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เยี่ยมเยียน......มหาวิทยาลัยในสิงคโปร์
Visit to…..University in Singapore
สุกัญญา เทพโซ๊ะ ศษ.ม. (Sukanya Thepso, M.Ed.)1
ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ พย.ม.(Siriphan Siriphan, M.N.S.)2
อรทัย พรมเทพ ศศ.ม. (Orathai Promtape, M.A.)3
ธสินาภรณ์ แดงดี ศศ.บ.(Thasinaporn Dangdee, B.A.)4
งานวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีเป้าหมายทีจ่ ะยกระดับมาตรฐานของวารสารเข้าสูก่ าร
เป็นวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติในอนาคต จึงเตรียมความพร้อมในการดำาเนินงานหลากหลายรูปแบบ
และหนึง่ ในนัน้ คือ การศึกษาดูงานจากการจัดทำาวารสารในหน่วยงานต่างๆ ซึง่ สำาหรับปีนพ้ี เิ ศษกว่าปีทผ่ี า่ นมา
เพราะมีการศึกษาดูงานด้านวารสารในต่างประเทศด้วย คณะทีมงานจึงช่วยกันพิจารณาคัดเลือกมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศที่อยู่ในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตกลงที่จะไปประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากเป็นประเทศที่ทัน
สมัย มีมหาวิทยาลัยชั้นนำาที่มีผลงานทางวิชาการเผยแพร่และมีชื่อเสียง ประกอบกับระยะทางในการเดิน
ทางไม่ไกลจากนราธิวาสอีกทั้งค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก ซึ่งและต้องขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ทีใ่ ห้โอกาสคณะทีมงานวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้เปิดโลกทัศน์ ไปศึกษา
ดูงานด้านการจัดทำาวารสารทีม่ หาวิทยาลัยใหญ่ ๆ 2 แห่งในประเทศสิงคโปร์
สถานทีด่ งู านแห่งแรก คือ National University Singapore (NUS) มหาวิทยาลัยแห่งชาติของ
สิงคโปร์ เป็นมหาวิทยาลัยชัน้ นำาระดับโลก เปิดสอนหลากหลายสาขาวิชา และมีสาขาในต่างประเทศด้วย มีนกั ศึกษา
กว่า 30,000 คน จากกว่า 100 ประเทศทัว่ โลก เน้นการเป็น
มหาวิทยาลัยทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและมีความรูเ้ ชิงลึกเกีย่ วกับประเทศใน
แถบเอเชียโดยเฉพาะสถานทีต่ ง้ั ของมหาวิทยาลัยอยูบ่ นเนินเขา มีความ
ทันสมัย บรรยากาศ ภายนอกอาคารร่มรืน่ พืน้ หญ้าเขียวขจี มีถนนขึน้
ไปถึงอาคารแบบลักษณะวนขึน้ ไป บรรยากาศภายในอาคารเรียนค่อน
ข้างเงียบเพราะเป็นช่วงปิดเทอม
อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
3
อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
4
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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คณะทีมงานได้เข้าฟังการบรรยายสรุปโดย Dr.Paul H. Kratoska ผูจ้ ดั การของสำานักงาน Nus Press
Pte. Ltd. ซึง่ Dr. Paul ได้บรรยายถึงการดำาเนินงานของ Nus Press ว่าเป็นกิจการของมหาวิทยาลัยโดยตรง
ในการทีจ่ ะผลิตหนังสือ ตำาราหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนของอาจารย์ ตั้งขึ้นเพื่อการค้าโดยเฉพาะ มี
การจำาหน่ายหนังสือทั้งภายในประเทศทวีปเอเชียและจนทั่วโลก สำาหรับเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่เป็นเรื่อง
ราวในเอเชีย มีกระบวนการผลิตคล้ายคลึงกับวารสารของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คือ เมือ่ ผูเ้ ขียนส่ง
เรือ่ งเข้ามาลงตีพมิ พ์จะมีการตอบรับ แก้ไขปรับปรุงผลงาน ตรวจสอบความถูกต้องกันหลายรอบทีเดียว จนกระทัง่
ผลงานเสร็จสมบูรณ์ ก็จะจัดส่งต้นฉบับไปยังโรงพิมพ์ซง่ึ เป็นในลักษณะการจ้างพิมพ์ เมือ่ ได้เป็นรูปเล่มแล้วจะนำามา
จัดจำาหน่ายในหลากหลายรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็นหน้าร้านของสำานักงาน การเปิดบูท๊ ในงานแสดงสินค้าต่างๆ จำาหน่าย
ผ่านอินเตอร์เน็ต ภายหลังได้รบั ฟังการบรรยายเสร็จสิน้ ก็มกี ารมอบของทีร่ ะลึกตามธรรมเนียม ทางมหาวิทยาลัย
มอบหนังสือให้คณะทีมงาน 2 เล่ม แล้วทางคณะของ Dr.Paul ได้พาไปดูรา้ นทีจ่ าำ หน่ายหนังสือ เก็บหนังสือไว้
จำาหน่าย (ห้องสต๊อค) ซึง่ มีเรือ่ งเกีย่ วกับประเทศไทยและประเทศอืน่ ๆ จำานวนมากพอสมควร
วันที่สองของการศึกษาดูงาน คณะทีมงานไปเยี่ยมชม Sigapore Management University
(SMU) เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจโดยเฉพาะ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่เปี่ยม
ด้วยความสามารถ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติ จัดประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา
ได้คิด วางแผน ทดลองดำาเนินงานด้วยตนเอง สาขาที่เปิดสอน เช่น การบริหารธุรกิจ การบัญชี เศษรฐศาสตร์
การจัดการด้านการสื่อสาร เป็นต้น
คณะทีมงานได้พบกับผู้นำาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นนักศึกษาชาวไทย ชื่อน้องณัฐวุฒิ หรือน้อง
ปิง เป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับทุนของรัฐบาลสิงคโปร์ น้องปิงเล่าว่า ช่วงนี้ตนเองร่วมกับ
เพื่อนเปิดบริษัทผลิตเกมคอมพิวเตอร์โดยขอทุนสนับสนุน
จากรั ฐ บาลสิ ง คโปร์ แ ละมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ก ารสนั บ สนุ น
สถานที่ เปิดเป็นสำานักงาน ที่นี้จะให้นักศึกษาทำากิจกรรม
ต่างๆด้วยตนเอง และมีการเปิดชมรมต่างๆ มากมาย เช่น
ลีลาศ ดนตรี เต้น วาดรูป เป็นต้น อาจารย์จะมีบทบาท
ให้คำาปรึกษาเป็นส่วนใหญ่ นักศึกษาเลยได้ฝึกกระบวนการ
ทำางานอย่างเต็มที่ น้องปิงนำาพวกเราไปชมห้องเรียนที่ทัน
สมัย โต๊ะเก้าอี้จัดเป็นรูปครึ่งวงกลม และมีสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีประกอบการสอนที่พร้อมใช้ ซึ่งออกแบบ
และผลิตโดยอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ส่วนวารสารก็เป็นงานส่วนหนึ่งของชมรมที่นักศึกษาช่วยกันทำา ไม่มี
สำานักงานที่ชัดเจน แต่ละชมรมก็ผลิตผลงานเด่นๆ ออกมาให้ชมมากมาย
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เมื่อเยี่ยมชมจนทั่วมหาวิทยาลัยแล้ว พวกเราได้มอบของที่ระลึก ถ่ายรูปร่วมกัน สำาหรับที่นี่ใน
ส่วนการดูงานด้านวารสารนั้นอาจไม่ชัดเจนนัก แต่เราก็มีโอกาสได้สัมผัสกับความทันสมัยในด้านอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัยเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความรู้ที่คุ้มค่าจริงๆ
จากการได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยชั้นนำาของสิงคโปร์แล้ว คณะทีมงานได้มีโอกาสสัมผัสกับวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ ขนบธรรม เนียมประเพณี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สภาพบ้านเมือง และสถานที่ต่างๆ
ที่สำาคัญของประเทศสิงคโปร์ เช่น Marina Bay หรือปากแม่น้ำาสิงคโปร์ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมอร์ไลออน
(Merlion) หรือที่เรียกว่า “สิงห์โตทะเล“ โรงละครเอสพนานาด (Esplanade) เป็นหนึ่งในศูนย์แสดงศิลปะ
ที่ได้รับความนิยมของโลก มีลักษณะคล้ายๆ ทุเรียน 2 ลูกวางต่อกัน โรงแรมเรือ เป็นโรงแรมหรูที่มีห้อง
พักกว่า 2500 ห้อง เป็นอาคารก่อสร้างใหม่ชื่อ Marina Bay Sands เป็นที่รวมของแหล่งธุรกิจชั้นนำา ศูนย์
ท่องเที่ยวและสถานบันเทิงขนาดใหญ่แห่งเอเชีย สวนลอยฟ้า ร้านอาหาร สระน้ำา และที่ขาดไม่ได้คือ เกาะ
เซนโตซ่า (Sentosa) ซึ่งเป็นที่ตั้งของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (Universal Studio) ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งใน
เอเชีย เป็นต้น

จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทำาให้คณะทีมงานวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มีโอกาส
เปิดโลกทัศน์ของตนได้เป็นอย่างดี พร้อมประสบการณ์ที่มากด้วยคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดทำาวารสาร
หรือการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับ เพื่อที่จะได้นำาไปประยุกต์ใช้ในการทำางานต่อไป

