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EDITOR

⌫⌫ ⌫

ÇÑ́ ¾ÃÐÊÔ§ËìµÑé§ÍÂÙè ¶¹¹ÊÔ§Ëä¤Å ÃÔÁáÁè¹éÓ¡¡  ã¡ÅéÈÒÅÒ¡ÅÒ§ Ñ̈§ËÇÑ́  áµèà ỐÁà¤Âà»ç¹·Õè»ÃÐ ỐÉ°Ò¹¾ÃÐ¾Ø·¸ÊÔËÔ§¤ì
Í§¤ìà ṌÂÇ¡Ñ¹¡Ñº·Õè»ÃÐ ỐÉ°Ò¹ÍÂÙè ³ ÇÔËÒÃÅÒÂ¤Ó ÇÑ́ ¾ÃÐÊÔ§Ëì àªÕÂ§ãËÁè  ã¹»Ñ̈ Ø̈ºÑ¹



ÊÙè...ÃÑéÇ Á¿ÅÊÙè...ÃÑéÇ Á¿ÅÊÙè...ÃÑéÇ Á¿ÅÊÙè...ÃÑéÇ Á¿ÅÊÙè...ÃÑéÇ Á¿Å.

หากเสียงเพลงมากมายดงักระห่ึม ณ ดอยแง่ม เม่ือใด น่ันหมายความวา่บรรยากาศของการรบัน้องใหม่กำลังเร่ิมต้นข้ึน โดยท่ีผ่านมา
ในแต่ละปี บรรยากาศการรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยเราเป็นไปอย่างอบอุ่น กิจกรรมทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นล้วนมีความหมาย เพราะมุ่งเน้น
การสรา้งความรกัความผกูพันความสมคัรสมานสามคัครีะหวา่งรุ่นพ่ีรุ่นนอ้ง สร้างความรกัความศรทัธาความภาคภมิูใจในสถาบนั ภายใตก้าร
เอาใจใสด่แูลจากคณะผูบ้รหิารและคณาจารยอ์ยา่งใกล้ชดิ

การก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย คือ การเริ่มต้นชีวิตใหม่ของน้องใหม่ทุกคน ที่ต้องปรับเปลี่ยนตนเองจากการเป็นนักเรียนมัธยมมาเป็น
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ซ่ึงต้องพบกับโลก และสังคมท่ีกว้างไกลกว่าเดิมมาก การพบปะ และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมซ่ึงมีผู้คนอันมีท่ีมาหลากหลาย
“ประเพณีการรับน้องใหม่” จึงเป็นเพียงก้าวแรกที่ทำให้น้องใหม่ได้รู้จักการปรับตัว เพื่อการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและสังคม เป็นเบ้าหลอม
ประการหนึ่งในพรมแดนมหา’ลัย เพื่อให้เส้นทางข้างหน้าของน้องใหม่ทุกคนได้ก้าวสู่การเป็นบัณฑิต ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป

ในนามมหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยินดีต้อนรับลำดวน ช่อท่ี 8 สู่...ร้ัว มฟล. ครับ

ณัฐกร วิทิตานนท์
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ตามประวัติเล่าว่า เจ้ามหาพรหม พระอนุชาของพระเจ้ากือนา
กษัตริย์ผู ้ครองนครเชียงใหม่ ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาจากเมือง
กำแพงเพชร พระเจา้กือนาไดโ้ปรดฯ ให้ประดษิฐานไว ้ณ เมืองเชียงใหม่
ตอ่มาพระเจา้มหาพรหม ทลูขอยมืพระพทุธสหิิงคม์าประดษิฐานไวท้ีเ่มอืง
เชียงราย เพ่ือหล่อจำลอง แต่เม่ือส้ินบุญพระเจ้ากือนา และพระเจ้าแสนเมือง
ราชนัดดาของพระองค์ได้เสด็จขึ้นครองเมืองเชียงใหม่ เจ้ามหาพรหม
คิดจะชิงราชสมบัติจึงยกกองทัพจากเชียงราย ไปประชิดเมืองเชียงใหม่
แต่เจ้าแสนเมืองก็สามารถป้องกันเมืองได้อีก ทั้งยกทัพตีทัพเจ้ามหา
พรหมมาถึงเชียงราย และคร้ังน้ีเองท่ีทรงอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์คืนกลับไป
ประดษิฐานอยูท่ี่พระสิงห์เชียงใหมสื่บมา

ว ัดน ี ้นอกจากเคยเป ็นท ี ่ประด ิษฐานพระพุทธส ิห ิงค ์แล ้ว

  ÊÓËÃÑºÇÔËÒÃÇÑ́ ¾ÃÐÊÔ§Ëì àÃÒàÃÕÂ¡¡Ñ¹ÇèÒÇÔËÒÃËÅÇ§ÅÒÂ¤Ó

¾ÃÐ¾Ø·¸ÃÙ»·ÕèªÒÇàªÕÂ§ÃÒÂà¤ÒÃ¾¹Ñº¶×Íà»ç¹ÍÂèÒ§ÁÒ¡

à¨´ÕÂìËÅÑ§âºÊ¶ì»ÃÐ´Ñº´éÇÂ·Í§¤Ó§´§ÒÁ

ËÒ¡ã¤Ãä´éÁÒà·ÕèÂÇàªÕÂ§ÃÒÂµéÍ§ä»ªÁ¤ÇÒÁ§ÒÁãËéä´é¹Ð¤èÐ

ยังมีรอยพระพุทธบาทจำลองบนแผ่นศิลากว้าง 5 นิ้ว ยาว 2 ฟุต มีอักษรขอมโบราณจารึกว่า “กุศลาธมมา-อกุศลาธมมา”
สันนิษฐานวา่สร้างในสมัยพระเจ้าเม็งรายมหาราชวดัพระสิงห์เป็นวัดล้านนาท่ีมีความสวยงามมากวดัหน่ึงของเมืองไทยเลยทเีดียว



04



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เชิญ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยาย
พิเศษในเร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงกับการแก้ไขปัญหาความยากจน ในวันท่ี 19
มิถุนายน พ.ศ.2549 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุม สมเด็จย่า (C4)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

สำหรับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนใดต้องการเข้า
รว่มฟงัการสมัมนาดงักล่าว สำรองทีน่ัง่ไดท้ีศู่นยบ์รกิารวชิาการ มหาวทิยาลยั
แม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรสาร 0-5391-6384 ในวัน และเวลาราชการ


⌫⌫⌫⌫⌫

⌫   ⌫   ⌫   ⌫   ⌫   

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
(ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญ
นักเรียน ครูจากโรงเรียนต่างๆ และประชาชน
ท่ัวไปท่ีมีความสนใจหนงัสือ และส่ือส่ิงพิมพ์
เกี ่ยวกับการเงินการลงทุนสมัครสมาชิก
ห้องสมดุในกลุม่ SET Corner ซ่ึงเปน็กลุม่
หนังสือ และส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีได้รับการสนับสนุน

จาก “ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน
ในรูปแบบต่างๆ ให้กับเยาวชน
และผู ้สนใจทั ่วไป ซึ ่งจะมี
หนังสือตั้งแต่ระดับพื้นฐาน
ถึงข้ันสูง และสำหรับน้องๆ
SET Corner ยังได้จัดส่ือท่ี
เป็นการ์ตูนให้น้องๆ ได้
ศึกษาอีกด้วย

พิเศษสุด...
สำหรับบุคคลทั่วไป โรงเรียน
และนักเรียน-นักศึกษา (ภายนอก) สมัคร
สมาชิกห้องสมุด SET Corner ตั้งแต่วันนี้

ถึงวันท่ี 15 พ.ค. 2549 รับสิทธ์ิยืมหนังสือ
และสื่อสิ่งพิมพ์จาก “มุมความรู้ตลาดทุน
ในสถาบันการศึกษา SET Corner”

โดยไม่เส ียค่าธรรมเนียม 1 ปี
สมัครด่วนท่ีมุม SET

Corner ศูนย์
บ ร รณสารฯ
อาคาร AV ช้ัน

3 มหาวิทยาลัย
แ ม ่ ฟ ้ า ห ล ว ง
ห ร ื อ ส อ บ ถ า ม

เพิ ่มเติมได้ที ่โทร.
0-5391-6335 ทุกวัน




’èÇÚ˜ÑÛÚflÚÑ∑ÿÖ∑Éfl’èÇÚ˜ÑÛÚflÚÑ∑ÿÖ∑Éfl’èÇÚ˜ÑÛÚflÚÑ∑ÿÖ∑Éfl’èÇÚ˜ÑÛÚflÚÑ∑ÿÖ∑Éfl’èÇÚ˜ÑÛÚflÚÑ∑ÿÖ∑Éfl
¢Ÿà≤fi²≤ÇÚÚéŸ§ ¥¢Ÿà≤fi²≤ÇÚÚéŸ§ ¥¢Ÿà≤fi²≤ÇÚÚéŸ§ ¥¢Ÿà≤fi²≤ÇÚÚéŸ§ ¥¢Ÿà≤fi²≤ÇÚÚéŸ§ ¥

ÚÑ∑ÿÖ∑Éfl½Æ∑ÃÚ≤èÇ‘≤flfiªøÍ◊‘Ñ´˜ÅÑ§§flÚÚÑ∑ÿÖ∑Éfl½Æ∑ÃÚ≤èÇ‘≤flfiªøÍ◊‘Ñ´˜ÅÑ§§flÚÚÑ∑ÿÖ∑Éfl½Æ∑ÃÚ≤èÇ‘≤flfiªøÍ◊‘Ñ´˜ÅÑ§§flÚÚÑ∑ÿÖ∑Éfl½Æ∑ÃÚ≤èÇ‘≤flfiªøÍ◊‘Ñ´˜ÅÑ§§flÚÚÑ∑ÿÖ∑Éfl½Æ∑ÃÚ≤èÇ‘≤flfiªøÍ◊‘Ñ´˜ÅÑ§§flÚ
´éÇ‘∑fløã≤é¨Ñ∑ø‘flÚ´éÇ‘∑fløã≤é¨Ñ∑ø‘flÚ´éÇ‘∑fløã≤é¨Ñ∑ø‘flÚ´éÇ‘∑fløã≤é¨Ñ∑ø‘flÚ´éÇ‘∑fløã≤é¨Ñ∑ø‘flÚ

“Á¿Å.ªèÇÂªÒµÔ»ÃÐËÂÑ́ ¾ÅÑ§§Ò¹
 áÅÐà¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾ ¾ÅÒ¹ÒÁÑÂ

ÁÒãªé̈ Ñ¡ÃÂÒ¹¡Ñ¹ Ṍ¡ÇèÒ”
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ในโอกาสวันรพี ๗ สิงหาคมของ
ทุกปี เป็นวันที่นักกฎหมายทั้งหลายถือว่ามี
ความสำคัญยิ่ง   เนื่องจากเป็นวันที่ตรงกับ
ว ันคล ้ายว ันส ิ ้นพระชนม ์ของพระเจ ้ า
บรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุร ีดิเรกฤทธิ ์
(พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์) ซึ่งทรงได้รับ

⌫⌫⌦      

พระสมญัญานามวา่ "พระบดิาแห่งกฎหมายไทย"
เพื่อเป็นการรำลึกในพระเกียรติคุณ สำนัก
วิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จึงกำหนดจัดกิจกรรม "วันรพี" ในปีนี้ขึ้น
ซ่ึงตรงกบัวนัจนัทรท่ี์ ๗ สิงหาคมนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ ว่องวัฒนาพิกุล
คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ เปิดเผยถึง
กิจกรรมสำคัญในวันดังกล่าว อาทิเช ่น
พิธีทำบุญทักษิณานุประทาน ณ สำนักวิชา
นิติศาสตร์, การเคลื ่อนขบวนนักศึกษา
นิติศาสตร ์มฟล. จากพระบรมราชานสุาวรย์ี
พ่อขุนเม็งรายมหาราชไปยังศาลจังหวัด
เชียงราย เพ่ือร่วมประกอบพธีิวางพวงมาลา,
การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายของ
น ักเร ียนระด ับม ัธยมศ ึกษาตอนปลาย
จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย

พะเยาและจังหวัดใกล้เคียง, การบรรยาย
พิเศษในหัวข้อ “คุณธรรมและจริยธรรม
ของนักกฎหมาย” โดยศาสตราจารย ์
คนึง  ฦาไชย ประธานกรรมการอัยการ
(ณ หอประชมุสมเดจ็ยา่ เวลา ๑๓.๓๐ น.
เป ็นต ้นไป) ตลอดทั ้งย ังม ีการแสดง
ละครเวที (ศาลจำลอง) เรื่อง เขาหาว่า
หนูเป็นชู้ โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ร่วมกับปริญญาโท เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการทางศาลแก่ประชาชนทั ่วไป
อีกด้วย

ทางสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง จึงใคร่ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา
และประชาชนผู ้สนใจทั ่วไปเข้าร่วมงาน
นิติประเพณีรพีรำลึก ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงด้วยความยินดี

ด้วยหัวข้อย่อย ดังน้ี
•Sufficiency and Sustainability
•Trends and Developments in Cross
  Border Education
•New Trends and Innovations in Higher
  Education
•Higher Education Governance
•Harmonization within Diversity –
  Mutual Recognition of Standards,
  Quality Assurance and Accreditation
• Peace and Social Stability
•Cultural Awareness and Sport as
  Contributors to Global Peace and
  Understanding

หัวข้อย่อยของการประชมุสะท้อน
ให้เห็นความหลากหลาย และความผสม
ผสานในการจัดการอุดมศึกษา���

ประเดน็เหล่าน้ีจะถูกนำเสนอโดย
วิทยากรระดับโลก มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในรูปแบบของการสัมมนาเพื่อให้
ผู้นำทางการอุดมศึกษาได้เปิดทัศนคติ และ
พัฒนาเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

สำน ักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจัดการประชุมอธิการบดีโลก
ในหัวข้อ “Reflections on Diversity and
Harmonization” ระหว่างวันที ่ 19-22
กรกฎาคม 2549 ณ ศูนย์การประชมุแห่ง
ชาติสิริกิติ ์ การจัดประชุมครั้งนี ้นับเป็น
โอกาสอันดีในการเฉลิมฉลองศุภวาระ
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิง
ถวัลย์ราชสมบัติครบ 60 ป�ี

กว่าครึ่งศตวรรษ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์พระมหากษัตริย์
ที่พสกนิกรไทยรัก และเทิดทูนไว้เหนือเกล้า
เนื่องจากทรงประกอบพระราชกรณียกิจใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย
เหนือส่ิงอ่ืนใดพระองคท์รงให้ความสำคญักับ
การศึกษาของประเทศเป็นอย่างมาก ตลอด
ระยะเวลาทีค่รองราชย ์พระองค์ทรงพยายาม
อย่างยิ่งยวดที่จะทำให้ความแตกต่างกลาย
เป็นความกลมกลืน และความขัดแย้งกลาย
เป็นความเขา้ใจ และความร่วมมือ

ผู ้ เข ้าร ่วมในการประช ุมคร ั ้งน ี ้
ประกอบไปด้วยอธิการบดีจากสถาบันอุดม

ศึกษาชั้นนำทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การประชุมเพื ่อแลกเปลี ่ยนความรู ้เกี ่ยว
กับทัศนคติ และทิศทางใหม่ๆ ในวงการอุดม
ศึกษา ตลอดจนร่วมกันกำหนดแนวทาง
หรือโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการ
อุดมศึกษา โดยจะเน้นประเด็นเกี ่ยวกับ
ความเหมือน ความแตกต่างและสิ่งท้าทาย
ท ี ่ ก ารอ ุดมศ ึกษากำล ั ง เผช ิญร ่ วมก ัน
รวมถึงความสำคัญของความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาสังคม
เศรษฐกจิ และการศกึษา

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาประมาณการว่าจะมีอธิการบดี
จากสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการ/นักการ
ศึกษา ผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงการ
ศึกษาจากทุกภูมิภาคทั่วโลกไม่ต่ำกว่าหนึ่ง
พันท่านมาเข้าร่วมการประชุมคร้ังน้ี “Reflections
on Diversity and Harmonization” คือ
ประเด็นหลักให้ผู้นำ และนักคิดจากสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐ และเอกชนทั่วโลกร่วม
หารือในหัวข้อเก่ียว กับการพัฒนาในโลกของ
การอุดมศึกษา ซึ่งประเด็นดังกล่าวประกอบ
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ด้วยเครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนบนร่วมกับมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงได้มีการจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยที่
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนบน
(ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
ประจำปีงบประมาณ 2548 และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การจัดการความรู้เพื่องานวิจัยสู่เศรษฐกิจ และสังคมฐานราก”
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยจาก 14 สถาบันในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบนได้นำเสนอผลงานวิจัย เกิดการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ในการวิจัยระหว่างนักวิจัยสถาบันต่างๆ และ
เป็นการกระตุ้นให้มีการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และกลุ่มนักวิจัย
ที ่มีศักยภาพอันจะเป็นการผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการ

ทำวิจัยแบบสหสาขาระหว่างสถาบันในการพัฒนางานวิจัยแบบ
บูรณาการที่สามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ต่อไปในอนาคต ระหว่างวันที ่ 9-11 มิถุนายน 2549 เวลา
8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 301 อาคารกิจกรรมนักศึกษา
และโรงอาหาร (D1) มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง ในการนีจ้ะไดม้กีาร
แสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของนักวิจัยที่บริเวณลานหน้าห้องสมุด
(อาคาร AV) ด้วยส่วนบริการงานวิจ ัย จึงขอเร ียนเช ิญ์
คณาจารย์ นักศึกษา และผู ้สนใจเข ้าร ่วมรับฟังการนำเสนอ
ผลงานวิจัย ในวันท่ี 9 มิถุนายน 2549 และขอเชิญชวนคณาจารยท่ี์
สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 10-11 มิถุนายน
2549 และสามารถชมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของนักวิจัย
ในวันที่ 9-11 มิถุนายน 2548 สามารถสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการงานวิจัย 0-5391-6387, 0-5391-6389

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (Capital Market Academy)
จัดตั้งโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัด “หลักสูตรผู้บริหาร
ระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทนุ (หลักสูตร วตท.)” เพ่ือพัฒนา
ผู้บริหารที่จะก้าวขึ้นมาสืบทอดการบริหารจัดการตลาดทุนในยุค
ข้างหน้า มั ่นใจเลือกมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นสถานที ่จ ัด
กิจกรรมการศึกษาพิเศษ เพราะมีศักยภาพความพร้อมด้านสถานที่
และภูมิทัศน์อันเหมาะสมต่อการใช้ฝึกอบรมผู้บริหารให้มีประสิทธิผล
พร้อมเชิญอธิการบดีเป็นองค์ปาฐก

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา อุปโยคิน ผู้อำนวยการศูนย์
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่าตนได้รับการ
ประสานงานจากสถาบันวิทยาการตลาดทุน จัดตั ้งโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องการนำผู้บริหารตลาดทุนระดับ
สูงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน หรือ วตท. รุ่นท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 8-11 มิถุนายน 2549
มวีตัถปุระสงคเ์พ่ือพัฒนาผูบ้รหิารทีจ่ะกา้วขึน้มาสบืทอดการบรหิาร
จัดการตลาดทุนไทยในยุคข้างหน้า ซึ่งต้องได้รับการบ่มเพาะให้มี
ความรู้ด้านธุรกิจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ต้องมีวิสัยทัศน์

ที่สามารถเล็งเห็นโอกาส รวมทั้งปัญหาที่ต้องเผชิญ สำคัญที่สุด
ต้องมีภาวะผู ้นำที ่มีคุณธรรมเพื ่อนำองค์กรไปในทิศทางที ่พึง
ปรารถนา โดยทางสถาบันว ิทยาการตลาดทุน มั ่นใจเล ือก
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นสถานที ่จัดการศึกษาหลักสูตรนี ้
เพราะเห็นว่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความพร้อมด้านสถานที่
และภูมิทัศน์อันเหมาะสมต่อการใช้ฝึกอบรมระดับผู้บริหารให้มี
ประสิทธิผล ท่ามกลางบรรยากาศแหง่การเรียนรู้ท่ีผ่อนคลาย

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวต่อว่า สำหรับการจัด
การหลักสูตรดังกล่าว ทางสถาบันวิทยาการตลาดทนุได้เชิญวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ คุณประทีป อ้ึงทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิ
ดวงประทปี, คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศกึษา
ธิการ, คุณประจวบ ไชยสาสน ์ ผู้แทนการคา้ไทย, คุณกิตติรัตน์ ณ
ระนอง กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็นวิทยากรบรรยาย และให้เกียรติเชิญ รองศาสตราจารย ์ดร.วันชัย
ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้นำการเรียนรู้ของ
กิจกรรมการศกึษา และเป็นองค์ปาฐก หัวข้อ “บทบาทผูน้ำกับการ
เปล่ียนแปลงอันท้าทายขององคก์ร” ด้วย
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สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ขอเชิญชวน
นักศึกษา นักวิทยาศาสตร ์วิศวกร นักวิชาชีพ และผู้ท่ีสนใจศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ร่วมรับฟังแนวทาง
การสมคัรขอรบัทนุการศกึษา ในวันศุกร์ท่ี 30 มิถุนายน 2549
เวลา 10.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุม D1 301 อาคาร D1
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

’›øŸ§½¿èÚÑè§ è́ÇÚ øÑ≥¨›ÚÇÚ¨›∑Ñ́’›øŸ§½¿èÚÑè§ è́ÇÚ øÑ≥¨›ÚÇÚ¨›∑Ñ́’›øŸ§½¿èÚÑè§ è́ÇÚ øÑ≥¨›ÚÇÚ¨›∑Ñ́’›øŸ§½¿èÚÑè§ è́ÇÚ øÑ≥¨›ÚÇÚ¨›∑Ñ́’›øŸ§½¿èÚÑè§ è́ÇÚ øÑ≥¨›ÚÇÚ¨›∑Ñ́

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนีินาถ โปรดเกลา้ฯ พระราชทานทนุการศึกษาในระดบั
ปริญญาโท ให้แก่นักศึกษาไทยและประเทศต่างๆ ในเอเชีย เพ่ือศึกษา
ณ สถาบันเอไอที ทุนการศึกษาพระราชทานประกอบดว้ยค่าเล่าเรียน
และค่าลงทะเบียน รวมท้ังค่าครองชีพอ่ืนๆ

½ÆÚ∑fløÿÖ∑ÉfløÑ°≥flÅä½‘ RTG-AIT à˜Ò èŸÿÖ∑ÉflèŸ½ÆÚ∑fløÿÖ∑ÉfløÑ°≥flÅä½‘ RTG-AIT à˜Ò èŸÿÖ∑ÉflèŸ½ÆÚ∑fløÿÖ∑ÉfløÑ°≥flÅä½‘ RTG-AIT à˜Ò èŸÿÖ∑ÉflèŸ½ÆÚ∑fløÿÖ∑ÉfløÑ°≥flÅä½‘ RTG-AIT à˜Ò èŸÿÖ∑ÉflèŸ½ÆÚ∑fløÿÖ∑ÉfløÑ°≥flÅä½‘ RTG-AIT à˜Ò èŸÿÖ∑ÉflèŸ
Ù ’¶fl≥ÑÚà½ÃâÚâÅ‘¿á◊è§àŸà≤¿‘ (àŸäŸ½¿)Ù ’¶fl≥ÑÚà½ÃâÚâÅ‘¿á◊è§àŸà≤¿‘ (àŸäŸ½¿)Ù ’¶fl≥ÑÚà½ÃâÚâÅ‘¿á◊è§àŸà≤¿‘ (àŸäŸ½¿)Ù ’¶fl≥ÑÚà½ÃâÚâÅ‘¿á◊è§àŸà≤¿‘ (àŸäŸ½¿)Ù ’¶fl≥ÑÚà½ÃâÚâÅ‘¿á◊è§àŸà≤¿‘ (àŸäŸ½¿)

รัฐบาลไทยมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ
ทั้งจากประเทศไทยและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อศึกษาต่อ ณ
สถาบันเอไอที ทุนน้ีประกอบด้วยค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียน ส่วนค่า
ท่ีพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตวันักศึกษาต้องออกเอง

⌦⌦⌦⌦⌦
 ⌫ ⌦  ⌫ ⌦  ⌫ ⌦  ⌫ ⌦  ⌫ ⌦ 

⌦  ⌫⌫ ⌫⌦  ⌫⌫ ⌫⌦  ⌫⌫ ⌫⌦  ⌫⌫ ⌫⌦  ⌫⌫ ⌫

ÃÆÙ’÷≥Ñfiˆ‚ é½¿ è¨Í’÷ÑÃø¢ŸøÑ≥½ÆÚÃÆÙ’÷≥Ñfiˆ‚ é½¿ è¨Í’÷ÑÃø¢ŸøÑ≥½ÆÚÃÆÙ’÷≥Ñfiˆ‚ é½¿ è¨Í’÷ÑÃø¢ŸøÑ≥½ÆÚÃÆÙ’÷≥Ñfiˆ‚ é½¿ è¨Í’÷ÑÃø¢ŸøÑ≥½ÆÚÃÆÙ’÷≥Ñfiˆ‚ é½¿ è¨Í’÷ÑÃø¢ŸøÑ≥½ÆÚ
-�สำหรับทุนการศึกษาในระดบัปรญิญาโท ผู้สมัคร
     ต้องมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
-�สำหรับทนุการศกึษาในระดบัปรญิญาเอก ผู้สมัคร
     ต้องมีคะแนนเฉล่ียสะสม ป.ตรี ไม่ต่ำกว่า 3.00
     และมีคะแนนเฉล่ียสะสม ป.โท ไม่ต่ำกว่า 3.50

’fl¢flÇfi≤fl½¿ èàªfi´’ŸÚ’fl¢flÇfi≤fl½¿ èàªfi´’ŸÚ’fl¢flÇfi≤fl½¿ èàªfi´’ŸÚ’fl¢flÇfi≤fl½¿ èàªfi´’ŸÚ’fl¢flÇfi≤fl½¿ èàªfi´’ŸÚ
•�วศิวกรรมการกอ่สรา้งและการจดัการโครงสรา้งพ้ืนฐาน
•�วิศวกรรมธรณีเทคนิคและธรณีส่ิงแวดล้อม
•�การสำรวจระบบธรณแีละวิศวกรรมปโิตรเลียม
•�วิศวกรรมโครงสรา้ง
•�วิศวกรรมการขนสง่
•�วิศวกรรมทางนำ้และการจดัการ
•�วิทยาการคอมพวิเตอร์
•�การจดัการสารสนเทศ
•�วศิวกรรมอตุสาหกรรมและการบรหิาร
•�วิศวกรรมการผลิตและออกแบบ
•�อิเล็กทรอนิกส์เคร่ืองกล (เมคาทรอนกิส์)
•�ไมโครอเิล็กทรอนกิส์
•�โทรคมนาคม
•�การสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์
•�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร
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เปิดฉากแล้วกับความสนุกสนานผสมผสานกับความรู้
ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้จัดเตรียมต้อนรับนักศึกษา
ใหม่ประจำปีการ ศึกษา 2549

ในโครงการ
“How to
Live and
Learn on
Campus”
ซ ึ ่ งส ่วน
ปร ะกัน
คุณภาพ
การศึก
ษาและ

พัฒนาหลักสูตร มฟล.
เป็นแม่งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-27 พฤษภาคม 2549 เพื่อให้
เฟรชช่ีน้องใหม่ได้เตรียมความพรอ้มกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

พิธีเปิดอย่างเป็นทางการได้เร่ิมข้ึนเม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม
2549 โดย รศ.น.สพ.ดร.เทอด เทศประทปี รองธิการบดฝ่ีายวจัิย
และบริการวิชาการ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวต้อนรับ
นักศึกษาใหมว่่า ด้วยพระปณธิานของสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรม
ราชชนนีท่ีว่า “ปลูกป่า สร้างคน” เป็นภารกิจสำคัญของชาวมฟล. ท่ีจะ
ต้องร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและส่ิงแวดล้อมไม่เฉพาะใน
มหาวทิยาลยัเทา่น้ันแตร่วมถงึภายนอกรัว้มฟล. และภูมิภาคในเขต
ภาคเหนือ รวมท้ังพระปณิธานของสมเด็จย่าท่ีทรงเน้นถึงการสร้างคน
เป็นส่ิงท่ีมฟล. น้อมรับ และมุ่งม่ันท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกไป
รับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ที ่สำคัญคือการทำให้คนใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะในภูมิภาคทางภาคเหนือมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน

รศ.น.สพ.ดร เทอด กล่าวว่า ในระยะเวลา 7 ปีท่ีผ่านมา
มฟล. ได้พัฒนาจนเป็นท่ีรู้จักกันท่ัวประเทศ และได้รับการจัดอันดับ
ให้เป็นมหาวิทยาลัยท่ีสวยท่ีสุดในประเทศไทย แต่น่ันเป็นเพียงความ
สวยงามทางกายภาพ แต่ในขณะเดียวกันทุกส่วนในมฟล. ได้พยายาม
ที่จะพัฒนาคุณภาพในทุกด้านเพื่อให้มฟล. เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
โดยรวมไปถงึการเป็นมหาวิทยาลัยท่ีได้รับการยอมรบัในระดับสากล

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวต่อไปว่า
อย่างไรก็ตาม มฟล. ได้จัดกิจกรรม How to Live and Learn on
Campus ซ่ึงถือเป็นปีแรกท่ีจัดข้ึนเพ่ือสร้างจิตสำนึกท่ีดีให้กับนักศึกษา
ใหม่ได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านการปฎิบัติตนที่ถูกที่ควร การแบ่ง
เวลาให้เหมาะสมกบัการเรยีน และการทำกจิกรรมเพือ่การใชชี้วิตใน
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และมีคุณภาพ นอกจากน้ียังได้เสริม
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานท่ีดีใน
การเรียน ทั้งนี้ ภาษาอังกฤษมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนในโลก
ต้องเรียนรู้และตามให้ทัน

“ต้องยอมรับว่ามีเด็กจากหลากหลายพื้นที่เข้ามาศึกษาใน
มฟล.  และแต่ละปีมีจำนวนเพ่ิมมากข้ึน ดังน้ันการจัดกิจกรรม How
to Live and Learn on Campus จะมีส่วนช่วยนักศึกษาใหม่ได้มากเพ่ือ
ให้นักศึกษาได้เตรียมความพรอ้ม และรู้จักการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ในทางที ่เหมาะสม และที่สำคัญเพื่อเป็นการปูพื ้นฐาน สำหรับ
การเรียนได้อย่างมีคุณภาพ” รศ.น.สพ. ดร.เทอด กล่าว

สำหรับเส ียงตอบรับจากน้องๆ ที ่ เข ้าร ่วมโครงการ
สะท้อนออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่ากิจกรรม How to Live and Learn
on Campus ทำให้ได ้ร ับความร ู ้ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
ได้ร ับความอบอุ ่นจากรุ ่นพี ่และได้ร ู ้จ ักเพื ่อนมากขึ ้น ทำให้
คลายความเหงาและเป ็นการเตร ียมความพร ้อมท ี ่จะเร ียน
ในระดับอุดมศึกษาได้อย่างดียิ ่ง เป็นโครงการที่น่าจะสนับสนุน
ให้มีในทุกรุ่นต่อไป

How to live and learn on campus?How to live and learn on campus?How to live and learn on campus?How to live and learn on campus?How to live and learn on campus?
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เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม ท่ีผ่านมา
ดร.กิตติ ล่ิมสกุล ผช.รมว.ศึกษาธิการ ได้เดิน
ทางมาตรวจเยี่ยมการลงทะเบียนนักศึกษา
ใหม่ที่ผ่านการรับตรงที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง (มฟล.)  จ.เชียงราย โดยมี รศ.ดร.วันชัย
ศิริชนะ อธิการบด ีมฟล. ให้การต้อนรับ ซ่ึง
ดร.กิตติ ให้สัมภาษณ์ว่าการลงทะเบียน
นักศึกษาใหม่ของมฟล. เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเป็นระบบที่น่าจะเป็นแบบ
อย่างท่ีดี ท้ังน้ีรัฐบาลได้จัดต้ังกองทุนเงินกู้ยืม
ที่ผู้กับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ไว้รองรับ
นักศึกษาได้กู ้เรียน โดยมีนโยบายว่าเด็ก
อยากเรียน และเรียนได้ต้องได้เรียนทุกคน ซ่ึง
ในภาวะที ่พ่อแม่ผู ้ปกครองยังต้องนำทอง
หรือสิ่งของไปจำนำเพื่อหาเงินส่งลูกเรียนใน
ปีน้ีคาดว่าจะมีนักศึกษากู้เงินจาก กรอ. จำนวน
ถึง 80% จากจำนวนนักศึกษาใหม่ประมาณ
80,000 คน อย่างไรก็ตามขอให้มั่นใจว่า

รัฐบาลได้เตรียมเงินกองทุนไว้รองรับอย่าง
เต็มท่ี

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ กล่าวว่า
ขณะนี้นักศึกษามีความตื่นตัวในการเข้าเรียน
ในมฟล. มากข้ึน โดยมีอัตราส่วนการแข่งขัน
อยู่ท่ี 5 ต่อ 1 โดยจำนวนนกัเรียนท่ีเข้าศึกษา
ต่อในมฟล. ประมาณ 25% เป็นนักเรียน
จ.เชียงราย อีก 25% เป็นนักเรียนในเขต
ภาคเหนือทั้งหมด และที่เหลือ 50% เป็น
นักเรียนในเขตภมิูภาคอ่ืนๆ

นายวีระดิน อุศยา นักเรียนโรงเรียน
อุดรพิทยานุกูล ซ่ึงสมัครเข้าศึกษาต่อในสำนัก
วิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ อุตสาห-
กรรมบรกิาร มฟล. ให้สัมภาษณ์ว่าท่ีเลือกเข้า
ศึกษาต่อท่ีมฟล. เน่ืองจากต้องการเรียนหลัก
สูตรภาษาอังกฤษ และได้เรียนรู้วัฒนธรรม
ทางภาคเหนือ นอกจากน้ีไม่อยากจะกังวลกับ
การคัดเลือกระบบกลางการรบันักศึกษา หรือ
แอดมิชชั่น ซึ่งตนได้เข้าร่วมการทดสอบการ
ศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต และ
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั ้นสูง
หรือเอเน็ต ซ่ึงผลสอบทีอ่อกมามีความคลาด
เคล่ือนถึง 80-90 คะแนน รู้สึกว่าม่ัวมาก และ
ทำให้รู้สึกเครียด จึงตัดสินใจเลือกท่ีจะเรียนท่ี
มฟล. แน่นอนกว่า ทั้งนี้อยากฝากให้ผู้ใหญ่
ของกระทรวงศึกษาธิการคำนึงการเปลี่ยน

แปลงการสอบคัดเลือกระบบกลางเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาว่าก่อนนำมาใช้ควรจะมี
การบริหารจัดการท่ีดี และทดสอบระบบใหมี้
ความพร้อมก่อนไม่ใช่ม่ัว จนทำให้เด็ก และผู้
ปกครองเดือดร้อน ตนเสียความรูสึ้กอย่างย่ิง

ด้านนายมัรวาน อามะ นักเรียน
โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ จ.นราธิวาส
ซึ ่งสอบเข้าศึกษาในสำนักวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
บอกว่าอยากเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนวัฒน-
ธรรมกับคนในภาคอ่ืนๆ จึงเลือกท่ีจะเข้าเรียน
ท่ีมฟล. และก็รู้สึกเป็นห่วงเพ่ือนๆ อีกหลาย
คนที่ยังกังวลกับผลโอเน็ต และเอเน็ตที่ไม่มี
ความแน่นอน และยังไม่รู้ว่าจะได้ท่ีเรียนท่ีไหน

สำหรับความรู้สึกของผู้ปกครอง
นางนิศากร ชิตนากรณ์ มารดาของนางสาว
ธนฤมล พรหมมานุสรณ์ จาก จ.เพชรบุรี ซ่ึง
เลือกเข้าศึกษาต่อในสำนักวิชานิติศาสตร์
กล่าวถึงความรู้สึกว่า บุตรสาวตั้งใจที่จะมา
เรียนท่ีมฟล. โดยเฉพาะ ไม่ได้เข้าสอบเอเน็ต
และโดยส่วนตัวก็ชอบมฟล. มาก เพราะนอก
จากจะมีสภาพแวดล้อมท่ีดี และทัศนียภาพท่ี
สวยงามแล้ว ยังมีความก้าวหน้าทางวิชาการ
และมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
นอกจากน้ีต้องการให้ลูกได้เรียนรู้ประสบการณ์
จากพื้นที่อื่นๆ

 ⌫⌫ ⌫⌫ ⌫⌫ ⌫⌫ ⌫⌫

เม่ือวันท่ี 20 เมษายนท่ีผ่านมา พนักงาน และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมจัดงานรดน้ำขอพร เนื ่องใน
วันสงกรานต์จากผู ้บร ิหารของมหาว ิทยาลัย โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี เป็นประธาน
ในการถวายพวงมาลัย และสรงน้ำพระพุทธรูป พร้อมทั้งให้
โอวาทแกพ่นกังาน และนกัศึกษาทีม่ารว่มงานอยา่งเป็นกันเอง

ชมประมวลภาพงานวนัดังกล่าวได้ท่ี
http://www.mfu.ac.th/prgallery/index.php
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แม่ฟ้าหลวงมุ ่งสู ่มหาวิทยาลัยระดับมาตรฐานสากล
อ้าแขนรับนักศึกษานานาชาติด้วยความอบอุ่นใจ เปิดศักราชใหม่
การศึกษา โดยส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัด
ปฐมนเิทศใหกั้บนกัศึกษานานาชาตเิรยีนเชญิผูบ้รหิาร คณาจารย์
พนักงาน และนักศึกษารุ่นพ่ี ร่วมพิธีคับค่ัง

รศ.นรีวรรณ จินตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนาความสัมพันธ์ภายนอก (มฟล.) ได้กล่าวต้อนรับ และให้โอวาท
นักศึกษานานาชาติ จำนวน 33 คน โดยเป็นนักศึกษาจีนจาก
มหาวิทยาลัยยูนนาน 29 คน นักศึกษาเกาหลี 2 คน นักศึกษาอเมริกัน
จากมหาวิทยาลัยมิซซูร่ี 1 คน นักศึกษาจากอังกฤษ 1 คน

“...ภาษาไทย มีคำว่าลูกศิษย์...ซ่ึงแยบยลมาก แฝงคำว่าลูก
ไว้เพ่ือเตือนถึงความผูกพันกันในแง่ของความเป็นครอบครัว...ครอบครัว
แม่ฟ้าหลวงขอต้อนรับสมาชิกใหม่มาไกล...”

นอกจากน้ัน รศ.นรีวรรณ จินตกานนท ์ยังได้ย้ำถึงความภาค
ภูมิใจของความเป็นนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยภายใต้พระราชสมัญญา
นาม “สมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวง” และย้ำถึงความเป็นมาของมหาวทิยาลัย
แห่งน้ีในฐานะเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรกัภักดีท่ีปวงชนชาวไทย
มีต่อพระองค์

ท้ายท่ีสุด รศ.นรีวรรณ จินตกานนท์ ได้ย้ำให้นักศึกษาต่างชาติ
ทุกคน ต้ังใจเรียนให้สมกับท่ีพ่อแม่ ผู้ปกครองไดต้ั้งใจ และห่วงใยท่ี
ส่งมาเรียนไกลบ้านไกลเมือง มหาวิทยาลัยจะดูแลนักศึกษาต่างชาติ
ให้ดีที่สุดเหมือนกับครอบครัวที่สองของทุกคน

จากนั้น คณาจารย์ และพนักงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงต่างแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ และต้องรู้สึกเอ็นดู และ
ปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมากเมื่อนักศึกษาต่างชาติได้แนะนำตัวเป็น
ภาษาไทย พร้อมการไหว้อย่างสวยงามในเครื ่องแบบนักศึกษา
แม่ฟ้าหลวงที่ถูกต้องตามแบบแผน

ประธานสภานักศึกษา และองค์การนักศึกษาร่วมกล่าว
คำต้อนรับ และเชิญชวนให้เพื ่อนนักศึกษานานาชาติเข้าร ่วม
กิจกรรมตา่งๆ ตลอดเดือนมิถุนายนน้ี  ขณะเดียวกันนอกจากอาจารย์
ท่ีปรึกษามีหน้าท่ีดูแลนักศึกษาต่างชาติแล้วระบบ “บัดด้ี” หรือ “คู่หู”
ถ ูกนำมาใช ้อย ่างชาญฉลาดในการให ้น ักศ ึกษาป ีสองด ูแล
เพ่ือนต่างชาติอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทางภาษา
ทางวัฒนธรรม และทางใจเป็นไปตามธรรมชาต ิเปิดโลก เปิดทัศนคติ
ที่ดีของคนรุ่นใหม่ให้กว้างไกล และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์
ฉันทพ่ี์น้อง ในการรบันอ้งแบบสากลอกีด้วย

 นักศึกษานานาชาติน้องใหม่ให้ความสนใจวีดิทัศน์แนะนำ
มหาวิทยาลัยอย่างมาก รวมทั้งมีการเล่นเกมถามคำถามเพิ่มเติม
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยระหว่างนักศึกษาเก่า และใหม่ เกิดการเรียนรู้
เร่ืองราวของมหาวิทยาลัยด้วยความภาคภมิูใจ และความสัมพันธ์ฉันท์
พี่น้อง เช่น คำขวัญปลูกป่า สร้างคน และความหมายของเข็ม
เคร่ืองหมายสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

ปิดท้ายด้วยแคมปัสทัวร์ เพื ่อทำความรู ้จ ักจุดต่างๆ
และเจ้าหน้าที่ที่นักศึกษาจะต้องติดต่อสื่อสารโดยตรงอีกด้วย เช่น
ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่วนรับนักศึกษา ส่วน
ทะเบียนและประมวลผล ส่วนพัฒนานักศึกษา และห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้บริการได้ตลอดทั้งวัน รวมทั้ง
แนะนำเวบบอร์ดสนทนาระหว่างกันเป็นภาษาอังกฤษเพื่อใช้ฝึกฝน
ด้านภาษาบนหน้าจอเวบไซต์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง http://
www.mfu.ac.th/ และคล้ิกท่ีกรอบส่ีเหล่ียมขวามือท่ีเขียนว่า Live and
Learn on Campus เปิดกว้างสำหรับครอบครัวแม่ฟ้าหลวง
ทุกท่านได้ฝึกฝนภาษาต่างประเทศ และร่วมพูดคุยกับนักศึกษาไทย
และเทศไดอี้กทางหนึง่ด้วย
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ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 2/2542 ปท.บ้านดู่

ที่ปรึกษา รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี, รศ.ดร.เทอด เทศประทีป รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, ผศ.ดร.ปาน พิมพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, รศ.นรีวรรณ จินตกานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาความสัมพันธ์ภายนอก, รศ.กัลณกา สาธิตธาดา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ, ผศ.ปริตนา ประทีปะเสน รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการ,
นางพรทิพย์ ภูติโยธิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, รศ.น.อ.ยุทธนา ตระหง่าน ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
บรรณาธกิาร นายณฐักร วทิติานนท ์กองบรรณาธกิาร นายพฤทธิ์ พุฒจร, นางสาวรัชดาภรณ์ พิมพ์ประพันธ์, นายจักรพงษ์ วงศ์ใหญ่
ผู้ช่วยบรรณาธกิาร นางสาวพรพิสุทธิ์ คิดขำ, นางสาวเนตรทราย จินะราช, นางสาวปนัดดา ปันติ, นางสาววัชรินทร์ รัมภารัตน์, นางสาวกนกวรรณ ท้าวแพทย์, นางสาวปาวาณา มณีรัตน์


    
 ⌫    
 

  

        ⌦     
             
              
              


 ⌫ 

      ⌫ 
       ⌫
           

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000 โทรสาร 0-5391-6034
www.mfu.ac.th

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


