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Short term exchange student in Thailand

 ยิ่งใหญอีกครั้งกับงานนิทรรศการเกษตรเจาคุณทหารแฟร ประจำป 2558 
เนื่องในโอกาสคลายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระ 
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ภายใตแนวคิด “รวมคิด รวมทำ นวัตกรรม 
เกษตรในเมือง” (Let’s Make Urban Agricultural Innovation)  โดย 
พลเอกสุรยุทธ จุลานนท นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 
ลาดกระบัง เปนประธานเปดนิทรรศการ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2558 ณ ลาน 
อนุสาวรียทานเจาคุณทหาร โดยมี ดร.ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล กรรมการสภาสถาบัน 
ผูทรงคุณวุฒิ  ศาสตราจารย ดร.โมไนย ไกรฤกษ รักษาการแทนอธิการบดี รอง 
ศาสตราจารยศักดิ์ชัย ชูโชติ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พรอมดวยผูบริหาร 

นายกสภาสถาบันฯ เปิดงานนิทรรศการเกษตรเจ้าคุณทหารแฟร์ 2558นายกสภาสถาบันฯ เปิดงานนิทรรศการเกษตรเจ้าคุณทหารแฟร์ 2558

สถาบัน ผูบริหารคณะตางๆ และคณะ 
ขาราชการ พนักงาน นักศึกษา รวมให 
การตอนรับ 
        ในโอกาสน้ี นายกสภาสถาบันฯ 
ไดมอบโลเกียรติยศและรางวัลใหแก 
บุคลากรที ่ม ีผลงานดีเด นและมอบ 

เกียรติบัตรแกนักศึกษาท่ีสรางชื่อเสียงใหคณะ จากนั้นไดเยี่ยมชม         
นิทรรศการผลงานทางวิชาการที่นำมาจัดแสดง อาทิ พิพิธภัณฑสัตวน้ำ 
นาโน นวัตกรรมผลิตภัณฑเนื้อสัตวพรอมรับประทาน ปลานิลครบวงจร 
พลังงานหมุนเวียนเพ่ือคนเมือง เทคโนโลยี AR กับงานสงเสริมการ 
เกษตรยุคดิจิทัล ปศุสัตวในกรุง ผลิตภัณฑสมุนไพรทางเลือกใหมของ 
คนเมือง สวนผักแนวตั้ง ขาวหอมมะลิและถ่ัวเหลืองพันธุใหม นิทรรศ 
การภาพถาย Agri PhotoContest และผลงานวิจัยจากคณะตางๆ 
ที่เขารวมจัดแสดง 
 งานนิทรรศการเกษตรเจาคุณทหารแฟร 
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หน้า 2หน้า 2 ข่าวเกษตรพระจอมเกล้า  กุมภาพันธ์  2558 หน้า 7

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรียทานเจาคุณทหาร (เจาพระยาสุรวงษไวยวัฒน หรือ วร 
บุนนาค) เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนาคณะ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2558 เพื่อนอมรำลึกถึงพระคุณของทานเจาคุณ 
ทหาร ที่ไดมอบที่ดินใหสรางสถานศึกษาแหงนี้  โดย ศาสตราจารย ดร.โมไนย ไกรฤกษ รักษาการแทนอธิการบดี เปน 
ประธานในพิธีวางพวงมาลา พรอมดวยผูบริหารสถาบัน คณบดีคณะตางๆ และผูแทนจากหนวยงานภายในและภายนอก 
สถาบัน
 จากน้ันมีพิธีทำบุญถวายภัตราหารเพลแดพระสงฆ ณ บริเวณโถงกลาง อาคารเจาคุณทหาร และการกลาว 
สัมโมทนียกถา เรื่อง “คุณธรรมนักศึกษาตอบุพการี”  โดย พระราชธรรมวาที ผูชวยเจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรียทานเจาคุณทหารพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรียทานเจาคุณทหาร

Short term exchange student ต่อจากหน้า 8
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หน้า 6 หน้า 3หน้า 3ข่าวเกษตรพระจอมเกล้า  กุมภาพันธ์  2558

 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2558 พลเอกสุรยุทธ จุลานนท นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาด  
กระบัง กลาวใหโอวาทแกนักศึกษา และบุคลากรของ สจล. ณ หอง C201 อาคารเจาคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ใน 
โอกาสเปดนิทรรศการเกษตรเจาคุณทหารแฟร ประจำป 2558    

¹ÒÂ¡ÊÀÒÊ¶ÒºÑ¹ÏãËŒâÍÇÒ·¹ÒÂ¡ÊÀÒÊ¶ÒºÑ¹ÏãËŒâÍÇÒ· “ “«×èÍÊÑμÂ�«×èÍÊÑμÂ� ã½†ÃÙŒã½†ÃÙŒ ÊÙŒ§Ò¹ÊÙŒ§Ò¹”

 นายกสภาสถาบันฯ ไดเนนย้ำใหนักศึกษา คณาจารย และเจา 
หนาที่ทุกทานที่เขารวมรับฟงการใหโอวาทคร้ังน้ีวา ขอใหทุกทานยึดม่ัน 
3 คำ ตามอัตลักษณของสถาบัน คือ ซื่อสัตย ใฝรู สูงาน โดยเฉพาะความ 
ซื่อสัตย เปนคุณธรรมพื้นฐานท่ีเยาวชนและบัณฑิตตองไดรับการปลูกฝง 
ใหเปนจิตสำนึกท่ีดีเปนอันดับแรก เพราะความซ่ือสัตยเปนความคาดหวัง 
ที่สงัคมตองการใหเด็กไทยรุนใหมยึดถือและปฏิบัติใหได การใฝหาความรู 
เปนสิ่งที่บัณฑิตตองปฏิบัติตลอดเวลา และสูงานอยางมุงมั่นดวยการปฏิบัติ 
หนาที่ของตนอยางเขมแข็งไมยอทอตออุปสรรค

การประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้าการประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 3ครั้งที่ 3

      เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558 รองศาสตราจารยศักด์ิชัย ชูโชติ คณบดี    
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนประธานเปดการประชุมวิชาการ เกษตรพระ 
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 3 (The 3th King Mongkut’s  
Agricultural Conference)  ในหัวขอ “วิจัยอยางไร ใหเกษตรไทยกาว 
หนา”  ณ หอง C201/1 อาคารเจาคุณทหาร โดยมีการบรรยายพิเศษจาก 

ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผูอำนวยการสำนักพัฒนาการ 
วิจัยการเกษตร (สวก.)  จากน้ันเปนการนำเสนอผลงาน 
วิจัยแบบ Oral Presentation  จากนักวิจัยกวา 40 
เรื่อง
    การประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกลานี้ เปน 
ชองทางท่ีสงเสริมให นักวิชาการ คณาจารย นักวิจัย 

นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และหนวย 
งานวิจัยตางๆ ไดนำเสนอผลงานวิจัยและ 
เผยแพรผลงานวิชาการสูสาธารณะ ตลอด 
จนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและยกระดับคุณ 
ภาพผลงานวิจัยตอไป

¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´/á¢‹§¢Ñ¹/ÊÔ¹¤ŒÒÃÒ¤Ò¶Ù¡
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วันที่ 9 กุมภาพันธ 2558 การเสวนา เรื่อง “รวมคิด รวมทำ นวัตกรรมเกษตร 
ในเมือง” ผูรวมเสวนาประกอบดวย   คุณสุภัทร เมฆิยานนท ผูจัดการทั่วไปฝาย 
วิจัยและพัฒนา บริษัท เจียไต จำกัด รองศาสตราจารย ดร.อิทธิสุนทร นันทกิจ 
อดีตอาจารยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผูอำนวยศูนยเทคโน  
โลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส (TMEC) ดำเนินการเสวนา โดย ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.อำมร อินทรสังข ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

วันที่ 10 กุมภาพันธ 2558 การเสวนา เรื่อง “สื่อเกษตรในยุคดิจิทัล” ผูรวม 
เสวนาประกอบดวย คุณบารมี นวนพรัตนสกุล เกษตรฮอตนิวส ชอง 3 คุณ 
พานิชย ยศปญญา บรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบาน รองศาสตราจารย 
อดิศักดิ์ บวนกียาพันธ หรือ ทิดบวน บางปลามา ดำเนินการเสวนา โดย คณุเลิศ 
ฤทธิ์ ทรัพยเฉลิม นักวิชาการอิสระ

§Ò¹à¡ÉμÃà Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃá¿Ã � 2558  §Ò¹à¡ÉμÃà Œ̈Ò¤Ø³·ËÒÃá¿Ã� 2558  “Ã‹ÇÁ¤Ô´ Ã‹ÇÁ·Ó ¹ÇÑμ¡ÃÃÁà¡ÉμÃã¹àÁ×Í§”“Ã‹ÇÁ¤Ô´ Ã‹ÇÁ·Ó ¹ÇÑμ¡ÃÃÁà¡ÉμÃã¹àÁ×Í§”
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดงานนิทรรศการเกษตรเจ้าคุณทหารแฟร์ 2558 เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะปีที่ 45 ระหว่างวันที่ 7-15 กุมภาพันธ์ 2558 ภายในงานมีกิจกรรม 
ทางวิชาการและกิจกรรมบันเทิงมากมาย อาทิ พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ท่านเจ้าคุณทหาร การประชุมวิชาการเกษตรเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 3 การแสดงผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา การประกวดภาพถ่าย แข่งขันโต้วาที การออกร้าน 
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมากมาย

      วันที่ 9 กุมภาพันธ 2558 พลเอกสุรยุทธ จุลานนท นายกสภาสถาบันฯ เปนประธานมอบโลและ 
เกียรติบัตรแกบุคลากร และนักศึกษาที่สรางชื่อเสียงใหแกคณะ ประกอบดวย

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ไดแก รองศาสตราจารย ดร.มยุรา สุนยวีระ สาขาวิชาเทคโนโลยีการ 
ผลิตพืช

รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเดน ไดแก นายบุญอุม ฟกหอม ลูกจางประจำ ปฏิบัติงานประจำ 
หองทดลอง สาขาวิชา          

เทิดไทองคราชัน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
สมุนไพรคนเมือง สวนผักคนเมือง
Green Pesticide เพื่อเกษตรในเมือง
ผลิตภัณฑสมุนไพร ทางเลือกใหมของคนเมือง

ºØ¤ÅÒ¡Ã´Õà ‹́¹ºØ¤ÅÒ¡Ã´Õà´‹¹

เทคโนโลยีการผลิตส ัตว  
และ ประมง

รางวัลเกียรติบัตรนัก 
ศึกษาที ่สร างชื ่อเสียงให   
คณะและสถาบัน 

¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ

¡ÒÃºÃÃÂÒÂ¾ÔàÈÉ/àÊÇ¹ÒÇÔªÒ¡ÒÃ¡ÒÃºÃÃÂÒÂ¾ÔàÈÉ/àÊÇ¹ÒÇÔªÒ¡ÒÃ

ดินแหลงธาตุอาหารของพืชเพื่อ 
การเกษตรอยางยั่งยืน
พืชไร ท ี ่ม ีศ ักยภาพในการทด 
แทนขาวนาปรัง
สุขภาพขาว สุขภาพเรา
ขาวและถั่วเหลืองพันธุใหม
นวัตกรรมผลิตภัณฑเนื้อสัตวพรอมรับประทาน
พิพิธภัณฑสัตวน้ำนาโน    ปลานิลครบวงจร 
ปศุสัตวในกรุง        พลังงานหมุนเวียนเพื่อคนเมือง
งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรจากชนบทสู 
เมือง
เทคโนโลยี AR กบังานสงเสริมการเกษตรยุคดิจิทัล

การแสดงภาพถายวิถีเกษตรไทย ตอน “สวนเล็กในเมืองใหญ” และ 
“วิถีิ ไทย ถิ่นลาดกระบัง”

วันที่ 10 กุมภาพันธ 2558 การเสวนา 
เรื่อง “ประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร 
เกษตรจากพี่สูนอง” ผูรวมเสวนาประ 
กอบดวย ศิษยเกาหลักสูตรนิเทศศาสตร 
เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ทำ 
งานอยูในวงการสื่อสารมวลชน อาทิ ผู 
ประกาศขาว TNN24 ผูสื่อขาว Nation 
Channel นายแบบ นักแสดง  Graghic Design

วันที่ 12 กุมภาพันธ 2558 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิจัยอยางไรใหเกษตรไทยกาว 
หนา” โดย ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผูอำนวยการสำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

วันที่ 13 กุมภาพันธ 2558 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ปฏิรูปการศึกษาเพื่อความ 
มั่นคงทางอาหาร” โดย คุณวิวัฒน ศัลยกำธร  สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) 
กรรมาธิการปฏิรูปการศึกษา กรรมาธิการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

วันที่ 13 กุมภาพันธ 2558 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง “การขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก” ผูรวมเสวนาประกอบ 
ดวย รองศาสตราจารย ดร.จำรูญ เลาสินวัฒนา ผูชวยอธิการบดี  ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณฑล แกนมณี ประธานสาขาวิชา 
เทคโนโลยีการผลิตสัตวและประมง  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อำมร อินทรสังข ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช รอง 
ศาสตราจารย ดร.รณชัย สิทธิไกรพงษ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและประมง  ผูชวยศาสตราจารยพีรชัย กุลชัย สาขาวิชา 
พัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
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การประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง คร้ังที่ 3 สมาคมศิษยเกาคณะเทคโนโลยีการเกษตร รวมกับ คณะเทคโนโลยีการ 

เกษตร และบริษัทหางรานกวา 30 แหง จัดงาน นัดพบตลาดงาน Job Fair ครั้งที่ 
6 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558 โดย รองศาสตราจารยศักด์ิชัย ชูโชติ คณบดีคณะ 
เทคโนโลยีการเกษตร เปนประธานเปดงาน ณ โถงกลางอาคารเจาคุณทหาร   
 ในปนี้มีบริษัทหางรานที่ประกอบการดานธุรกิจเกษตรและสาขาที่เกี่ยว 
ของ เขารวมงานกวา 30 แหง อาทิ บริษัท ยันมาร เครื่องจักรกลเกษตร บริษัท 
เจียไต เมล็ดพันธุ จำกัด กลุมบริษัทตะนาวศรีไกไทย บริษัทซันฟด จำกัด บริษัท 
เคไอเค อโกรเทรด จำกัด และบริษัทชั้นนำอีกมากมาย  ใหนักศึกษาและผูที่สนใจ 
ไดเลือกสมัครงานตามความตองการในการประกอบอาชีพของตน

นิทรรศการภาพถายจากการประกวด Agri Photo Contest ครั้งที่ 7 หัวขอ "สวนเล็กในเมืองใหญ" และ “วิถีไทยถ่ินลาด 
กระบัง"  
การจำหนายสินคาอุปโภคบริโภคราคาถูกจากกระทรวงพานิชย สินคาธงฟา เส้ือผาราคาถูกจากโรงงาน ผลิตภัณฑเน้ือ 
สัตวแปรรูปจากเบทาโกร และ CP 
สินคาทางการเกษตร ไมดอกไมประดับจากชาวสวน สินคา OTOP จากชุมชน เชน ผาไหม รองเทาหนัง กระเปาหนัง  

¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´/á¢‹§¢Ñ¹/ÊÔ¹¤ŒÒÃÒ¤Ò¶Ù¡¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´/á¢‹§¢Ñ¹/ÊÔ¹¤ŒÒÃÒ¤Ò¶Ù¡
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พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรียทานเจาคุณทหาร

and Faculty of Agricultural Technology New year party on December 5th, December 24th and December 25tth, respectively. 
Normally in Vietnam, I don’t have the King, I don’t know what feeling that I will spend for the King. In the King’s birthday, my 
friend took me to the Royal Garden to see the place the King live and also shared with me about the King’s Family, what 
respectability the Thai students are. From that time, I knew my feeling I spend for the King Rama 9. It is not only the respec 
tability but also the love what he did, he is doing and he will doing for the Thai people. Thanks for Dr.Ananya gave us the 
chance to join the University New Year Party with all the faculties, in order to meet other lecturers, other staffs especially the 
University president in December, 24th. This was my great honor to be taken the picture with him in our national costume.    
Moreover, Trinh and I tried my best to bring Vietnamese culture to exchange in December, 25th, the New Year Party and      
Christmas Party of the faculty. We do hope that our performance will contribute to all of your happiness and we wishing you 
health and happiness in the year to come.
During 29 days living in Bangkok, I had the chance to visit a lot of sightseeing and try a variety of foods in Thailand from the 
center of Thailand, Bangkok to the Southern parts of Thailand, Surrat-Thani. I got that every area has different languages, 
different living styles and different kinds of food and I must know to avoid the culture shock among them. I was not only 
exchange the academic knowledge, but also was a tourist to visit the biggest shopping mall in Bangkok, Siam Paragon, the 
royal Garden, and the Cheow Larn Dame in Surrat-Thani.
I have nothing to say in order to let u know my feeling now. I respect 29 days I live in Thailand with conscientious teachers, 
lovely friends, beautiful sightseeing and delicious foods. With all my heart feeling, I want to say that I do not want to come 
back, I would like to stay here for long time, I love everything that I did, I am doing and I will doing in the future in Thailand. 
Let my deep blessing always, surround magnificent travel of your life, I hope in years to come you will have a good health 
and plain sailing.

Short term exchange student Short term exchange student ต่อจากหน้า 8ต่อจากหน้า 8

ระหวางวันที่ 7-15 กุมภาพันธ 2558 เพื่อเปด 
โอกาสให คณาจารย นักวิจัยและนักศึกษาของ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะตางๆ ใน 
สถาบัน ไดนำผลงานวิจัย งานประดิษฐคิดคน 
มาจัดแสดงเพื่อเผยแพรใหแกผูที ่สนใจไดเห็น 
ถึงความกาวหนาทางวิชาการของเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะทางการเกษตร ทั้งยังชวยสงเสริม 
ขยายโอกาสใหแกเกษตรกรและผู ผลิตไดนำ 
สินคาทางการเกษตรมาจำหนายแกผู บริโภค 
โดยตรง โดยภายในงานมีการจำหนายสินคา 
โอทอป สินคาธงฟา สินคาสงออก ไมดอก 
ไมประดับ และผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 
กวา 100 รานคา 

ต่อจากหน้า 8ต่อจากหน้า 8เปิดนิทรรศการ
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นายกสภาสถาบันฯ เปิดงานนิทรรศการเกษตรเจ้าคุณทหารแฟร์ 2558
The first thing I would like to say thank to the King          
Mongkut’s Institute of Technology Lakrabang and  faculty of 
Agricultural Technology in general and Dr. Ananya Jarern-
pornnipat in specific offered me the this chance. It is my 
great honor to be here to be one of two students in the 
King Mongkut Institute Of Technology Lakrabang, Thailand. It 
is not easy for me, a third year student, to live far from 

my family. But now, after 29 days I have lived in Thailand, i do not feel homesick at all.  Thailand 
is my second hometown, and I would like to share my feeling, how happy I am in Thailand.
When I arrived Suvarnabhumi airport, everything was significant strange to me. This was the first 
time I was abroad, the first time I took the airplane to the large airport, so I felt very exciting to 
enjoin the sightseeing in the large airport like that. When I looked for Dr. Ananya who I have 
never met before to pick up me, what I will do if no one picks me this question came out of my 
brain. When I felt serious, she and my friends,  Looktum Patcharanut, May Wanutsanan Pantachai, 
Mint Orrawan, came, they made me happy with their interesting in my dinner and my dormitory 
like my family. My supervisor Dr.Ananya, also, she takes care us every day with different types 

of food from different areas in Thailand. There are a lot of things that not only the teachers but also students and staffs in 
faculty of Agricultural Technology help me during I am here. I would like to let my friends and my college know that Thai people 
is very friendly and kindly.
The second day I was in Thailand, I waked up early to wait for the sunset. I would love to check my imaging about King         
Mongkut’s Institute of Technology Larkabang. It is out of my imaging with many big faculties, large library and the railway. I do 
not care whether or not my friends in other university are lucky than me, I just think that I am the most lucky person when I 
was experience here where I can combine many kinds of transportation including train, van, bicycle, motorbike, airport link,  
subway
Attended the seminar from Thai students, I recognized that they had considerable confidence much more than me. I was 
serious when I presented my presentation to 5 examiners. That was the first time I made my presentation to more than 2 ex  
aminers. I realized that the student’s confidence results from the long term hard training from the wholeheartedly teachers 
through every subject. That is also the way I need to learn from here in order to make the high confident students and make 
confidence for myself. I am sorry to say that I cannot join the class because of vacation. Thus, I cannot learn more experience 
from the class compared to taking the class. I strongly believed that if I have chance to attend the class with Thai students 
and Thai teachers, I will get more benefit on both the teaching and learning methods.
English is not the mother tongue for Thai people and Vietnamese people, but we talk together by English. This was the opportu-
nity to learn our mother tongue to each other and this was also a good chance to practice English. The lecturers and friends 
in the Faculty of Agricultural Technology are very good in English. It looks like the promotion for me to learn and get more 
English knowledge in order to survive in new environment.
It was very lucky to be here in December to participate in the King’s Birthday, University’s New Year Party อ่านต่อหน้า 7อ่านต่อหน้า 7
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