






เรื่องจากปก

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)  

จดังาน MFU Innovation Day 2020 และ กิจกรรม MFU Food Makerspace 

Opening  ท่ีกลุม่อาคาร  M-Square  มหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง  จงัหวดัเชียงราย  

พิธีเปิดงานจัดขึน้ ท่ีห้องค�ามอกหลวง โดย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ  

อธิการบดี กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานการจัดกิจกรรม นายส�าราญ  

รอดเพชร ผู้ ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  

และนวัตกรรม กล่าวเปิดงาน ก่อนท่ี ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ  

ผู้อ�านวยการเมืองนวตักรรมอาหาร บรรยายในหวัข้อ ‘Food Makerspace 

แหลง่สร้างสรรค์ความคดิ Idea to Product’ ก่อนจะมีพิธีมอบรางวลั MFU 

INNO Prize 2020 

อธิการบดี กลา่ววา่ มฟล. จดังานนีข้ึน้เพ่ือเผยแพร่ผลการด�าเนินงาน

ของสถาบันวิจัยและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึง 

หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย ออกสู่ภาคเอกชน ผู้ ประกอบการ  

หนว่ยงานภาครัฐ และผู้ ท่ีสนใจทกุทา่นให้รับทราบ และสามารถสร้างโอกาส

ในการน�าไปสูค่วามร่วมมืออ่ืนๆ ได้ตอ่ไปในอนาคต 

มฟล.มีพันธกิจท่ีจะส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ 

ในการพฒันาชมุชนและสงัคม โดยได้ด�าเนินการมาตัง้แตเ่ร่ิมต้น พ.ศ. 2541 

ด้วยเช่ือวา่การเสริมสร้างให้ชมุชนและสงัคมเข้มแขง็และปลอดภยั  เป็นพืน้ฐาน

ส�าคญัในการพฒันาคณุภาพชีวิตและความเป็นอยูใ่ห้มีความมัน่คง

ทัง้นีกิ้จกรรมวนันีด้�าเนินการโดยสถาบนัวิจัยและนวตักรรม มฟล. 

ประกอบด้วย สว่นบริหารงานวิจยั และสว่นจดัการทรัพย์สนิทางปัญญาและ

นวตักรรม ร่วมกนัขบัเคลื่อนให้ผลงานวิจยั สามารถน�าไปสูก่ารใช้ประโยชน์

ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสงัคมในทุกภาคส่วน โดยน�าองค์ความรู้ 

ทัง้หลายมาบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมไปถึง

ภารกิจในการสง่เสริมและสร้างผู้ประกอบการใหม่ท่ีมีศกัยภาพสามารถน�า

ทรัพย์สนิทางปัญญาท่ีมีอยูใ่นมหาวิทยาลยัไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

มฟล. มีผลงานทรัพย์สนิทางปัญญาท่ีย่ืนขอรับความคุ้มครอง จ�านวน  

118 ผลงาน และได้สนับสนุนให้พัฒนาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ�านวน  

25 ผลงาน โดยร้อยละ 70 เป็นผลงานด้านเคร่ืองส�าอาง และส่วนอ่ืนๆ 

ประกอบไปด้วยสมุนไพร วัสดุศาสตร์ เคร่ืองมือทางการแพทย์ และ 

การออกแบบ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะผลักดันให้ผลงานเหล่านีไ้ด้เช่ือมต่อ 

กบัภาคเอกชนให้สามาถน�าไปใช้ประโยชน์ให้ได้สงูสดุ

มฟล. จดังาน MFU Innovation Day 2020 
และ กิจกรรม MFU Food Makerspace 
Opening
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MFU Food Makerspace จดัตัง้ขึน้โดยความร่วมมือของ มหาวิทยาลยั

แมฟ่า้หลวง (มฟล.) และ โครงการเมืองนวตักรรมอาหาร (Food Innopolis) 

โดยมีวตัถุประสงค์ในการให้บริการแก่ภาคเอกชน ผู้ประกอบการชาและ

กาแฟ ตลอดจนอุตสาหกรรมอาหารอ่ืนๆ เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ์ต้นแบบ  

ต่อยอดและขยายผลในเชิงพาณิชย์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 

ด้วย มฟล. มีความพร้อมทัง้ในด้านองค์ความรู้ บคุลากร เคร่ืองไม้เคร่ืองมือ

ท่ีทนัสมยั สิง่อ�านวยความสะดวก และมีความร่วมมือจากภาคสว่นตา่งๆ 

MFU Food Makerspace ด�าเนินงานโดยเมืองนวตักรรมอาหารสว่น

ขยาย มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ภายใต้การก�ากับดูแลของส่วนจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญาและนวตักรรม (MFii) โดยความร่วมมือจากหน่วย

งานตา่งๆ คือ ส�านกัวิชาอตุสาหกรรมเกษตร ส�านกัวิชาวิทยาศาสตร์ ส�านกั

วิชาการจดัการ ส�านกัวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศนูย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ศนูย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจยัเชือ้รา ศนูย์นวตักรรม

สมนุไพรครบวงจร สถาบนัชาและกาแฟ และคลนิิกเทคโนโลยี เป็นเครือขา่ย 

ร่วมด�าเนินงาน ทัง้ยงัได้ร่วมมือกบัเครือขา่ยหนว่ยงานภาครัฐ  อาทิ  ส�านกังาน 

อุตสาหกรรมเกษตรจงัหวดัเชียงราย ส�านกังานพาณิชย์จงัหวดัเชียงราย 

และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย โดยได้มีพิธีเปิดตัว MFU Food 

Makerspace ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 4 อาคาร I-Park, M-Square มฟล. เม่ือวนัท่ี 

13 พฤศจิกายน 2563 และพร้อมเปิดให้บริการแล้ว สามารถสอบถามได้ท่ี 

โทร. 0-5391-6391

MFU Food Makerspace ให้บริการพืน้ท่ีตา่งๆ ประกอบด้วย

1. Roasting Room บริการเคร่ืองคั่วกาแฟท่ีทันสมัย และได้รับ

การรับรองมาตรฐานสากล พร้อมทัง้ได้รับค�าแนะน�าการใช้เคร่ืองมือจาก 

ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน

2. Kitchen Lab บริการพืน้ท่ี เคร่ืองมือ วสัดุและอุปกรณ์ส�าหรับ 

การทดลอง วิเคราะห์ทดสอบ วิจยั และพฒันาต้นแบบผลติภณัฑ์อาหาร

เปิดตวั  
MFU Food Makerspace  
หนุนเมืองนวัตกรรมอาหาร 

New Different Better Together
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New Different Better Together

3. Cupping Room บริการพืน้ท่ีส�าหรับจดักิจกรรม Cupping Coffee 

เพ่ือวิเคราะห์ ตรวจสอบกลิน่รส และคณุภาพของกาแฟ

4. Center Hall บริการพืน้ท่ีสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ โดยมีอปุกรณ์อ�านวย

ความสะดวกอยา่งครบครัน อาทิ เคร่ืองชงกาแฟท่ีได้มาตรฐาน พืน้ท่ีส�าหรับ

สร้างสรรค์ไอเดียทางธรุกิจ พืน้ท่ีในการพดูคยุหารือกนั

ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ เช่ือมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ 

มฟล. หนึง่ในภาคีความร่วมมือ กลา่ววา่ พืน้ท่ี Food Makerspace ได้รับ 

งบประมาณสนบัสนนุจากเมืองนวตักรรมอาหารสว่นกลาง ซึง่จะเป็นพืน้ท่ี

ท่ีช่วยในการสร้างสรรค์ไอเดียของผู้ประกอบการ โดยทาง มฟล. มุ่งหวงั

ท่ีจะช่วยยกระดบัและพฒันาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพืน้ท่ี

ภาคเหนือตอนบนได้เป็นอยา่งดี โดยจะมีทัง้พืน้ท่ีในการเรียนรู้ ไมว่า่จะเป็น

เร่ืองของชาและกาแฟ ซึง่เป็นพืชเศรษฐกิจหลกัของจงัหวดัเชียงราย รวมถงึ

ผลติผลทางการเกษตรอ่ืนๆ 

“ในพืน้ท่ีดงักลา่วจะประกอบไปด้วยห้องคัว่กาแฟ ห้อง Kitchen Lab 

ในการท่ีเราจะสร้างผลิตภัณฑ์อาหารต้นแบบขึน้มา นอกจากนีเ้ราจะมี

ห้องทดสอบคณุภาพชาและกาแฟทางด้านประสาทสมัผสั ซึ่งเราเรียกว่า  

Cupping Room และส่วนสดุท้ายก็คือห้องโชว์ผลิตภณัฑ์ Center Hall   

ซึง่ผู้ประกอบการสามารถจดัแสดงผลติภณัฑ์ต้นแบบท่ีสร้างสรรค์จากไอเดีย 

เราหวงัวา่พืน้ท่ีนีจ้ะชว่ยยกระดบัความสามารถของผู้ประกอบการ เพ่ิมมลูคา่

ของวตัถดุบิในพืน้ท่ี และสง่เสริมความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศได้” 

หวัหน้าสถาบนัชาและกาแฟฯ กลา่ว

7รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 36
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มฟล. วิชาการ

เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.จฑุามาศ นิวฒัน์ ผู้ชว่ยอธิการบดี 

มฟล. พร้อมด้วย ดร.พญ.สลุคัณา น้อยประเสริฐ  คณบดีส�านกัวิชาการแพทย์

บูรณาการ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่าง

ส�านกัวิชาการแพทย์บรูณาการ มฟล. กบั College of Chinese Medicine,  

China Medical University, Taiwan เพ่ือการพฒันาหลกัสตูรออนไลน์ 

(MOOC) ร่วมกนัในสาขาวิชา Aromatherapy Massage และกิจกรรม 

ความร่วมมือทางวิชาการอ่ืนๆ ตอ่ไปในอนาคต

มฟล. ลงนาม College of Chinese  
Medicine พัฒนาหลกัสตูรออนไลน์  
ดา้นการแพทยบ์รูณาการ

เม่ือวันศุกร์ท่ี 18 ธันวาคม 2563 ส�านักวิชานวัตกรรมสังคม 

มฟล. ร่วมกบั ชมรมนกัเรียนเก่ามหาวิทยาลยันาโกย่า สาขาประเทศไทย  

จดัสมัมนาประจ�าปี เร่ือง “การปรับตวัและการฟืน้ฟ ูหลงั 1 ปี ของการระบาด

ของ COVID-19: โอกาสและความท้าทาย” ณ ส�านกังานมหาวิทยาลยั 

แม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วฒันศิริ อธิการบดี มฟล. 

กลา่วต้อนรับ ทัง้นีมี้ผู้ ร่วมเสวนาโต๊ะกลมคือ ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์  

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ นพ.เอกชยั 

เพียรวัชรา ผู้ อ�านวยการส�านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสขุ ด�าเนินการเสวนาโดย ดร.วรัญญา อจัฉริยะชาญวณิช นอกจากนี ้

นวตักรรมสังคม ร่วมกับ ชมรมนกัเรียนเกา่
มหาวทิยาลยันาโกยา่ จดัสัมมนา  
“การปรับตวัและการฟื้ นฟู หลงั 1 ปี 
ของการระบาดของ COVID-19”

รศ.ดร.ศริิพร  วชัชวลัค ุรักษาการแทนคณบดีส�านกัวิชานวตักรรมสงัคม มฟล. 

ได้น�าผู้ เข้าร่วมสมัมนา ร่วมรับฟังการเผยแพร่ผลงานในหวัข้อ การระบาดของ 

COVID-19 ของนกัศกึษาในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทของส�านกัวิชา

นวตักรรมสงัคม ซึง่ได้รับความสนใจเป็นอยา่งมาก

ระหวา่งวนัท่ี 23 – 25 พฤศจิกายน 2563 มฟล. ได้รับการประเมิน

คณุภาพตามเกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพ่ือการด�าเนินการท่ีเป็นเลศิ (EdPEx)  

ประจ�าปีการศกึษา 2562 โดยได้รับเกียรตจิาก ผศ.เสาวลกัษณ์ สขุประเสริฐ  

เป็นประธาน   พร้อมคณะกรรมการ   ประกอบด้วย   คณุกิตตพิงศ์   เตมียะประดษิฐ์  

รศ.ดร.ชุติมา ธรรมรักษา รศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน และ ผศ.ดร.ชมพูนุช  

โสภาจารีย์  ทัง้นี ้มฟล. ใช้เกณฑ์ Education Criteria for Performance 

Excellence: EdPEx ในการบริหารมหาวิทยาลยั เพ่ือพฒันาคณุภาพการ

บริหารจดัการและพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา ให้เข้าสูม่าตรฐานระดบั

สากลตามวิสยัทศัน์ท่ีก�าหนด

ผูบ้รหิาร มฟล. น�าเสนอขอ้มลูเพ่ือรบั 
การประเมนิ EdPEx โดยผูท้รงคณุวฒิุ

9รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 36
ตุลาคม - ธันวาคม 2563



มฟล. กับนานาชาติ

รศ.ดร.ชยาพร วฒันศริิ อธิการบดี มฟล. กบั Prof. Li Song อธิการบดี 

Kunming Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ลงนามใน

บนัทึกความเข้าใจในรูปแบบออนไลน์ เม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม 2563 ซึง่อยู่

ในชว่งของการจดังาน 2020 Online Forum on Education Cooperation 

in South & Southeast Asia จดัโดย Yunnan Provincial Department  

of Education โดยก่อนนี ้ ทัง้สองสถาบนัได้ลงนามในบนัทึกความเข้าใจ 

เม่ือวนัท่ี 2 มิถนุายน 2558 ซึง่ได้หมดอายลุง และภายใต้บนัทกึความเข้าใจ

ฉบบัใหม ่ ทัง้สองฝ่ายจะเสริมสร้างความร่วมมือตอ่เน่ืองและขยายกิจกรรม

ทางวิชาการ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนนกัศกึษา คณาจารย์ และการวิจยั 

เพ่ือผลติบคุลากรทางการแพทย์ท่ีมีคณุภาพ สร้างงานวิจยัและนวตักรรมท่ี

เก่ียวข้องกบัสขุภาพให้มากขึน้

รศ.ดร.นนัทนา คชเสนี รองอธิการบดี มฟล. พร้อมด้วยคณาจารย์ส�านกั

วิชาศลิปศาสตร์ และส�านกัวิชานวตักรรมสงัคม ได้ให้การต้อนรับ นายฮิโรชิ  

มทัสโึมะโตะ (Mr.Hiroshi Matsumoto) กงสลุใหญ่ญ่ีปุ่ น ณ นครเชียงใหม ่

พร้อมทัง้ได้หารือความร่วมมือระหว่างกัน ณ ห้องรับรอง อาคารวันชัย   

ศิริชนะเม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 โดยรองอธิการบดี ได้กล่าว

แนะน�ามหาวิทยาลยัและความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบนัการศึกษา

ต่างๆ ของประเทศญ่ีปุ่ นกว่า 19 สถาบัน ทัง้การแลกเปลี่ยนนักศึกษา

และบคุลากร การวิจยั หลกัสตูรร่วม หลกัสตูรสองปริญญา และโครงการ 

ความร่วมมือกับ Japan International Cooperation Agency (JICA)  

ด้าน นายฮิโรชิ  มทัสึโมะโตะ กล่าวแสดงความยินดีกับ มฟล. ในวาระ 

ท่ีได้รับการจัดอันดบัให้เป็นมหาวิทยาลยัอันดบั 1 ของไทยจาก Times 

Higher Education (THE) และช่ืนชมการบริหารจดัการการควบคมุและ

ป้องกนัการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ได้อย่างดี นอกจากนี ้ ยงัหารือ

ถึงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ น เพ่ือตอบสนอง 

ความต้องการของผู้ใช้บณัฑิตตอ่ไป

เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 เอกอคัรราชทตูภฏูานประจ�าประเทศไทย 

H.E. Mr. Tshewang Chophel Dorji ได้เข้าพบ รศ.ดร.ชยาพร วฒันศิริ  

อธิการบดี มฟล. ในโอกาสอ�าลาต�าแหน่ง ณ ส�านักงานประสานงาน

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร โดยตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา  

มฟล. มีความสัมพันธ์อันดีและสร้างความร่วมมืออย่างต่อเน่ืองกับ 

สถานเอกอคัรราชทตูภฏูานฯ ผา่นกิจกรรมทางวฒันธรรมและความร่วมมือ

ทางวิชาการ ตลอดจนมหาวิทยาลยัได้มอบทนุการศกึษาส�าหรับชาวภฏูาน 

เพ่ือชว่ยสร้างโอกาสทางการศกึษาท่ีดีส�าหรับนกัศกึษาและบคุลากร  รวมถงึ 

เพ่ือสง่เสริมพฒันาคณุภาพทรัพยากรมนษุย์ระดบัชาติและระดบัภมิูภาค

มฟล.- Kunming Medical University 
ลงนามร่วมมอืวชิาการดา้นการแพทย์

มฟล. ต้อนรบั กงสลุใหญ่ญีปุ่่น
ณ นครเชียงใหม่

เอกอคัรราชทตูภฏูานประจ�าประเทศไทย 
เขา้พบอธกิารบด ีมฟล. เพ่ืออ�าลาต�าแหนง่
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มฟล. กับนานาชาติ

 รศ.ดร.ชยาพร วฒันศริิ อธิการบดี มฟล. ให้การต้อนรับคณะกรรมการ

กาชาดระหวา่งประเทศ  (International  Committee  of   the   Red   Cross-ICRC)  

น�าโดย Mr. Christop Sutter, Head of Regional Delegation เม่ือวนัท่ี  

12 พฤศจิกายน 2563 โดย Mr. Christop ได้แนะน�าภารกิจของ ICRC 

ประเทศไทย รวมถึงจุดประสงค์หลกัการมาเยือน ในโอกาสท่ีได้ร่วมกับ

ส�านักวิชานิติศาสตร์ ในการจัดแข่งขันบทบาทสมมติและศาลจ�าลอง 

กฎหมายมนษุยธรรมระหวา่งประเทศ ประจ�าปี 2563 (Role Play and Moot 

Court : Thai Language 2020) ระหวา่ง 13-15 พฤศจิกายน 2563 ซึง่เป็น 

การจดัครัง้แรกนอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ทัง้ยงัหารือถงึความร่วมมือ 

กับส�านักนิติศาสตร์ในอนาคต รวมทัง้การพัฒนางานวิจัยและการเรียน 

การสอนด้าน Cross Border ร่วมกนั

อาจารย์สิตางค์ คงกระโทก อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาอาชีวอนามยั

และความปลอดภัย ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. เปิดเผยว่า  

เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2563 ท่ีผา่นมา ตนได้ร่วมสมัมนาและน�าเสนอข้อมลู

เร่ืองการจดัการขยะ โดยเฉพาะขยะติดเชือ้ ในช่วง COVID-19 ร่วมกับ 

ประเทศอ่ืนๆ ได้แก่ เนปาล ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ จีน และไทย ในงาน 31st 

JSMCWM annual meeting International symposium "Sound Waste  

Management in response to the Pandemic of COVID-19"  ซึง่จดัในรูปแบบ 

สมัมนาออนไลน์หรือ Webinar หลงัจากงานสมัมนาดงักล่าว ทางสถานี

โทรทศัน์ NHK ของประเทศญ่ีปุ่ น ได้ติดต่อขอสมัภาษณ์ออกรายการข่าว

ในชว่ง “Live from Bangkok” ผา่นรายการ NHK World Japan เก่ียวกบั 

การจดัการขยะในประเทศไทย  โดยข้อมลูท่ีน�าเสนอได้รวบรวมจากกรมอนามยั 

และสถาบนัสิง่แวดล้อมของไทย รวมถงึแอพพลเิคชนัการจดัการขยะตดิเชือ้ 

D-germ ท่ีกลุม่วิจยั Circular Economy for Waste-free Thailand (CEWT) 

ของ มฟล. ก�าลงัพฒันาระบบอยู ่ซึง่จะท�าให้ผู้พฒันาแอพพลเิคชัน่ได้ทราบวา่  

แหล่งท่ีมาและปริมาณขยะติดเชือ้แต่ละจุดเป็นอย่างไร เพ่ือน�าไปสู่การ

วางแผนก�าหนดพืน้ท่ีจดุท�าลายขยะอนัตราย หรือขยะตดิเชือ้ในอนาคต 

เม่ือวนัท่ี 27 ตลุาคม 2563 รศ.ดร.นนัทนา คชเสนี รองอธิการบดี 

มฟล. ดร.ฉตัรฤดี จองสรีุยภาส คณบดีส�านกัวิชาการจดัการ และคณาจารย์ 

มฟล. ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานเอกอคัรราชทตูสหรัฐอเมริกา 

ประจ�าประเทศไทย น�าโดย Ms. Deb MAK, Assistant to Cultural Attaché  

และนางสาวกุลกิจ ชยัอ�านวย ผู้ ช่วยฝ่ายวฒันธรรม ซึ่งนอกจากกระชบั 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัแล้ว มฟล. ได้น�าเสนอข้อมลูงานวิจยัในอนภุมิูภาค

ลุม่แมน่�า้โขง     อีกทัง้หารือความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ 

และการวิจยัระหวา่งสองสถาบนัด้วย

มฟล. ต้อนรบั ICRC ในโอกาสจดักจิกรรม
รว่มกบัส�านกัวชิานติศิาสตร์

อาจารย์วทิยาศาสตรส์ขุภาพ มฟล.  
ใหส้มัภาษณ ์รายการ NHK World Japan

มฟล. ต้อนรบั คณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทตู 
สหรฐัอเมรกิา ประจ�าประเทศไทย

11รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 36
ตุลาคม - ธันวาคม 2563





ภาคตะวันออกเหนือ
- อุดรธานี 56 โรงเรียน
- บุรีรัมย์ 68 โรงเรียน

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง
- จาก 24 จังหวัดท่ัวประเทศ 53 โรงเรียน   
- เชียงราย/พะเยา 48 โรงเรียน

ภาคตะวันออก
- จันทบุรี 37 โรงเรียน

ภาคเหนือ
- นครสวรรค์ 56 โรงเรียน

ภาคกลาง
- ปทุมธานี 83 โรงเรียน

ภาคใต้
- นครศรีธรรมราช 64 โรงเรียน
- สงขลา 64 โรงเรียน







      

มฟล. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 2563

หนว่ยใหบ้รกิารสนบัสนนุนกัศกึษาพิเศษ มฟล. 
ร่วมงาน เดก็พิการเรยีนไหนดี

มฟล. ออกหน่วยให้บริการนวดผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อให้นักวิ่งฮาล์ฟ มาราธอน

    ส�านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มฟล. น�าโดย ทพ.ดร.ณรงค์  

ลุมพิกานนท์ คณบดีฯ จัดกิจกรรมตรวจรักษาฟันให้แก่บุคคลทั่วไป 

โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ท่ีอาคารส�านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ เม่ือวันพุธท่ี  

21 ตลุาคม 2563 เน่ืองในวนัทนัตสาธารณสขุแห่งชาติ ประจ�าปี 2563 

และเป็นวนัคล้ายวนัพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

‘พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย’ โดยมีผู้ ป่วยเข้ารับการตรวจรักษา 

รวมจ�านวน 275 ราย รวมถงึให้ความรู้ในการดแูลทนัตสขุภาพ

เม่ือวนัอาทิตย์ท่ี 25 ตลุาคม 2563 ดร.ภาวินี ชุม่ใจ อาจารย์ประจ�า

ส�านกัวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ มฟล. และนกัศกึษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การกีฬาและสุขภาพ ชัน้ปีท่ี 2-3 ร่วมกับ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา  

การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมนวดผ่อนคลายกล้ามเนือ้ให้กับ 

นกัว่ิง ในรายการยเูมะพลสั เชียงราย 21.1 มาราธอน 2020 ภายใต้มาตรฐาน 

New Normal Race ระดับสากล ณ จุดเข้าเส้นชัยท่ีสวนตุงและโคม 

เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งออกสตาร์ทจากวัดร่องขุ่น โดยได้รับความสนใจ 

จากนกัว่ิงมาใช้บริการจ�านวนมาก

     มฟล. โดย หนว่ยให้บริการสนบัสนนุนกัศกึษาพิเศษ (Disability 

Support Services - DSS) สว่นพฒันานกัศกึษา ร่วมงาน “เดก็พิการเรียน

ไหนดี'64 ตอน ปัน้ฝันเป็นตวั” ในมหกรรมแนะแนวการศกึษาตอ่ระดบัชัน้

อดุมศกึษาและอาชีวศกึษาส�าหรับนกัเรียนพิการ จดัโดย ส�านกังานกองทนุ

สนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) ร่วมกบั กระทรวงการอดุมศกึษา 

วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม โดยในวนัท่ี 21 ตลุาคม 2563 จดังาน  

ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กทม. และในวันท่ี3 

พฤศจิกายน 2563 จัดท่ีส�านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

มีนกัเรียนทกุประเภทความพิการเข้าร่วมงาน ซึง่ในงานท่ี จ.เชียงใหม่ ได้

สง่นางสาวสวรรญา สีมา นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ส�านกัวิชาจีนวิทยา สาขาวิชา 

จีนธุรกิจ นักศึกษาพิการทางการเห็น เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ  

"ชวนน้องปัน้ฝัน" ช่วยสร้างแรงบนัดาลใจในการศึกษาต่อให้แก่นกัศึกษา

พิเศษ ซึง่ในงานนีบ้ธูของ มฟล. มีผู้ให้ความสนใจจ�านวนมาก ด้วยมีหลาย

หลกัสูตรท่ีรองรับ รวมทัง้มีหน่วยงานและสิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีช่วย

สนบัสนนุการใช้ชีวิต ปัจจบุนัมีนกัศกึษาพิการก�าลงัศกึษาอยูใ่นหลายสาขา

วิชา รวมทัง้ท่ีได้ส�าเร็จการศกึษาไปแล้ว

มฟล. เพื่อชุมชน
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มฟล. น�านักศึกษานานาชาติ จัดกิจกรรม
พัฒนาภาษาอังกฤษแก่โรงเรียนในพ้ืนที่ห่างไกล

มฟล. ร่วมใจส่งเสียงภาษาถิ่นตามสาย 
แก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่น PM 2.5

สว่นพฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ มฟล. น�านกัศกึษาตา่งชาติ 

 จากอเมริกา ฝร่ังเศส เยเมน เมียนมา ฟิลปิปินส์ มาเลเซีย กมัพชูา และญ่ีปุ่ น 

ร่วมท�ากิจกรรมสอนภาษาและพฒันาทกัษะภาษาองักฤษให้แก่นกัเรียน 

โรงเรียนบ้านใหมส่ขุสนัต์ ต.ตาดควนั อ.พญาเมง็ราย จ.เชียงราย เม่ือวนัท่ี 

26 พฤศจิกายน 2563 ซึง่จดัขึน้ภายใต้ความร่วมมือระหวา่ง มฟล. กบับริษัท

บญุรอด บริวเวอร่ี จ�ากดั ในนามภาคีเครือข่าย ‘สิงห์อาสา’ โดยกิจกรรม 

ดงักล่าวได้สร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กับทัง้นกัศึกษา มฟล. และนกัเรียน

โรงเรียนบ้านใหม่สขุสนัต์ ท่ีเรียนได้รู้ในรูปแบบท่ีแปลกใหม่ และได้สมัผสั 

กบัมิตรภาพอนัดีตอ่กนั

มฟล. สง่มอบสื่อเสียงตามสาย 13 ภาษา ให้แก่ผู้วา่ราชการจงัหวดั

เชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกลุ เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 28 ธนัวาคม 2563 เพ่ือ 

ส่งมอบต่อให้แก่ชมุชนท่ีมีภาษาถ่ินต่างๆ ได้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั 

ปัญหาหมอกควันและฝุ่ น PM 2.5 ซึ่งทาง มฟล. ได้จัดท�าขึน้จาก

โครงการวิจยั ‘มฟล. ร่วมใจสง่เสียงภาษาถ่ินตามสายสร้างความตระหนกั 

แก่ประชาชนเพ่ือแก้ไขปัญหาหมอกควนั ไฟป่า และฝุ่ น PM 2.5’ ด�าเนินการ 

โดย ผศ.ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมคณะวิจัย

ประกอบด้วย ผศ.ดร.บุญญาภัทร ชาติพัฒนานันท์ อ.ณฐมน สีธิแก้ว 

อ.เครือวลัย์ คนอยู่ อ.ศลิษา โกดย่ี อ.ประภสัสร ธรรมเมธา อ.ศรีสรัุกษ์  

เกียรติมณีรัตน์ ซึ่งโครงการวิจัยนี ้ รศ.ดร.ชมนาด พจนามาตร์ คณบดี 

ส�านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ และ ดร.ปเนต มโนมยัวิบลูย์ ผู้ชว่ยอธิการบดี มฟล.  

เป็นท่ีปรึกษา โดยได้รับงบประมาณสนบัสนนุจากศนูย์ศกึษาวิจยัและปฏิบตัิ

การเพ่ือลดปัญหาการเกิดไฟป่า หมอกควนัในประเทศไทยและในภมิูภาค 

มหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง

เม่ือวนัองัคารท่ี 8 ธนัวาคม 2563 ศนูย์บริการวิชาการ ร่วมกบั ส�านกั

วิชาวิทยาศาสตร์ มฟล. โดยอาจารย์ ดร.ณฏัฐ์สรัล สายชนะ หวัหน้าสาขา

วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ส�านกัวิชาวิทยาศาสตร์ น�าคณาจารย์และนกัศกึษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ออกให้บริการวิชาการภายใต้โครงการ  

“การผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันการระบาดของ COVID-19”  

ครัง้ท่ี 1 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชียงราย เพ่ือให้ความรู้

และสร้างความเข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกบัการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค

ตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพ่ือให้ผู้ ร่วมกิจกรรมมีความรู้  

ความเข้าใจและสามารถผลติเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพ่ือใช้ส�าหรับปอ้งกนั

ตนเองและครอบครัวในชีวิตประจ�าวนัได้

มฟล. ลงพ้ืนที่ให้ความรู้การท�าเจลแอลกอฮอล์ 
ป้องกัน COVID-19 ให้นักเรียนในเชียงราย 

มฟล. เพื่อชุมชน
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ในรั้ว มฟล.

มฟล. จัดพิธีบ�าเพ็ญกุศลเ น่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต  

พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร (13 ตลุาคม) เพ่ือแสดงความจงรักภกัดีและน้อมร�าลกึ

ในพระมหากรุณาธิคุณ ณ วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ  

โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วฒันศริิ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี ทัง้นี ้ 

ในวนัท่ี 4 ธันวาคม 2563 มฟล. ยงัได้จดัพิธีบ�าเพ็ญกุศลถวายเป็น 

พระราชกศุล เน่ืองในวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพ 5 ธนัวาคม ทัง้ยงัเป็นวนัชาตแิละวนัพอ่แหง่ชาต ิประจ�าปี 2563 โดย รศ.ดร.ชยาพร วฒันศริิ 

อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนกัศกึษา เข้าร่วมพิธี ณ วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลมิพระเกียรตฯิ

มฟล. จัดพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน สมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี  ประจ�าปี 2563 ณ วัดสันหนองบัว  

อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 28 ตุลาคม 

2563 โดย รศ.ดร.ชยาพร วฒันศริิ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี  

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนกังาน และนกัศึกษา  

เข้าร่วมถวายผ้ากฐิน พร้อมรวบรวมปัจจัยมาถวายสมทบ 

การบูรณะและปฏิสังขรณ์เสนาสนะ เป็นจ�านวนเงินทัง้สิน้ 

719,205 บาท

มฟล. โดย ส�านกัวิชาการแพทย์บรูณาการ ได้ประกอบ

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จ 

พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั พระมหาเจษฎาราชเจ้า “พระบิดาแห่ง

การแพทย์แผนไทย” เน่ืองใน “วนัภูมิปัญญาการแพทย์แผน 

ไทยแห่งชาติ” ประจ�าปี 2563 ณ โถงชัน้ 1 โรงพยาบาล 

มหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง (การแพทย์บรูณาการ) ได้รับเกียรตจิาก  

ดร.พญ.สลุคัณา น้อยประเสริฐ คณบดี ส�านกัวิชาการแพทย์

บรูณาการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยตวัแทนจากหนว่ยงาน

ภายในมหาวิทยาลยั อาทิ ส�านกัวิชาแพทยศาสตร์ ส�านกัวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่ง 

ภาคเหนือและอนภุมิูภาคลุม่แมน่�า้โขง โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั

แม่ฟ้าหลวง (การแพทย์บูรณาการ) ส่วนพัฒนานักศึกษา  

และผู้แทนนกัศกึษา เข้าร่วมพิธีฯ

มฟล. ถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ประจ�าปี 2563

มฟล. จัดพิธีวางพานพุ่มร�าลึก 
“พระบิดาแหง่การแพทยแ์ผนไทย”29

ต.ค.
27 

ต.ค.

มฟล. จัดพิธีบ�าเพ็ญกุศล 
น้อมร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.912 

ต.ค.
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ในรั้ว มฟล.

มฟล. โดย สถาบนัพทุธศิลปกรรมแห่งมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

และศนูย์บริการวิชาการ จดัการสอบสมัภาษณ์คดัเลอืกผู้ เข้าศกึษา หลกัสตูร

ระยะสัน้ สาขาวิชาพทุธศลิปกรรม ณ อาคารพลเอกส�าเภา ชศูรี (E4) มฟล. 

จ.เชียงราย โดยมีผู้สอบท่ีเป็นภิกษุสามเณรและฆราวาส ท่ีผา่นการคดัเลอืก

จากรอบแรก ในการประเมินความรู้ทัว่ไปด้านศิลปะและสอบภาคปฏิบตั ิ 

เข้าร่วมสอบใน 3 ระดบั คือ ระดบัท่ี 1 พทุธศลิป์พืน้ฐาน แผน ก (ทฤษฎี) 

และแผน ข (ทฤษฎีและปฏิบตั)ิ ระดบัท่ี 2 พทุธศลิป์สร้างสรรค์ และระดบัท่ี 3  

พทุธศลิป์สร้างสรรค์ขัน้สงู รวมกวา่ 70 คน/รูป 

ในการนี ้ได้รับความเมตตาจาก พระเมธีวชิโรดม (วฒิุชยั วชิรเมธี) และได้รับเกียรตจิาก ศาสตรเมธี ดร.เฉลมิชยั โฆษิตพิพฒัน์ ร่วมเป็นคณะกรรมการ 

สอบสมัภาษณ์คดัเลือกบคุคลด้วยตนเอง รวมทัง้ รศ.ดร.ชยาพร วฒันศิริ อธิการบดี มฟล. ได้มาร่วมเป็นเกียรติในการสมัภาษณ์ครัง้นีด้้วย นอกจากนี ้

ยงัมีคณาจารย์ของหลกัสตูร ประกอบไปด้วย ผศ.ดร.พลวฒั ประพฒัน์ทอง อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง อาจารย์มานิตย์ กนัทะสกั อาจารย์วชัระ กว้างไชย์  

อาจารย์กาญจนา ชลศริิ อาจารย์ขจรเดช หนิว้หย่ิน นายศตวรรษ หนอ่แก้ว ร่วมเป็นกรรมการสมัภาษณ์ผู้ เข้าสอบ ท่ีเดนิทางมาจากทัว่ประเทศ โดยผู้ผา่น 

การคดัเลือกจะได้มีโอกาสเรียนศิลปะกบัศิลปินชัน้ครู และนบัเป็นปรากฏการณ์ครัง้ส�าคญัของวงการทัง้พทุธและศิลป์ ท่ีได้รับการสร้างเป็นหลกัสตูร 

ท่ีหาเรียนได้แหง่เดียวในประเทศไทย และอาจเป็นครัง้แรกของโลกท่ีมีการจดัการเรียนการสอนอยา่งเป็นทางการ

ท่าน ว.-อ.เฉลิมชัย ให้เกียรติ
สัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มฟล.

16 

ธ.ค.

รศ.ดร.วันชัย ศิ ริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

พร้อมด้วย รศ.ดร.ชยาพร วฒันศริิ อธิการบดี พร้อมทัง้คณะผู้บริหาร มฟล. 

ให้การต้อนรับ นางอมรรัตน์ ภมิูวสนะ ผู้อ�านวยการกองจดัท�างบประมาณ

ด้านสงัคม 2 และคณะผู้บริหาร ส�านกังบประมาณ ในการเย่ียมชมและ

ติดตามผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลยั ประจ�าปีงบประมาณ 2563 

ณ ห้องประชมุดอยตงุ อาคารวนัชยั ศริิชนะ ทัง้นี ้มฟล. ได้น�าเสนอข้อมลู  

5 ประเดน็ ได้แก่ 1.ข้อมลูมหาวิทยาลยั 2.งบประมาณ 3.ผลการด�าเนินงาน 

ตามภารกิจ 4.ผลการด�าเนินงานโครงการประจ�าปี 2563 และ 5.โครงการ

ส�าคัญ ปีงบประมาณ 2564 จากนัน้ได้น�าคณะเข้าชมวิหารพระเจ้า 

ล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

เฉลมิพระเกียรต ิ80 พรรษา มหาราชา ห้องปฏิบตักิาร Food Makerspace  

อาคารทันตกรรม ส�านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาล 

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้บริหารส�านักงบประมาณ 
เข้าเยี่ยมชมและติดตามผล 
การด�าเนินงาน มฟล.

17
พ.ย.
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ปีท่ี: 71 ฉบับท่ี: 22901
วันท่ี: เสาร์ 3 ตุลาคม 2563
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(กลาง)

หัวข้อข่าว: มฟล.คลอดหลักสูตรพุทธศิลป์แห่งแรก

รหัสข่าว: C-201003039052(2 ต.ค. 63/07:52) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 28.34 Ad Value: 31,174 PRValue : 93,522 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 43 ฉบับท่ี: 15544
วันท่ี: พฤหัสบดี 1 ตุลาคม 2563
Section: ประชาช่ืน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

หน้า: 18(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: มฟล.ต้อนรับนักศึกษาใหม่ปี'63

รหัสข่าว: C-201001020071(1 ต.ค. 63/03:30) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 8.38 Ad Value: 9,218 PRValue : 27,654 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 71 ฉบับท่ี: 22900
วันท่ี: ศุกร์ 2 ตุลาคม 2563
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(กลาง)

หัวข้อข่าว: มฟล.รุกพัฒนาสู่ 1 ใน 5 ของอาเซียน

รหัสข่าว: C-201002039177(1 ต.ค. 63/07:42) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 22.26 Ad Value: 24,486 PRValue : 73,458 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 71 ฉบับท่ี: 22900
วันท่ี: ศุกร์ 2 ตุลาคม 2563
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(กลาง)

หัวข้อข่าว: มฟล.รุกพัฒนาสู่ 1 ใน 5 ของอาเซียน

รหัสข่าว: C-201002039177(1 ต.ค. 63/07:42) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 22.26 Ad Value: 24,486 PRValue : 73,458 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 25928
วันท่ี: พฤหัสบดี 8 ตุลาคม 2563
Section: กีฬา/-

หน้า: 16(ล่าง)

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มฟล.ครบ 22 ปีหวังมุ่งสู่ระดับโลก

รหัสข่าว: C-201008004089(8 ต.ค. 63/03:49) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 21.06 Ad Value: 44,226 PRValue : 132,678 คลิป: สี่สี(x3)

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 25928
วันท่ี: พฤหัสบดี 8 ตุลาคม 2563
Section: กีฬา/-

หน้า: 16(ล่าง)

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มฟล.ครบ 22 ปีหวังมุ่งสู่ระดับโลก

รหัสข่าว: C-201008004089(8 ต.ค. 63/03:49) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 21.06 Ad Value: 44,226 PRValue : 132,678 คลิป: สี่สี(x3)

ปีท่ี: 43 ฉบับท่ี: 15556
วันท่ี: อังคาร 13 ตุลาคม 2563
Section: ประชาช่ืน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

หน้า: 18(ล่าง)

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: มฟล.ที่1ด้านนานาชาติ2ปีซ้อน

รหัสข่าว: C-201013020074(13 ต.ค. 63/02:51) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 7.99 Ad Value: 8,789 PRValue : 26,367 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 71 ฉบับท่ี: 22926
วันท่ี: พุธ 28 ตุลาคม 2563
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 8(กลาง)

ภาพข่าว: รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ

รหัสข่าว: C-201028039073(27 ต.ค. 63/08:32) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 10.26 Ad Value: 11,286 PRValue : 33,858 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 71 ฉบับท่ี: 24409
วันท่ี: จันทร์ 2 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/-

หน้า: 9(ซ้าย)

ภาพข่าว: รอบร้ัวการศึกษา: มฟล. จัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุข

รหัสข่าว: C-201102021010(2 พ.ย. 63/05:34) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 13.28 Ad Value: 11,288 PRValue : 33,864 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 71 ฉบับท่ี: 22933
วันท่ี: พุธ 4 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 8(บนซ้าย)

ภาพข่าว: รศ.ดร.นันทนา คชเสนี

รหัสข่าว: C-201104039088(3 พ.ย. 63/08:23) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.97 Ad Value: 10,967 PRValue : 32,901 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 71 ฉบับท่ี: 24424
วันท่ี: จันทร์ 23 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/-

หน้า: 9(บนซ้าย)

ภาพข่าว: รอบร้ัวการศึกษา: 'มฟล.' MOU แพทย์แผนจีนออนไลน์

รหัสข่าว: C-201123021011(23 พ.ย. 63/06:01) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 14.83 Ad Value: 12,605.50 PRValue : 37,816.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 25976
วันท่ี: พุธ 25 พฤศจิกายน 2563
Section: กีฬา/-

หน้า: 18(ล่าง)

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มฟล. ดูงาน ม.พะเยา ประเมินคุณธรรม

รหัสข่าว: C-201125004092(25 พ.ย. 63/03:19) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 18.04 Ad Value: 37,884 PRValue : 113,652 คลิป: สี่สี(x3)

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 25984
วันท่ี: พฤหัสบดี 3 ธันวาคม 2563
Section: กีฬา/กีฬา

หน้า: 15(บนขวา)

ภาพข่าว: หน่วยแพทย์เคล่ือนที่จากคณะแพทย์

รหัสข่าว: C-201203035010(2 ธ.ค. 63/08:35) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 10.01 Ad Value: 21,021 PRValue : 63,063 คลิป: สี่สี(x3)

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 25990
วันท่ี: พุธ 9 ธันวาคม 2563
Section: กีฬา/-

หน้า: 18(ล่าง)

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: Life Sciences มฟล.อันดับ1ไทย

รหัสข่าว: C-201209035039(8 ธ.ค. 63/08:23) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 13.54 Ad Value: 28,434 PRValue : 85,302 คลิป: สี่สี(x3)

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 25990
วันท่ี: พุธ 9 ธันวาคม 2563
Section: กีฬา/-

หน้า: 18(ล่างซ้าย)

ภาพข่าว: แวดวงอุดมศึกษา: สานสัมพันธ์

รหัสข่าว: C-201209035037(8 ธ.ค. 63/08:24) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 17.33 Ad Value: 36,393 PRValue : 109,179 คลิป: สี่สี(x3)

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 25997
วันท่ี: พุธ 16 ธันวาคม 2563
Section: กีฬา/-

หน้า: 18(ซ้าย)

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มฟล.ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว

รหัสข่าว: C-201216035037(15 ธ.ค. 63/08:41) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 14.62 Ad Value: 30,702 PRValue : 92,106 คลิป: สี่สี(x3)

ปีท่ี: 43 ฉบับท่ี: 15628
วันท่ี: พฤหัสบดี 24 ธันวาคม 2563
Section: ประชาช่ืน/-

หน้า: 18(บนขวา)

ภาพข่าว: แข่งขันกฎหมาย

รหัสข่าว: C-201224020099(24 ธ.ค. 63/03:54) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 15.32 Ad Value: 16,852 PRValue : 50,556 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 71 ฉบับท่ี: 22980
วันท่ี: จันทร์ 21 ธันวาคม 2563
Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจ

หน้า: 7(กลาง)

ภาพข่าว: ยกระดับ

รหัสข่าว: C-201221039005(20 ธ.ค. 63/06:35) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 11.43 Ad Value: 12,573 PRValue : 37,719 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 26010
วันท่ี: อังคาร 29 ธันวาคม 2563
Section: กีฬา/-

หน้า: 16(ล่างซ้าย)

ภาพข่าว: แวดวงอุดมศึกษา: งดของขวัญ

รหัสข่าว: C-201229035083(28 ธ.ค. 63/07:58) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 16.21 Ad Value: 34,041 PRValue : 102,123 คลิป: สี่สี(x3)




