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ÈÔÉÂ�à¡‹ÒàÅ‹ÒàÃ×èÍ§ 

 วารสารสายใยแดง-ทองขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต 

มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่ไดเขารับพระราชทานปริญญาบัตร จาก 

สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันจันทรที่ 

16 กุมภาพันธ 2552ที่ผานมา 

 เพือ่ใหเขากบับรรยากาศของงานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร 

กองบรรณาธิการจึงไดรวบรวมภาพบรรยากาศและเรื่องราวที่เกี่ยวของ 

กับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ไวในวารสารสายใยแดง-ทอง ฉบับนี้ 

 สุดทายขอนำเอาปจฉิมบทจากอธิการบดี ในวันซอมใหญพิธีพระราชทานปรญิญาบตัรทีม่ตีอผูเขารบัพระ 

ราชทานปรญิญาบตัร ปการศกึษา 2550 วา “แมวาบณัฑติจะสำเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัแมฟาหลวงไปแลวแต 

สายสัมพันธระหวางบัณฑิตกับคณาจารย และบัณฑิตกับมหาวิทยาลัยจะไมมีวันลืมเลือน” 

º·ºÃÃ³Ò Ô̧¡ÒÃº·ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ  

 ศิษยเกาเลาเรื่องในฉบับนี้ภูมิใจ 

อยางยิ่งที่จะนำเสนอเสนอเรื่องราวของ 

รองศาสตราจารย ดร.เดช วฒันชยัเจรญิยิง่ 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคนแรกของ 

มหาวทิยาลยัแมฟาหลวง รองศาสตราจารย 

ดร. เดช วฒันชยัยิง่เจรญิ ผูสำเรจ็การศกึษา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพสำนักวิชา 

วิทยาศาสตร 

 ปจจุบัน รองศาสตราจารย ดร. 

เดช วฒันชยัยิง่เจรญิ ดำรงตำแหนงรอง 

อธกิารบดฝีายบรหิารและแผนมหาวทิยาลยั 

นเรศวร พษิณโุลก ไดเลาวา 

 สิง่ทีป่ระทบัใจในขณะไดมาศกึษา 

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-อาทติย โดยการเดนิทางโดยรถยนตสวนตวัซึง่จะตองขบัจากจงัหวดัพษิณโุลก 

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 มุงมัน่ในการศกึษา ทำใหทานไดเปนปรชัญาดษุฎบีณัฑติคนแรก 

จะไดจารึกไวในประวัติศาสตรหนาหนึ่งของมหาวิทยาลัยตอไป 

แม....ฟาหลวง ดวงใจไทยทั้งชาติ 
ฟา...ทรงวาดความเจริญทั่วทั้งเขต 
หลวง...ทรงคุณวิทยาสูสากล 

บัณฑิต ดลคุณธรรมตามแม...เอย 

รศ. ดร. เดช  วัฒนชัยยิ่งเจริญ 



ภาพขาวเลาเรื่อง  MFU  NEWS 

เมือ่ไมนานมานี ้ ชาว มฟล. ตางไดเฮกนักบัความสำเรจ็ 

ของนักศึกษาคนเกงคือ นายอดิเรก  นวลศรี นักศึกษา 

สำนักวิชาศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจชั้นปที่ 4 

ที่ไดรับพิจารณาคัดเลือกใหเปนนักศึกษาเพื่อรับรางวัล 

พระราชทานระดบัอดุมศกึษา เขตภาคเหนอื สถานศกึษา 

ขนาดกลาง ประจำปการศึกษา 2551 

คาราเตสาว มฟล. ควาเหรียญ 

ทองแดง กีฬามหาวิทยาลัย  

 นางสาวอมราวดี จันทนา คาราเตสาว 

จากรั้วแดง-ทอง นักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขา 

วิชาวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง สำนักวิชา 

วิทยาศาสตรเครื่องสำอาง มหาวิทยาลัย 

แมฟาหลวง สรางชื่อใหกับสถาบัน เมื่อควา 

เหรยีญทองแดง การแขงขนัคาราเตประเภท 

การตอสูบุคคลหญิง รุนไมจำกัดน้ำหนัก 

ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย “หัวหมาก 

เกมส” ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหวาง 

วันที่ 11-18 ม.ค.2552 

นักศึกษา ม.แมฟาหลวง (มฟล.) โชวความสามารถกระหึ่ม ควา 2 ถวย 

ชนะเลิศการแขงขันตีกลองปูจาและกลองสะบัดชัย มาครองสำเร็จ 

พรอมทุนการศึกษารวม 6,000 บาท ในงานเทศกาลเชียงรายดอกไมงาม 
 ระหวางวันที่ 1-5 ม.ค. 2552 องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายไดจัดใหมีการ 

แขงขนั การตกีลองปูจา และกลองสะบดัชยั (ประเภทประชาชน) ณ ขวงภมูปิญญาลานนา 

สลาเชยีงรายและวฒันธรรมชนเผา ครัง้ที ่ 4 ในงานเทศกาลเชยีงรายดอกไมงาม ครัง้ที ่ 5 

ณ หาดเชยีงรายซึง่ผลการแขงขนัปรากฏวา วง “กำ๋เปงกำ๋ปอ” จาก มฟล. โชวผลงาน 

ยอดเยีย่มควารางวัลชนะเลิศไดทั้ง 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 



ขขาาววปปรระะชชาาสัสัมมพัพนันธ ธ 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 

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ ÃÈ.´Ã.ÇÑ¹ªÑÂ ÈÔÃÔª¹Ð Í¸Ô¡ÒÃº Ṍ, ÃÈ.´Ã.à·Í´ à·È»ÃÐ·Õ» ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº Ṍ, ¼È.»ÃÔμ¹Ò »ÃÐ·Õ»ÐàÊ¹ ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº Ṍ,  
 ¹Ò§¾Ã·Ô¾Â �  ÀÙμÔâÂ Ô̧¹ ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº Ṍ, ÃÈ.¹ÃÕÇÃÃ³ ¨Ô¹μ¡Ò¹¹· � ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº Ṍ, ÃÈ.¡ÑÅ³¡Ò  ÊÒ¸Ôμ¸Ò´Ò ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº Ṍ, 
 ÃÈ.¹.Í.ÂØ·¸¹Ò  μÃÐË§‹Ò¹ ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº Ṍ 
ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ ¹ÒÂÇÕÃÐªÑÂ à¨ÃÔÞ Ô̈μμ ÔªÑÂ 
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ ¹Ò§ÊÒÇ¸Ô´Ò¾Ã ÇÑ¹ªÑÂ, ¹Ò§ÊÒÇÊØ Ô̈μÃÒ ¡ÃÐËÁØ´¤ÇÒÁ, ¹Ò§ÊÒÇºØÞ Ô̧´Ò ÂÍ´ÊØÇÃÃ³ 
¼ÙŒª‹ÇÂºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ ¹Ò§ÊÒÇÃÑª´ÒÀÃ³� ¾ÔÁ¾�»ÃÐ¾Ñ¹¸�, ¹ÒÂ¾¹Á¡Ã ¹Ñ¹μÔ, ¹ÒÂ¾ÕÃÐ¾§É � ©ÔÁÇÔÅÑÂ·ÃÑ¾Â �, ¹ÒÂ³Ñ°¾ÊÔÉ° � Ç§È �»ÃÐàÊÃÔ°, 
 ¹ÒÂ¾§É¸Ã Í¹ØÄ· Ô̧ì, ¹ÒÂ·Ã§¾Å àª×éÍ»ÃÐªÒ 

Ë¹‹ÇÂ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà¡‹ÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹¿‡ÒËÅÇ§ 
Ê‹Ç¹¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ  ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹¿‡ÒËÅÇ§ 
333 ËÁÙ‹ 1 μ.·‹ÒÊØ´ Í.àÁ×Í§ ¨.àªÕÂ§ÃÒÂ 57100 
â·ÃÈÑ¾· � 0-5391-6377 â·ÃÊÒÃ 0-5391-6380 

ªÓÃÐ¤‹Ò½Ò¡Ê‹§ÃÒÂà ×́Í¹ 
ãºÍ³ØÞÒμ·Õè 2/2542 

»·.ºŒÒ¹ Ù́‹ 

¢‹ÒÇ´Õ ÊÓËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà¡‹Ò 
·Õè¡ÃØ§à·¾Ï áÅÐ¨Ñ§ËÇÑ´ã¡ÅŒà¤ÕÂ§ 

หนวยประสานงานนกัศกึษาเกา 

จะจดักจิกรรมพบปะสังสรรค 

นักศึกษาเกา มฟล. ที่ 

กรุงเทพมหานคร เร็วๆนี้ 

สนใจติดตอ 

หนวยประสานงานนักศึกษาเกา 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

สวนพัฒนานักศึกษา โทร 0-5391-6377 

หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

http://www.mfu.ac.th/division/affairs/alumni.htm 


