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มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง (มฟล.) โดยสว่นพฒันาความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ
ไดจ้ดักจิกรรมออนไลนเ์ลา่เร ื�อง SDGs โดยทตู MFU SDGs (SDGs Stories: A
Story from MFU SDGs Ambassadors)

12 กนัยายน 2564 กจิกรรมออนไลนเ์ลา่เรื�อง SDGs เพื�อเป็นเวทแีบง่ปันประสบการณ์
ของนักศกึษา มฟล. 7 คน ที�ไดรั้บเลอืกเป็นทตู MFU SDGs เขา้รว่มงาน Virtual AIMS
Student Forum 2021: SDG and I Impact, Inclusion and Innovation จัดโดย
Universiti Taknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซยี ระหวา่งวนัที� 27 กรกฎาคม –
28 สงิหาคม 2564 ที�ผา่นมา โดยมเีนื�อหาเกี�ยวกบัประสบการณร์ะหวา่งการทําโครงการ
กบัเพื�อนตา่งประเทศ

มฟล.จัด กจิกรรมออนไลน ์เลา่เรื�อง SDGs โดยทตู MFU SDGs
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นักศกึษาตา่งไดรั้บความรูเ้กี�ยวกบัเป้าหมายการพัฒนาที�ยั�งยนื 17 เป้าหมายและวธิทีี�ทกุ
คนสามารถรว่มมอืกนัทําใหเ้ป้าหมายเหลา่นั�นบรรลผุลแลว้ การเขา้รว่มงานระดบั
นานาชาต ิยงัทําใหม้โีอกาสไดรู้จั้กเพื�อนใหมใ่นวฒันธรรมที�แตกตา่ง การทํางานเป็นทมี
และเพิ�มทกัษะการสื�อสาร การแกปั้ญหาไดเ้ป็นอยา่งดี

กจิกรรมออนไลนเ์ลา่เรื�องครั �งนี� ไดเ้ชญิแขกพเิศษ Mr. Arief Ferdaus Bin Azmi
นักศกึษาจาก Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซยี รว่มพดูคยุดว้ย โดยเป็น
โอกาสที�ดใีนการชว่ยแบง่ปันความรูเ้รื�องเป้าหมายการพัฒนาที�ยั�งยนืแกนั่กศกึษา มฟล.
แลว้ ยงัชว่ยกระตุน้ใหท้กุคนรว่มมอืกนัดําเนนิการใหบ้รรลเุป้าหมายเหลา่นั�นในฐานะ
พลเมอืงโลกดว้ย
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เรง่ฉีดวคัซนีเตรยีมพรอ้มเปิดรับนักทอ่งเที�ยวชายแดนแมส่าย
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นักศกึษาทั �ง 7 คนที�เป็นตวัแทน ไดแ้ก ่นางสาวณัสรยีา สอืร ีนักศกึษาสาขาวชิาภาษา
องักฤษ สํานักวชิาศลิปศาสตร,์ Mr. Xiaohang He นักศกึษาสาขาวชิาภาษาองักฤษ
สํานักวชิาศลิปศาสตร,์ นางสาวรตกิานต ์เพ็ชรแกมแกว้ นักศกึษาสาขาวชิาการบญัชี
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และโซอ่ปุทาน สํานักวชิาการจัดการ, นายณัฐพล พระมนตร ีนักศกึษาบรหิารธรุกจิ
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