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พธีิรับพระราชทานปรญิญาบตัร ประจำปกีารศกึษา 2549
วันที ่17 กุมภาพนัธ ์2551
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 บทบรรณาธกิาร
   ก่อนอ่ืนต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทุกท่าน     หลังจากมมุานะกบัการเรยีน
เป็นเวลา   4   ปี      บัดนี้ก็ถึงเวลาที่ได้รับรางวัลแห่งความภาค
ภูมิใจ       นั ่นคือการเข ้าร ับพระราชทานปริญญาบัตรจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี
ในวนัอาทติยท์ี ่17 กมุภาพนัธ ์2551  ทีผ่่านมา อันเปน็เครือ่งหมาย
ที่แสดงให้เห็นว่าความสำเร็จและความภูมิใจในครั้งนี้     ไม่ได้เกิด
กับตัวผู้รับปริญญาบัตรเพียงคนเดียว  หากแต่รวมไปถึงบุคคล
อันเป็นที่รักทุกคนในครอบครัวด้วย

เพือ่ใหว้ารสารสายใยแดง - ทอง   ฉบับนี้สมกับเป็น
ฉบับพิเศษ ทีมงานวารสารสายใยแดง - ทอง  ก็ไม่รั ้งรอที่สรรหา
สิง่ดีๆ  มาฝากคณุผูอ่้านตัง้แตห่นา้แรกจนถงึหนา้สดุทา้ยกนัทเีดยีว
ไม่ว่าจะเป็น    เคล็ดลับทำอย่างไรให้ได้งานหลังจบจากรุ่นพี่
ที่ประสบความสำเร็จ  รวมถึงภาพบรรยากาศพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรลว้นแลว้แตค่ดัสรรเพือ่ตอ้นรับความสำเร็จของ บัณฑิต
และมหาบัณฑิตทุกท่าน

เม่ือวารสารสายใยแดง  -  ทอง
ฉบับนี้ออกสู่สายตาท่านผู้อ่านทั้งหลาย
ก็คงเป็นช่วงหลังจากท่ีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ร่วมฉลองงานรับพระราชทานปริญาบัตร
ประจำปกีารศกึษา 2549 ในวนัอาทติยท์ี่
17   กมุภาพนัธ ์ 2551

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง
โดย ธดิาพร  วันชยั

ศิษย์เก ่าเล ่าเร ื ่องฉบับนี ้จ ึงขอเกาะกระแสแห่งความชื ่นชมยินดีด ้วยการ
สัมภาษณ์ศิษย์เก ่าที ่ได้เข้าร่วมพิธ ีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา  2549
ซึ ่งเป ็นบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  สำนักวิชาการจัดการ   น้องอาเมร์   มะนาเซ
หนุ่มน้อยจากจังหวัดนราธิวาสที่มีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่า
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพมากแหง่หนึง่ในภาคเหนอื    โดยจะเห็นได้จากความเชื่อมั่น
ของผู้ประกอบการหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่ตอบรับผู้สำเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าทำงานเป็นอันดับต้นๆ
ปัจจุบัน  อาเมร์  ทำงานอยู่ที่   Qatar   Airways ตำแหน่ง Ground   Service

มีภารกิจคือ    การให้บริการลูกค้า  (ภาคพื้น)  เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
ซึ่งอาเมร์ได้เล่าให้เราฟังว่า กอ่นหนา้ทีจ่ะมาทำงานนีไ้ดท้ำงานอยูห่ลายที ่เชน่ Hard Rock
Hotel  Pattaya (GRO)  และ  Land & House, Center Point  (Assistance  Manager)
จนสุดท้ายก็มาทำงานอยู่ที่  Qatar  Airways

ย้อนอดีตกันสักนิดกับคำถามเกี่ยวกับความประทับใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง..."ความประทับใจที่ผมมีต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก็มีอยู่หลายอย่างด้วยกัน
ถ้าเปน็เกีย่วกบัตวัมหาวทิยาลยัผมวา่เปน็มหาวทิยาลัยที่มีความสวยงาม ทั้งอาคารสถานที่

และยังมีความเป็นส่วนตัวให้กับนักศึกษาอีกด้วย
ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    ในปีนี ้

นอ้งอาเมร ์กเ็ปน็คนหนึง่ทีเ่ข้ารว่มพธิอัีนทรงเกยีรต ิซึ่งเจ้าตวับอกวา่ตืน่เตน้เป็นอย่างมาก
และก็ดีใจกับเพื่อนๆ รวมถึงพี่มหาบัณฑิตทุกคนที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วยและยังฝากข้อคิดว่า
" งานรบัพระราชทานปรญิญาบัตรเป็นส่วนหน่ึงของความชื่นชมยินดี แต่อยากให้ทุกคน
ระลึกถึงช่วงเวลาที่เรียนอยู่ด้วยว่ากว่าจะมาถึงวันนี ้   เราต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย
ดังนั้นต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ที่เรียนมาให้เป็นประโยชน์กับตนเองและสังคม
อย่างเต็มที่ต่อไป" ...

ต้องขอขอบคุณน้องอาเมร ์  ที่มาเป็นแขกรับเชิญในคอลัมน์ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง
ครั้งนี้  และขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตอาเมร์ มะนาเซ และบัณฑิต มหาบัณฑิตทุกคน
ในพิธีรับพระราชทานปริญญา ประจำปีการศึกษา 2549 มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

                        อาเมร ์มะนาเซ

ด้วยรักจากบรรณาธิการ

วัตถุประสงค์
1.  จัดทำฐานข้อมูลนักศึกษาเก่า ติดตามข่าวสารของ

นักศึกษาเก ่าในด้านต่างๆ    และปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
2.  ประสานงานกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวงในการจัดกิจกรรมระดมทุนจากนักศึกษาเก่า  เพื่อ
สนับสนุนกิจการสาธารณะกุศลของมหาวิทยาลัย

3.  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร    และกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยให้นักศึกษาเก่าทราบ

4. สร้างและปลุกเร ้ากระแสของความเป ็นพลเมืองดี
ใหก้บันกัศกึษา

หลักการและเหตผุล
 มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวงมบีณัฑติทีส่ำเรจ็การศึกษา ต้ังแต่

่ปีการศึกษา  2545 เป็นต้นมา  ปัจจุบันมีบัณฑิตและมหาบัณฑิต
ท่ีสำเร็จการศึกษา รวมทั ้งสิ ้นกว่า   2,000  คน   ซึ ่งมหาวิทยาลัย
ตระหนักดีว่านักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยเหล่านี้จะเป็นกำลัง
สำคัญในการพัฒนามหาวทิยาลยัตอ่ไปในอนาคต มหาวิทยาลัย
 จึงให้ความสำคัญกับการติดตามข่าวสารของนักศึกษาเก่าในด้าน
ต่างๆ เช่นการทำงาน การศึกษาต่อ  ตลอดจนความสำเร็จในอาชพี
ซึ่งต้องปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้ให้มีความเป็นปัจจุบันเสมอรวมถึง
การประชาสัมพันธ์ข ่าวสารกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้
นักศึกษาเก่าทราบ  จึงได้จัดตั้งหน่วยประสานงานนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงข้ึนโดยดำเนินงานร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและให้อยู่ในสังกัดของส่วนพัฒนานักศึกษา
เพื่อให้เป ็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
นักศึกษาเก ่า    และระหว่างนักศึกษาเก่ากับนักศึกษาปัจจุบัน
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"มีปัญญาเหมอืนมีทรัพยอ์ยู่นับแสน"
ไม่ต้องพรรณนาหรือบรรยายด้วยถ้อยคำใดๆ     ก็ล่วงรู้ได้ว่าผู้ที ่มีปัญญา

ย่อม มีคนเข้ามาหาและขอความช่วยเหลืออยู่เป็นนิตย์เฉกเช่นเดียวกับพระมโหสถ
ซึง่เปน็หนึง่ในทศชาติของพระพุทธเจ้า ที่ใครๆกล่าวขานว่าเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียว
ฉลาด  แก้ไขทุกสรรพสิ่งได้ทุกสถานการณ์

หากกล่าวถึงวิธีการแก้ปัญหาพระมโหสถ        เป็นเรื่องเหนือความคาด
หมาย เพราะมคีวามวจิติรพสิดาร   พระมโหสถใช้ปัญญาผสมผสานกับความสุขุมลุ่มลึก
ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาก็สามารถหาทางออกได้อย่างแยบยลจนได้รับสมญานามว่า
"มหาบัณฑิตแห่งมิถิลานคร"                                                               จาก รอยไถ ร้อยไทย “พระมโหสถ เป็นได้ไม่ยาก”

พระมโหสถยังเป็นผู้หน่ึงท่ีใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตไม่ว่า
จะเปน็หลกัในการครองคูท่ียึ่ดแบบรกัเดยีวใจเดยีว   พูดแต่เรื ่องจริง
และปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องไม่หลงใหลในลาภยศอำนาจไม่หวั่นไหว
ต่อคำสรรเสริญไม่มุ่งร้ายต่อผู้อื ่น       ดังนั้นพระมโหสถจึงได้รับ
การยกย่องว่าเป็นมหาบัณฑิตผู้มีความรู้ลึกซึ้ง     ใช้สติอย่างมีคุณค่า
เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณชน    และด้วยเหตุน้ีเองท่ีพระมโหสถได้รับการ
กล่าวขานในฐานะมหาบัณฑิตที ่ได้ร ับการเห็นพ้องต้องกันว่า
เหมาะสมกบัฐานะมหาบณัฑติผูอุ้ทศิตนเพือ่สงัคม

หากเราจะเป็นแบบพระมโหสถได้นั้นไม่ยากเพราะถ้ามี
ความพยายาม     หมั ่นฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ     ศึกษาหาความรู้
เสริมสร้างปัญญาท่ีมีอยู่ในทางทีค่วรไม่ก่อความเดอืดร้อนกับใครเทา่น้ี
ก็เป็นพระมโหสถที่ประเทศชาติต้องการและภูมิใจ     สมกับที่เรา
ไดเ้รยีนจนสำเรจ็การศกึษาจากดนิแดนแหง่ปญัญา เพือ่เดน่สงา่ไดใ้น
สังคมไม่แพ้พระมโหสถ

ใครเลยจะเชื่อว่าคนธรรมดาอย่างพระมโหสถ       จะได้รับ
ความโปรดปรานจากพระราชาผ ู ้ครองเมืองให้ร ับหน้าที ่ เป ็น
ผู ้แก ้ป ัญหาให้พระราชาและบ้านเมืองในขณะนั ้นหลายเร ื ่อง
เมื่อเป็นคนโปรดก็ย่อมมีคนอิจฉาเป็นธรรมดาของโลกจึงถูกกล่ันแกล้ง
ต่างๆ นานา แตด่ว้ยปญัญากส็ามารถเอาตวัรอดไดเ้สมอ

ภาพข่าวเล่าเรื ่อง มฟล.          MFU NEWS

สมโภชวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2551ที ่ผ ่านมา    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดสมโภช
วิหารพระเจ ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯอย่างยิ่งใหญ่   พระนักเทศน์ ว.วชิรเมธี
อาจารย์ นครพงษ์น้อย   อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  และสล่ารุ่ง จันทร์ตาบุญ
ที ่มาร ่วมเสวนาเพื ่อสมโภชวิหารพระเจ ้าล ้านทองเฉลิมพระเก ียรติฯท่ามกลาง
คณะผู้บริหารและประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

พระมหาสมปองนำ “ธรรมะเดลเิวอร่ี” ถงึมอืว่าทีบ่ณัฑติ มฟล.

พระมหาสมปอง ฉายา ตาลปุตฺโต  เจ้าของรายการและหนังสือ    “ธรรมะเดลิเวอรี่”
เดนิทางมาบรรยายใหว่้าทีบ่ณัฑติรุน่ 6 ของมหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง ภายใต้หัวข้อเรื่อง
“คุณธรรมสำหรับบัณฑิต” ในงานปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2550 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม
2551 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมสมเด็จย่า C4

ฟื้นฟูสุขภาพกลางธรรมชาติที่...วนาศรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รศ.ดร.วันชัย  ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เผยถึงความมุ่งมั่นว่า มฟล.
มีความตั้งใจที่จะให้ “วนาศรม” เป็นรีสอร์ทที่ส่งเสริมสุขภาพและความงามครบวงจร
โดยมบีรกิารทีพั่กชัน้หนึง่ บรกิารตรวจเชค็สขุภาพ การบำบดัโรคทีเ่นน้แพทยแ์ผน
ปัจจุบัน และแพทย์แผนไทยประยุกต์ รวมไปถึงส่งเสริมสุขภาพด้วยความงามที่ผสม
ผสานวิธีการทางธรรมชาติกับเทคโนโลยีเครื่องสำอาง
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-5391-6000-2  E-mail   gm_wanasom@mfu.ac.th
หรือจองหอ้งพกัผา่นเวปไซต ์booking_wanasom@mfu.ac.th
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ข่าวประชาสมัพนัธโ์ครงการสมัมนานกัศกึษาเกา่มหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง

เชิญชวนนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนานักศึกษาเก่า
มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง  ระหวา่งวนัที ่9-10  สงิหาคม  2551
กำหนดการสัมมนานักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันเสารท์ี ่9 สงิหาคม 2551

-  การแลกเปลีย่นประสบการณก์ารทำงาน
-  กจิกรรม Workshop แลกเปลีย่นองคค์วามรู้

วันอาทติยท์ี ่10 สงิหาคม 2551
- ทศันศกึษา อ.เชยีงแสน และ อ.แมส่าย

หมายเหตุ มีที่พักและอาหารว่างให้ฟรีตลอดการสัมมนา

สนใจติดต่อ หน่วยประสานงานนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ส่วนพัฒนานักศึกษา
โทร 0-5391-6377 หรือตดิตามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่ http://www.mfu.ac.th/division/affairs/alumni.htm

·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  ÀÙμÔâÂ Ô̧¹ ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº Ṍ, ÃÈ.¹ÃÕÇÃÃ³  ¨Ô¹μ¡Ò¹¹·ì ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº Ṍ, ÃÈ.¡ÑÅ³¡Ò  ÊÒ¸Ôμ¸Ò´Ò ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº Ṍ,
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 ¹ÒÂ³Ñ°¡Ã  ÇÔ·ÔμÒ¹¹·ì,¹Ò§ÊÒÇÃÑª´ÒÀÃ³ì  ¾ÔÁ¾ì»ÃÐ¾Ñ¹¸ì,  ¹ÒÂ¾¹Á¡Ã  ¹Ñ¹μ Ô,   ¹ÒÂ¾ÕÃÐ¾§Éì  ©ÔÁÇÔÅÑÂ·ÃÑ¾Âì,

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

Ë¹èÇÂ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà¡èÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁè¿éÒËÅÇ§Ë¹èÇÂ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà¡èÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁè¿éÒËÅÇ§Ë¹èÇÂ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà¡èÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁè¿éÒËÅÇ§Ë¹èÇÂ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà¡èÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁè¿éÒËÅÇ§Ë¹èÇÂ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà¡èÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁè¿éÒËÅÇ§
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

ªÓÃÐ¤èÒ½Ò¡Êè§ÃÒÂà´×Í¹ªÓÃÐ¤èÒ½Ò¡Êè§ÃÒÂà´×Í¹ªÓÃÐ¤èÒ½Ò¡Êè§ÃÒÂà´×Í¹ªÓÃÐ¤èÒ½Ò¡Êè§ÃÒÂà´×Í¹ªÓÃÐ¤èÒ½Ò¡Êè§ÃÒÂà´×Í¹
ãºÍ³Ø-Òμ·Õè 2/2542ãºÍ³Ø-Òμ·Õè 2/2542ãºÍ³Ø-Òμ·Õè 2/2542ãºÍ³Ø-Òμ·Õè 2/2542ãºÍ³Ø-Òμ·Õè 2/2542
       »·.ºéÒ¹´Ùè       »·.ºéÒ¹´Ùè       »·.ºéÒ¹´Ùè       »·.ºéÒ¹´Ùè       »·.ºéÒ¹´Ùè

ดว่น !!!! รับจำนวนจำกดั


