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Congratulations

º·ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
วารสารสายใยแดง-ทองขอแสดงความยิ น ดี กั บ บั ณ ฑิ ต
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่ไดเขารับพระราชทานปริญญาบัตร จาก
สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันจันทรที่
16 กุมภาพันธ 2552ที่ผานมา
เพือ่ ใหเขากับบรรยากาศของงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร
กองบรรณาธิการจึงไดรวบรวมภาพบรรยากาศและเรื่องราวที่เกี่ยวของ
กับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ไวในวารสารสายใยแดง-ทอง ฉบับนี้
สุดทายขอนำเอาปจฉิมบทจากอธิการบดี ในวันซอมใหญพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทีม่ ตี อ ผูเ ขารับพระ
ราชทานปริญญาบัตร ปการศึกษา 2550 วา “แมวา บัณฑิตจะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแมฟา หลวงไปแลวแต
สายสัมพันธระหวางบัณฑิตกับคณาจารย และบัณฑิตกับมหาวิทยาลัยจะไมมีวันลืมเลือน”

ÈÔÉÂà¡‹ÒàÅ‹ÒàÃ×èÍ§
รศ. ดร. เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ

แม....ฟาหลวง ดวงใจไทยทั้งชาติ
ฟา...ทรงวาดความเจริญทั่วทั้งเขต
หลวง...ทรงคุณวิทยาสูสากล
บัณฑิต ดลคุณธรรมตามแม...เอย
ศิษยเกาเลาเรื่องในฉบับนี้ภูมิใจ
อยางยิ่งที่จะนำเสนอเสนอเรื่องราวของ
รองศาสตราจารย ดร.เดช วัฒนชัยเจริญยิง่
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคนแรกของ
มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง รองศาสตราจารย
ดร. เดช วัฒนชัยยิง่ เจริญ ผูส ำเร็จการศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพสำนักวิชา
วิทยาศาสตร
ปจจุบัน รองศาสตราจารย ดร.
เดช วัฒนชัยยิง่ เจริญ ดำรงตำแหนงรอง
อธิการบดีฝา ยบริหารและแผนมหาวิทยาลัย
นเรศวร พิษณุโลก ไดเลาวา
สิง่ ทีป่ ระทับใจในขณะไดมาศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง คือหลักสูตรการศึกษาที่ไดมาตรฐาน มีความเปนสากล
บนพื้นฐานของความเปนไทย มีคณาจารยที่มุงมั่นในการใหคำปรึกษาในการทำ
วิทยานิพนธอยางดียิ่งและมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงยังมีสิ่งแวดลอมที่สวยงาม
อากาศดี เหมาะแกการศึกษาเรียนรู
นอกจากนี้คุณเดชยังไดเลาถึงประสบการณการศึกษาในระดับปริญญาเอก
วาตองใชความมุงมั่นและความพยายาม และที่สำคัญคือตองใหเวลา และการ
เอาใจใสในการทำวิทยานิพนธเปนอยางมาก ตลอดระยะเวลา 3 ป ไดวางแผน
การทำงานและศึกษา ซึ่งวันจันทร – ศุกร จะสอนนักศึกษาในคณะเกษตรศาสตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และใหเวลาในการศึกษาปริญญาเอก ในวัน
เสาร-อาทิตย โดยการเดินทางโดยรถยนตสว นตัวซึง่ จะตองขับจากจังหวัดพิษณุโลก

มาศึกษาที่จังหวัดเชียงรายทุกสัปดาห
รองศาสตราจารย ดร.เดช ไดแนะนำวา ผูที่สนใจศึกษาตอ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะตองตั้งใจเรียน มีความขยันขันแข็งสม่ำเสมอ
รูจักทบทวนความรู อานหนังสือเปนประจำ ที่สำคัญจะตองไมทอถอย
เปนอันขาด
วารสารสายใยแดง-ทอง ขอขอบคุณรองศาสตราจารย
ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ มา ณ โอกาสนี้ ซึ่งความพยายาม ความเอา
ใจใส มุง มัน่ ในการศึกษา ทำใหทา นไดเปนปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตคนแรก
จะไดจารึกไวในประวัติศาสตรหนาหนึ่งของมหาวิทยาลัยตอไป

ภาพขาวเลาเรื่อง

MFU NEWS
คาราเตสาว มฟล. ควาเหรียญ
ทองแดง กีฬามหาวิทยาลัย

นางสาวอมราวดี จันทนา คาราเตสาว
จากรั้วแดง-ทอง นักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขา
วิชาวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง สำนักวิชา
วิทยาศาสตรเครื่องสำอาง มหาวิทยาลัย
แมฟาหลวง สรางชื่อใหกับสถาบัน เมื่อควา
เหรียญทองแดง การแขงขันคาราเตประเภท
การตอสูบุคคลหญิง รุนไมจำกัดน้ำหนัก
ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย “หัวหมาก
เกมส” ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหวาง
วันที่ 11-18 ม.ค.2552

เมือ่ ไมนานมานี้ ชาว มฟล. ตางไดเฮกันกับความสำเร็จ
ของนักศึกษาคนเกงคือ นายอดิเรก นวลศรี นักศึกษา
สำนักวิชาศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจชั้นปที่ 4
ที่ไดรับพิจารณาคัดเลือกใหเปนนักศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ สถานศึกษา
ขนาดกลาง ประจำปการศึกษา 2551

นักศึกษา ม.แมฟาหลวง (มฟล.) โชวความสามารถกระหึ่ม ควา 2 ถวย
ชนะเลิศการแขงขันตีกลองปูจาและกลองสะบัดชัย มาครองสำเร็จ
พรอมทุนการศึกษารวม 6,000 บาท ในงานเทศกาลเชียงรายดอกไมงาม

ระหวางวันที่ 1-5 ม.ค. 2552 องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายไดจัดใหมีการ
แขงขัน การตีกลองปูจ า และกลองสะบัดชัย (ประเภทประชาชน) ณ ขวงภูมปิ ญ
 ญาลานนา
สลาเชียงรายและวัฒนธรรมชนเผา ครัง้ ที่ 4 ในงานเทศกาลเชียงรายดอกไมงาม ครัง้ ที่ 5
ณ หาดเชียงรายซึง่ ผลการแขงขันปรากฏวา วง “ก๋ำเปงก๋ำปอ” จาก มฟล. โชวผลงาน
ยอดเยีย่ มควารางวัลชนะเลิศไดทั้ง 2 ประเภท รับถวยรางวัล พรอมทุนการศึกษารวม
6,000 บาท

มฟล. ทุมเฉียด 200 ลาน ผุดอาคารปรีคลินิกรองรับความกาวหนา

ม.แมฟาหลวง (มฟล.) ทุมเฉียด 200 ลาน สรางอาคาร “ปรีคลินิก” รองรับความกาวหนา
งานวิจัยและบริการชุมชนในสาขาวิชาแพทยแผนไทยประยุกต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร สาขา
วิชากายภาพบำบัด สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาตจวิทยา รวมถึงสาขาที่จะเปดใหมใน
อนาคต
ในวันที่ 15 ธ.ค.2551 มหาวิทยาลัยจึงจัดใหมีพิธีวางศิลาฤกษขึ้น โดยมี พล.ต.อ. เภา
สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เปนประธานในการประกอบพิธีครั้งนี้ สำหรับ
คุณลักษณะของอาคารปรีคลินิกเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 6 ชั้น พื้นที่ใชสอยรวม
ประมาณ 17,000 ตารางเมตร โดยเริ่มกอสรางตั้งแตวันที่ 1 ก.ย. 2551 และคาดวาจะเสร็จ
ในวันที่ 19 ก.ย. 2553

ขาวประชาสัมพันธ
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หนวยประสานงานนักศึกษาเกา
จะจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค
นักศึกษาเกา มฟล. ที่
กรุงเทพมหานคร เร็วๆนี้
สนใจติดตอ
หนวยประสานงานนักศึกษาเกา
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
สวนพัฒนานักศึกษา โทร 0-5391-6377
หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
http://www.mfu.ac.th/division/affairs/alumni.htm

โครงการขาวสารพี่-นอง “สายใยแดง-ทอง”
เนื่องจากทีมงานผูจัดทำวารสารสายใยแดง-ทอง
เล็งเห็นวา การสานสัมพันธระหวางรุนพี่- รุนนอง ของ
นักศึกษาเกา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เปนสิ่งสำคัญยิ่ง
ดังนั้นนักศึกษาเกาสามารถฝาก ขาวสาร ขอมูลมาประชา
สัมพันธใหกับ เพื่อน รุนพี่ รุนนอง ทราบและเพื่อที่เรา
จะไดเปนสื่อในการเชื่อมความสัมพันธครั้งนี้ สงขาวมา
ไดที่
หนวยประสานงานนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ที่อยู : หนวยประสานงานนักศึกษาเกามหาวิทยาลัย
แมฟาหลวง สวนพัฒนานักศึกษา 333 หมู 1 ต.ทาสุด
อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท : 0-5391-6377 โทรสาร : 0-5391-6380
Email : co-alumni@hotmail.com
Hi 5 : http://MFU-alumni.hi5.com

อยาพลาดนะคะ ! ! ! !
ขาวสารของทานเปนสื่อเชื่อมความสัมพันธ
ระหวางรุนตอรุน
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