
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹¿‡ÒËÅÇ§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹¿‡ÒËÅÇ§
Mae Fah Luang UniversityMae Fah Luang University

©ºÑº·Õè 3 »ÃÐ¨Óà´×Í¹ ¡.Â.51-¸.¤.51

â¤Ã§¡ÒÃÊÑÁÁ¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà¡‹ÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹¿‡ÒËÅÇ§
ÃÐËÇ‹Ò§ÇÑ¹·Õè 9-10 ÊÔ§ËÒ¤Á 2551

Inside - ^



ÈÔÉÂ�à¡‹ÒàÅ‹ÒàÃ×èÍ§ 
โดย ธิดาพร  วันชัย 

 “ เมื่อทำอะไรแลวก็ตองทำใหดีที่สุด     ถาพลาดไมได ทำสิ่งนั้นก็อาจ

จะเสียใจ   แตถาสามารถทำสิ่งนั้นไดก็ภูมิใจสุดๆ กับความสำเร็จนั้น ”  

            นพพร ดานชัยนาม นักศึกษาเกามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ซึ่งสำเร็จการ

ศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยี 

สารสนเทศ และรับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อ พ.ศ.2549 

 ชีวิตของนพพรนั้นนาสนใจมาก  เพราะนพเริ่มหารายได จากการทำงาน

พิเศษตั้งแตศึกษาอยูชั้นปที่  3   และฟนฝาอุปสรรค  มากมายกวาจะกาวไปสู

ความสำเร็จตามที่ตนปรารถนา คือประกอบธุรกิจ สวนตัว   เรามาทำความรูจัก 

ชายหนุมคนนี้กันเถิด 

 นพพร ดานชัยนาม มีชื่อเลนวา “นพ” เปนคนจังหวัดลำพูนหลังจาก

สำเร็จการศึกษาแลว    นพไดเริ่มทำงานในตำแหนงโปรแกรมเมอร บริษัท 

Safecoms  ทำงานอยูประมาณ  4  เดือน นพรูวาตนเองอยากที่จะประกอบธุรกิจ

สวนตัว   จึงลาออกจากงานเดิม หลังจากนั้นก็ทำงานเปนฟรีแลนซ บริษัท 

Zenithcore เปนบริษัท ที่พัฒนาซอฟตแวรสำหรับบริษัทมือถือ 

 ปจจุบัน  นพ  สามารถทำความฝนใหเปนจริงไดดวยการประกอบธุรกิจ

สวนตัวรวมกับบริษัทชื่อ Freewill  Solutions ซึ่งเปนบริษัทที่พัฒนาซอฟตแวร

สำหรับตลาดหลักทรัพย โดยใชชื่อบริษัทวา Freewill  FX   ดำรงตำแหนง 

Solution Architect 

 สิ่งที่นพภาคภูมิใจคือ      สิ่งที่ตัวเองไดทำทุกๆเรื่องในอดีต 

เพราะมันสะทอนถึงตัวเองในปจจุบัน  

 ในดานความรูสึกที่มีตอมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  คือ  เขา

รูสึกภูมิใจ ที่ไดเรียนที่สถาบันแหงนี้ ซึ่งเปนสถาบันที่สอนใหรูจัก

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดอยางเปนระบบ   และหลักสูตร

ที่มันสมัยเหมาะกับสถานการณปจจุบัน  นอกจากนี้   เขายังรูสึกใน 

ความประทับใจในบรรยากาศที่อบอุน  มีความเปนกันเอง  

 สุดทาย เขาไดฝากขอคิดใหแกรุนนองวา   ปจจัยของความ

สำเร็จ และองคประกอบของแตละคนจะแตกตางกันไปตามความฝน

อยากใหนองวาดภาพความสำเร็จ  หรืออนาคตของตนเองใหออก    

จากนั้นพยายามเติมองคประกอบที่ยังขาดใหเต็ม เมื่อเรามีโอกาสและ

องคประกอบที่ครบ   โอกาสที่จะประสบผลสำเร็จยอมมีมากกวา  

การที่เราไมไดเตรียมพรอมใดๆ 

º·ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ 
 กอนอื่นตองกลาวคำวาสวัสดีนักศึกษาเกาทุกทาน ชวงเดือนพฤษภาคม

ถึง สิงหาคมที่ผานมา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงไดจัดใหมีกิจกรรมที่นาสนใจ

มากมาย รวมทั้งหนวยประสานงานนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยแมฟาหลวงไดจัด

ใหมีการสัมมนานักศึกษาเกามหาวิทยาลัยแมฟาหลวงขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 

9-10 สิงหาคม 2551 ที่ผานมา เพื่อใหนักศึกษาเกาไดมีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยน

ประสบการณการทำงานหลังจบการศึกษา ซึ่งบรรยากาศในการสัมมนาที่ผานมา 

เต็มไปดวยความอบอุน และมิตรภาพระหวางรุนพี่-รุนนอง  

 ทีมงานวารสารสายใยแดง-ทอง ก็ไมรั้งรอที่จะประมวลภาพกิจกรรม

สัมมนานักศึกษาเกามาใหทานๆไดรับชมกัน และขอเชิญชวนนักศึกษาเกาทุก

ทานเขามารับขาวสาร ความเคลื่อนไหวของศิษยเกา ประมวลภาพกิจกรรม แจง

ขาวสารซึ่งกันและกันผานทางกระดานสนทนา ไดที่ co-alumni @hotmail.com 

และ http://MFU-alumni.hi5.com หวังเปนอยางยิ่งวานักศึกษาเกาทุกทานจะไดมี

สวนรวม ในการสรางความเปนปกแผนของพี่นองนักศึกษาเกามหาวิทยาลัย 

แมฟาหลวงตอไป 

เชิญนักศึกษาเกาทุกทานเขารวม 

เฉลิมฉลองวันสถาปนา 10 ป 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

ระหวางวันที่ 24-26 กันยายน 2551 

ประมวลภาพศึกษาดูงานศูนยประสานงานนักศึกษาเกา 

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  และมหาวิทยาลัยแมโจ 
 

เพื่อพัฒนางานของหนวยประสานงานนักศึกษาเกา มฟล. 



ภาพขาวเลาเรื่อง  MFU  NEWS 

ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนคนเกงจากรั้วมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  “ทีมมาขา

ใหญ ไกขาเดียว  กวยเตี๋ยวปูโยง” นักศึกษามหาวิทยาลัยแมฟาหลวงสาขาวิชา

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย และสรางภาพเคลื่อนไหว สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จำนวน  3  คน  ควารางวัลชนะเลิศ  ยอดเยี่ยมอันดับ 3 รับโลเกียรติคุณจาก

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย  พรอมทุนการศึกษา 50,000  บาท ในการ

ประกวดสารคดีสั้น   “ FTA   สรางฝนแอนนิเมชั่น เด็กไทย ”  ดานกรมเจรจาการคาฯ 

กระทรวงพาณิชยเตรียมนำเผยแพรเปนสื่อประชาสัมพันธ  สรางความรู ความเขาใจเรื่องเขตการคาเสรีตอประชาชนทั่วไป 

 ชวงเดือนมิถุนายนที่ผานมา เปนชวงที่นองใหม รุนที่ 10 มหาวิทยาลัย 

แมฟาหลวงไดเขารวมกิจกรรมสัมพันธฉันทพี่นอง  เพื่อเชื่อมความสัมพันธ

ระหวางรุนพี่   รุนนอง  โดยมีกิจกรรมหลากหลาย เชน ประเพณีอุมพระขึ้น

ดอย กิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ ฯ พิธีจุดเทียนรับขวัญนอง  พิธีบายศรี

สูขวัญและงานเลี้ยงขันโตก  เปนตน    ซึ่งแตละกิจกรรมลวนแลวแต สอดแทรก 

ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม 

 เนื่องในวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกป   เปนวันคลายวัน

สวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเปนการเฉลิม

พระเกียรติ  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองคทานทรงมีให

แกประชาชนชาวไทย  โดยเฉพาะชาวเชียงราย   ชาวมหาวิทยาลัยแมฟา

หลวงซึ่งประกอบดวยคณะผูบริหาร   คณาจารย และนักศึกษาจึงรวมใจ

ประกอบ พิธี“ทานหาแมฟาหลวง” ขึ้น ในวันที่  23  กรกฎาคม  2551  

ณ หอประชุมสมเด็จยา    พรอมทั้งมอบทุนการศึกษา   จำนวน    218  ทุนแกนักศึกษา ขณะที่ยอดเงินผาปาเพื่อการศึกษาจากผูมีจิตศรัทธาบริจาค 

ถึง 1,382,782.25  บาท 
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ขขาาววปปรระะชชาาสัสัมมพัพนันธ ธ 
วันสถาปนามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ครบรอบ 10 ป 

24 - 26  กันยายน  2551 

วันที่ 24 กันยายน 2551 
เวลา 07.00 น.  พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ จำนวน 99 รูป   ณ ลานดาว 

เวลา 09.00 น.  พิธีทางศาสนา ณ หอประชุมสมเด็จยา  

**หมายเหตุ**  การแตงกาย  

 - ผูบริหาร คณาจารย และพนักงาน : ชุดพิธีการมหาวิทยาลัย 

  พาดสะไบ 

 - นักศึกษา  : ชุดนักศึกษา 

วันที่ 25 กันยายน 2551 
เวลา 10.00 น.-  ขบวนเฉลิมฉลองแบบลานนา และขบวนธงชาติของ  

   ประเทศตางๆ ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯหนา 

   พระราชานุสาวรียสมเด็จพระศรีนครินทรา 

   บรมราชชนนี 

                      - พิธีเฉลิมฉลองวันสถาปนาครบรอบ 10 ป    

   มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ณ หอประชุมสมเด็จยา 

** ผูบริหาร คณาจารย : ชุดครุย  พนักงาน : สูทมหาวิทยาลัย 

 บุคคลทั่วไป : ชุดสากล หรือชุดสุภาพ นักศึกษา : ชุดนักศึกษา 

เวลา 13.30 น. สัมมนานานาชาติ “International Conferrence on 

Human Capacity Building for Changing World”  ณ หองเชียงแสน 

วันที่ 26 กันยายน 2551 
เวลา 09.00 น.  สัมมนานานาชาติ(ตอ)   

ขอเชิญชวน นักศึกษาเกาทุกทานเขารวมพิธีทางศาสนาและเขารวมงาน

เฉลิมฉลอง ดังกลาว ในวันที่ 24-26 กันยายน นี้ 

โครงการขาวสารพี่-นอง “สายใยแดง-ทอง” 

     เนื่องจากทีมงานผูจัดทำวารสารสายใยแดง-ทอง เล็งเห็นวา 

การสานสัมพันธระหวางรุนพี่- รุนนอง     ของนักศึกษาเกา มหาวิทยาลัย

แมฟาหลวง เปนสิ่งสำคัญยิ่ง  ดังนั้นนักศึกษาเกาสามารถฝาก ขาวสาร 

ขอมูลมาประชาสัมพันธใหกับ เพื่อน รุนพี่ รุนนอง ทราบและเพื่อที่เรา 

จะไดเปนสื่อในการเชื่อมความสัมพันธครั้งนี้ สงขาวมาไดที่ 

หนวยประสานงานนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

ที่อยู : หนวยประสานงานนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง สวน

พัฒนานักศึกษา 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 ! ! ! !  

ขาวสารของทานเปนสื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางรุนตอรุน 

เชิญชวนนักศึกษาเกา มฟล. ทุกทาน 
รวมงาน 10 ป วิชาการ 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

ระหวางวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2551 

ตั้งแตเวลา 08.00 - 16.00 น. 
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