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มฟล. จดักจิกรรม "How to Live and Learn on Campus 2022"
เตรยีมพรอ้มนกัศกึษาใหมก่อ่นเปิดเทอม

 สยามรัฐออนไลน์   6 กรกฎาคม 2565 21:04 น.  ขา่วทั�วไทย

ADVERTISEMENT

มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง (มฟล.) โดย สว่นพัฒนานักศกึษา จัดพธิเีปิดกจิกรรม “โครงการเตรยีมความพรอ้มกอ่นเขา้เรยีนมหาวทิยาลยัแมฟ้่า
หลวง ประจําปีการศกึษา 2565” หรอื How to Live and Learn on Campus 2022 ระหวา่งวนัที� 4-10 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ72

พรรษา บรมราชนินีาถ (Indoor Stadium) โดยม ีรศ. ดร.ชยาพร วฒันศริ ิอธกิารบด ีมฟล. เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการฯ และพธิปีฐมนเิทศ
นักศกึษาใหม ่พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร คณาจารย ์เขา้รว่มกจิกรรม ซึ�งมนัีกศกึษาชั �นปีที� 1 ระดบัปรญิญาตร ีหรอืที�เรยีกวา่ MFU Fresher ลง
ทะเบยีนเขา้รว่มงานกวา่ 3,800 คน นับเป็นลําดวนชอ่ที� 24 ของมหาวทิยาลยั

ทั �งนี� โครงการมวีตัถปุระสงคเ์พื�อเตรยีมความพรอ้มในดา้นตา่งๆ ใหแ้กนั่กศกึษาใหมท่ี�เพิ�งกา้วขึ�นสูร่ะดบัมหาวทิยาลยั ประกอบดว้ย กจิกรรม How

to Live เรยีนรูก้ารปรับตวัและใชช้วีติในรั �วมหาวทิยาลยักบัสงัคมใหม ่และกจิกรรม How to Learn เรยีนรูว้ธิศีกึษาเลา่เรยีนในสํานักวชิาและสาขา
วชิาของตนเอง ไดพ้บกบัอาจารยโ์ดยตรง และรับแรงบนัดาลใจจากนักศกึษาเกา่หรอืบคุคลที�ประสบความสําเร็จในสาขาวชิาชพีนั�นๆ ซึ�งจะจัด
กจิกรรมระหวา่งวนัที� 4-10 กรกฎาคม 2565 ณ ที�ตั �งมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง จ.เชยีงราย ภายใตม้าตรการเฝ้าระวงั COVID-19 หลงัจากที�นักศกึษา
ใหมไ่ดเ้ดนิทางมารายงานตวัเขา้หอพักนักศกึษา ระหวา่งวนัที� 1-3 กรกฎาคม ที�ผา่นมา
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ผศ.สกุลั กฤตลกัษณว์งศ ์ผูช้ว่ยอธกิารบด ีและรักษาการแทนหวัหนา้สว่นพัฒนานักศกึษา กลา่วรายงานวา่ เนื�องดว้ยมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง ได ้
เล็งเห็นความสําคญัของการเตรยีมความพรอ้มกอ่นเขา้เรยีนมหาวทิยาลยั จงึมนีโยบายใหนั้กศกึษาชั �นปีที� 1 ระดบัปรญิญาตร ีเขา้รว่มโครงการนี�
เพื�อใหนั้กศกึษามแีนวทางในการใชช้วีติและการศกึษาในสาขาวชิาชพีของตน ตลอดจนไดรั้บแรงบนัดาลใจในการศกึษาและการพัฒนาตนเอง
รวมทั �งการอยูร่ว่มกนักบัผูอ้ื�นอยา่งมคีวามสขุ

“กจิกรรม How to Live ประกอบดว้ยพธิเีปิดโครงการและการปฐมนเิทศนักศกึษาใหม ่กจิกรรมการใชช้วีตินักศกึษาอยา่งสงา่งาม กจิกรรม MFU

Challenging Activity กจิกรรมประสบการณว์ุน่ ๆ ของวยัรุน่ในวยัเรยีน กจิกรรมเป้าหมายและเสน้ทางชวีติ และกจิกรรม MFU Fresher Wonder

Cool ในสว่นของกจิกรรม How to Learn  ประกอบดว้ย ปฐมนเิทศสํานักวชิา กจิกรรม The Inspiration และกจิกรรม Meet the Alumni ซึ�งนักศกึษา
ใหมท่กุคนจะไดทํ้ากจิกรรมรว่มกบัคณาจารย ์เพื�อน ๆ พี� ๆ จาก 14 สํานักวชิา และรุน่พี�ศษิยเ์กา่ รวมถงึวทิยากรที�มชี ื�อเสยีง มคีวามรูค้วามสามารถ
ที�จะมาแบง่ปันประสบการณด์ีๆ  ในกจิการตา่งๆ ”ผศ.สกุลั กฤตลกัษณว์งศ ์ผูช้ว่ยอธกิารบด ีกลา่วรายงาน

ADVERTISEMENT

รศ. ดร.ชยาพร วฒันศริ ิอธกิารบด ีมฟล. เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการฯ และพธิปีฐมนเิทศนักศกึษาใหม ่ไดก้ลา่วตอ้นรับและปฐมนเิทศนักศกึษา
ใหม ่ประจําปีการศกึษา 2565

“ขอสวสัดแีละขอตอ้นรับดว้ยความอบอุน่ กบันักศกึษาใหมแ่หง่มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง ประจําปีการศกึษา 2565 หรอืลําดวนชอ่ที� 24 นักศกึษา
รุน่นี�คอืรุน่ที�โชคด ีที�สามารถเดนิทางมาที�มหาวทิยาลยัไดแ้บบ on site 100% เพราะรุน่พี�ในชว่ง 2 ปีที�ผา่นมา ไมม่โีอกาสไดม้าทํากจิกรรมที�
มหาวทิยาลยัแบบนี� ดว้ยสถานการณท์ี�เราไมส่ามารถจัดการเรยีนการสอนที�ที�ตั �งมหาวทิยาลยัได ้รุน่นี�เป็นรุน่ที�อาจารยอ์ยากฝากความหวงั เพราะ
วา่เป็นรุน่ที�ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมกรรม และจะไดเ้ป็นผูจั้ดกจิกรรมนี�เพื�อสง่ตอ่สิ�งดีๆ  ที�ไดจ้ากการเขา้รว่มกจิกรรมไปใหก้บัรุน่นอ้งในปีตอ่ๆ ไป”
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โครงการเตรยีมความพรอ้มกอ่นเขา้เรยีนมหาวทิยาลยั หรอื How to Live and Learn on Campus การเปลี�ยนชวีติจากนักเรยีนมาเป็นนักศกึษาเป็น
เรื�องที�ย ิ�งใหญ ่เป็นเรื�องที�บางคนทั �งดใีจ ทั �งวติกกงัวล บางคนยงัตอ้งปรับตวั โครงการนี�จัดขึ�นเพื�อใหพ้วกเราทกุคนมโีอกาสไดป้รับตวัเอง ที�
สําคญัคอืเพื�อใหพ้วกเราสามารถที�จะอยูร่ว่มกนัในมหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งด ีมคีนดแูล มคีนชว่ยเหลอื มคีนใหคํ้าปรกึษา ชว่ยแกปั้ญหาใหก้บัเรา
แน่นอน

มหาวทิยาลยัตอ้งการสรา้งบณัฑติใหม้อีตัลกัษณแ์หง่ความเป็นมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง บณัทติที�เรามุง่หวงัอยากจะสรา้งไปจากมหาวทิยาลยั
แหง่นี�จะมคีณุลกัษณะที�สําคญั เรื�องแรกกค็อื มคีวามรูด้ ีมคีวามเกง่ มคีนถามวา่เรยีนที�แมฟ้่าหลวงยากไหม หลายคนบอกวา่ไมก่ลา้มาเพราะกลวั
ภาษาองักฤษ แตห่ลายคนกต็ั �งใจมาเพราะที�นี�สอนเป็นภาษาองักฤษ เพราะฉะนั�น นี�คอืสิ�งที�ทกุทา่นมุง่หวงัตั �งใจไวแ้ลว้ วา่ตอ้งทําใหสํ้าเร็จ
คณาจารยท์กุคนพรอ้มที�จะเตรยีมในเรื�องของการประสทิธิ�ประสาทวชิาตามวชิาชพี เพื�อใหพ้วกเราทกุคนเกง่ รอบรู ้มคีวามรูด้ ีภาษาด ีและการได ้
เขา้รว่มกจิกรรมกบัเพื�อนทั �งในสํานักวชิาเดยีวกนัเพื�อนตา่งสํานักวชิา ในเวลาอนัใกลก้จ็ะมนัีกศกึษาตา่งชาตมิาอยูก่บัพวกเราดว้ย จะเป็นโอกาส
เพื�อฝึกฝนใหเ้ราพรอ้มใชช้วีติและทํางานในสงัคมพหวุฒันธรรมไดอ้กีดว้ย
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“มหาวทิยาลยัไดจั้ดเตรยีมความพรอ้มในทกุเรื�อง มสีิ�งอํานวยความสะดวกที�จะตอบสนองความตอ้งการใหก้บัพวกเราในทกุ ๆ ดา้น เพื�อใหพ้วกเรา
ความพรอ้มสําหรับศกึษาเลา่เรยีน และไดม้าอยูร่ว่มกนัในรั �วมหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งมคีวามสขุ”รศ.ดร.ชยาพร วฒันศริ ิอธกิารบด ีมฟล. กลา่ว


