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Editor’s Talk

	 วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่	 (COVID-19)	
ถือเป็นเหตกุารณ์ครั้งส�าคัญทีท่ั่วโลกต้องเผชิญกบัความสญูเสยี	ผลกระทบทีต่ามมา 
ท�าให้ผู้คนเกิดความวิตกกงัวลแผ่ขยายออกไปในวงกว้าง	ในประเทศไทยมีการประกาศ
มาตรการต่างๆ	 รวมท้ังการรณรงค์การปฏิบัติตนของคนไทยเพื่อป้องกัน	 และลด 
การแพร่ระบาดของโรค

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร	ี ค�านึงถึงความปลอดภัย	 และ 
สุขภาพพลานามัยท่ีดีของประชาคม	มจธ.	 เป็นอันดับแรก	 จึงได้ด�าเนินการตาม
มาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด	 และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการเฝ้าระวัง 
การแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นได้	

	 แน่นอนว่าในสถานการณ์เช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อหลายๆ	ด้าน	แต่ในทุกวิกฤต
ย่อมมีส่ิงดีๆ	เกิดขึ้นเสมอ	การเปล่ียนแปลง	ปรบัตัวเพื่อรบัมอืกับสถานการณ์ท่ีเกดิขึ้น
เป็นสิ่งหนึ่งที่	 ชาว	มจธ.	ทุกคนแสดงออกถึงพลังความร่วมมือร่วมใจในทุกด้าน	 เพื่อ
ต้านการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	COVID-19	และอกีไม่นานเราจะก้าวข้ามผ่านวิกฤต
ครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างแน่นอน	

4 Inside KMUTT



สถานการณ์ COVID-19 ของ มจธ. ที่ก�าลังเผชิญอยู่

	 จากท่ีได้ทราบเรื่องการระบาดท่ีเมืองอู ่ฮั่น	 ประเทศจีน	 

ตั้งแต่ช่วงมกราคมที่ผ่านมา	 มหาวิทยาลัยก็คาดการณ์ไว้แล้วว่า 

จะต้องมีการระบาดมายังไทยอย่างแน่นอน	 ท�าให้เราวางแผน 

ไว้ตั้งแต่ต้นโดยทางมหาวิทยาลัยมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการและ 

ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินต่อสภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	

2019	 (COVID-19)	 มีคณะท�างาน	 ผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน	 

และมีการจัดการสถานที่	 มีการตรวจคัดกรอง	 หากมีการท�างาน 

ที่เกิดภาวะเสี่ยง	 ก็มีการประสานกับกระทรวงสาธารณสุขและ 

กรมควบคุมโรคเพื่อด�าเนินการได้อย่างรวดเร็ว

มาตรการรับมือกับวิกฤต COVID-19 ของ มจธ.

	 ก่อนจะมปีระกาศจากกระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	

วิจัยและนวัตกรรม	 (อว.)	 ได้มีการพยายามลดความหนาแน่นใน

องค์กร	เช่น	การปรบัไปใช้การประชมุแบบ	Online	Conference	

การจดัการสอนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์	ในกรณนีกัศกึษา	กจ็ะ

มกีารคดักรองเบือ้งต้นก่อนเข้าห้องสอบ	-	ห้องเรยีน	เช่น	การวดัไข้ 

มีเจลแอลกอฮอล์ส�าหรับการรักษาความสะอาดที่เพียงพอ	 และ 

ฆ่าเชือ้ภายในห้องและอาคารอย่างสม�า่เสมอ	โดยจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี

ท�างานอย่างเป็นระบบ	 ซึ่งหลังจากมีประกาศจากกระทรวง	 อว.	

มหาวิทยาลัยก็ได้เตรียมพร้อมโดยให้หยุดการเรียนการสอนแบบ

ปกติ	และใช้ระบบ	Online	แทน	 เช่น	การฝึกอบรม	โครงสร้าง

พื้นฐาน	 การประเมินผลท่ีได้ด�าเนินการไปแล้ว	 ส่วนบุคลากรก็

ประกาศให้มีการท�างานแบบเหล่ือมเวลา	 สามารถท�างานท่ีบ้าน

ได้	 (Work	 from	Home)	 เพื่อลดความหนาแน่น	ลดความเสี่ยง

ที่จะเกิดขึ้น	 กรณีบุคคลภายนอกก็มีการคัดกรอง	 มีการกรอก

แบบฟอร์มต่างๆ	อย่างเป็นระบบ	มหาวิทยาลัยมีความเชื่อมั่นว่า

สามารถเตรยีมความพร้อมรบัมอืสถานการณ์ได้เป็นอย่างด	ีเพราะ

ประชาคมให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ี	 มีความเห็นจากประชาคม

เข้ามาอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้สามารถปรับวิธีการต่างๆ	 ให้รับมือ

สถานการณ์ได้อย่างเป็นระบบและทันท่วงที

บทสัมภาษณ์

รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย
อธิการบดี	มจธ.	

กับสถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัส COVID-19

ภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
จะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

	 ทุกอย่างล้วนมกีารเปลีย่นแปลง	จะเกดิข้ึนเร็วหรือช้ากแ็ล้วแต่ 

สภาวการณ์ที่เกิดข้ึน	 พวกเราทุกคนจึงต้องพร้อมรับการปรับตัว 

และเปิดใจเรียนรู ้ให้ทันการปรับเปลี่ยน	 ซึ่งต้องยอมรับว่า

สถานการณ์ดงักล่าวคงจะอยูก่บัเราไปอกีสกัพกั	แต่ขอให้มัน่ใจว่า 

มหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นและพร้อม

ที่จะสนับสนุนเพ่ือให้การเรียนการสอน	 และบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัยเดินหน้าต่อไปอย่างดีที่สุดในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

ขณะนี	้ด้วยอาจารย์	บคุลากร	และนกัศกึษาของเรามคีวามสามารถ 

และพร้อมท่ีจะเรียนรู ้	 เชื่อว่าทุกท่านจะสามารถด�าเนินการ 

ทุกอย่างภายใต้วิกฤตเช่นนี้ได้อย่างแน่นอน	

“พวกเราทุกคนต้องพร้อมรับการปรับตัว
และเปิดใจเรียนรู้ให้ทันการปรับเปลี่ยน”

กองบรรณาธิการ	 ภาณุพงศ์	พันธ์บัวหลวง
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	 การปรับรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์เข้ามามีบทบาท

ส�าคัญในช่วงวิกฤต	 เทคโนโลยีและ	Platform	ต่างๆ	ก็สามารถ 

น�ามาใช้ในการสนับสนุนในรูปแบบนี้ได้	 ในอนาคตการเรียน 

การสอนแบบเดิมอาจจะยังมีอยู ่แต่ต้องมีการเปล่ียนรูปแบบ

ให้เหมาะสมมากข้ึน	 ต้องเป็นแบบ	Outcome	 Based	 มากขึ้น	

ในอนาคตเราอาจจะใช้ห้องเรียนในการถกประเด็น	 (Discuss)	

มากกว่าการบรรยาย	 (Lecture)	 เพราะเมื่อมีฐานข้อมูลหรือ 

องค์ความรู้อยูใ่นระบบ	Online	มากขึน้	นกัศกึษากส็ามารถศกึษา

ล่วงหน้าได้	 และมาร่วมถกประเด็นกันในห้องเรียนกับอาจารย ์

ผูส้อนและนกัศกึษาด้วยกนั	ท�าให้คุณภาพการเรยีนการสอนดีขึน้ 

อีกระดับ	 ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีการวางเป้าหมายให้การเรียนการ

สอนเป็นแบบ	Module	(เรยีนเป็นรายวิชาทีต้่องการใช้งานจรงิๆ)	 

การเรียนการสอนแบบนี้จะท�าให้เกิดโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มคน

ที่อยู่ในวัยท�างานของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ	 เพราะหากมีการ

ปรบัเปลีย่นระบบเป็นการเรียนการสอนในรปูแบบ	Online	มกีาร 

วดัผลทีส่ามารถประเมนิผู้เรยีนได้	โดยใช้	Technology	เข้ามาช่วย 

ในการเรยีนรู้	แทนการเข้ามาเรยีนทีม่หาวทิยาลยั	จะท�าให้โอกาส

ในการเข้าถึงการเรียนการสอนที่ท�าให้เกิดการ	 Reskill	 Upskill	

ได้ง่ายยิ่งขึ้น

ฝากถึงประชาคม มจธ.

	 ผมเชื่อว่า	 วิกฤตที่เกิดขึ้นครั้งนี้	 ไม่ได้มีแต่ผลเสียอย่างเดียว	 แต่ยังเป็นโอกาสส�าคัญให้ทุกคน	 ทุกฝ่ายได้พัฒนาตัวเอง	 คณาจารย์	

บุคลากรของเราได้คิดวิธีการใหม่ๆ	 ทดลองระบบใหม่ๆ	 ท่ีจะช่วยพัฒนาการเรียนการสอน	 และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 ผมต้องขอขอบคุณความร่วมมือของคณาจารย์	 บุคลากร	 และนักศึกษาทุกคนที่ในสถานการณ์จ�าเป็นเช่นนี้	 

กช่็วยกนัด�าเนนิการอย่างเป็นระบบ	และมมีาตรฐาน	ช่วยให้เราเดนิต่อไปได้	ทัง้นีก้อ็ยากฝากให้ทกุคนมองประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�าคญั	

มองค�าว่า	We	 ให้มาก	 เพราะถ้าร่วมมือร่วมใจกัน	 แน่นอนว่าพวกเราจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ	 ไปได้	 กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า	 วัฒนธรรมองค์กรของเราเป็นอย่างนั้น	 และอยากให้วัฒนธรรมนี้คงอยู่กับเราไปอีกนาน	 และส่งต่อไปยัง 

คนรุ่นต่อไป	อยากให้ทุกคนรวมพลังผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน	ดังค�าที่ว่า	“Together We are Stronger” 

	 ในส่วนของการบริหารจัดการก็ต้องเปลี่ยน	 ด้วยการน�า

เทคโนโลยีมาใช้มากขึน้	ทกุวนันีเ้รามนีโยบายในการลดใช้กระดาษ	

และหนัมาใช้เทคโนโลยทีดแทน	บคุลากรจะไม่ใช่แค่ใช้เทคโนโลยี

เป็น	 แต่ต้องใช้เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อเราและผู้ใช้บริการด้วย	 ใน

อนาคตงานบางประเภทอาจจะใช้ปัญญาประดิษฐ์	 (AI)	 เข้ามา

ช่วย	ท�าให้ช่วยลดงานประจ�า	(Routine)	ลง	บุคลากรก็สามารถ

พฒันางานให้ดข้ึีนได้	ซึง่เร่ืองแบบน้ีต้องอาศัยการพัฒนาและช่วย

กัน	อาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย	แต่ผมเชื่อว่าด้วยวัฒนธรรมองค์กรของ	

มจธ.	จะสามารถช่วยให้ส�าเร็จได้	หวังว่าในอีก	1	-	2	ปี	ทุกอย่าง

จะเริม่ลงตวัส�าหรบัการท�างานรปูแบบใหม่	การท�างานจะสนกุขึน้	

ได้พบกบัผูรั้บบริการมากข้ึน	มพัีนธมติรมากข้ึน	และมพัีฒนาการ

ของการท�างานที่ดียิ่งขึ้นแน่นอน

เรื่องแบบนี้ต้องอาศัยการพัฒนา

และช่วยกัน อาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย

แต่ผมเชื่อว่า ด้วยวัฒนธรรมองค์กรของ มจธ.

จะสามารถช่วยให้ส�าเร็จได้
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Interview
with President
on COVID-19 
outbreak situation

Can you describe a COVID -19 situation at KMUTT?
When	we	had	heard	about	the	outbreak	in	Wuhan,	China	in	January,	the	university	predicted	
that	it	would	spread	to	Thailand	and	thus	planned	a	certain	measure	at	the	outset.	We	have	
set	up	a	COVID	-19	Emergency	operations	and	assistance	center	or	COVID-19	Center	with	
various	units	responsible	for	particular	tasks.	We	have	managed	the	premises	and	set	up	the	
screening	spots	and	procedures.	When	potentially	risky	situations	arose,	we	coordinated	
with	the	Ministry	of	Health	and	the	Department	of	Disease	Control	for	a	quick	response

Can you elaborate on KMUTT measures
to tackle the COVID-19 crisis? 
Prior	to	the	announcement	from	the	Ministry	of	Higher	Education,	
Science,	Research	and	Innovation	(MHESI),	we	tried	to	de-densify	
the	organization,	such	as	organizing	 the	online	conference	and	
arranging	new	ways	of	teaching	to	suit	the	situation.	There	was	
a	screening	procedure	before	entry	to	the	examination	classes,	
and	 test	 takers	 also	 had	 temperature	 checked.	 Alcohol	 gels	 
were	available	 for	 adequate	and	proper	 sanitation.	 In	addition,	 
the	rooms	and	buildings	were	regularly	disinfected.	In	doing	so,	
the	systematic	work	of	our	staff	in	different	units	was	put	in	place.	
After	 the	 announcement	 from	 the	MHESI,	 the	 university	was	 
thus	 already	 prepared	 to	 suspend	 on-campus	 classes	 and	 
switch	to	online	system.		This	also	includes	training,	infrastructure	
and	the	evaluations	of	finished	projects.	The	Human	Resources	
Department	has	also	endorsed	policies	of	flexible	working	hours	
and	Work	from	Home	to	reduce	density	and	the	risk	of	exposure	 
to	 infection.	As	 for	 the	 visitors,	 there	 have	been	 a	 screening	
and	self-	declaration	forms	for	them	to	fill	out.	The	university	 is	 
confident	of	our	readiness	for	befitting	response	to	the	situation.	
Thanks	 to	 full	 cooperation	 from	KMUTT	community	 and	 their	 
opinions	 that	 keep	 flowing	 in,	 we	 are	 thus	 able	 to	 adjust	 
the	methods	to	timely	and	systematically	handle	the	situation.	

We all need to be ready to adapt and
embrace the tide of transformation.

Will the overall teaching and learning
and university management change? 
Everything	is	bound	to	change	either	sooner	or	later	depending	on	
the	circumstances.	As	a	result,	we	all	need	to	be	ready	to	adapt	and	
embrace	the	tide	of	transformation,	which	will	admittedly	be	with	
us	for	a	while.	Nevertheless,	let	the	university	reassure	that	we	are	
never	sitting	back	during	this	incident.	We	have	taken	all	necessary	
actions	 to	enable	 the	university’s	 teaching	and	management	 to	
progress	under	the	grim	situation.	With	the	capability	of	lecturers	
and	staff	members	along	with	the	students	ready	to	learn,	I	believe	
that	all	of	us	are	able	to	successfully	get	through	the	crisis.

A	swift	to	online	teaching	certainly	plays	a	crucial	role	during	the	
crisis.	Obviously,	a	number	of	technologies	and	platforms	have	their	
place	in	significantly	supporting	this	model.	In	the	future,	while	a	
conventional	way	of	teaching	may	still	exist,	it	has	to	be	refined	
for	more	suitability	as	more	outcome	based	learnings	are	needed.	
In	 the	 future,	 the	classrooms	are	where	we	discuss	 rather	 than	
delivering	lectures.	This	is	because	when	database	or	knowledge	
can	be	accessed	online,	 the	students	can	study	by	 themselves	
in	advance	 for	 subsequent	discussions	with	 their	 teachers	and	
classmates	 in	 the	classrooms.	Doing	so	can	 take	 the	 teaching	

quality	 to	 the	 next	 step.	 The	 university	 also	 aims	 to	 conduct	 
the	 teaching	as	a	module	 (conducting	only	a	course	 that	 really	
needs	 to	 be	 taught).	 This	 type	 of	 instruction	will	 allow	more	 
professional	learners	already	working	in	various	industrial	sectors.		
When	the	online	system	with	evaluation	criteria	and	technological	
tool	 is	readily	available	for	them	to	choose	 instead	of	attending	
classes	at	university,	 reskilling	and	up-skilling	can	be	achieved	
more	easily.

Management	also	needs	 to	undergo	some	certain	changes	as	
more	technologies	are	to	be	utilized.	Presently,	we	have	a	policy	
of	using	less	paper	and	turning	to	technology	to	replace	humans.	
We	will,	in	fact,	not	only	use	technology,	but	we	must	harness	them	
to	benefit	us	and	users.	In	the	future,	we	will	see	more	adoption	
of	artificial	intelligence	(AI)	to	help	reduce	routine	jobs	in	a	bid	to	
allow	people	to	improve	their	own	work.	Since	this	implementation	
requires	development	and	collaborative	effort,	it	is	not	so	simplistic.	
However,	I	do	believe	that	our	KMUTT	culture	is	instrumental	in	
realizing	the	mission.	In	the	next	year	or	two,	a	new	type	of	work	
will	become	more	prominent.	To	that	end,	we	can	enjoy	work	more	
and	service	more	people	with	more	alliances	and	definitely	see	
great	improvement	of	work.

Since this implementation requires development
and collaborative effort, it is not so simplistic.
However, I do believe that our KMUTT culture

is instrumental in realizing the mission.

Anything else you would like to deliver
to KMUTT community? 
I	believe	this	crisis	is	not	entirely	vicious,	as	it	also	gives	a	golden	
opportunity	(a	blessing	in	disguise)	for	every	unit	to	improve.	Owing	
to	this	crisis,	all	faculty	members	and	personnel	have	devised	new	
ways	and	tested	new	systems	believed	to	help	improve	university	
instruction	and	management.	I	am	deeply	grateful	for	the	concerted	
effort	 from	 the	 faculty,	personnel	and	students	because	during	
this	particular	situation	when	the	collaboration	is	much	needed,	
you	have	all	conducted	everything	in	a	systematic	and	standard	
manner.	And	that	helps	keep	us	going.	I	would	like	to	see	everyone	
think	of	public	interest	as	priority.	When	“WE”	is	a	magic	word	and	
when	we	join	hands,	we’ll	then	be	able	to	overcome	all	obstacles.	
The	incident	has	already	been	a	moment	of	truth	that	shows	the	
true	culture	of	the	organization	and	I	would	like	this	culture	to	be	
embedded	in	all	of	us	for	good	and	to	be	passed	on	to	the	next	
generations.	Collectively,	may	we	unite	to	fight	this	crisis	as	the	
slogan	says	“Together We are Stronger.”
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สิ่งที่ ได้เรียนรู้จาก “มจธ.” ไปปรับใช้
กับการท�างานอย่างไร

	 จากการเรียนวิศวกรรมอุตสาหการ	 ท�าให้ผมได้เรียนรู ้

ที่ เน ้นเรื่องการจัดการโรงงานการผลิต	 ( Industrial	 

Engineering)	 และกระบวนการผลิต	 (Production	 

Engineering)	 ช่วงที่เรียนเป็นหลักสูตร	 5	 ปี	 จึงมีโอกาส

ได้เรียนทางด้านโลหะวิทยา	 (Metallurgy)	 และกลศาสตร์

เครื่องจักรกล	 (Mechanics	 of	 Machinery)	 ไปด้วย	 

คนที่เรียนด้านกระบวนผลิตจะเรียนค่อนข้างหลากหลาย	

ประกอบกับได้มีโอกาสท�างานบริษัทที่ไม่ได้ท�าด้านวิศวกร

ออกแบบ	 (Design	 Engineer)	 อย่างเดียว	 จึงมีมุมมองที่ 

กว้างขึ้น	 ฉะนั้นการที่เราสามารถเอาความรู้หลากหลาย

ทั้งหมดมาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน	 รวมถึงพวกที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการอุตสาหกรรม	 (Industrial	 Management)	 

ท�าให้การบูรณาการวิศวกรรมอุตสาหการเข้ากับศาสตร ์

ด้านการจดัการทัง้หลาย	ในหลกัสตูรทีเ่รยีนมากเ็ป็นพืน้ฐาน 

ที่ส�าคัญที่ท�าให้เราสามารถตัดสินใจด�าเนินธุรกิจ	 รวมถึง 

บริหารสายงานวิศวกรรมกับการผลิตได ้ค ่อนข้างดีมี

ประสิทธิภาพสูง

ดร.บุญนาค โมกข์มงคลกุล
นักศึกษาเก่าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์	รุ่นที่	25	ปีที่เข้าเรียน	2527	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	ดานิลี่	จ�ากัด

แนะน�าตัว “รุ่นพี่” 

	 ปัจจุบัน	 ผมด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษทั	ดานลิี	่จ�ากดั	ประเทศไทย	บรษิทัของเราด�าเนนิธรุกิจ 

ด้านการออกแบบโรงงานผลิตเหล็ก	 ใหญ่เป็นอันดับสอง

ของตลาดโลก	 เราใช้เทคโนโลยีในการด�าเนินงาน	 ตั้งแต่

กระบวนการออกแบบ	 รวมไปถึงก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็ก	

ไม่ว่าจะเป็นระบบหล่อเย็น	 ระบบหลอม	 ระบบไฮดรอลิก 

ระบบอัตโนมัติ	 และอุปกรณ์ต่างๆ	 ที่ใช้ในกระบวนการ 

ผลิตเหล็ก	 นอกจากนี้ป ัจจุบัน	 บริษัท	 ดานิลี่ 	 จ�ากัด	

ประเทศไทย	ยังเป็นศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียแปซิฟิก	

รวมทั้งเอเชียใต้	และอเมริกาใต้

ในฐานะศิษย์เก่า	ผมมีความยินดีและ
รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาช่วยมหาวิทยาลัย

ถ้าไม่มี	มจธ.	ผมก็ ไม่มีวันนี้	

การเรียนการสอน	ฝึกอบรม
ฝึกความคิด	การอยู่ร่วมกับเพื่อนที่นี่

หล่อหลอมให้ผมมีวันนี้

การได้มีส่วนร่วมช่วยตอบแทนสังคม
ร่วมกับมหาวิทยาลัยท�าให้ผมได้รับความรู้
และประสบการณ์การท�างานที่ดีครับ

ธนากร	กรุงศรี
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ความทรงจ�าสมัยเรียน “บางมด” เป็นอย่างไร

	 ผมเป็นคนเรียนหนังสือเก่ง	 ได้เกียรตินิยม	 กิจวัตร

ประจ�าวันตอนเรียน	 ผมจะตื่นเช้ามาอ่านหนังสือทบทวน	 

แล้วกอ่็านบทเรยีนล่วงหน้า	ความผูกพันกับเพ่ือนๆ	มเียอะมาก 

ยิ่งช่วงเวลาสอบเพื่อนๆ	จะมารวมตัวกันให้ผมติวให้	ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งท่ีท�าให้เรามีความผูกพันกันมาก	 การมีเพื่อนเยอะ

เป็นสิ่งที่ดี	 พอเราจบมาท�างานท�าให้สามารถที่จะช่วยเหลือ

พึ่งพากันได้ในหลายๆ	 เร่ือง	 ผมคิดว่าสังคมของคนบางมด

เป็นมิตรภาพท่ีมีความผูกพันแน่นแฟ้นและเป็นพันธมิตร 

ที่ยั่งยืนครับ

คิดว่าอัตลักษณ์ของ “เด็กบางมด” คืออะไร

	 บางมดไม่ได้สอนแค่วิชาการ	 แต่บางมดสอนการใช้ชีวิต	

ทุกคนต้องอย่าลืมพื้นฐานส�าคัญของการเป็นบัณฑิตวิศวกร

ของบางมด	 ต้องมีความซื่อสัตย์	 ขยัน	 อดทน	 และมีวินัย	 

ซึ่งนั่นก็คือการเป็นวิศวกรที่เก่งและก็มีคุณธรรมที่เป็น 

สิ่งส�าคัญที่น้องๆ	 ต้องน�ามาใช้ในชีวิตการท�างานในอนาคต	

และนี่คือส่ิงท่ีบริษัทในอุตสาหกรรมต่างให้ความชื่นชม 

กับความเป็น	 “วิศวกรบางมด”	 และเป็นท่ีต้องการของ

บริษัทชั้นน�า

อยากจะฝากข้อความอะไรจาก “รุ่นพี่” ถึง “รุ่นน้อง” 

	 ขอฝากถึงน้องๆ	ที่ก�าลังศึกษาอยู่	 และที่ก�าลังจะส�าเร็จ

การศึกษา

	 เราต้องหม่ันต้องดูกระแสของโลกในปัจจุบันว่าจะไป 

ในทศิทางไหน	รวมถงึทกัษะทีจ่�าเป็นในศตวรรษที	่21	ดงันัน้ 

ช่วงระหว่างที่เรียนรู้ในมหาวิทยาลัย	 น้องๆ	 ต้องพัฒนา 

ตัวเอง	 โดยเฉพาะทักษะด้าน	 Soft	 Skill	 ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็น	 

และส�าคัญส�าหรับการท�างานในยุคนี้	 และวัฒนธรรมที่

เปลี่ยนไป

	 อย่าลืมพื้นฐานส�าคัญของบางมด	 โดยเฉพาะ	“วิศวกร

มือเปื้อน”	เน้นในการลงมือปฏิบัติและก็เอาไปใช้จริง	น้องๆ	

ต้องหมั่นฝึกฝนให้เรามีความเข้าใจได้มากที่สุด	 และใช้สิ่งที่

เรียนรู้มาให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 รวมทั้งเปิดใจรับสิ่งต่างๆ	 

ให้มาก	 รับฟัง	 และเข้าใจความแตกต่างของ	 Generation	

เพ่ือเรียนรู้ประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่บุกเบิก	 และในฐานะ 

ศิษย์เก่า	 ผมมีความยินดีและรู ้สึกดีใจที่ได้กลับมาช่วย 

มหาวทิยาลยัฯ	ถ้าไม่ม	ีมจธ.	ผมกไ็ม่มวีนันี	้การเรียนการสอน	

ฝึกอบรม	ฝึกความคดิ	การอยูร่่วมกนักับเพือ่นทีน่ี	่หล่อหลอม

ตัวผมให้ผมเป็นอย่างวันนี้	การได้มีส่วนช่วยตอบแทนสังคม

ร่วมกบัมหาวทิยาลยัท�าให้ผมได้รบัความรู	้และประสบการณ์

การท�างานที่ดีครับ
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21 กุมภาพันธ์ 2563
คณะกรรมการสร ้างเสริมองค ์กรแห ่งความสุข	 (Happy	 

Workplace)	 จัดกิจกรรม	 “Meet	 &	 Eat	 ชวนกินอาหารเช้า”	 

ขึ้นเป็นครั้งแรก	 เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรรับประทานอาหารเช้า	

ส่งเสริมการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน	ณ	 ลานอเนกประสงค	์

ชั้น	1	อาคารส�านักงานอธิการบดี	มจธ.	บางมด

22 - 23 กุมภาพันธ์ 2563
ส�านักงานวิจัย	 นวัตกรรมและพันธมิตร	 จัดกิจกรรม	 Research	

Career	 Development	 ภายใต้โครงการ	 “สังคมวิจัย	 มจธ.	 

รุ่นเยาว์”	(KMUTT	Young	Researcher	Community)	เพื่อให้ 

อาจารย์	 และนักวิจัยรุ่นใหม่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์	 และ 

สร้างเครือข่าย	 อีกท้ังน�าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนาตนเอง	ณ	โรงแรมแคนทารี่	อยุธยา

2 มีนาคม 2563
มจธ.	 ร่วมกับ	 บริษัทในเครือเบทาโกร	 จัดงานน�าเสนอผลงาน

นกัศึกษา	“โครงการทกัษะวศิวกรรมอาหาร	(FEPS)”	จากการทีไ่ด้ 

เข้าไปเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานจริงร่วมกับบริษัท	ณ	ห้องประชุม

ประภา	ประจักษ์ศุภนิติ	มจธ.	บางมด

26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
มจธ.	 ร่วมกับ	 ดิจิทัล	 พรอมิส	 (Digital	 Promise)	 ผู้เชี่ยวชาญ 

การออกแบบ	Micro-Credential	จากสหรฐัอเมรกิา	จดัโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ออกแบบ	 (Designer)	 และ	 ผู้ประเมิน	

(Assessor)	 ส�าหรับ	 KMUTT	Micro-Credential	 เตรียมความ

พร้อมบุคลากรส�าหรับ	 ระบบนวัตกรรมการศึกษารูปแบบใหม ่

ที่	มจธ.	จะน�ามาใช้แก้ไขวิกฤตการศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา	

ณ	โรงแรมชาเทรียม	ริเวอร์ไซด์	กรุงเทพฯ

26 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการร่วมบริหารหลกัสตูรฯ	(มเีดยี)	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบ	 ด�าเนินการลงนามโครงการเครือข่ายความ

ร่วมมือทางวิชาการด้านมีเดีย	 กับโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา	

จ�านวน	 11	 โรงเรียน	 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู ้ทางวิชาการ 

ให้กับโรงเรียน	 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและฝึกทักษะให้แก่

บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนให้มีคุณภาพ 

ณ	อาคารเทคโนโลยีและศิลป์ประยุกต์	(A1)	มจธ.บางขุนเทียน
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12 มีนาคม 2563 
มจธ.	 เข้าร่วมประชุมหารือในหัวข้อ	 “บทบาทของมหาวิทยาลัย

กับการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีด้วยวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 นวัตกรรม	

เกีย่วกบันโยบายส�าคญัของกระทรวงการอุดมศกึษา	วทิยาศาสตร์	

วิจัยและนวตักรรม	(อว.)”	ในฐานะประธานเครือข่ายเชิงประเดน็	

C-UBI	 ภาคกลางตอนล่าง	 น�าโดยอาจารย์ธนิตสรณ์	 จิระพรชัย	 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ	 และคณะ	 ได้เข้าร่วม 

ประชมุและน�าผลงานของผูป้ระกอบการท่ีได้รับการบ่มเพาะจาก

หน่วยบ่มเพาะวสิาหกจิในสถาบนัอดุมศกึษา	(UBI)	ภายใต้เครอืข่าย 

เชิงประเด็น	 C-UBI	 ภาคกลางตอนล่าง	 ณ	 หอประชุมอาคาร 

สิริวรปัญญา	มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม	จังหวัดนครปฐม

5 มีนาคม 2563 
มจธ.	 จัดพิธีมอบเกียรติบัตร	 และงานเ ล้ียงขอบคุณทีม	 

“SDE	 KMUTT”	 ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย	 ออกแบบและก่อสร้าง 

บ้านประหยัดพลังงาน	 ในการแข่งขัน	 Solar	 Decathlon	 

Europe	 2019	 ท่ีได้ร่วมกันสร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับ

มหาวิทยาลัย	 ณ	 ลานอเนกประสงค์ชั้น	 9	 อาคารส�านักงาน 

อธิการบดี	มจธ.	บางมด

9 มีนาคม 2563
ศูนย ์	 EESH	 จัดฝ ึกอบรมในหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต ้น	 

ตามมาตรฐานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 กระทรวง

แรงงาน	 ส�าหรับผู้บริหาร	 บุคลากร	 เจ้าหน้าที่	 และนักศึกษา	 

ณ	อาคารเคเอกซ์

5 มีนาคม 2563 
รศ.	ดร.เชาวลิต	ลิ้มมณีวิจิตร	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	

และคณะตัวแทน	 มจธ.	 เดินทางไปถวายโล่ประกาศเกียรติคุณ 

แก่	 “วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม”	 ท่ีให้การสนับสนุนทุน 

การศึกษาของมหาวิทยาลัยตลอดมา	ณ	 วัดราชประดิษฐสถิต 

มหาสีมาราม	กรุงเทพมหานคร

17 - 19 มีนาคม 2563
อธิการบดี	 เข้าพบปะให้ก�าลังใจบุคลากร	 และนักศึกษา	 พร้อม 

ส�ารวจสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 ปัญหาและอุปสรรค	 

ตลอดจนความต้องการการสนบัสนนุจากมหาวทิยาลยั	ในช่วงเฝ้า

ระวังการระบาดของเชื้อไวรัส	COVID-19	ณ	มจธ.	บางมด	และ	

มจธ.	บางขุนเทียน

9 มีนาคม 2563
ภาควชิาจลุชวีวทิยา	คณะวทิยาศาสตร์	ส่งมอบ	“แผ่นน�า้ยาฆ่าเชือ้

แบบพกพา	 จ�านวน	 1,500	 ชุด”	 ให้กับกลุ่มงานส่งเสริมการ 

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น	 กองพัฒนาและส่งเสริม 

การบรหิารงานท้องถิน่	กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่	กระทรวง

มหาดไทย
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 เล่าเรื่องชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้ฟังหน่อย 

ผมว่าที่นี่เราอยู่กันเป็นแบบครอบครัว	 ยิ่งถ้าเป็นในภาควิชา 

ยิ่งท�าให้รู้สึกแบบนั้น	 รู้สึกอบอุ่น	 เลยท�าให้มาเรียนแบบ 

ไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ครับ	 เวลาไปเรียนก็สามารถพูดคุยกับ

คนอื่นๆ	ในภาควิชา	ทั้งเพื่อน	อาจารย์	หรือว่าเป็นบุคลากร

ในภาควิชา	 ก็คอยสอน	 คอยให้ค�าปรึกษา	 ให้ความใกล้ชิด 

สนิทสนมกับเรา	 เรียกได้ว่าเหมือนกับเป็นคนในครอบครัว

เลยครับ	

สวัสดีครับ	 ผมกลัฟ	 คณาวุฒิ	 ไตรพิพัฒนพงษ	์
นักศึกษาชั้นปีท่ี	 4	 ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสาร
การศึกษา	 คณะครุศาสตร ์ อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี	ปัจจุบันเป็นนักแสดง	และตอนนี้มีผลงาน 
 “TharnType the Series เกลียดนักมาเป็นที่รัก
กันซะดีๆ”	ออกอากาศทาง	Line	TV	ครับ

รู้จัก “กลัฟ”
คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์

เมื่อ สิ�งสำคัญ  กับ
สิ�งที่รัก ไปด�วยกันได�

ปณัฏฐพร	มีชัย ภาณุพงศ์	พันธ์บัวหลวง
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 ฝากถึงชาว มจธ. ที่มีความฝันและอยาก
 มีโอกาสที่จะท�าตามฝันเหมือนกลัฟ

ก็อยากจะฝากถึงน้องๆ	 เพ่ือนๆ	 ทุกคนนะครับ	 ถ้าเราม ี
สิ่งที่เราชอบ หรือว่าเป็นส่ิงที่เราต้ังใจอยากจะท�า ขอให้ 
เราลงมือท�าไปเลยครับ	 สุดท้ายแม้ว่ามันจะไม่ประสบ 
ความส�าเรจ็	แต่เรากไ็ด้ลองท�ามนั	อย่างน้อยเรากจ็ะได้เรยีนรู	้
ได้ประสบการณ์	อาจจะมีอุปสรรคบ้าง	ท�าให้เราผิดหวังบ้าง
เราก็ไม่ควรท้อครับ	ลุกขึ้นมาท�าใหม่	กว่าผมจะมาถึงจุดนี้ได้ 
ผมใช้เวลาอยู่ในวงการมาท้ังหมด	 7	 ปีครับ	 แต่ตอนนี้ผมก็ 
ยงัคดิว่านีเ่ป็นเพยีงจดุเริม่ต้นของผม	และผมกก้็าวไปข้างหน้า
ต่อไป	ก็ขอเป็นก�าลังใจให้กับทุกคนที่มีความฝันครับ

 ให้ก�าลังใจ ชาว มจธ. ที่จะฝ่าฟันวิกฤตการณ์ 
 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ส�าหรับสถานการณ์ของ	 COVID-19	 เรียกได้ว่าเข้าขั้นวิกฤต
ในการเสี่ยงจะแพร่ระบาดนะครับ	 ก็อยากให้ทุกคนดูแล
รกัษาตวัเองก่อนเป็นอันดบัแรก	สวมหน้ากากอนามยั	แล้วก็ 
พกเจลล้างมือติดตัวไว้ด้วยครับเอาไว้เวลาที่จ�าเป็นจะต้อง
ออกไปข้างนอก	แต่ที่ส�าคัญในช่วงนี้
อยากขอให้ทุกคนอยู่บ้าน	เพื่อลด
โอกาสการแพร่ระบาดให้ได้มากที่สุด

TharnType the Series	เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆ

 เริ่มเข้าวงการได้อย่างไร 

เริ่มเข้าวงการต้องย้อนไปตั้งแต่ช่วงประมาณมัธยมศึกษา 
ตอนต้นครับ	 ก็คงเหมือนใครหลายๆ	 คนที่เป็นวัยรุ่นทั่วไป 
ที่เดินเที่ยวสยามกับเพื่อนตามปกติ	 จนวันหน่ึงมีพ่ีคนหน่ึง
เข้ามาชวนไปท�างานวงการบันเทิง	 ก็ได้เริ่มไปแคสและ 
ถ่ายโฆษณาเลก็ๆ	น้อยๆ	และได้มโีอกาสแสดงละครเร่ืองแรก
คอื	“มาเฟียเลือดมงักร ตอน สิงห์”	โดยรบับทเป็น	ทรงกลด	 
หรือ	ที	(พี่ติ๊ก	เจษฎาภรณ์ตอนวัยหนุ่ม)	ของทางช่อง	3	ครับ 
หลังจากนั้นก็เหมือนเป็นช่วงรอยต่อระหว่างท่ีจะเข้า
มหาวิทยาลัยก็เลยเลือกเรียนให้จบชั้นมัธยมศึกษา	 พอเข้า
มหาวทิยาลัยเรากไ็ด้มโีอกาสไปแคสซีรส์ีเรือ่ง	“TharnType 
the Series เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆ”	 รับบทเป็น	
“ไทป์”	ซึ่งก็เป็นนักแสดงน�าเรื่องแรกในชีวิตเลยครับผม

 ได้เรียนรู้อะไรจากการท�างานตรงนี้

ผมคิดว่า	 ส่ิงที่ส�าคัญคือ	 ความมุ่งม่ันและทุ่มเทครับ	 กับ
การแสดงผมเป็นคนท่ีตั้งใจมากๆ	 ตั้งใจเป็นพิเศษ	 เพ่ือให ้
ผลงานการแสดงทีผ่มแสดงนัน้ออกมาให้ดทีีส่ดุ	เพราะมนัเป็น
ความภาคภมิูใจทีจ่ะให้ทกุคนได้ชมผลงานดีๆ 	และกต็วัผมเอง
ก็รักสิ่งนี้	 รักส่ิงที่ผมท�า	 ก็เลยอยากให้มันออกมาดีที่สุดครับ	 
สิ่งส�าคัญของการเข้ามาท�างานตรงน้ี	 ผมว่าการแบ่งเวลาคือ 
สิ่งที่ส�าคัญมาก	 เพราะหน้าที่หลักของเราก็คือการเรียน	
ส�าหรับผมการเรียนก็เป็นสิ่งที่ส�าคัญ	 ส่วนการแสดงก็เป็น 
สิ่งที่ผมรัก	ผมก็พยายามแบ่งเวลาเพราะนอกจากการต้องไป
ถ่ายท�าแล้ว	ก็ยังต้องมีการอ่านบทก่อนไปถ่าย	หรือการอ่าน
หนงัสอืสอบ	การแบ่งเวลาจึงจ�าเป็นมากๆ	แต่ผมกจ็ะพยายาม
รับงานไม่ชนกับตารางเรียนหรือสอบ	แต่โชคดีที่ตอนถ่ายท�า 
ซีรีส์มีการสลับช่วงการฝึกงานท�าให้ไม่กระทบต่อการเรียน	
และฝึกงานในการเรียนปีสุดท้ายของผมครับ

 น�าความรู้จากการเรียน มจธ. ไปปรับใช้
 กับการท�างานอย่างไรบ้าง

ผมเรียนภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	 เป็น 
การเรียนที่น�าเอาเทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลย ี
สื่อสารมวลชนมาผสมผสานและประยุกต์ใช้เพื่อผลิตสื่อ 
ส�าหรับการส่ือสารที่มีคุณภาพ	 ในส่วนของการแสดง 
เป็นงานเบื้องหน้า	 แต่เราได้เรียนเกี่ยวกับงานเบื้องหลัง 
ทั้งกระบวนการถ่ายท�า	 การผลิต	 การใช้อุปกรณ์ต่างๆ	 
สิ่งเหล่านี้ท�าให้ผมเข้าใจการท�างานร่วมกับคนเบื้องหลัง 
มากข้ึน	 ท�าให้การท�างานง่ายขึ้น	 ราบรื่น	 และเป็นไปได้ 
ด้วยดีครับ

ก็ขอให้ทุกคนสู้ๆ
และเราจะผ่าน
ไปด้วยกันครับ
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เตร�ยมพร�อมด�านดิจ�ทัล 
• แจ�งให�นักศึกษาอัพเดตฐานข�อมูลให�เป�นป�จจุบัน
 บนระบบ New ACIS
• LEB2 พร�อมเพิ่ม Module Live ในการบรรยายสด
• Tutorial การใช�งาน Microsoft Teams
• Microsoft Office 365 (มจธ. มี License 
 ให�บริการกับนักศึกษาตั้งแต�ป� 2560)
• บริการ OBE Clinic ให�คําปรึกษาเกี่ยวกับ
 การจัดทําหลักสูตร

ระบบการเร�ยนการสอนออนไลน� 
•  เป�ดบริการให�บันทึกการสอน และการประชุม
ผ�าน Google Meet บน Cloud ได�
•  นักศึกษา และบุคลากร มจธ. ทุกคน ที่มีบัญชี 
@mail.kmutt.ac.th ได�รับสิทธิ์การเป�นสมาชิก
ระดับ Pro ของ Loom.com การใช�งานโปรแกรม
บันทึกหน�าจอและกล�องเพื่อการสื่อสาร
และการเรียนการสอนฟรีตลอดอายุ

สํารวจความต�องการการช�วยเหลือ
บร�การข�อมูลอินเทอร�เน็ต (Data Package)

ผ�านโทรศัพท�มือถือสําหรับนักศึกษา

จัดตั้งศูนย�ปฏิบัติการ
และให�ความช�วยเหลือฉุกเฉิน มจธ. 

รณรงค� "การล�างมือ"
ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ/
บร�การเจลแอลกอฮอล�ล�างมือ
ตามอาคาร
มจธ. มีบริการสบู�ล�างมือให�บริการ
ครอบคลุมในทุกห�องนํ้า

มจธ. กับภารกิจ เพ�่อสังคม 
เพ�่อสวัสดิภาพ มจธ.  เพ�่อความต�อเนื่องของภารกิจ 
ในช�วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ออกมาตรการ
และการเฝ�าระวัง
การระบาด

ช�วงการจัดสอบกลางภาค
• จัดจุดคัดกรองนักศึกษา บุคลากร ก�อนเข�าห�องสอบ
• นักศึกษาเข�าสอบสวมหน�ากากอนามัย 100% 
โดยมีหน�ากากอนามัยให�กับทุกคนที่ ไม�มี
• นักศึกษาที่กลับมาจากประเทศกลุ�มเสี่ยงไม�ถึง 14 วัน 
สอบภายหลัง / หากกลับมาจากประเทศกลุ�มเสี่ยงเกิน 14 วัน
แต�ไม�ถึง 30 วัน แยกสอบ

• ทําความสะอาดห�องสอบและจ�ดสัมผัสทุกอาคาร
หลังเสร็จสิ�นการสอบทุกวัน
ตลอดการสอบใช�แอลกอฮอล� 70% กว�า 220 ลิตร
เดทตอลเข�มข�น 10 ลิตร

แจกหน�ากากอนามัยที่ห�องพยาบาล
ทั้ง 3 พ�้นที่การศึกษา จํานวนกว�า 7,490 ชิ�น 
มจธ. บางมด 5,740 ชิ้น / มจธ.บางขุนเทียน 500 ชิ้น /
มจธ.ราชบุรี 1,250 ชิ้น (ข�อมูลวันที่ 24 ก.พ. -13 มี.ค. 63)

แจกจ�ายแอลกอฮอล�และเจลแอลกอฮอล�ล�างมือ
แอลกอฮอล�นํ้า 892 ลิตร (มจธ. บางมด 845 ลิตร/ 
มจธ. บางขุนเทียน 40 ลิตร / มจธ. ราชบุรี 5 ลิตร / 
อาคารเคเอกซ� 2 ลิตร) และเจลแอลกอฮอล� 103 ลิตร 
(มจธ.บางมด 82 ลิตร / มจธ.บางขุนเทียน 20 ลิตร /
อาคารเคเอกซ� 1 ลิตร)

เพ��มจ�ดคัดกรองครบทุกอาคาร
และวางเจลแอลกอฮอล�ล�างมือ
เพิ่มอีก 40 จุด ทั่วมหาวิทยาลัย

มหาว�ทยาลัยจัดรถส�งนักศึกษา
กลับบ�านต�างจังหวัด
ก�อนการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน

คืนเง�นค�าหอพักแก�นักศึกษา

ทําประกันภัยส�วนบุคคลคุ�มครอง
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(Coronavirus (2019-nCoV)) 
ให�กับนักศึกษาและบุคลากร

แจกเจลแอลกอฮอล�ทําความสะอาดมือ
ให�กับนักศึกษาและบุคลากร
จํานวน 5,000 ขวด

เพ�่อความต�อเนื่องของภารกิจ

- เราจะผ�านว�กฤตินี้ ไปด�วยกัน -

เพ�่อสวัสดิภาพ มจธ.

สื่อประชาสัมพันธ�เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา
• ให�ความรู�อาการโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
• รณรงค� “หยุดข�าวลือ” เป�ดช�องทางให�รายงาน
หากคาดว�าพบผู�ป�วย COVID-19
• รณรงค� “อยู�บ�าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

มดอาสาทําหน�ากากผ�า
และแจกจ�ายให�ประชาคม
จํานวนกว�า 1,100 ชิ�น 

ฟ� โบ�ร�วมกับภาคเอกชนพัฒนา
ชุดระบบหุ�นยนต� “FIBO AGAINST

COVID-19: FACO”
เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู�ป�วย

โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
ณ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร�

ภาคว�ชาจ�ลชีวว�ทยา
จัดทํานํ้ายาฆ�าเชื้อแบบพกพา
แจกภายในมหาว�ทยาลัย
และหน�วยงานต�างๆ 
มากกว�า 10,000 ชุด 

มดอาสา ผลิตแอลกอฮอล�
แจกให�กับชุมชน
ป�องกันการแพร�ระบาด
ของโรคติดเชื้อ COVID-19

ช�วยเหลือร�านค�าที่ ได�รับผลกระทบ
จากการป�ดของมหาว�ทยาลัย

คณาจารย�และว�ศวกร
คณะว�ศวกรรมศาสตร� และ FIBO

ร�วมให�คําปร�กษา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ 

บริษัท Thai Hospital Product จํากัด 
ในการผลิตหน�ากากทางการแพทย� 

ให�เพิ่มขึ้น 30% จากกําลังการผลิตเดิม

กลุ�ม มดอาสา มจธ. ชวนสมทบทุน
เพ�่อพัฒนาและจัดหา
อ�ปกรณ�ทางการแพทย�ต�นแบบ
ที่จําเป�นเร�งด�วน
เพื่อบริจาคให�กับโรงพยาบาลที่มีความต�องการ 
โดยทํางานอย�างใกล�ชิดกับโรงพยาบาลรามาธิบดี 
โรงพยาบาลพระมงกุฎ โรงพยาบาลราชวิถี

3

เพ�่อสังคม

โรงงานต�นแบบ
ผลิตยาชีววัตถุแห�งชาติ มจธ. 
(NBF) และสถาบันวัคซีนแห�งชาติ 
เตร�ยมความพร�อมในการผลิตวัคซีน

ได�รับบร�จาคแอลกอฮอล�นํ้า
จํานวน 24.75 ลิตร และเจลแอลกอฮอล�
จํานวน 108.5 ลิตร
จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสิ่งแวดล�อม
อ.วิไลวรรณ วิพุธานุพงษ� และนักศึกษาเก�ามหาวิทยาลัย
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นายวิริยะ ปาลวัฒน์ 
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรรมศาสตร์
ประเภทนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

นางสาวกาญจนา นามะโส
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ประเภทนักศึกษาพิการทางร่างกาย ระดับอุดมศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โดย สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ขอแสดงความยินดีกับ

นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำาปีการศึกษา 2561
จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
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 ปัจจุบันท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทยก�ำลังประสบกับ
สถำนกำรณ์กำรระบำดครั้งใหญ่ (Pandemic) ของไวรัส
โคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel Coronavirus 2019) 
หรอื COVID-19 ซึง่อำจจะเรยีกว่ำเป็นภำวะวกิฤตระดบัโลก
ของปี 2020 

 องค์กำรสหประชำชำติ (UN Global Compact)  
เรียกร้องให้ประเทศสมำชิกทั่วโลกหำแนวทำงฟื้นฟูและ
กระตุน้เศรษฐกจิร่วมกนัโดยใช้นวตักรรมเชงินโยบำย และให้ 
สถำบนักำรเงนิระหว่ำงประเทศเข้ำมำมส่ีวนร่วมอย่ำงแขง็ขนั 
เพื่อร่วมกันบรรเทำผลกระทบ และมุ่งสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ในสถำนกำรณ์แบบน้ีทุกคนจึงต้อง
มำเรียนรูร่้วมกัน และท�ำควำมเข้ำใจกับปัจจยัต่ำงๆ พร้อมทัง้ 
ใช้บทเรียนจำกเรื่องรำวที่เกิดขึ้นทั้งในและต่ำงประเทศ  
เพื่อมำช่วยกันผลักดันให้ประเทศไทยมีควำมยั่งยืนและ
ยืดหยุ่นต่อภัยพิบัติท่ีจะเกิดขึ้นอีกในอนำคต เปลี่ยนจำก
ควำมตระหนก เป็นควำมตระหนัก ดูแลตนเองเพรำะ 
รับผิดชอบตนเอง เท่ำกับรับผิดชอบสังคม เพื่อที่จะก้ำวข้ำม
วกิฤต และเตรยีมรับมอืส�ำหรบัอนำคตหลงัวกิฤต COVID-19 
ผ่ำนพ้นไป

 จำกข้อมลูในเวบ็ไซต์ ไทยรู้สู้โควดิ โดย ส�ำนักงำนกองทนุ 
สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสำธำรณสุข และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ได้มีกำร
เผยแพร่ส่ือประชำสัมพันธ์รณรงค์กำรปฏิบัติตนในช่วง
สถำนกำรณ์นี้ เพื่อให้ทุกคนร่วมกันรับผิดชอบส่วนตัวเพ่ือ
ส่วนรวม ภำยใต้แคมเปญขององค์กำรอนำมัยโลก (WHO)  
ที่สร้ำงควำมตระหนัก และลดกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส
ด้วยกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) 
นอกจำกนี้ยังมีแคมเปญใหม่ที่เกิดขึ้นคือ กำรเว้นระยะห่ำง
ทำงกำยภำพ (Physical Distancing) เพื่อเน้นให้มีกำรเว้น
ระยะห่ำงแค่ทำงกำยแต่จติใจกย็งัห่วงหำอำทรซึง่กนัและกนั 

 การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 (COVID-19) 
จึงเป็นสงครามท่ีพวกเราทุกคนต้องสู้ร่วมกัน เป็นภารกิจ 
ท่ีตรงกับเป้าหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนให้ความสำาคัญ 
ในเป้าหมายหลักการพัฒนาข้อที่ 3 (SDG3) ของ SDGs  
คือ ชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและสุขภาวะของทุกคนทุกช่วงวัย  
และอีกหนึ่งเป้าหมายคือ เครือข่ายการร่วมมือทำางานตาม 
เป้าหมายหลักในการพฒันา ข้อท่ี 17 (SDG17) เหมือนกับท่ี 
ผู้อำานวยการสูงสุดแห่งองค์การอนามัยโลกถึงได้เน้นยำ้า 
ความสำาคัญของการร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน…

สำาหรับชาว มจธ.
สามารถติดตามและเรียนรู้เรื่องความยั่งยืนต่อที่

เรียนรู้จาก COVID-19

เพื่อสังคมที่ยั่งยืนในอนาคต

ขอบคุณเนื้อหาบางส่วนจาก www.sdgmove.com
และ https://www.facebook.com/thaimoph

ธนาคาร คุ้มภัย

เปลี่ยน “ตระหนก” เป็น “ตระหนัก” 
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โรคแพนิค คืออะไร 

 โรคแพนิค (Panic disorder) ถือเป็นอีกโรคหนึ่งที ่

ได้รับควำมสนใจในยุคปัจจุบัน ยิ่งในยุคข่ำวสำรบ้ำนเมือง 

ไปไวมำไวแบบนี้ อำกำรตื่นตระหนกตกใจก็เกิดขึ้นถี่ยิ่งกว่ำ 

ดอกเห็ด แต่รู ้ไหมว่ำโรคที่เรำชอบพูดกันว่ำ “อย่ามา 

แพนิคนะ” แท้จริงแล้วเป็นโรคที่เกิดจำกระบบประสำท

อัตโนมัติ (Automatic nervous system) ท�ำงำนผิดปกติ  

และโรคแพนิคนี้ก็ไม่ใช่แค่นิสัยข้ีตระหนกตกใจ อย่ำงที่ 

ชำวเน็ตชำวโซเชียลยุคนี้เป็นกันด้วย

โรคแพนิค (Panic disorder) เกิดจากอะไร

 โรคนี้เกิดจำกฮอร์โมนลดหรือเปล่ียนแปลงกระทันหัน 

ท�ำให้ระบบประสำทอัตโนมัติท�ำงำนผิดปกติ เหมือนไฟฟ้ำ

ลัดวงจร ระบบประสำทที่ควบคุมกำรท�ำงำนของร่ำงกำยใน

หลำยๆ ส่วน จึงเกิดอำกำรทำงร่ำงกำยหลำยอย่ำงร่วมกัน 

เช่น ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว เหงื่อออกมำก หำยใจไม่ทัน ท้องไส้ 

ปั่นป่วน วิงเวียนคล้ำยจะเป็นลม และเป็นอำกำรที่เกิดขึ้น 

ฉับพลันโดยที่ไม่มีสำเหตุหรือมีเร่ืองให้ต้องตกใจ น่ันท�ำให ้

บำงคนที่มีอำกำรมักคิดว ่ำตนเองเป็นโรคหัวใจ และ 

ไม่สำมำรถควบคุมตัวเองได้ ผู ้ป่วยโรคแพนิคมักจะรู ้ตัว 

ก็ต ่อเมื่อมีอำกำรดังกล ่ำวไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็ค  

แล้วพบว่ำร่ำงกำยและหวัใจแขง็แรงเป็นปกต ิแพทย์จะสงสยั

และอำจวินิจฉัยว่ำเป็นโรคแพนิค

ตรวจเช็ค 6 อาการของโรคแพนิค

1. ใจสั่น ใจเต้นแรง แน่นหน้าอก 
2. เหงื่อออกมาก หนาวๆ ร้อนๆ 
3. หายใจถี่ หายใจตื้น หายใจไม่อิ่ม 
4. วิงเวียน โคลงเคลง รู้สึกตัวลอย คล้ายจะเป็นลม 
5. รู้สึกกลัวไปหมดทุกอย่าง โดยเฉพาะกลัวตาย
6. ควบคุมตัวเองไม่ได้ รู้สึกอยู่คนเดียวไม่ได้

เม่ือมีลักษณะอาการดงัท่ีกล่าวมาข้างต้นจนเริ่มกระทบ
การใช้ชีวิตในด้านต่างๆ สิ่งที่ต้องทำาเป็นลำาดับแรก คือ
การไปพบแพทย์เพื่อทำาการตรวจวินิจฉยัอย่างละเอียด 
แม้ว่าโรคแพนคิจะไม่เป็นอันตรายถงึชวีิต แต่อาการของ
โรคน้ันไปสัมพนัธ์คล้ายคลึงกับปัญหาสุขภาพร้ายแรง 
อื่นๆ ด้วยเช่นกัน เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคระบบ
หลอดเลือดหัวใจ และหัวใจวายเฉียบพลัน

ถึงจะไม่อันตราย...แต่ก็ต้องรักษา

 โรคแพนิครักษำได้ด้วยกำรทำนยำเพื่อปรับสมดุลของสำรเคมีในสมองที่ผิดปกติ ร่วมกับกำรตรวจเลือดหำสำเหตุที่เกิด

ทำงด้ำนร่ำงกำย เช่น ต่อมไทรอยด์ท�ำงำนผิดปกติ หรือรักษำด้วยกำรท�ำจิตบ�ำบัด ซึ่งอำจหำต้นเหตุของควำมวิตกกังวล  

ควำมกลัวได้ และในชีวิตประจ�ำวันผู้ป่วยก็สำมำรถลดควำมวิตกกังวลของตนเองได้ด้วยวิธีง่ำยๆ เช่น กำรฝึกกำรหำยใจ 

เพื่อลดอำกำรตื่นตัวของร่ำงกำย (Breathing exercise) หรือควบคุมอำหำรบำงประเภทที่กระตุ้นให้อำกำรก�ำเริบอย่ำง 

คำเฟอีนหรือน�้ำอัดลม 

  กำรรักษำท่ีได้ผลดีคือกำรรักษำแบบองค์รวม นอกจำกรับประทำนยำอย่ำงต่อเนื่องแล้ว กำรพูดคุยบ�ำบัดรักษำ 

ทำงจิตใจควบคู่ไปด้วย โดยให้ควำมรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บ�ำบัด ปรับแนวคิด จะช่วยให้ผู้ป่วยอยู่สำมำรถเผชิญเหตุกำรณ์ 

ใช้ชีวิตประจ�ำวันได้อย่ำงมีควำมสุข นอกจำกน้ีกำรอยู่ในสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรใช้ชีวิตอย่ำงมีควำมสุข ผ่อนคลำย 

จำกควำมเครียดและควำมวิตก ดูแลจิตใจตัวเองให้เข้มแข็งมีควำมสุขกับทุกวันและด�ำเนินชีวิตอย่ำงเหมำะสม

มาทำาความรู้จัก
กับโรค“Panic”กันเถอะ

เรียบเรียงข้อมูลจาก https://w
w

w
.paolohospital.com

ณัฐเศรษฐ์ ภิรมย์เศรษฐกุล
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อีกหนึ่งกำาลังใจ
ให้นักศึกษาทุกคน....ผ่าน

การประกันภัยส่วนบุคคล
คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

(Coronavirus (2019-nCoV)) 

เริ่มคุ้มครองตั้งแต่
วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นระยะเวลา 1 ปี

“เราจะผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน เพื่อเป็นกำาลังสำาคัญของ
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติอันเป็นที่รัก สืบต่อไป”

การเจ็บป่วยในภาวะโคม่า
จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

100,000 บาท

ด้วยแผนคุ้มครอง

โดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำากัด (มหาชน)

การรักษาพยาบาลต่อปี

50,000 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คุ้มครองการติดเชื้อ

COVID-19
ให้กับบุคลากรทุกคน
ผ่าน บริษัททิพยประกันภัย จำากัด (มหาชน)

ทำาประกันภัย
ส่วนบุคคล

วงเงินคุ้มครอง

• การรักษา วงเงิน 50,000 บาท 

• การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายหรือเสียชีวิต
 วงเงิน 500,000 บาท

มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่
23 มีนาคม 2563 - 22 มีนาคม 2564



 โรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง (COPD) เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากร 
ทั่วโลกเป็นอันดับที่ 4 และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นสู่อันดับที่ 3 ในปี 2020 มักจะเกิด
กับผู้สูบบุหรี่จัด โดยส่วนใหญ่โรคปอดอุดก้ันเรื้อรังจะพบในช่วงอายุมากกว่า  
45 ปีขึ้นไป ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายเป็นปกติ เพียงแต่บรรเทาอาการ
ของโรคได้เท่าน้ัน เช่น การใช้ยาพ่นขยายหลอดลม การผ่าตัดเพื่อลดปริมาตร 
ของปอด เป็นต้น ซึ่งการบรรเทาอาการด้วยยาพ่นขยายหลอดลมน้ันช่วยให ้
หายใจได้สะดวกขึ้น แต่หากใช้งานต่อเน่ืองอาจส่งผลให้เกิดอาการส่ันได้ ส่วน 
การผ่าตัดลดปริมาตรของปอดน้ันสามารถทำาให้ผู้ป่วยหายใจได้ดีขึ้น แต่วิธี 
ดังกล่าวเป็นวิธีทำาให้เกิดแผลท่ีใหญ่และเส่ียงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของ 
โรคอื่นๆ ตามมา 

สมาร์ทแล็บ มจธ.
คิดค้นนวัตกรรมทางการแพทย์
เพื่อใช้รักษาโรคถุงลมโป่งพอง

กรรณิการ์ ส่องจ้า 
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 ทีมนักวิจัยสมาร์ทแล็บ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้ำธนุบรี (มจธ.) ประกอบด้วย นำยศุภกิจ 

อมรฐติพิงศ์ นำยถกล กจิรตันเจรญิ นำยชวนิ เกยำนนท์ 

และนำงสำวปภัสณำ วงษ์แพทย์ โดยมี รศ. ดร.อนรรฆ 

ขันธะชวนะ เป็นอำจำรย์ท่ีปรึกษำ ร่วมกับแพทย์ 

ผู้เชี่ยวชำญ นพ. ธิติวัฒน์ ศรีประสำธน์ หน่วยโรคระบบ

กำรหำยใจและภำวะวกิฤตกำรหำยใจ ฝ่ำยอำยรุศำสตร์ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้คิดค้นนวัตกรรม การใช้

อุปกรณ์วาล์วทางเดียวจากโลหะผสมจ�ารูปเพื่อใช้

รักษาโรคถุงลมโป่งพอง เป็นกำรออกแบบและผลิต

อุปกรณ์รักษำโรคถุงลมโป่งพองชนิดขดลวดค�้ำยัน

ประกบวำล์วทำงเดียวจำกวัสดุฉลำดประเภทโลหะ

ผสมจ�ำรูป นิกเกิล-ไทเทเนียม เพื่อช่วยในกำรรักษำโรค

ถุงลมโป่งพอง โดยผลงำนน้ีเป็นควำมร่วมมือกับคณะ

แพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

 นายศุภกิจ อมรฐิติพงศ์ นักวิจัยโครงการ  

กล่ำวว่ำ อุปกรณ์ที่ใช้ท�ำจำกวัสดุฉลำด มีควำมยืดหยุ่น 

สำมำรถคนืรปูได้ ซึง่จะเป็นวธีิท่ีไม่ต้องผ่ำตดั แต่สำมำรถ

ลดปริมำตรอำกำศในปอดได้ โดยท�ำให้ผู้ป่วยมีอำกำร

เจ็บน้อยที่สุด โดยน�ำอุปกรณ์ผ่ำนเข้ำทำงสำยสวน

ขนำดเท่ำหลอดน�้ำดื่ม ผ่ำนทำงล�ำคอ เมื่อสอดอุปกรณ์ 

ไปจนถึงบริเวณตรวจพบกำรคั่งค้ำงของอำกำศ ก็จะ

ปล่อยอุปกรณ์ไว้ที่บริเวณนั้น อุปกรณ์ที่น�ำเข้ำไปจะ

ไม่ปล่อยอำกำศเข้ำไปแต่จะน�ำพำอำกำศที่คั่งค้ำงอยู่

ภำยในปอดออกมำ โดยท�ำงำนร่วมกับแพทย์ท่ีปฏิบัติ

งำนจริง ท�ำกำรทดลองในห้องแล็บและทดลองกับ

อำจำรย์ใหญ่ ท�ำให้ผลงำนท่ีได้มีมำตรฐำนและใช้งำน

ได้จริง

 รศ. ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ อาจารย์ประจ�า 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และหลักสูตรวิศวกรรม 

ชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. หัวหน้า

ห้องปฏิบัติการวัสดุฉลาด กล่ำวว่ำ กำรใช้อุปกรณ์ 

วำล์วทำงเดียวจำกโลหะผสมจ�ำรูปเพื่อใช้รักษำโรค 

ถุงลมโป่งพอง (Endobronchial Valve, EBV) ที่เป็น

อุปกรณ์ขนำดเล็ก ประกอบด้วย โครงค�้ำยันนิกเกิล-

ไทเทเนียมที่ห่อหุ ้มด้วยซิลิโคนและวำล์วทำงเดียว  

ทำงเลือกในกำรรักษำวิธีใหม่ โดยไม่ต้องน�ำเข้ำจำก 

ต่ำงประเทศด้วยรำคำแพง เป็นกำรช่วยลดมูลค่ำ 

กำรน�ำเข้ำอปุกรณ์กำรแพทย์จำกต่ำงประเทศ จุดเด่นคือ

อุปกรณ์ EBV ไม่ก่อให้เกิดบำดแผลและควำมเจ็บปวด 

ในกำรรักษำ เพรำะอุปกรณ์สำมำรถน�ำผ่ำนเข้ำทำง 

สำยสวนผ ่ำนทำงล�ำคอได ้ โดยตรง ดั งนั้นหำก 

ประเทศไทยสำมำรถผลิต EBV ได้จะช่วยให้คนไทย

จ�ำนวนมำกเข้ำถึงกำรรักษำได้ และน�ำเข ้ำสู ่กำร 

ขึ้นทะเบียนนวัตกรรมเพื่อต่อยอดให้เกิดกำรแข่งขัน 

ในเชิงพำณิชย์ต่อไป อีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ 

พื้นฐำนด้ำนกำรออกแบบและผลิตอุปกรณ์รักษำ 

โรคถุงลมโป่งพอง เพื่อใช้ในกำรพัฒนำต่อไปในอนำคต
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 ด ้วยสถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโคโรนำ 

สำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่ก�ำลังแพร่ระบำด 

ในประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก ในประเทศไทยมีรำยงำนจ�ำนวน

ผู้ติดเชื้อยังไม่สูงมำกนัก แต่ก็มีแนวโน้มท่ีจะทวีควำม

รุนแรงขึ้น ส่งผลให้ทีมแพทย์ พยำบำล และโรงพยำบำล

ต้องรองรับจ�ำนวนผู้ป่วยเพิ่มมำกขึ้นกว่ำปกติ ควำมวิตก

กังวลของคนในสังคมเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่อำจหลีกเลี่ยงได้  

แต่ส่ิงส�ำคัญคือ วิธีกำรท่ีสำมำรถช่วยลดควำมวิตกกังวล 

รวมทัง้สำมำรถคดักรองเบ้ืองต้น ท�ำให้จ�ำนวนผูท้ีไ่ม่เข้ำข่ำย 

หรือไม่มีอำกำรเข้ำไปรับกำรตรวจลดลง ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อ 

หรือผู้ป่วยสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงรวดเร็ว และรักษำ

ทรพัยำกรทำงกำรแพทย์ได้ท�ำหน้ำทีไ่ด้อย่ำงประสิทธภิำพ

สูงสุดในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน

นักวิจัย มจธ. ร่วมกับ ทีมแพทย์
สร้าง ‘COVID BOT’ AI Chatbot
ตัวช่วยประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19

 รศ. ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย อาจารย์ประจ�าคณะ 

ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ประธานหลักสูตร

วทิยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ

หัวหน้าทีมคลัสเตอร์วิจัยนวัตกรรมอนาคต (Futuristic 

Research Cluster of Thailand หรือ FREAK Lab) 

ร่วมมือทีมโปรแกรมเมอร์ และทีมแพทย์ที่เป็นศิษย์เกำ่ของ 

Junior Science Talent Project (JSTP) หรือ โครงกำร 

พัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส�ำหรับ

เด็กและเยำวชนได้ร่วมมือในกำรพัฒนำ ‘COVID BOT’ 

ซ่ึงเป็นแชตบอตตัวช่วยในกำรประเมินควำมเสี่ยงกำร 

ติดเชื้อ COVID-19 ผ่ำนหมอ (เสมือนจริง) ในระบบ AI  

ผ่ำนทำง https://www.facebook.com/covid19bot 

โดยหลักกำรในกำรประเมินควำมเสี่ยงและข้อแนะน�ำใน 

แชตบอตเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตำมหลักกำรทำงกำรแพทย์ 

ปณัฏฐพร มีชัย
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 รศ. ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย กล่ำวว่ำ เรำอยู่ใน

ยุคดิจิตอลและผู้คนส่วนใหญ่ก็เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำง

สะดวกรวดเร็ว กำรสอบถำมอำกำรผ่ำนโทรศัพท์สำยด่วน

อย่ำงเดียวอำจจะไม่ตอบโจทย์ เพรำะคนมักคิดไม่ออกว่ำ

โทรไปแล้วจะเริ่มประโยคแรกว่ำอะไร และจะคุยอย่ำงไรต่อ 

ผมและคณะท�ำงำนจึงคิดเร่งสร้ำงเครื่องมือน้ีขึ้น เพื่อให้คน

สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยและสะดวก ทั้งใช้ในแง่ของกำรสื่อสำร

และกำรให้ข้อมูลทำงกำรแพทย์ที่ถูกต้อง ซึ่งในขณะนั้น  

(ช ่วงต ้นเดือนมีนำคม) ยังไม ่มี เครื่องมือคัดกรองบน 

แพลทฟอร์มดิจิตอล หรือโซเชียลมีเดียออกมำ ลักษณะ 

กำรท�ำงำนของแชตบอตก็จะเหมือนกับกำรไปโรงพยำบำล 

พบหมอเพื่อประเมินควำมเส่ียง เมื่อคุณคลิกตอบไปเรื่อยๆ 

ท้ำยสุดก็จะมีผลประเมินออกมำให้คุณทรำบทันที ในกรณี

ที่ขึ้นค�ำตอบว่ำ ‘คุณมีโอกาสเสี่ยง’ ก็จะมีค�ำแนะน�ำที ่

ถูกต้องเหมำะสมให้กับคุณ พร้อมข้อปฏิบัติตนระหว่ำง 

อยู่ในพื้นที่เฝ้ำระวัง หลังจำกนั้น 1 วันจะมีกำรแชตกลับมำ 

ติดตำมอำกำรต่อ หรือหำกไม่เป็นอะไร ก็จะมีค�ำแนะน�ำที ่

เข้ำใจง่ำยให้กับคุณ แต่หำกค�ำตอบคือ ‘เสี่ยงมากๆ’ ก็ควร

ไปพบแพทย์ โดยแนะน�ำให้โทรไปทีส่ำยด่วนกรมควบคุมโรค 

1422 เพือ่ให้เจ้ำหน้ำท่ีส่งรถพยำบำลมำรบั แทนทีจ่ะเดนิทำง

เข้ำโรงพยำบำลไปด้วยตวัเอง เพรำะนัน่คุณอำจจะก�ำลงัเป็น

ผู้แพร่เชื้อให้กับคนอื่นทันที

ทีมงานพัฒนา

 รศ. ดร.วีระศักดิ์ กล่าวท้ิงท้ายว่า ‘COVID BOT’ จะสามารถ 
ช่วยได้อย่างดีในกรณีท่ีหากมีการแพร่ระบาดและผู ้คนเริ่มแพนิค
พร้อมใจกันไปโรงพยาบาล โดยท่ีหน่ึงในน้ันอาจจะมีผู้ติดเชื้อโดยท่ี
ไม่รู ้ตัวปะปนอยู่ คนน้ันจะเป็นผู้ส่งต่อเชื้อได้ และท่ีโรงพยาบาล
ก็จะกลายเป็นสถานท่ีแพร่เชื้อให้กับคนได้อีกจำานวนมาก ดังน้ัน 
เครื่องมือน้ีจึงเป็นอีกช่องทางหนึงท่ีช่วยลดความเส่ียงของการ 
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้อีกทางหนึ่ง ตอนน้ีเรามี 
‘COVID BOT’ ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษ ซึ่งทำาให้มีผู้ใช้งานในวงกว้าง 
ออกไปกว่า 58 ประเทศ และมีหลายประเทศขอนำาแชตบอตน้ี ไป 
ปรับใช้อีกด้วย

รศ. ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย
(FREAK Lab, Sensor Technology

Lab - KMUTT, JSTP)

นายณัฐชนน นินยวี
(Codustry.com, FREAK Lab)

นายพัทน์ ภัทรนุธาพร
(Massachusetts Institute of

Technology - MIT, ศิษย์เก่า JSTP)

นพ.กฤษพร สัจจวรกุล
(ศิษย์เก่า JSTP)

พญ.แจ่มจันทร์ จันทร์แจ้ง
(ศิษย์เก่า JSTP)

นพ.พีรวัศ กาญจนเบญจา
(ศิษย์เก่า JSTP)

พญ.ฐิติกานต์ วังอาภากุล
(ศิษย์เก่า JSTP)

นพ.พร้อมพงศ์ โยธาราษฎร์
(ศิษย์เก่า JSTP)

ดร.ศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์
(สถาบันการเรียนรู้ มจธ, ศิษย์เก่า 

JSTP)

นายปองณัฐ เครือศรี
(FREAK Lab, มจธ.)
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ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร 

ในสภำวกำรณ์ทีเ่รำก�ำลงัเจอสถำนกำรณ์แบบนี ้ผมคิดว่ำเป็นอกีครัง้หนึง่ทีผ่มได้เหน็ควำมร่วมมอื

ร่วมใจ กำรพร้อมจะท�ำงำนหนกั กำรพร้อมจะเข้ำมำเป็นอำสำสมคัร ผมพบว่ำ พวกเรำชำว มจธ. 

ไม่เคยทิ้งกัน เรำมีควำมร่วมมือและช่วยเหลือกันอย่ำงดียิ่งเลยครับ ขอขอบคุณในควำมร่วมมือ  

ขอขอบคุณในควำมเป็นมดอำสำในสำยเลือด ขอขอบคุณด้วยควำมซำบซึ้งจำกหัวใจอย่ำงยิ่ง 

และขอขอบคุณแทนมหำวิทยำลัยท่ีทุกท่ำนช่วยกันท�ำงำนเพื่อมหำวิทยำลัย ขอบพระคุณ 

อย่ำงมำกครับ

ศ. ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำานักเคเอกซ์ 
ผมคิดว่ำในช่วงสถำนกำรณ์แบบนี้ มันเป็นสถำนกำรณ์ที่ทดสอบกำรท�ำงำนของเรำ  

ในทุกสถำนที่ก็ต้องมีกำรปรับตัวให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ สิ่งที่เรำจะต้องท�ำให้ดีที่สุด และ

อยำกให้ทุกคนมีก�ำลังใจ กำรปรับตัวครั้งนี้ในร้ำยมีดี เรำก็เริ่มเอำระบบออนไลน์มำใช้

กับกำรเรียนกำรสอน และกำรท�ำงำนมำกขึ้น ก็อยำกให้ทุกคนมีก�ำลังใจพัฒนำตนเอง 

เอำชนะสถำนกำรณ์นี้ให้ได้ ขอให้ทุกคนปฏิบัติตนอย่ำงเข้มงวด มันเป็นสถำนกำรณ์

ชั่วครำว แต่ท�ำอย่ำงไรที่ให้สถำนกำรณ์ชั่วครำวน้ีเป็นบทเรียนที่ส�ำคัญท�ำให้เรำเกิด 

กำรเรียนรู้ และก็ท�ำให้เรำไม่ไปมีควำมเสี่ยงในติดโรค และขอให้ทุกคนรักษำสุขภำพ

ให้แข็งแรง เพื่อรักษำตัวเองให้ปลอดภัย โดยเฉพำะในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในช่วงนี้ครับ

รศ. ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา รองอธิการบดี มจธ. ราชบุรี

ผมว่ำตอนน้ี นักศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ ส่วนใหญ่ก็จะท�ำงำนอยู่ที่บ้ำน เพรำะคนท่ีมีควำมจ�ำเป็น

ที่จะต้องมำท�ำงำนในพ้ืนที่ มจธ. ก็ควรจะต้องปฏิบัติตำมข้ันตอน กำรดูแลตัวเอง ต้องมี 

กำรใส่หน้ำกำก ต้องมีกำรตรวจคัดกรองเวลำเข้ำมำท�ำงำน และนักศึกษำของเรำบำงวิชำ  

มีกำรเรียนออนไลน์ ก็ขอให้ดูแลตัวเอง ด�ำเนินกำรตำมนโยบำย Social Distancing  

ให้เคร่งครัด ขอให้ก�ำลังใจทุกคน ว่ำเรำคงจะสำมำรถจะผ่ำนวิกฤตกำรณ์คร้ังนี้ไปได้ด้วยดี 

ขอบคุณครับ

รศ. ดร.โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดี มจธ.บางขุนเทียน

ผมขอขอบคุณทุกคน และเป็นก�ำลังใจให้กับทุกคนเพ่ือที่จะช่วยเรำที่เป็นทีมของ มจธ.  

ผ่ำนวิกฤตนี้ไปให้ได้ เพรำะว่ำ มจธ. เป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว ซึ่งในภำพรวมในแง่ของ 

กำรท�ำงำนอะไรก็ตำม ครั้งนี้ก็เป็นเร่ืองท่ีท�ำให้พวกเรำได้ท�ำงำนเป็นทีมกันจริงจัง ท้ังผู้ท่ีอยู่ 

เบื้องหน้ำ เบื้องหลัง แล้วก็นักศึกษำ และบุคลำกร ถ้ำเรำมีระบบและร่วมมือกัน เชื่อในระบบ

และควำมสำมำรถของพวกเรำทั้งหลำย มั่นใจในกันและกัน ขอบคุณครับ

ผู้บริหารพื้นที่การศึกษา
ถึงประชาคม มจธ. 

กำาลังใจ
จาก พีรพงษ์ ปกรณ์รัศมี
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 มหำวิทยำลัยได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรและให้ควำม 

ช่วยเหลือฉุกเฉิน มจธ. เพื่อจะรองรับสถำนกำรณ์นี้ รวมทั้ง

ได้ประกำศมำตรกำรเฝ้ำระวังกำรระบำดโรคติดต่อเชื้อไวรัส 

COVID-19 นี้ ตั้งแต่กำรยุติกำรเรียนกำรสอนแบบปกติ แล้วก็ 

ไปท�ำระบบกำรเรียนกำรสอนทำงออนไลน์มำกขึ้นในรูปแบบ

ต่ำงๆ โดย มจธ. ก็ได้เตรียมกำรรองรับทั้งระบบทำงด้ำน

ดิจิตอล และโครงสร้ำงพืน้ฐำน ในด้ำนกำรท�ำงำนของบคุลำกร 

ก็ให้ Work From Home ด้วยระบบออนไลน์ เพ่ือให้เรำ 

ยังสำมำรถท�ำงำนไปข้ำงหน้ำได้ เป็นกำรเตรียมมหำวิทยำลัย 

เพ่ือกำรเรียนกำรสอน เพื่อกำรท�ำงำนมำกขึ้น ซึ่งงำนที่เรำ 

ได้ท�ำงำนมำ ขณะนี้หัวใจส�ำคัญเลยคือกำรท�ำให้เกิด Social 

Distancing ให้มำกที่สุดเท่ำที่จะมำกได้ เรำพยำยำมท�ำดีที่สุด

ในทกุพ้ืนทีก่ำรศกึษำของ มจธ. ในกำรท�ำงำน กำรบรหิำรจัดกำร 

ให้ทั้งมหำวิทยำลัย มีควำมพร้อมในกำรเตรียมกำรรองรับ  

มีโครงสร้ำงของคนที่จะติดต่อประสำนกันเมื่อเกิดเหตุขึ้น 

ในแต่ละพื้นที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อสุขภำพที่ดี ควำม

ปลอดภัยของพวกเรำชำว มจธ. หลีกเลี่ยงกำรแพร่ระบำด  

และจะท�ำให้เรำสำมำรถผ่ำนวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

“ศูนย์ COVID-19 มจธ.”

 สืบเน่ืองจากการเกิดภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้ังแต่ 
เดือนมกราคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จึงได้จัดเตรียมแผนการปฏิบัติงานตามกรอบ 
การตรวจสอบความพร้อมทำางานของมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ที่เกิดขึ้น  
โดยจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการและให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินต่อสภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ขึ้น 
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรียกโดยย่อว่า “ศูนย์ COVID-19 มจธ.”

อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
รองผู้อำานวยการศูนย์ COVID-19 มจธ.

 บทบำทส�ำคัญของกำรท�ำงำนในครั้งนี้คือ กำรท�ำงำน

ร่วมกันเป็นทีม เรำมีกำรแบ่งโครงสร้ำงหน้ำท่ีกันอย่ำงชัดเจน 

เพื่อให้แต่ละฝ่ำยได้ด�ำเนินงำนตำมควำมรับผิดชอบได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพสูงสุด และมีกำรประสำนงำนกันที่ท�ำให้สำมำรถ

บริหำรจัดกำรเหตุที่เกิดข้ึนได้อย่ำงรวดเร็วและทันท่วงที ใน

กำรออกมำตรกำร หรอืให้กำรช่วยเหลอืสนบัสนนุในด้ำนต่ำงๆ 

ส�ำหรับบุคลำกร และนักศึกษำ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ที่ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์นี้ มหำวิทยำลัยพยำยำม 

ท�ำทุกอย่ำงอย่ำงรอบคอบ และตัดสินใจในส่ิงท่ีดีที่สุดส�ำหรับ

ทกุภำคส่วน เรำได้เหน็ควำมร่วมมอืร่วมใจของทีมเหล่ำมดอำสำ 

ไม่ว่ำใครก็ตำมที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถในด้ำนใดก็พร้อม 

รับท�ำภำรกิจ เพื่อช่วยสังคมและประเทศชำติในยำมวิกฤตนี ้

ขอบคุณชำว มจธ. ที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ ดีในกำรให ้ 

ข้อแนะน�ำที่เป็นประโยชน์ และให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกัน และ 

ผมขอเป็นอีกก�ำลังใจให้กับทุกคน เริ่มต้นจำกวินัยในตัวเอง  

กำรรับผิดชอบตัวเองก็ถือได้ว่ำเป็นกำรรับผิดชอบต่อสังคม

ส่วนร่วมด้วย

ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร 
ผู้อำานวยการศูนย์ COVID-19 มจธ.

กองบรรณาธิการ

ภาณุพงศ์ พันธ์บัวหลวง

FROM
THE ELITES
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วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น อาจต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัว และปรับเปลี่ยน ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ทีมงาน ETS ขอเป็นกำาลังใจ และพร้อมที่จะเป็นผู้ช่วยอยู่เคียงข้างทุกท่านในการดำาเนินการและพัฒนา

การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ของอาจารย์และนักศึกษา มจธ. อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

• เข้าร่วมประชุมพร้อมกันได้สูงสุดถึง 250 คน

• ไม่จ�ากัดเวลาในการสอน

• แบ่งผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกลุ่มย่อยได้

 (Add Channel) เพื่อระดมสมอง

• บันทึกวิดีโอการสอนไว้บน Cloud ได้ถึง 3 เดือน

Hangouts Meet by Google

Microsoft Teams

• เข้าร่วมประชุมพร้อมกันได้สูงสุดถึง 250 คน

• ไม่จ�ากัดเวลาในการสอน

• บันทึกวิดีโอการสอน และจัดเก็บลง Google Drive ได้ทันที

• การเข้าใช้งานโปรแกรมผ่าน Browser และ Application

• แชร์หน้าจอ เอกสาร งานน�าเสนอได้

• เข้าใช้งานจาก LEB2 ได้ทันที โดยไม่ต้องจัดการข้อมูลนักศึกษา

• เข้าร่วมประชุมพร้อมกันได้สูงสุดถึง 250 คน

• ไม่จ�ากัดเวลาในการสอน

• บันทึกวิดีโอการสอนไว้บน Cloud ได้ถึง 3 เดือน

LEB2 Live Feature (เครื่องมือส�าหรับอาจารย์ และนักศึกษา มจธ.)

• เข้าร่วมประชุมพร้อมกันได้สูงสุดถึง 100 คน

• ประชุมแบบ 1 : 1 ได้ไม่จ�ากัดเวลา

• ประชุมแบบกลุ่ม : ได้ไม่เกิน 40 นาที/ครั้ง

• แบ่งผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มย่อยได้ เพื่อระดมสมอง

• บันทึกวิดีโอการสอน และจัดเก็บลง Local Computer  

 (โดยต้องได้รับอนุญาตจาก Host)

Zoom.us

 ในขณะนี้มีตัวช่วยด้ำนกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบออนไลน์เกิดขึ้นมำกมำย ผู ้สอนจึงต้องเลือกใช้งำนเครื่องมือต่ำงๆ  

ให้เหมำะสมกับรูปแบบกำรเรียนกำรสอนแต่ละรำยวิชำ ETS จึงได้รวบรวมคุณสมบัติของ 4 เครื่องมือหลักในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ในรูปแบบออนไลน์ท่ีมหำวิทยำลัยได้อ�ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำคม มจธ. ในช่วงเวลำที่ต้องรับมือกับสถำนกำรณ์นี้ เพื่อศึกษำ 

วิธีกำรใช้งำน เปรียบเทียบข้อดี และข้อจ�ำกัดของแต่ละเครื่องมือ ส�ำหรับเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจให้กับคณำจำรย์ 

เพื่อกำรเลือกใช้งำนเครื่องมือต่ำงๆ ในแต่ละรำยวิชำได้อย่ำงเหมำะสม

• การเข้าใช้งานโปรแกรมผ่าน Browser และ Application

• แชร์หน้าจอ เอกสาร งานน�าเสนอได้

• เขียน Whiteboard ร่วมกันได้

• นัดหมายการสอนผ่าน Calendar ของบัญชี

 ที่ Login เข้าใช้งานได้

• สามารถถ่ายทอดสดการประชุมไปยังผู้ชมอื่นๆ

 ได้ถึง 100,000 คน

• นัดหมายการสอนผ่าน Google Calendar

 หรือเชิญผ่านทางอีเมล (Gmail) ได้

• การเข้าใช้งานโปรแกรมผ่าน Browser

 และ Application

• แชร์หน้าจอ เอกสาร งานน�าเสนอได้

• เขียน Whiteboard ร่วมกันได้

สถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกของเรำในทุกวันนี้ ทั้งกำรแพร่ระบำด

ของเชื้อไวรัส COVID-19 หรือฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบให้กำรเรียน

กำรสอนในช้ันเรียนปกตินั้นต้องสะดุดลง แต่ด้วยควำมก้ำวหน้ำของ

เทคโนโลยี ท�ำให้มีแอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มออนไลน์เข้ำมำเป็น

สื่อกลำงในกำรเรียนกำรสอนระหว่ำงอำจำรย์และนักศึกษำโดยสำมำรถ

สร้ำงกิจกรรมกำรเรียนรู้ร่วมกันได้อย่ำงอิสระ ไม่ว่ำจะอยู่ท่ีไหนก็รู้สึก 

ไม่ต่ำงจำกในห้องเรียน

• แชร์หน้าจอ เอกสาร งานน�าเสนอได้

• เขียน Whiteboard ร่วมกันได้

• ต้องติดตั้งโปรแกรม หรือ แอปพลิเคชัน ก่อนใช้งาน
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คน มจธ.
มีการรับมือกับสถานการณ�

COVID-19 อย�างไร

ผศ. สุเมธ อังคะศิร�กุล
รองอธิการบดีฝ�ายบุคคล

“ร�วมกันรับผิดชอบต�อสังคม”

นายว�โรจน� จันทร�รักษา
นักศึกษาสาขาว�ชามีเดีย
ทางการแพทย�และว�ทยาศาสตร�
คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร�
และการออกแบบ

ดร.ว�นัย หอมสมบัติ
อาจารย�ประจำบัณฑิตว�ทยาลัย
การจัดการและนวัตกรรม (GMI)คุณสุปร�ยา อ�อนอิงนอน

เลขานุการคณะว�ศวกรรมศาสตร�

“เร��มต�นด�วยการช�วยเหลือตัวเอง
 มีมากพอให�แบ�งป�นช�วยเหลือผู�อื่น”

“ใช�ชีว�ตด�วยความตระหนัก
 แต�ไม�ตื่นตระหนก”

คุณฉัตรชัย มุ�งธัญญา 
หัวหน�ากลุ�มงานการสื่อสาร
เชิงกลยุทธ�และการตลาด

คุุณมลธิชา ว�ร�ยะสกุลพันธ�
บุคลากรศูนย�นวัตกรรมระบบ 

คุณอนุสรณ� จำป�เร�อง
บุคลากรสำนักงาน
กิจการนักศึกษา

นางสาวชนกชนม� ว�ฒิมณี
นักศึกษาภาคว�ชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

คณะครุศาสตร�อ�ตสาหกรรมและเทคโนโลยี

นางสาววร�นยา ทองใบ
นักศึกษาภาคว�ชาเคมี
คณะว�ทยาศาสตร� นายภพธร น�อยประสิทธิ์

เจ�าของร�าน ลุงหนุ�ม Square

OPEN UP

ศ. ดร.ชัย จาตุรพ�ทักษ�
คณบดีคณะว�ศวกรรมศาสตร�

“ปฏิบัติตามมาตรการของ มจธ.
 และประเทศอย�างเคร�งครัด”

“กินร�อน ช�อนฉัน ล�างมือทุกวัน
ห�างกัน 2 เมตร” 

คุณอัจฉรา จันทร�เจร�ญ
นักศึกษาเก�า 

“อยู�อย�างไม�ประมาท และไม�ขาดสติ”

“หลีกเลี่ยงการสัมผัส
 สิ�งของส�วนรวม”

“งดการเดินทาง
 ออกจากบ�าน
 ออกไปเท�าที่จำเป�น”

“ติดตามข�าวสารอย�างมีสติ”

“ ห�างกันสักพัก
 ลดการสัมผัสกัน”

“ล�างมือให�เป�นนิสัย มีว�นัยในตนเอง”

“สวมหน�ากากอนามัย
 ตลอดเวลา”
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ร้านเด็ด สุดยอดเมนูคาวหวาน
ย่านบางมด

วันน้ีเราขอตามกระแสกับกิจกรรมยอดฮิตติดลมบนส�าหรับ Application 

ตัวช่วยของทุกคนเพื่อเอาชีวิตรอดเร่ืองปากท้องจากการ WFH หรือ  

Work From Home กับ #อยู่บ้าน หยุดเช้ือ เพื่อชาติ ท่ีท�าเอาวงการ  

Get / Grab Food / Line MAN / Lalamove / Food Panda สั่นสะเทือน 

เราเลยขอมาเอาใจ มจธ. ด้วยการแนะน�าสดุยอดเมนูคาวหวานย่านบางมด  

มาดูกันว่ามีร้านไหนน่าสนใจ ก็ลองกดสั่งมารับประทานกันได้เลย

Eat from Home!

เมนูแนะน�ำ :
ชุด L ไก่ทอดสไตล์เกำหลี (รสเผ็ด /
รสซอยกำร์ลิค) 6 ชื้น + ข้ำวญี่ปุ่น +
ซุปสำหร่ำยวำกำเมะ + ไชเท้ำดอง 119 บำท

 สวนหมำก อยู่ระหว่ำงซอยพทุธบูชำ 45 - 47)
 เวลำเปิด-ปิด : เปิดบริกำรทุกวัน
 เวลำ 16.30 - 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)
 Dino Papa Chicken

119
บาท

80
บาท

60
บาท

65
บาท

140
บาท

 ตรงข้ำมซอยพทุธบูชำ 43
 เวลำเปิด-ปิด : ทุกวนั
 เวลำ 11.00 - 22.00 น.
 FARM LUCK

ซอยพทุธบชูำ 49
เวลำเปิด-ปิด : ทุกวนั
เวลำ 11.00 – 20.00 น.
พำเข่ำ Pakhao

TAKE A KOFF
เมนูแนะน�ำ :
MATCO of Milk รำคำ 75 บำท 
Brownie Nutella รำคำ 35 บำท 
 ถนนพทุธบูชำ
 (อยู่ระหว่ำงซอยพทุธบูชำ 44 - 46)
 เวลำเปิด-ปิด : ทุกวนั
 เวลำ 08.00 – 18.00 น. (ปิดวนัอำทิตย์)
 TAKE A KOFF

Bell Bakery Cafe
เมนูแนะน�ำ : เมอแรงค์อัลมอนด์
ขนำด 180 กรัม รำคำ 140 บำท 
 สวนหมำก
 (อยู่ระหว่ำง ซอยพทุธบชูำ 45 - 47) 
 เวลำเปิด-ปิด : ทุกวนั
 เวลำ 07.00 – 23.00 น. (ปิดวนัจนัทร์)
 Bell Bakery Cafe

“ขอบคุณภำพสวยๆ จำกทำงร้ำน”

Ting Ting 
เมนูแนะน�ำ : บิงซูถิงถิง (บิงซูรสชิง +
เต้ำฮวย + เฉำก๊วย + บัวลอย) รำคำ 65 บำท
 ถนนพุทธบูชำ
 (อยู่ระหว่ำงซอยพุทธบูชำ 42 - 44)
 เวลำเปิด-ปิด : ทุกวนั
 เวลำ 12.00 - 20.00 น. 
 ถงิถงิ Ting ting บิงซูน�ำ้ขิง พทุธบูชำ

Dino Papa Chicken FARM LUCK พาเข่า บางมด
เมนูแนะน�ำ :
ข้ำวไข่ข้นซอสต้มย�ำ 80 บำท

เมนูแนะน�ำ : ย�ำหมูสำมชั้นทอด
   ขนำดเล็ก รำคำ 60 บำท
   ขนำดใหญ่ รำคำ 100 บำท

กนกพร อยู่อำาไพ • อารยา ศรีบัวบาน 
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“ นวัตกรรม สร�างสรรค�สังคม ”

กลุ�มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ�และการตลาด (สำนักงานอธิการบดี)

126 ถนนประชาอ�ทิศ แขวงบางมด เขตทุ�งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
0 2470 8000 0 2427 8595 

ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุร�

pr@kmutt.ac.th




