาณก๊าซ	CO
2
	ของประเทศไทยจะลดลงอย่างมากและน�าอากาศดบีรสิทุธ์ิ

คืนกลับมาให้ลูกหลานของเราในไม่ช้า

มฟล. ร่วมเปนเจ้าบ้าน ‘เจียงฮายเกมส์’
พร้อมส่งเสริม ‘มหกรรมกีฬาปลอดขยะ’

Green MFU
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นักศึกษาจีนวิทยา มฟล. 
จัดละครเวทีเรื่ององค์หญิงก�ามะลอ

	 ส�านักวิชาจนีวิทยา	มฟล.	จดัโครงการศลิปวิชาการจนีวิทยา	ครัง้ท่ี	3	

(Sino	 Show	 3)	 เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของเหล่านักศึกษาทั้ง	 4	 สาขา

วิชาคือ	 จีนศึกษา	 ภาษาและวัฒนธรรมจีน	 จีนธุรกิจ	 และการสอนภาษาจีน	

ในการน�าความรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์	 โดยครั้งน้ีได้

จัดการแสดงละครเวทีเรื่อง	องค์หญิงก�ามะลอ	ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง

ภาษาไทย-จีน	 และน�าเสนอศิลปวัฒนธรรมจีนออกมาได้อย่างสวยงาม	 ร่วม

ด�าเนินการและท�าการแสดงโดยนักศึกษาและคณาจารย์จากส�านักวิชาจีน

วิทยารวมกว่า	 200	คน	 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมชมจ�านวนมาก	 เมื่อวันศุกร์ที่	 9	

พฤศจิกายน	2561	ณ	หอประชุมสมเด็จย่า

การแข่งขนัท�าอาหารเชฟกระทะเหลก็ 
MFU Junior Iron Chef

	 สาขาวิชาการจดัการอตุสาหกรรมการบรกิาร	 ส�านกัวิชาการจดัการ	

จดัการแข่งขันท�าอาหาร	 MFU	 Junior	 Iron	 Chef	 ครัง้ท่ี	 7	 ในวันที	่ 15-16	

ธันวาคม	2561	ณ	ห้องปฏบิตักิารครวัและห้องอาหาร	อาคาร	M-Square	เพ่ือ

เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรที่จะก้าวเข้าสู ่อุตสาหกรรมการ

โรงแรมและท่องเท่ียวในด้านการประกอบอาหาร	โดยเป็นส่วนหนึง่ของรายวิชา	

Food	Preparation	and	Culinarily	Skills	ซึง่นกัศกึษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขนัทัง้	

20	ทมี	ต้องรงัสรรค์เซท็อาหารภายใต้โจทย์	Harmony	of	East	and	West	หรอื

การผสมผสานอาหารตะวันออกและตะวันตก	 โดยได้รบัเกียรตจิากเชฟมอื

อาชพีจากสมาคมพ่อครวัเชยีงใหม่	จ�านวน	3	ท่าน	มาเป็นคณะกรรมการตดัสนิ	

ร่วมกับบุคคลากรและนักศึกษารุ่นพ่ีที่เคยได้รับรางวัลการแข่งขันท�าอาหาร

ระดบัประเทศมาแล้ว

มฟล. จัด ASIAN Beat 
the Musical Show ดึงนักศึกษา
นานาประเทศเข้าร่วม

	 เมื่อวันที่	 16	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2561	 ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ	มฟล.	จัดงาน	ASIAN	Beat	the	Musical	Show		ภายใต้

โครงการ	 ASIAN	Beat	ด�าเนนิการร่วมกันระหว่าง	Common	Beat	และ	MRA	

Foundation	Off	Campus	International	Exchange	(OCA)	ประเทศญ่ีปุน่	มผีู้

เข้าร่วมโครงการกว่า	 30	 คน	 ท้ังจากประเทศญ่ีปุน่	 ไต้หวัน	 เกาหลใีต้	 รวมทัง้

นกัศกึษา	 มฟล.	 นอกจากเป็นกิจกรรมเสรมิสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ

ในมหาวิทยาลยัแล้ว	ยังเป็นโอกาสให้เยาวชนจากประเทศต่างๆ	ได้แลกเปลีย่น

วัฒนธรรมและส่งเสริมมิตรภาพผ่านการแสดง	 การร้องเพลงและการเต้นร�า

อย่างสนุกสนาน

รอบรั้ว นักศึกษา
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	 มฟล.	 จดัพิธีบ�าเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล	 เนือ่งในวันคล้าย

วันเฉลมิพระชนมพรรษา	 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	

บรมนาถบพิตร	 (5	 ธันวาคม)	 โดยมีพิธีทางพระพุทธศาสนาพร้อมท้ังพิธี

จุดเทียนน้อมร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณ	ณ	 วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิม

พระเกียรติฯ	 ในการนี้	 รศ.ดร.วันชัย	 ศิริชนะ	 อธิการบดี	 เป็นประธานในพิธี	

(ฝ่ายฆราวาส)	 พร้อมด้วยผู้บริหาร	 คณาจารย์	 พนักงาน	 และนักศึกษา	

พร้อมใจเข้าร่วมพิธีและร่วมสวดมนต์เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลในบทสวด	

“ปรมินทมหาภูมิพละอตุลยะเตชะมหาราชัสสะ	ปัตติทานคาถา”

พิธีบ�าเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง 
รัชกาลที่ 9

ธันวาคม

2561
5

	 เนื่องด้วยวันที่	21	ตุลาคม	2561	เป็นวันคล้ายพระราชสมภพของ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	ดังนั้นส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์และ

ส�านกัวิชาทันตแพทยศาสตร์	จงึได้จดัพิธีถวายเครือ่งสักการะ	ณ	พระราชานุสาวรย์ี

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	และจัดกิจกรรมบริการด้านสุขภาพ

และทันตกรรม	 แก่ประชาชนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย	 เพ่ือร�าลึกใน

พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า	 ผู้มีคุณูปการในด้านการพยาบาลและ

การทันตแพทย์ของไทย	 โดยพิธีสักการะในปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่	 19	 ตุลาคม	

2561	มีผู้บริหาร	คณาจารย์และนักศึกษา	เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน	

และในวันที่	21	ตุลาคม	2561	มฟล.	ยังได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวัน

คล้ายวันพระราชสมภพ	 ณ	 สวนพฤกษศาสตร์ฯ	 โดยได้ท�าการปลูกต้นไม้

	4	ชนิด	คือ	ยางนา	เสี้ยวขาว	พะยอม	และตะเคียน	รวมทั้งหมด	1,000	ต้น	

ซึ่งเป็นต้นไม้มีค่าและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ทั้งสิ้น

พิธีถวายเครื่องสักการะสมเด็จย่า 
เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติและ
วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

ตุลาคม

2561
19

	 มฟล.	 จดัพิธีถวายผ้ากฐนิพระราชทาน	 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ

สยามบรมราชกุมารี	ประจ�าปี	2561	ณ	วัดทรายมูล	ต�าบลแม่ข้าวต้ม	อ�าเภอ

เมืองเชียงราย	จังหวัดเชียงราย		โดยมีคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	เจ้าหน้าท่ี	

นักศึกษา	 ผู ้น�าชุมชน	 ผู้แทนหน่วยงานภายในจังหวัดเชียงราย	 และ

ประชาชนในพ้ืนที่เข้าร่วม	 โดยในการถวายผ้ากฐินครั้งน้ีได้มีการรวบรวม

ปัจจัยจากศรัทธาวัดทรายมูลและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจ�านวน	

965,381	 บาท	 เพื่อน�าไปท�านุบ�ารุงวัดทรายมูล	 และสนับสนุนการศึกษา

ของพระภิกษุและสามเณรเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป	

พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจ�าป 2561

พฤศจิกายน

2561
22
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	 มฟล.	จัดพิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	ประจ�า

ปีการศึกษา	 2561	 ณ	 หอประชุมสมเด็จย่า	 โดยมอบให้แก่นักศึกษา

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงและนักเรยีนในเขตภาคเหนือ	 จ�านวนท้ังสิน้	 676	 ทุน	

รวมเป็นเงินกว่า	22.2	ล้านบาท	โดยได้รับเกียรติจาก	รศ.ดร.วันชัย	ศิริชนะ	

อธิการบดี	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	 นายกสมาคมนักศึกษาเก่า	

มฟล.	 เข้าร่วมพิธี	 ในการนี้อธิการบดีได้ให้โอวาทแก่เหล่านักศึกษาทุนว่า	

“ขอแสดงความยินดกัีบผูท่ี้ได้รบัทนุการศกึษา	 การได้รบัทุนการศกึษาก็เหมอืน

ได้รับโอกาสในชีวิต	 เพื่อให้ได้เล่าเรียนจนจบการศึกษา	 ผู้ที่มอบทุนการ

ศึกษาให้มีความมุ่งหวังอันบริสุทธิ์เพียงอย่างเดียว	 ก็คือหวังให้ผู้ที่ได้รับทุน

เป็นคนดี	 มีความส�าเร็จในชีวิต	 ด�ารงตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง	 ต่อ

สังคม	 และต่อประเทศชาติ	 เพราะฉะนั้นก็ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนสมกับ

ที่หลายท่านได้สนับสนุนให้โอกาส	ให้ทุนในการศึกษาเล่าเรียน”

พิธีมอบทุนการศึกษา 
มหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง 

ตุลาคม

2561
12

		 มฟล.	 จัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์และวันครอบครัว	 มฟล.	

ประจ�าปี	 2561	 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร	

คณาจารย์	 พนักงาน	 ลูกจ้าง	 ในส�านักวิชาและหน่วยงานต่างๆ	 ภายใน

มหาวิทยาลัย	รวมถึงศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	โดยช่วงบ่าย

เป็นกิจกรรมกีฬาฮาเฮ	ท�าการแข่งขันโดยตัวแทนทั้ง	4	สีคือ	ชมพู	ม่วง	แดง	

เหลือง	 รวมทั้งแข่งขันกองเชียร์	 ณ	 สนามฟุตบอล	 โดยสีที่ได้รับรางวัลชนะ

เลศิถ้วยรวมกีฬาและกองเชยีร์ก็คอืสแีดง	 ส่วนช่วงค�า่เป็นกิจกรรมวันครอบครวั	

ณ	อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ		ซึ่งมีกิจกรรมทั้งการรับประทานอาหารร่วมกัน	

ชมการแสดง	และรบัของรางวัลจากผูบ้รหิาร	โดยมชีาวพนกังานมหาวทิยาลยั

เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง	 ในโอกาสนี้	 รศ.ดร.วันชัย	 ศิริชนะ	 อธิการบดี	 ได้

กล่าวกับชาวพนักงานความตอนหนึ่งว่า	 “มหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้าและ

เติบโตมาจนทุกวันนี้	 ด้วยความร่วมแรงร่วมใจและสมัครสมานสามัคคีของ

ชาวแม่ฟ้าหลวงทุกคน	 สิ่งต่างๆ	 เกิดขึ้นได้เพราะว่าเรามีจุดศูนย์รวมใจ

เดียวกันคือสมเด็จย่า	ที่อยากมองเห็นพวกเราเป็นคนดีและท�าประโยชน์แก่

บ้านเมือง”

กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์
และวันครอบครัว มฟล.
ประจ�าป 2561

ธันวาคม

2561
27

ในรั้ว มฟล.

17รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 28
ตุลาคม - ธันวาคม 2561



ปีท่ี: 10 ฉบับท่ี: 2747
วันท่ี: อังคาร 2 ตุลาคม 2561
Section: Live/Human Interest

หน้า: 15(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ม.แม่ฟ้าหลวงเปิดศูนย์แพทย์4พันล้าน

รหัสข่าว: C-181002040072(2 ต.ค. 61/06:07) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 36.05 Ad Value: 54,075 PRValue : 162,225 Clip: Full Color(x3)

ผู้จัดการรายวัน 360 |	2	ตุลาคม	2561	|	หน้า	15

ปีท่ี: 69 ฉบับท่ี: 23852
วันท่ี: พุธ 3 ตุลาคม 2561
Section: First Section/-

หน้า: 11(ล่าง)

หัวข้อข่าว: มฟล.จัดวันสถาบันขงจ่ือ เสริมรู้หลากวัฒนธรรม

รหัสข่าว: C-181003021049(3 ต.ค. 61/05:58) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 10.48 Ad Value: 8,908 PRValue : 26,724 Clip: Black/White(x3)

ปีท่ี: 69 ฉบับท่ี: 22174
วันท่ี: อาทิตย์ 7 ตุลาคม 2561
Section: First Section/-

หน้า: 12(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: 7 สาขาวิทย์สุขภาพ มฟล. ตะลุยดอยช่วยชุมชน พลังวิชาชีพสู่ "ทีมสุขภาพไทย"

รหัสข่าว: C-181007009016(7 ต.ค. 61/06:34) หน้า: 1/4

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

Col.Inch: 135.92 Ad Value: 217,472 PRValue : 652,416 Clip: Black/White(x3)

ปีท่ี: 69 ฉบับท่ี: 22184
วันท่ี: พุธ 17 ตุลาคม 2561
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(กลาง)

หัวข้อข่าว: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รหัสข่าว: C-181017039158(16 ต.ค. 61/08:09) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 10.38 Ad Value: 16,608 PRValue : 49,824 Clip: Black/White(x3)

ไทยรัฐ 	|	17	ตุลาคม	2561	|	หน้า	12
ปีท่ี: 69 ฉบับท่ี: 22193
วันท่ี: ศุกร์ 26 ตุลาคม 2561
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 15(บนขวา)

ภาพข่าว: รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ

รหัสข่าว: C-181026039154(25 ต.ค. 61/09:08) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.31 Ad Value: 14,896 PRValue : 44,688 Clip: Black/White(x3)

ไทยรัฐ 	|	26	ตุลาคม	2561	|	หน้า	15

ไทยรัฐ 	|	7	ตุลาคม	2561	|	หน้า	12

ปีท่ี: 16 ฉบับท่ี: 5745
วันท่ี: อังคาร 30 ตุลาคม 2561
Section: ธุรกิจตลาด/เอสเอ็มอี

หน้า: B11(บน)

หัวข้อข่าว: ชงครม.ผลักดันเมืองสมุนไพร

รหัสข่าว: C-181030006115(30 ต.ค. 61/06:07) หน้า: 1/1

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 25.10 Ad Value: 22,590 PRValue : 67,770 Clip: Black/White(x3)

โพสตทูเดย |	30	ตุลาคม	2561	|	หน้า	11

สยามรัฐ |	3	ตุลาคม	2561	|	หน้า	11

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 25221
วันท่ี: พฤหัสบดี 1 พฤศจิกายน 2561
Section: กีฬา/การศึกษา

หน้า: 22(บน)

ภาพข่าว: ประชุม

รหัสข่าว: C-181101004051(1 พ.ย. 61/02:26) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9 Ad Value: 19,800 PRValue : 59,400 Clip: Full Color(x3)

ปีท่ี: 41 ฉบับท่ี: 14844
วันท่ี: พฤหัสบดี 1 พฤศจิกายน 2561
Section: ประชาช่ืน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

หน้า: 21(ซ้าย)

ภาพข่าว: มอบเสื้อกาวน์

รหัสข่าว: C-181101038120(31 ต.ค. 61/09:15) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 15.66 Ad Value: 17,226 PRValue : 51,678 Clip: Black/White(x3)

มติชน |	1	พฤศจิกายน	2561	|	หน้า	21

ปีท่ี: 69 ฉบับท่ี: 23894
วันท่ี: พุธ 21 พฤศจิกายน 2561
Section: First Section/-

หน้า: 11(บนซ้าย)

ภาพข่าว: รอบร้ัวการศึกษา: มฟล.-อินโดฯ ประชุมนานาชาติ

รหัสข่าว: C-181121021047(21 พ.ย. 61/05:52) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 13.51 Ad Value: 11,483.50 PRValue : 34,450.50 Clip: Black/White(x3)

สยามรัฐ |	21	พฤศจิกายน	2561	|	หน้า	11

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 25233
วันท่ี: อังคาร 13 พฤศจิกายน 2561
Section: กีฬา/การศึกษา

หน้า: 22(บนซ้าย)

ภาพข่าว: มอบทุน

รหัสข่าว: C-181113004006(13 พ.ย. 61/01:55) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 14.42 Ad Value: 31,724 PRValue : 95,172 Clip: Full Color(x3)

ปีท่ี: 28 ฉบับท่ี: 10220
วันท่ี: พุธ 21 พฤศจิกายน 2561
Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

หน้า: 19(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: มฟล.ปล้ืมประเมินหลักสูตรพยาบาลผ่านระดับดีมาก

รหัสข่าว: C-181121012050(21 พ.ย. 61/02:19) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 21.26 Ad Value: 25,512 PRValue : 76,536 Clip: Black/White(x3)

มฟล. ในสื่อ
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เดลินิวส |	1	พฤศจิกายน	2561	|	หน้า	22

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 25221
วันท่ี: พฤหัสบดี 1 พฤศจิกายน 2561
Section: กีฬา/การศึกษา

หน้า: 22(บน)

ภาพข่าว: ประชุม

รหัสข่าว: C-181101004051(1 พ.ย. 61/02:26) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9 Ad Value: 19,800 PRValue : 59,400 Clip: Full Color(x3)

ปีท่ี: 69 ฉบับท่ี: 23894
วันท่ี: พุธ 21 พฤศจิกายน 2561
Section: First Section/-

หน้า: 11(บนซ้าย)

ภาพข่าว: รอบร้ัวการศึกษา: มฟล.-อินโดฯ ประชุมนานาชาติ

รหัสข่าว: C-181121021047(21 พ.ย. 61/05:52) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 13.51 Ad Value: 11,483.50 PRValue : 34,450.50 Clip: Black/White(x3)

สยามรัฐ |	21	พฤศจิกายน	2561	|	หน้า	11

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 25233
วันท่ี: อังคาร 13 พฤศจิกายน 2561
Section: กีฬา/การศึกษา

หน้า: 22(บนซ้าย)

ภาพข่าว: มอบทุน

รหัสข่าว: C-181113004006(13 พ.ย. 61/01:55) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 14.42 Ad Value: 31,724 PRValue : 95,172 Clip: Full Color(x3)

เดลินิวส |	13	พฤศจิกายน	2561	|	หน้า	22

ปีท่ี: 28 ฉบับท่ี: 10220
วันท่ี: พุธ 21 พฤศจิกายน 2561
Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

หน้า: 19(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: มฟล.ปล้ืมประเมินหลักสูตรพยาบาลผ่านระดับดีมาก

รหัสข่าว: C-181121012050(21 พ.ย. 61/02:19) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 21.26 Ad Value: 25,512 PRValue : 76,536 Clip: Black/White(x3)

สยามรัฐ |	21	พฤศจิกายน	2561	|	หน้า	11

ปีท่ี: 41 ฉบับท่ี: 14884
วันท่ี: อังคาร 11 ธันวาคม 2561
Section: ประชาช่ืน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

หน้า: 21(บนขวา)

ภาพข่าว: น.ศ.อินโดฯ ดูงาน

รหัสข่าว: C-181211038090(10 ธ.ค. 61/07:21) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 16.54 Ad Value: 18,194 PRValue : 54,582 Clip: Black/White(x3)

มติชน |	11	ธันวาคม	2561	|	หน้า	21

ปีท่ี: 41 ฉบับท่ี: 14885
วันท่ี: พุธ 12 ธันวาคม 2561
Section: ประชาช่ืน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

หน้า: 21(ล่าง)

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: ถกเครือข่ายอุดมฯไทย-เมียนมา

รหัสข่าว: C-181212020104(12 ธ.ค. 61/06:02) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.05 Ad Value: 9,955 PRValue : 29,865 Clip: Black/White(x3)

มติชน |	12	ธันวาคม	2561	|	หน้า	21

ปีท่ี: 28 ฉบับท่ี: 10247
วันท่ี: อังคาร 18 ธันวาคม 2561
Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

หน้า: 19(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: มฟล.ถกระดมรับมือสื่อสารไร้สาย

รหัสข่าว: C-181218012112(18 ธ.ค. 61/03:17) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 16.93 Ad Value: 20,316 PRValue : 60,948 Clip: Black/White(x3)

ขาวสด |	18	ธันวาคม	2561	|	หน้า	19

ปีท่ี: 41 ฉบับท่ี: 14898
วันท่ี: อังคาร 25 ธันวาคม 2561
Section: ประชาช่ืน/-

หน้า: 21(บนขวา)

ภาพข่าว: ให้ทุน น.ศ.แพทย์

รหัสข่าว: C-181225038064(24 ธ.ค. 61/08:41) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 15.07 Ad Value: 16,577 PRValue : 49,731 Clip: Black/White(x3)

มติชน |	25	ธันวาคม	2561	|	หน้า	21

ปีท่ี: 70 ฉบับท่ี: 22256
วันท่ี: ศุกร์ 28 ธันวาคม 2561
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 15(กลาง)

ภาพข่าว: สำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.)

รหัสข่าว: C-181228039129(27 ธ.ค. 61/08:31) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 10.52 Ad Value: 16,832 PRValue : 50,496 Clip: Black/White(x3)

ไทยรัฐ |	28	ธันวาคม	2561	|	หน้า	15

มฟล. ในสื่อ

19รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 28
ตุลาคม - ธันวาคม 2561




