
 

1 

 

  

                                                                                       

 

 

 

  

 

นชวีติของคนหนึง่คน การเดนิทางมาใชช้วีติเป็นนักศกึษาในตา่งประเทศคงเป็นสิง่ทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้บอ่ยนัก โอกาสเชน่

วา่นี้จงึยอ่มถอืวา่เป็นสิง่พเิศษ ขณะเดยีวกัน การใชช้วีติเป็นคนตา่งถิน่ในตา่งบา้นตา่งเมอืงยอ่มตอ้งเจอกับเรือ่งราว

หลากหลายทีห่มุนเวยีนกันเขา้มาสรา้งความตืน่เตน้และประหลาดใจในแต่ละวัน ซึง่เรือ่งราวเหล่านี้หากไม่มกีาร

บนัทกึหรอืเลา่สูก่นัฟังแลว้ ภายหลังก็อาจคลายความสนุกและถกูลมืเลอืนไปตามกาลเวลา 

บันทกึการใชช้วีติการเป็นนักศกึษาปรญิญาเอกทีม่หาวทิยาลัย Nottingham จงึเกดิขึน้ โดยตัง้ใจจะเลา่ถงึชวีติ

ความเป็นอยู่ที่นี่ตลอดระยะเวลาที่ผูเ้ขียนยังคงศกึษาอยู่ เพื่อใหผู้อ้่านไดม้ีส่วนร่วมแบ่งปันความสนุก – และความ

ยากล าบาก – ของการเป็นนักเรยีนไทยในต่างประเทศไปดว้ยกัน ทีส่ าคัญทีส่ดุ เพือ่ชว่ยผ่อนคลายความคดิถงึทีผู่เ้ขยีน

และผูอ้า่นมตีอ่กนัผา่นระยะทางอนัยาวไกลถงึ 9,540 กโิลเมตร หรอื 12 ชัว่โมง บนเครือ่งบนิ 

ทัง้หมดนีจ้ะเกดิขึน้ไมไ่ดห้ากปราศจากการสนับสนุนอนัดยีิง่จากมหาวทิยาลัยศรปีทมุ "มหาวทิยาลัยชัน้น าส าหรับ

คนรุน่ใหม"่ ซึง่ผูเ้ขยีนขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี้ 

 

      

ตอนที ่1 The University of Nottingham 

เริม่แรกขอแนะน าใหรู้จ้ักกับมหาวทิยาลัยกอ่นนะคะ มหาวทิยาลัย 

Nottingham หรอื The University of Nottingham เป็นมหาวทิยาลัย

วจิัยของรัฐบาล ตัง้อยูท่ีเ่มอืง Nottingham ในเขต East Midlands ของ

ประเทศอังกฤษ โดยรวมแลว้ มหาวทิยาลัยแหง่นี้มชีือ่เสยีงตดิอันดับตน้ๆ 

ในหลายๆ ดา้น ส่งผลใหแ้ต่ละปีมีจ านวนผูย้ื่นใบสมัครเขา้เรียนใน

มหาวทิยาลัยแห่งนี้จ านวนมาก จนกล่าวไดว้่า เป็นมหาวทิยาลัยทีไ่ดรั้บ

ความนยิมสงูสดุอันดับ 3                 โดยความเป็นไปไดท้ี่

ผูส้มัครแต่ละคนจะมีโอกาสไดเ้ขา้เรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้อยู่ที่

ประมาณ 1 ใน 10 เทา่นัน้  

ใ 

  เรือ่งเล่าจากต่างแดน 

โดย อ.ช้องนาง วพุิธานุพงษ์ 
อาจารย์ประจ าคณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีปทุม 
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 ปัจจบุนั The University of Nottingham มนัีกศกึษารวมทัง้สิน้ประมาณ 40,829 คน เป็น

นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 30,798 คน และนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา จ านวน 10,031 คน 

 

มหาวทิยาลยัแหง่นีเ้ปิดสอน 5 คณ  (Faculty)         

 Faculty of Arts  

 Faculty of Engineering 

 Faculty of Medicine and Health Sciences 

 Faculty of Science และ  

 Faculty of Social Science  

โดยแต่ละคณะประกอบดว้ยสาขาวชิาต่างๆ (School) เชน่ 

School of Law อยูใ่น Faculty of Social Science หรอื School of 

Biology อยูใ่น Faculty of Medicine and Health Sciences และ 

School of Humanities อยูใ่น Faculty of Arts เป็นตน้   

มหาวทิยาลัยประกอบดว้ย 5 วทิยาเขต        University Park 

Campus, Jubilee Campus, The City Hospital Campus, Sutton 

Bonington Campus และ King's Meadow Campus  

เฉพาะวทิยาเขต University Park Campus ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ

คณะนิตศิาสตร์นัน้ มีเนื้อที่ทัง้สิน้ประมาณ 1.3 ตารางกโิลเมตร หรือ

ประมาณ 812 ไร ่ใกลเ้คยีงกบัมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์บางเขน ทีม่ี

เนือ้ทีอ่ยูท่ีป่ระมาณ 846 ไร ่ 

นอกจากวทิยาเขตในอังกฤษแลว้ ทางมหาวทิยาลัยยังมวีทิยา

เขตในต่างประเทศที่เมืองหนิงโบ มณฑลเจอ้เจียง ประเทศจีน และ

เมอืงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี อกีดว้ย 

ในสว่นของประเทศไทย ทางมหาวทิยาลัย Nottingham      ค             คณะวศิวกรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ในโครงการหลักสตูรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติสองสถาบัน (Twinning Engineering 

Programmes - TEP) โดยใหนั้กศกึษาเรยีนทีม่หาวทิยาลัยธรรมศาสตรใ์น 2 ปีแรก และในอกี 2 ปีหลัง เรยีนที่

มหาวทิยาลยั Nottingham จนจบการศกึษา (http://blog.eduzones.com/tewniti/83196) 

นอกจากนี ้ยงัมโีครงการความรว่มมอืระหวา่งคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยั Nottingham และคณะ

แพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (มศว.) ในหลักสตูรแพทยศาสตรบ์ณัฑติ โดยนักศกึษาจะเรยีนที ่

Nottingham 3 ปี และในปีที ่4-6 กลบัมาเรยีนทีค่ณะแพทยศาสตร ์มศว.    

(http://www.swu.ac.th/journal/swuvision/v1n2/article10.htm)    

จากทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้วา่ มหาวทิยาลยั Nottingham มชีือ่เสยีงตดิอนัดบัหลายดา้น ลองมาดกูนั

นะคะวา่ในปี 2011-2012 นี ้มอีะไรบา้ง 

 ตดิอนัดบั 1 ใน 10 มหาวทิยาลยัทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในองักฤษ 

(http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_UK_universities_by_size) 

คตพิจนข์องมหาวทิยาลยั 

Nottingham คอื  

Sapientia urbs conditur –  

A City is Built on Wisdom – 

ปัญญาเป็นรากฐานของความ

เจรญิ 

 

http://blog.eduzones.com/tewniti/83196
http://www.swu.ac.th/journal/swuvision/v1n2/article10.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_UK_universities_by_size
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 ตดิอนัดบั Top 4                                              University Of Birmingham, 

Keele University และ Swansea University  

(http://www.sara-dd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=369&Itemid=326) 

 เป็นมหาวทิยาลยัทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นอนัดับที ่74    โ    

(http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2011?page=1) 

 ตดิอนัดบั 1 ใน 20 มหาวทิยาลยัทีด่ทีีส่ดุในองักฤษ 

(http://en.wikipedia.org/wiki/League_tables_of_British_universities#The_Times) 

 เฉพาะดา้นกฎหมาย ตดิอนัดบั 1                     ในองักฤษ และ 1 ใน 100 ของโลก  

(http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/rankings?s=Law) 

(http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2011/subject-

rankings/social-sciences/law) 

 

 

     

ขอบคณุขอ้มลูจาก: 

http://www.nottingham.ac.uk/about/index.aspx  

http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Nottingham#Faculties_and_Schools 

http://th.wikipedia.org/wiki/มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 บริเวณมหาวทิยาลยั 

http://www.sara-dd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=369&Itemid=326
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2011?page=1
http://en.wikipedia.org/wiki/League_tables_of_British_universities#The_Times
http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/rankings?s=Law
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2011/subject-rankings/social-sciences/law
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2011/subject-rankings/social-sciences/law
http://www.nottingham.ac.uk/about/index.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Nottingham#Faculties_and_Schools
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C

