
ปีท่ี 29 ฉบับที่ 44 วันที่  2 -  6 พฤศจิกายน 2563  สัมภาษณ์ น.ศ ทุน มจพ. 3+1 Double degree program 
หลักสูตร การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ 

 ทุนการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่ช่วยตอบโจทย์นิสิต นักศึกษา ได้เป็นอย่างดีกับการที่ขอรับทุนไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ 
และที่ส าคัญนอกจากเลือกมหาวิทยาลัยที่ใช่แล้ว อย่าลืมเป้าหมายส าคัญอีกอย่างรองลงมาคือการเลือกสาขาเรียนที่เราสนใจและชอบ 
ตามด้วยการหาข้อมูลการเรียนสาขานั้นด้วยว่าหลักสูตรของที่ไหนสามารถตอบโจทย์การเรียนของเราได้ วันนี้ขอแนะน าหลักสูตร
อินเตอร์ที่ใช่เลย!! ส าหรับน้องๆ นักศึกษาที่เลือกเรียนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ “3+1 สองปริญญา ไทย-เยอรมัน” หลักสูตรนี้เกิดจากความร่วมมือ
ทางวิชาการของวิทยาลัยนานาชาติ มจพ. และมหาวิทยาลัยเบรเมอร์ฮาเว่น (Hochschule Bremerhaven) สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี   เปิดตัวโครงการ “3+1 สองปริญญา ไทย-เยอรมัน”  โดยเป็นความร่วมมือในรูปแบบหลักสูตรสองปริญญา (Double 
Degree)   โดยมีเขาทั้ง   3 คน  ได้รับทุนทุน   3+1   Double   degree  program  จากหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศและ
ธุรกิจโลจิสติกส์ ( International trade and business logistics) เป็นนักเรียนรุ่นที่ 2 พร้อมบินไปเรียนต่อที่เยอรมันอีก 1 ปี สุดยอด
ไปเลย แต่ละคนที่ได้พูดคุยกันไม่ธรรมดามีของกันทั้งนั้น   บุคลิกแต่ละคนกระตือรือร้น  แถมลุคเด็กเรียนเอามากๆ  แอบเด็กเนิร์ดแบบ
เท่ ๆ  สมาร์ท สวย คล่องแคล่ว แต่ละคนก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองสุดๆ มาสัมภาษณ์ Exclusive คนแรกก่อนเลยคะ 

   นางสาวสุพิชญา บุญกาญจน์วนิชา ชื่อเล่น “อ้น” ชั้นปีที่ 4  “อ้น”เกิดที่จังหวัดชัยนาท 
และจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ก็มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีที่กรุงเทพฯ เรียกได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ใหญ่พอสมควร แต่ด้วยญาติพี่น้อง
หลายคนก็จบจากรั้วประดู่แดงนี้ รวมถึงการเรียนการสอนของทางคณะที่เป็นภาษาอังกฤษ
ทั้งหมด ตัวอ้นและคุณพ่อคุณแม่จึงวางใจให้มาศึกษาที่สถาบันแห่งนี้ค่ะ “อ้น” สวยใส ยิ้ม
แย้ม และเป็นคนรักสวยรักงาม มีการอัพเดทเทรนใหม่ ๆ ตลอดเวลาตามประสาผู้หญิงชลิ 
ๆ สบายๆ แต่เพื่อนก็จะมองว่ามีความเป็นลูกคุณหนูนิด ๆ เป็นเด็กเรียนเก่ง และมีความ
ตั้งใจ สู้งาน และรับผิดชอบต่องานที่ท าให้ส าเร็จ และท างานของสโมสรนักศึกษา ฝ่ายศิลปะ
และวัฒนธรรม ร้องเพลงประสานเสียงบายศรีสู่ขวัญ มจพ.      

    ทุนการศึกษาที่ได้รับ จากโครงการ “3+1 สองปริญญา ไทย-เยอรมัน” จะศึกษาอยู่ที่ 
มจพ. 3 ปี  และไปศึกษาที่ Hoschule Bremerhaven ประเทศเยอรมนี อีก 1 ปี “อ้น” 
ต้องขอขอบคุณอาจารย์และ มจพ. ที่ได้รับโอกาสจากโครงการนี้ ซึ่งท าให้เราต้องขยัน 
และมีระเบียบ มีวินัยในการเรียนเพื่อให้ได้รับพิจารณาผลการเรียนที่ต้องใช้ GPAX 
มากกว่า 3.00   มีคะแนน  IELTS overall 6  ไม่ติด F หรือ W และยังผ่านการสัมภาษณ์

รวมสองรอบ จากคณาจารย์ทั้งสองมหาวิทยาลัย จริง ๆ การได้เข้ามาในรั้ว มจพ. ก็เหมือนทุกคนได้เปลี่ยนใหม่หมด ทั้งการเก็บ
สะสมเกรดและการมีเพื่อนใหม่ ฉะนั้นขอแค่มีความตั้งใจจริงและความกล้า ทุกคนก็ประสบความส าเร็จในรั้วมหาวิทยาลัยได้ไม่ยาก
แน่นอน  ท าด้วยความตั้งใจ และท าเต็มที่     ความประทับใจอาจารย์ทุกคนตั้งแต่เข้ามาเรียนปรับพื้นฐานวันแรก ใน มจพ. อย่างไรก็
ตามสังคมในรั้ว มจพ. สอนให้โตขึ้น ให้มีความรับผิดชอบและได้เรียนรู้การอยู่ในสังคมที่ใหญ่ขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมให้เราใช้ชีวิตในวั ย
ท างานอย่างมีคุณภาพ 



สัมภาษณ์ น.ศ ทุน มจพ. 3+1 (ต่อ)                                  นางสาวณัฎฐ์พิพากษ์ ศิริสมบูรณ์ ชื่อเล่น “นัท” ชั้นปทีี่ 4  จบมัธยมปลาย                        
                                                       จากโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต สายวทิย์-คณิต “เราเป็นคนหัวเร็วด้านตัวเลข

มาก ส่วนภาษาก็ชอบ และถนดัมาตั้งแต่เด็ก” ครอบครัวสนับสนุนตลอดค่ะ จนกระทั่งการเลือก
มาเรียนต่อที่ มจพ. “นัท” ในลุคสาวมั่น เป็นคนที่กล้าคิด กล้าที่จะลงมือท า มีความป็นผู้น า 
หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกบัเพื่อน ๆ ตัวเราคงเป็นเข็มทิศทันที คงเพราะด้วยว่าคุณพ่อเป็น
ทหาร ท่านปลูกฝังนิสัยความเป็นผู้น ามาให้ค่ะ  เวลาว่าง ๆ จะชอบการดหูนัง ฟังเพลง บาง
อารมณ์ ในมุมมองเพื่อนจะเป็นคนตลกๆ โกะ๊ๆ เปิ่นๆ เพราะอยู่กับเพื่อนๆ ชีวิตสนุกสนาน  
ทุนการศึกษาทีไ่ด้รับ จากโครงการ “3+1 สองปริญญา ไทย-เยอรมัน” ปัจจุบันเกรดเฉลี่ยสะสม
อยู่ที่ 3.87 “นัท” คิดว่าเปน็การเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ไปเรียนต่างประเทศ ประเทศทีไ่ปคือ 
เยอรมัน พอเราจบมาก็จะไดป้ริญญาตรีถึง 2 ใบ จากทัง้สองมหาวิทยาลัย รัฐที่เราจะไปคือ รัฐ 
Bremen มหาวิทยาลัย Bremerhaven เป็นปลื้มมาก บวกกับที่คณะที่ไปก็ตรงกับสายที่เราเรียน 
แล้วเป็นเมืองติดท่าเรือ คงได้ไปดูไปศึกษาอะไรหลาย ๆ อย่างจากทีน่ั่น ทั้งการเรียนการสอน  
การใช้ชีวิต ภาษา  วัฒนธรรม รวมถึงการท างาน  ชีวิตในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 1 จนถึงตอนนีก้็

สนุกและได้เรียนรู้อะไรก็มาก “หลายคนคิดว่าเรียนวิทยาลัยนานาชาติ คงต้องมีเงินเยอะแน่ ๆ เลย แต่ไม่จริง เราเป็นคนที่ไม่ไดม้ี
เงิน ครอบครัวเราก็ช่วยกัน  ส่วนนัทก็หาค่าขนมเองและท างานสอนพิเศษตั้งแต่ปี 1” ชอบงานสอนพิเศษค่ะ สอนพิเศษก็ท าให้
เราได้เรียนรู้อะไรที่กว้างขึน้ ที่แน่ ๆ เลยคือเร่ืองของการจัดการเวลา เพราะเรามีเป้าหมายแน่ชัดวา่ต้องตั้งใจเรียน แต่งานก็ต้องท า 
กิจกรรมที่ท าใน มจพ. “นัท”เป็นประธานรุน่ค่ะ รุ่น 04 ด้วยความพูดเก่งของเรา ได้ไปท าหน้าที่เป็นพิธีกรในงานถวายสัตย์ของ
มหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ) นอกจากนั้นก็เป็นพิธีกรคณะ งานค่ายตา่งๆ ค่ายเชิงวชิาการและงานอื่น ๆ การท างานสิง่ใดทุกคนต้องมี
เป้าหมาย  ท าตามเป้าหมายแคน่ั้นเลย และเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนได้ดี แบ่งเวลาให้เป็น พอเรามีเป้าหมาย ท าตามเปา้หมาย ก็แค่
นั้นเลยค่ะ การเรียนในมหาวิทยาลัยมนัคือ การเรียนในแบบที่เราโตขึ้น ไม่มีอาจารย์มาคอยบอก คอยสั่ง ต้องจัดการชีวิตเอง  คิดเองได ้
พร้อมลงมือท า      

     นายสิรวิชญ์  ปึงยั่งยืน ชื่อเล่น “เจมส์” ชั้นปีที่ 4  จบมธัยมจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ รัชดา สายวิทย์-คณิต เหตุผลที่ผมเข้ามาเรียนคณะนี้ก็เพราะว่าโดยส่วนตัว “ชอบการ
ใช้ภาษาอังกฤษและสนใจการบริหารการจัดการธุรกิจเป็นทุนเดมิอยู่แล้วครับ ยิ่งไปกว่านั้นผม
มองเห็นถึงโอกาสของอาชีพสายโลจิสติกส์ในประเทศไทยซึ่งเปน็ที่ต้องการของตลาดในปัจจุบนั 
“เจมส์” จัดว่าเป็นหนุ่มหล่อ ตาคม เสียงหล่อ ดูรวมๆ แล้วมีเสน่ห์ กระชากใจสาวเลยทีเดียว
ด้วยบุคลิกที่ดูแน่วแน่ ส่วนตัวผมเป็นคนเฮฮา เป็นคนชอบสร้างเสียงหัวเราะให้กับเพื่อนๆ และ
คนที่สนิท และยังชอบฟังเพลงแนว อินดี้ เหตุผลที่ผมเข้ามาเรียนคณะนี้ก็เพราะว่าโดยส่วนตัว 
“ชอบการใช้ภาษาอังกฤษและสนใจการบริหารการจดัการธุรกิจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับ” ยิ่งไป
กว่านั้นผมมองเห็นถึงโอกาสของอาชีพสายโลจิสติกส์ในประเทศไทยซึ่งเปน็ที่ต้องการของตลาดใน
ปัจจุบนั ผมร่วมงานส าคัญๆ ของ มจพ. ตลอด จากประสบการณ์เหล่านีไ้ด้สอนให้ผม “เป็นคนที่

ท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีในทุก ๆ วันน้ี”  ผมได้รบัทนุการศึกษาทีไ่ด้รับจากโครงการ “3+1 สองปริญญา ไทย-เยอรมัน” ผม
จะต้องไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Hochschule Bremerhaven University of Applied Science ที่ประเทศเยอรมนีเป็นเวลา 1 ป ี
ซึ่งทางโครงการก็จะก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกนักเรียนทุน 3+1 ที่ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยรวม 3.00 ขึ้นไปและคะแนนวัดระดับ
ภาษา IELTS score band 6  ขึ้นไป  
     การใช้ชีวิตใน มจพ. ส าหรับผมไม่ยากอย่างที่คิดเพราะว่า ผมเลือกที่แบ่งเวลาเร่ืองส่วนตวักับเรื่องเรียนไม่เครียดหรือหมกมุ่นกับ
การเรียนจนมากเกินไป วางแผนแบ่งเวลาส าหรับการอ่านหนงัสือช่วงสอบในแต่ละวชิา และพยายามติวสอบกับเพื่อน ๆ ของผมเป็น
กลุ่มเพื่อแบ่งปันความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และใช้เวลาร่วมกับเพื่อน ๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย  ผมยึดมั่นในคติว่า “เวลาเรียนเป็นเรียน 
เวลาเล่นเป็นเล่น”  สังคมในมหาวิทยาลัยของผมนัน้น าพาให้ผมพบเจอสังคมใหม่ พบเพื่อนใหม่ สอนให้ผมพึ่งพาตัวเอง และเป็นสงัคม
ที่นักเรียนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สอนให้ผมเป็นท้ังผู้ให้และผู้รับท่ีดีส าหรับคนรอบตัวของผม  
     บอกได้เลยทั้ง 3  คน เดด็มากหลากหลายความคิด  มมีุมมองที่ไม่ธรรมดา  สุดทา้ยส าเร็จสมความตั้งใจจากโครงการทุน 3+1  
Double  degree  program  จากวิทยาลัยนานาชาติ  มจพ.  ซึ่งนบัจากนี้เขาทั้ง 3 คน ก็บินลัดฟา้ไปที่เยอรมัน ไปเป็นนักศึกษา
ต่างชาติในมหาวิทยาลัยนานาชาติที่มีชื่อเสียง ควบคู่กับการท าหน้าที่แลกเปลี่ยนนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย ทัง้ในด้าน
วัฒนธรรม การจัดการเรียนการสอน ทุกคนมีความพร้อมมาก ขอให้เดินทางโชคดี และมีความสขุในการเรียน 


