
1 / 5 
 

 

ปรญิญาโทสาขา “การจดัการและการออกแบบสือ่” ที ่มหาวทิยาลยั  

Rhein Main University of Applied Sciences ณ เมอืง วสิบาเดน้ ประเทศเยอรมนี 

หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติสาขา “การจดัการและการออกแบบสือ่” (M.A. Media & Design 

Management) ของมหาวทิยลยั Rhein Main University of Applied Sciences ณ เมอืงวสิบาเดน้ 

ประเทศเยอรมนีไดค้วบรวมวชิา “เศรษฐศาสตร”์, “การออกแบบ”, และ “เทคโนโลย”ี อยา่งมสีาระส าคญั 

และ ไดม้อบทัง้ความรู ้และ 

ทกัษะเชงิลกึและมุมกวา้งของการตอ่ยอดจากหลกัสตูรบณัฑติศกึษาปรญิญาตร ี 

หลกัสตูรปรญิญาโท สาขา “การจดัการและการออกแบบสือ่” ไดม้กีารจดัสอนคร ัง้แรกทีม่หาวทิยาลยั 

Rhein Main University of Applied Sciences เมือ่เทอมแรก ของปีการศกึษา ๒๕๕๒/๒๕๕๓ 

(เทอมฤดหูนาว) 

หลกัสตูรนีม้ที ัง้หมด ๔ เทอมทีจ่ะประสทิธิป์ระสาททัง้วชิาความรูท้างวชิาการ และ ความรูเ้ฉพาะดา้น 

ในวชิาบงัคบัน้ันจะมวีชิา เศษฐศาสตร,์ การออกแบบสรา้งสรร, และทกัษะเชงิเทคนิค  

ในเทอมที ่๒ น้ันจะมวีชิาเลอืกทีจ่ะเนน้ความรูเ้ฉพาะดา้นของอตุสาหกรรมสือ่และภาคปฎบิตั ิ

ในเทอมนีว้ชิาตา่งๆจะเนน้ไปทางดา้นการคน้ควา้วจิยัตามหวัเร ือ่งทีศ่กึษาในขณะเดยีวกนัน้ันก็จะมกีารลงเ

ชงิลกึในวชิาเฉพาะดา้น  ทัง้นีท้างนักศกึษาจะไดร้บัการอบรมเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการท าวทิยานิพน

ธอ์กีดว้ยโดยการท ารายงานเพือ่เตรยีมความพรอ้ม - การเรยีนการสอนในเทอมที ่๒ 

น้ันจะเป็นภาษาองักฤษทัง้หมด 

สว่นในเทอม ๓ 

จะมกีารท าโครงการทีม่กีารออกแบบใหนิ้สตินักศกึษาไดใ้ชค้วามรูท้ีไ่ดศ้กึษามาท าเพือ่ตอ่ยอดความรูเ้ชงิ

ทฤษฏทีีไ่ดเ้คยเรยีนและ 

ในขณะเดยีวกนันักศกึษาก็จะไดต้ดิตอ่วงการสือ่เพือ่ขอเขา้ฝึกงานและอาชพีการงานในอนาคตไดอ้กีดว้ย 

ในเทอมที ่๔ 

จะเป็นการท าวทิยานิพนธท์ัง้เทอมทีจ่ะเนน้ใหนิ้สติแตล่ะคนไดท้ างานดว้ยตวัเองอยา่งอสิระในกรอบเวลาที่

ก าหนดในการจดัการกบัโจทยข์องวชิาหลกัสตูรปรญิญาโทดา้นการจดัการและออกแบบสือ่ดว้ยการใชว้ธิี

การทางวทิยาศาสตร ์และ วธิกีารออกแบบทีเ่กีย่วกบัสือ่ 

หวัขอ้วทิยานิพนธจ์ะอา้งองิถงึวชิาเลอืกและดว้ยเหตนีุจ้งึเป็นการสนับสนุนการเนน้วชิาเฉพาะดา้น  

หลกัสตูรปรญิญาโท สาขา “การจดัการและการออกแบบสือ่” 

เป็นหลกัสตูรตอ่ยอดจากเนือ้หาของหลกัสตูรปรญิญาตร ีทีม่ทีางเลอืกตา่งๆ อาท ิ

 การตลาดและการขาย (Marketing & Sales) 

 การสือ่สารองคก์ร (Corporate Communication) 

 การผลติสือ่ดจิทิลั (Digital Media Production) 

 สือ่เชงิตอบโต ้(Interactive Media) 

 สือ่เคลือ่นทีแ่ละการโทรคมนาคม (Mobile Media & Telecommunication) 

 การพฒันาแบรนด ์(Brand Development) 

 การสือ่สารดจิติลัและการออกแบบ (Digital Communication & Design) 

สายอาชพีของผูท้ีจ่ะจบหลกัสตูรนีจ้ะอยูใ่น ๔ วงการหลกัอนัไดแ้ก ่(วงการโทรคมนาคม,วงการ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ, วงการสือ่, และ วงการบนัเทงิ)  ทัง้หมดนีไ้ดร้วมบรษิทัเกีย่วกบั ภาพยนตร,์ วทิย,ุ 

โทรทศันแ์ละโฆษณา, องคก์รครเิอทฟิตา่งๆ, และ บรษิทัสือ่และการโทรคมนาคม  นอกจากนี ้ 

มตี าแหน่งงานในภาคอตุสาหกรรม, ภาคธรุกจิ, และภาคบรกิาร ของหน่วยงานบรกิารของทางภาครฐั 
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ต าแหน่งงานตา่งๆจะเกีย่วขอ้งกบั สือ่ และการประชาสมัพนัธ,์ การตลาด, การสือ่สารการตลาด, 

การออกแบบอตัลกัษณอ์งคก์ร, และการออกแบบสือ่  

นักศกึษาปรญิญาโทของหลกัสตูรนีจ้ะไดร้บัโอกาสการไปเรยีนปรญิญาโทอกีหน่ึงใบ 

(บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ - Master of Business Administration/MBA หรอื Master of 

Management/MM)  ในขณะทีเ่รยีนหลกัสตูรศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ ปรญิญาโท ทีม่หาวทิยาลยั Rhein 

Main University of Applied Sciences ณ เมอืงวสิบาเดน้ ประเทศเยอรมนี  ดว้ยโครงการ “Double 

Your Degree” นักศกึษาจะไดศ้กึษาเทอมที ่๓ ทีม่หาวทิยาลยัรามค าแหง หรอื สถาบนัพฒันบรหิารศาสตร ์

(นิดา้) ที ่กรงุเทพมหานคร ประเทศไทย 

ส าหรบันักศกึษาจากประเทศไทยเองก็มโีอกาสอยา่งเดยีวกนัตามสนธสิญัญาระหวา่งสถาบนัเชน่กนั 

เสน้ทางความส าเรจ็สูอ่าชพีในตา่งประเทศเร ิม่ตน้ทีก่ารเตรยีมตวั 

การไดข้อ้มูลทีส่ าคญัในเวลาทีเ่หมาะสมท าใหก้ารตดัสนิใจและการวางแผนเป็นไปไดด้ว้ยด ี

หากทา่นสนใจทีจ่ะมาศกึษายงั มหาวทิยาลยั Rhein Main University of Applied Sciences 

ทา่นสามารถปรกึษาเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งไดท้ีม่หาวทิยาลยัของทา่น ในปัจจบุนั ทางมหาวทิยาลยั Rhein 

Main University of Applied Sciences มกีารรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัในประเทศไทย ๒ แห่ง คอื 

คณะบรหิารธรุกจิมหาวทิยาลยัรามค าแหง และ วทิยาลยันานาชาตสิถาบนัพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 

ซึง่นักศกึษาทีจ่บจากมหาวทิยาลยัทีเ่ป็นพารธ์เนอรท์ีไ่ทยแลว้มาตอ่ทีเ่ยอรมนีก็จะไดป้รญิญาโท ๒ 

ใบดว้ยเชน่เดยีวกนั 

ตอ่ไปนีจ้ะเป็นประสบการณข์องนักศกึษาปรญิญาโทจากประเทศไทยทีไ่ดม้โีอกาสไปศกึษาตอ่ยงัมหาวทิย

าลยั Rhein Main University of Applied Sciences ณ เมอืง วสิบาเดน้ ประเทศเยอรมนีในปีการศกึษา 

๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ พวกเขาไดแ้บ่งปันทัง้ โอกาสดีๆ  วธิกีารเตรยีมตวั และ 

ประสบการณต์า่งๆทีไ่ดป้ระสบพบเจอในขณะทีก่ าลงัศกึษาอยู ่

วรเศรษฐ ์เลศิธนวรานนท ์(ธนู) 

นกัศกึษาปรญิญาโท คณะบรหิารธุกจิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

“ตัง้แตว่นัแรกยนัวนัสดุทา้ยของโครงการ Double Your Degree จะเป็นสิง่ทีถ่กูจดจ าไปช ัว่ชวีติ 

ผมยงัจ าวนัทีผ่มไดย้นิเร ือ่งโครงการนีไ้ดด้เีมือ่ผมไปขอขอ้มูลกบัทางธรุการ 

ความตืน่เตน้ทีรู่ว้า่ผมจะไดม้าเรยีนยงั Hochschule Rhein Main ที ่วสีบาเดน้ 

เป็นอะไรทีต่ืน่เตน้อยา่งบอกไม่ถกู 

เพราะมนัคอืประสบการณใ์หม่รวมถงึความรูแ้ละทกัษะทีห่าเทยีบไดย้ากยิง่ อปุสรรคและความทา้ทาย 

ทีผ่มตอ้งฟันฝ่าน้ันนับไดว้า่คุม้คา่กบัเวลาและแรงทีไ่ดล้งทนุไปจรงิๆครบั   

เมือ่ผมไดศ้กึษาขอ้มูลอยา่งถีถ่ว้นก็ตดัสนิใจไดท้นัทีว่า่ผมตอ้งไปใหไ้ด ้

เพราะสืง่ทีจ่ะไดร้บัมนัจะไม่ใชเ่พยีงแคป่รญิญาใบที ่๒ แตม่นัจะเป็นสระสบการณใ์หม่ๆ ในสถานทีใ่หม่ๆ 

ไดพ้บเจอผูค้นใหม่ๆ ไดเ้จอเพือ่นใหม่ๆ ผมเองก็ไดรู้จ้กักบัเพือ่นใหม่จาก จนี, มอลตา้, เม็กซโิก, อเมรกิา, 

โปแลนด,์ รสัเซยี, และ 

อกีหลายประเทศทีไ่ม่ไดก้ลา่วถงึ  เมือ่พูดถงึวฒันธรรมและภาษาทีต่า่งไปจากสิง่ทีผ่มคุน้เคยมาตัง้แตเ่กดิ 

ผมเชือ่วา่สิง่เหลานีจ้ะเตมิเต็มทกัษะและประสบการณท์ีจ่ะผมแข็งแกรง่ยิง่ขึน้โดยการศกึษาสิง่ตา่งๆของประ

เทศทีพ่ฒันาแลว้ 

สภาพแวดลอ้มในประเทศเยอรมนีน้ันตา่งจากประเทศไทยคอ่นขา้งมาก 

สงัคมในประเทศเยอรมนีน้ันคอ่นขา้งเงยีบสงบและไม่คอ่ยเอกิเกรกิเหมอืนกบับา้นเรา 

ผูค้นคอ่นขา้งใจดแีละมมีารยาทมากๆววิทวิทศันน่ี์แทบไม่ตอ้งพูดถงึเลยวา่สวยสดงดงามมากๆ   
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ผมประทบัใจผูค้นทีเ่ยอรมนีทีพ่วกเขาก็มนี า้ใจทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืในยามทีผ่มล าบากโดยเฉพาะในชว่งที่

ผมมาอยูใ่หม่ๆ ไม่วา่จะเป็นตอนหลงทาง เน่ืองจากการจากบา้นมาในคร ัง้นี ้

ถอืเป็นประสบการณเ์ดนิทางทีใ่กลบา้นของผมเป็นคร ัง้แรกผมเลยไม่คอ่ยมทีกัษะการเดนิทางสกัเทา่ไหร ่

แตด่ว้ยความใจดทีีผู่ค้นทีน่ี่มอบความชว่ยเหลอืใหท้ าใหผ้มไดเ้ดนิทางอยา่งปลอดภยัไรก้งัวล 

เพยีงแตพ่วกเขาไม่ไดย้ิม้เกง่เหมอืนกบัคนไทยเราเทา่น้ันเอง 

สิง่ทีผ่มไดเ้รยีนในหลกัสตูรปรญิญาโท การออกแบบและจดัการสือ่ (Masters of Media & Design 

Management) น้ันทัง้สนุกและน่าสนใจ มหีลายสิง่ หลายอยา่งที ่

ผมไม่เคยไดย้นิหรอืไม่เคยไดพ้บเห็นมากอ่น ท าใหผ้มมคีวามสงสยั และขนขวายทีจ่ะเขา้ใจมากขึน้ 

ลกัษณะการเรยีนการสอนทีน่ี่ก็ตา่งไปจากทีผ่มเคยเจอทีไ่ทยดว้ยและผมเองก็ชอบวธิทีีเ่ขาใชก้นัทีน่ี่ 

เพราะเป็นวธิทีีเ่นน้ภาคปฏบิตัมิากกวา่แคท่อ่งจ ากนัจากต าราไปสอบแลว้ก็จบกนัแคน้ั่น 

คณาจารยท์ีน่ี่คอ่นขา้งมคีวามรูท้ ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฎบิตั ิ

สิง่ทีผ่มรูส้กึชอบทีส่ดุเห็นจะเป็นความมนี า้ใจทีจ่ะชว่ยเหลอืนักศกึษาทกุๆคนอยา่งเต็มที ่

อาจารยต์า่งๆมนิีสยัและความชอบไม่เหมอืนกนั แตท่กุๆคนมคีวามทุม่เทมากพอๆกนั 

หากเราจะมองจากมุมมองของหนา้ทีแ่ละความทุม่เท ผมเชือ่วา่ไม่มใีครเป็นรองใครเลยจรงิๆ 

ทกุๆสิง่ทีท่า่นท าไดท้ าใหท้กุๆคนไดเ้ขา้ใจบทเรยีนมากขึน้ 

หากใครทีก่ าลงัศกึษาอยูท่ีค่ณะบรหิารธรุกจิมหาวทิยาลยัรามค าแหง และสนใจในโครงการ Double Your 

Degree ก็ลองตดิตอ่พี่ๆ ทีอ่อฟฟิศดนูะครบั เขาจะแนะน าใหว้า่ตอ้งไปเดนิเร ือ่งอะไรยงัไงกบัใครบา้ง 

พี่ๆ เจา้หนา้ทีธ่รกุารทกุคนยนิดใีหค้วามชว่ยเหลอืเพือ่นๆทกุคนนะครบั 

พวกเขายนิดตีอบค าถามทีม่แีละใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัโครงการ Double Your Degree 

นีค้อ่นขา้งดเีลยทเีดยีว หรอืไม่งัน้เพือ่นๆก็ลองตดิตอ่กบัอาจารย ์คลาวเดยี ไอมาร ์

ทางอเีมลโ์ดยตรงเลยก็ไดถ้า้ตอ้งการ (อเีมลจ์ะอยูท่า้ยบทความนี)้ 

ส าหรบัผมสว่นตวัแลว้ ก็มขีอ้แนะน าอยูเ่ร ือ่งนึงทีผ่มเห็นวา่ส าคญัมากๆ 

คอืเร ือ่งการใชเ้วลาเตรยีมตวักอ่นเดนิทางไปเยอรมนีสกั ๓ - ๔ เดอืน 

ขัน้ตอนในการท าวซีา่น้ันจะใชเ่วลาคอ่นขา้งนาน โดยสิง่แรกทีต่อ้งค านึงถงึก็คอืการท าบญัช ีBlocked 

Account กบัทางธนาคาร Deutsche Bank ซึง่จะใชเ้วลาราวๆเดอืนนึงในการเดนิเร ือ่ง 

ผมเลยอยากแนะน าวา่ใหท้ าทนัทเีมือ่รูว้า่จะไดไ้ปเยอรมนีแน่ๆ ขัน้ตอนทีเ่หลอืทัง้หมดก็ไม่ยากเย็น 

เพยีงแคเ่ตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีท่างสถานทตูตอ้งการ และไปตามนัดใหต้รงเวลาก็เทา่น้ัน 

อกีสิง่นึงทีค่อ่นขา้งส าคญัก็คอื ส าหรบัการท าวซีา่ก็คอื การท าประกนัสขุภาพแบบ ๖ เดอืน 

เพราะทางสถานทตูจะก าหนดระยะเวลาการพ านักอาศยัอยูใ่นประเทศเยอรมนีตามแตร่ะยะการประกยัสขุภ

าพของแตล่ะคนเทา่น้ัน เร ือ่งประกนัสขุภาพจงึเป็นเร ือ่งส าคญัอกีเร ือ่งหน่ึง 

เร ือ่งอืน่ๆทีส่ าคญัตอ่มาก็คอืเร ือ่งการหาทีพ่กั 

เน่ืองจากประเทศเยอรมนีเป็นอกีประเทศทีม่นัีกศกึษาจากหลายประเทศทัว่โลกเขา้มาศกึษา 

ท าใหก้ารหาทีพ่กัเป็นอกีเร ือ่งทีค่อ่นขา้งทา้ทาย สรปุงา่ยๆคอื หาใหไ้ดเ้น่ินๆจะดกีวา่ 

หรอืไม่ก็ลองตดิตอ่รุน่พี่ๆ ทีม่าในปีกอ่น เพือ่ขอค าปรกึษาด ู

ส าหรบัใครทีก่ าลงัจะไป ผมขอบอกวา่ การเขา้รว่มโครงการ Double Your Degree 

จะเป็นการตดัสนิใจทีเ่ปลีย่นชวีติคร ัง้ทีส่ าคญัทีส่ดุคร ัง้นึงในชวีติเลยก็วา่ไดแ้ละเพือ่นๆจะไม่ผดิหวงั 

ในตอนแรกผมเองก็ช ัง่ใจอยูน่าน เพราะไม่แน่ใจวา่จะคุม้มัย้ 

แตพ่อนึกไดเ้ร ือ่งการหาประสบการณแ์ปลกใหม่ ผมเลยไม่ลงัเลและตดัสนิใจไปในทีส่ดุ”  
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อสิรากร ประพทัธศ์ร (ไอซ)์ 

นกัศกึษาปรญิญาโท วทิยาลยันานาชาต ิสถาบนัพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 

“คร ัง้แรกทีผ่มทราบเร ือ่งโครงการ Double Your Degree ก็ตอนปฐมนิเทศกอ่นเขา้เรยีนในเทอมแรก 

เน่ืองจากทีผ่มเองเคยมโีอกาสไดไ้ปศกึษาในตา่งประเทศเมือ่สมยัมธัยมในฐานะนักเรยีนแลกเปลีย่น 

ผมเลยสนใจ เพราะโอกาสแบบนีไ้ม่ไดม้มีาบ่อย ผมเลยคอ่ยๆหาขอ้มูลมาเร ีอ่ยๆ 

ส าหรบัทีนิ่ดา้น้ันผูท้ีใ่หข้อ้มูลและประสานงานดา้นโครงการ Double Your Degree จะเป็นทา่นอาจารย ์

ดร.ไพบูลย ์ภรูเิวทย ์แตเ่น่ืองจากทา่นมภีาระกจิมาก 

ผมจงึแนะน าวา่ลองตดิตอ่ทา่นทางอเีมลด์นูะครบัสิง่ทีท่า่นตอ้งการก็จะมผีลสอบภาษาองักฤษ IELTS 6.0 

ขึน้ไป หรอื เทยีบเทา่ แลว้ก็ตอ้งเรยีนจบตามหลกัสตูรทีนิ่ดา้แลว้ในวนัทีเ่ดนิทาง (ถา้เหลอืสอบสมัภาษณ ์

Oral Exam ก็สามารถท าการสอบผ่าน Skype ทีเ่ยอรมนีได ้แตแ่นะน าวา่ควรสอบ Comprehensive 

Exam กอ่นไปเพือ่ความสะดวกในระยะยาว) 

ภาคการเรยีนทีว่ทิยาลยันานาชาตนิิดา้น้ันเป็นหลกัสตูรแบบ ๓ เทอมทีเ่รยีนจบไดภ้ายในปีเดยีว 

ในแตล่ะเดอืนก็จะเรยีนแค ่๑ วชิาและจะมสีอบทกุสิน้เดอืน ถา้เร ิม่เรยีนเดอืนกนัยายน 

ก็สามารถจบไดใ้นเดอืนสงิหาคมในปีถดัมา เพือ่นๆแคเ่รยีนใหจ้บทนัเวลา หลงัจากน้ันก็ท า Independent 

Study / Thesis ใหจ้บกอ่นไปแลว้คอ่ยไปสอบ Comprehensive Exam ปลายเดอืนมนีาคม - 

แบบนีจ้ะท าใหเ้พือ่นๆไปเยอรมนัไดแ้บบอุน่ใจทีส่ดุ 

ภาคการศกึษาทีม่หาวทิยาลยั Rhein Main University of Applied Sciences ที ่วสีบาเดน้ 

จะเร ิม่กลางเดอืนเมษายน เพราะฉะน้ันสอบ Comprehensive Exam 

รอบชา้ทีส่ดุคอืรอบปลายเดอืนมนีาคม น้ันหมายความวา่ เพือ่นๆควรจะเรยีนวชิาสดุทา้ยจบเดอืน ธนัวาคม 

หรอื มกราคม เป็นอยา่งชา้ และก็มคีวามหมายแฝงอกีช ัน้นึงวา่ เพือ่นๆควรเร ิม่เขา้เรยีนเทอม 

มกราคมเป็นอยา่งชา้ทีส่ดุ หรอื ถา้ไดเ้ขา้เทอมกนัยายนไดก็้ยิง่จะมเีวลาเตรยีมตวัไดม้ากกวา่ - 

ซึง่ผมมองวา่เป็นชว่งเวลาทีเ่หมาะสมทีส่ดุ 

สว่นเร ือ่งการท าเร ือ่งจะไปเรยีนตอ่ทีเ่ยอรมนี เมือ่เพือ่นๆแจง้ทา่นอาจารย ์ดร.ไพบูลย ์แลว้ 

ทา่นก็จะใหใ้บสมคัรมากรอก ทัง้นีบ้างคนอาจถกูเรยีกไปสมัภาษณก์บัอาจารย ์คลาวเดยี ไอมาร ์ดว้ย 

ไม่วา่ยงัไงก็ตามถา้ไดร้บัการยนืยนัจากทางมหาวทิยาลยัแลว้ก็ใหเ้พือ่นๆ ด าเนินการเร ือ่ง Blocked 

Account กบัทาง Deutsche Bank, วซีา่ กบัทางสถานทตู, การท าประกนัสขุภาพ, การหาทีพ่กั และ 

ตั๋วเคร ือ่งบนิ - ๒ อยา่งหลงั ผมแนะน าวา่ยิง่หาไดเ้น่ินๆเทา่ไหรไ่ดย้ิง่ด ีหากเร ิม่หาทีพ่กัสกั ๕ - ๖ 

เดอืนกอ่นมาไดจ้ะดมีาก 

สว่นประกนัสขุภาพทีเ่ยอรมนีน้ันเพือ่นๆตอ้งเลอืกวา่จะมาตอ่ประกนักบัทางภาครฐัหรอืเอกชน 

เพราะถา้เลอืกแลว้จะเปลืย่นจากรฐัไปเอกชน หรอื เอกชนไปรฐัไม่ได ้จนกระทัง่เรยีนจบ 

ถา้จะท ากบัทางรฐัตอ้งท าทีป่ระเทศเยอรมนีตัง้แตก่อ่นเขา้เรยีนเทอมแรก 

โดยเจา้หนา้ทีม่หาวทิยาลยัทีนี่เ้ขาจะแนะน า น้ันหมายถงึจะทบักบัประกนัทีท่ ามาจากไทย มเีบีย้แพงกวา่ 

แตจ่ะครอบคลมุไดด้กีวา่ สว่นของเอกชนทีนี่ก็้จะเนน้ราคาประหยดั 

และขัน้ตอนนอ้ยกวา่เพยีงพอตอ่การยืน่เอกสารกบัทางการ 

เมือ่ทกุอยา่งลงตวั เพือ่นๆก็สามารถเร ิม่ภาคการศกึษาไดอ้ยา่งสบายใจ ผูค้นทีนี่ค้อ่นขา้งสภุาพ และ 

คอ่นขา้งใหค้วามชว่ยเหลอืดใีนสิง่ทีพ่วกเขาชว่ยได ้ อาจารยก็์มคีวามช านาญในสาขาทีท่า่นสอนเพราะแ

ตล่ะทา่นก็ไดม้ปีระสบการณท์ างานในสายงานของทา่นเองมาแลว้ทัง้น้ัน 

ท าใหท้กุๆคนสบายใจไดใ้นเร ือ่งของความรูข้องหมู่คณาจารย ์ณ มหาวทิยาลยัแห่งนี ้

เมือ่มาถงึทีเ่ยอรมนัไดส้กัพกัเพือ่นจะไดรู้จ้กักบันักศกึษาจากอกีหลากหลายประเทศทัว่โลก เชน่ อเมรกิา, 

จนี,เกาหล,ี ฟินแลนด,์ โปแลนด,์ สเปน, ฝร ัง่เศษ, และอืน่ๆอกีเพยีบ เรยีกไดว้า่ลมืเหงาไปไดเ้ลย 
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เพราะทางกองกจิการนิสติของทางมหาวทิยาลยัเขามจีดักจิกรรมแทบทกุสปัดาห ์

ท าใหค้นในรุน่สว่นมากคอ่นขา้งรูจ้กักนัและสนิทกนัเป็นอยา่งด ี

ทางมหาวทิยาลยั Rhein Main University of Applied Sciences 

เองก็มกีารจดัสอนวชิาภาษาเยอรมนัแบบไม่เสยีคา่ใชจ้า่ยซึง่ผมมองวา่เป็นประโยชนม์ากๆส าหรบันักศกึษ

าจากตา่งประเทศอยา่งพวกเรา นอกจากจะท าใหเ้ราเขา้ใจวฒันธรรมเยอรมนัแลว้ 

ยงัท าใหก้ารไดเ้พือ่นชาวเยอรมนัมากขึน้อกีดว้ย 

และในระยะยาวเมือ่เพือ่นๆตดัสนิใจอยากจะอยู่ตอ่เพือ่หางาน 

การเป็นภาษาเยอรมนันีเ้องก็จะท าใหเ้พือ่นๆไดเ้ปรยีบคูแ่ขง่คนอืน่ๆทีพู่ดภาษาเยอรมนัไม่ได ้หรอื 

พูดไดน้อ้ยกวา่ 

สดุทา้ยนีผ้มมอีกีเร ือ่งนึงทีผ่มประทบัใจในประเทศเยอรมนีคอืโอกาสในการหางานหลงัจากศกึษาจบ 

เมือ่เพือ่นๆไดเ้รยีนจบเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

ทกุคนสามารถอยูต่อ่เพือ่หางานท าในประเทศเยอรมนีไดอ้กีนานถงึ ๑๘ เดอืน 

หากเพือ่นๆเตรยีมตวัดพีอก็อาจจะไดง้านอยูต่อ่ทีน่ี่เลยก็ได”้ 

มหาวทิยาลยั Hochschule Rhein Main หรอื Rhein Main University of Applied 
Sciences 

ทางมหาวทิยาลยัมมีากกวา่ ๗๐ หลกัสตูรรวมทัง้ บณัฑติศกึษา (ปรญิญาตร)ี และ มหาบณัฑติศกึษา 

(ปรญิญาโท) ใน ๔ วทิยาเขต ทัง้ในเมอืง วสิบาเดน้ และ รซุเซล็สไ์ฮม ์มนัีกศกึษามากกวา่ ๑๒,๘๐๐ คน 

ศกึษาในคณะตา่งๆ อาท ิสถาปัตยกรรมศาสตร,์ วศิวกรรมศาสตร,์ การออกแบบสือ่, 

วทิยาศาตรค์อมพวิเตอร,์ สงัคมศาสตร ์และ บรหิาธรุกจิ โดยทางมหาวทิยาลยัจะเนน้การศกึษาภาคปฎบิตั ิ

จดุประสงคด์งักลา่วจะไดร้บัการตอบสนองโดย หอ้งแลปในวยิาเขต, อาจารยผ์ูช้  านาญการ, โครงการ และ 

การฝึกงานในและนอกประเทศเยอรมนี รวมไปถงึการเรยีนการสอนผ่านอนิเตอรเ์น็ต 

โดยทางมหาวทิยาลยัก าลงัปรบัปรงุหลกัสตูรใหด้ยีิง่ขึน้ 

มหาวทิยาลยั Rhein Main University of Applied Sciences เป็นมหาวทิยาลยัทีม่คีวามเป็นสากล 

และมมีหาวทิยาลยัพารท์เนอรใ์นทกุทวปีทัว่โลก และรวมถงึกวา่ ๘๐ แห่งในยโุรป ทางมหาลทิยาลยั 

ยนิดตีอ้นรบันักศกึษาจากตา่งประเทศ และอาจารยร์บัเชญิจากทัว่โลก 

จงึนับวา่เป็นสถานศกึษาทีค่อ่นขา้งเป็นสากล  

หากท่านสนใจสามารถหาขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่

ประสบการณข์องนักศกึษาจากมหาวทิยาลยั Rhein Main University of Applied Sciences ทีม่าเรยีน ณ 

กรงุเทพฯ ประเทศไทย 

http://www.hs-rm.de/de/fachbereiche/design-informatik-medien/studiengaenge/media-
design-management-ma/double-your-degree/ 

เว็ปหลกัโครงการ Double Your Degree - www.doubleyourdegree.com 

ทา่นสามารถตดิตอ่สอบถามเร ือ่งโครงการ Double Your Degree โดยตรงไดก้บัอาจารย ์คลาวเดยี ไอมาร ์

ไดต้ามอเีมลนี์ ้

Prof. Claudia Aymar 

Claudia.Aymar@hs-rm.de 

http://www.hs-rm.de/de/fachbereiche/design-informatik-medien/studiengaenge/media-design-management-ma/double-your-degree/
http://www.hs-rm.de/de/fachbereiche/design-informatik-medien/studiengaenge/media-design-management-ma/double-your-degree/
http://www.doubleyourdegree.com/
mailto:Claudia.Aymar@hs-rm.de

