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	 รัฐบาลออสเตรเลียมีพันธกิจในการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน

ระหว่างนักวิจัย	นักศึกษา	และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ	

 ทุน	Australia	Awards	–	Endeavour	Scholarships	and	Fellowships	

จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของบุคคลทั้งในด้านความ

รู้ทางวิชาการและวิชาชีพ	 โดยทุนนี้เปิดโอกาสให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคแถบ

เอเชียแปซิฟิก	ตะวันออกกลาง	ยุโรป	และอเมริกาให้เข้ามาศึกษา	ทำาวิจัย	และ

พัฒนาทักษะในการประกอบวิชาชีพในประเทศออสเตรเลีย	 และทุนดังกล่าวยัง

มอบโอกาสให้กับชาวออสเตรเลียในการออกไปศึกษาต่อต่างประเทศในภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิก	และภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยเช่นเดียวกัน	

 หนังสือเล่มนี้ได้คัดสรรเรื ่องราวส่วนหนึ่งจากคนไทยที่ได้รับทุน	

Endeavour	Scholarships	and	Fellowships	ที่มีความสามารถโดดเด่น

ในสาขาวิชาต่างๆ		

	 สาขาอาชีพของผู้ที่ ได้รับทุนมีความหลากหลายมาก ตั้งแต่สาขาการทำา

วิจัยเรื่องโรคมะเร็ง	 สาขาภาษาศาสตร์	 สาขาเวชศาสตร์การกีฬา	 ไปจนถึงสาขา

ดนตรีศึกษา ซ่ึงได้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เราเห็นถึงเจตนารมณ์ในการสร้างและ
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สาส์นจากเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย
ประจำาประเทศไทย

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั่วทั้งภูมิภาค	 ทุน	 Endeavour	 Scholarships	

and	 Fellowships	 นี้	 ได้มอบโอกาสให้กับบุคคลากรในการสร้างสายสัมพันธ์	

ความร่วมมือ และความเข้าใจระหว่างกันในระยะยาว ท้ังในระดับบุคคลากร	

ระดับสถาบัน	ระดับทวิภาคีและพหุภาคี	

 ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับทราบเรื่องราวความสำาเร็จของผู้ได้

รับทุน	 Endeavour	 Scholarships	 and	 Fellowships	 ในประเทศไทย	 และ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์เหล่านี้

ฯพณฯ พอล โรบิลลิอาร์ด
เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำาประเทศไทย
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ความเป็นมาของทุน Australia Awards -

Endeavour Scholarships and Fellowships

	 ทุน	Australia	Awards	-	Endeavour	Scholarships	and	Fellow-

ships	 เป็นทุนของรัฐบาลออสเตรเลีย	 ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษา

และฝึกอบรม	 ประเทศออสเตรเลีย	 เป็นทุนที่มีการแข่งขันสูงในระดับนานาชาติ	

โดยคัดเลือกจากความรู้ความสามารถของผู้สมัครอย่างแท้จริง ทุนนี้จะเปิดรับ

สมัคร	ตั้งแต่เดือนเมษายน	–	30	มิถุนายน	ของทุกปี	โดยจะเปิดกว้างสำาหรับทุก

สาขาวิชา	 เป็นทุนที่ ให้เปล่าและให้เต็มจำานวน	 สำาหรับนักศึกษาต่างชาติรวมทั้ง

นักศึกษาที่มีสัญชาติไทยด้วย	

 ทุน	Endeavour	Scholarships	and	Fellowships	เปิดโอกาสให้กับ

นักศึกษาต่างชาติและชาวออสเตรเลียที่ประสบความสำาเร็จ	 ได้เพิ่มพูนศักยภาพ

และความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพของตนเอง ทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

ความรู้ กระชับสายสัมพันธ์ทางด้านการศึกษาและการวิจัย และสร้างความ

สัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างประเทศออสเตรเลียและประเทศต่างๆ	ทั่วโลก

 ในแต่ละปีคณะกรรมการพิจารณาทุนจะได้รับใบสมัครกว่า 4,000 ใบ

จาก 127 ประเทศที่มีสิทธิ์สมัครรับทุน โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนจะ

ประกอบไปด้วยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้เชี่ยวชาญ	และตัวแทนจากรัฐบาล		ซึ่ง

จะได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาและฝึกอบรม	 ประเทศออสเตรเลีย	 การ

คัดเลือกจะพิจารณาจากความรู้ความสามารถของผู้สมัครแต่ละคนเป็นหลัก	 โดย

ใบสมัครแต่ละใบจะได้รับคะแนนตามเกณฑ์การพิจารณาที่กำาหนดไว้
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	 นักศึกษาต่างชาติจำานวนมากได้รับทุนการศึกษานี้	 	 โดยการสนับสนุน

จะครอบคลุมตั้งแต่ทุนการศึกษาระยะสั้น	หรือทุนเพื่อการวิจัย		ไปจนถึงทุนการ

ศึกษาระยะยาวในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	สำาหรับชาวออสเตรเลียเอง	

ก็ได้รับทุนสนับสนุนให้เดินทางไปทำาวิจัยหรือไปดูงานที่ต่างประเทศในสาขา

วิชาที่กำาหนดไว้เช่นเดียวกัน	

 ตั้งแต่เริ่มมีการให้ทุน	Endeavour	Scholarships	and	Fellowships	

ในปีพ.ศ.	 2550-2559	 มีนักศึกษาต่างชาติได้รับทุนนี้	 ไปแล้วกว่า	 4,306	 ทุน	

และอีกกว่า	 1,232	 ทุน	 ได้มอบให้กับชาวออสเตรเลียเพื่อไปทำาวิจัยและดูงาน

เพื่อพัฒนาบุคคลกรทั่วทั้ง	127	ประเทศ

 ทั้งนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ.	 2550–2559	 นักศึกษา	 นักวิจัย	 และบุคลากรชาว

ไทย	174	คน	 ได้รับทุน	Endeavour	 scholarship	หรือ	 fellowship	 เพื่อไป

ศึกษา	ทำาวิจัย	และดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ประเทศออสเตรเลีย	และในช่วง

ระยะเวลาเดียวกันนี้	ก็มีชาวออสเตรเลียจำานวน	37	คน	ตอบรับทุนและเดินทาง

มายังประเทศไทยเพื่อศึกษา	ทำาวิจัย	และดูงานเช่นเดียวกัน
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	 ทุนการศึกษา	Endeavour	 Scholarships	 and	Fellowships	มอบ

ทุนการศึกษาทั้งหมด	4	ประเภท	ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาวิชา	ดังนี้

	 ทุน	 Endeavour	 Postgraduate	 Scholarship	 ให้การสนับสนุน

ทางการเงินแก่นักศึกษาต่างชาติ ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา	

ในหลักสูตรระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก	ทั้งในรูปแบบ	Coursework	

และการทำาวิจัย	 โดยไม่จำากัดสาขาวิชา	 โดยระดับปริญญาโทจะให้ทุนเป็นระยะ

เวลาสูงสุด	2	ปี	และระดับปริญญาเอกจะให้ทุนเป็นระยะเวลาสูงสุด	4	ปี

	 ทุน	 Endeavour	 Research	 Fellowship /Endeavour	 Australia	

Cheung	Kong	Research	Fellowship	ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่นักศึกษา

ต่างชาติท่ีศึกษาอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยท่ีประสงค์จะทำาวิจัยต่อใน

ระดับหลังปริญญาเอก	 (Postdoctoral	Research)	 เพ่ือไปทำาวิจัยระยะส้ัน	 (4-6	

เดือน)	 ในระดับปริญญาโท	 ปริญญาเอก	 หรือวิจัยในระดับหลังปริญญาเอก ใน

สาขาวิชาใดก็ได้ท่ีประเทศออสเตรเลีย โดยทุนดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ชาว

ออสเตรเลียสามารถมาทำาวิจัยระยะส้ันท่ีต่างประเทศได้เช่นเดียวกัน

Endeavour Postgraduate Scholarship

Endeavour Research Fellowship / Endeavour Australia 
Cheung Kong Research Fellowship

(ทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)

(ทุนเพื่อการวิจัย)

1

2



 Endeavour Scholarships & Fellowships  |  9 

	 ทุน	 Endeavour	 VET	 Scholarship	 ให้การสนับสนุนทางการเงิน

แก่นักศึกษาต่างชาติ	 ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา	 โดยจะได้รับ

คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตร	หรือประกาศนียบัตรขั้นสูง		ในสาขาวิชาใดก็ได้ที่

ประเทศออสเตรเลีย	เป็นระยะเวลาสูงสุด	2.5	ปี	การเรียนในระดับอาชีวศึกษา

และฝึกอบรมนี้จะเพิ่มพูนทักษะและความรู้ด้านการประกอบวิชาชีพในสาขา

วิชาที่อยู่ ในความสนใจหรือเป็นความเชี่ยวชาญของผู้สมัคร	

	 ทุน	 Endeavour	 Executive	 Fellowship	 เป็นทุนพัฒนาบุคคลากร	

ที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติและชาวออสเตรเลียเอง ได้สมัครเพื่อศึกษาดูงาน	

เป็นระยะเวลาตั้งแต่	 1-4	 เดือน	 โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ประสบความสำาเร็จ

ในแวดวงต่างๆ		ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ	อุตสาหกรรม	การศึกษา	หรือหน่วยงาน	

ของรัฐบาล		ทุนนี้จะให้ความสำาคัญกับการเรียนรู้และการสร้างทักษะผ่านสภาพ

แวดล้อมของการทำางานในหน่วยงานต้นสังกัดจริงตามความเชี่ยวชาญของผู้

สมัครมากกว่ารูปแบบการลงทะเบียนศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา ผู้สมัคร

ทุนประเภทนี้จะต้องได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยกิจกรรม

ของการศึกษาดูงานนั้นๆ จะต้องเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ในเชิงวิชาชีพแต่ไม่

เล็งเห็นผลประโยชน์ทางการค้า	กิจกรรมดังกล่าวนี้	อาจหมายรวมไปถึงการเข้า

ร่วมประชุมสัมมนา	การอบรมหลักสูตรการจัดการระยะสั้น	การเรียนรู้เป็นกลุ่ม	

หรือการเรียนรู้ในลักษณะของระบบพี่เลี้ยง	เป็นต้น

Endeavour Vocational Education and Training (VET) Scholarship 

Endeavour Executive Fellowship  

(ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม)

(ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคลากร)

3

4
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ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships 

เปิดรับสมัครในเดือนเมษายนของทุกปี
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครทางออนไลน์ ได้ที่ 
https://internationaleducation.gov.au/endeavour 
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ชื่อ-สกุล   

ตำาแหน่ง 	 	 ครูสอนไวโอลินและวิโอล่า	สมาชิกวงโปรมูสิกา	

	 	 	 และ	สมาชิกวงดุริยางค์

องค์กร	 	 	 วงดุริยางค์บางกอกซิมโฟนีกรุงเทพ

	 	 	 (Bangkok	Symphony	Orchestra)

ประเภททุน  Endeavour Postgraduate Scholarship 2014

สถาบันในออสเตรเลีย	 University	of	Melbourne

ประวัติการศึกษา  Bachelor	of	Music	Performance,	
	 	 	 Violin	(First	Class	Honor)	Silpakorn	University

   Master	of	Music	Performance/Teaching,	
	 	 	 University	of	Melbourne,	Australia

  

ภารดี ตรีรัตน์

Endeavour Postgraduate Scholarship
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	 นางสาว	 ภารดี	 ตรีรัตน์	 จบการศึกษาปริญญาตรี	 ด้านการแสดงดนตรี	

เครื่องดนตรีเอก	ไวโอลิน	จากคณะดุริยางคศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	โดยได้

แสดงคอนเสิร์ตในหลากหลายรายการ	 ไม่ว่าจะเป็นดนตรีประเภทคลาสสิกหรือ

ร่วมสมัย	กับวงออร์เคสตราชั้นนำาของประเทศไทย	นอกจากนั้น	ยังได้เข้าร่วมการ

แข่งขันด้านดนตรีทั้งในและต่างประเทศ	และได้รับรางวัลอันดับ	1	ด้านการแสดง	

ประเภทแชมเบอร์	และวงออร์เครสตรา

	 ในปี	 2014	 นางสาว	 ภารดี	 ตรีรัตน์	 ได้รับทุน	 Endeavour	 Post-

graduate	 Scholarship	 เพื่อไปศึกษาต่อปริญญาโท	 ด้านการแสดงดนตรีและ

การสอนที่	University	of	Melbourne	ประเทศออสเตรเลีย	โดยทางสถาบันนี้

เป็นสถาบันเดียวในโลกที่ได้รวมหลักสูตรการแสดงและการสอนไว้ด้วยกัน	 และ

ออสเตรเลียก็ยังเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งของโลก

	 ชีวิตการไปศึกษาต่อครั้งนี้ในฐานะนักเรียนต่างชาติมักจะมีอุปสรรค

และความยากลำาบากในการเรียน	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษ	ทั้งเรื่องการ

พูดและการเขียน	ที่นักเรียนต่างชาติหลายๆคนต้องใช้เวลาในการปรับตัว	 เพื่อให้

คุ้นเคยกับระบบของการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังต้องปรับ

ตัวในการดำารงชีวิต	และเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างของประเทศออสเตรเลีย	

	 “ฝนยังมีความทรงจำาที่นั่งร้องไห้ อดหลับอดนอนหลายคืน เพราะ

ทำางานไม่ได้	 คิดงานไม่ออก	 ที่ฝนมีทุกวันนี้ ได้	 เพราะได้รับความช่วยเหลือและ

กำาลังใจจากทั้งคุณแม่	 ญาติมิตร	 อาจารย์ผู้สอน	 และคนรอบข้าง	 มีครั้งหนึ่งที่

อาจารย์ที่ปรึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นเรียกไปพบ เพราะท่านทราบว่าเรา

มีปัญหา	 แล้วท่านก็เล่าชีวิตของท่านเองสมัยก่อนให้ฟัง	 ฝนนั่งฟังไป	 ร้องไห้ไป	

เพราะสิ่งที่อาจารย์ท่านเล่าให้ฟังน้ัน คือความเข้าใจที่อาจารย์ท่านเคยอาบนำา

ร้อนมาก่อน	 และท่านก็ยังให้กำาลังใจ	 และคอยให้การช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติ

้

Endeavour Postgraduate Scholarship
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อย่างฝนเป็นอย่างดี	 ฝนได้เรียนรู้ทั้งการเป็นนักดนตรีและการเป็นครู	 จากการ

ที่ได้ไปศึกษาต่อที่	University	of	Melbourne	และสามารถนำามาประยุกต์ใช้

ทั้งในการแสดงและการสอนดนตรีที่ประเทศไทยต่อไปในอนาคต	 เพื่อยกระดับ

ความสามารถของเด็กไทยในรุ่นต่อๆ	ไป”

	 “สิ่งที่ทำาให้ฝนเรียนรู้	 คือสำาหรับการเป็นครูสอนดนตรีนั้น	 เราสามารถ

พัฒนาทักษะต่างๆ และกล่อมเกลาความเป็นมนุษย์ให้กับนักเรียนผ่านเสียง

ดนตรีได้ การเรียนเครื่องดนตรี	 ไม่ใช่เพียงการมาพบครูผู้สอนเพียงอาทิตย์ละ 1	

ครั้ง	เพื่อเรียนดนตรี	ในทางกลับกัน	ครูดนตรีก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนา

และเห็นพัฒนาการจากเด็กหนึ่งคนที่กำาลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตด้วย”		

	 ปัจจุบัน ภารดี ตรีรัตน์ เป็นครูสอนไวโอลินและวิโอล่าในสถาบัน

การสอนดนตรีอิสระ และเป็นผู้ช่วยสอนของ อ.ทัศนา นาควัชระ ที่คณะ

ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สมาชิกวงโปรมูสิกา และสมาชิกวง

ดุริยางค์บางกอกซิมโฟนีกรุงเทพ

	 “ฝนอยากขอบคุณรัฐบาลประเทศออสเตรเลียสำาหรับทุนการศึกษา	

Endeavour	 Scholarships	 and	 Fellowships	 ที่ช่วยสนับสนุนให้นักเรียน	

นักศึกษา	และบุคลากร	ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อหรือไปอบรม	 เพื่อนำาความรู้กลับ

มาพัฒนาและต่อยอดทำาประโยชน์ให้ประเทศไทยต่อไปค่ะ”

Endeavour Postgraduate Scholarship
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ชื่อ-สกุล	  
ตำาแหน่ง 	 	 ผู้จัดการโครงการส่วนภูมิภาค	
	 	 	 (เสรีภาพทางเศรษฐกิจและสิทธิมนุษยชน)
องค์กร	 	 	 Friedrich	Naumann	Foundation	for	Freedom,	
	 	 	 Regional	Office	for	Southeast	and	East	Asia	

ประเภททุน  Endeavour Postgraduate Award 2009
สถาบันในออสเตรเลีย	 The	Australian	National	University	(ANU) 
ประวัติการศึกษา  Bachelor	of	Arts	(Political	Science),	majoring	
	 	 	 in	International	Relations	(First	class	honours),	
	 	 	 Chulalongkorn	University

   Master	of	Arts	(International	Relations) 
	 	 	 (with	honours)

   Master	of	Diplomacy	(with	honours), 
	 	 	 the	Australian	National	University	
	 	 	 (ANU),	Australia

เพชร จารุไพบูลย์

Endeavour Postgraduate Scholarship
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	 ปัจจุบัน คุณเพชร ดำารงตำาแหน่งผู้จัดการโครงการส่วนภูมิภาค	

(เสรีภาพทางเศรษฐกิจและสิทธิมนุษยชน)	 มูลนิธิฟรีดริชเนามัน	 โครงการส่วน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 คุณเพชรสำาเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทด้านความสัมพันธ์ต่างประเทศ	 (เกียรตินิยม)	 และปริญญาโท

ด้านการทูต	 (เกียรตินิยม)	 จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย	 (ANU)	 โดย

ได้รับทุนเอนเดเวอร์จากรัฐบาลออสเตรเลีย และยังคว้าทุนเฮดลีย์ บูล จาก	

ANU	อีกด้วย	ในระดับปริญญาตรี	คุณเพชรสำาเร็จการศึกษาด้านรัฐศาสตร์	เอก

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

	 คุณเพชรเล่าถึงประสบการณ์ในออสเตรเลียว่า “สิ่งที่ประทับใจมากๆ

สองสิ่งในออสเตรเลีย	คือ	คุณภาพของการศึกษา	มหาวิทยาลัย	ANU	มีแผนก

การเรียนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งมี

ความแข็งแกร่งอย่างมาก โดยเฉพาะในแนวคิดด้านชุมชนระหว่างประเทศ

Endeavour Postgraduate Scholarship
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และแนวคิดสายคอนสตรักทิวิซึ่ม ผมยังประทับใจกับความเป็นมิตรและการ

เปิดใจรับสิ่งต่างๆ ของชาวออสเตรเลีย ออสเตรเลียเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม

ซึ่งเปิดกว้างต่อชาวต่างชาติ ข้อนี้เป็นสิ่งที่ดีมากสำาหรับนักศึกษาต่างชาติ	 ที่จะ

ได้เรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรม ผมได้นำาความ

รู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากออสเตรเลียมาใช้ในงาน โดยผมพยายามทำาให้

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเสรีภาพและเปิดกว้างมากขึ้นครับ”

	 สำาหรับผู้ที่สนใจสมัครทุนเอนเดเวอร์ คุณเพชรแนะนำาไว้ว่า “สมัคร

เลยอย่าลังเล	 แสดงให้คณะกรรมการได้เห็นถึงความซื่อตรงและความสามารถ

ว่าเขาควรมอบทุนให้คุณ	 และที่สำาคัญคือ	 ถ้าคุณได้รับเลือก	 จำาไว้ว่าคุณเป็นผู้

โชคดีและจงตั้งใจอย่างสุดความสามารถทั้งในการเรียนและหลังจากกลับมายัง

ประเทศไทย	เพื่อช่วยกันพัฒนาสังคมให้ดียิ่งๆ	ขึ้นไปครับ”

Endeavour Postgraduate Scholarship
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ชื่อ-สกุล   

ตำาแหน่ง 	 	 อาจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์	

องค์กร	 	 	 University	of	New	South	Wales

ประเภททุน  Australia - Asia Award 2004 

   Endeavour Postgraduate Award 2006

สถาบันในออสเตรเลีย	 University	of	Sydney	and	University	of	

	 	 	 New	South	Wales	(UNSW)

ประวัติการศึกษา  Bachelor	of	Laws	(First	Class	Honours	with		
	 	 	 University	Medal)	Chulalongkorn	University

   Barrister-at-Law	(Thai	Bar)	The	Institute	of	
	 	 	 Legal	Education,	Thai	Bar	Association

   Master	of	Laws	(Upper	Second	Class	Honours)		
	 	 	 University	of	Cambridge,	UK

   Master	of	Laws,	University	of	Sydney,	Australia

   Doctor	of	Juridical	Science,	University	of	
	 	 	 New	South	Wales,	Australia

ดร.พรสกล ปาณิกบุตร คูรี่

Endeavour Postgraduate Scholarship
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	 ดร.พรสกล จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากจากคณะนิติศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ในปี	1999	หลังจากนั้น	ดร.พรสกล	ก็ได้รับทุน		The	

Shell	 Chevening	 Scholarship	 เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท	 สาขา

นิติศาสตร์ที่	 Cambridge	 University	 ในปี	 2002	 และได้รับทุนไปศึกษาต่อ

ในสาขาเดียวกันอีกครั้งที่	 Sydney	 University	 ภายใต้ทุน	 Australia	 -	 Asia	

Award	 Scholarship	 ในปี	 2004	 หลังจากการศึกษาในระดับปริญญาโทที่

ประเทศออสเตรเลีย	 ดร.พรสกล	 ได้ตัดสินใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก	

(the	Doctor	of	Juridical	Science	program)	ที่	University	of	New	South	

Wales	 (UNSW)	 โดยได้รับการสนับสนุนจากทุน	Endeavour	Postgraduate	

Award	ในปี	2006

	 ดร.พรสกล กล่าวถึงเหตุผลที่ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

ที่ UNSW ว่าเป็นเพราะได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากอาจารย์ที่ปรึกษา						

Associate	 Professor	 Adam	 Czarnota	 ทั้งในเรื่องการทำาวิทยานิพนธ์และ

การเข้าร่วมกิจกรรมด้านการวิจัยต่างๆ	 นอกจากนี้มหาวิทยาลัย	 UNSW	 เองก็

ยังสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าถึงโอกาสในการทำากิจกรรมต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำาหรับการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาในส่วนที่เกี่ยวกับ

งานวิจัย	 และการพัฒนาในสายอาชีพต่อไป	 ดร.พรสกล	 เล่าต่อว่าตลอดระยะ

เวลา	 4	ปี	 ที่ได้ศึกษาอยู่ที่	 UNSW	นั้น	 ตนได้รับประสบการณ์และได้เรียนรู้วิธี

การในการทำาวิจัยอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งทักษะ

ต่างๆ	 ที่ ได้เรียนรู้	 มีส่วนช่วยอย่างมากในการใช้ทำาวิจัยส่วนตัวของดร.พรสกล

ในปัจจุบัน	

	 สำาหรับความท้าทายในการมาศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย สิ่งหนึ่งที่

นักศึกษาวิจัยทุกคนประสบ ก็คือปัญหาด้านการจัดสรรเวลา กล่าวคือ

Endeavour Postgraduate Scholarship
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มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียส่วนมากจะกำาหนดให้นักศึกษาระดับปริญญา

เอกสำาเร็จการศึกษาภายใน	 3-4	 ปี	 อุปสรรคหลักๆ	 จึงตกอยู่ที่การเขียนวิจัย

ความยาว	 100,000	 คำา	 ที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขนับครั้งไม่ถ้วน	 กว่าจะ

เสร็จสมบูรณ์ โดยที่เราต้องไม่ลืมว่า ภาษาอังกฤษนั้นไม่ ใช่ภาษาแม่ของเรา	

ความท้าทายที่ต้องประสบดังกล่าวนี้เอง ได้ ให้บทเรียนในการสร้างวินัยใน

ตนเองให้กับดร.พรสกล ในการบรรลุการศึกษาระดับวิจัยภายใต้การวางแผน

อย่างรอบคอบ ซึ่งในขณะที่เรียนอยู่ ดร.พรสกล ก็ ได้ทำางานเป็นผู้ประสาน

งานโครงการอยู่ที่คณะนิติศาสตร์ของที่	UNSW	อีกด้วย

Endeavour Postgraduate Scholarship
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ชื่อ-สกุล	  

ตำาแหน่ง 	 	 ผู้วิเคราะห์อาวุโส	ฝ่ายนโยบายและกำากับ

	 	 	 การแลกเปลี่ยนเงิน	

องค์กร	 	 	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	

ประเภททุน  Endeavour Postgraduate Scholarship 2016

สถาบันในออสเตรเลีย	 Monash	University

ประวัติการศึกษา	 	 บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

	 	 	 (เกียรตินิยมอันดับ	1)

สุพิชชา สวงขันธ์

Endeavour Postgraduate Scholarship
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	 หลังจากที่จบการศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สุพิชชาก็เริ่มทำางานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยใน

ตำาแหน่งผู้วิเคราะห์	 ฝ่ายนโยบายและกำากับการแลกเปลี่ยนเงิน	 ความรับผิด

ชอบหลักคือการกำากับและตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง

ประเทศ	 ประเภท	 non-bank	 ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการความรู้ในหลายด้าน

เพ่ือการทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นแรงกระตุ้นให้สุพิชชา

ต้องการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ และเตรียมตัวให้

พร้อมต่อการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นเป็นสมาชิก AEC โดยออสเตรเลียเป็น

ประเทศที่สุพิชชาต้องการไปการศึกษาต่อ	

	 เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีความทันสมัย และมี

มาตรฐานชั้นนำาในระดับโลก	หลักสูตรที่สุพิชชาเลือกเรียนคือ	หลักสูตร	Master	

of	 Public	 Policy	 and	Management	ที่	Monash	University	 ซี่งความน่า

สนใจของหลักสูตรนี้ อยู่ที่การต่อยอดความรู้เกี่ยวกับการวางนโยบายของภาค

รัฐ	 โดยเน้นการประยุกต์ความรู้ในเชิงทฤษฎีเข้ากับกรณีศึกษาของแต่ละประเทศ

เน้นให้กล้าคิดกล้าแสดงออก บูรณาการความรู้ ในหลายด้าน ทั้งการเมือง	

เศรษฐกิจ	 และกฎหมาย	 เข้ากับการปฏิบัติงานจริง	 ทั้งยังมีเพื่อนร่วมคลาสที่มี

ประสบการณ์ทำางานในหน่วยงานของรัฐในหลายประเทศ ซ่ึงช่วยทำาให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้	และช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ	ให้กับสุพิชชาเป็นอย่างมาก	

	 สุพิชชาเชื่อว่า จะนำาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาต่อ

ในครั้งนี้มาใช้ในการทำางานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ

ประเทศในอนาคต	รวมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างเพื่อนร่วมหลักสูตร	ซึ่งเป็นเจ้า

หน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐในหลายประเทศ เพื่อการติดต่อประสานงานและ

การพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจในอนาคต	

Endeavour Postgraduate Scholarship
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	 สำาหรับความท้าทายที่พบในช่วงของการไปศึกษาต่อ น่าจะเป็นการ

ปรับตัวกับระบบการศึกษาของออสเตรเลีย	 ซึ่งต่างจากการศึกษาของไทย รวม

ทั้งปัญหาในการฟังเพื่อนร่วมชั้นไม่เข้าใจ	 เนื่องจากเพื่อนร่วมชั้นเป็นนักศึกษา

ที่มาจากหลากหลายประเทศ	 ในบางครั้ง	 ก็จะมีสำาเนียงที่ ไม่คุ้นชิน	 ทำาให้เป็น

อุปสรรคในการ	 Discuss	 ภายในห้องเรียน	 ทั้งนี้สุพิชชาแก้ไขปัญหาดังกล่าว	

โดยการพยายามเข้าร่วมกลุ่มการสนทนาต่างๆ	เช่น	Let’s	chat	Program	ของ

ทางมหาวิทยาลัย	 ซึ่งช่วยให้มีโอกาสได้สนทนากับเพื่อนนักศึกษาต่างชาติมาก

ขึ้นจนสามารถคุ้นชินกับสำาเนียงของเพื่อนนักศึกษาเหล่านั้น	ทั้งยังทำาให้สุพิชชา

มีโอกาสได้รู้จักกับเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นอีกด้วย	

Endeavour Postgraduate Scholarship
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ชื่อ-สกุล   

ตำาแหน่ง 	 	 Research	Fellow

องค์กร	 	 	 Australian	National	University

ประเภททุน  Endeavour Postgraduate Awards 2010

สถาบันในออสเตรเลีย	 University	of	Melbourne

ประวัติการศึกษา	 	 นิติศาสตร์บัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		 	

	 	 	 (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)	 	

   นิติศาสตร์มหาบัณฑิต	University	of	Melbourne	 

	 	 	 (เกียรตินิยมดี)	ภายใต้ทุน	Endeavour

  

ธีต์ ศรีนพนิคม

Endeavour Postgraduate Scholarship
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	 ปัจจุบันนี้ คุณธีต์ กำาลังศึกษาอยู่ในระดับนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตที่

คณะนิติศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้ความร่วมมือกับ	 Australian						

National	University	โดยมีความสนใจในกฎหมายหลักทรัพย์และการเงิน	รวม

ทั้งการรวมตลาดทุนในภูมิภาค	โดยในส่วนของประสบการณ์และความสำาเร็จใน

อดีตนั้น	 ในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรี	คุณธีต์ได้รับรางวัลด้านวิชาการ

และกิจกรรมหลากหลาย	 อาทิ	 รางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาแข่งขันกฎหมาย

ภาษีอากร ซึ่งจัดโดยศาลภาษีอากรกลาง รวมทั้งรางวัลนิสิตดีเด่นด้วย ก่อน

หน้าที่คุณธีต์จะเริ่มศึกษานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต	 คุณธีต์ยังมีโอกาสทำางานเป็น

ที่ปรึกษากฎหมายที่บริษัท	Clifford	Chance	ซึ่งเป็นสำานักงานกฎหมายชั้นนำา

ของโลก		นอกจากนี้ผลงานวิชาการของคุณธีต์ยังได้รับการตอบรับและนำาเสนอ

ในเวทีระดับประเทศและระดับนานาชาติในหลายเวที	และล่าสุดคุณธีต์ยังได้รับ

รางวัลและได้รับการสนับสนุนผลงานวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 คุ ณ ธี ต์ ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง

ประโยชน์ที่ ได้ รับจากการไป

ศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย

ว่า “ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบ

การเงินโลกรวมทั้ งกฎหมาย

ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร เ งิ น ซึ่ ง

ถือเป็นการเปิดโลกใหม่ทั้งใน

เชิ งวิชาการและด้านวิชาชีพ

ของผม การศึกษาที่ประเทศ

ออสเตรเลีย ทำาให้ ได้พบกับ

ผู้คนที่มีประสบการณ์และพื้นเพ

Endeavour Postgraduate Scholarship
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หลากหลาย ทำาให้ผมได้เรียนรู้และเข้าใจถึงพลวัฒน์ทางสังคมและวัฒนธรรม	

โดยเฉพาะเร่ืองความแตกต่างระหว่างสังคมตะวันตกและสังคมตะวันออก ส่ิงน้ีมี

ประโยชน์อย่างย่ิงต่อการทำางานของผม โดยปกติผมเป็นคนติดบ้านมา เมื่อต้อง

เดินทางมาศึกษาต่อ จึงคิดถึงบ้านมากในช่วงแรกๆ ของการเรียน อย่างไรก็ดี	

ผมได้รับคำาแนะนำาที่เป็นประโยชน์จาก	 case	 manager	 ซึ่งเป็นบุคคลที่รัฐบาล

ออสเตรเลียจัดสรรให้เพื่อดูแลผู้ได้รับทุนการศึกษา จึงทำาให้การปรับตัวในช่วง

แรกผ่านพ้นไปด้วยดี”

Endeavour Postgraduate Scholarship
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Endeavour Research Fellowship

Endeavour Australia Cheung Kong 
Research Fellowship

ดร.พญ.อารดา โรจนอุดมศาสตร์ 
รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์
ผศ.ดร.อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร
ดร.เจษฎา แม่นยำา
ดร.กิตติวรรณ  สินธุนาวา
ดร.นันทนา นุชถาวร
ผศ.ดร.ปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์
ดร.สุธินี สินุธก
รศ.ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ
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Endeavour Research Fellowship

ชื่อ-สกุล   

ตำาแหน่ง 	 	 แพทย์ชำานาญการพิเศษ

องค์กร	 	 	 โรงพยาบาลยะลา

ประเภททุน  Endeavour Australia Cheung Kong 
   Research Fellowship 2008

สถาบันในออสเตรเลีย Australian	Neuromuscular	Research	
	 	 	 Institute/Centre	for	Neuromuscular	
	 	 	 and	Neurological	Disorders,	
	 	 	 University	of	Western	Australia

ประวัติการศึกษา	 	 แพทยศาสตร์บัณทิต	(เกียรตินิยมอันดับ	2)	

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทวิทยา
	 	 	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี		 	
	 	 	 มหาวิทยาลัยมหิดล
	 	 	 ปริญญาเอก	(Clinical	medicine)	
	 	 	 Faculty	of	Medicine	and	Dentistry,	
	 	 	 University	of	Western	Australia

ดร.พญ.อารดา โรจนอุดมศาสตร์
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Endeavour Australia Cheung Kong Research Fellowship

	 ดร.พญ.อารดา	 โรจนอุดมศาสตร์	 แพทย์สาขาประสาทวิทยา	 ปัจจุบัน

ดำารงตำาแหน่งแพทย์ชำานาญการพิเศษ	โรงพยาบาลยะลา	หลังจบการศึกษาจาก

คณะแพทย์ศาสตร์	โรงพยายาบาลรามาธิบดี	และได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา

ประสาทวิทยา	 ได้มีความสนใจทางด้านโรคกล้ามเนื้อเป็นพิเศษ	 และได้รับทุน		

Endeavour	Australia	Cheung	Kong	Research	Fellowship	ไปดูงานและ

ทำาวิจัยโรคกล้ามเนื้อที่	 Australian	 Neuromuscular	 Research	 Institute/

Centre	 for	Neuromuscular	and	Neurological	Disorders	มหาวิทยาลัย	

University	of	Western	Australia	เมื่อปี	2551	เป็นเวลา	6	เดือน	

	 ดิฉันเลือกไปที่สถาบันดังกล่าวเนื่องจากเป็นสถาบันวิจัยเกี่ยวกับโรค

กล้ามเนื้อที่ที่มีชื่อเสียงระดับโลก	มีการศึกษาวิจัยทั้งในระดับ	preclinical	และ	

clinical	study	ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว	ดิฉันได้รับการต้อนรับ	และได้รับการ

ดูแลเป็นอย่างดีจากทางสถาบัน	 ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะต่างๆ	 มากมาย	 มี

โอกาสได้พบเพื่อนใหม่รวมทั้ง	 neurologists	 จากชาติอื่นๆ	 หลังจากกลับมาที่

ประเทศไทยได้ระยะหนึ่ง	 ดิฉันได้รับโอกาสอันดีคือ	 supervisors	 ที่ดูแลเมื่อ

ตอนได้รับทุน	Endeavour	award	ได้รับดิฉันเป็นนักศึกษา	Ph.D.	ภายใต้การ

ดูแล	 ดิฉันได้กลับไปเพื่อศึกษาต่อปริญญาเอกที่สถาบันดังกล่าวเมื่อปี	 2553-

2556	โดยศึกษาเรื่อง	Inflammatory	myopathy	และได้มีผลงานตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการเป็นจำานวนพอสมควร

	 การใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลียให้อะไรดิฉันมากมายนอกเหนือจาก

ความรู้ทางวิชาการ	ฤดูหนาวครั้งแรกในออสเตรเลียช่างแตกต่างกับการไปเที่ยว

ต่างประเทศช่วงสั้นๆ	 ในฤดูหนาว	ดิฉันยังจำาได้ดีถึงเย็นวันหนึ่งที่ฝนตก	ลมแรง	

ดิฉันและเพื่อน neurologist ชาวมาเลเซียเดินกลับหอพัก ตากฝนนำาตานอง	

(ด้วยความคิดถึงอากาศอุ่นสบายและรถยนต์ส่วนตัวที่ประเทศของเรา) เมื่อ

้
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อาจารย์ของดิฉันทราบเรื่อง ก็ ได้นำาเครื่องทำาความร้อนตัวใหญ่มาให้ที่หอพัก	

ชาวออสเตรเลียที่ดิฉันได้รู้จัก	 ก็มีนำาใจ	 มีอัธยาศัยดี	 มีมารยาท	 และมีความ

จริงจังในการทำางาน	 	 ดิฉันได้รับการดูแลเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว	 แม้

เมื่อกลับมาประเทศไทยแล้ว	 ดิฉันก็ยังได้ติดต่อกับอาจารย์และเพื่อนร่วมงาน	

มีงานวิชาการที่ทำาร่วมกัน	เพื่อนร่วมงาน	และ	supervisors	หลายท่านมาเยี่ยม

ดิฉันที่ประเทศไทย	 และดิฉันก็ยังกลับไปเยี่ยมอาจารย์ประมาณปีละครั้ง	 ทุก

ครั้งที่พบกัน	 supervisors	 ของดิฉันยังคงให้คำาแนะนำาทั้งเรื่องการทำางานและ

การใช้ชีวิต ท่านเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจในการดูแลผู้ป่วยและสอนนักศึกษา

ของดิฉัน	และดิฉันอยากให้พวกเขาได้มีโอกาสเดียวกับที่ดิฉันเคยได้รับ

้

Endeavour Research Fellowship
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ชื่อ-สกุล	  

ตำาแหน่ง 	 	 รองศาสตราจารย์ประจำาคณะวิทยาศาสตร์	

องค์กร	 	 	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร	 	

	 	 	 ลาดกระบัง	(สจล.)	

ประเภททุน  Endeavour Research Fellowship 2008

สถาบันในออสเตรเลีย	 University	of	Technology	Sydney	(UTS)

ประวัติการศึกษา	 	 ปริญญาตรี	วท.บ.	(คณิตศาสตร์)	2534	

	 	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ด้วยทุนพัฒนาและ

	 	 	 ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

	 	 	 และเทคโนโลยี	(ทุน	พสวท.)

   ปริญญาตรี	บธ.บ.	(การจัดการการตลาด)	2538  

	 	 	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   ปริญญาโท	M.Sc.	(Computer	Science)	2537	 

	 	 	 Asian	Institute	of	Technology	ด้วยทุน	AIT

รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์
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ประวัติการศึกษา  

 ปริญญาโท	M.B.A.	(การจัดการการเงิน)	2540		 	 	
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(NIDA)

 ปริญญาโท	M.Sc.	(Management	Science/Supply	Chain	Man 
	 agement)	2544	Weatherhead	School	of	Management,	CASE		
	 Western	Reserve	University,	Ohio,	USA	ด้วยทุนรัฐบาลไทย

 ปริญญาเอก	Ph.D.	(Operations	Research)	2545,	Department	
	 of	Operations,	Weatherhead	School	of	Management,	CASE		
	 Western	Reserve	University,	USA	ด้วยทุนรัฐบาลไทย

 Post-Doctoral	Research	(Organizational	Behavior)	2551	
	 Faculty	of	Business,	School	of	Management,	University	
	 of	Technology	Sydney	(UTS),	AUSTRALIA	ด้วยทุน	Endeavour		
	 Research	Fellowship
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	 ปื๊ด	มานะ	ดร.จากปลายนา	แวะมาเที่ยว	Sydney	เพื่อเยี่ยมเอซ	ผู้ได้

รับทุน	Endeavour	มาทำาวิจัยอยู่ที่	UTS	เป็นเวลา	6	เดือน	โดยมีภรรยาสาว	

อาย	 อายาตนะ	 ติดตามมาอยู่ด้วยซักพักแล้ว	 สหายทั้ง	 3	 มานั่งทานมื้อเกือบ

เย็นกันอยู่ที่ร้าน	Pancakes	on	the	Rocks	ร้านแพนเค้กอันลือเลื่อง	

	 “เป็นไง	ปื๊ดชอบมั้ย	สวนสัตว์	Taronga	Zoo”	สาวอายถามอาคันตุกะ

ถึงทริปวันนี้	

	 “ดีมากเลย	 เราชอบหมีโคอาล่า	 มันดูนุ่มนิ่มน่ารักน่ากอด”	 ปื๊ด	 ลูก

ชาวนาผู้ชอบธรรมชาติตอบ

	 “โคอาล่านะ	ไม่ใช่หมีนะ”	หนุ่มเอซชี้แจง

	 “มันเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับจิงโจ้ต่างหาก”	

	 “จริงเหรอ	เห็นใครๆ	ก็เรียกกันว่าหมี	หน้าตาไม่เห็นจะเหมือนจิงโจ้เลย	

แถมวันๆ	ก็เอาแต่นอนเหมือนหมีแพนด้ามากกว่า	ฮ่า	ฮ่า”	ปื๊ดยังรู้สึกเถียงอยู่

	 “ช่าย	 เขานอนเยอะ	 เพราะเขาดูดซึมสารอาหารได้น้อย	 จึงต้องนอน

เพื่อเก็บพลังงาน	 ที่คล้ายจิงโจ้	 ก็เพราะโคอาล่าตัวเมีย	 จะมีกระเป๋าหน้าท้องไว้

เลี้ยงลูกเหมือนกันไง”

	 “อืม	ความรู้ใหม่เลยนะเนี่ย	นายมาอยู่ออสซี่ไม่นาน	รู้เรื่องขึ้นเยอะเลย

นะ”	ปื๊ดเอ่ยชมเพื่อนสนิท

	 “ก็ต้องขอบคุณรัฐบาลออสเตรเลีย เจ้าของทุนใจดีท่ี ให้โอกาสเรามา

เห็นโลกอีกด้านหนึ่ง”	เอซตอบอย่างรู้คุณ

	 “แล้วนายชอบอะไรที่นี่มากที่สุดล่ะ”	

	 “ก็หลายอย่างเลย	 เช่น	 ได้ทำาวิจัยกับ	 Professor	 ทางด้านพฤติกรรม

องค์กร	 ซึ่งให้ความรู้มาเสริมกับงานวิจัยของเราที่เกี่ยวกับเรื่อง	 “ทีมและภาวะ

ผู้นำา”	 ได้อย่างดีเยี่ยม	 แถมยังได้เข้าคลาส	 ได้เข้าร่วมสัมมนาและกิจกรรมของ

Endeavour Australia Cheung Kong Research Fellowship
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คณะ	และได้เพื่อนใหม่ๆ	อีกหลายคนเลย”	เอซแชร์ประสบการณ์ที่ได้รับ

	 “ก็อย่างนาย	 Adam	 รูมเมทของเอซไง	 ฝรั่งอะไรก็ไม่รู้	 เก่งภาษาไทย	

ทั้งพูดได้	เขียนได้	เขาคุยว่าเรียนเอง	ศึกษาเอง	เพราะชอบ”	อายเสริมขึ้น

	 “ช่ายเลย	ถึงภายนอกคนออสซี่จะดูง่ายๆ	สบายๆ	กู้ดดาย	ไมท์	(Good	

day,	 Mate)	 กันไปเรื่อย	 แต่เวลาจะทำาอะไร	 กลับทำาจริงทำาจัง	 มีแพชชั่นมาก”	

เอซสะท้อนถึงสิ่งที่เขารู้สึก

	 “นั่นแหละ	ข้อดีของคนที่นี่เลย	เราต้องเอาสิ่งที่เรียนรู้จากที่นี่กลับไปใช้	

เอาไปเล่าไปสอนลูกศิษย์กัน”	อายว่า

	 “แล้วอยู่ที่นี่มีเรื่องไหน	ไม่สนุกมั้ย”	เจ้าหนูจำาไมปื๊ดถาม

	 “ก็มีนะ	ช่วงแรกๆ	ที่มาคนเดียว	ต้องปรับตัวเยอะ	เพื่อนก็ยังไม่มี	เหงา

เอาการอยู่	 ห้องพักที่จองมาตอนแรกก็ไม่เวิร์ก	 เราจ่ายคนละครึ่งกับรูมเมทชาว

จีน	สองคนแต่อยู่ห้องนอนเล็กเดียวกัน	ปิดส่วนห้องนั่งเล่นไว้ใช้กันเองแค่สองคน	

แถมยังเอาแม่มาอยู่ด้วยเป็นเดือน	ทำากับข้าวเหม็นไปหมด	แต่ช่างมันเถอะ	ผ่าน

ไปแล้ว	 มาอยู่ที่ ใหม่นี่ดีมาก	 มีเพื่อนออสซี่อย่าง	 Adam	 และก็ชาติอื่นด้วย	 ได้

เรียนรู้หลายอย่าง	สนุกดี”

	 “อ้า	นั่นอาหารที่สั่ง	มาแล้ว”	ปื๊ดมองตามเด็กเสิร์ฟอย่างตื่นเต้น	“โอ้โฮ้	

แต่ละจานดูใหญ่อลังมาก	จะกินกันหมดมั้ย”	

	 “ก็ส่ังมาให้ป๊ืดลอง	ท้ังแพนเค้กคาวหวาน	และซ่ีโครงหมู	Pork	Ribs	ท่ีข้ึน

ช่ือ	น่ังกินกันชิล	ชิล	ไม่รีบ	No	Hurries	จริงๆ	ยังมีเครปและก็พิซซ่าด้วย”	เอซว่า

	 “แต่เท่านี้เราก็คงอิ่มตื้อกันแล้ว	 ไม่ต้องห่วงค่ะปื๊ด	 เดี๋ยวเราต้องออก

กำาลังกายเดินกลับไปที่ท่าเรือ	Circular	Quay	กัน”	อายบอกวิธีเผาผลาญแคลอรี่

	 “ไม่ใช่แค่นั้น	 เราต้องไปเดินขึ้นสะพาน	 Sydney	 Harbor	 Bridge	 อีก

ด้วย	วิวบนนั้นสวยมาก	ไปถ่ายรูป	Sydney	Opera	House	บนโน่นยังมองเห็น
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ไปถึงเทือกเขา	 Blue	Mountains	 เลยนะ	หรือถ้าปื๊ดอยากไต่สะพาน	ปีนขึ้นไป

ด้านบนของสะพานก็ได้เลย	ลองเป็น	Spider-Man	ดู”	เอซแนะนำา

	 “ไม่ดีกว่าเอซ	เราเป็นโรค	Acrophobia	กลัวความสูง”	ป๊ืดปฏิเสธทันควัน

	 “ฮ่า	ฮ่า	รู้แล้วเพื่อนรัก	ล้อเล่นน่ะ”	เอซแซวเพื่อน

	 “ที่สูงเราขอบาย	 แต่เดินพื้นราบถึงไหนถึงกันนะ	 จะเดินกลับที่พักเรา

ก็ได้อยู่	ไม่น่าจะไกลมาก	อากาศก็ดีด้วย”	ปื๊ดรีบเสนอสิ่งทดแทน

	 “อืม..เดินจาก	Circular	Quay	กลับไป	Darling	Harbour	ก็น่าจะเกือบ

คร่ึงช่ัวโมงเลย	ต้องถามคุณสุภาพสตรีเราแล้วล่ะว่าจะไหวม้ัย”	เอซหันไปมองอาย

	 “ค่อยๆ	เดินกันไป	ดูวิว	ดูชีวิตยามราตรีของที่นี่	ก็ไม่เลวจ้ะ	 เรื่องเที่ยว

ถึงไหนถึงกัน	 อีกไม่กี่วัน	 ปื๊ดก็จะกลับแล้ว	 เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาปื๊ดไปซื้อของฝากที่	

Paddy	Market	ด้วย”	อายกล่าว

	 “เยี่ยมเลยอาย	 ขอบคุณมาก	 ขอบคุณเพื่อนทั้งสอง	 และเราก็ต้อง

ขอบคุณทุน	Endeavour	ด้วยใช่ไหม	ที่ทำาให้เรามารวมตัวกันได้ที่นี่”	ปื๊ดหยอก

เพื่อนซี้

	 “That’s	right,	Mate.	ใช่เลย	เพื่อน	ใช่เลย	ฮ่า	ฮ่า”	
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ชื่อ-สกุล   

ตำาแหน่ง 	 	 อาจารย์ประจำาภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช	

	 	 	 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

องค์กร	 	 	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร	 	

	 	 	 ลาดกระบัง

ประเภททุน  Endeavour Research Fellowship 2014

สถาบันในออสเตรเลีย Bio21	Institute,	School	of	BioSciences,	
	 	 	 Faculty	of	Science,	The	University	of	
	 	 	 Melbourne

ประวัติการศึกษา	 	 วท.บ.	(ชีววิทยา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		 	

	 	 	 (เกียรตินิยมอันดับสอง)

   ปร.ด.	(ชีววิทยา)	หลักสูตรนานาชาติ	

	 	 	 มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร
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		 ผมได้รับทุน	 Endeavour	 Research	 Fellowship	 ประจำาปี	 ค.ศ.	

2014	 เพื่อเดินทางไปทำาวิจัยเป็นเวลา	 6	 เดือน	 ณ	 Bio21	 Institute,	 School	

of	 BioSciences,	 Faculty	 of	 Science,	 The	 University	 of	Melbourne	

ประเทศออสเตรเลีย	 ผมจบการศึกษา	 วท.บ.	 (ชีววิทยา)	 เกียรตินิยมอันดับสอง	

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และ	 ปร.ด.	 (ชีววิทยา)	 หลักสูตรนานาชาติ	 จาก

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับทุนการศึกษาจากโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้

มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (พสวท.)	 และโครงการ

ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก	(คปก.)	ตามลำาดับ	ผมมีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้าน

อณูชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพของแมลง ชีววิทยาของแมลงและแบคทีเรีย

ร่วมอาศัย	การควบคุมแมลงพาหะนำาโรคและแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี	เป็นต้น

	 ในช่วงเวลา	 10	 ปีที่ผ่านมา	 ผมได้รับทุนวิจัยและทุนเดินทางเพื่อไปหา

ประสบการณ์เพ่ิมเติมในด้านวิชาการและการวิจัยในต่างประเทศจำานวนหนึ่ง	

เช่น	 ในปีค.ศ.	 2015	 ผมได้เดินทางไปปฏิบัติการวิจัย	ณ	 Department	 of	

Genetics,	 The	 University	 of	 Cambridge	 สหราชอาณาจักรเป็นเวลา	 6	

เดือน	และในปีค.ศ.	2014	ผมได้เดินทางไปปฏิบัติการวิจัย	ณ	Department	of	

Forest	&	Soil	Sciences,	The	University	of	Natural	Resources	and	Life	

Sciences,	Vienna	ประเทศออสเตรียเป็นเวลา	2	 เดือน	 เป็นต้น	ทั้งนี้	การได้

รับทุน	Endeavour	Research	Fellowship	จากรัฐบาลออสเตรเลียนั้น	ได้เปิด

โอกาสให้ผมได้เดินทางไปประเทศออสเตรเลียเป็นครั้งแรกในชีวิตครับ		

	 การได้รับโอกาสไปปฏิบัติการวิจัย	ณ	The	University	of	Melbourne	

เป็นเวลา	 6	 เดือนนั้น	 ถือเป็นอีกครั้งหนึ่งในชีวิตที่ทำาให้ผมเกิดความภาคภูมิใจ

ในตนเองที่ได้ไปยังหน่วยงานที่มีจุดแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และตั้งอยู่ ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเป็น
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อันดับ	1	ของประเทศออสเตรเลีย	ซึ่งแน่นอนว่า	ทำาให้ผมได้เรียนรู้เทคนิคและ

ประสบการณ์เพิ่มเติมใหม่ๆ	 หลายประการ	 ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการ	 หรือ

ความรู้ด้านวัฒนธรรม	 ประเพณี	 ภาษา	 และการดำารงชีวิตร่วมกับผู้อื่น	 ซึ่งเป็น

ประสบการณ์ชีวิตที่ผมต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองและส่งผลให้ผมได้รู้จักตัวเองมาก

ขึ้นอีกด้วย	

	 หลังจากที่ผมเดินทางกลับมายังประเทศไทย ผมได้นำาความรู้และ

ประสบการณ์เหล่านั้น	 มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

การทำางานวิจัยและในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี	

	 สำาหรับเมือง	Melbourne	นั้น	หากใครจะไปเที่ยวหรือเป็นผู้ได้รับทุน

ในรุ่นต่อๆ	ไป	ผมขออนุญาตแนะนำาว่า	ให้เตรียมรับมือกับสภาพอากาศในเมือง	

Melbourne	 ซึ่งอาจมีทั้ง	 4	 ฤดูในวันเดียว	 หลายๆ	 เมืองทั่วโลกก็จะเหมือน

เมือง	Melbourne	คือมี	4	ฤดูกาล	แต่ที่แตกต่างออกไปคือเมือง	Melbourne	

นี้สามารถเกิดขึ้นได้ในวันเดียว คือเราอาจจะเห็นท้องฟ้าแจ่มใสตอนออกจาก
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บ้านในตอนเช้า	 แต่พอยืนรอรถเมล์อยู่ดีๆ	 ก็เกิดฝนตกหนัก	 จากนั้นตอนเที่ยง

ฝนหยุด	ก็อาจจะมีลมหนาวพัดมา	ต่อด้วยอากาศร้อนสุดๆ	ในตอนบ่ายก็เป็นได้	

ดังนั้น	ผู้ได้รับทุนในรุ่นต่อๆ	ไปควรจะเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับสภาพอากาศ

ได้ทุกรูปแบบ	หรืออย่างน้อยก็พกร่มสักคันไว้ในกระเป๋าก็ยังดีครับ	จะได้ช่วยให้

เราผ่านพ้นช่วงเวลาฝนตกแบบฉับพลันไปได้ด้วยดีครับ	

	 สุดท้ายนี้	 ผมต้องขอกราบขอบพระคุณรัฐบาลออสเตรเลียที่ ให้โอกาส

ผมได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมือง	Melbourne	ประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา	6	 เดือน	

รวมถึงคุณวาทินี	 ขานวงศ์	 และคุณภาสินี	 รัตนบุรี	 จาก	 Australian	 Govern-

ment	Department	 of	 Education	 and	Training,	 Australian	 Embassy	

ประจำาประเทศไทย	ที่ช่วยประสานงานและดูแลพวกเราผู้ที่ได้รับทุนเป็นอย่างดี

ครับ	ขอให้ทุกๆ	คนมีความสุขกับการใช้ชีวิตในเมือง	Melbourne	เหมือนที่ผม

มีนะครับ

Endeavour Australia Cheung Kong Research Fellowship
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ชื่อ-สกุล   

ตำาแหน่ง 	 	 นักวิจัย

องค์กร	 	 	 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	สำานักงานพัฒนา  

	 	 	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ประเภททุน  Endeavour Research Fellowship 2014

สถาบันในออสเตรเลีย University	of	Technology	Sydney	(UTS)

ประวัติการศึกษา	 	 B.Sc.	in	Physics

	 	 	 Chiang	Mai	University,	Thailand

   M.Sc.	in	Physics

	 	 	 Chulalongkorn	University,	Thailand

   Ph.D.	in	Physics	and	Astronomy	(2011)	

	 	 	 University	of	Birmingham,	UK

ดร.เจษฎา แม่นยำา

Endeavour Research Fellowship
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	 ดร. เจษฎา	 แม่นยำา	 ปัจจุบันเป็นนักวิจัย	 สังกัดศูนย์นาโนเทคโนโลยี

แห่งชาติ	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 ได้รับทุนวิจัย

หลังปริญญาเอก	Endeavour	Research	Fellowship	ประจำาปี	2014	หัวข้อ

เรื่องการวิเคราะห์ความบกพร่องในผลึกสารกึ่งตัวนำาด้วยเทคนิคแคโทโดลูมิเนส

เซนส์ ซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานสำาหรับการพัฒนาวัสดุ

ใหม่ ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์ทางแสง เช่น หลอดไอโอด

เปล่งแสง

		 ในระหว่างการทำาวิจัย	 6	 เดือน	 ภายใต้การปรึกษาของ	 ศาสตราจารย์	

แมทธิว	 ฟิลลิปส์	 ณ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	 ซิดนีย์	 รัฐนิวเซาท์เวลส์	 นั้น	 ผม

ได้รับความรู้ด้านเทคนิคการวิเคราะห์สารกึ่งตัวนำาในเชิงลึก ท้ังจากการลงมือ

ปฏิบัติและการค้นคว้าจากฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยจัด

ไว้ให้อย่างมากมาย โดยอุปสรรคสำาคัญอย่างหนึ่งคือเป็นงานวิจัยที่ยากและ

ต้องทำางานแข่งกับเวลา	 เนื่องจากเป็นโครงการวิจัยระยะสั้น	 ซึ่งสิ่งนี้อาจจะ

ไม่สามารถทำาให้สำาเร็จได้หากไม่ได้รับคำาแนะนำาและช่วยเหลือจากอาจารย์ที่

ปรึกษาอย่างใกล้ชิด	สำาหรับเรื่องนี้	อาจารย์แมทธิวได้รับทราบและเปิดโอกาสให้

ผมได้เข้าไปสอบถามปัญหาที่ติดขัดได้ตลอดเวลา	แม้ว่าท่านจะมีงานส่วนอื่นๆ	ที่

ต้องรับผิดชอบอยู่มากก็ตาม ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ผมประทับใจมากเรื่องหนึ่ง			

	 ในด้านชีวิตความเป็นอยู่	 ผมได้รับการต้อนรับอย่างดีจากศาสตราจารย์	

โทนี	 มูน	 ซึ่งเป็นที่ปรึกษาฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมกับกลุ่มนักศึกษาไทยในซิดนีย์	

และผู้รับได้รับทุน	Endeavour	ในช่วงเวลาเดียวกัน		ที่ ได้พบปะสังสรรค์และให้

คำาแนะนำาเรื่องต่างๆ ทำาให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ ไม่ยาก

นัก	 โดยเฉพาะที่ซิดนีย์มีร้านอาหารไทยที่อร่อยมากอยู่หลายร้าน	 การใช้ชีวิตอยู่

ในเมืองที่มีผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมมาอาศัยอยู่ด้วยกัน ผม

Endeavour Australia Cheung Kong Research Fellowship
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จึงมีโอกาสได้พบกับผู้คนและเรื่องราวต่างๆ		ซึ่งเป็นประโยชน์ที่จะนำามาพัฒนา

ตนเอง	 หรือบางครั้งก็ทำาให้เกิดความภูมิใจในความงามของวัฒนธรรมของไทย	

นับเป็นประสบการณ์ต่างแดนที่คุ้มค่า	 ช่วยปรับมุมมองทั้งเรื่องการทำางานและ

การใช้ชีวิตได้ดี

Endeavour Research Fellowship



 Endeavour Scholarships & Fellowships  |  43 

ชื่อ-สกุล	  

ตำาแหน่ง 	 	 รองคณบดี	บัณฑิตวิทยาลัย

องค์กร	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	

ประเภททุน  Endeavour Research Fellowship 2014

สถาบันในออสเตรเลีย	 University	of	Technology	Sydney	(UTS)

ประวัติการศึกษา  Bachelor	of	Business	Administration	
	 	 	 (Finance	and	Banking)	Thammasat	University

   Master	of	Business	Administration	(Finance)  
	 	 	 Chulalongkorn	University

   Graduate	Diploma	of	Science 
	 	 	 (Interdisciplinary	Studies)	
	 	 	 Edith	Cowan	University,	Australia

   Ph.D.	(Change	and	change	management	
	 	 	 in	higher	education	in	Thailand:	A	case	
	 	 	 study	of	six	Rajabhat	Universities	in	Bangkok,		
	 	 	 Thailand)	The	University	of	Sydney,	Australia

ดร.กิตติวรรณ  สินธุนาวา

Endeavour Australia Cheung Kong Research Fellowship
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	 การเข้าเรียนท่ีมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียท้ังสองมหาวิทยาลัย	

คือ	 The	 University	 of	 Sydney	 และ	 The	 University	 of	 Technology						

Sydney	(UTS)	ให้ประสบการณ์ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	การคิดวิเคราะห์	

การทำาวิจัย	และการสื่อสารภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ	ทั้งการฟัง	การพูด	การ

อ่าน	 และการเขียน	 มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียมีคุณภาพมาตรฐานใน

การจัดการเรียนการสอน	 การให้บริการแก่นักศึกษา	 และความปลอดภัยในการ

ใช้ชีวิต	 อาจารย์และเพื่อนนักศึกษามีความเป็นมิตร	 มีทัศนคติที่ดีต่อนักศึกษา

ต่างชาติ	พร้อมจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และทำางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก

รั้วมหาวิทยาลัย	 ประสบการณ์ที่ ได้รับระหว่างการศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย	

ได้ช่วยให้การดำาเนินชีวิตมีความสมดุล	 ทั้งเรื่องงานและเรื่องสุขภาพ	 ให้ความ

สำาคัญกับประสิทธิภาพของการทำางานบนพื้นฐานของสุขภาพร่างกายและจิตใจ

ที่สมบูรณ์แข็งแรง

	 สิ่งที่ ได้รับจากการทำาวิจัยในช่วงที่รับทุน Endeavour ที่ประเทศ

ออสเตรเลีย คือการพัฒนาตนเอง และทำาให้เข้าใจถึงวิธีการให้คำาปรึกษา

แนะนำาและช่วยเหลือกันของระบบมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย	 ทั้งนี้มี

วัตถุประสงค์สำาคัญ	 ก็เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุด		การไปศึกษาและนำาประสบการณ์ของอาจารย์ที่ประสบความสำาเร็จจาก

ประเทศออสเตรเลียมาเป็นต้นแบบ	 และนำามาปรับใช้กับบริบทของอาจารย์ใน

มหาวิทยาลัยไทย ทำาให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์และช่วยให้การพัฒนา

ตนเองของอาจารย์ไทยมีความชัดเจน	มีแนวทางที่ทำาได้และมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น

	 ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย	 ได้นำามาพัฒนาต่อยอด	 และทำาวิจัยต่อเนื่อง

เพื่อหาแนวทางพัฒนาความเป็นมืออาชีพของอาจารย์ และทำาให้ชีวิตการ

Endeavour Research Fellowship
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ทำางานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของไทยมีทั้งประสิทธิภาพ	 และมีความสุข	

จากการทำางานนั้นๆ

	 ครั้งแรกที่ไปศึกษาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย ต้องปรับตัวในเรื่อง

ของอากาศและอาหาร	 แต่สองสิ่งนี้	 เมื่ออยู่ไปสักระยะ	 ร่างกายก็ปรับตัวได้

และที่สำาคัญ ประเทศออสเตรเลียมีอาหารไทยและมีคนไทยอาศัยอยู่ค่อนข้าง

มาก ความลำาบากเรื่องอากาศและอาหารจะหมดไปภายในเวลาอันสั้น แต่

ประสบการณ์และความประทับใจในการไปศึกษาที่ประเทศออสเตรเลียคือ

ความสุขที่ได้ทำางานร่วมกัน	 ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 และได้รักษามิตรภาพ

อันดี	 ซึ่งทุกวันนี้	 มิตรภาพและความประทับใจเหล่านั้นไม่เคยเลือนหาย	 และ

ยิ่งนานวันยิ่งแนบแน่นและทำาให้ความร่วมมือและการพัฒนางานวิจัยร่วม

กันยิ่งมีมากขึ้น เพื่อนที่เคยศึกษาด้วยกันที่ประเทศออสเตรเลีย เมื่อกลับมา

ประเทศไทยก็มีความผูกพันและติดต่อกันเสมอ

Endeavour Australia Cheung Kong Research Fellowship
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ชื่อ-สกุล   

ตำาแหน่ง 	 	 อาจารย์ประจำาภาควิชาเภสัชเคมี	คณะเภสัชศาสตร์

องค์กร	 	 	 มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเภททุน  Endeavour Research Fellowship 2014

สถาบันในออสเตรเลีย The	Australian	Centre	for	Research	on		 	
	 	 	 Separation	Science	(ACROSS),	School	of		
	 	 	 Physical	Sciences,	University	of	Tasmania

ประวัติการศึกษา	 	 เภสชัศาสตรบณัฑติ	(เกยีรตนิยิม)	คณะเภสชัศาสตร	์	

	 	 	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(เภสัชเคมีและพฤกษเคมี)	 

	 	 	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.นันทนา นุชถาวร

Endeavour Research Fellowship
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	 ในขณะท่ีศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก	 ดร.นันทนา	 ได้รับทุนสนับสนุน

จากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย	 ทำาให้ได้รับโอกาสในการไปทำาวิจัยต่างประเทศที่	 School	 of	 Chemical	

Sciences,	 Dublin	 City	 University,	 Ireland	 เป็นเวลา	 1	 ปี	 6	 เดือน	 	 เมื่อ

สำาเร็จการศึกษาแล้วได้รับรางวัล	Graduate	Thesis	Publication	Award	และ	

Thesis	 Award	 (Physical	 Science	 and	 Technology)	 จากบัณฑิตวิทยาลัย	

มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับทุนสนับสนุนการทำาวิจัยหลังปริญญาเอกจาก	

Endeavour	 Research	 Fellowship	 2014	 เพ่ือไปทำาวิจัยท่ี	 the	 Australian	

Centre	 for	 Research	 on	 Separation	 Science	 (ACROSS),	 School	 of	

Physical	 Sciences,	 University	 of	 Tasmania	 และได้รับทุนเพิ่มเติมจาก	

University	 of	 Tasmania	 เพ่ือทำาวิจัยต่อเป็นระยะเวลา	 1	 ปี	 ซ่ึงในระหว่างน้ีมี

การนำาเสนอผลงานและได้รับรางวัล		highly	commended	poster	presenta-

tion	 award	 จากงาน	 the	 22nd	 Annual	 Research	 and	 Development	

Conference	 in	 Analytical	 and	 Environmental	 Chemistry,	 Flinders	

University,	Adelaide			

	 ปัจจุบัน	ดร.นันทนา	ทำางานที่คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดลใน

ตำาแหน่งอาจารย์	 และใช้เวลาส่วนหนึ่งในการทำางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง	 โดยได้

รับทุนสนับสนุนจากทุนพัฒนาศักยภาพในการทำางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่	

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย

	 การทำาวิจัยที่	ACROSS,	University	of	Tasmania	ซึ่งเป็นสถาบันวิจัย

ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติในด้านเคมีวิเคราะห์ ซึ่งมีความพร้อมทั้งในด้าน

เครื่องมือ	 เทคโนโลยีที่ทันสมัย	 และมีนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถจำานวน

Endeavour Australia Cheung Kong Research Fellowship
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มาก	ทำาให้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	 ร่วมงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนัก

วิจัยอื่นๆ	 เพื่อนำามาพัฒนางานวิจัยของตัวเองได้อย่างดี	 นอกจากนี้ยังมีระบบ

การเรียนการสอนและการติดตามผลที่ดี	 เน้นการฝึกปฏิบัติ	 และการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาตนเอง	ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีและควรนำามาประยุกต์ใช้ในระบบการศึกษา

ของประเทศไทย

		 การรับทุน	 Endeavour	 Research	 Fellowship	 ทำาให้ได้รับ

ประสบการณ์การทำางานวิจัยและได้เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม

ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ได้รับทักษะในการทำางานแบบสหสาขา

ร่วมกับนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่แตกต่างกัน	 นอกจากนี้ยังได้มีส่วน

ร่วมดูแลให้คำาปรึกษานักศึกษาในการทำาวิจัย	จึงได้นำาประสบการณ์ต่างๆ	เหล่า

นั้นมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในประเทศไทย	 	 และสำาหรับงานวิจัยได้

ทำางานวิจัยต่อยอดจากงานที่เคยทำาในระหว่างที่อยู่ประเทศออสเตรเลีย และ

ยังได้รับความร่วมมือจากอาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอย่างต่อเนื่องจนถึง

ปัจจุบัน โดยได้เชิญอาจารย์จากสถาบันดังกล่าว มาบรรยายพิเศษในงาน

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	 ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหิดล	รวมถึงการให้คำาปรึกษาแก่อาจารย์และนักศึกษาด้วย		

Endeavour Research Fellowship
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	 การร่วมงานกับนักวิจัยทั้งในสาขาเดียวกันและสาขาอื่นๆ เช่น	

วิศวกรรมศาสตร์	เทคโนโลยีชีวภาพ	ที่มีความเชี่ยวชาญสูง	เป็นสิ่งที่ท้าทาย		จึง

มีผลให้เกิดการปรับตัวเพื่อเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ	ในระยะเวลาอันสั้น	โดยการ

สืบค้นข้อมูลและแลกเปลี่ยนทัศนคติกับผู้เชี่ยวชาญ	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ

ทำาให้โครงการวิจัยดำาเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น

Endeavour Australia Cheung Kong Research Fellowship
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ชื่อ-สกุล   

ตำาแหน่ง 	 	 อาจารย์ประจำาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

	 	 	 และสารสนเทศ	คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

องค์กร	 	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประเภททุน  Endeavour Research Fellowship 2016

สถาบันในออสเตรเลีย University	of	Southern	Queensland

ประวัติการศึกษา	 	 วศ.บ.	(วิศวกรรมอุตสาหการ)	

	 	 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน

   วท.ม.	(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

	 	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

   ปร.ด.	(วิทยาการคอมพิวเตอร์)	สถาบันเทคโนโลยี 

	 	 	 พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.ปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์

Endeavour Research Fellowship
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	 ผมได้รับทุนวิจัยไปทำาวิจัยที่	University	of	Southern	Queensland	

หัวข้อวิจัยที่ทำาเกี่ยวกับการศึกษาภาพถ่ายสมองของเด็กออทิสติก โดยสาเหตุ

ที่เลือกทำาวิจัยเรื่องนี้เพราะเล็งเห็นว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่สำาคัญ

ในการขับเคลื่อนสังคม การดึงเอาศักยภาพของคน โดยไม่จำากัดว่าคนๆ นั้น

จะมีเพศ	 อายุ	 หรือความบกพร่องทางร่างกายมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ถือ

เป็นแนวทางที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน	 การวิเคราะห์ภาพถ่ายทางสมองของ

เด็กออทิสติกนี้	 จะทำาให้ทราบถึงพัฒนาการทางสมองของเด็กหลังจากที่เข้ารับ

การรักษา	 ทำากิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทางสมอง	 หรือเข้าศึกษา

ในหลักสูตรพิเศษต่างๆ	 ซึ่งจะทำาให้ผู้เชี่ยวชาญ	 นักจิตวิทยา	 แพทย์	 สามารถ

ออกแบบกิจกรรม	หรือวินิจฉัยแนวทางในการรักษาได้ถูกต้องต่อไปได้		

	 อาจารย์ที่ปรึกษา (Prof. Yan Li) มีความเชี่ยวชาญด้านภาพถ่าย

ทางสมอง	 และภาควิชามีความร่วมมือกับโรงพยาบาล	 Toowoomba	 และ

บริษัท	MATLAB	ประเทศออสเตรเลีย	ทำาให้การมาทำาวิจัยของผมในครั้งนี้ได้รับ

ประโยชน์มาก	 จากประสบการณ์ที่เคยไปทำาวิจัยที่ประเทศเกาหลีเมื่อครั้งเรียน

ปริญญาเอก ช่วยให้การปรับตัวเข้ากับบรรยากาศการทำางานที่เพื่อนร่วมงาน

มาจากต่างที่ต่างภาษาได้เร็วขึ้น	

Endeavour Australia Cheung Kong Research Fellowship
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	 ประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตเมื่อเดินทางกลับประเทศไทยคือ	

การนำาเอาความรู้ที่ได้มาต่อยอดงานวิจัย และการประสานความร่วมมือใน

อนาคตกับห้องปฏิบัติการที่	 Prof.	Yan	Li	ท่านเป็นหัวหน้าอยู่	 ในขณะนี้ผมได้

รับมอบหมายให้	 review	บทความวิจัยในวารสาร	Brain	 Informatics,	An	

International	Journal	ของสำานักพิมพ์	Springer	ซึ่งงานที่ผมได้รับมอบหมาย

ใหม่นี้	จะเป็นประโยชน์กับงานวิจัยที่จะทำาต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน

Endeavour Research Fellowship
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ชื่อ-สกุล	  

ตำาแหน่ง 	 	 อาจารย์ประจำาคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

องค์กร	 	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา

ประเภททุน  Endeavour Research Fellowship 2008

สถาบันในออสเตรเลีย	 School	of	Science	and	Health

	 	 	 University	of	Western	Sydney

ประวัติการศึกษา	 	 B.Sc.	(Biology)	Prince	of	Songkla	University

	 	 	 M.Sc.	(Ecology)	Prince	of	Songkla	University

	 	 	 Doctor	of	Philosophy	(Marine	Biology)	

	 	 	 University	of	Technology	Sydney,	Australia
   

ดร.สุธินี สินุธก

Endeavour Australia Cheung Kong Research Fellowship
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	 ดิฉันได้รับทุน	Endeavour	Research	Fellowship	ในปี	2008	เพื่อไป

ทำาวิจัยที่	School	of	Science	and	Health,	University	of	Western	Sydney	

เป็นเวลา	4	เดือน	ซึ่งงานวิจัยนี้	เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาปริญญาโท	ที่ภาควิชา	

ชีววิทยา	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ช่วงเวลาที่อยู่ที่นั่น	

ดิฉันได้เรียนรู้และเพิ่มพูน	 ประสบการณ์ในการทำาวิจัย	 การนำาเสนอผลงานทาง

วิชาการและได้รับรางวัล	Best	Student	Presentation	จากงานประชุมวิชาการ	

Vth	Asian	Pacific	Phycological	Forum	ที่ประเทศนิวซีแลนด์	นอกจากนี้ยัง

ได้เพิ่มพูนทักษะด้าน	 Quantitative	 ecology	 ได้เข้าร่วมทำากิจกรรมต่างๆ	 กับ	

นักศึกษาที่นั่น	 เช่น	 การออกทริป	 เก็บตัวอย่าง	 การทำางานกลุ่มร่วมกัน	 ทำาให้มี

ประสบการณ์ และเข้าใจการเรียนการสอนในประเทศออสเตรเลียมากข้ึน ซึ่ง

สิ่งที่ดีที่สุดอีกอย่างหนึ่งที่ได้จากการไปทำาวิจัย คือการท่ีดิฉันได้มีโอกาสพัฒนา

ตัวเอง สามารถต่อยอดและได้รับทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาเอกที่	

Plant	Functional	Biology	and	Climate	Change	Cluster,	School	of	Life	

Sciences,	University	of	Technology	Sydney	และหลังจากเรียนจบ	ก็ได้มี

โอกาสทำางานเป็น	Post-doctoral	research	fellow	ที่	University	of	Tech-

nology	Sydney	เช่นเดียวกัน	

Endeavour Research Fellowship
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	 เวลา	7	ปีที่ ได้เรียน	ทำาวิจัย	และทำางานในสถาบันการศึกษาในประเทศ

ออสเตรเลีย	 ทำาให้ดิฉันได้เปิดโลกทัศน์	 มีมุมมองที่กว้างขึ้น	 เพิ่มทักษะหลาก

หลาย	ทั้งทักษะในด้านวิชาชีพ	ทักษะทางด้านสังคม	การสื่อสาร	การทำางานร่วม

กับผู้อื่น	 การเรียนรู้ด้วยตนเอง	 รวมถึงได้ประสบการณ์ที่ดี	 	 ได้เรียนรู้วัฒนธรรม

ที่หลากหลาย	 และได้รับแนวคิดต่างๆ	 เช่น	 ความเท่าเทียมกัน	 การให้เกียรติ

กัน	 การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม	 การรักษาสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งเป็น

สิ่งที่ดิฉันได้นำามาใช้ในชีวิตประจำาวัน และใช้ในการทำางานในปัจจุบันที่มีจุด

มุ่งหมายที่อยากจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาให้แก่นักศึกษา

ไทย	 พัฒนานักศึกษา	 สร้างความสัมพันธ์ที่ดี	 และสร้างความร่วมมือระหว่างนัก

วิจัยในประเทศไทยและออสเตรเลีย ตลอดจนการทำาประโยชน์ ให้กับวงการ

วิทยาศาสตร์และวงการการศึกษาไทย

Endeavour Australia Cheung Kong Research Fellowship



56  |  Endeavour Scholarships & Fellowships

ชื่อ-สกุล   

ตำาแหน่ง 	 	 อาจารย์และนักวิจัย

องค์กร	 	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ลำาปาง

ประเภททุน  Endeavour Research Fellowship 2009

สถาบันในออสเตรเลีย The	Australian	Wine	Research	Institute,			
	 	 	 Adelaide

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี	(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
	 	 	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   ปริญญาโท	(วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
	 	 	 University	of	the	Philippines,	Los	Banos		
	 	 	 ประเทศฟิลิปปินส์

   ปริญญาเอก	(วิศวกรรมศาสตร์)	University	of  
	 	 	 Bonn	ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

   การวิจัยหลังปริญญาเอก	(Post	doc.,	Yeast	
	 	 	 Biomolecular)	The	Australian	Wine	Research		
	 	 	 Institute	ประเทศออสเตรเลีย

รศ.ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ

Endeavour Research Fellowship
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	 		ในฤดูร้อน	ปี พ.ศ.	2552	วันเพ็ญ	จิตรเจริญ	ได้รับทุน	Endeavour	

Award	 (Postdoctoral	 research	 fellowship	 2009)	 ไปทำาการวิจัยหลัง

ปริญญาเอกเป็นเวลา	6	เดือน	ณ	สถาบันวิจัยไวน์	(The	Australian	Wine	Re-

search	Institute)	ออสเตรเลีย	เมืองอะดิเลต	(Adelaide)	รัฐออสเตรเลียใต้	ซึ่ง

มีภูมิอากาศแบบเมดิเตอเรเนียน	 และเป็นที่ตั้งของเขตการทำาไวน์ที่สำาคัญแห่ง

หนึ่งของโลก	ในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสสำาคัญมากอีกครั้งหนึ่งของชีวิต	เพราะได้

ร่วมงานกับนักวิจัยที่มีชื่อเสียงของโลกในการพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์ระดับโมเลกุล

เพื่อเพิ่มศักยภาพการสร้างสารให้กลิ่นรสเฉพาะในไวน์ ทำาให้ได้เรียนรู้เทคนิค

การทำาไวน์สไตล์ โลกใหม่ ที่นี่นักวิทยาศาสตร์ทำางานแบบมืออาชีพมาก โดย

เฉพาะการใช้เทคนิคขั้นสูงมาใช้ในการวิจัย ผลการวิจัยต้องได้รับความถูกต้อง

แม่นยำาและมีคุณธรรมในการเผยแพร่	

	 นับว่าเป็นความโชคดีอย่างยิ่งที่	 Endeavour	 Awards	 ได้เปิดโอกาส

ให้พาลูกสาว	สิมิลัน	จิตรเจริญ	ติดตามไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ได้ด้วย	จึงทำาให้ชีวิตการวิจัยเต็มไปด้วยความสุข	สามารถทุ่มเทและมุ่งมั่นในการ

วิจัยอย่างเต็มความสามารถ โดยทุกเช้าจะขี่จักรยานเดินทางออกจากบ้านพัก	

เพื่อมุ่งหน้าสู่สถาบันวิจัยไวน์	 ซึ่งตั้งอยู่บนถนน	 Glen	 Osmond	 ทำาให้ได้เรียนรู้

ธรรมชาติและมิตรภาพ	 รอยยิ้ม	 ภาษาที่ใช้ในการทักทายจากเพื่อนออสเตรเลีย		

บางวันได้มีโอกาสทักทาย	 จิงโจ้	 โคอาล่า	 พอสซั่ม	 และนกแก้วมาร์คอร์	 ที่เกาะ

เป็นฝูงใหญ่บนต้นไม้ ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าในชีวิตนี้จะมีโอกาสได้สัมผัส

บรรยากาศธรรมชาติเช่นน้ีในประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีไปไกลมากแล้วอย่าง

ออสเตรเลีย

	 การรับทุน	 Endeavour	 Awards	 นับได้ว่าเป็นจุดที่ทำาให้ชีวิตต้อง

เปลี่ยนไป กลายเป็นทั้งนักวิจัยและไวน์เมกเกอร์มืออาชีพไปพร้อมกันใน

Endeavour Australia Cheung Kong Research Fellowship
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เวลาต่อมา	 เพราะในระหว่างที่อยู่ที่ออสเตรเลีย	 Endeavour	 Awards	 มักส่ง

สื่อมวลชนแขนงต่างๆ มาสัมภาษณ์ ทั้งที่มาจากประเทศไทยและออสเตรเลีย	

จึงมีหลายครั้งที่ประสบการณ์ของตนเองได้ถูกนำาไปเผยแพร่ ในวารสารและ

หนังสือพิมพ์ชื่อดัง	 เริ่มเป็นที่รู้จักของผู้คนในวงการไวน์มากขึ้น	 เมื่อกลับมาถึง

เมืองไทยได้ไม่นาน ก็ได้รับเชิญให้เป็นไวน์เมกเกอร์ประจำาโรงงานไวน์ชื่อดังใน

ประเทศไทย จากครั้งนั้นเอง ทำาให้ได้รับประสบการณ์และความรู้ที่แตกแขนง

งอกงาม จนสามารถนำาไปเขียนหนังสือเรื่องคู่มือไวน์เมกเกอร์ ซึ่งนับว่าเป็น

หนังสือด้านกระบวนการผลิตไวน์ระดับอุตสาหกรรมเล่มแรกสำาหรับคนไทย มี

โอกาสได้ต่อยอดงานวิจัยและนำาไปเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ ผลงาน

วิจัยได้รับรางวัล	The	best	and	paper	award	ในการประชุมนานาชาติ	ณ	กรุง

ปักกิ่ง	 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี พ.ศ.2556	 สิ่งที่น่าภูมิใจและเป็น

เกียรติประวัติสำาหรับสถาบันและครอบครัว	 คือการได้รับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์

ดีเด่น จากสภาคณบดีคณะเกษตรแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ.2557 และดำารง

Endeavour Research Fellowship
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ตำาแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ในปี	พ.ศ.2559

	 จึงนับว่าเป็นเกียรติประวัติต่อตนเอง ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา	 และประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งที่	 Endeavour	 Awards	 ได้มอบ

โอกาสที่สุดแสนพิเศษน้ี ในการได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย รวมไปถึง

มิตรภาพที่ ได้รับจากชาวออสเตรเลีย ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือทาง

วิชาการนี้จะสืบเนื่องต่อไป	ทั้งในรูปการพัฒนาบุคลากรจากประเทศไทย	และนัก

วิจัยแลกเปลี่ยน	เพื่อมาทำาการศึกษาวิจัยในประเทศไทย

Endeavour Australia Cheung Kong Research Fellowship
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ขจรเดช  จึงประเสริฐกุล
ปารณีย์ ด้วงอิ่ม  
รวีวรรณ บุญฤทธิ์
ฤทัยวรรณ ดุษฎีพงษ์
วิทวัส บุษราคัมวงศ์

Endeavour Vocational Education
and Training Scholarship
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ชื่อ-สกุล	  

ตำาแหน่ง 	 	 Pastry	Chef	(เชฟขนมหวาน)

องค์กร	 	 	 ธุรกิจครอบครัว

ประเภททุน  Endeavour Vocational Education and 

   Training (VET) Award 2011

สถาบันในออสเตรเลีย	 William	Angliss	Institute	of	TAFE

ประวัติการศึกษา  Bachelor	of	Biotechnology,	Faculty	of	
	 	 	 Food	Technology,	Assumption	University

   Certificate	of	Bakery	and	Pastry,	
	 	 	 Oriental	Hotel	Apprenticeship	Program			
	 	 	 (OHAP),	Bangkok

   Advanced	Diploma	of	Hospitality,	
	 	 	 specialising	in	patisserie,	William	Angliss	
	 	 	 Institute	of	TAFE

ขจรเดช  จึงประเสริฐกุล

Endeavour Vocational Education and Training Scholarship
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	 สวัสดีครับ	ผมชื่อ	ขจรเดช	จึงประเสริฐกุล	(ล้ง)	ปัจจุบัน	ผมทำางานเป็น

เชฟขนมหวาน	 (Pastry	 Chef)	 และดูแลกิจการของครอบครัวครับ	 ผมได้รับทุน	

Endeavour	 ในด้าน	 Vocational	 Education	 and	 Training	 (VET)	 Award	

ในปี	 2011	 เป็นระยะเวลา2ปีครับ	 สำาหรับประวัติการศึกษาคร่าวๆ	 ก่อนที่จะ

รับทุน	 ผมจบปริญญาตรีจากมหาลัยอัสสัมชัญ	 (ABAC)	 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ	

(Biotechnology)	สาขาเทคโนโลยีการอาหาร	(Food	Technology)	ครับ	หลัง

จากนั้นก็ได้ศึกษาต่อในระดับ	Certificate	ด้าน	Bakery	and	Pastry	ที่โรงเรียน

วิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ล	 (OHAP)	 ระหว่างนั้นผมก็ได้สมัครทุน	

Endeavour	 นี้และได้รับทุนไปเรียนต่อในหลักสูตร	 Advanced	 Diploma	 of	

Hospitality,	 Specialising	 in	 Patisserie	 ที่	 William	 Angliss	 Institute	 of	

TAFE,	Melbourne	เป็นเวลา	2	ปีครึ่งครับ	

	 ในระหว่างศึกษาอยู่ที่นั่น ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันทำาขนมจาก	

Chocolate	ในการแข่งขัน	“ChocoVIC	Chocolate	Competition	2012”	

และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	และรางวัล	Special	Recognition	Award	ต่อ

มาในปี	 2013	 ก็ได้รับทุน	 International	 Student	Memorial	 Fund	 จาก

สถาบัน	 William	 Angliss	 ในการศึกษาต่ออีกครึ่งปีสุดท้าย	 (ในสมัยนั้นทุน	

Endeavour	 ให้ได้สูงสุดแค่	 2	 ปีแต่หลักสูตรที่ผมลงคือ	 2	 ปีครึ่ง)	 	 และได้มี

โอกาสทำางานในสายที่เรียนมาระหว่างศึกษาอยู่ และเมื่อเรียนจบแล้วก็ได้

งานทำาต่อที่รัฐ	Queensland	

	 สำาหรับจุดแข็งของการเลือกเรียนสถาบันที่นี่	 เพราะเป็นสถาบันที่มีชื่อ

เสียงในด้านการโรงแรมโดยเฉพาะ	ได้รับรางวัลอันดับ	1	หลายปีติดต่อกันในรัฐ	

Victoria	รวมถึงมีระบบการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม	ได้มาตรฐาน	อุปกรณ์เครื่อง

มือต่างๆ	 และบุคลากรก็ครบครันในทุกๆ ด้าน	 ที่สำาคัญหลักสูตรที่สอนนั้น ก็

ตรงตามความต้องการของผมด้วย

Endeavour Vocational Education and Training Scholarship
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	 ประสบการณ์ที่ผมได้รับจากทุน	 Endeavour	นั้นเยอะมากๆ	 ได้เรียน

รู้การใช้ชีวิตในต่างแดนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติ	 รวมถึง

อาหารและขนมที่หลากหลาย	ทำาให้ได้ศึกษาเรียนรู้ควบคู่กันไป ซึ่งเป็นผลดีกับ

สายอาชีพที่ผมได้ศึกษาอยู่ เพื่อนำาไปต่อยอดหรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ขึ้น

มาได้	 รวมถึงการแลกเปลี่ยนทักษะและความรู้ในแขนงต่างๆ	 กับเพื่อนร่วมงาน

และองค์กรต่างๆ	 ที่ผมได้เข้าไปมีส่วนรวมด้วย	 อย่างไรก็ตาม	 วัฒนธรรมที่แตก

ต่างจากบ้านเราในหลายๆ	 ด้านนั้น	 ก็ทำาให้ผมและหลายๆ	 คนที่ ไม่คุ้นเคยต้อง

สับสนนิดหน่อย	 แต่ก็สามารถรับมือกับมันได้ไม่ยาก	 โดยเรียนรู้และปฎิบัติตาม

วัฒนธรรมนั้นๆ ไปพร้อมๆ	กัน	เช่นการข้ามถนน	การรับประทานอาหาร	เป็นต้น

Endeavour Vocational Education and Training Scholarship
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ชื่อ-สกุล   

ตำาแหน่ง 	 	 ศิลปินอิสระ	Art,	Design	and	Technology	Technician		

องค์กร	 	 	 โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์	สุขุมวิท	71		

ประเภททุน  Endeavour Vocational Education 
   and Training (VET) Award 2012

สถาบันในออสเตรเลีย TAFE	Brisbane,	Queensland

ประวัติการศึกษา	 	 ครุศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาศิลปศึกษา	

	 	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ครุศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาศิลปศึกษา	

	 	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   Diploma	of	Visual	Arts,	TAFE	Queensland	

	 	 	 บริสเบน	ออสเตรเลีย

ปารณีย์ ด้วงอิ่ม

Endeavour Vocational Education and Training Scholarship
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	 ในอดีตคิดว่า	 ความสำาเร็จคือความสุขใจ	 ที่เกิดจากบรรลุเป้าหมาย

ต่างๆ	ในชีวิตตามที่คาดหวังไว้	 	แต่ปรากฏว่า	 ในวันที่มีความสำาเร็จพร้อม	ตาม

แบบที่คนทั่วไปให้ค่าไว้	 ความสุขที่ได้รับ	 กลับเป็นเพียงไอเย็นกระทบผิวกาย	

ที่ยังไม่ทันซาบซึมเข้าไปถึงหัวใจ	 ก็สลายไปเสียก่อน	 ความสำาเร็จเหล่านั้นเป็น

เพียงส่วนประกอบในชีวิต	 ที่เราทุกคนมีแตกต่างกันไปตามปัจจัย	 ไม่สามารถ

ยกขึ้นเป็นความสำาเร็จของชีวิตได้		ความสำาเร็จในวันนี้	คือความสุขใจที่เกิดจาก

การทำาหน้าที่ ให้ดีที่สุด	มีประโยชน์ที่สุด	และมีความทุกข์ให้สั้นที่สุด

	 จุดเริ่มต้นจริงๆ	ของการสมัครทุน	Endeavour	VET	Award		เกิดจาก

ความต้องการส่วนตัว	 เพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

ไทย แต่เหตุผลที่บอกทุกคนเมื่อลาออกจากการเป็นอาจารย์ที่คณะครุศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	คือ	ต้องการไปเรียนภาษาอังกฤษ	และเรียนศิลปะ	ซึ่ง

ก็เป็นความจริง	 เนื่องจากบุคลิกตนเองไม่เหมือนนักวิชาการ	 และไม่ชอบพูดถึง

อุดมการณ์ส่วนตัวให้ใครฟัง	เน้นลงมือทำาเงียบๆ	คนเดียวดีกว่า		

	 ซึ่งตลอดเวลา	2	ปี	ที่ ได้เรียนศิลปะที่	TAFE	Brisbane,	Queensland	

นับเป็นการทุบอัตตาของตัวเองที่เคยมี	 ให้แตกกระจายอย่างรวดเร็ว	 ทิ้งความ

คุ้นเคยเดิมๆ เพื่อฝึกฝนตัวเองให้กลายเป็นศิลปินมืออาชีพ ซึ่งถือเป็นโอกาส

ที่หาได้ยาก	 ที่จะได้รำาเรียนกับครู	 ผู้เป็นตัวอย่างของครูที่ดี	 และเป็นศิลปินมือ

อาชีพ		คำาสอน	คำาติชม	คำาแนะนำาต่างๆ	ที่ ได้รับ	ล้วนกลั่นมาจากประสบการณ์

และความจริงใจ	เพื่อหวังให้ศิษย์ได้เห็นศักยภาพของตนเอง				

	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 วิธีการสอนที่เน้นการมองย้อนเข้าไปข้างในตัวเอง	

การติดตามร่องรอยจิตใต้สำานึกที่ปรากฏผ่านผลงาน	 คลี่คลายความหมาย	 ของ

สัญลักษณ์ต่างๆ ทำาให้เกิดความเข้าใจศิลปะในมิติที่ลึกซึ้ง เข้าถึงจิตวิญญาณ

ศิลปิน	 สร้างผลงานออกมาจากแรงบันดาลใจที่สว่างชัด	 ทำาให้รู้สึกแปลกใจกับ

่

Endeavour Vocational Education and Training Scholarship



66  |  Endeavour Scholarships & Fellowships

วิธีการสอนนี้มาก เพราะสามารถเชื่อมโยงกับการเจริญสติทางพุทธได้อย่าง

ลงตัว	 และสามารถทำาให้ศิลปะกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้	 เพียงแค่

เรารู้วีธีการทำาความเข้าใจ

	 อีกทั้งวิธีการสอนนี้	 ยังส่งผลให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์	 คิดเป็น

ระบบ	 คิดอย่างมีเหตุผล	 และสามารถอธิบายเหตุผลในการเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆ	

ได้ เนื่องจากผู้เรียนสามารถเห็นและเกิดความเข้าใจในกระบวนการทางความ

คิดของตัวเองได้	 ฉะนั้นถ้าเราสอนครู	 ให้ครูเกิดคุณลักษณะแบบนี้ ได้	 ครูก็จะ

สามารถถ่ายทอดคุณลักษณะนี้สู่ศิษย์ได้	ในที่สุดเราก็จะสามารถสร้างประชากร

ที่มีตรรกะที่ถูกต้องเหมาะสมได้	การแก้ไขระบบการศึกษาไทย	จึงไม่ใช่เรื่องยาก		

เพียงแต่เราไม่เคยรู้จริงถึงวิธีการสอนแบบนี้มาก่อน		

	 ระบบการสอนที่แตกต่างจากความเคยชินเดิมๆ นี้ ทำาให้เกิดความ

เข้าใจได้ว่า	ทำาไมชาวตะวันตกจึงมีวิธีคิดที่แตกต่างจากคนไทย	ทำาไมออสเตรเลีย

จึงสามารถรักษาสมดุลย์ระหว่างวัฒนธรรมทางเช้ือชาติท่ีหลากหลาย และ

ระบบการจัดการที่มีมาตรฐานไว้ได้ จนเป็นประเทศที่น่าอยู่อันดับต้นๆ ของโลก	

Endeavour Vocational Education and Training Scholarship
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	 ออสเตรเลียมีความหลากหลายทางเช้ือชาติ ทำาให้ได้เรียนรู้	 แลกเปล่ียน

วัฒนธรรม	กับเพ่ือนชาวต่างชาติจากท่ัวทุกมุมโลก		แต่ในขณะเดียวกัน	คนเอเชีย

มักตกเป้าในการถูกคุกคาม	ต้องคอยระวังตัว	ไม่ประมาท	พยายามหลีกเล่ียง	ไม่ไป

มีเร่ืองกับใคร	ปฏิบัติตัวตามกฏหมายของรัฐน้ันๆ	ท่ีตนเองอาศัยอยู่	ทุกอย่างท่ีเรา

ไม่เคยชิน	ก็ต้องปรับตัว	เพราะแน่นอนว่าทุกๆ	ท่ีต้องมีส่ิงท่ีเราชอบและไม่ชอบ		

	 ด้วยความที่บริสเบนเป็นเมืองสงบ คนส่วนใหญ่จึงยิ้มแย้มแจ่มใส	

จริงใจและใจเย็นตามไปด้วย	ในทุกๆ	วัน	ทุกๆ	ที่	ที่เดินทางไป	มักจะได้รับรอย

ยิ้มระหว่างทางเสมอ บริสเบนมีความน่ารักซ่อนอยู่ในทุกมุมตึกและซอกหิน	

ธรรมชาติที่บริสเบนก็ยังสมบูรณ์อยู่มาก	เสียงฝีเท้าของไก่งวงป่าบนหลังคาบ้าน

คือนาฬิกาปลุกในยามเช้า	 กิ้งก่ายักษ์จะมายืนตากผ้าเป็นเพื่อนยามสาย	 มีนก

กาล่า	นกมาคอร์	นกแก้วโลลิคีท	 เดินเล่นเป็นเพื่อนที่สนามหญ้าตอนบ่าย	และ

มีครอบครัวพอซซั่มพุงป่องคอยโผล่มาสอดส่องดอกจักกาแลนด้าที่หน้ากระจก

บ้านยามเย็น		มีความสุขมาก	ที่ได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติ

	 ระบบขนส่งมวลชน	 และสาธารณูประโภคต่างๆ	 ของบริสเบน	 มีระบบ

การจัดการที่เป็นระเบียบเรียบร้อย	 สะดวก	และชัดเจนดีมากๆ	มีความจริงใจใน

การแจ้งเตือนข่าวสารต่างๆ	อย่างจริงจัง	ท้ังการใช้เทคโนโลยี	และระบบ	manual	

รู้สึกเลยว่าประเทศไทยมีศักยภาพมากพอที่จะสามารถพัฒนาตัวเองได้	เพียงแต่

เราต้องทิ้งอคติเดิมๆ	 ที่เราคิดว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้	 เปลี่ยนวิธีการ

คิดใหม่จากรูปแบบเดิมๆ ที่เคยชิน	 สร้างทัศนคติใหม่ให้ตัวเอง	 และกระจาย

ทัศนคตินั้นออกไปสู่สังคมของเรา

Endeavour Vocational Education and Training Scholarship
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ชื่อ-สกุล   

ตำาแหน่ง 	 	 Regional	Admission	Manager	(Thailand	&	Malaysia)		

องค์กร	 	 	 Adcote	School	for	Girls,	UK		

ประเภททุน  Endeavour Vocational Education 
   and Training (VET) Award 2012

สถาบันในออสเตรเลีย William	Angliss	Institute	of	TAFE

ประวัติการศึกษา	 	 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	2	

	 	 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 	 	 Diploma	of	Events	(Industry	Placement	Program)	

	 	 	 William	Angliss	Institute	of	TAFE

รวีวรรณ บุญฤทธิ์

Endeavour Vocational Education and Training Scholarship
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	 ความประทับใจที่มีต่อประเทศออสเตรเลียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมือง

เมลเบิร์น ที่ตนเองได้รับโอกาสจากสถานทูตออสเตรเลียให้ไปศึกษาต่อทาง

ด้านการจัดการอีเว้นท์	 (Event	Management)	 ในปี	 2012	 คือ	 เมลเบิร์นเป็น

เมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผสมผสานระหว่างความเป็นเมืองและ

ธรรมชาติอย่างลงตัว	มีระบบการคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบาย	รวมถึงระบบการ

ศึกษาที่ดีเยี่ยม	 และหลักสูตรที่เลือกเรียนที่	 สถาบัน	William	Angliss	 ถือได้ว่า

เป็นสถาบันวิชาชีพแบบเฉพาะทาง อาจารย์และบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญใน

สาขาโดยเฉพาะ และยังสนับสนุนให้ฝึกฝนและหาประสบการณ์ตามสายงานท่ี

เรียน	ซึ่งตนเองก็ได้มีโอกาสฝึกงานหลากหลาย	เช่น	งานนิทรรศการ	งานสัมมนา

วิชาการ	และงานเทศกาลต่างๆ	อีกสิ่งหนึ่งที่ประทับใจมากๆ	คือการที่ได้มีโอกาส

เป็นอาสาสมัคร	 ทำางานเพื่อสังคมกับหลากหลายองค์กร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำาให้

ตนเองรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือ	ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วย	หรือผู้ด้อยโอกาส

อีกด้วย

Endeavour Vocational Education and Training Scholarship
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	 ปัจจุบัน ความรู้และประสบการณ์ทำางานที่ได้รับหลังจากจบการ

ศึกษาในปี	 2014	 ก็ได้นำากลับมาประยุกต์ใช้กับสายงานด้านการตลาดเกี่ยวกับ

การศึกษา	 การประสานงานและจัดงาน	 การออกบูธตามนิทรรศการการศึกษา

ต่างๆ รวมถึงการให้คำาแนะนำาและแชร์ประการณ์การเรียน	 และการใช้ชีวิตใน

ต่างประเทศ	รวมทั้งการที ่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมจากเพื่อนร่วมชั้นชาวต่างชาติ	 ไม่

ว่าจะเป็น	 ชาวออสเตรเลีย	 สวีเดน	 เกาหลี	 ศรีลังกา	 ก็สามารถนำามาใช้กับการ

ติดต่อประสานงานในปัจจุบันได้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ

	 สำาหรับผู้ที่จะสมัครทุน เพื่อไม่ ให้พลาดโอกาสดีๆ ขอแนะนำาว่าให้

อ่านรายละเอียด และวางแผนเพื่อเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ เนื่องจากเอกสารหรือ

คุณสมบัติที่ทุนต้องการ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำาเนินการ

Endeavour Vocational Education and Training Scholarship
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ชื่อ-สกุล	  

ตำาแหน่ง 	 	 นักเทคนิคการแพทย์	(Laboratory	Technician)	

องค์กร	 	 	 องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน	

	 	 	 (International	Organisation	for	Migration	

	 	 	 (IOM),	THAILAND)

ประเภททุน  Endeavour Vocational Education and 

   Training (VET) Award 2012

สถาบันในออสเตรเลีย	 University	of	the	Sunshine	Coast

	 	 	 Queensland,	Australia

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต	
	 	 	 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์	มหาวิทยาลัยนเรศวร

ฤทัยวรรณ ดุษฎีพงษ์

Endeavour Vocational Education and Training Scholarship
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	 ฤทัยวรรณ ดุษฎีพงษ์ ปัจจุบันทำางานตำาแหน่งนักเทคนิคการแพทย์	

(Laboratory	Technician)	ณ	ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	ขององค์กรระหว่าง

ประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน	(International	Organisation	for	Migration	

(IOM),	 THAILAND)	ก่อนอื่นดิฉันขอกราบขอบพระคุณประเทศออสเตรเลียที่ได้

มอบโอกาสและทุนการศึกษา	2012	Endeavour	Vocational	Education	and	

Training	 (VET)	 Scholarship	 ให้ดิฉันได้ไปศึกษาต่อในสาขาวิชา	 Associate	

degree	in	Science	(Specialised	in	Biomedical	Science),	University	of	

the	Sunshine	Coast	

	 หลังจากที่จบการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา

เทคนิคการแพทย์	 มหาวิทยาลัยนเรศวร	 ดิฉันเป็นเด็กไทยคนหนึ่งที่มีความฝัน

ต้องการจะเป็นเอกทางด้านวิชาชีพทางการแพทย์	 และอยากพัฒนาศักยภาพ

ของตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะช่วยพัฒนา ไม่เพียงแต่

ประเทศของตนเองเท่านั้นแต่ยังมองลึกไปถึงทั่วโลก	

Endeavour Vocational Education and Training Scholarship
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	 ก่อนที่ดิฉันจะได้รับทุนการศึกษา	ดิฉันได้ทำางานทางด้านวิจัยโรคติดเชื้อ	

HIV	 ที่โครงการวิจัยเพื่อการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อ	 เอช	 ไอ	 วี	 (Program	

for	HIV	 prevention	 and	 treatment,	 PHPT)	 ซึ่งเป็น	 Research	Unit	 อยู่

ภายใต้ความร่วมมือของ	 คณะเทคนิคการแพทย์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 และ	

Institut	de	recherche	pour	le	developpement:	IRD	ประเทศฝรั่งเศส	ที่นี่

ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำาให้ดิฉันต้องการสมัครเพื่อขอรับทุนไปศึกษาต่อ	ณ	ประเทศ

ออสเตรเลีย	 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาชีพ	 การวิจัยทางการแพทย์	 และ

การพัฒนาทักษะทางด้านภาษา ซึ่งประเทศออสเตรเลียถือเป็นหนึ่งในประเทศ

ชั้นนำาทั่วโลก ที่มีพื้นฐานทางด้านการศึกษาขั้นสูงระดับสากล รวมถึงทางด้าน

เทคโนโลยีที่ทันสมัย	

	 เมื่อมองย้อนกลับไป	 ณ	 วันที่ดิฉันได้รับทุนการศึกษา	 จนถึงวันสุดท้าย

ของการได้รับทุนการศึกษา เป็นระยะเวลาสองปีครึ่ง ประเทศออสเตรเลีย

ได้มอบรางวัลอันทรงเกียรติและมีค่ามากที่สุดในชีวิตดิฉัน นั่นคือความรู้	

ประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดน	การพัฒนาตนเอง	และความสามารถในการ

ปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่ทั่วโลกรับรู้ว่า	 ประเทศออสเตรเลียเป็น	multicultural	

diversity	 ทุกสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น	 ไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบเป็นราคาได้	 ทุก

อย่างอยู่ที่ความใฝ่รู้และอุตสาหะ	 มุ่งมั่นพยายามเพื่อพัฒนาตนเอง	 ระหว่างที่ ได้

ศึกษาอยู่นั้น	 เชื่อว่านักเรียนทุนทุกท่านอาจมีเวลาท้อแท้	 เหนื่อยและเครียดไม่

น้อยไปกว่าดิฉันแน่นอน	 เพียงแค่คิดว่าเรามาเป็นตัวแทนของคนไทยกว่าหลาย

ล้านคน	 ที่จะแสดงให้ต่างชาติเห็นว่า	 เราก็มีความเป็นเลิศไม่แพ้ใคร	 เพียงเท่านี้

ดิฉันก็มีแรงสู้	ทำาให้ชนะอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาได้

	 ณ	ปัจจุบัน	ดิฉันได้มีโอกาสเข้าทำางานที่	International	Organisation	

for	 Migration	 (IOM)	 ดิฉันไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า	 ประสบการณ์การเป็น

Endeavour Vocational Education and Training Scholarship
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นักเรียนทุนและความรู้ที่ได้เรียนมาได้นำา

มาใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง	 และไม่เฉพาะ

เพียงส่วนตนเท่านั้น	 แต่เป็นประโยชน์ต่อผู้

ลี้ภัยที่ต้องการหลีกหนีจากความวุ่นวายใน

ประเทศของตนไปสู่ประเทศที่มีความสงบ	

ดิฉันมองเห็นเด็กจากครอบครัวผู้ลี้ภัยก็ไม่

แตกต่างจากดิฉันเลย ที่มีความต้องการ

การศึกษาที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อ

อนาคตที่มั่นคง	 สามารถช่วยเหลือแบ่งเบา

ภาระภายในครอบครัวตนเองได้	สิ่งนี้ทำาให้

ดิฉันคิดว่าการนำาความรู้ ความสามารถ

ที่ตนเองมีอยู่ไปช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้น

ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด	 คือสิ่งที่ประเทศ

ออสเตรเลียและประเทศไทยได้สร้างให้

ดิฉันเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง

Endeavour Vocational Education and Training Scholarship
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ชื่อ-สกุล	  

ตำาแหน่ง 	 	 กรรมการผู้จัดการ

องค์กร	 	 	 Beyond	Study	Center	Co.	Ltd.

ประเภททุน  Endeavour Vocational Education and 

   Training (VET) Award 2016

สถาบันในออสเตรเลีย	 Holmesglen	Institute

	 	 	 Victoria,	Australia

ประวัติการศึกษา  Bachelor	of	Businesss	and	Administration		
	 	 	 (Finance),	Thammasat	University

   Diploma	of	Leadership	Management	&	
	 	 	 Advanced	Diploma	of	Human	Resources,
	 	 	 Holmesglen	Institute	(Currently	completing)

วิทวัส บุษราคัมวงศ์

Endeavour Vocational Education and Training Scholarship
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	 สิ่งที่ได้รับจากการศึกษาและใช้ชีวิตในออสเตรเลียนั้นมีมากจริงๆ	ตั้งแต่

ประสบการณ์ชีวิต	 ภาษาอังกฤษ	 เนทเวิร์ค	 ความรู้ที่ได้รับ	 และวิธิการคิดอย่าง

เป็นระบบและมีเหตุผล น่ันคือสิ่งที่ได้รับจากการไปออสเตรเลียด้วยตัวเองใน

รอบแรก	(2007-2011)	ด้วยวีซ่านักเรียน	และโครงการ	Work	and	Holiday	ซึ่ง

ก็ทำาให้มีประสบการณ์กลับมาทำาท้ังกิจการและกิจกรรมเพ่ือสังคมต่อไปได้ และ

ยังทำาให้ตัวเองผูกพันกับออสเตรเลียมากๆ จนถึงทุกวันนี้ (แต่งงานยังได้ไปถ่าย	

pre-wedding	 photo	 shoot	 ท่ีออสเตรเลียเลย)	 จนได้กลับมาอีกคร้ังด้วยทุน	

Endeavour	Scholarships	ในปี	2016	ก็เลยรู้สึกดีใจมากๆ	ครับ	ในรอบน้ี	ส่ิงที่

รู้สึกว่าได้รับมากท่ีสุด	 คือโอกาสในการเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของเนทเวิร์คของศิษย์

เก่า	 และมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ทุน	 Endeavour	 ให้เป็นที่รู้จักกันในวง

กว้างข้ึนไปอีก	โดยอาศัยท้ังตัวเอง	เนทเวิร์คของผู้ได้รับทุน	และหน่วยงานต่างๆ	ท่ี

เก่ียวข้อง	(ได้จัดงานให้ข้อมูลแบบน้ีไปแล้วท้ังในกรุงเทพ	ซิดนีย์	และ	เมลเบิร์น)	

	 สำาหรับในด้านการนำาประสบการณ์และความรู้มาใช้กับการทำางาน		

แน่นอนว่าส่ิงที่กำาลังเรียนอยู่ จะเป็นสิ่งที่เหมาะกับโลกปัจจุบันที่หมุนเร็วข้ึน	

และจะต่างกันกับรอบที่แล้วที่มาออสเตรเลียในปี 2007 ซ่ึงจะสามารถนำามาปรับ

ใช้ได้กับทั้งการดูแลองค์กรที่ทำาอยู่	 และการพัฒนาตัวเอง	 ตลอดจนการส่งต่อ

ความรู้และประชาสัมพันธ์การศึกษาออสเตรเลียได้อย่างมีประสิทธิภาพไปในวง

กว้างมากขึ้นด้วยความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ

	 เนื่องด้วยว่าครั้งนี้เป็นการเดินทางมาเป็นครั้งที่สองแล้ว	รอบนี้จึงพร้อม

กว่าในหลายๆ	ด้าน	ดังนั้นการปรับตัวและเรื่องภาษา	จึงไม่เป็นปัญหาเหมือนกับ

รอบแรกที่มาใหม่ๆ		และเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่	Case	Manager	และทางสถาน

ทูตออสเตรเลียประจำาประเทศไทยเองก็ดูแลผู้ได้รับทุนกันดีมากๆ	ด้วยครับ

	 สิ่งที่เป็นความท้าทายที่สุด คือนำาโอกาสท่ีได้รับนี้ ไปใช้ ท้ังกับตัวเอง

และส่งต่อโอกาสเหล่านี้ โดยการประชาสัมพันธ์ทุนและการศึกษาออสเตรเลีย

Endeavour Vocational Education and Training Scholarship
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ให้กับเยาวชนไทย	 การสร้างกลุ่มของนักเรียนไทยในออสเตรเลีย	 และผู้ถือวีซ่า	

Work	 and	 Holiday	 ที่มีส่วนในการช่วยเหลือผู้ที่อาจจะเพิ่งมาใหม่ๆ	 ต้องการ

ความช่วยเหลือด้านต่างๆ มากสักหน่อย ซึ่งตั้งใจว่าจะจัดการกับความท้าทาย

เหล่านี้	โดยการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ	จากตัวเองก่อน	เริ่มจากน้องๆ	และเพื่อนๆ	ที่

ยินดีช่วยเหลือตรงนี้	เมื่อลงตัวแล้ว	จึงค่อยขยายขนาดของกลุ่มเป้าหมายต่อไป

	 สำาหรับเร่ืองอื่นๆ ที่มองว่าเป็นความท้าทาย คือเรื่องของเมืองท่ีอยู่ท่ี

ต้องปรับตัวกันใหม่บ้าง	 เพราะรอบแรกที่มานั้น	 อยู่ที่	 Sydney	 และรอบนี้เลือก

ที่จะมาอยู่	 Melbourne	 ซึ่งก็ถือว่าปรับตัวไม่ยาก	 อาจจะมีแค่เรื่องอากาศที	่

Melbourne	 จะหนาวกว่า	 และเปลี่ยนแปลงบ่อยกว่าใน	 Sydney	 และความ

ท้าทายในส่วนของการบริหารเวลาของตัวเองที่ต้องเรียน ต้องบริหารกิจการ

และองค์กรที่ทำาอยู่	 	 ดูแลนักเรียนของ	 Beyond	 Study	 และให้คำาแนะนำากับ

น้องๆ	ที่สนใจโครงการ	Work	and	Holiday	และทุน	Endeavour	ต้องคิดและ

จัดการเรื่องกิจกรรมทั้งที่ไทยและออสเตรเลีย	 และที่สำาคัญคือต้องจัดการชีวิต

ส่วนตัวในส่วนอื่นๆ	ให้มี	work	life	balance	ที่ดีสมกับที่มาอยู่ออสเตรเลียด้วย

Endeavour Vocational Education and Training Scholarship
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ผศ.ดร.จิตติมา ประสาระเอ 
ดร.กนก จุลมนต์  
ลักขณา ดอกเขียว  
นรรัตน์ จูโล่  
ดร.ภารดี ตั้งแต่ง  
อ.พญ.ปราณี เกษมศานติ์  
ดร.สุนีย์ บวรสุนทรชัย  
ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม  
รศ.ดร.วันชัย  อัศวลาภสกุล

Endeavour Executive Fellowship
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ชื่อ-สกุล   

ตำาแหน่ง 	 	 อาจารย์ประจำาคณะสิ่งแวดล้อมทรัพยากรศาสตร์

องค์กร	 	 	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประเภททุน  Endeavour Executive Fellowship 2015

สถาบันในออสเตรเลีย	 RMIT	University

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	
	 	 	 สาขาวิศวกรรมชลประทาน	
	 	 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
	 	 	 สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
	 	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

   ปริญญาเอก	(Ph.D.)	
	 	 	 สาขา	Environment	and	Planning,	
	 	 	 RMIT	University	Melbourne,	Australia

ผศ.ดร.จิตติมา ประสาระเอ 

Endeavour Executive Fellowship
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 ก่อนที่	ดร.จิตติมาจะได้รับทุน	Endeavour	Executive	Fellowship	

ในปี	 2015	 นั้น	 ดร.จิตติมาเคยไปศึกษาต่อที่ออสเตรเลียในระดับปริญญาเอก

ที่มหาวิทยาลัย	 RMIT	 มาแล้วในช่วงปี	 2006-2009	 ภายใต้ทุนการศึกษาของ

รัฐบาลไทย	 เมื่อสำาเร็จการศึกษากลับมาที่เมืองไทย	 ดร.จิตติมายังได้รับโอกาส

ให้ไปทำาวิจัยที่	 University	of	 Pannonia,	 Veszprem,	Hungary	ภายใต้ทุน	

Hungarian	Scholarship	Board	Scholarship	อีกเช่นเดียวกัน

	 เมื่ อถามถึ งจุ ดแข็ งของการไปศึกษาดู งานที่ มหาวิทยาลัย ใน

ออสเตรเลีย ดร.จิตติมาได้กล่าวว่า “ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีคุณภาพการ

ศึกษาสูงมาก ในฐานะที่เราเป็นบุคลากรทางการศึกษา การศึกษาดูงานทาง

ด้านการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย	 จึงนับว่าเป็นประโยชน์

มาก สิ่งที่ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์การได้รับทุน	 Endeavour	 Executive	

Fellowship	 และการนำามาปรับใช้ในอาชีพปัจจุบัน	 แม้จะเป็นช่วงสั้นๆ แต่

ก็ ได้ประสบการณ์ที่มีค่ามาก คือได้มี โอกาสเรียนรู้เทคนิคการสอนในสาขา

ต่างๆ	ทั้งแบบ	lecture	และ	tutorial	รวมทั้งวิธีการวัดผล/สอบ	นอกจากนี้ยัง

ได้เรียนรู้การบริหารงานระบบ

การขอตำาแหน่งทางวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยท่ีเราไปศึกษา

ดูงานด้วย นับว่าเป็นประโยชน์

โดยตรงสำาหรับอาชีพอาจารย์ ใน

มหาวิทยาลัยเลยค่ะ”

Endeavour Executive Fellowship
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Endeavour Executive Fellowship

	 “อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการ

ศึกษาดูงานในประเทศออสเตรเลีย	 แทบ

จะไม่มีเลย	 เนื่องจากทุน	 Endeavour	

Executive	 Fellowship	 ดูแลผู้ ได้รับ

ทุนดีมาก	 มีการปฐมนิเทศน์ก่อนที่จะไป

ศึกษาดูงานที่ออสเตรเลีย และเมื่อไป

ถึงแล้ว	 ก็มี	 case	 manager	 คอยดูแล

ตลอด	 รวมทั้งอาจารย์ที่เป็น	 host	 ทาง

มหาวิทยาลัยออสเตรเลียก็ดูแลเราดี

มากๆ	ประทับใจจริงๆ	ค่ะ”



82  |  Endeavour Scholarships & Fellowships

ชื่อ-สกุล	  

ตำาแหน่ง 	 	 ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำากองผู้ช่วย

	 	 	 ผู้พิพากษาศาลฎีกา

องค์กร	 	 	 ศาลฎีกา

ประเภททุน  Endeavour Executive Fellowship 2016

สถาบันในออสเตรเลีย	 Federal	Circuit	Court	of	Australia,	Sydney

ประวัติการศึกษา	 	 นิติศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)				

	 	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เนติบัณฑิตไทย

	 	 	 Master	of	Laws,	New	York	University

	 	 	 Master	of	Laws,	The	University	of	Chicago

	 	 	 Doctor	of	the	Science	of	Law,	

	 	 	 University	of	Illinois

ดร.กนก จุลมนต์

Endeavour Executive Fellowship
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 ก่อนที่จะยื่นใบสมัครทุน		Endeavour	Executive	Fellowship	ผมรับ

ราชการในตำาแหน่งผู้พิพากษามา	9	ปี	โดยทราบเกี่ยวกับทุนจากท่านผู้พิพากษา

สรชา	แสงวิรุณ	ซึ่งเคยได้รับทุนนี้	จึงเห็นว่าน่าจะเป็นโอกาสอันดีในการเพิ่มความ

รู้	ประสบการณ์	และมุมมองให้กับตัวเอง	เพราะส่วนตัวเป็นคนชอบพัฒนาตัวเอง

อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว		เนื่องด้วยทำางานเป็นผู้พิพากษาในแผนกคดีล้มละลายและ

คดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ในศาลฎีกา	 จึงสนใจอยากเรียนรู้กระบวนพิจารณาคดี

ล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการของประเทศออสเตรเลีย	 กฎหมายล้มละลายข้าม

ชาติของประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งการบริหารจัดการคดี ในศาลออสเตรเลีย	

ความยากขั้นแรกของการสมัคร	 คือ	 การต้องติดต่อหา	Host	 Institution	 ให้ได้

ก่อนยื่นใบสมัคร	 ด้วยความที่ไม่รู้จักผู้พิพากษาคนใดในออสเตรเลียเป็นการส่วน

ตัวมาก่อน	 ก็ต้องเริ่มค้นหาก่อนว่า	 ศาลใดในประเทศออสเตรเลียที่มีเขตอำานาจ

ในคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการ	พอเจอศาลแล้วจึงติดต่อไปหลายแห่ง	แต่ยัง

ไม่ได้รับการตอบกลับ	จนกระทั่งได้รับการตอบรับจาก	Federal	Circuit	Court	

of	Australia	ที่	Sydney	นับว่าเป็นเพราะดวงและโชคดีมากจริงๆ	ที่ท่านอธิบดีผู้

พิพากษาของศาลนี้ชอบและรักเมืองไทยมาก	 ท่านเลยสนับสนุนการมาฝึกอบรม

ของผมอย่างเต็มที่					

	 เน้ือหาที่ได้ทำาในช่วงหนึ่งเดือนที่ไป ขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นคนกำาหนด

ทั้งหมด	โดยปรึกษากับทางท่านอธิบดีและผู้อำานวยการของศาล	ได้มีโอกาสแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้พิพากษาหลายท่านและเข้าร่วมฟังการพิจารณาคดี	โดย

มีผู้พิพากษาท่านหนึ่งให้นั่งบนบัลลังก์คู่กับท่านด้วย	 โดยเป็น	Honorary	Guest	

Judge ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ของเขาทุกคนให้เกียรติผมในระดับเดียวกับท่ี

เขาให้เกียรติผู้พิพากษาบ้านเขา	 ซึ่งประทับใจมาก	 ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยมุมมอง

กับทนายความและนักบัญชีที่มีชื่อเสียงหลายคน	 และได้ร่วมงาน	 Opening	 of	

Endeavour Executive Fellowship



84  |  Endeavour Scholarships & Fellowships

Law	Term	2016	Dinner		ของ	Law	Society	of	New	South	Wales	ศึกษาดู

งานระบบ	Electronic	Filing	ของ	Federal	Court	และยังเข้ารับฟังการบรรยาย

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีล้มละลายและคดี

ฟื้นฟูกิจการ	ได้แก่	Australian	Financial	Security	Authority	(AFSA)	Austra-

lian	Restructuring	Insolvency	&	Turnaround	Association	(ARITA)	และ	

Australian	Securities	and	Investments	Commission	(ASIC)	

	 ปัญหาในการบริหารจัดการคดีของศาลออสเตรเลียหลายๆ เรื่องก็

เหมือนกับของศาลไทย	 ซึ่งก็ทำาให้สบายใจมากขึ้นว่าศาลไทยไม่ได้เป็นศาลเดียว

ในโลก	 วิธีการแก้ปัญหาในหลายๆ	 ส่วนก็คล้ายๆ	 กับบ้านเราคือ	 พยายามนำา

เทคโนโลยีมาช่วย	 แต่ก็ติดขัดเรื่องงบประมาณ	 การไปครั้งนี้เป็นการเปิดมุมมอง

โดยเฉพาะในส่วนของการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ	 ซึ่งก็ได้นำามาใช้งานจริงใน

แง่การนำาเสนอกฎหมายออสเตรเลียและแนวคำาพิพากษาของศาลออสเตรเลีย	

มาเป็นตัวอย่างในการตีความกฎหมายไทย ในกรณีที่ศาลไทยยังไม่เคยมีแนว

คำาพิพากษาหรือคำาอธิบายมาก่อน ปัญหาและความท้าทายเรื่องใหญ่ๆ ก็ไม่มี	

เพราะพอทราบอยู่แล้วว่าอะไรควรทำาและอะไรไม่ควรทำาก การติดต่อประสาน

งานทุกเรื่อง	ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบและเป็นมืออาชีพกันอยู่แล้ว นับ

เป็นประสบการณ์	1	เดือนในออสเตรเลียที่มีค่าอย่างยิ่งครับ

Endeavour Executive Fellowship
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ชื่อ-สกุล   

ตำาแหน่ง 	 	 นักวิชาการศึกษา	สำานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษา	

	 	 	 ต่างประเทศ

องค์กร	 	 	 สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	

	 	 	 กระทรวงศึกษาธิการ

ประเภททุน  Endeavour Executive Fellowship 2014

สถาบันในออสเตรเลีย	 University	of	Technology	Sydney	(UTS)

ประวัติการศึกษา	 	 การศึกษาบัณฑิต	สาขาภาษาอังกฤษ	

	 	 	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	มหาสารคาม

   ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการสอนภาษาอังกฤษ	

	 	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	 	

ลักขณา ดอกเขียว 

Endeavour Executive Fellowship
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 ลักขณา	 ดอกเขียว	 ได้รับทุน	 Endeavour	 Executive	 Fellowship	

เพื่อไปศึกษาดูงานระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์	 (University	 of	

Technology	Sydney:	UTS)	ด้าน	Student	Mobility	และ	International	

Engagement	เมื่อปี	2557

	 เหตุผลที่สมัครทุนน้ีเพราะว่า “นอกจากต้องการพัฒนาศักยภาพและ

สมรรถนะที่จำาเป็นสำาหรับการทำางานด้านต่างประเทศแล้ว ยังสนใจท่ีจะเรียนรู้

กลไกที่ออสเตรเลียใช้ในการถ่ายทอดนโยบายด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมความ

เป็นสากลของอุดมศึกษา ซึ่งออสเตรเลียมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดและเป็น

พันธมิตรสำาคัญของไทยมายาวนาน ทั้งยังเป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียนอีก

ด้วย จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการที่จะไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ

เรียนรู้จากออสเตรเลีย	 เพื่อนำาความรู้ที่ได้มาพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา

ระหว่างทั้งสองประเทศค่ะ”

	 ลักขณาไม่เคยไปศึกษาในต่างประเทศก่อนหน้าที่จะได้ทุนดูงานที่

ออสเตรเลีย การไปเยือนสถาบันการศึกษาออสเตรเลียครั้งนั้น “ทำาให้ได้เปิด

โลกทัศน์ สร้างมิตรภาพ และเข้าใจในสังคมออสเตรเลียที่มีความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม	 ช่วยเพิ่มทักษะการทำางานในสภาพแวดล้อมแบบพหุวัฒนธรรม

ได้เป็นอย่างดี	 ทุกวันนี้ก็ยังติดต่อกับมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษาดูงานอยู่ค่ะ	 และ

ตัวเองก็เป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างมหาวิทยาลัยที่นั่นกับมหาวิทยาลัย

ไทยผ่านทางเครือข่ายการทำางานที่เราสร้าง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการริเริ่ม

โครงการและกิจกรรมใหม่ๆเป็นอย่างมากค่ะ นอกจากนั้นก็ยังได้มี โอกาสช่วย

ประชาสัมพันธ์และให้คำาแนะนำาเล็กๆ น้อยๆ สำาหรับผู้ที่สนใจจะสมัครทุนนี้

ด้วยค่ะ”		

Endeavour Executive Fellowship



 Endeavour Scholarships & Fellowships  |  87 

	 เมื่อมองย้อนกลับไป	ชีวิตในซิดนีย์สอนอะไรหลายๆ	อย่าง	โดยเฉพาะ

การมองโลก	มองคน	การปรับมุมเพื่อมองต่าง	ความเข้าใจและชื่นชมการอยู่ร่วม

กันในสังคมที่มีความแตกต่างอย่างกลมกลืน	“ประทับใจมากกับความเอื้ออาทร

อย่างจริงใจ	 และการอุทิศตนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของ	 Supervisor	 และ

การใส่ใจกันของคนออสเตรเลียที่มีต่อคนต่างชาติ	แม้ในเรื่องที่บางคนเห็นว่าเป็น

เรื่องที่ ไม่สำาคัญ อย่างเช่นไมตรีจิตจากผู้โดยสารที่กล่าวคำาขอบคุณต่อคนขับรถ

โดยสารก่อนที่จะลงจากรถ	 การร่วมใจกันเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน	 ซึ่ง

เมื่อได้กลับมาเมืองไทยก็นำามาปฏิบัติเองด้วยค่ะ ถึงแม้ว่าจะได้มีโอกาสเป็น

ส่วนหนึ่งของ	UTS	และใช้ชีวิตในซิดนีย์ในเวลาช่วงสั้นๆ	แต่ก็ทำาให้เราได้สัมผัส

และเข้าใจถึงมิตรภาพที่จริงใจ	 ทำาให้เกิดความสุขใจและแรงบันดาลใจให้มีพลัง

ในการทำางาน	 ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญยิ่งในการสานต่อการทำาคุณประโยชน์ให้กับการ

ศึกษาของไทยต่อไปค่ะ”

Endeavour Executive Fellowship
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	 สำาหรับผู้ที่สนใจสมัครทุนเอนเดเวอร์ประเภทศึกษาดูงานขอแนะนำาว่า	

ความมุ่งมั่นและการเตรียมตัวที่ดีเป็นกุญแจสำาคัญ	“หาองค์กรที่จะรับเราเข้าไป

ศึกษาเรียนรู้	และระบุในใบสมัครให้เจาะจงว่าจะไปศึกษาด้านใดแทนที่จะเขียน

แค่กว้างๆ นอกจากนี้ก็ให้เขียนถึงกิจกรรมเพื่อสังคมที่เคยทำา	 เพราะเป็นอีกส่วน

สำาคัญที่ช่วยเพิ่มโอกาสการได้รับทุนค่ะ”

	 ลักขณาขอเป็นกำาลังใจให้ทุกคนได้ก้าวออกไปสัมผัสชีวิต อย่างที่

วุฒิสมาชิก	 เจ	 วิลเลียม	ฟุลไบรท์	 (1989)	กล่าวไว้ว่า	“To	see	the	world	as	

others	see	it	and	allow	for	the	possibility	that	others	may	see	something	

that	we	have	failed	to	see,	or	may	see	it	more	accurately.”

Endeavour Executive Fellowship
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ชื่อ-สกุล   

ตำาแหน่ง 	 	 หัวหน้าหมวดวิชาคอมพิวเตอร์

องค์กร	 	 	 โรงเรียนประชาคมนานาชาติ	บางนา	กรุงเทพฯ

ประเภททุน  Endeavour Executive Fellowship 2014

สถาบันในออสเตรเลีย	 The	Armidale	School,	Armidale

				 	 	 New	South	Wales

ประวัติการศึกษา	 	 Bachelor	of	Arts,	University	of	New	England

	 	 	 Armidale,	Australia

   Master	of	Arts,	University	of	the	Thai 

	 	 	 Chamber	of	Commerce

  

นรรัตน์ จูโล่

Endeavour Executive Fellowship
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 ผมเคยได้รับทุน	 John	 Crawford	 scholarship	 จากประเทศ

ออสเตรเลีย	 เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี	 เมื่อปี	ค.ศ.	1992	ที่เมือง	Armidale	

และในปี	 ค.ศ.	 2014	 ก็ได้รับทุน	 Endeavour	 Executive	 Fellowship	 จาก

ประเทศออสเตรเลียอีกครั้งหนึ่ง	 ซึ่งดีใจมากที่ ได้กลับไปเมือง	 Armidale	 อีก

ครั้งหลังจากเรียนจบจากที่เมืองนี้มาเกือบ	20	ปีแล้ว	

	 การศึกษาที่ออสเตรเลียไม่ ใช่แค่นั่งฟังเล็กเชอร์เฉยๆ ต้องมีสัมมนา

กลุ่มย่อยด้วย	 นักศึกษาต้องอ่านหนังสือมาแล้วมาโต้แย้งกัน	 โดยมีอาจารย์เป็น

ผู้ควบคุม	สนุกมากและก็ท้าทายมากเช่นเดียวกัน

	 การได้รับทุนครั้งนี้ ได้ขอไปเรียนรู้การเรียนสอนเป็นเวลาหนึ่งเดือน

ที่โรงเรียน	 The	 Armidale	 School	 ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน	 สอนตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบมัธยมศึกษา	 แต่ระดับมัธยมจะรับเฉพาะนักเรียนชาย	 และก็มีทั้ง

แบบประจำาและไปกลับ สิ่งที่ประทับใจตั้งแต่วันแรกที่ไปถึง คือเห็นว่าทั้งครู

และนักเรียนแต่งตัวดีมาก	 ครูใส่สูทเกือบทุกคน	 นักเรียนก็มีเครื่องแบบที่สง่า

งามมาก	 เลยถามอาจารย์ที่ ได้รับมอบหมายให้มาคอยดูแล	 อาจารย์บอกว่าเรา

ต้องการสร้างเด็กของเราให้เป็นสุภาพบรุษทั้งภายนอกและภายใน

	 อีกสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือ	 ระดับมัธยมต้นที่	 The	 Armidale	 School	

ไม่มีการบ้าน	 นักเรียนต้องตั้งใจเรียนและทำาความเข้าใจในห้องเรียน	 ถามทันที

เมื่อมีข้อสงสัย	 หลังเลิกเรียนก็ทุ่มเทให้กับกีฬา โดยเฉพาะกีฬารักบี้	 วันเสาร์ก็ไป

แข่งกับโรงเรียนต่างๆ	 ได้มีโอกาสตามทีมไปแข่งกับ	 King	 College	 ที่	 Sydney	

ระหว่างทางเราแวะทานข้าว นักเรียนทุกคนจะเช็คเครื่องแบบให้เรียบร้อยก่อน

ลงจากรถ	และก็เข้าคิวเรียบร้อย	ไม่ส่งเสียงดัง	น่าประทับใจจริงๆ

	 ในห้องเรียนทุกวัน นักเรียนจะทำาความเคารพครูตอนเดินเข้าห้อง เคย

คิดว่ามีเฉพาะในเมืองไทยซะอีก	เด็กเชื่อฟังครูมาก	แต่ก็มีความน่ารักของเด็ก
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มัธยมต้นอยู่ด้วย	 นักเรียนทุกคนจะได้รับ	 MacBook	 Pro	 จากโรงเรียนคนละ

หนึ่งเครื่อง	 และหลังจากที่ครูสอนเสร็จ	 เด็กก็จะลงมือทำางานบนเครื่องของตัว

เอง	 เด็กทุกคนตั้งใจมาก	 ไม่มีใครแอบเล่นเกมเลย	 ทุกวันตอนสิบโมงครึ่งก็จะม	ี

Morning	Tea	Time	ครูทุกคนก็จะมารวมกัน	ดื่มชา	พูดคุยกัน	 เด็กก็จะได้รับ

แจกผลไม้	เป็นเวลาที่ดีมาก	ทำาให้ครูสนิทกัน	ทุกเช้าก่อนที่เด็กจะเข้าเรียน	ก็จะ

มีประชุมครูก่อนด้วย

	 มีเรื่องกังวลนิดหน่อยเพราะได้พาภรรยากับลูกชายอายุ	10	ขวบ	ไปด้วย	

และก็ไม่ทราบว่า	จะให้ครอบครัวทำาอะไร	ผู้อำานวยการที่ โรงเรียนใจดีมาก	เสนอ

ให้ลูกชายเข้าเรียนด้วย	ดีใจสุดๆ	ชุดนักเรียนและคอมพิวเตอร์ก็ให้ยืม	ลูกชายได้

เพื่อนใหม่เยอะมาก	เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจที่สุดของครอบครัวเราครับ
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ชื่อ-สกุล	  

ตำาแหน่ง 	 	 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	คณะมนุษยศาสตร์

	 	 	 และสังคมศาสตร์	

องค์กร	 	 	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเภททุน  Endeavour Executive Fellowship 2015

สถาบันในออสเตรเลีย	 Edith	Cowan	University

ประวัติการศึกษา	 	 ศศ.บ.	ภาษาอังกฤษ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

	 	 	 ศศ.ม.	ภาษาและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา

			 	 	 มหาวิทยาลัยมหิดล

	 	 	 Ph.D.	(Translation	Studies),	University	

	 	 	 of	Warwick,	United	Kingdom

ดร.ภารดี ตั้งแต่ง



 Endeavour Scholarships & Fellowships  |  93 

Endeavour Executive Fellowship

 เรื่องของเรื่องเริ่มมาจากวันหนึ่งในปี	 2014	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้

มีโอกาสต้อนรับพี่สาวคนสวยใจดีของเราเหล่า Endeavour	 Thailand	พี่เดียร	์

วาทินี	 ขานวงศ์	 ผอ.ฝ่ายการศึกษา	 สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำา

ประเทศไทย ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวการรับสมัครทุน	 Endeavour	 เหมือนฟ้าจะเป็นใจให้วันนั้นเราอยู่ ในหมู่

อาจารย์ผู้ร่วมต้อนรับและเข้าฟังการบรรยายด้วย	 นอกจากเนื้อหารายละเอียด

ของทุนที่สุดแสนจะ	privilege	อย่างยิ่งแล้ว	รอยยิ้มหวานๆ	ของพี่เดียร์และคำา

พูดที่ทิ้งท้ายไว้ในวันนั้นก่อนจากกันว่า	 “อาจารย์	 อย่าลืมมาสมัครให้ได้นะคะ”	

….	 อย่างไรไม่รู้	 เย็นวันนั้น	 กลับบ้านมาพร้อมกับเอกสารรายละเอียดของทุนที่

พิมพ์มาจากเว็บไซต์	ติดมือกลับมานอนอ่านอย่างละเอียด

	 ในการสมัครทุนครั้งนี้	 ทุกอย่างทำาผ่านระบบออนไลน์	ความพร้อมและ

ความถี่ถ้วนในการจัดการเอกสารเพื่อประกอบการสมัครจึงเป็นสิ่งท่ีสำาคัญมาก		

สิ่งที่ยากที่สุดโดยส่วนตัวสำาหรับเรา	คือการเริ่มหา	connection	ที่มหาวิทยาลัย

ในออสเตรเลีย	 เพราะผู้สมัครจะต้องได้รับการตอบรับจาก	 host	 university	

ก่อน	จึงจะสามารถสมัครได้	เนื่องจากเราไม่เคยไปออสเตรเลียมาก่อนเลยในชีวิต	

ไม่เคยรู้จักใครเลยที่นั่น	 เราตัดสินใจใช้วิธีการสองแบบคือ	 หนึ่ง	 ขอความช่วย

เหลือจากอาจารย์ผู้ใหญ่ในการหา	 connection	 และสอง	 ลุยเดี่ยว	 ส่งอีเมล์ไป

แนะนำาตัวเองกับมหาวิทยาลัยที่อยากจะไป	สรุปผลได้ความว่า	มนุษย์โลกนั้นไซร้	

อาจยอมไว้ใจคนแปลกหน้าประหนึ่งเคยได้รู้จักกันมาก่อน	หากคนแปลกหน้านั้น

ได้รับการรับรองจากคนที่เขารู้จักอยู่ก่อนแล้ว… ด้วยความเมตตาอย่างสูงจาก

ท่านคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ที่กรุณา

ติดต่อ	Dr	Jim	Cross	แห่ง	Edith	Cowan	University	ให้ในเบื้องต้น	และในที่สุด

เราก็ได้คำาตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้จาก	Dr	Jim	Cross	ผู้อารี	
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	 เรา	 upload	 เอกสารทั้งหมดที่จำาเป็นล่วงหน้าก่อนวันสมัครร่วมเดือน	

เป็นการสมัครทุนครั้งแรกในชีวิตที่คาดเดาอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเดียว ก่อนหน้า

นี้ จากประสบการณ์ที่เคยได้รับทุนต่างประเทศมาบ้าง ส่วนใหญ่ความมั่นใจ

ว่าจะได้หรือไม่ได้รับทุน	 มักจะมาในตอนที่เข้าสอบสัมภาษณ์	 ได้เจอท่านคณะ

กรรมการตัวเป็นๆ	ที่จะป้อนคำาถามเราตรงๆ	ณ	จุดนั้น	สัญชาตญาณเราจะบอก

ได้ว่าทุนนี้ทุนนั้น	เราจะมีโอกาสมากหรือน้อย	คู่แข่งของเราเป็นใคร	น่ากลัวขนาด

ไหน	นั่นก็พอจะรู้ได้		แต่ไม่ใช่สำาหรับทุน	Endeavour	ค่ะ	เพราะพอส่งใบสมัคร

แล้ว	ทุกอย่างก็หายไปเลยกับสายลม	เพราะเป็นทุนที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์		เรา

ก็ดำาเนินชีวิตต่อไปตามครรลอง	อีกประมาณ	9	 เดือน	ก็ครบกำาหนดประกาศผล

ทุน	และในวันนั้น	4	พ.ย.	2014		ปิ๊งป่อง!!	อีเมล์ประกาศผลทุนก็ส่งมาถึง	บอก

กล่าวแสดงความยินดีว่า	 คุณคือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นสมาชิก	 En-

deavour	Family	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	จำาได้ว่าตอนที่ได้รับอีเมล์ฉบับนั้น	เราอยู่

ในช่วงเดินทางไปทำางานที่โตเกียว	ได้แต่กรีดร้องเสียงดังลั่นห้องด้วยความดีใจ

	 จนถึงวันนี้	มีคนถามเยอะมากว่าทำาอย่างไรให้ได้ทุน	Endeavour	ก็ขอ

ตอบอย่างโดยสัตย์จริงบริสุทธิ์ใจ ไม่ได้คิดจะกวนหัวใจใครแต่อย่างใดว่า “ไม่รู้

เหมือนกัน” เพราะที่เราทำาก็คือพยายามเตรียมเอกสารหลักฐานของเราให้ครบ

ถ้วน	ถูกต้องที่สุดก็เพียงเท่านั้น	
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	 ชีวิต	4	เดือนใน	Perth	ณ	ECU	(Edith	Cowan	University)	มีแต่เรื่อง

สนุกสนานน่าจดจำา	บางทีสนุกสนานเสียจนเลือนๆ	ไปเหมือนกันว่านี่ฉันมาด้วย

ทุนดูงานวิชาการนะนี่	อะไรจะ	enjoy	life	ได้มากมายขนาดนี้	เริ่มจาก	Super-

visor	 ที่แสนใจดี	 Dr	 Jim	 Cross	 ที่คอยดูแลเราเป็นอย่างดี	 ช่วยจัดตารางเดิน

สายให้ได้พบกับเหล่าผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ ในสายงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

เพื่อให้เราได้รู้จักและเรียนรู้งานด้วย	 หลายท่านสละเวลามาติวให้แบบตัวต่อตัว

หลายชั่วโมง	 เพื่อให้เราเห็นโครงสร้างการทำางานติดต่อต่างประเทศอย่างแจ่ม

แจ้ง ที่สำาคัญยิ่งกว่าการสอนคือ	 การแสดงตัวอย่างให้เห็น	 โดยการปฏิบัติงาน

อย่างมืออาชีพ			และในโปรแกรมเกือบสุดท้ายก่อนกลับ	อ.	Jim	ท่านยังพาเรา

เข้าเยี่ยมคารวะท่านอธิการบดีแบบ	exclusive	สุดๆ	ในห้องทำางานส่วนตัวของ

ท่านอธิการบดีอีกด้วย	นับว่าเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่ง

	 นอกเหนือจากการดูงาน อาจารย์ที่ปรึกษาก็สนับสนุนอย่างยิ่งให้เรา

สำารวจตรวจตราทำาความรู้จักกับเมือง	 ทำาความรู้จักผู้คนในท้องถิ่น	 เราได้เพื่อน

ใหม่ที่คอยให้ความช่วยเหลือมากมาย	 ทั้ง	 case	manager	 ที่ทาง	 Endeavour	

จัดหาให้	เพื่อนคนไทย	คนออสเตรเลีย		คนอินเดีย	คนจีน	คนที่เคยเป็นคนแปลก

หน้าเหล่านี้กลับกลายมาเป็นเพื่อนซึ่งให้ความเมตตาเราอย่างมากมาย ท้ังเปิด

บ้านต้อนรับ	 ให้ที่พักพิง	 ขับรถพาเที่ยวชมสถานที่โน่นนี่	 พาไปเลี้ยงข้าว	 หรือ

แม้แต่ให้เวลาเราหลายต่อหลายชั่วโมงเพื่อทำาความรู้จักซึ่งกันและกัน	 เป็นเพื่อน

คุยแก้เหงาเรายามคิดถึงบ้าน

	 4		เดือนใน	Perth	ด้วยโอกาสที่	Endeavour	มอบให้นี้	ไม่ใช่แค่ความ

เจริญเติบโตในเชิงวิชาชีพที่เห็นได้เป็นรูปธรรม		แต่ที่จรดลึกในความทรงจำายิ่งไป

กว่าก็คือ	ความเบ่งบานของมิตรภาพที่อบอุ่นที่เรายังคงระลึกถึงอยู่เสมอ



96  |  Endeavour Scholarships & Fellowships

Endeavour Executive Fellowship

ชื่อ-สกุล	  

ตำาแหน่ง 	 	 Instructor	in	Dermatology	

องค์กร	 	 	 สาขาตจอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	

	 	 	 ภาควิชาตจวิทยา	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประเภททุน  Endeavour Executive Fellowship 2015

สถาบันในออสเตรเลีย Occupational	Dermatology	Research	and	
	 	 	 Education	Centre	(ODREC),	Skin	and	Cancer	
	 	 	 Foundation	Inc,	Victoria

ประวัติการศึกษา  M.D.	(Second	class	honors),	Faculty	of	Medicine	
	 	 	 Siriraj	Hospital,	Mahidol	University

   Diplomate	Thai	Board	of	Dermatology

	 	 	 Certificate	of	Attendance	

   Visiting	Fellowship	in	Research	and	Clinical	
	 	 	 Practice	in	Occupational	Dermatology	and	
	 	 	 Contact	Dermatitis,	Skin	and	Cancer	
	 	 	 Foundation	Inc,	Victoria,	Australia

อ.พญ.ปราณี เกษมศานติ์
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	 หลังจากจบการศึกษาเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาตจวิทยา (โรคผิวหนัง)	

ได้ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์แพทย์ สาขาตจอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	

ภาควิชาตจวิทยา	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 โดยมีภาระงานทั้งด้าน

การบริการ การเรียนการสอนทั้งก่อนและหลังปริญญา รวมทั้งงานวิจัย โดย

เฉพาะงานด้านการทดสอบภูมิแพ้ผิวหนัง	 เมื่อทำางานได้สักระยะ	 ก็เริ่มต้องการ

หาประสบการณ์เพิ่ม	 เพื่อนำามาปรับปรุงงานที่ทำาอยู่	 จึงเริ่มมองหาสถาบันที่

มีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้	 ซึ่งออสเตรเลียเป็นหนึ่งในนั้น	 และเมื่อทราบว่ามีทุนการ

ศึกษาดูงานของรัฐบาลออสเตรเลีย	 จึงตัดสินใจสมัครทุนประเภท	 Endeavour						

Executive	Fellowship	ประจำาปี	2015

	 ทุนที่ ได้รับ	ทำาให้ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานด้าน	Occupational	Der-

matology	และ	Contact	Dermatitis	 ท่ี	Occupational	Dermatology	Re-

search	and	Education	Centre	(ODREC),	Skin	and	Cancer	Foundation	

Inc,	Victoria,	Australia	ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านผื่นแพ้สัมผัส	และ

โรคผิวหนังจากการทำางาน	 และเนื่องจากเป็นเพียงสถานที่เดียวในรัฐวิคตอเรีย

ที่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ จึงเป็นสถานที่รับส่งต่อผู้ป่วยจากภายในรัฐและจาก
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รัฐข้างเคียง	 เช่น	South	Australia	ทำาให้มีผู้ป่วยจำานวนมาก	และด้วยความที่

เมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีคนหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมอย่างมาก	มีทั้งชาว

ตะวันตกผิวขาว	ผิวผสม	และชาวเอเชีย	(ซึ่งใกล้เคียงกับคนไทยและคนอาเซียน)	

ทำาให้มีความแตกต่างของโรคผิวหนัง	ซึ่งน่าสนใจและเหมาะกับการศึกษาเรียนรู้

เป็นอย่างยิ่ง	นอกจากนี้	host	ที่รับเข้าดูงาน	คือ	Assoc.	Prof.	Rosemary	L.	

Nixon	 เป็นทั้งแพทย์ผิวหนัง	 และแพทย์เฉพาะทางด้านโรคจากการทำางาน	 มี

ความรู้กว้างขวาง ทำางานวิจัยในแขนงนี้เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่อยู่ตลอด	

และเป็นที่รู้จักของผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้จากทั่วโลก

	 ดังนั้น	การไปศึกษาที่	Skin	and	Cancer	Foundation	Inc.	เมลเบิร์น	

ออสเตรเลีย	จึงช่วยเปิดโลกทัศน์	เพิ่มประสบการณ์ที่เราสนใจ	ได้มีโอกาสทำาวิจัย	

และเขียนหนังสือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ	 ซึ่งความรู้ที่ ได้รับ	 ก็ได้นำามาปรับใช้ในการ

ทำางานซึ่งเกี่ยวกับการทดสอบภูมิแพ้ผิวหนัง	รวมทั้งการเรียนการสอน	โดยเฉพาะ

สำาหรับแพทย์ประจำาบ้านผิวหนัง	 สามารถให้การตรวจวินิจฉัย	 รักษาผู้ป่วยได้

ครอบคลุมมากขึ้น	 โดยเฉพาะทางด้านโรคผิวหนังจากการทำางาน	 นอกจากนี้ยัง

เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน	 เมื่อกลับมาก็ยังคงติดต่อกับอาจารย์

และเพื่อนร่วมงานที่นั่น	 สามารถทำาวิจัยร่วมกัน	 และเป็นการเพิ่มช่องทางด้าน

การศึกษาให้แพทย์รุ่นน้องและลูกศิษย์แพทย์ผิวหนังหรือแพทย์ที่สนใจต่อไป		
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ชื่อ-สกุล   

ตำาแหน่ง 	 	 อาจารย์ประจำาคณะกายภาพบำาบัด

องค์กร	 	 	 มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเภททุน  Endeavour Executive Fellowship 2016

สถาบันในออสเตรเลีย	 University	of	Sydney

ประวัติการศึกษา	 	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(กายภาพบำาบัด)	

	 	 	 มหาวิทยาลัยมหิดล

   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(กายภาพบำาบัด)      

	 	 	 มหาวิทยาลัยมหิดล

   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(กายภาพบำาบัด) 

	 	 	 มหาวิทยาลัยมหิดล

  

ดร.สุนีย์ บวรสุนทรชัย
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	 สวัสดีค่ะ	 ดิฉันชื่อ	 สุนีย์	 บวรสุนทรชัย	 ปัจจุบันทำางานเป็นอาจารย์ที่

คณะกายภาพบำาบัด มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ โปรแกรมที่เสนอไปในการสมัคร

ทุน	 Endeavour	 คือ	 การมาศึกษาดูงาน	 เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์

ด้านงานวิจัย ร่วมกับการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ด้านการวิจัยและการ

ศึกษาระดับหลังปริญญาค่ะ	

	 แน่นอนว่าการประสบความสำาเร็จในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันของดิฉัน	

เช่น	 การได้รับทุนศึกษาเล่าเรียน	 ความสำาเร็จและความก้าวหน้าในการทำางาน	

ทุนวิจัย	 รางวัลนักวิจัย	 ทุนศึกษาดูงาน	 และอื่นๆ	 นับเป็นความภาคภูมิใจของ

ตนเองและสมาชิกในครอบครัว	ทุกสิ่งที่ได้	เกิดจากความพากเพียร	การทำางาน

หนัก	 แต่ทั้งหมด	 ดิฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้มันมา	 เพียงแต่คิดว่าจะทำา

มันให้ดีที่สุดตามกำาลังความสามารถที่มี และจะปรับปรุงข้อบกพร่องของตน

อย่างไรเพื่อให้สามารถบรรลุงานต่างๆ	ได้เท่านั้น	สิ่งที่พิเศษที่สุดอีกเรื่องสำาหรับ

ดิฉัน	คือการได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุน	Endeavour	ในครั้งนี้	ช่วงเวลาที่วิเศษนี้

จะประทับอยู่ ในความทรงจำาตลอดไป

	 ในแง่ของประสบการณ์ที่ได้รับ แม้ว่าดิฉันจะพอมีพื้นฐานเกี่ยวกับการ

วิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบสามมิติอยู่บ้าง	 แต่ข้อมูลความรู้ที่ซับซ้อนบางอย่าง	

จำาเป็นที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญให้คำาแนะนำา	 การได้มีโอกาสมาครั้งนี้	 นับเป็นโชคดี

ของดิฉันที่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับโมเดลเท้า	 เพื่อใช้ในการประเมินการเคลื่อนไหวที่

ซับซ้อนของข้อต่อต่างๆ ภายในเท้า และได้เรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงลึกซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก	Professor	Richard	Smith ความรู้

ที่ได้รับ จะช่วยให้สามารถนำาไปปรับประยุกต์ใช้สำาหรับงานวิจัยทางคลินิก	 และ

ถ่ายทอดต่อไปยังนักศึกษาในลำาดับถัดไป และนับเป็นโชคดีของดิฉันอีกอย่างท่ี

เพิ่งได้รับทราบการประกาศผลทุนวิจัยจาก สกว. สิ่งที่ ได้ศึกษาเรียนรู้ครั้งนี้จะ
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เป็นประโยชน์อย่างมากในการต่อยอด

งานดังกล่าว	 กอร์ปกับการได้เครือข่าย

การทำางานร่วมกัน

	 แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่

ดิฉันได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากการเดิน

ทางครั้งนี้อย่างมากถึงขนบธรรมเนียม

วัฒนธรรมจะแตกต่ า งกั น แต่ ก็

สามารถสัมผัสถึงความอบอุ่น การ

ช่วยเหลือเก้ือกูลและความเป็นมิตร

จากผู้คนรอบข้างที่นี่ตั้งแต่วันแรกที่

เดินทางมาถึง แม้ผู้คนจะดูเร่งรีบกับ

การดำารงชีวิตแต่ก็ไม่ได้ละเลยการช่วยเหลือกัน	 ในรั้วมหาวิทยาลัยที่นี่	 เต็มไป

ด้วยบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี	 ความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ในงานของสมาชิก

ทำาให้เราบรรลุเป้าหมายเพื่อที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกัน ดิฉันได้มีโอกาส

เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในโครงการวิจัยที่กำาลังดำาเนินการอยู่ หน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย	เริ่มตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์การวิจัย	 เป็นผู้เข้าร่วมการวิจัย	ไปจนถึง

ควบคุมเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ขณะเดียวกันก็ได้มีโอกาสเขียนบทความ

ปริทรรศ	และทำาการเก็บข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับโมเดลเท้าด้วย	

	 ดิฉันขอทิ้งท้ายว่า	 “แน่นอนว่า..	 โชค	 ไม่ได้เข้าข้างใครเสมอไป	 ความ

พยายาม	และความมุ่งมั่นที่สัตย์ซื่อ	เป็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่า	หากใครมี...ก็จะสำาเร็จใน

สิ่งที่ปรารถนาได้ไม่ยาก”
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ชื่อ-สกุล	  

ตำาแหน่ง 	 	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	

องค์กร	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	

ประเภททุน  Endeavour Executive Fellowship 2014

สถาบันในออสเตรเลีย	 Queensland	University	of	Technology	

ประวัติการศึกษา	 	 ปริญญาตรีด้านการสื่อสารมวลชน	

	 	 	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   ปริญญาโทนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต	

	 	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ปริญญาเอก	International	Communication,

	 	 			 Macquarie	University,	Australia

ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม

Endeavour Executive Fellowship
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	 ผมทำางานในอาชีพสื่อสารมวลชนมาก่อน ก่อนที่จะผันตัวมาเป็น

อาจารย์ในปี	2540	ชีวิตก็ไม่ได้ประสบความสำาเร็จทั้งหมด	คงเป็นสัจธรรมแห่ง

ชีวิตที่ทุกอย่างมีขึ้นและต้องมีลง	แต่เราก็ถือว่าเราได้เรียนรู้กับทุกย่างก้าวที่ผ่าน

มา	การได้รับการคัดเลือกจาก	Endeavour	Fellowship	ถือเป็นเกียรติประวัติ

แห่งความภาคภูมิใจอันหนึ่งของชีวิต เพราะนี่เป็นรางวัลที่ผ่านการกลั่นกรอง

และคัดเลือกอย่างเข้มข้น และเป็นการดำาเนินงานโดยหน่วยงานแห่งรัฐบาล

ออสเตรเลีย

	 Host	ของผมคือ	Queensland	University	of	Technology	(QUT)	

ซึ่งตั้งอยู่เมืองบริสเบน ความสัมพันธ์ของผมเริ่มจากการได้รู้จัก Professor	

ท่านหนึ่งซึ่งมีประสบการณ์สอนและเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกให้

กับนักศึกษาต่างชาติ ในออสเตรเลียมากว่า 30 ปี และเป็นผู้ที่เข้าใจความ

เป็นออสเตรเลีย	 และการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ที่ต้องเชื่อมโยงออสเตรเลียกับ

ภูมิภาคเอเชีย	 ทำาให้เราทั้งสองคนมีความคิดร่วมกัน	 และผลักดันโครงการการ

พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ	 ให้ไปศึกษาและอบรมที่ออสเตรเลีย	

เราทั้งสองจึงมีความภาคภูมิใจที่ได้เปิดโอกาสอาจารย์ของเราไปเรียนต่อที่

ออสเตรเลียในหลากหลายสาขา	แม้จะมีจำานวนเพียง	4-5	คน	แต่เราคิดว่าเป็น

จุดเริ่มต้นที่ดี

	 ตอนที่ผมไปเรียนปริญญาเอกที่ออสเตรเลีย ทุกอย่างมุ่งเน้นไปที่

วิทยานิพนธ์	 เวลาเกือบทั้งหมดอยู่กับกองตำารา	 เอกสาร	และห้องสมุด	 เราอาจ

จะมีความลุ่มลึกในหัวข้อวิทยานิพนธ์ แต่เราไม่ได้รู้จักความเป็นอุดมศึกษา

ของออสเตรเลีย	 ดังนั้นช่วงเวลาที่สวมเสื้อ	 Endeavour	 ไปออสเตรเลียรอบ

ใหม่	 แม้จะเพียงเวลา	5	สัปดาห์	ทำาให้เรารู้จักระบบการบริหารอุดมศึกษาของ

มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียมากขึ้น	ไปดูว่าเค้าบริหารเชิงวิชาการอย่างไร	มีการ

Endeavour Executive Fellowship
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กำาหนด	 Qualification	 framework	 ซึ่งประเทศไทยประยุกต์มาใช้ในปัจจุบัน	

เราได้รู้ว่าเค้าทำาอย่างไรเพื่อพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า	 Internationalisation	 กระทั่ง

มีการกำาหนดตัวชี้วัด	 (KPI)	 ว่านักศึกษาของเขาอย่างน้อย	 15	 เปอร์เซ็นต์	 จะ

ต้องมีประสบการณ์กับการไปแลกเปลี่ยน	 หรือมีปฏิสัมพันธ์แง่มุมใดมุมหนึ่งกับ

ต่างประเทศ	เป็นต้น

	 ทั้งหมดทำาให้เราได้หันมามองกับมหาวิทยาลัยเล็กๆ ที่เราทำางานอยู่	

ทำาอย่างไรจึงจะพัฒนามหาวิทยาลัยของเราให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น	 แน่นอน

ว่าเราคงไม่ได้เดินตามสิ่งที่เราเห็นมาทั้งหมด เพราะทุกมหาวิทยาลัยต่างก็มี

บริบทที่แตกต่างกัน	 แต่ประสบการณ์ที่เราได้รับจากออสเตรเลีย	 ก็เป็นการจุด

ประกายบางอย่างให้กับเราและก้าวต่อไปที่เรากำาลังเดิน

	 การไปใช้ชีวิต	5	สัปดาห์ที่	QUT	ต้องยอมรับว่าเค้าทำา	Schedule	ให้

เราดีมาก	โดยจัดให้เราไปพบกับ	Deputy	Vice	-Chancellor	ซึ่งเปรียบเหมือน
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กับรองอธิการบดีในบ้านเราจนครบทุกคน	ทั้งหมด	6	คน	เราได้มีโอกาสสนทนา

แลกเปลี่ยนกับแต่ละท่าน ซึ่งรับผิดชอบงานแตกต่างกัน ตั้งแต่การบริหาร

วิชาการ	 การวิจัย	 การเงิน	 ทรัพย์สิน	 วิเทศสัมพันธ์	 การประสานงานองค์กร

ธุรกิจ	 ฯลฯ	 โชคดีที่เรามีประสบการณ์บริหารและทำาการบ้านอย่างดี	 ทำาให้เรา

สามารถแลกเปลี่ยนกับทุกท่านในประเด็นที่เจาะลึกได้ ส่วนการใช้ชีวิตโดย

ทั่วไปนั้น	ก็โชคดีอีกที่เราเป็นศิษย์เก่าออสเตรเลียที่เคยมาเรียนถึง	5	ปี	ทำาให้ไม่

ต้องปรับตัวมาก	ก็คงได้แต่ทำาให้ตัวเองมีความสุขไปพร้อมๆ	กับการเรียนรู้อะไร

ใหม่ๆ	ที่นี่
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ชื่อ-สกุล	  
ตำาแหน่ง 	 	 รองศาสตราจารย์ประจำาภาควิชาจุลชีววิทยา 
	 	 	 คณะวิทยาศาสตร์
องค์กร	 	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประเภททุน  Endeavour Research Fellowship 2008
   Endeavour Executive Fellowship 2015
สถาบันในออสเตรเลีย	 Commonwealth	Scientific	and	Industrial	  
	 	 	 Research	Organisation	(CSIRO)	
	 	 	 University	of	Queensland	
 ประวัติการศึกษา		 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วท.บ.)	สาขาวิชาพันธุศาสตร์		  
	 	 	 (เกียรตินิยม)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		

   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(วท.ม.)	สาชาวิชา
	 	 	 การจัดการเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(ปร.ด.)	สาขาวิชาอณูพันธุศาสตร์
	 	 	 และพันธุวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.วันชัย  อัศวลาภสกุล
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	 สำาหรับผมนั้น ผมไม่ได้เป็นศิษย์เก่าที่จบจากสถาบันการศึกษาใดๆ

จากประเทศออสเตรเลีย แต่ผมโชคดีที่ได้รับทุน Endeavour Fellowships ถึง	

2	ครั้ง	 ในการไปศึกษาวิจัยเทคโนโลยีที่	 St.	 Lucia,	 Brisbane,	Queensland	

ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งในการเดินทางแต่ละครั้ง ก็มีความประทับใจกับ

ประเทศออสเตรเลียเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความมีนำาใจ	และความช่วยเหลือ

ของชาวออสเตรเลียกับคนต่างชาติ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศ

ออสเตรเลีย	ซึ่งไม่แพ้ชาติใดๆ

	 ประสบการณ์และสิ่งที่ท้าทายสำาหรับผม คือการศึกษาและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ	 ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ	 สามารถนำาไปใช้ได้จริง	

ซึ่งรวมถึงช่วงเวลาที่อยู่ ในประเทศออสเตรเลีย และสำาหรับผมเองได้มีโอกาส

กลับไปที่ออสเตรเลียถึงสองครั้ง แม้จะห่างกัน 7 ปีก็ตาม ซึ่งในการไปครั้ง

แรกนั้นเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ	 Bovine	 Herpes	 Simplex	 Virus	 ที่ก่อให้เกิด

โรคในวัว เป็นการศึกษาเชิงลึกเพื่อที่จะหาวิธีการในการยับยั้งการเพิ่มจำานวน

ของไวรัส และในการเดินทางไปครั้งที่สองได้ทำาการศึกษาต่อจากงานวิจัยครั้ง

้
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แรก โดยงานวิจัยในครั้งนี้ ได้พบโมเลกุลที่มีความสามารถในการยับยั้งการ

เพิ่มจำานวนของไวรัสดังกล่าวได้ ถือว่าเป็นการเดินทางที่ประสบความสำาเร็จ

ทั้ง 2 ครั้ง	อย่างไรก็ดี 	 ในการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นั้น	 เปรียบได้

เหมือนกับการใช้ชีวิต	ที่จะต้องมีสิ่งที่ท้าทาย	ปัญหา	หรืออุปสรรค	เป็นบางเวลา	

และย่อมเข้าใจได้ว่า	 เมื่อคนเราพยายามที่จะทำาสิ่งที่ท้าทาย	 ในกรณีนี้คือการ

ศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์		ซ่ึงโดยมากก็เก่ียวกับการทดลอง	ผลการทดลอง

หรือการวางแผนการทำางานท่ีไม่ได้เป็นไปตามท่ีวางไว้ ซ่ึงอาจเกิดจากปัจจัย

หลายๆ	อย่าง	โดยเฉพาะอย่างย่ิง	ปัจจัยท่ีเราไม่สามารถควบคุมได้	ก็จะเกิดความ

กระวนกระวายใจ	 เสียใจบ้าง	 คิดโน่นคิดนี่บ้าง	 ซึ่งเป็นปกติทั่วไปสำาหรับทุกคน	

รวมถึงตัวผมเอง	 บางครั้งท้อบ้าง	 รู้สึกแย่บ้าง	 และคิดลบบ้าง	 ซึ่งทั้งหมดทำาให้

เกิดความทุกข์ใจ	 สำาหรับวิธีการที่จะรับมือกับสิ่งดังกล่าวเหล่านั้น	 คือปล่อยให้

มันเป็นไป	คิดยังไง	รู้สึกยังไง	ก็ปล่อยไปตามนั้น	เพราะการที่จะหยุดมันไว้	อาจ

จะทำาให้รู้สึกอึดอัดหรือเก็บกดลงภายในใจ	ทำาให้เกิดความเครียด	จากนั้นความ

รู้สึกต่างๆ	เหล่านั้นจะค่อยๆ	ลดลงและหายไป	ซึ่งจะเร็วหรือช้า	ขึ้นอยู่กับบุคคล

และสิ่งที่เกิด	 อันที่จริงแล้ว	 เราควรจะทำาใจยอมรับในสิ่งที่เกิด	 ไม่ต้องมีความรู้

สึกใดๆ	กับสิ่งเหล่านั้น	เพราะมันได้เกิดขึ้นแล้ว	และไม่สามารถแก้ไขอะไรได้	
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	 อย่างไรก็ดี	 หลังจากที่ความรู้สึกต่างๆ	หายไปแล้ว	หรือเมื่อยอมรับได้

แล้ว	 ก็กลับมาพิจารณาถึงสาเหตุที่แท้จริง	 ว่าเกิดจากอะไร	 และพยายามแก้ไข

ปัญหาด้วยตนเองก่อนเป็นลำาดับแรก โดยรวบรวมจากแหล่งความรู้ต่างๆ ที่

สามารถค้นคว้าและหาได้เอง	 ถ้านำาไปใช้แล้วไม่ได้	 หรือไม่เข้าใจ	 ก็จะสอบถาม

หรือรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่มีประสบการณ์	 ซึ่งโดยมากมักให้ผลที่ดี	 สิ่งที่

บอกมานี้	 ถึงแม้จะกว้างแค่ไหน	 แต่ผมเชื่อว่ามันสามารถนำาไปใช้รับมือได้กับ

ทุกปัญหาในชีวิต	สิ่งต่างๆ	เหล่านี้ทำาให้ผมมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ	พยายามที่จะ

ทำางานและการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์มาจนถึงปัจจุบัน	 ส่งผลให้เกิดความ

ก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ทำาอยู่	ขอขอบคุณทุน	Endeavour	ที่ ให้โอกาสและ

สนับสนุนผมให้ได้มีโอกาสไปศึกษาและทำาวิจัยที่ประเทศออสเตรเลียในช่วง

หนึ่งของชีวิต	ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีที่จะจดจำาไว้ในใจตลอดไป
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Department of Education and Training
Australian Embassy Bangkok

Tel: +66 2 344 6493
Fax: +66 2 344 6303
Email: aei.bkk@dfat.gov.au

www.thailand.embassy.gov.au
https://internationaleducation.gov.au/endeavour


