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นางสาวจันปัญญา จม ชื่อเล่น “แจน” ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3  สาขาการค้าระหว่างประเทศและการ 

จัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) “แจน”เป็น
นักศึกษาอีกคนหนึ่งที่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จากประเทศกัมพูชา เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี ที่ มจพ. จากการได้พูดคุยกับ “แจน” สัมผัส
ได้เลยว่าเป็นคนเก่ง เพชรอีกเม็ดทั้งเก่ง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก และปกติเป็นคนเงียบๆ ไม่ค่อยพูด หากอยู่ใน
กลุ่มเพ่ือนสนิทล่ะก็ร่าเริงเปลี่ยนไปอีกบุคลิกเลย  รวมถึงเป็นคนที่เปิดโอกาสให้ตนเองก้าวไปในสิ่งที่ฝันและ Strong  มี
ทักษะทางด้านการสื่อสารที่ดีและสื่อสารได้ถึง 3 ภาษา คือ ภาษาเขมร อังกฤษและไทย แล้วก็ก าลังเรียนภาษาเกาหลี  
“เนื่องจากเคยเป็นติ่งเกาหลี และเป็นคนหนึ่งที่รักและชอบในตัวศิลปินเกาหลี” มาก่อน ล่าสุดกับรางวัลชิ้นแรกในชีวิต
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์นานาชาติ BRU English Speech Competition 
2019 ณ มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าแข่งขัน จ านวน 30 คน ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของคณะแข่งขันครั้งนี้ 
เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ และได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากคณะและอาจารย์ผู้สอนท าให้ดิฉันประทับใจไม่ผิดหวัง
เลยที่เลือกที่เรียน ณ มจพ. แห่งนี้  ดิฉันรู้สึกดีใจ ปลาบปลื้มปีติ รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่าง
หาที่สุดมิได้ รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ที่ได้ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ดิ ฉัน
โดยสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวกัมพูชาที่อยากศึกษาต่อในต่างประเทศ   

การเข้ามาเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. ที่ประเทศไทยเพราะเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีส าหรับการพัฒนาตนเอง
ด้านวิชาการและบุคลิกภาพ นอกจากนั้นก็จะได้พาตัวเองออกมาเปิดหูเปิดตากับสิ่งใหม่ๆ ในโลกท่ีกว้างขึ้นทั้งเรื่องการ
ด าเนินชีวิต ทัศนคติ และเทคโนโลยี  ในระหว่างที่ศึกษา ชั้นปีที่ 3 ดิฉันได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรนักศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติมีต าแหน่งเป็นเหรัญญิก  ตนเองก็แปลกใจในตัวเองเหมือนกันว่าจะท าได้ไหมเพราะตอนแรกคิดว่า
คงสื่อสารกับเพ่ือนๆ ไม่รู้เรื่องแต่สุดท้ายแล้วงานทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีเพราะทุกคนยอมเปิดใจรับรู้กับวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน มีอัธยาศัยที่ดีต่อกันและกัน ดิฉันดีใจที่ได้พาตัวเองไปอยู่ในสังคมแห่งนี้ คิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก 
และได้พัฒนาความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น 

สิ่งที่น่าประทับใจทั้งในและนอก รั้วมหาลัย มจพ. คือการได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ จากศูนย์ความร่วมมือ
นานาชาติ  (ICC)  ที่จะจัดกิจกรรมขึ้นทุกๆ ปี ช่วยสร้างบรรยากาศให้ชาวต่างชาติที่มาเรียนที่ มจพ. และเหตุการณ์
ครั้งแรกในชีวิตที่ต้องพูดภาษาอังกฤษบนเวทีต่อหน้าคนจ านวนมากจากการแข่งขันกล่ าวสุนทรพจน์นานาชาติที่ได้
กล่าวมา นับเป็นประสบการณ์ตรงที่สร้างสรรค์จินตนาการได้ดี ท าให้ดิฉันได้เรียนรู้ถึงความสามารถ และจุดด้อยของ
ตัวเองเพ่ือการพัฒนาที่ดีในก้าวต่อไป ส่วนการท ากิจกรรมร่วมกันจะท าให้เกิดความคุ้นเคยกับภาษา และวัฒนธรรม
ของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ เกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นผู้น าโครงการอบรมฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่น

น.ส.จันปัญญา จม นักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากกัมพูชา 

 



และเยอรมัน  การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ สิ่งเหล่านี้ท าให้นักศึกษามีมุมมองและมองโลกจากมุมมอง
ใหม่ๆ เป็นการเริ่มเตรียมตัวที่ดีเพ่ือให้ทันกับการพัฒนาสังคมภายนอก 

เมื่อเรียนจบการศึกษาแล้ว อยากไปต่างประเทศไม่ว่าจะเรียนหนังสือหรือไปท างาน เพราะอยากเปิด 
โอกาสให้ตนเองได้สัมผัสและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่มีอยู่อีกเยอะในต่างแดน เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เราสามารถท าได้
ก่อนกลับเข้าประเทศหรือกลับไปอยู่กับครอบครัว   การที่ได้มาเรียนที่ มจพ. ในเมืองไทยเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้
ตัวเองในระดับหนึ่ง ได้เป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรที่มีค่าทางการศึกษาจากการได้รับทุนเรียน เป็นเรื่องที่ดีและส าคัญ
มากในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงยิ่งได้เข้าเป็นประชาคมอาเซียนในขณะนี้ ตลาดการแข่งขันในหลายๆ ด้านจะ
สามารถสร้างโอกาสมากขึ้น เช่น การศึกษาก็เกิดการบูรณาการ  การเคลื่อนย้ายแรงงาน ระหว่างประเทศในประชาคม
อาเซียนก็มากขึ้นเพ่ือเตรียมตัวให้ทันสังคมทันโลก  อยากให้ มจพ. เพ่ิมกิจกรรมสอนภาษาประเทศต่างๆ ในอาเซียน 
เพ่ือสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม  มีการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์จากเพ่ือนต่างชาติ เพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์และความคุ้นเคย 

 
 
 

1. มจพ. จัดไหว้ครูและพิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณ ปี’62  องค์การนักศึกษา ร่วมกับชมรม 
พุทธศาสตร์  มจพ.จัดพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562  รายละเอียดดังนี้ (1) วันที่ 27 มิถุนายน  2562  จัดพิธี
ไหว้ครู  มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี เวลา 08.00 - 10.45 น.  ณ ห้องประชุมพวงแสด  อาคารคณะเทคโนโลยีและการ
จัดการอุตสาหกรรม (2) วันที่ 4 กรกฎาคม  2562  จัดพิธีไหว้ครู  มจพ.  กรุงเทพฯ  เวลา 07.30 - 11.00 น.  
ณ หอประชุมประดู่แดง  ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. (3) วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30 - 20.00 น. พิธี
ถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณและรับขวัญประดู่แดง ประจ าปี 2562 ณ สนามฟุตบอล ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์การกีฬา มจพ. และ (4) วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. จัดพิธีไหว้ครู มจพ.วิทยาเขต
ระยอง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเรียนรวม  

2. มจพ. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ประจ าปี 2562 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ก าหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจ าปี 2562 ไปทอด
ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 (ขึ้น 12 ค่ า เดือน 8)  
วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) วัดที่สร้างโดยเจ้าจอมมารดาเที่ยง ในรัชกาลที่ 4  มจพ. ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีและร่วมท าบุญบริจาคปัจจัยได้ที่  กองคลัง  ส านักงานอธิการบดี  มจพ. โทรศัพท์ 
0-2555-2000 ต่อ 1601-1604, 0-2584-4343-4   

2. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  ได้จัดท าโครงการจัดเก็บคลิปปิ้งเพรส  
(Clipping Press) ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตัดเก็บจากหนังสือพิมพ์ที่เป็นกิจกรรมต่างๆ ของ มจพ. ที่ได้รับ
การเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน เป็นการจัดเก็บข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ มจพ. ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์สามารถใช้
บริการ สืบค้น กฤตภาคข่าว ออนไลน์ ข่าวจัดเป็นหมวดหมู่ สืบค้นเฉพาะชิ้นข่าวที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว สามารถสืบค้น
ข่าวและใช้บริการผ่านเว็บไซต์กองกลาง http:pr.op.kmunb.ac.th คลิ๊กไปท่ี Clipping Press 
 4. ส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. จัดงาน “ICIT DAY” ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันที่ 
10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ มจพ. กรุงเทพฯ  กิจกรรมออกเป็น 4 กิจกรรม 
คือ  การบรรยายเชิงวิชาการ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์  การจัดแสดง/จ าหน่ายสินค้าทางด้าน
ไอที (IT Fair)  และการประกวดคลิปวิดีโอ  สามารถดูรายละเอียดได้ท่ี http://www.icit.kmutnb.ac.th 
 

 

  รอบรั้ว มจพ. 
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