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      งานดนตรไีทยอุดมศกึษา คร้ังที ่35  “เทิดไท ้80 พรรษามหาราชนั”
                   8-10 ธันวาคม 2550 ณ มหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง

เมื่อวันที่  ๘-๑๐  ธันวาคม  ๒๕๕๐  ที่ผ่านมา   งานดนตรีไทยอุดมศึกษา
   “ เทิดไท้ ๘๐ พรรษามหาราชัน”  เปิดฉากท่ามกลางสายลมหนาว     โดยมีสถาบัน
    อุดมศึกษาส่งตัวแทนจากทั่วทุกภาคของประเทศ จำนวนกว่า ๗๓ สถาบัน เข้าร่วม
  บรรเลงดนตรีไทยในหลากหลายอารมณ์ ทั้งดนตรีไทยชั้นสูง ดนตรีไทยพื้นเมือง
  ของแตล่ะภาค และดนตรไีทยทีห่าฟงัไดย้ากและใกลส้ญูหาย

สำหรับการแสดงที่เป็นไฮไลท์ของงานและเรียกความสนใจได้มากคือการ
   บรรเลงวงดนตรีมหาดุริยางค์ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของสถาบันการศึกษา ทุกสถาบัน
   ทั่วประเทศ

จากนั้นได้มีพิธีส่งมอบตราสัญลักษณ์งานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ ๓๖
    ให้แก่เจ้าภาพครั้งต่อไป โดยมีการแสดงจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ในชุดอัคคี
    สหรมีงคล ซึง่เปน็การแสดงทีต่ืน่เตน้เรา้ใจ จากนัน้เปน็การแสดงการรบัตราสญัลกัษณ์
    งานดนตรีไทยครั้งที่ ๓๖ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นการแสดงที่อ่อนช้อยและ
    แสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของภาคอีสาน โดยใช้พระธาตุพนม ที่เป็นที่เคารพ
     บูชาของชาวอีสาน มานำขบวนเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมม่านน้ำตกดอกไม้ไฟ
    ก็ลุกสว่างขึ้นพร้อมข้อความ “ พ้อกันใหม่ที่ ม.ขอนแก่นเด้อ ”

การแสดงดนตรีไทยของนักศึกษาสถาบันต่างๆ ที่มาร่วมงานกันในครั้งนี้
     กอ่ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นทางวฒันธรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคต่างๆ
     พร้อมทั้งยังช่วยฟื้นฟูเครื่องดนตรีที่เลือนหายไป ให้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง
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หลักการและเหตผุล
 มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวงมบีณัฑติทีส่ำเรจ็การศกึษา

ตั้งแต่ปีการศึกษา  2545  เป็นต้นมา ในปัจจุบันมีบัณฑิต
และมหาบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รวมทั้งสิ้นกว่า  2,000 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยตระหนักดีว่า
นักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญ
ในการพัฒนา  มหาวทิยาลยัตอ่ไปในอนาคตมหาวทิยาลยั
 จงึใหค้วามสำคญักบัการตดิตามขา่วสารของนกัศกึษาเกา่
ในด้านต่างๆ  เช่น  การทำงาน  การศึกษาต่อ  ตลอดจน
 ความสำเร็จในอาชีพ  ซึ่งต้องปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้ให้มี
ความเป็นปัจจุบันเสมอ  รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้นกัศกึษาเกา่ใหท้ราบ   จงึได้
จัดต้ังหน่วยประสานงานนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงข้ึน
โดยดำเนินงานร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงและให้อยู่ในสังกัดของส่วนพัฒนานักศึกษา
เพื่อให้เป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัย
กับนักศึกษาเก่า   และระหว่างนักศึกษาเก่ากับนักศึกษา
ปัจจบัุน

วัตถุประสงค์
1.จัดทำฐานข้อมูลนักศึกษาเก่าติดตามข่าวสารของ

นักศึกษาเก่าในด้านต่างๆและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
2. ประสานงานกับชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวงในการจัดกิจกรรมระดมทุนจากนักศึกษาเก่า
เพ่ือสนับสนุนกิจการสาธารณะกศุลของมหาวิทยาลัย

3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยให้นักศึกษาเก่าทราบ

4. สร้างและปลุกเร้ากระแสของความเป็นพลเมืองดี
ให้กับนักศึกษา

  เกีย่วกบัหนว่ยประสานงานนกัศกึษาเกา่ มฟล.

บทบรรณาธกิาร
วารสาร"สายใยแดง-ทอง"ฉบับนี ้ เป ็นฉบับ

ปฐมฤกษ ์  จัดทำขึ้นโดยหน่วยประสานงานนักศึกษาเก่า
มหาว ิทยาล ัยแม่ฟ ้าหลวง   ที ่ต ้องการให้วารสาร
สายใยแดง - ทอง ฉบับนี ้  เป ็นสื ่อกลางในการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวทิยาลัยให้กับนักศึกษาเก่า
และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อส่ือสารกันในหมู่นักศึกษาเก่า
ซึ ่งน ักศ ึกษาเก ่าท ี ่ต ้องการฝากข่าวคราวของตนเอง
และเพ่ือนๆ  ชมรม/สมาคม  ในจังหวัดต่างๆสามารถแจง้
ทางโทรศัพท ์0-5391-6377 หรือ co-alumni@hotmail.com

มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง ไดจั้ดงานครบรอบ 9 ปี
"กา้วที ่ 1 ถึงปทีี ่ 9" ในวนัที ่ 25 กนัยายน 2550  ทีผ่่านมา
และในวันท ี1่7 กุมภาพันธ  ์ 2551 ท่ีจะถึงน้ี  มหาวิทยาลัย
จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา
2550  ซึ ่งเป ็นบัณฑิตร ุ ่นท ี ่  5  จำนวน  901 คน
และมีพ ิธ ียกช ่อฟ้าว ิหารพระเจ ้าล ้านทอง  โดยมี
สมเด ็จพระเทพร ัตนราชสุดาสยามบรมราชก ุมาร ีฯ
เสดจ็มาเปน็องคป์ระธานในพธิ ี   ซึง่ทางเราจะไดเ้กบ็ภาพ
บรรยากาศมาใหช้มในฉบับต่อไป

พร้อมนี ้  ขอเร ียนให้น ักศ ึกษาเก ่าทราบว ่า
ท ่านสามารถอ ่านวารสารสายใยแดง-ทอง  ได้ก ่อน
ได้รับฉบับจริงจากเวปไซด์ของหน่วยประสานงานนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  http://www.mfu.ac.th/division/
affairs/alumni

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

                 นายวีระชัย  เจริญจิตติชัย

           บรรณาธิการ
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ก้าวสู ่1 ทศวรรษแหง่การพฒันา
        นับจากวันที่  25   กันยายน  2541 ก้าวแรกของการเปิดรั้ว

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)   ที่มีนักศึกษารุ่นแรกเพียง  62  คน
ใน  2  สำนักวิชา  จนถึงก้าวปัจจุบันสู่ปีท่ี  9 กับยอดจำนวนนักศึกษา
ที่เพิ่มขึ้น  7,111  คนใน  9  สำนักวิชา   50  หลักสูตรแตล่ะย่างกา้ว
ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพัฒนาได้มุ่งมั่นส่งเสริมให้นักศึกษาและ
เยาวชนไทยมี " ภูมิรู้และภูมิธรรม "  ควบคู่กับการดำเนินรอยตาม
พระราชปณิธาน"ปลูกป่าสร้างคน"ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

                                                                     ผลผลิตท่ีก้าวออกไปสู่สังคม
           จนถึงปีการศึกษา    2549
           น้ันจำนวนท้ังส้ิน   1,942    คน
           ได้รับการกล่าวขานถึง

คุณภาพโดยเฉพาะความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ    ซ่ึงเป็นปัจจัยสำคัญท่ีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ต้ังเป้าไว้แต่แรกเร่ิมว่าบัณฑิตทุกคนต้องสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษ
ชำนาญการใช้ไอที   และมีความเช่ียวชาญในศาสตร์วิชาการท่ีทันสมัย
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

จากกา้วที ่1 ถึงปทีี ่9  ณ วันนี้
       มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวงไดเ้ตบิโตมาอยา่ง
รวดเรว็กร็ะบบบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ
 คล่องตัว     มีการจัดการสภาพแวดล้อมและ
ส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน
และการอยู่อาศัยมีเป้าหมายชัดเจนที่จะทำให้
นักศึกษามีความสามารถ        ด้านภาษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ในขณะเดียวกันก็ให้
ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลิกภาพคู่กับคุณธรรม
ประกอบกับการแสวงหาและเปิดสาขาวิชาใหม่ท่ีอยู่
ในความตอ้งการของภาคอตุสาหกรรม   ดงัจะ
เห็นว่ามีสาขาวิชาใหม่ เๆกิดข้ึนทุกปี  และที่สำคัญ
การหยบิยืน่โอกาสใหก้บันกัเรยีน   นกัศกึษาที่
ด้อยโอกาสจากทุกภาคทุกส่วนของประเทศไทย
ด้วยการจดัสรรทนุการศกึษารองรบัอย่างเพียง
พอภายใตน้โยบายทีว่่าทกุคนทีอ่ยากเรยีนตอ้ง
ได้เรียน โดยไม่ให้ความยากจนเป็นอุปสรรค
ตอ่การเรยีนของเยาวชน
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ÊèÇ¹¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ  ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁè¿éÒËÅÇ§
333 ËÁÙè 1 μ.·èÒÊǾ  Í.àÁ×Í§ ¨.àªÕÂ§ÃÒÂ 57100
â·ÃÈÑ¾·ì 0-5391-6377 â·ÃÊÒÃ 0-5391-6380

                ãºÍ³Ø-Òμ·Õè 2/2542
           »·.ºéÒ¹´Ùè

   ªÓÃÐ¤èÒ½Ò¡Êè§ÃÒÂà ×́Í¹

         ข่าวประชาสมัพนัธก์ารรบัพระราชทานปรญิญาบตัรประจำป ี2549
         การฝกึซอ้มพธิรัีบพระราชทานปรญิญาบตัรจะมขีึน้ในวนัที ่13-15  ก.พ.2551 บณัฑติสามรถอา่นรายละเอยีดไดท้ี่

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

                 สมาคมนกัศกึษาเกา่มหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง
                สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์เปิดรับสมัครสมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญ
       เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมทั้งนี้ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://alumni.mfu.ac.th/alumni2007/
       หรือสอบถามรายละเอียดได้ที ่ สำนักงานเลขาธิการสมาคมตั ้งแต่บัดนี ้เป็นต้นไป โทร 0-5391-6802
       ได้ทุกเวลาทำการ ต้ังแต่เวลา 08.00-16.00 น.

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ·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·Ô¾Âì  ÀÙμ ÔâÂ Ô̧¹ ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº Ṍ, ÃÈ.¹ÃÕÇÃÃ³  ¨Ôμ¡Ò¹¹·ì ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´Õ, ÃÈ.¡ÑÅ³¡Ò  ÊÒ¸Ôμ¸Ò´Ò ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´Õ,
ÃÈ.¹.Í.ÂØ·¸¹Ò  μÃÐË§èÒ¹ ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº Ṍ

ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ ¹ÒÂÇÕÃÐªÑÂ  à¨ÃÔ-¨Ôμμ ÔªÑÂ
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ ¹Ò§ÊÒÇ¸Ô´Ò¾Ã  ÇÑ¹ªÑÂ, ¹Ò§ÊÒÇÊØ¨ÔμÃÒ  ¡ÃÐËÁØ´¤ÇÒÁ, ¹Ò§ÊÒÇºØ-¸Ô´Ò  ÂÍ´ÊØÇÃÃ³
¼ÙéªèÇÂºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ ¹Ò§ÊÒÇÃÑª´ÒÀÃ³ì  ¾ÔÁ¾ì»ÃÐ¾Ñ¹¸ì,  ¹ÒÂ¾¹Á¡Ã  ¹Ñ¹μ Ô,  ¹ÒÂ³Ñ°¡Ã  ÇÔ·ÔμÒ¹¹·ì, ¹ÒÂ¾ÕÃÐ¾§Éì  ©ÔÁÇÔÅÑÂ·ÃÑ¾Âì,

¹ÒÂ³Ñ°¾ÊÔÉ°ì  Ç§Èì»ÃÐàÊÃÔ°, ¹ÒÂ¾§É¸Ã  Í¹ØÄ· Ô̧ì, ¹ÒÂ·Ã§¾Å  àª×éÍ»ÃÐªÒ


