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รัฐโคโลราโดจากลานสกี   

แหงเทือกเขาร็อกกี้ 

สูแหลงอุตสาหกรรม        

แหงเทคโนโลยีอวกาศ

สวัสดีทานผูอานที่รักและเคารพทุกทาน

 อากาศหนาวที่เริ่มมาเยือนในสหรัฐฯ หลาย 

ทานคงเริ่มนึกถึงวิวธรรมชาติสวยๆของใบไมเปลี่ยนสี 

บนภูเขา บรรยากาศสุดโรแมนติกในฤดูใบไมรวง หรือ 

ห ิมะขาวโพลนท ี ่ เป นท ี ่ รอคอยของน ักเล นสก ี           

หรือนักสโนบอรดในอีกไมกี่เดือนนี้ ก็คงหนีไมพนรัฐ 

โคโลราโดที่มีธรรมชาติที่สวยงามและเทือกเขาร็อกกี้ 

ที่ตระหงาน สรางวิวทิวทัศนที่นาทึ่ง รัฐโคโลราโด 

ไมไดมีเพียงความโดงดังในเรื ่องของธรรมชาติที ่ 

สวยงามหรือเป นท ี ่น ิยมสำหรับน ักเล นสกีหร ือ 

สโนบอรดเทานั้น แตยังเปนศูนยรวมของการพัฒนา 

ทางด  านอวกาศท ี ่ ส ำค ัญและ เป  นท ี ่ ต ั ้ ง ของ 

อุตสาหกรรมดานอากาศและอวกาศอีกหลายบริษัท

 นอกจากนี้ เทือกเขาร็อกกี้ครอบคลุมพื้นที่ 

หลายรัฐ จากรัฐอัลเบอรตา ประเทศแคนาดา ลงสู 

รัฐนิวเม็กซิโก ในทิศใตของสหรัฐฯ  และยังเปนที่ตั้ง 

ของมหาวิทยาลัยที่นาสนใจหลายแหง ซึ่งวิทยปริทัศน 

ฉบับเดือนตุลาคมนี้ จะนำเสนอเรื่องราวการพัฒนา 

ดานอวกาศในรัฐโคโลราโด รวมถึงนำเสนอ 

มหาวิทยาลัย 8 แหงที่ตั้งอยูบริเวณเชิงเทือกเขา 

ร็อกกี้ในพื้นที่ 6 รัฐของสหรัฐฯ ใหทานผูอานไดรูจัก

ทีมบรรณาธิการ
สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
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  เมื่อมีการกลาวถึงเทคโนโลยีอวกาศของสหรัฐฯ คนสวนใหญจะ 

นึกถึงฐานปลอยจรวดขึ้นสูอวกาศที่แหลมคานาโวรอล  Canavoral ของ 

องคการบริหารการบินและอวกาศแหงชาติสหรัฐฯ (National Aeronautics 

and Space Administration) หรือที่รูจักกันดีในชื่อ องคการนาซา (NASA) 

แตในความเปนจริงแลว ภายในประเทศสหรัฐฯ ยังมีพื้นที่ประกอบ 

อุตสาหกรรมดานอากาศและอวกาศ (Aerospace industry) อีกหลายแหง 

โดยเฉพาะในยุคที่ภาคเอกชนเริ่มขยายตัวและประกอบกิจการธุรกิจอวกาศ 

จำนวนมาก รัฐทองเที่ยวที่ตั้งอยูกลางประเทศอยางโคโลราโดไดกลายเปน 

แหลงสำคัญของบริษัทเอกชนดานอวกาศจำนวนมาก ซึ่งไดเขามาจัดตั้ง 

และทำธุรกิจในพื้นที่นี้ 

รัฐโคโลราโดจากลานสกี

แหงเทือกเขาร็อกกี้ 

สูแหลงอุตสาหกรรม 

แหงเทคโนโลยีอวกาศ
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 รัฐโคโลราโดเปนพื้นที่ยุทธศาสตรตั้งแตชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 จากจุดเริ่มตนของการกอตั้ง 

ฐานทัพอากาศปเตอรสัน (Air Force Base) ซึ่งถูกใชงานมาตั้งแตป 2485 ในชวงสงครามโลก ในขณะนัั้น 

สหรัฐฯ ตองเขาไปเกี่ยวของทั้งสงครามในภาคพื้นแอตแลนติกและแปซิฟก โดยอุตสาหกรรมการบินและ 

อวกาศของโคโลราโดถูกกำหนดใหเติบโตเพราะทำเลที่ตั้ง เนื่องจากเปนบริเวณใกลเคียงกับศูนยกลางของ 

สหรัฐฯ ที่จะออกไปยังสองฟากฝงมหาสมุทร ในขณะที่ก็หางไกลชายฝง ทำใหมีความเสี่ยงนอยจาก 

การโจมตีของศัตรู เนื่องจากตองบุกเขาไปถึงตอนในของประเทศ อีกทั้ง ฐานทัพอากาศปเตอรสันเปนฐานทัพ 

อากาศสหรัฐฯ ที่ ใชสนามบินรวมกับสนามบินแหงชาติโคโลราโดสปริงสซึ่งอยูติดกัน และยังเปนที่ตั้งของ 

หนวยบัญชาการปองกันการบินอวกาศอเมริกาเหนือ (NORAD) สำนักงานบัญชาการกองบัญชาการกองทัพ 

อากาศและสำนักงานใหญแหงสหรัฐฯ (USNORTHCOM) โดยในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในฐานทัพ 

อากาศปเตอรสันไดมีการพัฒนาขีดความสามารถทางดานการถายภาพระยะไกล หรือ remote sensing 

และศักยภาพในการถายภาพนี้ ไดถายโอนไปยัง Application อวกาศขององคการนาซาและหนวยงานรัฐที่ 

ทำงานดานเทคโนโลยีอวกาศอีกจำนวนมาก เพื่อการหาขาวสาร การเฝาระวัง และการสื่อสารผาน 

ดาวเทียม โดยสิ่งสำคัญอีกอยางหนึ่งก็คือความสามารถของกองทัพสหรัฐฯ ในการพัฒนาฐานทัพแหงนี้ 

ใหมีความสามารถในการสะทอนสัญญาณวิทยุคลื่นสั้นทั้งในเอเชียและยุโรปจากฐานทัพในโคโลราโด 

ทำไมจึงเป็นรัฐโคโลราโด?ทำไมจึงเป็นรัฐโคโลราโด?
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 เมื่อสภาพการเมืองระหวางประเทศเขาสูยุคของสงครามเย็น รัฐบาลสหรัฐฯ ได ใชโคโลราโดเปน 

แหลงพัฒนาขีดความสามารถดานอวกาศ ไมเพียงแตทางการทหารเทานั้น แตไดขยายบทบาทนี้ ไปยัง 

ภาคเอกชน โดยเฉพาะในสวนของการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ ในป 2498 บริษัท Glenn L. Martin 

(ปจจุบันคือ Lockheed Martin Space Systems) ไดรับอนุญาตใหกอตั้งโรงงานที่ Waterton Canyon 

(ตะวันตกเฉียงใตนครเดนเวอร) เพื่อสรางขีปนาวุธขามทวีปไททัน (Titans) ซึ่งพื้นที่ดังกลาว กลายเปน 

ศูนยกลางยุทธศาสตรระดับสูงของสหรัฐฯ ที่ยากตอการเขาถึงและทำลาย เนื่องจากอยูในบริเวณที่สภาพ 

ภูมิประเทศที่เปนที่ราบกวางใหญ อยูสูงจากระดับน้ำทะเลเกือบ 5,300 ฟุต (การขึ้นลงของเครื่องบิน 

ทำไดงาย) และมีเทือกเขาร็อกกี้ทำหนาที่เปนเกราะกำบังที่สลับซับซอน ที่สามารถเปนแหลงซุกซอนไซโล - 

ขีปนาวุธ และยุทโธปกรณตางๆ ไดดี  

 นอกจากนั ้นด วยการสนับสนุนจากภาครัฐใหเอกชนเข ามามีส วนรวมในภาคอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีอวกาศ โคโลราโดจึงไดพัฒนาสูเศรษฐกิจการบินและอวกาศที่ ใหญขึ้นเรื่อยๆ จากที่เคยเปนรอง 

จากรัฐที่มีฐานอวกาศอยูเดิมอยางฟลอริดาและนิวเม็กซิโก  ก็คอยๆ แซงขึ้นมาเปนอันดับสองของประเทศ 

รองจากรัฐแคลิฟอรเนียที่เปนรัฐที่มีขนาดของเศรษฐกิจที่ ใหญกวามาก  ปจจุบันโคโลราโดมีบริษัทดาน 

อวกาศมากกวา 400 บริษัทที่เปนผูนำและสนับสนุนภารกิจใหมๆ ที่เกี่ยวของกับอวกาศและดาราศาสตร  

โดยมีบริษัทยักษ ใหญ 8 บริษัทที่แบงสัดสวนของตัวเลขเศรษฐกิจไวจำนวนมาก ไดแก Ball Aerospace, 

Boeing, Harris Corporation, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, Sierra Nevada    

Corporation และ United Launch Alliance นอกจากนี้ ปรากฏการณลาสุดที่สะทอนความสำเร็จของ 

การเปนฐานพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน และอวกาศของโคโลราโดก็คือ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผานมา บริษัท 

United Launch Alliance ซึ่งมีที่ตั้งในโคโลราโดไดทำสถิติมูลคาสัญญาการลงทุนใหมแซงหนาบริษัท 

อันเลื่องชื่ออยาง Space X ซึ่งมีฐานหลักในแคลิฟอรเนีย (ซึ่งเปนรัฐของพรรคเดโมแครตแบบแข็งกราว)  
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 ประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป ไดสงสัญญานผานนโยบายหลายครั้งวา กิจการดานอวกาศ นอกจาก 

จะเปนการตอบโจทยตางๆ ในดานวิทยาศาสตรและการพัฒนาประเทศในดานเทคโนโลยีแลว เทคโนโลยีี 

ดานอวกาศยังเปนมิติหนึ่งของการแขงขันทางอำนาจในทางการเมืองระหวางประเทศ โดยเฉพาะกับจีนซึ่ง 

เปนคูแขงใหมที่นาพรึงกลัว และรัสเซียที่ยังคงเปนคูแขงตามประเพณีที่มีมาตั้งแตยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 

2 โดยแนวคิดใหมที่เกิดขึ้นในชวงป 2560 – 2562 ของการบริหารของประธานาธิบดีทรัมป  คือ การพัฒนา 

Spaceport ซึ่งหมายถึงการพัฒนาทาขนสงอวกาศแบบสนามบิน (เปนการขนสงระหวางพื้นที่ ในโลกผานชั้น 

อวกาศ ซึ่งใชระยะเวลาที่รวดเร็วกวาการใชอากาศยานที่ยังบินในระดับชั้นบรรยากาศ) โดยอดีตผูวาการรัฐ 

โคโลราโด นาย John Hickenlooper (ดำรงตำแหนงในชวง ม.ค. 2554 - ม.ค. 2562) ซึ่งแมวาจะเปนคน 

ของพรรคเดโมแครท แตไดเปนผูมีสวนรวมนำพาเจตนารมณของรัฐโคโลราโด เพื่อใหเปนศูนยกลางดาน 

อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และใหมีความสำคัญอยางตอเนื่อง ถึงแมวาจะมีการเปลี่ยนขั้วทางการเมือง 

ในการบริหารประเทศ ความพยายามดังกลาวมี 

สวนชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ 

โคโลราโดในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และ 

สนับสนุนโอกาสใหม ในการเติบโตของการวิจัย 

รวมถึงการขนสงอวกาศในระยะยาว โคโลราโดยัง 

คงเปนศูนยกลางการจัดงาน Aerospace Week 

และเปนที่ประชุม Space Symposium ซึ่งเปน 

การประชุมใหญของสหรัฐฯ ที่จัดขึ้นเปนประจำ 

ทุกป ที่มีมาแลวถึง 35 ครั้ง   

 สำหรับสถิติของรัฐโคโลราโดที่สำคัญคือ 

มีภาพรวมการจางงานเขาสูอุตสาหกรรมการบิน 

และอวกาศจำนวนกวา 25,000 คน โดยแรงงานหรือเทคโนแครตดานดังกลาวยังไหลเขาสู โคโลราโดรอยละ 

7 มีการการเติบโตของการจางงานระหวางป 2555 - 2560 รอยละ 7.3 คาจางเฉลี่ยอยูที่ 129,730 

ดอลลารสหรัฐฯ ตอป มีมูลคารวมสูงถึง 32,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ นครเดนเวอรถือเปนเมืองใหญที่มี 

ความเขมขนในการจางงานสูงเปนลำดับ 1 (ใน 50 เมือง) เนื่องจากแรงงานและกำลังการผลิตหลักที่มีการใช 

วิทยาการขั้นสูงที่ตองมีการจายคาจางในระดับสูงเชนกัน จากการสำรวจสำมะโนประชากรในป 2559 มี 

ประชากรสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีรอยละ 40 เปนลำดับ 2 รองจากรัฐแมสซาชูเสตส ดวยเหตุนี้ 

รัฐโคโลราโดจึงไดรับสมญานามวาเปน ดินแดนใกลอวกาศแคเอื้อม  "A Mile Closer to Space"

ที่มา: 

https://choosecolorado.com/key-industries/aerospace/, http://www.spacecolorado.org/why-colorado/history/

http://www.spacecolorado.org/do-business/company-directory/, https://en.wikipedia.org/wiki/Peterson_Air_Force_Base

https://www.cnbc.com/2017/07/11/colorado-is-cashing-in-on-multibillion-dollar-space-race.html
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 University of Colorado – Boulder (CU) ตั้งอยูบริเวณเชิงเทือกเขาร็อกกี้ที่เมือง 

Boulder รัฐโคโลราโด กอตั้งในป 2419 โดยไดรับที่ดินบริจาคจากคนในพื้นที่ CU – Boulder เปนวิทยาเขตหลัก 

และยังประกอบดวยวิทยาเขตอีก 3 แหง ไดแก เมือง Denver, Anschutz (ใน Aurora) และ Colorado Springs 

อีกทั้งมีสถาบันวิจัยอีก 11 แหงในมหาวิทยาลัย ที่มีการคนพบและพัฒนางานวิจัยหลายประเภท อาทิ วัคซีนโรคหัด 

และการพัฒนาอุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชในการเดินทางไปยังดาวเคราะห เปนตน

University in 
Mountain Zone

University in 
Mountain Zone

 CU – Boulder มีชื่อเสียงในดาน STEM โดยเฉพาะทางดานวิศวกรรมการบิน อวกาศ และฟสิกส 

เปนมหาวิทยาลัยรัฐที่ทำงานวิจัยใหกับองคการ NASA มากที่สุด อีกทั้งมีขอไดเปรียบในการตั้งอยูใน 

ศูนยกลางของอุตสาหกรรมดานอวกาศของประเทศ จึงทำใหมหาวิทยาลัยมีสวนพัฒนาเชื่อมตอกับ 

บริษัทดาน วทน. ที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะบริษัทเอกชนดานอวกาศที่รัฐบาลอนุญาตให 

จัดตั้งไดโดยเสรี ซึ่งสวนหนึ่งมีผลทำใหสาขา Earth Science and Atmospheric 

Science ไดรับการจัดอันดับสูงสุดในระดับโลก

 ในบรรดาเทือกเขาในอเมริกาเหนือ เทือกเขาร็อกกี้เปนหนึ่งในเทือกเขาที่ขนาดใหญและมีชื่อเสียงโดงดัง 

พาดผานตั้งแตรัฐแอลเบอรทาและบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา และปกคลุมอีกหลายรัฐของสหรัฐอเมริกา 

ไดแก รัฐมอนแทนา ไวโอมิง ยูทาห โคโลราโด แอริโซนา และนิวเม็กซิโก ซึ่งเปนกลุมรัฐที่ใชเวลาเขตภูเขา   

“Mountain Time - MT” ทั้งพื้นที่ บริเวณเทือกเขาร็อกกี้ขึ้นชื่อของความงามของทิวทัศนที่ลอมรอบไปดวยตนไม 

ทะเลสาบ ทุงหญา เรียกไดวาเปนสวรรคของคนรักธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ ความหลากหลายของพืชและ 

สัตว นอกเหนือจากความงามที่ขึ้นชื่อแลวนั้น ในพื้นที่ใกลเคียงยังเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแหง 

อีกดวย
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 CU – Boulder ยังไดรับทุนและการสนับสนุนความรวมมือจากหนวยงานรัฐบาล อาทิ National Science 

Foundation (NSF), Department of Commerce, National Institutes of Health (NIH), Department of 

Defense เปนตน รวมทั้ง องคกรไมแสวงหากำไรและภาคอุตสาหกรรม โดยในปงบประมาณ 2562 ไดรับเงินทุน 

สนับสนุนสูงถึง 631 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง การสำรวจในอวกาศ 

การศึกษาการลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ การวิจัยทางชีวการแพทยขั้นสูง และการพัฒนาอยางยั่งยืนดาน 

พลังงาน  จากอดีต CU – Boulder มีศิษยเกาและคณาจารยที่มีชื่อเสียงและไดรับรางวัลโนเบล 12 คน รางวัล 

MacArthur Fellows หรือ Genius Grant 9 คน และนักบินอวกาศ 20 คน

 นอกจากความโดดเดนทางดานวิชาการแลว CU – Boulder ยังเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเขามามีสวนรวม 

ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย CU – Boulder เปนมหาวิทยาลัยแรกที่นักศึกษาไดริเริ่มศูนยการพัฒนา 

อยางยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม มาเปนเวลาเกือบ 60 ป นอกจากนี้ CU – Boulder ยังมีชมรมมากกวา 500 ชมรม 

ใหนักศึกษาไดเขารวมทำกิจกรรม รวมทั้งกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอื่นๆ อาทิ Be Involved Fair, Late Night 

Breakfast, I love Monday, Activate เปนตน และนักศึกษายังทำกิจกรรมกลางแจงไดหลากหลายประเภท 

ทั้งปนจักรยาน เดินปา สกี และสามารถเพลิดเพลินกับวิวของเทือกเขาร็อกกี้อีกดวย

ที่มา:

https://www.colorado.edu/about/history, https://www.colorado.edu/research/

https://www.colorado.edu/today/2019/10/04/cu-boulder-attracts-record-631-million-annual-research-funding

https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Colorado_Boulder

https://www.forbes.com/colleges/university-of-colorado-at-boulder/#2590f3cb1d13

ที่มา: https://www.colorado.edu/international/
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 Colorado State University (CSU) ตั้งอยูที่เมือง Fort Collins รัฐโคโลราโด 

กอตั้งในป 2413 โดยในชวงแรกใชชื่อวา Colorado Agricultural College ตอมาในป 2478 ไดเปลี่ยนชื่อเปน 

Colorado State College of Agriculture and Mechanic Arts หรือ Colorado A&M และในป 2500 

ไดเปลี่ยนชื่อเปน Colorado State University 

 -สถาบัน Cooperative Institute for Research in the Atmosphere (CIRA) มุงเนน 

การใชเทคนิคขั้นสูงในการสำรวจดาวเทียม  เทคนิคการคำนวณ การวิเคราะหขอมูล การสรางภาพและการจัดเก็บ 

รวมกับหนวยงานภาครัฐ อาทิ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA),  Office of     

Oceanic and Atmospheric Research (OAR) และ National Environmental Satellite, Data, and               

Information Service (NESDIS) 

 -ศูนย Public Lands History Center สงเสริมความรูทางประวัติศาสตร การมีสวนรวมกับสถาบัน 

ที่รับผิดชอบดานทรัพยากร และการพัฒนาอยางยั่งยืนในพื้นที่คุมครอง 

 -สถาบัน Energy Institute ตั้งอยูใน Powerhouse Energy Campus โดยศูนยพลังงานนี้ ไดรับ 

การออกแบบที่ทันสมัยเพื่อประหยัดพลังงาน (Leed Building: Leadership in Energy and Environmental 

Design Building) อีกทั้ง ยังเปนหนึ่งในโรงไฟฟาที่ใหญที่สุดในมหาวิทยาลัยทุกแหงในสหรัฐฯ และยังเปนที่ยอมรับทั้ง 

ในระดับประเทศและระดับสากลในการพัฒนาและความล้ำหนาในเทคโนโลยีเครื่องยนต เชื้อเพลิงชีวภาพ  กริดไฟฟา 

นโยบายพลังงาน การเขาถึงพลังงานในประเทศกำลังพัฒนา และผูประกอบการที่มุงเนนดานพลังงาน

 นอกจากนี้ จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการศึกษาวิจัยของ Carnegie Classification of           

Institutions of Higher Education จัดให CSU อยูในกลุม Tier 1 ซึ่งมีงานวิจัยหลากหลายสาขา เชน 

การศึกษาชั้นบรรยากาศ โรคติดเชื้อ เทคโนโลยีสำหรับพลังงานสะอาดและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม โดย CSU 

ไดรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยมากกวา 375 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตอป นอกจากชื่อเสียงดาน 

วิชาการแลวนั้น CSU ยังมีชมรมมากกวา 350 ชมรมใหนักศึกษาไดเขารวม 

กิจกรรมและรวมแขงขันกีฬาดวย

ที่มา:

https://www.intostudy.com/en/universities/colorado-state-university

https://www.usnews.com/best-colleges/colorado-state-university-1350

https://www.visitftcollins.com/csu/, https://en.wikipedia.org/wiki/Colorado_State_University

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/colorado-state-university-fort-collins-0

 CSU ประกอบดวยวิทยาลัย 8 แหง ในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและมนุษยศาสตร (health and human 

sciences), ศิลปศาสตร (liberal arts), วิศวกรรมศาสตร (engineering), วิทยาศาสตรการเกษตร (agricultural 

sciences), สัตวแพทยศาสตรและวิทยาศาสตรชีวการแพทย (veterinary medicine and biomedical sciences), 

และทรัพยากรธรรมชาติ (natural resources) CSU ยังประกอบดวยสถาบันและศูนยวิจัยที่ศึกษาวิจัยในสาขาตางๆ 

เชน
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 โดย CSM มุงเนนการสอนทางดานวิทยาศาสตรประยุกต ธรณีฟสิกส และวิศวกรรม เพื่อการพัฒนาดาน 

สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน ควบคูกับการลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่เปน 

ปญหาระดับประเทศและโลก ซึ่ง CSM วางแนวทางนโยบายการพัฒนาทางดานพลังงานและสิ่งแวดลอมควบคูกัน เพื่อ 

แกไขและลดปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน

 นอกจากนี้ CSM ยังมีสถาบัน/ศูนยวิจัยทางดานเทคโนโลยีในหลายสาขา เชน 

ทางดานวัสดุและการผลิต ชีววิทยา พื้นดิน (Subsurface) พลังงาน และน้ำ ที่ไดรับ 

ความรวมมือ การสนับสนุนทุนวิจัย และอุปกรณจากภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม โดย 

CSM มีศูนยวิจัยที่สำคัญ อาทิ WE2ST (Water-Energy Education, Science and 

Technology) เปนศูนยเทคโนโลยีทางดานน้ำที่รองรับการวิจัยขนาดใหญ มุงเนน 

การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อบำบัดน้ำจากน้ำมัน กาซ จากการผลิตแร น้ำใตดินที่ปนเปอน 

และน้ำเสีย นอกจากนี้ ยังมีศูนย Renewable Energy Materials Research Science and 

Engineering Center, Unconventional Natural Gas and Oil Institute และโรงไฟฟา 2 แหงภายในมหาวิทยาลัย 

สำหรับการศึกษาดานนวัตกรรมพลังงาน อีกทั้ง ภายในมหาวิทยาลัยยังเปนที่ตั้งของพิพิธภัณฑธรณีวิทยาอีกดวย

 CSM ตั้งอยูบริเวณเชิงเทือกเขาร็อกกี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถทำกิจกรรมกลางแจงไดตลอดทั้งป ในฤดูรอน 

นักศึกษาสามารถขี่จักรยาน เดินปา และปนเขา โดยภายในมหาวิทยาลัยยังมีกำแพงปนเขาจำลอง (Climbing Wall) 

เพื่อใหนักศึกษาไดลองทดสอบและฝกฝนทักษะกอนที่จะลองปนเขาจริงที่เทือกเขาร็อกกี้ สำหรับฤดูหนาวมีเทศกาล 

Winter Carnival ที่จัดขึ้นเปนประจำทุกป นักศึกษาสามารถเลนสกีและสโนวบอรดในรีสอรททองถิ่นในราคาพิเศษ 

อีกทั้ง มีชมรมภายในมหาวิทยาลัยมากกวา 200 สมาคม ทั้งทางดานดนตรี กีฬาขึ้นอยูกับความสนใจของนักศึกษา

ตั้งอยูที่เมือง Golden รัฐโคโลราโด กอตั้งเมื่อป 2417 

จากการจัดอันดับของ QS World University Ranking 

จากชวงป 2559-2562 CSM จัดอยูในอันดับในอันดับตนๆ ของสถาบันชั้นนำของโลกทางดานแร ปโตรเลียม และ 

วิศวกรรมเหมืองแร CSM ยังมีความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและหองปฏิบัติการสำคัญของประเทศ เชน National 

Renewable Energy Laboratory (NREL), National Institute of Standards and Technology (NIST) และ 

Bureau of Reclamation and U.S. Geological Survey (USGS) เปนตน

Colorado School of Mines (CSM) 

ที่มา:

https://www.mines.edu, https://www.mines.edu/about/, https://en.wikipedia.org/wiki/Colorado_School_of_Mines, 

https://research.mines.edu/centers-and-institutes/, https://patch.com/colorado/golden/school-mines-creates-water-

treatment-technology-hub, https://www.usnews.com/best-colleges/colorado-school-of-mines-1348
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 นอกจากนี้  UA มีความรวมมือรวมกับองคการ NASA มาเปนเวลานานตั้งแตสมัยประธานาธิบดี Kennedy 

ซึ่ง UA เปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไดรับรางวัลมากที่สุดเปนอันดับ 4 จากองคการ NASA ในการวิจัยทางดานอวกาศ 

อาทิ  ในป 2550-2551 UA ไดรับเงินทุนสนับสนุนกวา 325 ลานเหรียญสหรัฐฯ สำหรับการดำเนินการใน 

หองปฏิบัติการ Lunar and Planetary Laboratory (LPL) เพื่อภารกิจในการสำรวจขั้วโลกเหนือของดาวอังคาร 

(Martian Arctic) และเงินทุนสนับสนุนอีก 800 ลานเหรียญสหรัฐฯ สำหรับ OSIRIS-REx ซึ่งเปนภารกิจแรกใน 

ประวัติศาสตรของสหรัฐฯ ในการสุมตัวอยางดาวเคราะหนอย และในป 2559 โครงการสำรวจอวกาศของ 

มหาวิทยาลัยไดคนพบดาวเคราะหนอยกวาครึ่งที่อยูใกลโลก

The University of Arizona (UA) ตั้งอยูที่เมือง Tucson รัฐแอริโซนา  กอตั้งในป 2428 

เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของรัฐ Arizona จากการจัดอันดับของ Carnegie Foundation จัดให UA อยูในกลุม 

Tier 1 เปนอีกมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนงานวิจัยที่สูงมากในหลากหลายสาขา อาทิ ทางการแพทย UA มี 

ความรวมมือกับ Banner-Health ศูนยทางการแพทย 2 แหงที่เมือง Tucson และ Phoenix อีกทั้ง ไดรับ 

การคัดเลือกใหเปน 1 ใน 4 มหาวิทยาลัยในการเขารวมโครงการ Precision Medicine Initiative ในสมัยของ 

ประธานาธิบดี Obama เพื่อออกแบบการรักษาผูปวยทั่วไปเปนรายบุคคล
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•   American University of Phnom Penh ประเทศกัมพูชา

•   Hanoi Law University ประเทศเวียดนาม

•   Ocean University of China เมือง Qingdao ประเทศจีน

•   Sampoerna University เมือง Jakarta ประเทศอินโดนีเซีย

•   De la Salle University เมือง Manila ประเทศฟลิปปนส

 หากมีมหาวิทยาลัยของไทยสนใจจัดทำความรวมมือแบบ Micro Campus รวมกับ UA มีโอกาสของ 

ความเปนไปไดสูง UA มีความเดนในการพัฒนาฮารทแวร และซอฟตแวร ซึ่งเหมาะสมสำหรับหลักสูตรออนไลน 

และการประชุม Teleconference แบบครบวงจร

ที่มา: 

https://www.arizona.edu/about,  https://www.niche.com/colleges/university-of-arizona/

https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Arizona,https://www.forbes.com/colleges/university-of-ariz

ona/#7e5a3b506893, https://catalog.arizona.edu/about-university

 UA ยังเปนมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาไดรับทุน Truman, Rhodes, 

Goldwater และ Fulbright เปนจำนวนมาก และ UA ยังไดรับการคัดเลือก ให 

เปนหนึ่งในสมาชิกของสมาคม Association of American  Universities ซึ่งเปนกลุม 

ขององคกร/มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของอเมริกาเหนือ โดย UA เปนเพียงมหาวิทยาลัยเดียว 

จากรัฐ Arizona ที่ไดเขารวมในสมาคมนี้ นอกจากนี้ UA ยังมีชื่อเสียงในสาขาจิตวิทยา สรีรวิทยา 

ศิลปศาสตรและมนุษยศาสตร และพยาธิวิทยาอีกดวย

 UA มีวิทยาเขตหลายแหงในรัฐแอริโซนา และมีวิทยาเขตอีกหลายแหงทั่วโลก ซึ่งเปนขอโดดเดนของ UA 

ที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายสรางสาขาในตางประเทศ ที่เรียกวา Micro Campus ซึ่งเปนการตั้งสาขายอยของ 

มหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยหุนสวน โดยการใหปริญญาและแบงปนสวนกำไร โดยการสอนสามารถทำไดโดย 

อาจารย UA กับอาจารยในทองที่ หรืออาจารยจาก UA เดินทางไปเปดการสอนใบบางชวง ปจจุบันมีสาขาใน 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 5 ประเทศ ไดแก
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 The University of Utah (The U) 
ตั้งอยูที่เมือง Salt Lake City รัฐยูทาห กอตั้งในป 2393 

ในชวงแรกที่กอตั้งมหาวิทยาลัยใชชื่อวา University of Deseret โดย 

The U เปนสถาบันอุดมศึกษาที่เกาแกที่สุดในรัฐยูทาห และไดเปลี่ยนชื่อเปน 

The University of Utah ในป 2435 และยายมายังที่ตั้งปจจุบันในป 2443 The 

U มีชื่อเสียงในหลายสาขา เชน บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร ชีววิทยา  โดย 

The U สนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจผานหลักสูตร/โครงการตางๆ เชน Utah Entrepreneur Challenge,             

Opportunity Quest, techTITANS และ Lassonde New Venture Development Center และเปน 

อีกมหาวิทยาลัยหนึ่งที่มีชื่อเสียงในเชิงของงานวิจัย ในป 2560 มีการลงทุนในงานวิจัยมากกวา 380 ลานเหรียญ 

สหรัฐฯ 

 ในวิทยาเขต Salt Lake City นี้ ยังประกอบดวยพิพิธภัณฑศิลปะ, Health Science Complex 

(ประกอบดวยโรงพยาบาล 4 แหงและหองสมุดทางการแพทย) และอุทยานวิจัย (Research Park) อีกทั้ง ยังมี 

สถาบันและศูนยวิจัยหลากหลาย อาทิ Brain Institute, Genetic Science Learning Center, American West 

Center และ Center for High Performance Computing นอกจากนี้ The U ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล 

เกาหลีใตในการเปดวิทยาเขตในเขต Songdo เมือง Incheon โดยหลักสูตรบังคับใหนักศึกษาตองศึกษาใน 

วิทยาเขต Songdo  3 ปแรก และเขาศึกษาที่วิทยาเขต Salt Lake City ในปที่ 4   นอกจากความโดดเดนในเชิง 

วิชาการ The U ยังเปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนในดานการใชพลังงานทดแทน โดย EPA หรือสำนักงาน 

คุมครองสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา จัดให The U เปนมหาวิทยาลัยอันดับที่ 3 ที่มีการใชพลังงานสะอาด โดย 

31% ของพลังงานที่ใชในมหาวิทยาลัยมาจากพลังลมและแสงอาทิตย

 The U มีคณาจารยและศิษยเกาทีมีชื่อเสียงและไดรับรางวัลจำนวนมาก ไมวาจะเปนนักบินอวกาศ 

การไดรับทุนสนับสนุนจาก Rhodes Scholars, Gate Cambridge Scholars และ Churchill Scholars 

ผูชนะรางวัลโนเบล และรางวัลพูลิตเซอรตางๆ เปนตน อีกทั้ง ยังมีกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยใหนักศึกษาเลือก 

เขารวมกิจกรรมมากกวา 500 ชมรม กิจกรรมกลางแจง และการแขงขันกีฬาตางๆ

ที่มา: 

https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Utah, 

https://www.usnews.com/best-colleges/university-of-utah-3675
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 สถาบัน Carnegie Classification of Institute of Higher Education จัดให UNM อยูในกลุม 

Tier 1  ซึ่งเปนกลุมมหาวิทยาลัยที่มีงานวิจัยจำนวนมาก โดย UNM ไดรับความรวมมือและการสนับสนุน 

จากทั้งหนวยงานของรัฐบาลทองถิ่นและรัฐบาลกลาง เชน ศูนย Prevention Research Center ของ 

UNM มีความรวมมือและไดรับเงินทุนสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐบาลหลายโครงการ อาทิ 

โครงการ ACTION PAC ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน National Institutes of Health (NIH) 

และ National Heart, Lung and Blood Institute ในการศึกษาและตรวจคา BMI ของนักเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 4 เพื่อการปรับปรุงดานโภชนาการและการออกกำลังกาย  โครงการ PRC 

Core Research Project: VIVA II ไดรับการสนับสนุนเงินทุนจาก Centers for Diseases Control and 

Prevention (CDC) เพื่อลดสาเหตุของความเสี่ยง สงเสริมสุขภาพ และปองกันโรค เปนตน

 นอกจากนี้ ในป 2559 UNM ไดเปดสอนหลักสูตร Signature School Program ซึ่งเปน 

ความรวมมือรวมกับหนวยงาน Central Intelligence Agency (CIA) ซึ่ง UNM เปนมหาวิทยาลัยแรก 

ของสหรัฐฯ ที่เปดสอนหลักสูตรนี้ โดยนักศึกษาไดมีสวนรวมในการฝกฝนการคิดเชิงวิเคราะหและแกไข 

ปญหารวมกับบุคลากรของ CIA และการรับสมัครนักศึกษาเขาทำงานใน CIA หลังจบการศึกษา โดย CIA 

มอบเงินทุนสนับสนุนจำนวน 2.6 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ตอป อีกทั้ง UNM ยังมีชื่อเสียงโดงดังในอีก 

หลายสาขา อาทิ วิศวกรรมนิวเคลียร เซลลเชื้อเพลิง การแพทย วิจิตรศิลป และบัญชีนิติเวช (Forensic 

Accounting) 

 UNM ยังมีกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย อาทิ Movie night, Hanging of the Greens, Lobo 

Day, Red Rally, Fiestas,  Lobo’s Got Talent - Talent Show! และชมรมตางๆ มากกวา 400 

ชมรมใหนักศึกษาไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมสันทนาการ กีฬา และในเชิงการศึกษาดวย

ที่มา:

https://www.unm.edu/welcome/index.html, http://www.unm.edu/welcome/about/programs.html, 

https://prc.unm.edu/our-work/index.html, https://www.niche.com/colleges/university-of-new-mexico/, 

https://www.bizjournals.com/albuquerque/news/2016/11/11/cia-launches-signature-school-program-at-unm.html, 

https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_New_Mexico#Student_life

 University of New Mexico (UNM) กอตั้งในป 2432 ตั้งอยูที่เมือง Albuquer-

que รัฐนิวเม็กซิโก และมีวิทยาเขตในเมือง Gallup, Los Alamos, Taos, Los Lunas อีกทั้ง UNM 

ยังประกอบดวยศูนยวิจัย/สถาบันที่สำคัญอีกหลายแหง เชน Center for Advanced Research     

Computing, Cancer Center, New Mexico Engineering Research Institute, Center for High 

Technology Materials, Design Planning Assistance Center, Innovation Academy,  Mind 

Research Network และ Health Science Center ซึ่งเปนศูนยการศึกษาและการวิจัยดานการดูแล 

สุขภาพที่ใหญที่สุดของรัฐนิวเม็กซิโก 
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 ไมเพียงแตความโดดเดนทางดานศิลปเทานั้น UM ยังเปนแหลงทำวิจัยดานการแพทยและยา/วัคซีนรักษา 

โรคหลายดาน โดยเฉพาะจากการสนับสนุนจาก National Institute of Health (NIH) เนื่องจากมี Rocky    

Mountain Laboratories ของ National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) ภายใต NIH 

ซึ่งเปนศูนยหองปฏิบัติการขนาดใหญของชาติ ตั้งอยูที่เมือง Hamilton ซึ่งเปนเมืองหลวงของรัฐ ทำใหคณาจารย 

และนักศึกษาสามารถเขาถึงและใชหองปฏิบัติการที่มีวิทยาการล้ำสมัยได และ NIH ไดใช UM เปนศูนยทำวิจัยดาน 

สาธารณสุขของภาคตะวันตก ในระดับเดียวกับมหาวิทยาลัย John Hopkins ที่มีชื่อเสียงที่สุดดานการแพทยที่ตั้ง 

อยูทางภาคตะวันออก โดยลาสุด เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 ทีมนักวิจัยไดทำสัญญาวิจัยวัคซีนตอตานการติด 

อนุพันธุฝนกับ NIH  อีก 1 โครงการ นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่นๆ  ทางดานวิทยาศาสตร อาทิ การศึกษาเกี่ยวกับ

   กอตั้งในป 2436 ตั้งอยูที่เมือง Missoula 

รัฐมอนแทนา ซึ่งเปนรัฐที่มีประชากรเบาบาง และมี 

อุณหภูมิที่หนาวจัดในฤดูหนาว UM เปนมหาวิทยาลัย 

ขนาดกลาง  ที่ไดรับยกยองวาเปนมหาวิทยาลัยที่มี 

นักศึกษาที่ไดรับทุน Rhodes, Udall และ Fulbright 

เขาเรียนจำนวนมากที่สุด UM มีชื่อเสียงโดงดังดานศิลปศาสตร มีโรงเรียนดานวารสารศาสตร และหลักสูตร 

เกี่ยวกับการเขียนที่เปนที่ยอมรับระดับประเทศ โดยมีนักเขียนจำนวนมากและผูชนะรางวัลพูลิตเซอรอีก 9 คนที่จบ 

การศึกษาจาก UM นอกจากนี้ ยังมีสาขาอื่นๆ ที่ไดรับความนิยมในการเขาศึกษา อาทิ สาขาบริหารธุรกิจ จิตวิทยา 

และมนุษยศาสตร เปนตน
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ที่มา:

https://www.niche.com/colleges/university-of-montana/, 

https://destinationmissoula.org/university-of-montana,

https://www.usnews.com/best-colleges/university-of-montana-2536

 นอกจากนี้ UM ยังมีกิจกรรมนอกหองเรียนมากกวา 150 ชมรมใหนักศึกษาสามารถเขารวมกิจกรรม 

การแขงขันกีฬาระหวางมหาวิทยาลัย หรือภายในมหาวิทยาลัยเองดวย รวมถึง การศึกษาทางดานศิลปะและ 

วัฒนธรรม ใน Montana Museum of Art & Culture ที่มีคอลเล็กชั่นงานศิลปะที่เกาแกและโดดเดนที่สุด 

แหงหนึ่งในเขตเทือกเขาร็อกกี้ดวย 

ดาวเคราะหนอกระบบรวมกับองคการ NASA การศึกษาทางดานทรัพยากรธรรมชาติ โดยสรางปาทดลอง  

Lubrecht  (Lubrecht Experimental Forest) ที่มีขนาด  30,000 เอเคอร  (หรือประมาณ 121 ลานตารางเมตร) 

ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ประมาณ 3 ลานเอเคอร (หรือประมาณ 12 พันลานตารางเมตร)) 

เพื่อใหนักศึกษาไดใชเปนหองปฏิบัติในการศึกษาทางดานทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้ง UM ยังมีฐานปฏิบัติการ 

ชีวภาพ (biological station) ที่เกาแกที่สุดในประเทศ คือ ฐานปฏิบัติการ  Flathead Lake ที่มีชื่อเสียงระดับโลก 

ในการศึกษาดานนิเวศวิทยาและการวิจัยน้ำจืดอีกดวย

ภาพ: https://www.cleanpng.com/png-flathead-lake-mountain-lake-

mountain-699715/download-png.html
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 UW เปนมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยูในรัฐไวโอมิงมหาวิทยาลัยเดียวที่มีหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป โดยมี 

สาขาดานการสำรวจ ธรณีวิทยา การจัดการ/การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเปนสาขาที่โดดเดน 

มีนักศึกษาตางชาติ/เอเชียคอนขางนอย แตมีปจจัยที่นาสนใจคือ มีกองทุนสนับสนุนการศึกษา/ 

ทำกิจกรรมในตางประเทศจำนวน 1.5 ลานดอลลารที่รองประธานาธิบดี Dick Cheney 

บริจาคไว ซึ่งเปนกองทุนสนับสนุนกิจกรรมตางประเทศที่ใหญที่สุดของสหรัฐฯ  อ ี กท ั ้ ง 

UW มีหลักสูตรเปดกวางใหกับนักศึกษาทั่วรัฐ Wyoming มีคลาสออนไลนและ 

การประชุมทางวิดีโอ เพื่อใหนักศึกษาในพื้นที่อื่นของรัฐ สามารถเขาศึกษาใน 

มหาวิทยาลัยไดโดยไมตองยายไปอยูที่ Laramie อีกทั้ง UW ยังมีหลักสูตร 

ที่มุงเนนกิจกรรมนอกหองเรียน เชน นักศึกษายังสามารถสะสม 

หนวยกิตโดยการเขารวมหลักสูตร National Outdoor  Lead-

ership School (NOLS) โดยหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะมี 

โอกาสไดทำกิจกรรมในหลายพื้นที่ เชน การปนเขาที่ 

อลาสกาหรือที่เทือกเขาหิมาลายา การพายเรือ 

คายัคในทะเลบาฮา (Baja Sea) เปนตน

 University of Wyoming (UW) ตั้งอยูที่เมือง Laramie รัฐไวโอมิง 

กอตั้งในป 2429 ประกอบดวยวิทยาลัย 7 แหง ทางดานเกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ 

(Agriculture and Natural Resources) ศิลปะและวิทยาศาสตร (Arts and Sciences) 

บริหารธุรกิจ (Business) การศึกษา (Education) วิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต 

(Engineering and Applied Sciences) วิทยาศาสตรสุขภาพ (Health Sciences) และ 

กฎหมาย (Law) รวมถึง พิพิธภัณฑอีก 5 แหง และศูนยวิจัยทางดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ 

และน้ำมัน 

ภาพ: https://pixabay.com/photos/adventure-clouds-

exploration-group-1839147/

ภาพ: https://pixabay.com/photos/adventure-clouds-

exploration-group-1839147/
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ที่มา:

http://www.uwyo.edu/, http://uwnpsresearch.org/about-us/, 

https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Wyoming,

https://www.usnews.com/best-colleges/university-of-wyoming-3932

 นอกเหนือจากหล ักส ูตรนอกหองเร ียนท ี ่สามารถสะสม 

หนวยกิตไดแลวนั้น UW ยังมีชมรมสันทนาการอื่นๆ สำหรับ 

นักศึกษามากกวา 200 สมาคม และมีกิจกรรมอื่นๆ เชน Friday 

Night Fever, Battle of the Bands, UW's Got Talent 

เปนตน 

 นอกจากนี้ UW ยังมีความโดดเดนทางดานงานวิจัย มีโครงการหรือความรวมมือที่ 

สนับสนุนการพัฒนาทักษะใหกับนักศึกษาและมีโอกาสทำงานรวมกับนักวิจัยเฉพาะดาน 

ในหลากหลายสาขา เชน ความรวมมือกับ National Park Service  (UW-NPS) เพื่อ      

ศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบนิเวศนในอุทยานแหงชาติ Yellowstone โดย UW-NPS เปน 1 

ใน 8 ศูนยวิจัยในอุทยานแหงชาติของสหรัฐฯ ที่สงเสริมการวิจัย หองปฏิบัติการ/อุปกรณ  

และการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อใหนักวิจัยสามารถศึกษาในสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ กาย- 

ภาพ สังคมศาสตร และสามารถเขาถึงสภาพแวดลอมที่อุดมสมบูรณและหลากหลายของ Grand 

Teton, Yellowstone National Parks, Bridger - Teton, Targhee National Forest, Gros Vente, Teton 

Wilderness Areas และพื้นที่สวนตางๆ ของอุทยานแหงชาติ เปนตน การมุงเนนทางดานสิ่งแวดลอมของ UW 

ยังไมหมดเพียงเทานั้น มหาวิทยาลัยมีนโยบายดานสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนและลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 

โดยอาคารที่สรางใหมทั้งหมดจะตองไดมาตราฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental 

Design) และไดรับการรับรองจาก U.S. Green Building Council (USGBC) ดวย นอกจากนี้ Haob 

School of Environment มีความสนใจพัฒนาหลักสูตรที่นักศึกษาสามารถเดินทางมาฝกงานในไทย 

(ปจจุบันมีเพียงออสเตรเลีย ฝรั่งเศส และสเปน) โดยเฉพาะในดานหลักสูตรการจัดการ 

การทองเที่ยว ขณะนี้กำลังพิจารณาสรรหามหาวิทยาลัย Counterpart ในไทย และถือวา 

ไทยเปน Destination ของนักศึกษาในหลักสูตรดานการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

ระดับโลก ซึ่งเปนอุตสาหกรรมเปาหมายที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งของไทย
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