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	 “มฟล.	 ครบรอบ	 21	 ปีีแล้ว	 ก้้าวต่่อไปีต่้องเร่�มต่้นที่่�ก้ารพััฒนาสมรรถนะและขี่ดความสามารถขีอง 

ผู้้้ที่่ �จะขีับเคล่�อนมหาว่ที่ยาลัยแห่งน่�ต่่อไปี		นั�นค่อบุคลาก้ร	ที่ั�งฝ่่ายว่ชาก้ารและฝ่่ายสนับสนุน				เพั่�อพัร้อม 

ทีุ่ก้ภารก้่จขีองมหาว่ที่ยาลัย	 ไม่ว่าจะเปี็นก้ารผู้ล่ต่บัณฑิ่ต่	 หร่อพััฒนาก้ำาลังคนให้สอดคล้องก้ับความต่้องก้าร 

ขีองยุคสมัย	 และเพั่ �อเสร่มความแขี็งแก้ร่งให้ก้ับความมุ่งมั �นที่่ �จะสร้างความเปี็นเล่ศที่างด้านว่ชาก้าร	

ก้ารว่จัย	และนวัต่ก้รรมต่่อไปี”	

21 ปีิ มฟล.
กับทุกก้าว  เพ่่ื่อคุณภาพื่การศึึกษา – คุณภาพื่ชีีวิตประชีาชีน

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ชยาพัร	วัฒนศ่ร่			อธ่ก้ารบด่

บรรณาธิการ
ดร.พัรรณรว่		พัรหมนารที่				รองอธ่ก้ารบด ่
ดร.พัฤที่ธ่์	พัุฒจร				ผู้้้ช่วยอธ่ก้ารบด่

กองบรรณาธิการ
ฝ่่ายปีระชาสัมพัันธ์และเผู้ยแพัร่ขี้อม้ลขี่าวสาร
ฝ่่ายผู้ล่ต่ส่�อปีระชาสัมพัันธ์
ส่วนปีระชาสัมพัันธ์	มหาว่ที่ยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำารบัญ

2



21 ปีิ มฟล.
กับทุกก้าว  เพ่่ื่อคุณภาพื่การศึึกษา – คุณภาพื่ชีีวิตประชีาชีน

	 เม่�อวันท่ี่�	 25	 กั้นยายน	 2562	 ท่ี่�มหาว่ที่ยาลัยแม่ฟ้าหลวง	

จ.เชย่งราย	ได้จดังานสถาปีนามหาว่ที่ยาลยัแม่ฟ้าหลวง	ครบรอบ	21	ปีี	โดย 

ในช่วงเช้าได้ม่พั่ธ่ที่ำาบุญต่ัก้บาต่รพัระสงฆ์์	160	ร้ปี	ณ	ลานดาว	จาก้นั�นเปี็น

พ่ัธ่ที่างศาสนาในหอปีระชุมสมเด็จย่า	 และพ่ัธ่ถวายผู้้าปี่าเพั่�อก้ารศึก้ษา	

จำานวน	 256,575	 บาที่	 โดยม่	 รศ.ดร.วัยชัย	 ศ่ร่ชนะ	 อธ่ก้ารบด่ผู้้้ก้่อตั่�ง	

เปี็นต่ัวแที่นถวายผู้้าปี่า	 ช่วงต่่อมา	 รศ.ดร.ชยาพัร	 วัฒนศ่ร่	 อธ่ก้ารบด่	

ได้รายงานผู้ลก้ารดำาเน่นงานขีอง	 มฟล.	 ให้แก้่ปีระชาชนเช่ยงราย 

ได้รับที่ราบ

	 ที่ั�งน่�	มหาว่ที่ยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับก้ารสถาปีนาเป็ีนมหาวท่ี่ยาลั

ยขีองรัฐ	 ต่ามพัระราชบัญญัต่่จัดต่ั�ง	 เม่�อวันท่ี่�	 25	 ก้ันยายน	พั.ศ.	 2541	

นับถึงวันน่�เปี็นเวลา	21	ปีี	ได้ปีฏิ่บัต่่ภารก้่จขีองสถาบันอุดมศึก้ษาครบถ้วน	

ไม ่ว ่าจะเปี ็นด ้านก้ารผู้ล่ต่บัณฑิ่ต่	 ก้ารแสวงหาองค ์ความร้ ้ ใหม ่	

ก้ารให้บร่ก้ารว่ชาก้ารแก้่สังคม	และก้ารที่ำานุบำารุงศ่ลปีวัฒนธรรม

	 พัร้อมที่ั�งได้ยึดมั�นส่บสานแนวพัระราชปีณ่ธานขีอง	สมเด็จพัระ 

ศร่นคร่นที่ราบรมราชชนน่	ในก้าร	‘ปีล้ก้ปี่า	สร้างคน’	โดยมุ่ง	‘สร้างคน	สร้าง

ความร้้	สร้างคุณภาพั	สร้างคุณธรรม	และอนุรัก้ษ์ธรรมชาต่่’	โดยมุ่งหวังให้

มหาว่ที่ยาลัยแห่งน่�เปี็นที่่�พัึ�งที่างปีัญญาขีองสังคม	สามารถผู้ล่ต่บัณฑิ่ต่ที่่�ม่

คุณภาพั	เพั่�อเปี็นก้ำาลังสำาคัญในก้ารพััฒนาปีระเที่ศได้อย่างยั�งย่นว่ด่ที่ัศน์	21	ปีี	แห่งก้ารสถาปีนามหาว่ที่ยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่องจากปก
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	 รศ.ดร.ชยาพัร	วัฒนศ่ร	่อธก่้ารบด่	รายงานปีระชาชนว่า	มฟล.	เปิีด

รับนัก้ศึก้ษารุ่นแรก้เม่�อปีีก้ารศึก้ษา	2542	จำานวน	62	คน	เร่�มจาก้	2	สำานัก้

ว่ชา	 โดยปีระก้าศใช้ภาษาอังก้ฤษเปี็นส่�อก้ารเร่ยนก้ารสอนตั่�งแต่่เร่�มต่้น	

พัร้อมให้ความสำาคัญก้ับภาษาต่่างปีระเที่ศอ่�นๆ	อาที่่	 ภาษาจ่น	ปีัจจุบันม่

นัก้ศึก้ษาจำานวน	 14,594	 คน	 ซึ่ึ�งม่นัก้ศึก้ษาไที่ยจาก้ทัี่�วทีุ่ก้ภ้ม่ภาค	

ม่นัก้ศึก้ษาต่่างชาต่่จำานวน	730	คน	จาก้ก้ลุ่มปีระเที่ศลุ่มแม่นำ�าโขีง	อาเซึ่่ยน	

ที่ว่ปีต่่างๆ	ที่ั�วโลก้	ไม่ว่าจะเปี็นเอเช่ย	ยุโรปี	อเมร่ก้าเหน่อ	หร่อแอฟร่ก้า	

	 ปัีจจบุนัเปิีดสอนที่ั�งหมด	71	สาขีาวช่า	ใน	15	สำานกั้วช่า	คอ่	สำานกั้

ว่ชาก้ารจัดก้าร	 สำานัก้ว่ชาน่ต่่ศาสต่ร์	 	 สำานัก้ว่ชาศ่ลปีศาสต่ร์	 สำานัก้ว่ชา

นวัต่ก้รรมสังคม	 สำานัก้ว่ชาจ่นว่ที่ยา	 สำานัก้ว่ชาว่ที่ยาศาสต่ร์	 สำานัก้ว่ชา

เที่คโนโลย่สารสนเที่ศ	 สำานัก้ว่ชาว่ที่ยาศาสต่ร์เคร่�องสำาอาง	 สำานัก้ว่ชา

อตุ่สาหก้รรมเก้ษต่ร	สำานกั้วช่าวท่ี่ยาศาสต่ร์สขุีภาพั	สำานกั้วช่าพัยาบาลศาสต่ร์	

สำานัก้ว่ชาเวชศาสต่ร์ชะลอวัยและฟื้นฟ้สุขีภาพั	สำานัก้ว่ชาแพัที่ยศาสต่ร	์

สำานัก้ว่ชาทัี่นต่แพัที่ยศาสต่ร์	โดยม่สำานัก้ว่ชาก้ารแพัที่ย์บ้รณาก้าร	เป็ีนสำานกั้

ว่ชาที่่�เปีิดขีึ�นล่าสุด	ปีระก้อบด้วย	3	หลัก้ส้ต่ร	ค่อ	แพัที่ย์แผู้นไที่ยปีระยุก้ต่์	

แพัที่ย์แผู้นจ่น	และก้ายภาพับำาบัด	

	 ที่ั�งน่�	 ม่หลัก้ส้ต่รที่่�ได้รับก้ารรับรองจาก้องค์ก้รหร่อหน่วยงาน

ระดับสาก้ล	เพ่ั�อแสดงถึงคุณภาพัก้ารศึก้ษา	ที่ั�งในสาขีาว่ชาก้ารจัดก้ารก้าร

ที่่องเที่่�ยว	 สาขีาว่ชาก้ารจัดก้ารอุต่สาหก้รรมก้ารบร่ก้าร	 สาขีาว่ชา 

ก้ารจัดก้ารธุรก่้จก้ารบ่น	 ขีองสำานัก้ว่ชาก้ารจัดก้าร,	 สาขีาว่ชาเที่คโนโลย่

ก้ารอาหาร	ขีองสำานัก้ว่ชาอุต่สาหก้รรมเก้ษต่ร	และสำานัก้ว่ชาแพัที่ยศาสต่ร์

	 ต่ลอดจนม่ความร่วมม่อที่างวช่าก้ารและก้ารพัฒันาก้ำาลงัคน	ก้บั

สถาบันก้ารศึก้ษาหร่อหน่วยงานสำาคัญที่ั�งในปีระเที่ศและต่่างปีระเที่ศก้ว่า	

134	สถาบันที่ั�วโลก้	อาที่่		ร่วมม่อพััฒนาก้ำาลังคนด้านอุต่สาหก้รรมก้ารบ่น

ก้ับสนามบ่นนานาชาต่่อ่นชอน	ปีระเที่ศเก้าหล่ใต่้	 ร่วมม่อที่างว่ชาก้ารร่วม 

พััฒนาคุณภาพัสาขีาว่ชาจ่นธุรก่้จกั้บมหาว่ที่ยาลัยเฟิงเจ่ย	 ไต่้หวัน	 ร่วมม่อ 

ที่างวช่าก้ารมหาว่ที่ยาลยัว่สคอนซึ่น่แมดส่นั	สหรฐัอมเมรก่้า	ร่วมมอ่ที่างว่ชาก้าร 

ก้บั	Tamana	Central	Hospital	and	Kumamoto	University	ปีระเที่ศญ่�ปีุน่ 

ร่วมพััฒนาศัก้ยภาพัด้านก้ารแพัที่ย์และที่ันต่ก้รรมก้ับมหาว่ที่ยาลัย 

จาก้โอเรก้อน	สหรฐัอเมรก่้า	ร่วมมอ่ที่างว่ชาก้ารด้านอตุ่สาหก้รรมเก้ษต่รก้บั	

Faculty	of	Agriculture,	Shinshu	University	ปีระเที่ศญ่�ปีุ่น	เปี็นต่้น

		 ปีีที่่�	21	ขีอง	มฟล.	มผู่้้ส้ำาเร็จก้ารศึก้ษา	รวมต่ั�งแต่่ปีีก้ารศึก้ษา	2545	

–	2561	เป็ีนจำานวนก้ว่า	26,500	คน	ก้ระจายต่วัที่ำางานอย่้ในที่กุ้ภาคส่วนขีองสงัคม 

ที่ั�งภาครัฐและเอก้ชน	ที่ั�งในปีระเที่ศและต่่างปีระเที่ศ

	 ด้านก้ารที่ำางานว่จัย	ที่่�นอก้จาก้ม่ศ้นย์ความเปี็นเล่ศด้านก้ารว่จัย

ในด้านต่่างๆ	เช่น	ศ้นย์ความเปี็นเล่ศที่างด้านก้ารว่จัยเช่�อรา	ศ้นย์นวัต่ก้รรม

สมุนไพัรครบวงจร	 ศ้นย์ความเปี็นเล่ศด้านนวัต่ก้รรมผู้ล่ต่ภัณฑิ์ธรรมชาต่่	

ศน้ย์วจ่ยันวัต่ก้รรมสงัคมเช่งพ่ั�นท่ี่�	และศน้ย์วจ่ยัเอเช่ยเพ่ั�อก้ารพััฒนาระหว่าง

ปีระเที่ศ	ยังม่ก้ารจัดต่ั�งสถาบันว่จัยและนวัต่ก้รรมมหาว่ที่ยาลัยแม่ฟ้าหลวง	

เพ่ั�อบร่หารจัดก้ารและปีระสานนโยบายให้กั้บหน่วยงานว่จัยภายใน

มหาว่ที่ยาลัย	และด้วยม่ก้ารสร้างผู้ลงานว่จัยและนวัต่ก้รรมอย่างต่่อเน่�อง	

ส่งผู้ลให้ก้ารจัดอันดับจาก้	 THE	World	University	Rankings	 2020	นั�น	

มฟล.	ได้รบัคะแนนอนัดับส้งสดุขีองมหาว่ที่ยาลยัในปีระเที่ศไที่ย	สำาหรบัก้าร

อ้างอ่งงานว่จัยและภาพัลัก้ษณ์ในระดับนานาชาต่่

	 สำาหรับก้ารบร่ก้ารว่ชาก้าร	มหาว่ที่ยาลัยเน้นให้ความร้้เก่้�ยวกั้บ

ก้ารจัดก้ารขียะในชุมชนและที่้องถ่�นเช่ยงราย	 ให้ความร้้ว่ชาก้ารแก้่ก้ลุ่ม

เก้ษต่รก้รและผู้้้ปีระก้อบก้ารในเช่ยงราย	 เพั่�อยก้ระดับศัก้ยภาพัในก้ารผู้ล่ต่	

และพััฒนาผู้ล่ต่ภัณฑิ์สมุนไพัรให้ได้มาต่รฐานสาก้ล	

ตอกย�้า ‘มหาวิที่ยาลัยแห่งคุุณภาพิ’

เรื่องจากปก
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	 ก้ารดำาเน่นงานขีองมหาวท่ี่ยาลยัและพััฒนาก้ารต่่าง 	ๆภายใต้่ก้ารนำาโดย	

รศ.ดร.วนัชยั	ศร่ช่นะ	อธ่ก้ารบด่ผู้้ก่้้อตั่�ง	 ก่้อนครบวาระเม่�อเด่อนเมษายน	2562	

ได้รับก้ารสานต่่อจาก้	 รศ.ดร.ชยาพัร	 วัฒนศ่ร่	 ซึ่ึ�งได้รับโปีรดเก้ล้าฯ	

ให้ดำารงต่ำาแหน่งอธ่ก้ารบด	่มฟล.	ต่ั�งแต่่วันท่ี่�	29	เมษายน	2562	เป็ีนต้่นมา	โดย	

รศ.ดร.ชยาพัร	 วัฒนศ่ร่	 เคยดำารงต่ำาแหน่งเปี ็นรองอธ่ก้ารบด่	 มฟล.	 

ตั่�งแต่่ปีี	 2554	 –	 2562	 ก้ำากั้บด้แลก้ารดำาเน่นงานขีองสำานัก้ว่ชาต่่างๆ	

และหน่วยงานสำาคัญ	 อาท่ี่	 งานพััฒนาหลัก้ส้ต่ร	 สถาบันก้ารศึก้ษาและ 

จัดก้ารที่รัพัยาก้รธรรมชาต่่และส่�งแวดล้อม	 ส่วนจัดหางานและฝ่ึก้งาน 

ขีองนั ก้ศึ ก้ษา 	 ส ่ วนบร่ ก้ า ร งาน ว่จั ย 	 สำ านั ก้ ง านบัณฑิ่ ต่ศึ ก้ษา	

สำานัก้งานส่งเสร่มและพััฒนาว่ชาก้าร	เปี็นต่้น

	 รศ.ดร.ชยาพัร	ก้ล่าวว่า	มฟล.	หลังจาก้ดำาเน่นงานมาครบปีีที่่�	21	

ส่�งสำาคัญท่ี่�ที่ำาค่อก้ารพััฒนาสมรรถนะและขี่ดความสามารถขีองผู้้้ที่่�จะขัีบ

เคล่�อนมหาว่ที่ยาลัยแห่งน่�ต่่อไปี	นั�นค่อบุคลาก้รที่ั�งฝ่่ายว่ชาก้ารและฝ่่าย

สนับสนุน	 ซึึ่�งม่ความสำาคัญในทุี่ก้ด้าน	 โดยจะเปี็นเร่�องหลัก้ที่่�มหาว่ที่ยาลัย

จะดำาเน่นก้าร	เพั่�อพัร้อมสำาหรับทีุ่ก้ภารก้่จขีองมหาว่ที่ยาลัย	ไม่ว่าก้ารผู้ล่ต่

บัณฑ่ิต่	หร่อพัฒันาก้ำาลงัคนให้สอดคล้องกั้บความต้่องก้ารขีองยุคสมยั	และ

เพั่�อเสร่มความแขี็งแก้ร่งให้ก้ับความมุ่งมั�นที่่�จะสร้างความเปี็นเล่ศที่างด้าน

ว่ชาก้าร	ก้ารว่จัยและนวัต่ก้รรมต่่อไปี

	 อ่ก้ส่วนคอ่ก้ารพัฒันาขีองต่วัองค์ก้ร	ที่่�จะพััฒนาสมรรถนะให้เป็ีน

ระดับสาก้ล	ไม่ว่าจะเปี็นเร่�องก้ารที่ำางานสายว่ชาก้ารที่่�ม่หลัก้ส้ต่รได้รับก้าร

รับรองในระดับสาก้ล	 เพ่ั�อมุ่งเน้นความเปี็นสาก้ลขีองมหาว่ที่ยาลัยให้ถึง 

จุดส้งสุด	ส่�งสำาคัญอย่างย่�งค่อก้ารปีรับระบบที่ำางานขีองมหาว่ที่ยาลัยให้ม่

ความสะดวก้และรวดเร็ว	 และเหมาะสมกั้บก้ารเปีล่�ยนแปีลงขีองยุคสมัย	 

รวมที่ั�งเที่คโนโลยท่่ี่�เปีล่�ยนแปีลงไปีด้วย	ส่�งสำาคญัต่รงน่�คงต้่องร่วมก้นัที่ำางาน

ที่ั�งมหาว่ที่ยาลัย	

	 สำาหรบัสถานก้ารณ์อดุมศกึ้ษาปัีจจบุนั	อธก่้ารบด่ก้ล่าวว่า	“หลาย

มหาว่ที่ยาลัย	 อาจมองว่าม่ความยาก้ลำาบาก้มาก้ขึี�นในก้ารรับนัก้ศึก้ษา	

จำานวนอาจน้อยลงหร่ออย่างไรก็้ต่าม	 สำาหรับมหาว่ที่ยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ยังไม่มค่วามเส่�ยง	แต่่ไม่ได้ปีระมาที่	และเราจะที่ำาในส่�งท่ี่�ที่ำาต่่อเน่�องมานาน	

และจะที่ำาให้ชัดเจนย่�งขึี�นค่อก้ารสร้างเอก้ลัก้ษณ์	 หร่ออัต่ลัก้ษณ์ขีอง

นัก้ศึก้ษาและมหาว่ที่ยาลัยในแง่ขีองคุณภาพั	ให้ชัดเจนและเปี็นที่่�ร้้จัก้มาก้

ย่�งขีึ�น”	

	 ส่วนที่่ศที่างก้ารพััฒนางานว่จัยนั�น	 เน้นให้ม่ผู้ลงานได้รับก้ารต่่อ 

ยอดเช่งพัาณ่ชย์มาก้ขึี�น	 ที่ั�งเพั่�อช่�อเส่ยงเปี็นที่่�ยอมรับ	 ที่ั�งความเขี้มแขี็ง 

ที่างว่ชาก้ารแล้ว	 ยังม่ผู้ลต่่อก้ารสร้างรายได้ให้กั้บมหาว่ที่ยาลัยในอนาคต่ 

มุ่งนำาความร้้ว่ชาก้ารงานว่จัยมาพััฒนาต่่อยอดให้ถึงพัร้อมมาก้ย่�งขีึ�น

	 ส่วนท่ี่�มหาว่ที่ยาลยัต้่องเต่รย่มปีรบัเปีล่�ยนต่ามก้ระแสโลก้อย่างไรนั�น 

อธ่ก้ารบด่ก้ล่าวว่า	 อย่างหนึ�งค่อต่้องพัร้อมสำาหรับก้ระบวนก้ารก้ารเร่ยนร้ ้

ขีองก้ลุ่มเจนเนอเรชั�นใหม่	 ก้ารเร่ยนก้ารสอนที่่�จัดขึี�นเฉพัาะในห้องเร่ยนนั�น

อาจไม่เพ่ัยงพัอแล้ว	ต้่องมก่้ารเพ่ั�มช่องที่างให้หลาก้หลาย	ไม่ว่าจะเป็ีนแบบ

ออนไลน์หร่อเร่ยนร้้ด้วยต่นเอง	 ทัี่�งต่้องสร้างให้หลัก้ส้ต่รม่ความย่ดหยุ่น 

สำาหรับก้ลุ่มผู้้้เร่ยนที่่�หลาก้หลายเช่นก้ัน	ไม่เฉพัาะหลัก้ส้ต่รเต่็มร้ปีแบบ	4	ปีี

สำาหรับระดับปีร่ญญาต่ร่หร่อบัณฑิ่ต่ศึก้ษา	แต่่สำาหรับก้ลุ่มท่ี่�ต่้องก้ารเต่่ม 

ที่ัก้ษะเฉพัาะที่างบางปีระก้าร	ก้็ต่้องม่หลัก้ส้ต่รระยะสั�นรองรับด้วยเช่นก้ัน	

อย่างไรก้ต็่าม	ในแต่่ละหลกั้สต้่รนั�นต้่องที่ำางานร่วมก้บัภาคอตุ่สาหก้รรมหรอ่ 

ภาคเอก้ชน	เพั่�อสร้างก้ำาลังคนให้ม่ที่ัก้ษะขีองก้ารที่ำางานที่่�ชัดเจน	ต่รงความ

ต่้องก้ารขีองผู้้้ปีระก้อบก้ารหร่อสายว่ชาช่พันั�นๆ

 

	 ศ้นย ์ก้ารแพัที่ย์มหาว่ที่ยาลัยแม่ฟ ้าหลวง	 ปีระก้อบด้วย	 

โรงพัยาบาลศ้นย์ก้ารแพัที่ย์มหาว่ที่ยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 โรงพัยาบาล

มหาว่ที่ยาลัยแม่ฟ้าหลวง	และศ้นย์บร่ก้ารสุขีภาพัแบบครบวงจรแห่งภาค

เหน่อและอนุภ้ม่ภาคลุ่มแม่นำ�าโขีง	ม่ความมุ่งหวังให้เปี็นศ้นย์ก้ลางที่างก้าร

แพัที่ย์	 (Medical	 Education	Hub	 and	Service	Hub)	 ขีองอนุภ้ม่ภาค 

ลุ่มแม่นำ�าโขีง	 อันปีระก้อบด้วย	 ไที่ย	 เม่ยนมา	 ลาว	 เว่ยดนาม	 กั้มพ้ัชา	

และจ่นต่อนใต่ ้ 	 โดยม่ เปี ้าหมายต่ามแผู้นก้ารดำาเ น่นงาน	 มฟล.	

ที่่�จะก้้าวเขี้าไปีเปี็นส่วนหนึ�งขีองก้ารพััฒนาที่่�สำาคัญในอนุภ้ม่ภาคน่�	

	 รศ.ดร.ชยาพัร	วัฒนศร่	่อธ่ก้ารบด	่มฟล.	ก้ล่าวว่า	“เร่�องหลกั้ที่่�ต้่อง 

ดำาเน่นก้ารต่่อไปี	 ค่อก้ารพััฒนาศ้นย์ก้ารแพัที่ย์มหาว่ที่ยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 

ซึ่ึ�งอย้่ในช่วงขีองก้ารเจร่ญเต่่บโต่ท่ี่�จะต่้องขัีบเคล่�อนให้ถึงสมรรถนะก้ารให ้

บร่ก้ารด้แลสุขีภาพั	และสาธารณสุขีขีองระดับปีระเที่ศไที่ยครบทีุ่ก้ด้าน	ซึ่ึ�ง

ต้่องใช้สรรพัก้ำาลงัและที่รพััยาก้รจำานวนมาก้	ส่�งน่�เป็ีนแนวที่างสำาคญั	สำาหรบั 

ก้ารเด่นมุ่งหน้าขีองมหาว่ที่ยาลัยแม่ฟ้าหลวงต่่อไปี”

	 อธ่ก้ารบด	่มฟล.	ก้ล่าวยำ�าว่า	ตลอดระยะเวลา 21 ปีแห่่งการสถาปนา 

ของมห่าวิทยาลัยแม่ฟ้้าห่ลวง ได้ดำาเนินการตามภารกิจสำาคััญได้อย่าง 

คัรบถ้วน และมีคัวามพร้อมสำาห่รับก้าวต่อไป ด้วยคัวามม่่งมั่น 

และมั่นคัง  

สำ่งตั่อพิันธกิจฝ่าคุลื�นคุวามเปิล่�ยนแปิลง

ขับเคุลื�อน ‘ศูนย์การแพิที่ย์ มฟล.’
สำู่ ‘ศูนย์กลางการแพิที่ย์แห่งอนุภูมิภาคุ
ลุ่มแม่นำ้าโขง’

เรื่องจากปก
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	 เม่�อวันที่่�	11	ก้ันยายน	2562	สำานัก้จัดอันดับ	Times	Higher	Education 

(THE)	ได้ปีระก้าศผู้ลก้ารจดัอนัดบัมหาว่ที่ยาลยัโลก้สำาหรับปีี	2020	หรอ่	THE	World	 

University	 Rankings	 2020	 โดยสำารวจจาก้มหาว่ที่ยาลัยระดับโลก้ก้ว่า	 1,400	

แห่ง	จาก้	92	ปีระเที่ศ	ทัี่�งน่�สถาบันอุดมศึก้ษาขีองปีระเที่ศไที่ย	ได้รับก้ารจดัอนัดบั 

จำานวน	16	แห่ง	ซึ่ึ�งมหาว่ที่ยาลยัแม่ฟ้าหลวงและมหาว่ที่ยาลัยมหด่ล	อย้่ในอันดับท่ี่� 

601-800	 จุฬาลงก้รณ์มหาว่ที่ยาลัยอันดับที่่�	 801-1,000	 มหาว่ที่ยาลัยไที่ย 

อ่ก้	 13	 แห่ง	 อย้่ในอันดับที่่�	 1,000+	 ได้แก้่	 สถาบันเที่คโนโลย่พัระจอมเก้ล้า 

เจ้าคุณที่หารลาดก้ระบัง	 มหาว่ที่ยาลัยเช่ยงใหม่	 มหาว่ที่ยาลัยเก้ษต่รศาสต่ร ์

มหาว่ที่ยาลัยขีอนแก้่น	 มหาว่ที่ยาลัยเที่คโนโลย่พัระจอมเก้ล้าพัระนครเหน่อ 

มหาว่ที่ยาลยัเที่คโนโลย่พัระจอมเก้ล้าธนบุร	่ มหาว่ที่ยาลยัมหาสารคาม	 มหาว่ที่ยาลยั 

นเรศวร	 มหาว่ที่ยาลัยสงขีลานคร่นที่ร์	 มหาว่ที่ยาลัยศ่ลปีาก้ร	 มหาว่ที่ยาลัย 

ศร่นคร่นที่รว่โรฒ	มหาว่ที่ยาลัยเที่คโนโลย่สุรนาร่	และมหาว่ที่ยาลัยธรรมศาสต่ร์

	 รศ.ดร.ชยาพัร	วัฒนศ่ร่	อธ่ก้ารบด่	มฟล.	ก้ล่าวว่า	ก้ารจัดลำาดับใช้เก้ณฑิ ์

พั่จารณาใน	5	ด้าน	ได้แก้่	ก้ารเร่ยนก้ารสอน	(ร้อยละ	30)	ก้ารว่จัย	(ร้อยละ	30) 

ก้ารอ้างอ่งผู้ลก้ารว่จัย	(ร้อยละ	30)	ความเปี็นนานาชาต่่	(ร้อยละ	7.5)	และรายได ้

จาก้ภาคอุต่สาหก้รรม	 (ร้อยละ	 2.5)	 โดยที่าง	 THE	 คัดเล่อก้เฉพัาะมหาวท่ี่ยาลยั 

ที่่�ม่ก้ารจัดก้ารเร่ยนก้ารสอนระดับปีร่ญญาต่ร่และม่จำานวนเอก้สารต่่พ่ัมพั์ 

ลงวารสารในฐานขี้อม้ล	 	 SCOPUS	 	 ย้อนหลัง	 5	 ปีี	 ไม่น้อยก้ว่า	 1,000	 ช่�น 

และม่จำานวนเอก้สารต่่พั่มพั์ไม่น้อยก้ว่า	 150	 ช่�นต่่อปีีปีระก้อบก้ารพั่จารณา 

จาก้คุณภาพัก้ารสอน	 ปีร่มาณ	 และช่�อเส่ยงขีองงานว่จัย	 ก้ารอ้างอ่งผู้ลงานว่จัย	

รายได้และภาพัลัก้ษณ์ในระดับนานาชาต่่	สำาหรับ	มฟล.	ได้รับคะแนนส้งในด้าน

ก้ารอ้างอ่งงานว่จัยและภาพัลัก้ษณ์ในระดับนานาชาต่่

	 “ถ่อเป็ีนปีีแรก้ที่่�มหาว่ที่ยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 มผู่้ลงานว่จัยเป็ีนไปีต่ามเก้ณฑ์ิ 

(ย้อนหลงั	 5	 ปีี	 จำานวน	1,269	ช่�น	 ปีี	 2018	จำานวน	349	ช่�น)	 โดยผู้ลก้ารปีระเมน่ 

แสดงให้เหน็ว่า	มหาว่ที่ยาลยัแม่ฟ้าหลวงมค่วามเข้ีมแข็ีงในด้านก้ารอ้างอง่ผู้ลก้ารว่จัย 

และความเปี็นนานาชาต่่	ส้งสุดในปีระเที่ศ	ม่คะแนน	74.4	และ	50.6	ต่ามลำาดับ 

(โดยคะแนนน่�เปี็นคะแนนท่ี่�ม่ก้ารปีรับ	 หร่อ	 Normalization	 โดยพ่ัจารณาถึง 

ขีนาดและสาขีาว่ชาที่่�มหาว่ที่ยาลัยดำาเน่นก้ารแล้ว)	 ถ่อเปี็นความภาคภ้ม่ใจและ 

ปีระสบความสำาเร็จขีองมหาว่ที่ยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ซึ่ึ�งศ้นย์ความเปี็นเล่ศที่างด้าน 

ก้ารว่จยัเช่�อรา	มผู่้ลงานว่ชาก้ารที่่�ได้รบัก้ารอ้างอง่และต่่พ่ัมพ์ั	เป็ีนบที่ความว่ชาก้าร 

เปี็นอันดับ	 1	 ขีองโลก้และจาก้ก้ารสร้างผู้ลงานว่จยัและนวตั่ก้รรมอย่างต่่อเน่�อง 

ยงัส่งผู้ลให้ก้ารจดัอนัดบัจาก้	 THE	 World	 University	 Rankings	 2020	 นั�น 

มหาว่ที่ยาลัยแม่ฟ้าหลวงต่่ดช่วงอันดับ	 601-800	 ขีองโลก้	 และเปี็นปีีแรก้ขีอง 

มห า ว่ ที่ ย า ลั ย แ ม ่ ฟ ้ า ห ล ว ง ท่ี่� ไ ด ้ รั บ ค ะแนนส้ ง สุ ด ใ นปี ร ะ เ ที่ศ ไที่ย 

สำาหรับก้ารอ ้ างอ่ งงานว่จัยและภาพัลัก้ษณ ์ ในระดับนานาชาต่่ด ้ วย 

อย่างไรก้ต็่าม	ก้้าวต่่อไปีขีอง					มฟล.	มุง่ส้ก่้ารเป็ีนมหาวท่ี่ยาลัยระดบัโลก้	โดยมุง่สร้าง 

ผู้ลงานว่จัย	 ให้เขี้มแขี็ง	 ชัดเจน	 ต่อบโจที่ย์ก้ารพััฒนาปีระเที่ศให้มาก้ที่่�สุด” 

อธ่ก้ารบด่	มฟล.	ก้ล่าว

	 ล่าสดุ	นัก้ว่จยัขีอง	มฟล.	ได้รบัเลอ่ก้ให้เป็ีน	‘นกั้ว่จยัท่ี่�ได้รบัก้ารอ้างอ่งสง้’ 

(Highly	Cited	Researchers)	ต่ามที่่�	Web	of	Science	Group	ได้ปีระก้าศรายช่�อ 

นกั้ว่จยัท่ี่�ได้รบัก้ารอ้างอง่สง้ในสาขีาต่่างๆ	 ในระดบันานาชาต่ข่ีองสำานัก้ว่เคราะห์ข้ีอมล้ 

	“Clarivate	Analytics”	โดยในสาขีา	Plant	and	Animal	Science	มน่กั้ว่จยัจาก้มฟล.	3	คน 

ได้รับก้ารปีระก้าศว่าเปี็นนัก้ว่จัยที่่�ได้รับก้ารอ้างอ่งส้งสุดใน	“อันดับที่่�	19	ขีองโลก้” 

และ	“อันดับ	1	ขีองเอเช่ย”	(ด้วยคะแนน	84.5)	ได้แก้่	Prof.	Dr.	Kevin	D.	Hyde,	

Dr.	Ruvishika	S.	Jayawardena	และ	ผู้ศ.ดร.เอก้ชัย	ช้เก้่ยรต่่โรจน์	ที่ั�งน่�	ก้ารจัด 

อันดับน่�เปี็นส่วนหนึ�งขีองก้ารจัดอันดับมหาว่ที่ยาลัยโลก้	 2020	 Best	 Global	 

Universities	ขีอง	U.S.News	ซึ่ึ�งเร่�มจัดอันดับมาต่ั�งแต่่ปีี	ค.ศ.	2015	โดยคัดเล่อก้ 

มหาว่ที่ยาลัยจาก้ก้ารสำารวจความม่ช่�อเส่ยงโดย	 Clarivate	 Analytics	 InCites	

และคัดเล่อก้จาก้สถาบันท่ี่�ม่จำานวนผู้ลงานต่่พ่ัมพั์ในฐานขี้อม้ลว่ชาก้ารระดับนา

นาชาต่่ย้อนหลัง	5	ปีี	 ไม่น้อยก้ว่า	1,500	ช่�น	จาก้นั�นจึงจัดอันดับจาก้ต่ัวช่�วัด	13	

ด้าน	 เก้่�ยวก้ับความม่ช่�อเส่ยง	 จำานวนผู้ลงานว่ชาก้าร	 ก้ารอ้างอ่งผู้ลงานว่ชาก้าร	

และความร่วมม่อระหว่างปีระเที่ศ	เปี็นต่้น

			 นอก้จาก้น่�	CWUR	World	University	Rankings	ยังจัดอันดับให้	“ศ้นย ์

ความเปี็นเล่ศด้านก้ารว่จัยเช่�อรา	 มหาว่ที่ยาลัยแม่ฟ้าหลวง”	 เปี็นศ้นย์ก้ลางก้าร 

ว่จัยที่่�ด่ที่่�สุดเปี็น	 “อันดับ	1”	ที่ั�งระดับในปีระเที่ศไที่ย	ระดับเอเช่ย	และระดับโลก้ 

นับเปี็นความภาคภ้ม่ใจและแสดงถึงคุณภาพัที่างก้ารศึก้ษาในระดับสาก้ล

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คุุณภาพิการศึกษาระดับสำากล

รายงานพิเศษ
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มฟล. เปิิดตััวสำำานักวิชา ลำาดับที่่� 15
สำำานักวิชาการแพิที่ย์บูรณาการ

	 เม่�อวันที่่�	17	ก้รก้ฎาคม	2562	รศ.ดร.ชยาพัร	วัฒนศ่ร่	อธ่ก้ารบด่	

พัร้อมด้วย	ศ.ดร.สุจ่ต่รา	วงศ์เก้ษมจ่ต่ต่์	รองอธ่ก้ารบด่	และ	ดร.พัญ.สุลัคนา 

น้อยปีระเสร่ฐ	 รัก้ษาก้ารแที่นคณบด่สำานัก้ว่ชาก้ารแพัที่ย์บ้รณาก้าร	 

ร่วมแถลงขี่าวก้ารจัดต่ั�งสำานัก้ว่ชาก้ารแพัที่ย์บ้รณาก้ารเปี็นสำานัก้ว่ชาใหม่ 

ที่่�ได้รับก้ารอนุมัต่่ให้จัดตั่�งขีึ�นเม่�อวันท่ี่�	 1	 ม่ถุนายน	 2562	 เปี็นสำานัก้ว่ชา 

ลำาดับที่่�	 15	 ซึ่ึ�งปีระก้อบด้วยหลัก้ส้ต่รระดับปีร่ญญาต่ร่	 3	 หลัก้ส้ต่ร 

ได้แก้่	 หลัก้ส้ต่รก้ารแพัที่ย์แผู้นไที่ยปีระยุก้ต่์บัณฑิ่ต่	 หลัก้ส้ต่รก้ารแพัที่ย ์

แผู้นจ่นบัณฑิ่ต่	และหลัก้ส้ต่รก้ายภาพับำาบัดบัณฑิ่ต่	ที่ั�งยังม่หลัก้ส้ต่รอบรม 

ระยะสั�น	 3	 หลกั้สต้่ร	 ได้แก่้	 หลกั้สต้่ร	 International	 Training	 Program	 of	

Thai-Lanna	Wellness	and	Spa	หลัก้ส้ต่ร	International	Training	Program 

of	Integrative	Medicine	Approach	for	Health	and	Wellness	Management 

และ	 Traditional	 Chinese	 Medicine	 Field	 Training	 Program 

ซึ่ึ�งในปีีก้ารศึก้ษา	2563	ม่แผู้นท่ี่�จะเปีิดหลัก้ส้ต่รระดับบัณฑ่ิต่ศึก้ษา	

อ่ก้	2	หลัก้ส้ต่ร	ได้แก่้	หลกั้สต้่รก้ารแพัที่ย์บ้รณาก้ารมหาบัณฑิต่่	และหลัก้สต้่ร

ก้ายภาพับำาบัดมหาบัณฑิ่ต่	

	 อธ่ก้ารบด่	มฟล.	เผู้ยว่า	ก้ารจัดต่ั�งสำานัก้ว่ชาก้ารแพัที่ย์บ้รณาก้าร 

เพั่�อเปี็นก้ารยก้ระดับก้ารผู้ล่ต่บัณฑ่ิต่ให้ม่สมรรถนะความเปี็นเล่ศด้วย 

มาต่รฐานว่ชาชพ่ัและว่ชาก้ารระดบัสาก้ล	รองรบัก้ารขียายต่วัขีองอตุ่สาหก้รรม

ก้ารแพัที่ย์ครบวงจรและธุรก้่จสุขีภาพัขีองโลก้	 โดยมุ่งเน้นก้ารจัดก้ารเร่ยน 

ก้ารสอนแบบบ้รณาก้าร	 เพั่�อนำาองค์ความร้้ด้านว่จัยและว่ชาก้ารมาพััฒนา 

ก้ารให้บร่ก้ารด้านสุขีภาพัและก้ารสร้างสรรค์นวัต่ก้รรมที่างสุขีภาพั	และยัง

ม่พัันธก่้จในก้ารสนับสนุนก้ารให้บร่ก้ารที่างก้ารแพัที่ย์ร่วมก้ับโรงพัยาบาล

มหาว่ที่ยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 และศ้นย์บร่ก้ารสุขีภาพัครบวงจรแห่งภาคเหน่อ

และอนุภ้ม่ภาคลุ่มแม่นำ�าโขีง	 (Wellness	 Center)	 โดยบ้รณาก้ารศาสต่ร์

ก้ารแพัที่ย์แผู้นไที่ยปีระยุก้ต่์	 ก้ารแพัที่ย์แผู้นจ่น	 และก้ายภาพับำาบัด	 เพั่�อ

ให้เก้่ดปีระส่ที่ธ่ภาพัส้งสุดในก้ารด้แลสุขีภาพัขีองปีระชาชน	

	 	 	 	 	 	 	 แม้สำานัก้ว่ชาก้ารแพัที่ย์บ้รณาก้ารจัดต่ั�งขีึ�นใหม่	 แต่่สาขีาว่ชาหร่อ 

หลัก้สต้่รที่่�เปิีดสอนนั�น	 ได้มก่้ารจัดก้ารเรย่นก้ารสอนมาต่่อเน่�องยาวนานในสำานกั้ 

วช่าวท่ี่ยาศาสต่ร์สขุีภาพั	 พัร้อมม่ความร่วมม่อที่างด้านว่ชาก้าร	 ที่ั�งก้ารว่จัย 

ก้ารแลก้เปีล่�ยนบุคลาก้รและนัก้ศึก้ษากั้บมหาว่ที่ยาลัยที่ั�งในและต่่างปีระเที่ศ 

เช่น	Xiamen	University,	Yunnan	University,	Guangzhou	University, 

School	 of	 Natural	 Product	 Studies,	 Jadavpur	 University	

เปี็นส่�งที่่�ต่อก้ยำ�ามาต่รฐาน	 คุณภาพัและปีระสบก้ารณ์ในก้ารจัดก้ารศึก้ษา

ที่ั�ง	3	สาขีาว่ชา
									ว่ด่ที่ัศน์	เปีิดต่ัวสำานัก้ว่ชาใหม่		

สำานัก้ว่ชาก้ารแพัที่ย์บ้รณาก้าร	มหาว่ที่ยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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	 เม่�อวันท่ี่�	 10	ก้รก้ฎาคม	2562	 รศ.ดร.ชยาพัร	 วัฒนศ่ร่	 อธ่ก้ารบด่	

มฟล.	พัร้อมด้วย	ว่าท่ี่�ร้อยต่ร่	ณรงค์	โรจนโสที่ร	รองผู้้ว่้าราชก้ารจงัหวดัเช่ยงราย	

และ	รศ.ดร.วันชัย	ศ่ร่ชนะ	อธ่ก้ารบด่ผู้้้ก้่อต่ั�ง	มฟล.	รวมที่ั�งผู้้้เช่�ยวชาญด้านชา

และก้าแฟจาก้ปีระเที่ศองัก้ฤษ	จน่	เวย่ดนาม	แคนาดาและไที่ย	ร่วมก้ารปีระชมุ

วช่าก้ารนานาชาต่	่Tea	&	Coffee	International	Symposium	2019	ณ	อาคาร

พัลเอก้สำาเภา	ช้ศร่	มฟล.	โดยได้รับก้ารสนับสนุนจาก้	สำานัก้งานส่งเสร่มก้าร

จดัปีระชมุและน่ที่รรศก้ารและสำานัก้งานจงัหวัดเช่ยงราย	มผู่้้ส้นใจเข้ีาร่วมงาน

จาก้ในปีระเที่ศและต่่างปีระเที่ศเปี็นจำานวนมาก้	ที่ั�งในส่วนขีองก้ารปีระชุม

ว่ชาก้ารและก้ารจัดจำาหน่ายส่นค้าที่่�เก่้�ยวกั้บชาและก้าแฟระดับพัร่เม่ยมขีอง

ไที่ยและต่่างปีระเที่ศ	 โดยก้ารปีระชุมครั�งน่�เปี็นส่วนหนึ�งขีองเที่ศก้าลชาและ

ก้าแฟเชย่งราย	2019	ซึ่ึ�งได้ร่วมมอ่กั้บก้รมว่ชาก้ารและก้รมส่งเสรม่ก้ารเก้ษต่ร	

ก้ระที่รวงเก้ษต่รและสหก้รณ์	และโครงก้ารเมอ่งนวัต่ก้รรมอาหาร	(Food	Innopolis)	

มฟล. เข้าร่วมพิันธมิตัรด้านการแพิที่ย์เอเช่ยใตั้
และเอเช่ยตัะวันออกเฉ่ยงใตั้ SSAMESA

	 รศ.ดร.นันที่นา	 คชเสน่	 รองอธ่ก้ารบด่	 และพัลโที่	 ศ.เก่้ยรต่่คุณ	

นพั.นพัดล	วรอุไร	คณบด่สำานัก้ว่ชาแพัที่ยศาสต่ร์	 มฟล.	 เขี้าร่วมพั่ธ่เปีิดงาน

พันัธมต่่รที่างก้ารศกึ้ษาและบร่ก้ารก้ารแพัที่ย์ในเอเช่ยใต้่และเอเช่ยต่ะวันออก้

เฉ่ยงใต้่	(The	South	and	Southeast	Asia	Medical	Education	and	Service	

Alliance:	SSAMESA)		ที่่�มหาว่ที่ยาลยัก้ารแพัที่ย์คนุหม่ง	สาธารณรฐัปีระชาชน

จ่น	เม่�อวันที่่�	12	ก้รก้ฎาคม	2562	โดยคณบด่สำานัก้ว่ชาแพัที่ยศาสต่ร์	มฟล.	

ได้ก้ล่าวปีาฐก้ถาพ่ัเศษในหัวข้ีอ	‘The	Opportunities	and	Challenges	Higher	

Medical	Education	is	Facing.’	ความต่อนหนึ�งว่า	สำานัก้ว่ชาแพัที่ยศาสต่ร์	

มฟล.	ก้่อต่ั�งขีึ�นในปีี	พั.ศ.	2555	เพั่�อช่วยแก้้ปีัญหาก้ารขีาดแคลนแพัที่ย์	โดย

เฉพัาะในพ่ั�นที่่�ชนบที่ขีองปีระเที่ศไที่ย	 ซึึ่�งได้พััฒนาหลัก้ส้ต่รแพัที่ย์ท่ี่�เน้น

เวชศาสต่ร์ครอบครัว	เวชศาสต่ร์ชุมชน	และอาช่วอนามัย

การปิระชุมนานาชาตัิ ‘หนึ�งแถบหนึ�งเสำ้นที่าง’ 
นักวิชาการจากปิระเที่ศลุ่มนำ้าโขงเข้าร่วมล้น

	 มฟล.	ร่วมก้ับ	มหาว่ที่ยาลัยเช่ยงใหม่	สถานก้งสุลใหญ่สาธารณรัฐ

ปีระชาชนจ่น	ณ	 จังหวัดเช่ยงใหม่	 ร่วมจัดก้ารปีระชุมว่ชาก้ารนานาชาต่่	 

“International	Conference	Belt	and	Road	Initiative	Lancang-Mekong	

Cooperation:	Shared	Future	for	Sustainable	Connectivity	เม่�อวันศุก้ร์ที่่�	

6	 กั้นยายน	 2562	ที่่�อาคาร	M-Square	มฟล.	 เพ่ั�อแลก้เปีล่�ยนเร่ยนร้้และ

ปีระสบก้ารณ์เก่้�ยวก้ับโครงก้าร	 “หนึ�งแถบหนึ�งเส้นที่าง”	 (Belt	 and	Road	

Initiative)	ขีองจ่น	ที่่�มุ่งสร้างเส้นที่างสายไหมในศต่วรรษที่่�	21	เช่�อมโยงความ

ร่วมมอ่ในภม้ภ่าคต่่างๆ	โดยม	่นายภาสก้ร	บญุญลกั้ษม์	รองผู้้ว่้าราชก้ารจงัหวัด

เช่ยงราย	 เปี็นปีระธานเปีิดก้ารปีระชุม	พัร้อมด้วยนายพ่ัชยพัันธุ์	 ชาญภ้ม่ดล	

อธ่บด่ก้รมเอเช่ยต่ะวันออก้	ก้ระที่รวงก้ารต่่างปีระเที่ศ,	 รศ.ดร.วันชัย	ศ่ร่ชนะ	

อธ่ก้ารบด่ผู้้้ก้่อต่ั�ง	 มฟล.,	 รศ.ดร.ชยาพัร	 วัฒนศ่ร่	 อธ่ก้ารบด่	มฟล.,	 รศ.โรม	 

จ่รานุก้รม	 รองอธ่ก้ารบด่มหาว่ที่ยาลัยเช่ยงใหม ่ , 	 นายเหร่น	 อ่� เ ช่ง	

ก้งสุลใหญ่สาธารณรัฐปีระชาชนจ่น	ณ	จังหวัดเช่ยงใหม่	และผู้้้สนใจเขี้าร่วม

ก้่จก้รรมอย่างล้นหลาม	

Tea & Coffee 
International Symposium 2019

มฟล. วิชาการ
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	 รศ.ดร.วันชยั	 ศร่ช่นะ	 อธ่ก้ารบดผู่้้ก่้้อต่ั�ง	 และ	 รศ.ดร.ชยาพัร	 วัฒนศร่่	

อธ่ก้ารบด	่ พัร้อมด้วย	 รศ.ดร.นนัที่นา	 คชเสน	่ รองอธ่ก้ารบด	่ พัลโที่	 ศ.เก่้ยรต่ค่ณุ	

นพั.นพัดล	 วรอไุร	 คณบดส่ำานกั้ว่ชาแพัที่ยศาสต่ร์	 มฟล.	 ได้รบัเชญ่ให้เดน่ที่างเย่อน	

Yunnan	 University	 of	 Finance	 and	 Economics	 (YUFE)	 เม่�อวนัท่ี่�	 11	 ก้รก้ฎาคม	

2562	 หลงัจาก้ก้ารลงนาม	 MOU	 เม่�อวนัท่ี่�	 25	 เมษายน	 2562	 โดย	 Dr.	 Wang	 

Jianying,	 Chairman	of	Council	 of	 YUFE	และ	Dr.	 Yin	Hong,	Vice	President	 for	 

International	Affairs	ให้ก้ารต้่อนรบั	และร่วมหารอ่ก้ารแลก้เปีล่�ยนนัก้ศกึ้ษาในระดบั 

ปีรญ่ญาต่รแ่ละบัณฑิต่่ศกึ้ษาในสาขีาวช่าจน่ธรุก่้จ	เศรษฐศาสต่ร์	ภาษาจน่	และอ่�นๆ	 

ซึ่ึ�งทัี่�งสองสถาบันได้ต่ก้ลงพััฒนาหลกั้สต้่ร	Double	Degree	สาขีาจน่ธุรก่้จ	รวมถึง 

ก้ารแลก้เปีล่�ยนคณาจารย์จาก้	 YUFE	 เพั่�อที่ำาก้ารสอนในสำานกั้ว่ชาก้ารจดัก้ารและ 

สำานกั้ว่ชาจ่นว่ที่ยา	และคณาจารย์จาก้	มฟล.	เพ่ั�อที่ำาก้ารสอนในสาขีาว่ชาภาษา 

และวฒันธรรมไที่ย

มฟล. เยือน Yunnan University of
Finance and Economics

	 ส่วนพััฒนาความสมัพัันธ์ระหว่างปีระเที่ศ	มฟล.	จัดโครงก้ารพััฒนาบคุลาก้ร 

ด้านงานต่่างปีระเที่ศ	 แก่้แขีวงอุดมไชย	 	 สาธารณรฐัปีระชาธ่ปีไต่ยปีระชาชนลาว 

ระหว่างวันที่่�	 19-23	 ส่งหาคม	 2562	 ม่คณะผู้้้เขี้าร่วมอบรมจำานวน	 10	 คน 

นำาโดยคุณว่สัย	 อ่นดารา	 รองหัวหน้าแผู้นก้ต่่างปีระเที่ศ	 แขีวงอุดมไชย 

โดยมก่้ารอบรมเชง่ปีฏ่ิบตั่ก่้ารหวัข้ีอต่่างๆ	 อาท่ี่	 ก้ารเต่รย่มความพัร้อมเพ่ั�อพััฒนา 

ส้่ความเขี้มแขี็งขีองปีระชาคมอาเซึ่่ยน	 ‘ร้้เขีา	 ร้้เรา’	 ก้ารเขี่ยนขี้อเสนอโครงก้าร 

พ่ัธ่ก้ารท้ี่ต่และก้ารจัดปีระชมุนานาชาต่	่ โดย	 รศ.ดร.นนัที่นา	 คชเสน	่ รองอธ่ก้ารบด,่ 

ก้ารฝึ่ก้ปีฏ่ิบตั่ก่้ารเขีย่นโครงก้าร	 โดย	 ผู้ศ.ดร.ร่มเย็น	 โก้ไศยก้านนท์ี่	 อาจารย์ 

ปีระจำาสำานกั้ว่ชาก้ารจดัก้าร	 รวมถงึได้ข้ีอคด่ด้านบรห่ารงานโครงก้ารและบที่บาที่ 

ก้ารเปี็นผู้้้นำาจาก้	 รศ.ดร.วันชัย	 ศ่ร่ชนะ	 อธ่ก้ารบด่ผู้้้ก้่อต่ั�ง	 และได้เย่�ยมชม 

ศ้นย์ก้ารแพัที่ย์มหาว่ที่ยาลัยแม่ฟ้าหลวงด้วย

มฟล. จัดอบรมพิัฒนาบุคุลากร
ด้านการตั่างปิระเที่ศ สำปิปิ.ลาว

		 ระหว่างวันที่่�	30	ม่ถุนายน	-	12	ก้รก้ฎาคม	2562	นัก้ศึก้ษาจาก้สาขีาว่ชา 

ว่ที่ยาศาสต่ร์และเที่คโนโลย่ก้ารอาหาร	 สำานัก้ว่ชาอุต่สาหก้รรมเก้ษต่ร	 มฟล. 

จำานวน	 10	 คน	 ได้เด่นที่างเขี้าร่วมโครงก้ารแลก้เปีล่�ยน	 Japan-Asia	 Youth 

Exchange		Program	in	Science	หร่อ	Sakura	Exchange	Program	in	Science 

ณ	Graduate	School	of	Horticulture,	Chiba	University	ปีระเที่ศญ่�ปีุน่	โดยม่	

ดร.ณฐัวฒุ	่ ดอนลาว	 อาจารย์ปีระจำาสำานกั้ว่ชาอตุ่สาหก้รรมเก้ษต่ร	 เป็ีนผู้้ป้ีระสานงาน	 

ซึ่ึ�งโครงก้ารน่�ได้รบัก้ารสนบัสนุนจาก้	Japan	Science	and	Technology	Agency	(JST) 

ม่	 Assoc.	 Prof.	 Dr.	 Yukiharu	 Ogawa	 เปี็นผู้้้ปีระสานงานฝ่่ายญ่�ปีุ ่น	 

โดยม่ก้่จก้รรมให้เขี้าร่วม	 เช่น	 ศึก้ษาด้งานและฝ่ึก้ปีฏิ่บัต่่ในห้องปีฏิ่บัต่่ก้าร	 

Postharvest	 and	 Food	 Engineering	 ก้่จก้รรมแลก้เปีล่�ยนที่างวัฒนธรรม 

เย่�ยมชมศ้นย์ว่จัยผู้ล่ต่ภัณฑิ์ขีองบร่ษัที่	 Yamazaki	 Baking	 รวมที่ั�งเขี้าชมงาน	

Japan	 International	 Food	 Machinery	 &	 Technology	 Exhibition 

(FOOMA	JAPAN	2019)	ณ	ศ้นย์จัดก้ารปีระชุม	Tokyo	Big	Sight	และเย่�ยมชม 

Tokyo	National	Museum

นักศึกษา มฟล. เข้าร่วม Sakura Science 
Exchange Program ปิระเที่ศญ่�ปิุ่น

มฟล. กับนานาชาติ
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	 รศ.ดร.ชยาพัร	วัฒนศ่ร	่อธ่ก้ารบด	่ให้ก้ารต้่อนรับ	H.E.	Mr.	Tshewang 

C.	 Dorji	 เอก้อัครราชท้ี่ต่แห่งราชอาณาจัก้รภ้ฏิาน	 ปีระจำาปีระเที่ศไที่ย	

ที่่�เด่นที่างเย่อน	มฟล.	 เพั่�อแสดงความย่นด่ในโอก้าสรับต่ำาแหน่งอธ่ก้ารบด ่

เม่�อวันที่่�	26	ส่งหาคม	2562	ที่ั�งน่�	มฟล.	ก้ับภ้ฏิาน	ม่ความสัมพัันธ์อันยาวนาน 

และม่ความร่วมม่อที่างว่ชาก้ารในหลายสาขีา	 รวมที่ั�งก้ารให้ทีุ่นก้ารศึก้ษา 

แก้่นัก้เร่ยนชาวภ้ฏิานให้เขี้าเร่ยนที่่�	 มฟล.	 ในก้ารน่�ได้ม่ก้ารหาร่อเก้่�ยวก้ับ 

ก้ารแลก้เปีล่�ยนนกั้ศกึ้ษาและอาจารย์	 ความร่วมมอ่ในก้ารว่จยัด้านก้ารแพัที่ย์ 

แผู้นจน่	ว่ที่ยาศาสต่ร์เคร่�องสำาอาง	ก้ารพัยาบาล	เศรษฐก่้จพัอเพ่ัยงและเห็ดรา	

รวมที่ั�งก้ารจัดอบรมในหลัก้ส้ต่รต่่างๆ	 เช่น	 พัยาบาลว่ชาช่พั	 เคร่�องสำาอาง 

แก่้ผู้้ป้ีระก้อบก้ารจาก้ภ้ฏิาน	 เพ่ั�อเป็ีนก้ารส่งเสรม่ก้ารพััฒนาที่รัพัยาก้รบคุคล 

ร่วมก้ันและสร้างความสัมพัันธ์อันด่ขีองปีระชาชนที่ั�งสองปีระเที่ศ

มฟล. ต้ัอนรับเอกอัคุรราชทูี่ตัภูฏาน 
หารือขยายร่วมมือวิชาการ

	 สำานกั้ว่ชาก้ารแพัที่ย์บร้ณาก้าร	 มฟล.	 จดัก้ารอบรมเชง่ปีฏ่ิบตั่ก่้าร 

ด้านก้ารแพัที่ย์แผู้นจ่น	 ให้แก้่ผู้้้คณะจาก้	Wongu	University	 of	Oriental 

Medicine	สหรัฐอเมร่ก้า	จำานวน	10	คน	ระหว่างวันที่่�	17-27	ก้ันยายน	2562	

นอก้จาก้ก้ารพััฒนาความร้้ความเช่�ยวชาญเก่้�ยวกั้บก้ารแพัที่ย์แผู้นจ่นแล้ว 

ผู้้้เขี้าร่วมอบรมยังได้พััฒนาทัี่ก้ษะที่างด้านก้ารปีฏ่ิบัต่่ก้ารคล่น่ก้แพัที่ย ์

แผู้นจ่น	 ทัี่�งคล่น่ก้ฝ่ังเขี็มและคล่น่ก้นวดทีุ่ยหนา	 (Tuina)	 ซึ่ึ�งเปี็นศาสต่ร ์

ก้ารแพัที่ย์เก้่าแก้่ขีองจ่น	รวมถึงความร้้เก้่�ยวก้ับยาจ่นอ่ก้ด้วย

มฟล. จัดอบรมด้านการแพิที่ย์แผนจ่นให้แก่ 
Wongu University of Oriental Medicine

	 เม่�อวันที่่�	 19	ก้ันยายน	2562	 รศ.ดร.ชยาพัร	วัฒนศ่ร่	 อธ่ก้ารบด ่

ให้ก้ารต่้อนรับ	 Mr.	 Sean	 K.	 O’Neill	 ก้งสุลใหญ่	 ปีระจำาสถานก้งสุลใหญ ่

สหรฐัอเมรก่้า	ปีระจำาจงัหวดัเชย่งใหม่	 โดยได้ร่วมหารอ่เก้่�ยวก้บัความร่วมมอ่ 

ในก้ารส่งเสร่มก้ารศึก้ษาต่่อในสหรัฐอเมร่ก้าขีองนัก้ศึก้ษา	 มฟล.	 รวมถึง 

ก้ารแบ่งปีันความร้ ้และถ่ายที่อดเที่คโนโลย่ในสาขีาว่ที่ยาศาสต่ร์และ 

ก้ารเก้ษต่ร		นอก้จาก้น่�ก้งสุลใหญ่สหรัฐฯ	ยังได้เช่ญ	มฟล.	ร่วมเปี็นเจ้าภาพั 

จดังาน	Think	Big	Drive	Change	เพ่ั�อก้ระตุ่น้ให้ผู้้ค้นแบ่งปัีนความคด่ใหม่ๆ 

ในก้ารผู้ลัก้ดันให้เก้่ดก้ารเปีล่�ยนแปีลงที่่�ด่ในสังคม

อธิการบด่ มฟล. ให้การต้ัอนรับ
กงสุำลใหญ่สำหรัฐฯ เช่ยงใหม่

มฟล. กับนานาชาติ
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นักศึกษา มฟล. นำาผลงาน 
BMG ถุงมือกระตุ้ันนำา้นม 
คุว้ารางวัลท่ี่� 3 
ระดับปิระเที่ศ ในงาน 
Startup Thailand 2019

นักศึกษาไอที่่ 
คุว้ารางวัลชนะเลิศ
ปิระกวดสำุนที่รพิจน์ 
Change The World 
Speech Contest 2019

นักศึกษาการจัดการ 
คุว้ารางวัลชนะเลิศ
และรองชนะเลิศ 
การแข่งขันสำ่งเสำริม
การที่่องเที่่�ยวอาเซ่ยน

	 เม่�อวันท่ี่�	 25-27	 ก้รก้ฎาคม	 2562	 

ที่ม่นกั้ศกึ้ษา	มฟล.	รวมก้ลุม่ในช่�อ	BMG	ปีระก้อบด้วย 

นายส่รภพั	 ผู้ามั�ง,	 นายนาว่น	 แดงนวล,	

นางสาวปิียาภรณ์	 เถ่�อนถำ�า,	 นางสาวอาท่ี่ต่ยา 

เก้ษรแก้้ว,	นางสาวพัันสร่า	กั้�วพัานช่	จาก้สำานกั้ว่ชา 

เที่คโนโลย่สารสนเที่ศ	 และนางสาวภวันรัต่น์	 

อ่�วหะซึ่ั�ว	 จาก้สำานัก้ว่ชาก้ารจัดก้าร	 เขี้าร่วม 

แสดงผู้ลงานในงาน	 Startup	 Thailand	 2019	

ณ	 True	 Digital	 Park	 ก้รงุเที่พัมหานคร	 และ 

สามารถคว้ารางวัลรองชนะเล่ศ	 อันดับที่่�	 2 

ระดับปีระเที่ศ	ในผู้ลงานช่�อ	“BMG”	ถุงม่อที่่�ช่วย

ก้ระตุ่น้ก้ารไหลเวย่นขีองนำ�านมลดอาก้ารปีวดคดั 

เต่้านม	 และรัก้ษาอาก้ารที่่อนำ�านมอุดตั่นขีอง 

คณุแม่โดยใช้ความร้อน

	 เม่�อวันท่ี่�	 17	 ส่งหาคม	 2562	 

นางสาวจ่นต่รา	 แซึ่่จาง	 นัก้ศึก้ษาชั�นปีีท่ี่�	 4	 

สำานัก้ว่ชาเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ	 ได้รับรางวัล 

ชนะเล่ศ	 โครงก้ารปีระก้วดสุนที่รพัจน์เพั่�อ 

ก้ารเปีล่�ยนแปีลงโลก้	 ครั�งที่่� 	 6	 (Change	 

The	World	Speech	Contest	2019)	ก้ลุม่ภาษาจน่	

ระดับอุดมศึก้ษา	 –	 ปีวส.	 โดยได้รับโล่รางวัล 

ทีุ่นก้ารศึก้ษา	 30,000	 บาที่	 และทีุ่นก้ารศึก้ษา 

เร่ยนร้้วัฒนธรรม	 ณ	 สาธารณรัฐปีระชาชนจ่น 

ซึ่ึ�งงานน่�จัดขีึ�นโดย	 ชมรมพุัที่ธศาสต่ร์สาก้ล 

ในพัระอุปีถัมภ์สมเด็จพัระมหามังคลาจารย  ์

โรงเร่ยนสอนก้ารพ้ัดจอมพัลสถาบัน	 Bangkok 

Toasmasters	 Club	 และสมาคมคร้จ่น 

แห่งปีระเที่ศไที่ย	ณ	มหาว่ที่ยาลัยนอร์ที่ก้รุงเที่พั	

ว่ที่ยาเขีต่รังส่ต่	จ.ปีทีุ่มธาน่

	 นั ก้ ศึ ก้ษาสาขีา ว่ ช าก้า ร จั ดก้า ร 

ก้ารที่่องเที่่�ยว	 สำานัก้ว่ชาก้ารจัดก้าร	 มฟล.	

คว้ารางวัลจาก้ก้ารปีระก้วดสุนที่รพัจน์	 โครงงาน 

ส่งเสรม่ก้ารท่ี่องเท่ี่�ยวอาเซึ่ย่น	(Project	Development) 

ภายใต่้โครงก้าร	 ASEAN	 Youth	 Forum: 

Advancing	 the	 Partnerships	 for	 the	 

Sustainable	Promotion	of	ASEAN	Tourism 

ณ	 มหาว่ที่ยาลัยสงขีลานคร่นที่ร์	 ว่ที่ยาเขีต่ 

หาดใหญ่	 จัดขีึ�นระหว่างวันท่ี่�	 29	 ส่งหาคม	 – 

2	กั้นยายน	2562	โดยนางสาวชญาน่ศ	บุญภัก้ด ่

ได้รับรางวัลรางวัลชนะเล่ศ	และนางสาวนพั่ษฐา 

มาก้เจร่ญ	 ได้รับรางวัลรองชนะเล่ศอันดับ	 2	

ซึ่ึ�งม่ผู้้้เขี้าแขี่งขัีน	 32	 ที่่ม	 จาก้มหาว่ที่ยาลัยใน 

ปีระเที่ศสมาช่ก้อาเซึ่่ยน+3

คุนเก่ง มฟล.
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สำำานักวิชาศิลปิศาสำตัร์
จัดคุ่ายรักการอ่านให้เยาวชน

ท่ี่มแพิที่ย์ มฟล.
ออกหน่วย
ตัรวจสุำขภาพินักเร่ยน
เนื�องในวันมหิดล

	 สำานัก้ว่ชาศล่ปีศาสต่ร์	ร่วมก้บั	ศน้ย์บรก่้ารว่ชาก้าร	จดัค่ายรกั้ก้ารอ่าน	

ณ	โรงเร่ยนบ้านนางแลใน	อ.เมอ่ง	จ.เชย่งราย	ระหว่างวันที่่�	 11	มถุ่นายน	 ถึง 

4	ก้รก้ฎาคม	2562	 (ทุี่ก้วันอังคารและพัฤหสับด)่	 เพั่�อเพั่�มแรงจง้ใจในก้ารอ่าน 

หนังส่อที่ั�งภาษาไที่ยและภาษาอังก้ฤษให้แก้่ก้ลุ่มนัก้เร่ยนชาต่่พัันธุ์	 ระดับชั�น 

ปีระถมศึก้ษาในพ่ั�นที่่� เที่ศบาลต่ำาบลนางแล	 จำานวน	 70	 คน	 ซึ่ึ�งเปี็น 

ก้ลุ่มท่ี่�ด้อยโอก้าสในก้ารเขี้าถึงแหล่งความร้้	 รวมถึงโอก้าสที่างก้ารศึก้ษา	 

โครงก้ารน่�จงึมเ่ป้ีาหมายช่วยยก้ระดับความร้ด้้วยก้ารส่งเสรม่ก้ารอ่านและสร้าง

แรงจง้ใจในก้ารศึก้ษาต่่อให้แก่้เยาวชนก้ลุม่ดงัก้ล่าว	

มฟล. ลงพ้ืินท่ี่� จัดอบรม
การดูแลเด็กพิิเศษ
ในสำถานการณ์ฉุกเฉิน
	 	มฟล.	โดยสำานัก้ว่ชาก้ารแพัที่ย์บ้รณาก้าร	สำานัก้ว่ชาแพัที่ยศาสต่ร์	

สำานัก้ว่ชาพัยาบาลศาสต่ร์	 และศ้นย์บร่ก้ารว่ชาก้าร	 จัดอบรมก้ารด้แลเด็ก้

พั่เศษในสถานก้ารณ์ฉุก้เฉ่นที่างก้ารแพัที่ย์	(ภาวะชัก้)	เม่�อวันที่่�	22	ส่งหาคม	

2562	ณ	ศ้นย์คาม่ลเล่ยนแอนด์โซึ่เช่ยลเซึ่นเต่อร์	 จ.เช่ยงราย	 โดยโรคลมชัก้

เปี็นปีัญหาสุขีภาพัที่่�ต่้องด้แลเปี็นพั่เศษ	ต่้องรัก้ษาอย่างต่่อเน่�องและใช้ระยะ

เวลานาน	ก้ารดแ้ลเบ่�องต้่นที่่�ถก้้ต้่องจะช่วยลดความรนุแรงและลดความเส่�ยง

ต่่อก้ารทุี่พัพัลภาพั	 ซึ่ึ�งผู้้ ้เขี ้าร ่วมอบรมม่ที่ั�งเด็ก้พ่ัเศษท่ี่�ม่ปีัญหาในก้าร

เคล่�อนไหวและเส่�ยงต่่อภาวะชัก้	ผู้้้ด้แลเด็ก้และผู้้้ปีก้ครอง	จำานวนก้ว่า	40	คน

	 เม่�อวันท่ี่� 	 11	 กั้นยายน	 2562	 สำานัก้ว่ชาแพัที่ยศาสต่ร์	 ร ่วมก้ับ	

ศน้ย์บรก่้ารว่ชาก้าร	และโรงพัยาบาลศน้ย์ก้ารแพัที่ย์	มฟล.	ออก้หน่วยแพัที่ย์เคล่�อนท่ี่� 

เน่�องในวันมห่ดล	ณ	 โรงเร่ยนธารที่่พัย์	 อ.เม่อง	 จ.เช่ยงราย	 โดยม่บุคลาก้ร	

จ่ต่อาสา	 ที่ั�งแพัที่ย์	 พัยาบาล	 อาจารย์แพัที่ย์	 และนัก้ศึก้ษาแพัที่ย์	 

ร่วมให้ความร้้	 และต่รวจสุขีภาพัเบ่�องต่้นให้แก้่นัก้เร่ยนจำานวน	 135	 คน	

ซึ่ึ�งม่ทัี่�งก้ารต่รวจร่างก้าย	ต่รวจก้รุ�ปีเล่อด	ต่รวจก้ารมองเห็น	ก้ารฉ่ดวัคซึ่่น 

ผู้้ ้ที่่� ไม ่เคยได้รับวัคซึ่่นมาก้่อน	 ก้ารวัดดัชน่มวลก้ายและให้ความร้  ้

ด้านโภชนาก้าร	 นอก้จาก้สร้างเสร่มสุขีภาพัที่่�ด่ขีองคนในชุมชนแล้ว 

ยังเปี็นก้ารสร้างความต่ระหนัก้ถึงบที่บาที่หน้าที่่�ขีองแพัที่ย์เพั่�อปีระชาชน	 

ส่งเสร่มคุณธรรมจร่ยธรรมขีองแพัที่ย์และนัก้ศึก้ษาแพัที่ย์อ่ก้ด้วย

มฟล. เพื่อชุมชน
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พิิธ่บายศร่สู่ำขวัญและงานเล้่ยงขันโตัก 
ตั้อนรับนักศึกษาใหม่ 

กิจกรรมจิตัอาสำาปัินนำา้ใจ
น้องใหม่ปิลูกป่ิา

	 มฟล.	จดัก่้จก้รรมที่ำาขีนมไที่ยให้แก่้นกั้ศกึ้ษาต่่างชาต่	่เม่�อวนัเสาร์ 

ที่่�	 7	 ก้ันยายน	 2562	 เพั่�อเร่ยนร้้วัฒนธรรมไที่ยผู้่านก้ารที่ำาขีนมหวาน 

ร่วมกั้บเพ่ั�อนนัก้ศึก้ษาชาวไที่ย	 ซึ่ึ�งทุี่ก้คนจะได้ฝ่ึก้ที่ำาก้ล้วยบวชช่และ

สังขียาฟัก้ที่อง	 โดยม่ชมรมนัก้ศึก้ษานานาชาต่่เปี็นพ่ั�เล่�ยง	 นอก้จาก้ 

จะได้ช่มรสชาต่่อาหารท่ี่�แปีลก้ใหม่แล้ว	ทัี่�งนัก้ศึก้ษาต่่างชาต่่และชาวไที่ย 

ยังได ้ที่ำาความร้ ้จัก้กั้บเพั่�อนใหม ่ที่่�มาจาก้หลาก้หลายวัฒนธรรม	 

ซึ่ึ�งที่างมหาว่ที่ยาลัยมุ ่งหวังให้ทีุ่ก้คนสามารถใช้ช่ว่ต่ร่วมกั้นได้อย่างม ่

ความสุขี	

กิจกรรมที่ำาขนมไที่ย
และรู้จักเพืิ�อนใหม่จากทัี่�วโลก

									ว่ด่ที่ัศน์	พั่ธ่บายศร่ส้่ขีวัญ

และงานเล่�ยงขีันโต่ก้ต่้อนรับนัก้ศึก้ษาใหม่ 									ว่ด่ที่ัศน์	น้องใหม่ปีล้ก้ปี่า	2562

รอบรั้วนักศึกษา
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15

	 มฟล.	จัดพั่ธ่ไหว้คร้และรับเปี็นล้ก้ศ่ษย์	ปีระจำาปีีก้ารศึก้ษา	2562 

เม่�อวันพัฤหัสบด่ที่่�	 12	 ก้ันยายน	 2562	 ณ	 หอปีระชุมสมเด็จย่า	

โดยม่นัก้ศึก้ษาชั�นปีีที่่�	 1	 เขี้าร่วมพั่ธ่ก้ว่า	 3,600	 คน	 โดยได้รับเก้่ยรต่่จาก้ 

รศ.ดร.วันชัย	ศ่ร่ชนะ	อธ่ก้ารบด่ผู้้้ก้่อต่ั�ง	 	 รศ.ดร.ชยาพัร	วัฒนศ่ร่	อธ่ก้ารบด่ 

คณะผู้้้บร่หาร	 คณาจารย์	 เขี้าร่วมพั่ธ่ซึ่ึ�งปีระก้อบด้วย	 พั่ธ่ไหว้คร้	

พั่ธ่เจ่มหน้าผู้าก้	 พั่ธ่เจ่มหนังส่อเร่ยน	 พั่ธ่มอบเก้่ยรต่่บัต่รแก้่นัก้ศึก้ษาด่เด่น	

และพ่ัธ่ก้ล่าวปีฏ่ิญาณต่น	 จาก้นั�นอธ่ก้ารบด่เปี็นต่ัวแที่นคณาจารย์ก้ล่าวรับ 

นัก้ศึก้ษาใหม่เปี็นล้ก้ศ่ษย์	และอธ่ก้ารบด่ผู้้้ก้่อต่ั�งก้ล่าวให้โอวาที่	เปี็นอันเสร็จส่�นพั่ธ่

พิิธ่ไหว้คุรูและรับเป็ินลูกศิษย์

มฟล. ปิฐมนเิที่ศนกัศกึษาต่ัางชาตัินักศึกษานานาชาติั
เร่ยนรู้วัฒนธรรมไที่ยผ่านการฟ้อนรำา

	 มฟล.	โดยส่วนพััฒนาความสัมพัันธ์ระหว่างปีระเที่ศ	จัดก้่จก้รรม 

ปีฐมน่เที่ศนัก้ศึก้ษานานาชาต่่	 ปีระจำาปีีก้ารศึก้ษา	 2562	 เม่�อวันศุก้ร์ที่่�	

30	 ส่งหาคม	 2562	 โดยม่นัก้ศึก้ษาใหม่ชาวต่่างชาต่่	 166	 คน	

แบ่งเปี็นระดับปีร่ญญาต่ร่	126	คนและบัณฑิ่ต่ศึก้ษา	40	คน	มาจาก้ 

ปีระเที่ศต่่างๆ	 ที่ั�งในที่ว่ปีเอเช่ย	 ยุโรปี	 อเมร่ก้าเหน่อ	 แอฟร่ก้า	

และนัก้ศึก้ษาแลก้เปีล่�ยนอ่ก้	38	คน	จาก้	8	ปีระเที่ศ	เร่�มจาก้พัาชมสถานที่่�

สำาคัญและหน่วยงานภายในมหาว่ที่ยาลัย	 จาก้นั�นเปี็นก้่จก้รรมปีฐมน่เที่ศ	

ณ	อาคารพัลเอก้สำาเภา	 ช้ศร่	 โดยม่	 รศ.ดร.นันที่นา	คชเสน่	 รองอธ่ก้ารบด ่

ให้ก้ารก้ล่าวต่้อนรับ	 ต่่อจาก้นั�นหน่วยงานต่่างๆ	 ให้ขี้อม้ลที่่�เก้่�ยวขี้องก้ับ 

ก้ารเรย่นก้ารสอน	รวมที่ั�งก้ารใช้ชว่่ต่ในรั�วมหาวท่ี่ยาลัย	ปิีดท้ี่ายด้วยงานเล่�ยง 

ต่้อนรับแบบอบอุ่น

รอบรั้วนักศึกษา

รอบร้ัว มฟล. ฉบับท่ี 31
กรกฎาคม - กันยายน 2562



26 กรกฎาคม 2562 

	 มฟล.	 จัดพ่ัธ่ถวายพัระพัรชัยมงคลวันเฉล่มพัระชนมพัรรษา	

พัระบาที่สมเด็จพัระปีรเมนที่รรามาธ่บด่ศร่ส่นที่ร	 มหาวช่ราลงก้รณฯ	 

พัระวช่รเก้ล้าเจ้าอย้่หัว	(28	ก้รก้ฎาคม)	ที่่�บร่เวณโถงอาคารเร่ยนรวม	1	โดย

ม่	รศ.ดร.ชยาพัร	วัฒนศ่ร่	อธ่ก้ารบด่	เปี็นปีระธานในพั่ธ่	พัร้อมด้วยผู้้้บร่หาร	

คณาจารย์	บุคลาก้รและนัก้ศึก้ษา	พั่ธ่เร่�มโดยปีระธานเปีิดก้รวยดอก้ไม้บน

ธ้ปีเที่่ยนแพั	 วางพัานพัุ่มสัก้ก้าระ	 ก้ล่าวคำาถวายพัระพัรชัยมงคล	 และร่วม

ลงนามในสมุดลงนามถวายพัระพัรชัยมงคล

พิิธ่ถวายพิระพิรชัยมงคุลวันเฉลิมพิระชนมพิรรษา 
พิระบาที่สำมเด็จพิระเจ้าอยู่หัว ร.10

18 กรกฎาคม 2562

	 มฟล.	 จัดพั่ธ่ที่านหาแม่ฟ้าหลวง	ปีระจำาปีี	 2562	 เพั่�อน้อมรำาลึก้

ในพัระมหาก้รุณาธ่คุณสมเด็จพัระศร่นคร่นที่ราบรมราชชนน่	ณ	ลานเฉล่ม

พัระเก่้ยรต่ฯ่	 เร่�มจาก้พ่ัธถ่วายเคร่�องสกั้ก้าระโดยปีระธานในพ่ัธ่	 รศ.ดร.วนัชยั 

ศ่ร่ชนะ	 อธ่ก้ารบด่ผู้้้ก้่อต่ั�ง	 จาก้นั�นผู้้้แที่นผู้้้ว่าราชก้ารจังหวัดเช่ยงราย	

หัวหน้าส่วนราชก้าร	 ผู้้้นำาชุมชน	 ผู้้้แที่นส่�อมวลชน	 ผู้้้บร่หาร	 หน่วยงาน

ภายในและนัก้ศึก้ษา	 ถวายเคร่�องสัก้ก้าระ	 ต่่อมาเปี็นพั่ธ่ที่างพัระพัุที่ธ

ศาสนาในหอปีระชุมสมเด็จย่า	ปีระธานในพั่ธ่จุดธ้ปีเที่่ยนบ้ชาพัระรัต่นต่รัย	

และจุดธ้ปีเที่่ยนเคร่�องที่องน้อยหน้าพัระฉายาลัก้ษณ์ฯ	 พั่ธ่ก้รอาราธนาศ่ล	

ปีระธานสงฆ์์ให้ศ่ล	 พัระสงฆ์์สมณศัก้ด่์	 10	 ร้ปีสวดพัระพัุที่ธมนต่์	 ถวาย

ไที่ยธรรมแด่พัระสงฆ์์	ที่อดผู้้าไต่ร	พัระสงฆ์์สดับปีก้รณ์	พัระสงฆ์์อนุโมที่นา	

เปี็นอันเสร็จส่�นพั่ธ่

พิิธ่ที่านหาแม่ฟ้าหลวง ปิระจำาปิี 2562

9 สงิหาคม 2562

	 มฟล.	 จัดพ่ัธ่ลงนามถวายพัระพัรชัยมงคล	 เน่�องในโอก้าส

วันเฉล่มพัระชนมพัรรษา	 สมเด็จพัระนางเจ้าส่ร่ก้่ต่่์	 พัระบรมราช่น่นาถ	

พัระบรมราชชนน่พัันปีีหลวง	 (12	ส่งหาคม)	ปีระจำาปีี	 2562	ณ	 โถงอาคาร

เร่ยนรวม	1	โดย	รศ.ดร.วันชัย	ศ่ร่ชนะ	อธ่ก้ารบด่ผู้้้ก้่อต่ั�ง	เปี็นปีระธานในพั่ธ่	

เร่�มจาก้ปีระธานในพั่ธ่ลงนามในสมุดลงนามถวายพัระพัรชัยมงคล	จาก้นั�น 

เปีิดก้รวยดอก้ไม้บนธ้ปีเที่่ยนแพั	 ก้ล่าวคำาถวายพัระพัรชัยมงคล	 เพัลง

สรรเสร่ญพัระบารม่บรรเลง	เปี็นอันเสร็จส่�นพั่ธ่ก้าร	

พิิธ่ลงนามถวายพิระพิรชัยมงคุล 
สำมเด็จพิระบรมราชชนน่พิันปิีหลวง

ในรั้ว มฟล.
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28 สิงหาคม 2562

	 รศ.ดร.ชยาพัร	วัฒนศร่	่พับพันัก้งานครั�งแรก้หลังรับต่ำาแหน่ง	‘อธ่ก้ารบด่’ 

แจงสถานก้ารณ์อุดมศกึ้ษาปัีจจบุนัเป็ีนความท้ี่าที่ายขีองที่กุ้สถาบนัก้ารศึก้ษา 

เชญ่ชวนพันัก้งานให้มองเป็ีนโอก้าสพััฒนาและปีรบัต่วั	 เพั่�อเป็ีนท่ี่�พึั�งขีองสังคม 

ต่่อไปี	 โดยยดึ	 ‘วฒันธรรมมหาว่ที่ยาลยัแม่ฟ้าหลวง’	 ด้วยแนวที่าง	 F.O.C.U.S		

คอ่	 	 F	 (Flexibility)	 =	 พัร้อมรบัก้ารเปีล่�ยนแปีลง,	 O	 (Organization	 First)	 =	

เหน็ปีระโยชน์ส่วนรวมเป็ีนสำาคญั,	 C	 (Creative	 &	 Innovative	 Mindset)	

=	 พััฒนาต่น	 พััฒนางาน	 	 สร้างสรรค์ส่�งที่่�ดก่้ว่า	 ม	่ service	mind,	U	 (Unity	 &	 

Teamwork)	=	ที่ำางานเป็ีนที่ม่	และโดยเฉพัาะ	S	=	(Sincerity	&	Integrity)	ซ่ึ่�อสตั่ย์	

สจุรต่่	 ที่่�ที่กุ้หน่วยงานต้่องปีระก้าศและยึดเป็ีนหลกั้ดำาเนน่งาน	 พัร้อมปีระก้าศ 

พัันธก่้จขีบัเคล่�อนมหาว่ที่ยาลยัฝ่่าคล่�นความเปีล่�ยนแปีลง	 และก้ล่าวท่ี่�งท้ี่าย	

“ขีอทีุ่ก้คนที่ำาหน้าที่่�ขีองต่นอย่างเต่็มที่่�	 ร่วมม่อก้ันพัุ่งส้่จุดหมายไปีด้วยก้ัน	 

together	2	get	there”

อธิการบด่พิบพินักงาน ปิระจำาปิี 2562

11 กันยายน 2562

	 มฟล.	ปีระก้อบพ่ัธว่างศล่าฤก้ษ์อาคารวช่าก้ารและวจ่ยัที่างก้ารแพัที่ย์ 

ณ	 ศ้นย์ก้ารแพัที่ย์มหาว่ที่ยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 โดย	 รศ.ดร.วันชัย	 ศ่ร่ชนะ	

อธ่ก้ารบด่ผู้้้ก้่อต่ั�ง	 เปี็นปีระธานในพั่ธ่	 พัร้อมด้วย	 รศ.ดร.ชยาพัร	 วัฒนศ่ร่	

อธ่ก้ารบด่	 ผู้้้บร่หาร	 คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่่�และนัก้ศึก้ษาเขี้าร่วมพั่ธ่อย่าง

พัร้อมเพัร่ยง	 โดย	 รศ.ดร.วันชัย	 ศ่ร่ชนะ	 ก้ล่าวว่าอาคารว่ชาก้ารและว่จัย

ที่างก้ารแพัที่ย์	 ม่ม้ลค่าปีระมาณ	 786	 ล้านบาที่	 จัดสร้างขีึ�นเพั่�อปีระโยชน์

ในก้ารเปี็นศ้นย์ว่ชาก้ารและว่จัยที่างก้ารแพัที่ย์	 รวมถึงสาขีาว่ชาต่่างๆ	 ที่่�

เก้่�ยวขี้อง	ม่ก้ำาหนดแล้วเสร็จใน	900	วัน

พิิธ่วางศิลาฤกษ์อาคุารวิชาการและวิจัยที่างการแพิที่ย์

5 กรกฎาคม 2562

	 มฟล.	 จัดพ่ัธ่ถวายเที่่ยนพัรรษาและผู้้าอาบนำ�าฝ่น	 ปีระจำาปีี	

2562	 ณ	 ว่หารพัระเจ้าล้านที่องเฉล่มพัระเก่้ยรต่่ฯ	 โดยม่ผู้้ ้บร่หาร	

อาจารย์	 พันัก้งาน	 นัก้ศึก้ษา	 และปีระชาชนใก้ล้เค่ยงเขี้าร่วมพ่ัธ่	

เร่�มจาก้ตั่�งขีบวนแห่รอบว่หาร	 3	 รอบ	 จาก้นั�นเป็ีนพ่ัธ่ที่างพัระพุัที่ธศาสนา	

โดย	 รศ.ดร.ชยาพัร	 วัฒนศร่	่ อธ่ก้ารบด	่ ปีระธานในพ่ัธ่	 จุดปีระที่ป่ีบช้า 

พัระรัต่นต่รัย	 พ่ัธ่ก้รนำาไหว้พัระและอาราธนาศ่ล	 ปีระธานสงฆ์์ให้ศ่ล	

พ่ัธ่ก้รอาราธนาธรรม	 จาก้นั�นพัระสงฆ์์บรรยายธรรม	 ต่่อมาเปี็น 

พ่ัธ่ถวายเท่ี่ยนพัรรษา	 ผู้้าอาบนำ�าฝ่น	 และถวายปัีจจัยแด่พัระสงฆ์์	 7	 รป้ีที่่�มา 

จาก้วดัโดยรอบมหาว่ที่ยาลยัเป็ีนอนัเสรจ็พ่ัธ่

พิิธ่ถวายเที่่ยนพิรรษาและผ้าอาบนำ้าฝน

ในรั้ว มฟล.

17รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 31
กรกฎาคม - กันยายน 2562



ข่าวสด	|	10	ก้รก้ฎาคม	2562	|	หน้า	19

มฟล.
ในสำื�อ

ปีท่ี: 29 ฉบับท่ี: 10451
วันท่ี: พุธ 10 กรกฎาคม 2562
Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

หน้า: 19(ล่าง)

หัวข้อข่าว: มฟล.จัดประชุมต้นกล้านวัตกรรม

รหัสข่าว: C-190710012055(10 ก.ค. 62/02:22) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 19.70 Ad Value: 21,670 PRValue : 65,010 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: 70 ฉบับท่ี: 24068
วันท่ี: ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562
Section: First Section/-

หน้า: 9(บน)

หัวข้อข่าว: 'มฟล.'อบรมผลิต-ธุรกิจเบ้ืองต้น 'เคร่ืองสำอางสมุนไพรประทินผิว'

รหัสข่าว: C-190712021034(12 ก.ค. 62/06:04) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 33.66 Ad Value: 28,611 PRValue : 85,833 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

สยามรัฐ	|	12	ก้รก้ฎาคม	2562	|	หน้า	9

ปีท่ี: 29 ฉบับท่ี: 10459
วันท่ี: พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2562
Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

หน้า: 19(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: นศ.ใหม่'มฟล.'แห่มาลงทะเบียน

รหัสข่าว: C-190718012139(18 ก.ค. 62/03:52) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 12 Ad Value: 13,200 PRValue : 39,600 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ข่าวสด	|	18	ก้รก้ฎาคม	2562	|	หน้า	19

ปีท่ี: 70 ฉบับท่ี: 22464
วันท่ี: พุธ 24 กรกฎาคม 2562
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(ล่าง)

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รหัสข่าว: C-190724039184(23 ก.ค. 62/08:28) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.92 Ad Value: 10,912 PRValue : 32,736 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ไทยรัฐ	|	24	ก้รก้ฎาคม	2562	|	หน้า	12

ปีท่ี: 70 ฉบับท่ี: 24076
วันท่ี: พุธ 24 กรกฎาคม 2562
Section: First Section/-

หน้า: 9(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: 'มฟล.'เปิดสำนักการแพทย์บูรณาการ

รหัสข่าว: C-190724021044(24 ก.ค. 62/06:02) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 12.87 Ad Value: 10,939.50 PRValue : 32,818.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

สยามรัฐ	|	24	ก้รก้ฎาคม	2562	|	หน้า	9

ปีท่ี: 42 ฉบับท่ี: 15129
วันท่ี: อังคาร 13 สิงหาคม 2562
Section: ประชาช่ืน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

หน้า: 21(กลาง)

ภาพข่าว: เทศกาลชาฯ

รหัสข่าว: C-190813038069(12 ส.ค. 62/07:07) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 13.19 Ad Value: 14,509 PRValue : 43,527 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

มติชน	|	13	ส่งหาคม	2562	|	หน้า	21

ปีท่ี: 42 ฉบับท่ี: 15138
วันท่ี: พฤหัสบดี 22 สิงหาคม 2562
Section: ประชาช่ืน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

หน้า: 21(บนขวา)

ภาพข่าว: บายศรีสู่ขวัญ

รหัสข่าว: C-190822038093(21 ส.ค. 62/08:51) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 17.02 Ad Value: 18,722 PRValue : 56,166 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

มติชน	|	22	ส่งหาคม	2562	|	หน้า	21

ปีท่ี: 29 ฉบับท่ี: 10513
วันท่ี: อังคาร 10 กันยายน 2562
Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

หน้า: 19(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: มฟล.ต้อนรับน.ศ.ใหม่ชาวต่างชาติ

รหัสข่าว: C-190910012137(10 ก.ย. 62/04:00) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 14.24 Ad Value: 15,664 PRValue : 46,992 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ข่าวสด	|	10	ก้ันยายน	2562	|	หน้า	19

Volume: - No: -
Date: Friday 13 September 2019
Section: First Section/First Page

Page: 1(Right)

Headline: Mahidol, Mae Fah Luang top uni list

News ID: C-190913001015 (13 Sep 19/05:51) Page: 1/1

Bangkok Post
Circulation: 70,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 51.07 Ad Value: 76,605 PRValue : 229,815 Clip: Full Color(x3)

Bangkok Post	|	13	ก้ันยายน	2562	|	หน้า	1

ปีท่ี: 70 ฉบับท่ี: 22518
วันท่ี: จันทร์ 16 กันยายน 2562
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(บน)

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.)

รหัสข่าว: C-190916039062(15 ก.ย. 62/06:49) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.54 Ad Value: 10,494 PRValue : 31,482 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ไทยรัฐ	|	16	ก้ันยายน	2562	|	หน้า	12

18



เดลินิวส์	|	26	ก้ันยายน	2562	|	หน้า	22

ผู้จัดการรายวัน 360 ำ	|	26	ก้ันยายน	2562	|	หน้า	11

ปีท่ี: 42 ฉบับท่ี: 15129
วันท่ี: อังคาร 13 สิงหาคม 2562
Section: ประชาช่ืน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

หน้า: 21(กลาง)

ภาพข่าว: เทศกาลชาฯ

รหัสข่าว: C-190813038069(12 ส.ค. 62/07:07) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 13.19 Ad Value: 14,509 PRValue : 43,527 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

มติชน	|	13	ส่งหาคม	2562	|	หน้า	21
ปีท่ี: 42 ฉบับท่ี: 15145
วันท่ี: พฤหัสบดี 29 สิงหาคม 2562
Section: ประชาช่ืน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

หน้า: 21(ขวา)

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: ผุดรายวิชาใหม่'อัตลักษณ์มฟล.'

รหัสข่าว: C-190829020116(29 ส.ค. 62/06:01) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 8.70 Ad Value: 9,570 PRValue : 28,710 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

มติชน	|	29	ส่งหาคม	2562	|	หน้า	21

Volume: - No: -
Date: Friday 13 September 2019
Section: First Section/First Page

Page: 1(Right)

Headline: Mahidol, Mae Fah Luang top uni list

News ID: C-190913001015 (13 Sep 19/05:51) Page: 1/1

Bangkok Post
Circulation: 70,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 51.07 Ad Value: 76,605 PRValue : 229,815 Clip: Full Color(x3)

Bangkok Post	|	13	ก้ันยายน	2562	|	หน้า	1

ปีท่ี: 70 ฉบับท่ี: 22518
วันท่ี: จันทร์ 16 กันยายน 2562
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(บน)

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.)

รหัสข่าว: C-190916039062(15 ก.ย. 62/06:49) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.54 Ad Value: 10,494 PRValue : 31,482 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ไทยรัฐ	|	16	ก้ันยายน	2562	|	หน้า	12

ปีท่ี: 32 ฉบับท่ี: 11318
วันท่ี: พุธ 18 กันยายน 2562
Section: First Section/บทนำ-บทวิเคราะห์

หน้า: 2(บน)

คอลัมน์: Big Data Analysis: 16มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับสถานศึกษา'ดีสุดในโลก'

รหัสข่าว: C-190918011055(18 ก.ย. 62/05:10) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 44.86 Ad Value: 107,664 PRValue : 322,992 คลิป: สี่สี(x3)

กร่งเทพธ่รกิจ	|	18	ก้ันยายน	2562	|	หน้า	2

ปีท่ี: 70 ฉบับท่ี: 22521
วันท่ี: พฤหัสบดี 19 กันยายน 2562
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ป้ันนศ.สู่โลกแข่งขัน

รหัสข่าว: C-190919039191(18 ก.ย. 62/08:16) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 12.13 Ad Value: 13,343 PRValue : 40,029 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ไทยรัฐ	|	16	ก้ันยายน	2562	|	หน้า	12

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 25550
วันท่ี: พฤหัสบดี 26 กันยายน 2562
Section: กีฬา/การศึกษา

หน้า: 22(กลาง)

หัวข้อข่าว: มฟล.เป็นปล้ืมติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

รหัสข่าว: C-190926004097(26 ก.ย. 62/06:10) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 720,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 15.57 Ad Value: 32,697 PRValue : 98,091 คลิป: สี่สี(x3)

ปีท่ี: 11 ฉบับท่ี: 3005
วันท่ี: พฤหัสบดี 26 กันยายน 2562
Section: First Section/-

หน้า: 11(กลาง)

หัวข้อข่าว: 2ทศวรรษ ม.แม่ฟ้าหลวง คว้าที่1มหาวิทยาลัยไทย เดินหน้าขึ้นช้ันระดับโลก-ลุ่มน้ำโขง

รหัสข่าว: C-190926040028(26 ก.ย. 62/06:26) หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 57.23 Ad Value: 68,676 PRValue : 206,028 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

ปีท่ี: - ฉบับท่ี: 25554
วันท่ี: จันทร์ 30 กันยายน 2562
Section: กีฬา/การศึกษา

หน้า: 22(ล่าง)

หัวข้อข่าว: 'ชยาพร'ช้ีอายุไม่สำคัญน่ังอธิการบดี

รหัสข่าว: C-190930004014(30 ก.ย. 62/02:06) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 720,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 16.99 Ad Value: 35,679 PRValue : 107,037 คลิป: สี่สี(x3)

เดลินิวส์	|	30	ก้ันยายน	2562	|	หน้า	22

มฟล. ในสื่อ

19รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 31
กรกฎาคม - กันยายน 2562




