
.ธจม �ดซไนิอราสราว

Issue 5 I August 2020

ISSN
 2730-1613

Internationalization
KMUTT

มจธ. กับการพัฒนาสู�ความเป�นสากล

Artwork 1-14.indd   1 24/11/2563 BE   18:03



THE WORD
รศ. ดร.พรนภิส ดาราสว�าง
รองอธิการบดีฝ�ายพัฒนาความเป�นสากล
“ความเป�นสากล กับบร�บทของความเป�น มจธ.”

สัมภาษณ�พ�เศษ

Highlight Contents

รายนามกองบรรณาธิการ

ติดต�อ / Contact 
กลุ�มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ�และการตลาด
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุร� 
โทร. 0 2470 8414 โทรสาร. 0 2427 8595

Strategic Communications and Marketing Unit
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
Phone: +66 2470 8414 Fax: +66 2427 8595

ออกแบบและจัดพ�มพ� /Design and Printing
บร�ษัท ซีโน พับลิชชิ�ง แอนด� แพคเกจจ��ง จำกัด
Zeno Publishing and Packaging Co., Ltd.

สื่อสิ�งพ�มพ� มจธ. ร�วมอนุรักษ�สิ�งแวดล�อมด�วยการใช�กระดาษที่ใช�

พลังงานน้ำในการผลิต เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม และถนอมสายตา

ช�วยลดการปลดปล�อยก�าซคาร�บอนไดออกไซต�มากกว�า 40%

สารบัญ

บรรณาธิการ / Editor-in-Chief
คุณปณัฏฐพร มีชัย 

Ms. Panattaporn Meechai

บรรณาธิการบร�หาร / Executive Editor
คุณฉัตรชัย มุ�งธัญญา

Mr. Chatchai Moongthanya

ที่ปร�กษา  / Advising Editor
รศ. ดร.สุว�ทย� แซ�เตีย  
Assoc. Prof. Dr. Suvit Saetia

ผศ. สุเมธ อังคะศิร�กุล 
Asst. Prof. Sumet Angkasirikul

รศ. ดร.พรนภิส ดาราสว�าง
Assoc. Prof. Dr. Pornapit Darasawang

ผศ. ดร.เดี่ยว กุลพ�รักษ�
Asst. Prof. Dr. Diew Koolpiruk

ผศ. สุรพนธ� ตุ�มนาค
Asst. Prof. Surapont Toomnark

รศ. ดร.กุลธิดา ธรรมว�ภัชน�
Assoc. Prof. Dr. Kuntida Thamwipat

อ.สุนาร� ลาวัลยะวัฒน�
Ajarn Sunaree Lawanyawatna

ผศ. สุชาดา ไชยสวัสดิ์  
Asst. Prof. Suchada Chaisawasdi

ดร.อร�ยา พรหมสุภา
Dr. Ariya Brahmasubha

ht
tp

://
tin

y.
cc

/In
si

de
KM

U
TT

ed
ito

r

คุณพ�รพงษ� ปกรณ�รัศมี
Mr. Peerapong pakornrasmee

คุณสุภาพรรณ จงจ�ตรโชค
Ms. Supapan Jongjaturachoke

คุณกรรณิการ� ส�องจ�า
Ms. Kannika Songja

คุณทิพย�วัลย� จ�ลยุเสน
Ms. Tipwan Junyusen

คุณบงกชพร สุวรรณรัตน�
Ms. Bongkotporn Suwannarat

คุณจ�ระศักดิ์ ถนัดค�า
Mr. Jeerasak Thanadka

คุณศศิธร ทรงสกุล
Ms. Sasitorn Songsakul

คุณณลิยา จ�ระภัคฆนากร
Ms. Naliya Jirapakkanakorn

คุณณัฐกิตติ์ ยิ�งเจร�ญ
Mr. Natthakit Yingchareon

คุณสุพจน� มีชาติ
Mr. Supoth Meechart

คุณพจน�เมธี โคตรสุโพธิ์
Mr. Potmetee Khotsupo

คณะทำงานกลุ�มการสื่อสารเชิงกลยุทธ�
ภายใต�โครงการ 6+1 Flagships Track 2 
The Working Group of Strategic Communications

Under the Project of 6+1 Flagships Track 2

ตัวแทนหน�วยงานภายในมหาว�ทยาลัย 
KMUTT organizations’ representatives

คุณภาณุพงศ� พันธ�บัวหลวง
Mr. Panupong Panbualuang

คุณสิทธิพร โพธิ
Mr. Sittiporn Poti

คุณอภิรดา วราชุน
Mrs. Apirada Warashoon

คุณรณชัย นวมนาม
Mr. Ronnachai Nuamnam

กองบรรณาธิการ / Editorial Team

04

GOING
GLOBAL

BE INSPIRED!
รู�จัก “แนน - ชุติมา กิจเจร�ญไพศาล”

07

15

23

19

12
ALUMNI PROFILE
คุณอรวรรณ จงสมจ�ตร
นักศึกษาเก�า ภาคว�ชาสถาป�ตยกรรม
คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร�และการออกแบบ

HEADWAY
KMUTT Internationalization
Learning Space

BEYOND THE FRONTIER
‘IA in a Nutshell’ and 
‘Offers for Those from Afar’

GREEN HEART
The Little Book of Green Nudges

INSIGHTS
มจธ. ประดิษฐ� “ระบบควบคุม
การตีระฆังอัตโนมัติ” ร�วมฟ��นธรรมเนียม
การตีระฆังฝรั่งสามใบเถา วัดราชประดิษฐฯ

FROM THE ELITES
ความร�วมมือ กับพันธมิตรต�างประเทศ
ของ มจธ. KMUTT International
Cooperation and Partners 

LEARNING IN ACTION
มุมมองที่..ตอบทุกความต�องการบน LEB2

TRAVEL & TIPS 
เส�นทางการเร�ยนรู�สู�ความเป�นสากล
ง�ายๆ รอบตัว

สู�ความเป�นสากล

14

16

24 27

Artwork 1-14.indd   2 24/11/2563 BE   18:04



THE WORD
รศ. ดร.พรนภิส ดาราสว�าง
รองอธิการบดีฝ�ายพัฒนาความเป�นสากล
“ความเป�นสากล กับบร�บทของความเป�น มจธ.”

สัมภาษณ�พ�เศษ

Highlight Contents

รายนามกองบรรณาธิการ

ติดต�อ / Contact 
กลุ�มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ�และการตลาด
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุร� 
โทร. 0 2470 8414 โทรสาร. 0 2427 8595

Strategic Communications and Marketing Unit
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
Phone: +66 2470 8414 Fax: +66 2427 8595

ออกแบบและจัดพ�มพ� /Design and Printing
บร�ษัท ซีโน พับลิชชิ�ง แอนด� แพคเกจจ��ง จำกัด
Zeno Publishing and Packaging Co., Ltd.

สื่อสิ�งพ�มพ� มจธ. ร�วมอนุรักษ�สิ�งแวดล�อมด�วยการใช�กระดาษที่ใช�

พลังงานน้ำในการผลิต เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม และถนอมสายตา

ช�วยลดการปลดปล�อยก�าซคาร�บอนไดออกไซต�มากกว�า 40%

สารบัญ

บรรณาธิการ / Editor-in-Chief
คุณปณัฏฐพร มีชัย 

Ms. Panattaporn Meechai

บรรณาธิการบร�หาร / Executive Editor
คุณฉัตรชัย มุ�งธัญญา

Mr. Chatchai Moongthanya

ที่ปร�กษา  / Advising Editor
รศ. ดร.สุว�ทย� แซ�เตีย  
Assoc. Prof. Dr. Suvit Saetia

ผศ. สุเมธ อังคะศิร�กุล 
Asst. Prof. Sumet Angkasirikul

รศ. ดร.พรนภิส ดาราสว�าง
Assoc. Prof. Dr. Pornapit Darasawang

ผศ. ดร.เดี่ยว กุลพ�รักษ�
Asst. Prof. Dr. Diew Koolpiruk

ผศ. สุรพนธ� ตุ�มนาค
Asst. Prof. Surapont Toomnark

รศ. ดร.กุลธิดา ธรรมว�ภัชน�
Assoc. Prof. Dr. Kuntida Thamwipat

อ.สุนาร� ลาวัลยะวัฒน�
Ajarn Sunaree Lawanyawatna

ผศ. สุชาดา ไชยสวัสดิ์  
Asst. Prof. Suchada Chaisawasdi

ดร.อร�ยา พรหมสุภา
Dr. Ariya Brahmasubha

ht
tp

://
tin

y.
cc

/In
si

de
KM

U
TT

ed
ito

r

คุณพ�รพงษ� ปกรณ�รัศมี
Mr. Peerapong pakornrasmee

คุณสุภาพรรณ จงจ�ตรโชค
Ms. Supapan Jongjaturachoke

คุณกรรณิการ� ส�องจ�า
Ms. Kannika Songja

คุณทิพย�วัลย� จ�ลยุเสน
Ms. Tipwan Junyusen

คุณบงกชพร สุวรรณรัตน�
Ms. Bongkotporn Suwannarat

คุณจ�ระศักดิ์ ถนัดค�า
Mr. Jeerasak Thanadka

คุณศศิธร ทรงสกุล
Ms. Sasitorn Songsakul

คุณณลิยา จ�ระภัคฆนากร
Ms. Naliya Jirapakkanakorn

คุณณัฐกิตติ์ ยิ�งเจร�ญ
Mr. Natthakit Yingchareon

คุณสุพจน� มีชาติ
Mr. Supoth Meechart

คุณพจน�เมธี โคตรสุโพธิ์
Mr. Potmetee Khotsupo

คณะทำงานกลุ�มการสื่อสารเชิงกลยุทธ�
ภายใต�โครงการ 6+1 Flagships Track 2 
The Working Group of Strategic Communications

Under the Project of 6+1 Flagships Track 2

ตัวแทนหน�วยงานภายในมหาว�ทยาลัย 
KMUTT organizations’ representatives

คุณภาณุพงศ� พันธ�บัวหลวง
Mr. Panupong Panbualuang

คุณสิทธิพร โพธิ
Mr. Sittiporn Poti

คุณอภิรดา วราชุน
Mrs. Apirada Warashoon

คุณรณชัย นวมนาม
Mr. Ronnachai Nuamnam

กองบรรณาธิการ / Editorial Team

04

GOING
GLOBAL

BE INSPIRED!
รู�จัก “แนน - ชุติมา กิจเจร�ญไพศาล”

07

15

23

19

12
ALUMNI PROFILE
คุณอรวรรณ จงสมจ�ตร
นักศึกษาเก�า ภาคว�ชาสถาป�ตยกรรม
คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร�และการออกแบบ

HEADWAY
KMUTT Internationalization
Learning Space

BEYOND THE FRONTIER
‘IA in a Nutshell’ and 
‘Offers for Those from Afar’

GREEN HEART
The Little Book of Green Nudges

INSIGHTS
มจธ. ประดิษฐ� “ระบบควบคุม
การตีระฆังอัตโนมัติ” ร�วมฟ��นธรรมเนียม
การตีระฆังฝรั่งสามใบเถา วัดราชประดิษฐฯ

FROM THE ELITES
ความร�วมมือ กับพันธมิตรต�างประเทศ
ของ มจธ. KMUTT International
Cooperation and Partners 

LEARNING IN ACTION
มุมมองที่..ตอบทุกความต�องการบน LEB2

TRAVEL & TIPS 
เส�นทางการเร�ยนรู�สู�ความเป�นสากล
ง�ายๆ รอบตัว

สู�ความเป�นสากล

14

16

24 27

3Issue 5 • August 2020

Artwork 1-14.indd   3 24/11/2563 BE   18:04



THE WORD

กองบรรณาธิการ 
ภาณุพงศ์ พันธ์บัวหลวง

	 การพัฒนา	มจธ.	สู่ความเป็นสากล	เป็นหนึ่งในแผน
กลยุทธ์ของ	มจธ.	 ท่ีมุ่งเน้นและผลักดันให้มหาวิทยาลัย	
เป็นท่ียอมรบัในระดบันานาชาต	ิ(Visibility)		ด้วยการสร้าง
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาความ 
เป็นสากลให้เกิดข้ึนกับนักศึกษา	 บุคลากร	 และประชาคม 
ของ	มจธ.	ผ่านการพัฒนาสภาพแวดล้อม	 และบริหาร
จดัการท่ี ได้มาตรฐานระดับสากล	เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกคน 
ได้พัฒนาตนเอง	 ด้วยกิจกรรมหลากหลายท่ีส่งเสริม 
ให้เกิดการแลกเปลีย่นเรียนรูร่้วมกัน	อาทิ	การจดัหลกัสตูร
นานาชาติ	 การศึกษาดูงานต่างประเทศระยะสั้น	 หรือ	
KMUTT	Buddies	รวมท้ังมีพื้นท่ีการเรียนรู้ท่ีท�าให้เกิด
การแลกเปลี่ยนรู้ร่วมกันเพ่ือให้ความเป็นสากลเกิดข้ึน
จริงใน	มจธ.	อันจะน�าไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถ 
ที่จะน�าไปสู่ความเป็นสากล	กับโลกทัศน์ ใหม่ที่ ไร้พรมแดน
ในยุคโลกาภิวัฒน์สอดคล้องกับสถานการณ์ โลกใน
ปัจจุบัน	

มจธ. กับการพัฒนาสู่ความเป็นสากล

บทสัมภาษณ์

รศ. ดร.พรนภิส ดาราสว่าง
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล

 เรามองความเป็นสากลออกเป็น 2 ลักษณะ ลักษณะแรก 
ความเป็นสากลคือการสร้างคุณภาพทางการศึกษา	 ซ่ึง 
รวมถงึการสอนและการวิจยั	การบริหารเพื่อให้ ได้มาตรฐาน
สากล และลักษณะที่สอง คือ การพัฒนานักศึกษาและ 
บุคลากรให้มีความเป็นพลเมืองโลก สามารถส่ือสารด้วย
ภาษาอังกฤษ ส่ือสารข้ามวัฒนธรรมได้ และท�างานท่ีใดก็ ได้
ในโลก ดังน้ัน มหาวิทยาลัยฯ จึงมีเป้าหมายในการพัฒนา
ความเป็นสากลด้วยการสร้างสภาพแวดล้อม	สร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ	พฒันานักศกึษาและบุคลากร	และสร้าง	
visibility	 ในเวทีโลก ซึ่งการท่ีจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในมหาวิทยาลัย

ความเป็นสากลกับบริบท
ของความเป็น มจธ.

KMUTT
Internationalization

4 Inside KMUTT
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	 กลยุทธ ์หลักที่ เป ็นพื้นฐานของการพัฒนาความเป็น 

สากลคอื	การพฒันาภาษาองักฤษ	ภาษาต่างประเทศอืน่	ๆ 	และการ 

สร้างสมรรถนะทีจ่ะให้นกัศึกษาและบุคลากรสามารถท่ีจะท�างาน

ในบริบทที่มีคนหลากหลายวัฒนธรรมได้	 การรู้ภาษาอังกฤษ 

อย่างเดยีวไม่เพยีงพอทีจ่ะท�าให้การท�างานกบัคนต่างวฒันธรรม

ราบรื่น	 แต่การตระหนักและยอมรับความแตกต่าง	 การรู้จัก 

ปรบัตวั	เปิดกว้างทางความคดิ	เอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นสิง่จ�าเป็น	

ปัจจุบันโลกเล็กลง	 การส่ือสารอย่างไร้พรมแดนท�าให้เราต้อง 

เตรยีมนกัศกึษาและบคุลากรให้มคีวามเป็นสากล	เราคาดหวังว่า 

นักศึกษาที่จบจาก	 มจธ.	 ทุกคน	 จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษใน 

การสือ่สารได้	เราอยากให้บคุลากรใน	มจธ.	ส่ือสารภาษาองักฤษ

กับนักศึกษาและบุคลากรต่างชาติที่มีจ�านวนเพิ่มขึ้นเรื่อย	 ๆ	

อยากให้บุคลากรใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูลเพื่อพัฒนา

ตนเอง	และมีโอกาสท�างานกับคนต่างวัฒนธรรมมากขึ้น	

	 การที่ จะพัฒนาภาษาและทักษะการสื่ อสารข ้ าม 

วัฒนธรรมให้เกิดขึ้นได้	 จะต้องมีโอกาสได้ใช ้จริง	 ดังนั้น 

นอกเหนอืจากการสนบัสนนุให้มกีารเคลือ่นย้าย	(Mobility)	แล้ว	 

Internationalization	at	Home	(IaH)	หรือ	การสร้างโอกาส

ให้นักศึกษาและบุคลากรได้ใช้ภาษาและสื่อสารในขณะท่ีอยู่ 

เมืองไทยจะช่วยได้	 มจธ.	 จึงพยายามสร้างสภาพแวดล้อมให ้

ทุกคนได้เห็นและใช้ภาษา	 ไม่ว่าจะเป็นการเห็นจากป้ายและ 

ข้อมูลต่าง	 ๆ	 ที่ส่งถึงนักศึกษาและบุคลากร	 การให้นักศึกษา 

ได้มีโอกาสเรียนร่วมกับนักศึกษาต่างชาติซึ่งอาจจะเรียนใน

หลักสูตรหรือเข้ามาร่วมเรียนเป็นระยะ	 ๆ	 และการท�ากิจกรรม

นอกหลักสูตรก็สามารถจะสร้าง	 IaH	 ได้	 ในช่วง	 COVID-19	 

การพัฒนาความเป็นสากลยังคงมีอยู่อย่างต่อเน่ือง	 โดยเป็น	 

virtual	mobility	เช่น	เชิญอาจารย์ชาวต่างชาติมาสอน	online 

ให้นักศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาต่างชาติ	 แบบ	 online	

จาก	project	ต่าง	ๆ	เช่น	gPBL	รวมทั้งการสอนภาษาไทยและ

วัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาที่มาท�า	online	internship

การรู้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่เพียงพอ
ที่จะท�าให้การท�างานกับคนต่างวัฒนธรรมราบรื่น 

แต่การตระหนักและยอมรับความแตกต่าง
การรู้จักปรับตัว เปิดกว้างทางความคิด

เอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นสิ่งจ�าเป็น

มจธ. พยายามสร้างสภาพแวดล้อม
ให้ทุกคนได้เห็นและใช้ภาษา ไม่ว่าจะเป็น

การเห็นจากป้ายและข้อมูลต่าง ๆ
 ที่ส่งถึงนักศึกษาและบุคลากร

กลยุทธ์อีกประการหน่ึงคือการท�างานร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศ ซึ่งเป็นท้ัง
มหาวิทยาลัย องค์กร และอุตสาหกรรมหลายแห่ง เพื่อช่วยพัฒนานักศึกษา 
บุคลากรและงานวิจัย ซึ่งจะท�าให้เราได้มีโอกาสได้ท�ากิจกรรมหลากหลายกับ 
ชาวต่างชาติ ดังนั้น การพัฒนาภาษาอังกฤษและการตระหนักถึงความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งส�าคัญในการท�ากิจกรรมกับพันธมิตรเหล่านี้ให้ราบรื่น
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 The main strategy which is regarded as a foundation 
for internationalization is enabling students and staff to  
develop English language, other nationally used  
languages, and intercultural competence so that 
they can work in multicultural contexts successfully.  
Knowing English is not enough to work with people  
from other cultures; accepting cultural differences,  
adjusting ourselves to new culture, being open-minded  
and  empathy are also necessary. It is important to  
prepare our students and staff to be internationalized  
because we are living in a smaller world where there is  
no limit of communication so at some point we have  
to communicate with people from other cultures. It is 
hoped that KMUTT graduates can communicate in  
English and our staff can interact with the growing  
number of international students and staff on campus. 
Developing English can also help staff to improve 
themselves by researching the information from  
English sources and we want our staff to have more  
opportunities to work with people from different cultures. 

 Being able to develop language and intercultural 
competence needs hands-on experience. Therefore,  
in addition to encouraging international mobility,  
Internationalization at Home (IaH) or giving students 
and staff an exposure to English language and cultural  
diversity even though they are in Thailand is also helpful. 
IaH can be done through providing an environment 
which are rich in English usage such English signage 
and receiving information in English via emails and 
notices and opportunities to interact with international 
students in class and in extracurricular activities. During 
the Covid-19 Pandemic, internationalization activities 
still continue. Virtual mobility is done through having 
international lecturers do an online teaching, engaging 
students in online projects such as problem based  
learning (gPBL), and having buddies teach Thai language 
and cultures to international students who participate  
in an online internship at KMUTT.

Interview with

Internationalization @ KMUTT
 The meaning of internationalization is twofold. Internationalization	 involves	providing	quality	 in	 
education	which	includes	teaching,	research,	university	administration	at	an	international	standard. 
The second perspective focuses on developing	students	and	staff	 to	become	global	citizens	who	
can	communicate	in	English	in	intercultural	contexts	and	are	able	to	work	efficiently	anywhere	in	the	
world. Therefore, KMUTT	aims	to	develop	internationalization	by	providing	international	environment,	
upgrading	teaching	and	research,	developing	students	and	staff,	and	building	global	visibility. In order 
to achieve those goals, collaboration from everybody is essential.

Assoc. Prof. Dr. Pornapit
Darasawang
Vice President for Internationalization

THE WORD

Another strategy to develop internationalization is collaborating with overseas partners 
who are universities, organizations and industries to help develop students, staff, and 
research. Therefore, it is important to acquire English language and to be aware of 
cultural differences in order to do the activities with the overseas partners smoothly.

Editorial Team

Panupong Panbualuang
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กองบรรณาธิการ

 แนะนำาตัว “รุ่นพี่”

	 สวัสดีค่ะ	พี่ชื่อ	อรวรรณ จงสมจิตร	นักศึกษาเก่าภาควิชา 

สถาปัตยกรรม	 รุ ่นที่	 13	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 

การออกแบบ	หลกัสตูรนานาชาต	ิปัจจุบนัด�ารงต�าแหน่ง	Senior	

Architect	ให้กับบริษัท	BDP	(Building	Design	Partnership)	 

ณ	 กรุงลอนดอน	 ประเทศอังกฤษ	 ท�าหน้าที่ เป ็น	 Lead	 

Consultant	 &	 Design	 Delivery	 Architect	 ให้กับอาคาร	

Google	 Headquarters	 ที่	 London’s	 King’s	 Cross	 ซึ่งได ้

ร่วมงานกับ	 Google	 และสถาปนิกชื่อดังอย่าง	 BIG	 และ	 

Heatherwick	 Studio	 โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการสร้าง	

นอกจากน้ีก็เคยได้รบัเกยีรติร่วมงานกบั	Herzog	&	de	Meuron 

ในการสร้างอาคาร	Astra	Zeneca	Headquarters	ท่ี	Cambridge 

หลังจบการศึกษาจากบางมดได้ท�างานที่เมืองไทยอยู่ประมาณ

สองปีครึ่ง	 ก่อนย้ายมาที่นี่	 ตอนนี้เข้าสู่ปีท่ี	 8	 กับชีวิตสถาปนิก

ในต่างแดนค่ะ

 ความทรงจำาสมัยเรียนที่ “บางมด”
 เป็นอย่างไร

	 ต ้องบอกก่อนเลยว่า	 ตอนแรกกลัวมากกับการเรียน 

สถาปัตย์ฯ	ท่ีบางมด	เพราะท่ีบ้านขู่ไว้ว่าต้องเรียนหนัก	งานเยอะ 

เดินทางไกล	 และไม่มีเวลาพักผ่อน	 แต่ตอนน้ันมีความแน่วแน่ 

มาก	 ว่าอย่างไรก็ตามก็จะเรียนสถาปัตย์ฯ	 ให้ได้และต้องเป็น 

ภาคภาษาอังกฤษเท่านั้น	 เพราะจุดมุ่งหมายคือการไปท�างาน 

ต่างประเทศ	 มาถึงตอนนี้ก็คิดว่าตัวเองตัดสินใจไม่ผิดจริง	 ๆ	 

เพราะบางมดได ้สอนเราและให ้อะไรกับเราหลายอย ่าง	 

อันดับแรกเลยคือ	 เร่ืองของภาษา	 พอเราได้พูดได้ฟังทุกวัน	

มันจะซึมซับโดยธรรมชาติ	 ท�าให้ทักษะการสื่อสารพัฒนาขึ้น

อย่างรวดเร็ว	ต่อมาคืออาจารย์ทุกท่านมีความรู้และความต้ังใจ

ในการสอนมากๆ	 ค่ะ	 บอกได้เลยว่าทั้งอาจารย์คนไทย	 และ

อาจารย์ต่างชาติไม่เคยท�าให้ผิดหวัง	 แต่ละท่านมีความสามารถ	

และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น	ท�าให้แต่ละ	coursework	น่าสนใจ 

และไม่น่าเบื่อ	 วิธีการเรียนการสอนมีความเป็นสากลและ 

เปิดกว้างกับสิ่งใหม่	 ๆ	 อยู่ตลอดเวลา	 ส่งผลให้นักศึกษาทุกคน 

กล้าคิดกล้าแสดงออกในแนวทางที่เป็นของตัวเองอย่างชัดเจน	

อีกอย่างทีจ่ะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคอื	เพ่ือน	ทกุคนช่วยเหลอืเกือ้กลู

กันไม่ว่าจะในยามทุกข์หรือสุข	 บางมดเป็นเหมือนครอบครัว 

ขนาดใหญ่ของเราทุกคนค่ะ

“สิ่งหนึ่งที่บางมดโดดเด่นมากคือ
การให้นักศึกษาได้ลงมือท�าและ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

การลองผิดลองถูก	ท�าให้เราได้พัฒนา
ความคิดและค้นพบตัวตนที่แท้จริง”

“คุณปอย”
อรวรรณ	จงสมจิตร
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 คิดว่าเอกลักษณ์ของ “เด็กบางมด”
 คืออะไร

	 ส่วนตัวคิดว่าสิ่งหนึ่งที่บางมดโดดเด่นมากคือ	 การให้

นกัศึกษาได้ลงมือท�า	และเรยีนรู้จากประสบการณ์ตรง	การลองผิด 

ลองถูก	 ท�าให้เราได้พัฒนาความคิด	 ค้นพบตัวตนที่แท้จริง 

ในสิ่งท่ีเราท�าได้ดี	 และสิ่งที่ต้องพัฒนาปรับปรุง	 	 ซึ่งส�าคัญมาก 

นอกเหนือจากการเรียนรู้ทฤษฎีในห้องเรียน	 เช่น	 ในเรื่องของ 

งานดไีซน์	แค่ความสวยงามอย่างเดยีวมนัไม่พออกีต่อไป	แต่สิง่ที่

เราควรท�าควบคู่ไปด้วย	คือ	การรู้ลึกรู้จริงในส่วนของ	support	

information	ในแต่ละงาน	เพือ่ความเข้าใจในปัญหาอย่างแท้จรงิ	

ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน	 และท�าให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น	 

เราจะเคยได้ยินค�าพูดที่ว่า	God	is	in	the	detail	ที่ต้องใช้เวลา

และความอดทนในทุกรายละเอียดเพื่อให้งานออกมาดีที่สุด	

บางมดยังสอนให้เราค�านึงถึงความเป็นไปได้	 ความมีเหตุมีผล	 

และการเปิดกว้างทางความคิด	วัฒนธรรม	และสังคม	เราสามารถ

น�าความรู้พื้นฐานเหล่านี้มาต่อยอดและพัฒนา	skillset	ของเรา

เพือ่น�ามาใช้ในการท�างานจรงิ	ไม่ว่าเราจะอยูท่ีไ่หน	ประเทศอะไร

 สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก บางมด
 มาใช้ในการทำางานอย่างไร 

	 แน่นอนว่าในการท�างานจริงย่อมแตกต่างการการเรียน	

นอกเหนือจากการมีจินตนาการ	 และความคิดสร้างสรรค์แล้ว	

ความรู้ท่ีได้จากบางมดน้ันท�าให้เราสามารถจัดการกับความคิด 

ให้เป็นระบบระเบียบ	 น�าความรู้มาพัฒนา	 คิดวิเคราะห์อย่าง 

เป็นข้ันเป็นตอนและแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 ได้	 ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็น	

การน�าทักษะทางภาษามาใช้ในการสื่อสารในสังคมที่มีความ

หลากหลายทางด้านวัฒนธรรม	 การแลกเปลี่ยนทางความคิด	

และการท�างานแบบ	teamwork	เป็นสิง่ทีส่�าคญัในสงัคมปัจจบุนั	

บางมดท�าให้เราเป็นคนขยัน	 อดทน	 รอบรู้	 สู้งาน	 สอนให้เรา 

มองการณ์ไกล	 ตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม	 และ 

ให้ความสนใจกับเรื่องที่คนส่วนใหญ่อาจมองข้าม	 มองอุปสรรค 

ให้เป็นโอกาสผลักดันให้เราพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆ	วัน

ฝากข้อความจาก “รุ่นพี่” ถึง “รุ่นน้อง” 
ขอฝากให้รุ่นน้องทุกคนมุ่งม่ันต้ังใจ ไม่ว่าจะเรียนคณะอะไรก็ขอให้ท�าให้สุดความสามารถ 
ท�างานให้มีคณุภาพสูงสุดเท่าทีจ่ะท�าได้ ภาษาท่ีสองมีบทบาท และความส�าคญัในการส่ือสาร
ระดับนานาชาติ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษาสากล ซึง่จ�าเป็นมากในสังคมการท�างาน 
ดังน้ันจึงอยากให้น้องๆ ทกุคนเห็นความส�าคญัของภาษาและพฒันาควบคู่ไปกับการเรียน และ
ส่ิงทีส่�าคญัท่ีสุดคอือยากให้ทุกคนมคีวามสุข มสีติในการด�าเนินชวีิต และพฒันาศกัยภาพของ
ตนเองอยู่ตลอดเวลา มองให้ไกล และ Set priorities ให้ชัดเจนท้ังเรื่องของการเรียน กิจกรรม
และการท�างาน มุ่งม่ัน และเคารพซือ่สัตย์ในสาขาวิชาชพี มีความรบัผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 
และท�าหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด พี่ขอเป็นก�าลังใจให้น้องๆ ทุกคนค่ะ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี “จัดกิจกรรม KMUTT New Students LIVE Orientation Day 2020 - ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ประจำาปี 2563” ภายใต้ธีม Let’s start journey ผ่าน Facebook LIVE ผ่าน Fanpage: KMUTT มีนักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน ณ ลานชั้น 1 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ มจธ. บางมด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี “ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมสวัสดิการคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน” ในการเข้าตรวจประเมินสถานศกึษา 
ปลอดภัย ประจ�าปี 2563 ณ มจธ. บางมด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ร่วมกับ ปขมท. “จัดการประชุมวิชาการวิจัย
ระดับชาติสำาหรับบุคลากรสายสนับสนุนใน
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 12 ‘ธรรมรักษา
วิชาการ’ : สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต 
ร่วมฉลอง 60 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” ณ ห้องประชุม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 4 
มจธ. บางมด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี “จดัพิธถีวายสตัย์
ปฏิญาณเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีและพลังของแผ่นดิน” และร่วม
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมจ�ารัส ฉายะพงศ์ 
ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 มจธ. บางมด

6 – 7 สิงหาคม 2563

4 สิงหาคม 2563

20 กรกฎาคม 2563 23 กรกฎาคม 2563
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มจธ. โดยส�านักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สพบ.) 
ร่วมกับ SEAC “จัดกิจกรรม Kick Off - KMUTT 
YourNextU โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ด้วยระบบการเรียนรู้แบบดิจิทัล” เพื่อสร้างความรู ้
ความเข้าใจในการใช้งาน Platform YourNextU ซึง่เป็น 
Platform ในการพฒันาสมรรถนะให้กับบุคลากร มจธ. 
ท่ี ได้สิทธิในการเรียนรู ้ รุ ่นท่ี 1 ในรูปแบบ Hybrid  
ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 ส�านักงาน
อธิการบดี และออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM 

มจธ. เข้าร่วม “จัดนิทรรศการ และคว้ารางวัลนิทรรศการ
ยอดเย่ียม ระดบั Bronze Award จาก Thailand Research 
Expo 2020 Award” ภายใต้ธีม ‘งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ขับเคล่ือน BCG Economy Model” นอกจากนี้ทีมนักวิจัย  
และคณาจารย์ ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยมากมาย ณ  
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล และส�านักงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล “จัดการประชุม HR Network Meet & 
Greet 2020” เพื่อแลกเปลี่ยน ส่ือสารและสร้างความเข้าใจ 
ในเรื่องเก่ียวกับด้านทรัพยากรบุคคล (HR) และร่วมสร้าง 
เครือข่าย ระหว่าง HR กับ HR หน่วยงาน ณ ห้องประชุมจ�ารัส 
ฉายะพงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) “จัดพิธี
วางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่องค์พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ” เพื่อเป็นการน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มจธ. บางมด

ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และ
อาชีวนามัย (ศูนย์ EESH) ร่วมกับ ส�านักบริหารอาคารและ
สถานท่ี และส�านักงานหอพักนักศึกษา  มจธ. “จัดกิจกรรม 
จติอาสา เราทำาความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ” 
ณ มจธ. บางมด

2 - 6 สิงหาคม 2563

13 สิงหาคม 2563 18 สิงหาคม 2563

11 สิงหาคม 2563

18 สิงหาคม 2563 
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 สิ่งที่ ได้เรียนรู้ และความประทับใจ
 จากการร่วมกิจกรรมต่างๆ 

	 ส่วนตัวคิดว่า	การเรียนและการใช้ชีวิตช่วงมหาวิทยาลัยของ

แนนเป็นสิง่ทีคุ่ม้ค่ามาก ๆ  เลยค่ะ	เพราะสิง่ทีไ่ด้รบัจากการไปเข้าร่วม 

กิจกรรมต่างๆ	 ในการเดินทางไปต่างประเทศทุกครั้ง	 ไม่ว่าจะเป็น 

การไปดูงาน	 ไปฝึกงาน	 หรือไปแลกเปลี่ยน	 ก็ท�าให้ได้เรียนรู้การ 

ใช้ชีวิตของคนในประเทศต่าง	 ๆ	 ได้เห็นมุมมอง	 ทัศนคติของคน 

ในแต่ละทีท่ีม่คีวามแตกต่างกัน	ท�าให้เราสามารถปรบัตัว	และอยูก่บั 

ความแตกต่างท่ีมีนัน้อย่างเข้าใจ	และเวลาท่ีได้พดูคยุกบัชาวต่างชาติ 

เราจะรู้สึกดีใจมาก	 เพราะทุกคนจะบอกว่าเราว่าชอบเมืองไทย	 

ชอบอาหาร	 ชอบสถานที่ท่องเที่ยวและความเป็นอยู่	 ความอิสระ	 

ซึ่งพอเราได้ฟังแล้วก็รู้สึกประทับใจมาก	ๆ	ค่ะ	

	 ในส่วนของกิจกรรมที่ประทับใจก็มีหลายอย่างเลยค่ะ	 เริ่มต้น 

จากการที่แนนได้เข้าร่วมโครงการ	KMUTT	Qualified	Hands-on 

Engineers	 (Monotsukuri	 Engineer)	 รุ่นที่	 1	 ของส�านักงาน 

กิจการต่างประเทศ	(IA)	ตอนที่เรียนอยู่ชั้นปีที่	1	ด้วยความที่ตัวเอง 

ก็มีความสนใจอยากเข้าร่วม	 เพราะโครงการนี้จะได้เรียนรู้การ 

ท�างาน วัฒนธรรม เพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวน�าไปใช้หลังจากที่เรา

ได้ไปท�างานจรงิ ๆ 	และได้โอกาสในการไปทศันศกึษาทีป่ระเทศญีปุ่่น 

เมื่อทุกโอกาสที่ได้
มาจากความตั้งใจ
ในเป้าหมายที่ตั้งไว้

 เล่าเรื่องชีวิตในรั้ว มจธ. 

	 การที่ได้มาเรียนในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์	ท�าให้เรามีความรู้ทั้งในด้านวิชาการ	และมีทักษะ

ต่าง	ๆ 	จากการท�ากิจกรรมต่าง	ๆ 	การเรยีนใน มจธ. จะเป็นการเรยีนรู้ 

แบบ project-based Learning คอืเราจะได้เรยีนในภาคทฤษฎ ีและ 

ลงมอืปฏบิตัจิรงิ	ดงันัน้	เราจะมองเหน็การต่อยอดความรู	้เพือ่น�าไป 

ประยกุต์ใช้ในการท�า	project	หรือการท�างานต่าง	ๆ 	ได้อย่างชดัเจน	

นอกจากการเรียนรู้ภายในห้องเรียนแล้ว	ทางมหาวิทยาลัยก็มีการ 

สนบัสนนุ และให้ความส�าคญัเกีย่วกบัความเป็นสากลกบันกัศกึษา 

ได้ดีมากๆ ค่ะ	 ในระหว่างการเรียนก็จะมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก 

ต่างประเทศมาน่ังเรียนกับเรา	 ท�าให้เราได้มีโอกาสพูดคุยและ 

ท�ากิจกรรมร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ	 นอกจากนี้ก็มีโครงการ 

ของมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศ	 ท่ีท�าให้เรา 

ได้มีโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยนท่ีต่างประเทศระหว่างเรียน	 

ทัง้การแลกเปลีย่นระยะสัน้	การทศันศกึษา	หรอืการฝึกงาน	ไม่ว่าจะ

เป็นประเทศญี่ปุ่น	ไต้หวัน	อินโดนีเซีย	สิงคโปร์	ซึ่งถือเป็นโอกาสดี	ๆ 	

ที่ท�าให้เราได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์มากมายเลยค่ะ

สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวชุติมา กิจเจริญไพศาล หรือ แนน ปัจจุบันเป็นนักศึกษา 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
เป็นนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้าด้านวิชาการ และได้เข้าร่วมเป็นนักศึกษา 
ในโครงการ Monotsukuri Engineer KMUTT รุ่นที่ 1 ค่ะ

ชุติมา กิจเจริญไพศาล” 

แนะนำาตัว

ปณัฏฐพร มีชัย สิทธิพร โพธิ
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 การฝึกงานทีต่่างประเทศผ่านโครงการการบรูณาการการเรยีนรู ้

ร่วมกับการท�างาน	Work-integrated	 Learning	 (WiL)	 อยู่ใน 

แผนก	 Institute	 of	 High	 Performance	 Computing	 (IHPC)	 

ของบริษัท	 A*STAR	 ประเทศสิงคโปร์	 ซึ่งเป็นบริษัทที่ท�างานวิจัย 

เกีย่วกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีเป็นระยะเวลา	6	เดอืน	แล้วเรา 

ก็มีการต่อยอด	 โดยการส่งบทความวิจัยและไปเข้าร่วมการน�าเสนอ

ผลงานใน	 IEEE	 International	 Conference	on	Parallel	 and	 

Distributed	 Systems	 (ICPADS)	 2019:	 Efficient	Multi-Party	

Computation	Algorithm	Design	For	Real-World	Applications 

ที่ประเทศจีน	 โดยเป็นผู้ช่วยนักวิจัยในหัวข้อเร่ือง	 Secure	multi- 

party	Computation	technology

	 หลงัจากนัน้	กไ็ด้เข้าร่วมการแข่งขนั	F10	FinTech	Hackathon	

(Singapore)	 และได้เป็น	 15	 ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ	 จาก 

ผลงาน	 Leverage	 Technology	 To	Make	 Private	 Banking	 

Scalable	(Julius	Bar	Challenge)	ซึง่การแข่งขนัในคร้ังนีท้�าให้เรา 

ได้ประสบการณ์ต่างๆ มากมาย โดยในการแข่งขันนอกจากจะได้ 

ร่วมท�าผลงานกบัเพือ่น ๆ  ในทีมแล้ว ยังได้รบัความรูจ้ากคนท�างาน 

ในธุรกิจภาคต่าง ๆ	และพบเจอเพื่อนใหม่จากหลายหลายประเทศ	

	 นอกจากนี้	 แนนยังได้เข้าร่วมอีกหลายโครงการ	 อย่างเช่น	

โครงการ	AIESEC	Dare	to	Dream	Project	ไปสอนภาษาอังกฤษ 

ให้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาที่ประเทศจีนเป็นเวลา	 3	 เดือน	

โครงการ	 UMAP	 Discovery	 Camp	 2018	 ท่ีได้พาเพ่ือน	 ๆ	 

ชาวต่างชาติไปเยี่ยมชมศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในประเทศไทย	

โครงการ	 NCUE	 Summer	 Camp	 ได้ไปเรียนภาษาจีนใน

มหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน	 โครงการ	 CommTECH	 Camp	

Highlight	 2018	 (Indonesia)	 เป็นค่าย	 14	 วันท่ีได้ไปเรียนรู ้

การสร้าง	และการควบคุมเรือเวลาที่อยู่ในน�้า	ก็เป็นความประทับใจ 

ที่ได้ท�ากิจกรรม	 เต็มไปด้วยความสุข	 ความสนุกสนานกับสิ่งท่ีเรา

เรียนรู้และได้พบเจอค่ะ

 นำาความรู้ และทักษะที่ ได้รับ มจธ.
 ไปประยุกต์ ใช้อย่างไรบ้าง

	 การได้เข้ามาเรยีนหลกัสตูรนานาชาต	ิรวมทัง้ได้เข้าร่วมโครงการ	

KMUTT	Qualified	Hands-on	Engineers	(Monotsukuri	Engineer) 

ท�าให้เราได้ฝึกฝนทักษะหลายอย่าง	 เช่น	 การเรียนรู้วัฒนธรรม	

ความแตกต่างของสังคมและการใช้ชีวิต	 ภาษา	 และการทดลองท�า 

Project	 ร่วมกันของเพื่อน	ๆ	 ในรุ่นที่มีมาจากหลากหลายภาควิชา 

ซึ่งสิ่งต่าง	ๆ 	เหล่านี้	ท�าให้เรามีพื้นฐานที่ดี	และสามารถน�าไปปรับใช้ 

เมื่อเราต้องไปฝึกงานที่ต่างประเทศจริง	 ๆ	 เพราะเมื่อเราได้โอกาส

ในการไปต่างประเทศ	 ท�าให้เราได้ใช้ภาษาต่าง	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็น 

ภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นส่วนใหญ่หรือภาษาญี่ปุ่น	 และภาษาจีนที่เรา 

ก็พอจะสื่อสารได้บ้าง	 ซึ่งท�าให้เราสามารถสื่อสารกับเพื่อนชาว 

ต่างชาตไิด้	เข้าใจเขามากขึน้	และในการไปท�า	Project	ทีน่ัน่	กไ็ด้น�า 

ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์	 และระบบปฏิบัติ

การที่เราเรียนมาไปใช้มากเลยทีเดียว	 ถือว่าเป็นการน�าความรู้และ

ทักษะที่ได้จากการเรียนที่ มจธ. ไปใช้อย่างรอบด้าน	 ท�าให้เราได้ 

ประสบการณ์การใช้ชีวิตที่มีค่าได้เรียนรู้การท�างานของชาวต่างชาติ 

และเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้รู ้เทคโนโลยีใหม่ท่ีบางทีประเทศไทย 

อาจจะยังไม่มี	และยังไม่ได้น�ามาใช้

ฝากถึงชาว มจธ. ที่สนใจ
และอยากมีประสบการณ์
ที่ดีแบบเดียวกับแนน

 ส่ิงแรกท่ีต้องท�า คอื การคน้หาตวัเอง อยา่งแนนก็พยายาม
หาความรู ้หรอืประสบการณ์ใหม่ ๆ  ตลอดเวลา เพราะแนนคดิวา่ 
การได้ลองท�าส่ิงต่าง ๆ ที่เราไม่เคยท�า เราก็จะได้รู้ว่าตัวเอง 
ชอบอะไร อยากท�าอะไร เป้าหมายในชีวิตของเราก็จะชัดเจน 
ย่ิงขึน้คะ่ และอีกส่ิงหน่ึงก็คอื การเปดิโอกาสให้ตวัเอง  เป็นส่ิงท่ีเรา 
ต้องหาโอกาส และคว้าไว้ให้ได้ในทุกช่วงเวลาท่ีมีโอกาสนั้น ๆ  
เข้ามา โดยต้องมีการเตรียมความพร้อมตนเองอยู่เสมอ ทุกคน 
มีเวลา 24 ชัว่โมงเท่ากนั มหีน้าท่ีรบัผิดชอบในการเรยีนเหมอืนกัน 
แต่เราต้องรูจ้กัแบง่เวลา ให้เราสามารถใชเ้วลาท่ีมีอยู่อย่างคุม้คา่ 
เพือ่เก็บเก่ียวความรูแ้ละประสบการณ์ให้ไดม้ากท่ีสุด ไม่วา่จะเป็น 
การพัฒนาทักษะทางภาษาอ่ืนๆ ทีจ่ะเป็นประโยชนต่์อการท�างาน
และด�าเนินชีวิตในอนาคต การเรียนในห้องเรียนนั้นให้ความรู้
และทักษะทางวิชาการ แต่ทักษะอ่ืนๆ ท่ีจ�าเป็นเราสามารถหาได้ 
จากการท�ากิจกรรมนอกห้องเรียน ก็ขอให้น้อง ๆ ทุกคน เปิดใจ 
เปิดโอกาสให้กับตัวเอง ด้วยการเตรียมความพร้อมที่จะรับ
โอกาสที่เข้ามา ลงมือทำาอย่างเต็มท่ีเพื่อรับประสบการณ์ 
ที่ดีที่สุด ก็ขอเป็นก�าลังใจให้กับทุกคนนะคะ
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 จากนโยบายการสร้างสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ใน มจธ. โดยการใช้พ้ืนที่ชั้น 1 ของอาคาร 
ทุกอาคารให้เป็นพื้นท่ีส�าหรบัประชาคม มจธ. ไม่ว่าจะเป็นนกัศกึษา  
อาจารย์ บุคลากรเพื่อให้เกิดการบูรณาการกิจกรรม และ 
ใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามแนวทาง 
ที่จะท�าให้เกิดการเรียนรู้ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ร่วมกับทุกคน 

“Everywhere	is	for	learning,
Every	time	is	learning	and	Everyone	is	educator.” 

  อาคารคณะศิลปศาสตร์	 จึงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มหาวิทยาลัย
ต้องการเปิดให้เป็นพืน้ท่ีการเรยีนรู	้หรอืทีเ่รยีกว่า	Learning	Space	
โดยทางคณะศิลปศาสตร์ได้หารือ	 และร่วมพูดคุยเพ่ือแนวทาง
ในการสร้างพ้ืนท่ีการเรียนรู้ท่ีมีจุดมุ่งหมายในการสร้างพ้ืนท่ีให้
เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาต่างชาติ	 และนักศึกษาไทยที่จะ 
สร้างบรรยากาศความเป็นสากลให้เกิดขึ้นใน	 มจธ.	 เน่ืองด้วย 
คณะศิลปศาสตร์	 เป็นคณะท่ีมีการเรียนการสอนในเร่ืองของภาษา 
รวมทั้งกิจกรรมท่ีมีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
และกิจกรรมนอกหลักสูตร	 โดยยังคงท�าให ้พื้นท่ีนี้สามารถ 
ด�าเนินการกิจกรรมอื่น	 ๆ	 ท่ีสอดคล้องต่อการเรียนรู้ของคณะได้	 
เพื่อตอบวิสัยทัศน์ของคณะ	 “Playground	 of	 Wisdom”	 ที่
ต้องการให้เป็นพื้นที่สนุก	เพื่อการปลูกฝังปัญญา	พัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการและสานพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนอย่างสร้างสรรค์	
ด้วยการ	 จัดการศึกษาแบบศิลปศาสตร์	 ให้ประชาคม	 มจธ.	 ได้ใช้
พื้นที่นี้	เพื่อส่งเสริมความเป็น	Globalization	Internationaliza-
tion		และ	Localization	ในการบ่มเพาะให้เกิดมิติของการเรียนรู้	 
การแลกเปลีย่นวฒันธรรมระหว่างกนัผ่านกจิกรรมต่าง	ๆ 	อาทิ	การ
แสดงดนตรีท้องถิ่น	 การท�าอาหารประจ�าชาติและให้นักศึกษาต่าง
ชาติและนักศึกษาไทยสามารถมาพบปะกันบนพื้นท่ีแห่งนี้	 ด้วย
ความร่วมมอืของคณะและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	ไม่ว่าจะเป็นส�านกั
หอสมุด	 ส�านักงานกิจการต่างประเทศ	 ส�านักงานกิจการนักศึกษา
ที่ช่วยส่งเสริมและสร้างบรรยากาศความเป็นสากลให้เกิดขึ้นจริง
ในมหาวิทยาลัย

	 พ้ืนท่ีการเรียนรู ้ด้านความเป็นสากล	 (International	 
Learning	Space)	 ตั้งอยู่	 ณ	 คณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 เป็นพื้นที่การเรียนรู้ส่วนกลาง 
ที่ออกแบบด้วยแนวคิดการสร้างพื้นที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู ้
ด้านความเป็นสากล จากแนวคดิ One World และ Inclusiveness 
เพื่อให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงและตระหนักถึงการอยู่ร่วมกัน
ในโลกใบเดียวกัน เน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยการแสวงหา
ความรู้ในบรรยากาศการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์	 โดยเชื่อมโยง
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กับพื้นที่การเรียนรู้อื่น	 ๆ	 เพื่อให้เกิด 
การเรยีนรูข้ึน้ในทกุพืน้ทีใ่น	มจธ.	และน�าเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื 
(Sustainable	Development	Goals)	และความหลากหลายทาง 
วัฒนธรรม	(Multicultural)	เป็นกรอบแนวทางการจัดกจิกรรมเพือ่ 
สนับสนุนการเรียนรู้ท้ังในและนอกหลักสูตร	 ภายใต้การดูแลของ
คณะกรรมการบรหิารด้านการพฒันาศกัยภาพและความเป็นสากล
ของนกัศกึษา	(Global	Competency	Development	Committee) 
ที่ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย	 และแนวทางการจัดกิจกรรม	 โดยมี
เป้าหมายหลักในการพัฒนานักศึกษา	มจธ.	สู่การเป็นพลเมืองโลก	
(Global	Citizen)

พื้นที่การเรียนรู้
ด้านความเป็นสากล

International
Learning
Space

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะศิลปศาสตร์ โทร. 0-2470-8784

พื้นที่การเรียนรู้ด้านความเป็นสากล
ประกอบด้วย 
BLENDER พื้นที่เปิดส�าหรับนักศึกษาไทย และนักศึกษา 
ต่างชาติได้พบปะ พูดคุย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
และสร้างบรรยากาศการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศกึษาต่างชาติ 
และนักศึกษาไทย

EDU BAR พื้นท่ีอเนกประสงค์ท่ีสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เช่น การเรียนรู้ภาษา 
และวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ อาทิ การท�า
อาหาร การผลิตผลงานสร้างสรรค์ และใช้เป็นห้องรับรอง
การจัดอบรม/สัมมนา 

EDU ROOM พื้นท่ีอเนกประสงค์รองรับการจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู ้และการฝึกปฏิบัติ เช่น ประชมุ
วิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา นิทรรศการ 

PLATFORM พ้ืนท่ีเวทอีเนกประสงค์รองรับการจดักิจกรรม
สันทนาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ เช่น ดนตรี 
ศิลปะ เสวนา

กองบรรณาธิการ
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 International Affairs Office - IA has evolved from a small 
unit under the Planning Division in 1986. Our university was  
in fact one of the pioneering universities which initiated  
internationalization as a result of borderless education policy 
triggered by globalization. 

 Presently, due to our clear policy to become a world class 
university, IA has vigorously promoted collaboration with  
leading institutes to strengthen our research capabilities and  
expand the knowledge to suit our needs (Think Global, Act 
Local). Each year, we arrange a number of mutual and fruitful  
dialogues of our executives with those both at home and 
overseas.

	 “We	have	created	strong	ties	with	industries	to	produce	
hands-on	students	so	that	they	can	compete	in	even	more	 
demanding	 arena	 anywhere	 in	 the	world.” With our 392  
partners abroad, we have successfully paired them up with 
departments/faculties to produce competent graduates. IA has 
managed to send out our outstanding students to participate 
in short-term courses continuously.

 Our mobility programs are very popular as seen by sheer  
interests of the students and personnel. IA has served as a  
center in promoting the overseas programs and facilitating  
the process for every KMUTT member to broaden their  
horizon. At the campus, we are trying to create and integrate 
international environment through various media and activities 
such as English signage, Thai language and cultural activities, 
buddy programs, etc.

	 “Having	come	this	 far,	 IA	has	been	one	of	 the	crucial	
cogs	for	KMUTT	internationalization	scheme	primarily	due	to	 
the	 tremendous	 support	 from	all	 involved	divisions	 and	 
lecturers	who	 are	 instrumental	 in	 placing	more	KMUTT	
footprints	on	 the	globe.	 I	do	hope	 that	 IA	will	continue	 to	
receive	 the	cooperation	 from	every	 team	so	 that	we	can	
achieve	KMUTT’s	internationalization	goal	in	a	sustainable	
manner	as	planned.”

Interview with Interview with

Sasima
Juwasophi

Chanchai
Charanvatnakit

 As one of Thailand’s nine National Research universities, 
KMUTT is home to approximately 1,200 foreign students.  
I am thrilled to see that we have brought together diverse  
student population from (almost) every corner of the world.  
Our sole purpose is to help each one grow to excel academically 
and professionally. When asking what can we offer them?  
For one thing, as we specialize in engineering and technology, 
we can offer over 60 English based programs, just over half 
of which are doctoral degree, that cater to the demand of the 
market. Still, we follow the workforce trend to make sure that 
the learners can study the right subjects. Our lecturers are of 
course from renowned universities

 Committed to creating most effective learning environment 
through high quality facilities and technology, we have  
digitized various systems and processes to ensure education 
excellence. A wide range of extracurricular activities to offer 
enriching first hand work experience and develop cultural 
literacy the employers expect is available. 

 The well-being is obviously the prime concern for students 
residing far   away from home. During normal circumstance and 
especially during Covid-19, KMUTT has therefore always taken 
the safety and well-being of our students to the heart. We have 
envisioned lingering effect of COVID-19 and thus arranged  
several assistance programs. “Owing	to	the	affordable	rates	
and	 scholarships,	 I	 believe	 that	we	 are	 one	of	 the	best	 
value	for	money	universities	in	Thailand	and	Southeast	Asia.	 
Various	courses	are	now	offered	online	because	we	are	aware	
that	the	future	of	any	student	can	never	be	disrupted;	and	we	
welcome	more	students	from	all	over	the	world.	They	can	be	
one	of	our	members	to	enjoy	KMUTT	virtual	learning	experience	 
at	home!”

More information :
https://iadmission.kmutt.ac.th/ 

Offers	for	Those
from	AfarIA	in	a	Nutshell

Director of International Affairs Office Advisor to International Affairs Office

International Affairs Office (IA)
ภาณุพงศ์ พันธ์บัวหลวง
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  

ได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็น Green Heart  

ที่รับรู้เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อชุมชนสิ่งแวดล้อม 

และความยัง่ยนื	โดยสร้างการตระหนกัรูด้้านพลงังาน	สิง่แวดล้อม 

ความปลอดภัยในทุกระดับ	และพัฒนา Green Learning and 

Sharing	 ผ่านกระบวนการเรียนรู ้และการมีส่วนร่วมอย่าง 

เป็นระบบและต่อเนื่อง	ตาม	SDGs 2030	ทั้งนี้	มจธ.	ได้เข้าร่วม 

เป ็นสมาชิกเครือข ่ายมหาวิทยาลัยยั่ ง ยืนท้ังในระดับชาติ 

และระดับสากล	 โดยในระดับชาติได้ร ่วมเป็นสมาชิกเครือ

ข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย SUN THAILAND  

(Sustainable	 University	 Network	 of	 Thailand)	 และใน 

ระดบัสากลได้ร่วมเป็นสมาชกิของ	ASCN	(ASEAN	Sustainable 

Campus	 Network),	 ISCN	 (International	 Sustainable	 

Campus	Network)	และเข้าร่วมในโครงการ	YEA-UNEP (Youth	

Education	 &	 Advocacy	 -	 United	 Nation	 Environment 

Program)	 ซึ่ง	 มจธ.ได้สมัครเข้าร่วมเป็นมหาวิทยาลัยน�าร่อง 

(Pilot	 Campus)	 ของ	 UNEP	 ในกิจกรรมของ	 YEA	 ท่ีเสนอ

แนวคิดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวกเพื่อลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยภายใต้แนวทางปฎิบัติของ	

The Little Book of Green Nudges	 ซึ่งเปิดตัวตั้งแต่วันที่	 

1	กันยายน	2563

	 โครงการ	 Green Nudges	 มีเป้าหมายในการที่จะ 

เสริมสร้างความสามารถของนักศึกษา	 บุคลากรและพนักงาน 

ภายในมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดการใส่ใจใน 

การอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมกัน	 ส่งผลให้เกิดการด�าเนินชีวิต

ภายในมหาวิทยาลัยภายใต้บริบทของความย่ังยนืด้านสิง่แวดล้อม	

โดยใช้การด�าเนินงานและการด�าเนินชีวิตภายในมหาวิทยาลัย

เป็นต้นแบบ	 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ	 มจธ.	 ในการก�าหนด 

กลยทุธ์ของการพฒันานกัศกึษาและบคุลากรให้เป็น Green Heart 

ขณะเดยีวกันกจ็ะกระตุน้ให้มหาวทิยาลยัปรบัเปลีย่นสภาพแวดล้อม 

และใช้กลยุทธ์ตามแนวคิด “Nudge Theory” หรือ “ทฤษฎี 

ผลกัดนั”	 เพือ่สนบัสนนุการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมเชงิบวกให้เกดิ

การ “ดุน” หรือ “สะกิด”	 เพ่ือให้ได้รับความสนใจและ “รุน” 

ไปทีละน้อยในทิศทางของการปรับพฤติกรรมให้เกิดการจัดการ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายในมหาวิทยาลัย	 โดยใช้กระบวนการ

การแนะน�าทางอ้อมเพื่อให้เกิดแรงจูงใจ	 หรือการตัดสินใจอย่าง 

เห็นพ้องโดยไม่มีการบังคับ	 ทั้งหมดกระท�าอย่างนิ่มนวลเพื่อให ้

พฤตกิรรมถกูปรบัไปในทศิทางทีไ่ม่มีการบงัคบัแต่เหน็พ้องต้องกัน 

ภายใต้เสรีภาพในการเลือกตามกรอบของสภาพแวดล้อมที ่

มหาวิทยาลยัได้จดัเตรียมไว้เพ่ือสนบัสนนุให้กับประชาคม	มจธ.	ทุกคน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มจธ. จึงเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ่าน 
กิจกรรม Green Nudges ด้วยการเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ในด้านต่าง ๆ เช่น การประหยัดพลังงานและการใช้น�้าอย่างรู้ 
คุณค่าการลดขยะที่เกิดจากอาหาร การใช้วัสดุต่าง ๆ ที่เป็นมิตร 
ต่อส่ิงแวดล้อม หรือเลือกใช้วัสดุท่ีสามารถน�ากลับมาใช้ซ�้าได้ 
และแยกขยะรวมท้ังลดใช้ขยะพลาสติกท่ีใช้แบบครั้งเดียวท้ิง... 
เป็นตัวอย่างเล็ก ๆ ถ้าทุกคนช่วยกันปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนโลกนี้ให้ยั่งยืนได้แล้ว  
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 and why did you choose to study at KMUTT?

3rd Year, Environmental Engineering,
Faculty of Engineering

Master’s Degree, Energy Technology and Management,
The Joint Graduate School of Energy and Environment

Mr. Charles Mohamed
Nationality : Tanzanian

• THE PETCHRA PRA JOM KLAO
 (Undergraduate / Master’s Degree / Ph.D Research)
• Multi-intellectual Scholarship
• KMUTT international Scholarship Program (KISP)
• The Greater Mekong Sub-region Country Scholarship (GMS)

KMUTT Recognizes the importance of providing opportunities
for further education at the undergraduate level and a master’s
degree for potential international students. It is established to 
support the tuition fee and other expenses and for increasing
a number of international students including networking for 
international relations.

https://sfa.kmutt.ac.th/en/scholarship-for-international-student/

+66 2470 8107, +66 2470 8098 sfa@mail.kmutt.ac.th

Scholarship for
International students

CONTACT : Student Financial Aid Unit

For more information: 

Mr. Akmal Alfarizi
Nationality : Indonesian

Doctoral Degree, College of Multidisciplinary SciencesMr. Wyatt Petersen
Nationality : American

What
 are

your Opinions on KMUTT Scholarship

 I am incredibly grateful to be a Petchra Pra Jom Klao Scholarship recipient! It is a very generous scholarship.
 Studying at KMUTT allows me to pursue my dream of being a wildlife biologist. ”

KMUTT scholarship helps me make a big difference in my education and maximizing my knowledge 
experience through the service-learning, volunteer opportunities and internships.KMUTT have excellence
in research and academic performance which have been recognized as one of the nine National Research
Universities in Thailand. By having excellent teaching facilities and distinguished faculty members,
KMUTT has developed a reputation for skilled and proficient graduates.

I chose KMUTT mainly because of the scholarship that university has and 2B-KMUTT camp gave me a good
impression of the university as well. I got to experience classroom, lecture, and lab here as well during
that time making me convinced to study here. The scholarship for Indonesians now is KISP, it covers your
tuition fee, living cost, study supply. It is non-binding scholarship where I do not have to work at the
university or Thailand after graduating my program. ”
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ฉีดวัคซีนป้องกันไว้

	 ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อกัน	หลายๆ	คนก็เตรียมวางแผน

ท่องเทีย่ว	โดยเฉพาะการเดนิทางไปต่างประเทศ	ซึง่จ�าเป็นต้องจัดการ

ล่วงหน้า	ทั้งจองตั๋วเครื่องบิน	เตรียมที่พัก	และจัดกระเป๋า	รวมถึงอีก

สิง่ทีไ่ม่ควรมองข้ามอย่างยิง่	คอืความปลอดภยัจากโรคภยัไข้เจบ็ต่างๆ	

“การฉีดวัคซีน”	 ถือเป็นการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ	 ท�าได้ง่าย	

รวดเร็ว	สะดวก	ปลอดภัย	และมีความส�าคัญ	เนื่องจากแต่ละประเทศ

อาจก�าลังเผชิญกับโรคระบาด	หรือในบางประเทศอาจมีข้อก�าหนดให้

ผู้เดินทางต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคบางชนิดก่อนเข้าประเทศ	ทั้งนี้ยังมี 

วัคซีนป้องกันโรคที่จ�าเป็น	 เพื่อช่วยให้การเดินทางไม่ต้องสะดุดลง

เพราะป่วยกระทันหนั	ส�าหรับการฉดีวคัซนีส�าหรับนกัท่องเทีย่ว	แบ่งได้ 

เป็น	2	ประเภท	ดังนี้

1.	 วัคซีนที่จ�ำเป็นก่อนกำรเดินทำง (Required vaccine)

	 ปัจจุบันมีเพียงชนิดเดียวคือ “วัคซีนไข้เหลือง”	ซึ่งกฎอนามัย

ระหว่างประเทศ	(WHO	 IHR)	ก�าหนดให้นักเดินทางจ�าเป็นต้องได้รับ 

ก่อนการเดนิทางไปยงัประเทศทีม่ไีข้เหลอืงระบาด	โดยส่วนใหญ่อยูใ่น

แถบแอฟริกา	และอเมรกิาใต้	ผูเ้ดนิทางต้องได้รบัวคัซนีอย่างน้อย	10	วนั 

ก่อนเดินทาง	และเมื่อฉีดแล้วร่างกายจะมีภูมิต้านทานตลอดชีวิต

2.	 วัคซีนที่แนะน�ำส�ำหรับนักท่องเที่ยว (Recommended  
 vaccine for travelers)

	 แม้ไม่มีกฎข้อบังคับ	 แต่เป็นวัคซีนที่นักท่องเที่ยวควรพิจารณา 

จากปัจจยัเสีย่ง	ความต้านทานโรค	ประเทศจดุหมายปลายทาง	รวมถงึ 

การระบาดของโรคในระหว่างการเดนิทาง	โดยวคัซนีแนะน�าส่วนใหญ่ 

ได้แก่

  วัคซีนป้องกันโรคไทฟอยด์ (Typhoid vaccine)	แนะน�า 

ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปในประเทศมีความเสี่ยงสูง	อาหาร	

และน�้าด่ืมไม่สะอาด	 เช่น	 อินเดีย	 เนปาล	 บังกลาเทศ	 ประเทศใน 

ทวีปแอฟริกา	อเมริกาใต้	และตะวันออกกลาง		

  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies vaccine)	แนะน�า 

ส�าหรับผู้ที่จะเดินทางในดินแดนชนบทห่างไกล	 ในประเทศอินเดีย	 

จีน	หรือบริเวณที่มีสัตว์เร่ร่อนจ�านวนมาก	

  วคัซนีป้องกนัโรคไวรสัตับอกัเสบเอ (Hepatitis A vaccine) 

แนะน�าส�าหรับผู้ที่จะเดินทางไปในประเทศกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงหรือ

มีสุขอนามัยต�่า	เช่น	ประเทศในแถบเอเชียใต้	แอฟริกาและอเมริกาใต้	

  วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B vaccine) 

จ�าเป็นส�าหรับผู้ที่มีกิจกรรมสุ่มเสี่ยง	เช่น	เพศสัมพันธ์	การฉีดยา	หรือ

แม้กระทั่งการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้อ่ืน	 	ประเทศที่มีความเสี่ยง

ที่แนะน�าให้รับวัคซีน	 เช่น	 แอฟริกา	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 และ

ตะวันออกกลาง		

เที่ยวปลอดภัยเมื่อต้องเดินทำง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก โรงพยาบาลสมิติเวช

  โรคไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal vaccine) แนะน�า

เฉพาะนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่จะเดินทางไปในทวีปแอฟริกา	 บริเวณ	

Meningitis	belt	เช่น	ประเทศซูดาน	ไนจีเรีย	เอธิโอเปีย		เป็นต้น	

  วัคซีนป้องกันโรคอหิวาตกโรค (Cholera vaccine) 

จ�าเป็นส�าหรบันกัท่องเทีย่วทีจ่ะไปยงัประเทศหรอืพืน้ทีท่ีม่กีารระบาด	

หรือคาดว่ามีการระบาดของอหิวาตกโรค	ซึ่งน�้าและอาหารอาจมีการ 

ปนเปื้อนเชื้อโรค	เช่น	ทวีปแอฟริกา	เอเชียใต้	และตะวันออกกลาง	

  วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza vaccine)

ไข้หวดัใหญ่สามารถพบได้ทัว่โลก	แนะน�านกัท่องเทีย่วทกุคนโดยเฉพาะ

ถ้าจะเดนิทางไปบรเิวณท่ีมผู้ีคนหนาแน่น	เช่น	การไปร่วมงานเทศกาล

หรือชมกีฬา	รวมถึงการเดินทางไปประกอบพิธีทางศาสนาในประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย	โดยควรฉีดก่อนเดินทางอย่างน้อย	2	สัปดาห์

  วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ (Diphtheria vaccine) ปัจจุบัน

เด็กไทยทุกคนต้องได้รับวัคซีนผสมระหว่างโรคคอตีบ	 โปลิโอ	 และ

บาดทะยกั	อย่างไรกต็ามหากเคยได้รบัวคัซนีมาแล้วนานกว่า	10	ปี	จะ

ต้องได้รับการกระตุ้นใหม่	 โดยเฉพาะหากต้องไปประเทศที่โรคคอตีบ

ก�าลังระบาด	เช่น	แอฟริกา	เอเชียใต้		เป็นต้น

  วคัซนีป้องกนัโรคไข้สมองอกัเสบ (Japanese encephalitis 

vaccine)	 โรคไข้สมองอักเสบพบมากในทวีปเอเชีย	 เช่น	 ปากีสถาน	

เกาหลีเหนือ	และเกาะในแปซิฟิก	เช่น	ฟิจิ	แต่ไม่พบในญี่ปุ่น	เนื่องจาก

ระบบวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ	อย่างไรก็ตามแนะน�าให้ฉีดวัคซีนเฉพาะ 

ผู้ที่ต้องเดินทางไปอยู่หรือท่องเที่ยวเป็นเวลานานกว่า	1	เดือน	

  วคัซนีป้องกนัโรคหัด คางทมู หัดเยอรมนั (Measles, Mumps, 

Rubella Vaccine) เดก็ไทยทุกคนได้รบัแล้วตัง้แต่เกดิ	แต่หากไม่เคย 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคทั้ง	3	ชนิดเลย	ควรฉีดวัคซีนโดยแบ่งเป็น	2	เข็ม	

โดยเว้นระยะห่างจากเขม็แรกเป็นเวลา	1	เดอืน	และควรฉดีครบทัง้หมด	

ก่อนออกเดินทางประมาณ	2	สัปดาห์

การเดินทางท่องเท่ียวคือความสนุกสนานและประสบการณ์ชีวิตท่ีดี
ท่ีทุกคนรอคอย แต่หากเป็นกลุ่มเส่ียง หรือจุดหมายปลายทางเป็น
บริเวณที่มีความเส่ียงต่อโรคระบาด การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค
ล่วงหน้าถือเป็นสิง่ส�าคัญ โดยควรปรึกษาแพทย์อย่างน้อย 4 - 6 
สัปดาห์ก่อนการเดนิทาง เพือ่ให้ร่างกายมีเวลาในการสร้างภมิูคุม้กนั 
นอกจากนี้วัคซีนบางชนิดอาจต้องได้รับการฉีดหลายครั้ง อย่างไร
ก็ตาม แม้จะมีการวางแผนป้องกันโรคด้วยการฉีดวคัซนีแล้ว  ก็ ไม่ได้ 
หมายความว่าจะสามารถป้องกันโรคต่างๆ ได้ 100% ผู้เดินทาง 
ควรหลีกเล่ียงภาวะเส่ียงต่อโรค ด้วยการเลือกรับประทานอาหาร 
และดื่มน�้าที่สะอาด  รวมถึงต้องมีความระมัดระวังไม่เข้าไปในบริเวณ
ที่มีการระบาดของโรคที่รุนแรง

ณัฐเศรษฐ์ ภิรมย์เศรษฐกุล
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มจธ.	ประดิษฐ์		“ระบบควบคุมกำรตีระฆังอัตโนมัติ”
ร่วมฟื้นธรรมเนียมกำรตีระฆังฝรั่งสำมใบเถำ	วัดรำชประดิษฐฯ

“ระฆงัฝรัง่” วดัราชประดิษฐสถติมหาสมีาราม พระอารามหลวงช้ันเอก และเป็นวดัประจ�ารชักาลท่ี 4 กลบัมาดังก้องกังวาน 
ส่งสัญญาณกิจสงฆ์อีกครั้ง หลังจากท่ีคณะอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ประดิษฐ์ชุดควบคุมการตีระฆังอัตโนมัติ เพ่ือควบคุมการตีและ 
ก�าหนดจังหวะการตีระฆังของวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามแล้วเสร็จเมื่อต้นปี พ.ศ.2563

	 “ประมาณ	6	ปีที่ผ่านมา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบรุ	ีได้รบัแจ้งจากทางวดัราชประดษิฐสถติมหาสมีารามว่า	ทางวดัม ี

ความประสงค์ท่ีจะจัดสร้างระฆังใบใหม่เพื่อทดแทนใบเดิมที่เกิดการ 

แตกร้าว	โดยประสานขอความอนุเคราะห์ให้ทางมหาวิทยาลัยฯ	ช่วย 

วิเคราะห์ข้อมูลของระฆังใบเก่า	 เพ่ือน�าไปใช้ประกอบในการจัดสร้าง 

ระฆงัใบใหม่ให้เหมือนต้นแบบมากทีส่ดุ	ซึง่ในครัง้นัน้ทางทมีงาน	มจธ. 

น�าทีมโดย	 รศ.ดร.เชาวลิต	 ลิ้มมณีวิจิตร	 ได้ประสานงานน�าเคร่ือง

วิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของโลหะเข้าท�าการทดสอบส่วนผสมทาง

เคมจีากระฆงัใบเดมิซึง่เป็นระฆงัพระราชทาน”	ดร.ศภุฤกษ์ บญุเทยีร 

และ ดร.ก้องเกียรติ ปุภรัตนพงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.	 เล่าถึงที่มาก่อนที่ทางมหาวิทยาลัยจะ

ได้ประดิษฐ์เครื่องควบคุมการตีระฆังอัตโนมัติ	

	 ข้อมูลจากหนังสือราชประดิษฐพิพิธทรรศนา	 ระบุว่า	 ระฆังที ่

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 

เจ้าอยูห่วั ทรงพระกรุณาส่ังให้หล่อระฆงัจากโรงหล่อ Whitechapel 

Bell Foundry กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นโรงหล่อที่มี 

ชื่อเสียงในสมัยนั้น ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1570 

	 ท้ังน้ี	 ระฆังดังกล่าวเป็นระฆังฝร่ัง	 3	 ใบ	 แขวนอยู่บนหอระฆัง 

เรยีงจาก	ใบกลาง	ใบใหญ่	และใบเลก็	ซึง่ระฆังฝร่ังใบใหญ่มคีวามพิเศษ 

กว่าระฆังใบอื่น	 คือ	 ตอนกลางของระฆังมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อ	 

(พระนามย่อ)	ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	เป็นอักษร

ภาษาอังกฤษ	 ตัวพิมพ์ใหญ่	 (Capital	 Letter)	 ว่า	 SPBPMM	 โดย

ทั่วไปแล้วมีอักษรเพียง	5	ตัว	คือ	S.P.P.M.M.	ย่อจากพระปรมาภิไธย 

ภาษาอังกฤษ	คือ	Somdetch	Phra	Paramendr	Maha	Mongkut	

ใต้พระปรมาภิไธยย่อบนระฆังระบุตัวเลข	 ค.ศ.	 1861	 ล้อมรอบ 

ด้วยดาวหกแฉกหลายดวง	 ตรงกับ	 พ.ศ.	 2404	 หรือ	 3	 ปีก่อนการ

สถาปนาวัด	 บริเวณปากระฆังมีข้อความว่า	 FOUNDERS	 LONDON	

เป็นข้อความท่ีระบุถึงการผลิตท่ีกรุงลอนดอน	 สหราชอาณาจักร	 

แสดงให้เหน็ว่า	ได้ทรงเตรยีมการเกีย่วกบัหอระฆงัของวดัราชประดษิฐ 

สถิตมหาสีมารามเป็นอย่างดีมาก่อนที่จะต้ังพระอารามแห่งนี้	 และ

ต้องการให้เป็นของดีส�าหรับวัด

	 ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูหั่ว	ระฆังใบใหญ่

ได้แตกร้าวไม่สามารถใช้งานได้ตามปกต	ิจงึทรงพระราชทานระฆงัฝร่ัง

เรือรบสามใบเถาเปลี่ยนถวายเพื่อใช้ตีบอกเวลาประกอบกิจของสงฆ์

ตามระเบียบของพระอารามต่อไป	 เป็นการสืบสานพระราชปณิธาน

ในการอุปถัมภ์พระอารามต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว	 และเป็นเครื่องแสดงถึงพระราชศรัทธาในการท�านุบ�ารุง 

ไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้ด�ารงอยู่ตราบนาน

	 ภายหลังจากการใช้งานมายาวนาน	 ระฆังฝรั่งเรือรบสามใบเถา	

ได้แตกร้าวจนไม่สามารถใช้งานได้ตามปกต	ิจ�าแต่ตเีฉพาะในวนัส�าคัญ

ทางศาสนาเท่านั้น	 และเปลี่ยนมาใช้การสั่นกระดิ่งเป็นการบอกเวลา

ประกอบกิจสงฆ์แทนในวันธรรมดา	

	 นอกจากนี้	หอระฆังวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เป็น

หอระฆังยอดมงกุฎ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนที่ผสมผสานระหว่าง

สถาปัตยกรรมตะวันตกกับสถาปัตยกรรมแบบไทยที่มีความพิเศษ

จากหอระฆังแบบไทยทั่วไป คือ ไม่มีบันไดทางขึ้นไปตีระฆัง ใช้การ

ดึงเชือกตีระฆังด้านในโดยดึงสายจากด้านล่างและลั่นระฆังจาก 

ด้านในแทนที่จะตีจากด้านนอก 

	 ดร.ศุภฤกษ์	 กล่าวว่า	ทีม	มจธ.	 ได้เข้าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ

ทางเคมีของระฆัง	 โดยใช้เครื่องวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของโลหะ

แบบเคล่ือนท่ี	พบว่าระฆังมส่ีวนผสมของทองแดงและดบุีก	โดยมดีบุีก

ประมาณ	18	-	20%	ซึ่งฝรั่งเรียกว่า	bell	metal	ส่วนผสมดังกล่าว 

จะท�าให้ได้ระฆังที่มีเสียงที่ไพเราะกังวานมากกว่าโลหะอื่น

ดร.ศุภฤกษ์ บุญเทียร
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 พระครูอทิุจยานุสาสน์ หวัหน้าส�านกังานโครงการบูรณปฏสัิงขรณ์

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ช่วย

เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม พร้อมคณะสงฆ์วัดราช

ประดิษฐสถิตมหาสีมาราม	จ�านวน	3	 รูป	 เจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากร	

ผู้แทนจากส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	 และผู้แทนบริษัท	

ศวิกรการช่าง	จ�ากดั	ได้เดนิทางไปทีป่ระเทศองักฤษภายหลงัจากทราบ

ข้อมูลของโรงงานที่ผลิตระฆัง	และติดต่อเป็นเบื้องต้นแล้ว

	 “เมื่อเดือนพฤษภาคม	ปี	พ.ศ.	2557	อาตมาได้เดินทางไปอังกฤษ	

เพื่อติดต่อโรงงาน	Whitechapel	Bell	Foundry	เอารูปไปให้ดู	ตอน

แรกทางโรงงานบอกว่าไม่ได้ผลติ	แต่เมือ่ช่างท�าระฆังเห็นแบบกย็นืยนัว่า

โรงงานเคยผลิตระฆงัแบบนี	้และเขากพ็ร้อมท่ีผลติระฆงัให้เรา”	พระครู

อุทิจยานุสาสน์	กล่าว

 ส�าหรบัชดุระฆงัท่ีส่ังท�า ประกอบด้วย ระฆงัใบเล็ก ใบกลาง และ

ใบใหญ่ พร้อมชุดคอนโทรลอิเล็กทรอนิกส์ และมีค้อนไฟฟ้าที่เป็น 

ตัวตีระฆังมาด้วย 

	 “ทางโรงงานแจ้งว่า	 ปัจจุบันมีเทคโนโลยีกลไกอัตโนมัติที่ควบคุม

ด้วยระบบไฟฟ้าเป็นตัวตีแทนก�าลังคน	 ท�าให้น�้าหนักการตีเป็นระดับ

เดียวกัน	ซึ่งแพร่หลายในยุโรป	อาตมาก็บอกว่า	ดี	น่าจะท�าให้ระฆังเรา 

มีอายุการใช้งานท่ียาวนานขึ้น	 เพราะที่ผ่านมาใช้ก�าลังคนตี	 ซึ่งอาจ

จะท�าให้ใช้แรงในตีไม่สม�่าเสมอ	 แรงบ้าง	 เบาบ้าง	 แล้วแต่ก�าลังของ 

คนที่ตีส ่งผลให้ระฆังแตกร้าวง่ายและมีอายุการใช้งานที่สั้นลง”	 

พระครูอุทิจยานุสาสน์	กล่าว

	 เมื่อปี	พ.ศ.	 2560	วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม	 ได้รับระฆัง

จากโรงงานผู้ผลิตที่ประเทศอังกฤษทางวัดได้ติดต่อมาที่มหาวิทยาลัย

อีกครั้ง	เพื่อให้ช่วยติดตั้งชุดคอนโทรลตีระฆังดังกล่าว	

	 ดร.ศุภฤกษ์	 กล่าวว่า	 ตนได้ประสานติดต่ออาจารย์ชนากานต	์ 

แคล้วอ้อม	จากสาขาวชิาวศิวกรรมเมคคาทรอนกิส์	ช่วยดวู่าจะประกอบ 

อย่างไร	 เนื่องจากชุดติดตั้งที่โรงงานให้มานั้น	 มีการบรรจุกล่อง 

แยกชิ้นส่วนพร้อมแนบวงจรไฟฟ้ามาให้ซึ่งจะต้องท�าการต่อวงจรและ

เดินสายไฟเองทั้งหมด	

 หลังจากติดตั้งเสร็จก็ทดสอบตีระฆังด้วยระบบอัตโนมัติ แต่ 

ปรากฏว่าพบปัญหาเรื่องจังหวะการตีระฆัง ที่ไม่ได้เป็นท�านอง 

โบราณแบบไทย แต่จงัหวะการตีมลีกัษณะแบบระฆงัฝรัง่ ทีต่ไีปเรือ่ยๆ 

เสียงดังเก๊ง เก๊ง เก๊ง ขณะที่ระฆังแบบไทยเราเสียงจะดัง เป้ง เป้ง 

เป้งๆๆๆ รัวๆ

	 ดร.ศุภฤกษ์	กล่าวว่า	ทางทีมงาน	ก็พยายามติดต่อไปทางโรงงาน

ผู้ผลิต	 เพื่อให้แก้ไขชุดคอนโทรลหรือท�าให้ใหม่	 แต่ปรากฏว่าโรงหล่อ

ได้ขายทอดกิจการไปแล้ว	 ท�าให้ทางมหาวิทยาลัยต้องหาทางแก้ไข	 

จงึได้ประดษิฐ์ชดุควบคมุระบบตรีะฆงัขึน้มาใหม่	โดยร่วมกับ	คณุสมจติร์	

อัปมะโท	 นักศึกษาเก่าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	 และคุณประทีป	

ชาญณรงค์	 นักศึกษาเก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	 ด้วยโจทย์ท่ีทางวัด 

ให้มาคอื	การฟ้ืนธรรมเนยีมการตรีะฆงัฝรัง่สามใบเถาจะเป็นการตรีะฆงั 

ส่ีช่วงเวลา	 คือ	 เช้า	 สาย	 เย็น	 ค�่า	 ในวันธรรมดา	 และ	 เพิ่มเป็นบ่าย	 

ในวันพระปกติ	 วันพระใหญ่และวันส�าคัญทางพุทธศาสนา	 อาทิ	 

วันมาฆบูชา	เป็นต้น”	ดร.ศุภฤกษ์	กล่าว	

	 ด้าน	 ดร.ก้องเกียรติ	 กล่าวเสริมว่า	 “ชุดควบคุมการตีระฆังที่

พัฒนาขึ้นใหม่ใช้เวลาประมาณสามเดือนในการท�าระบบคอนโทรล 

ระฆังอัตโนมัติ	 โดยออกแบบการท�างานของระบบให้ง่าย	 ไม่ยุ่งยาก	 

มีเพียง	4	ปุ่ม	ปุ่มที่	1	ส�าหรับวันธรรมดา	ปุ่มที่	2	วันพระเล็ก	ปุ่มที่	3	

วันพระใหญ่	และปุ่มที่	4	ส�าหรับวันพิเศษ	เมื่อกดปุ่มเครื่องตีระฆังก็จะ

ท�างานโดยอัตโนมัติ	ซึ่งใน	1	วันจะกดเพียงครั้งเดียว	ระบบก็จะท�างาน

ตามช่วงเวลาที่ตั้งไว้”	

 ส�าหรับหลักการท�างานของระบบควบคุม เมื่อกดปุ่มที่ต้องการ 

แลว้พอถงึเวลาระบบจะสั่งจา่ยกระแสไฟเขา้ไปที่จานแม่เหล็กไฟฟ้า  

ตัวค้อนจะถูกดึงเข้าหาจานแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมกับเคาะที่ตัวระฆัง  

จากนัน้สปรงิจะท�าหน้าท่ีดงึค้อนกลับห่างออกจากจานแม่เหลก็ไฟฟ้า 

พอจ่ายไฟอีกทีค้อนก็จะถูกดูดมาเคาะที่ระฆังอีกครั้ง ที่ส�าคัญ 

จงัหวะการเคาะทีค่วบคุมด้วยระบบอตัโนมตันิี ้จะช่วยท�าให้ตวัระฆัง

มอีายกุารใช้งานได้นานขึน้ ด้วยจงัหวะการตทีีส่ม�า่เสมอกว่าการทีใ่ช้ 

แรงคนตี และประกอบกับตัวเคาะเดิม คือ กระด่ิง ซึ่งเป็นเหล็ก  

ถ้าอยากให้เสียงดังก็ต้องออกแรงดึงเชือกให้แรง

	 “อย่างไรก็ตาม	 แม้เราไม่สามารถเซ็ตระบบตลอดทั้งป ีได  ้

เนือ่งจากปฏทิินวนัพระมกีารเปล่ียนแปลงทุกปี	เพราะฉะนัน้หากวนัใด 

ตรงกับวนัพระ	ทางวดัเพยีงแค่กดปุ่มส�าหรบัวนัพระไว้ก่อนเวลาตรีะฆัง

ปกติในตอนเช้าและกดปุ่มวันธรรมดาในเช้าวันถัดไป	 ซึ่งผลทดสอบ

ระบบในช่วงที่ผ่านมาประมาณเดือนกว่า	 ทั้งในวันพระใหญ่พระเล็ก	

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 ยังไม่พบปัญหาแต่อย่างใด	 นอกจากนี้

ทางมหาวิทยาลัยยังได้ออกแบบชุดควบคุมแบบแยกระบบระหว่าง 

ระฆังแต่ละใบ	 ท้ังระบบควบคุมเวลาและระบบจ่ายไฟ	 เพื่อท�าให้ง่าย 

ต่อการดแูล	ถ้ามชีิน้ส่วนไหนเสียหาย	กส็ามารถถอดเปล่ียนได้ไม่ยุง่ยาก 

แม้ปราศจากไฟฟ้าแบตเตอรี่ของระบบควบคุมเวลายังสามารถท�างาน

ต่อเนือ่งได้นาน	6	เดอืน	โดยไม่ต้องมาตัง้นาฬิกาใหม่	ระฆงัก็จะยงัท�างาน

ได้ต่อเนื่องตามเวลาที่ตั้งไว้”	ดร.ศุภฤกษ์	กล่าว
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กองบรรณาธิการ

ควำมส�ำคัญของกำรสร้ำงควำมเป็น
Internationalization	โดยไม่ต้องออกไป 
ต่ำงประเทศ	(IaH	–	Internalization	at	Home)
	 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนา	 (COVID-19)	 ท�าให้ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ 

แต่พวกเราก็ยังคงต ้องการเสริมสร ้างความเป ็นสากลในรั้ว

มหาวิทยาลัย	 พวกเราจึงตัดสินใจท�ากิจกรรมผ่านออนไลน์  

ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิ Internationalization at Home (IaH) 

หรือ	ความเป็นสากลในบ้าน หมายถึง	 การให้ความรู้แก่นักศึกษา 

เพื่อพัฒนาทักษะพ้ืนฐานสากล	 เช่น	 ความสามารถในการสื่อสาร 

อย่างมีประสิทธิภาพด้วยภาษาต่างประเทศ	 ความรู ้เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมอันหลากหลายของประเทศอื่นๆ	 และการมีเครือข่าย

กับต่างประเทศ	ซึ่ง	 IaH	 เป็นกิจกรรมออนไลน์	 จึงสามารถส่งเสริม

ความเป็นสากลให้แก่นักศึกษาทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ในทุกสภาพ

แวดล้อมให้เกิดขึ้นจริง

ปกติท�ำกิจกรรมอะไรบ้ำง
	 โดยปกติกลุ่มของพวกเราก็จะอาสาเป็น “บัดดี้” (Buddy)  

ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่เข้ามาใน มจธ.	 โดยเริ่มต้นตั้งแต่ 

การแนะน�าเร่ืองต่าง	ๆ 	ภายในมหาวิทยาลยั การใช้ชวีติให้เหมาะสม 

กับวัฒนธรรมไทย คอยดูแล เป็นท่ีปรึกษา ช่วยประสานงาน 

ในเรือ่งต่าง ๆ  กบัส�านกังานกจิการต่างประเทศ	และหน่วยงานอืน่ๆ	

ที่เกี่ยวข้อง	 รวมท้ังสร้างกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน 

เช่น	 กิจกรรม	 Cultural	 Tour	 การศึกษาวัฒนธรรมไทยตาม 

สถานที่ส�าคัญต่าง	 ๆ	 ทั้งแบบ	 One	 Day	 Trip	 หรือพักค้างแรม	

กิจกรรมสอนท�าอาหารไทย	กิจกรรมสอนภาษาไทย	เป็นต้น

เมื่อมี	COVID-19	ได้มีกำรเปลี่ยนเป็น
กิจกรรม	Online	อย่ำงไรบ้ำง
	 สถานการณเ์ปลีย่นไป	ท�าให้รปูแบบของการกจิกรรมจะต้อง

เปล่ียนแปลง	ต้องรกัษาระยะห่างระหว่างบคุคลเพือ่ลดความเสีย่ง	

การปรบัเปลีย่นรปูแบบและรายละเอยีดของกจิกรรมเป็นออนไลน์

ผ่าน	 platform	 ต่าง	 ๆ	 เช่น	 zoom	Menti.com	 Kahoot.it	 

เป็นต้นแต่สิง่ทีไ่ม่เปลีย่นคอื	ทกุกจิกรรมยงัคงมุง่เน้นเพือ่น�าเสนอ 

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประเทศไทย และส่งเสริม

ความเป็นสากลใน มจธ. และสร้างสังคมการใช้ภาษาอังกฤษ 

ในการสื่อสารเช่นเดิม

ประโยชน์ที่ ได้รับจำกกิจกรรม
	 การปรบัเปลีย่นรปูแบบกิจกรรมเป็นรปูแบบออนไลน์	ถอืเป็น 

ประสบการณ์ใหม่ที่เกิดประโยชน์มากมาย ทั้งตัวพวกเราเอง 

และนกัศกึษาแลกเปลีย่นผ่านการท�ากจิกรรมร่วมกนั	เปิดโอกาส

ให้เราได้ท�าความรูจั้ก	สร้างความสนทิสนมทัง้ระหว่างบดัดีกั้นเอง	

และเพื่อนชาวต่างชาติ	 นอกจากช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษา	

ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างแล้ว	 เราได้ฝึกการท�างานร่วมกับ

ผู้อื่น	 ท�าให้พวกเรามีทักษะการท�างานอย่างมีระบบแบบแผน	 

มคีวามรบัผดิชอบ	รูบ้ทบาทและหน้าทีข่องตนเองมากขึน้	รวมทัง้ยงั 

เปิดโอกาสได้คิด และสร้างสรรค์กิจกรรมในแนวทางที่แตกต่าง

จากเดิม	 เพื่อให้เหมาะสมกับออนไลน์ท่ีมีข้อจ�ากัดในหลายด้าน	 

จงึท�าให้พวกเรามมีมุมองในการท�างานทีก่ว้างขวางมากขึน้	มคีวาม

ยืดหยุ่นในการปรับตัว	และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

กำรสร้ำง

@Home

กลุม่นักศกึษา KMUTT Buddies อาสาสมัครท่ีร่วมสร้างความเป็นสากลให้เกิดข้ึนใน มจธ. ผ่านการสร้างกิจกรรมการ
เรียนรู้ทางภาษาให้กับนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาหรือแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยของเรา วันนี้เราจะมาท�าความ
รูจ้กักับตวัแทนกลุม่นักศกึษา และบอกเล่าถงึกิจกรรมท่ีต้องเปลีย่นแปลงไปจากผลกระทบท่ีจากวิกฤตการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
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“	After	attending	the	Thai	Language
	 and	Thai	Culture	Class,	how	do	you	feel?”

“I enjoyed participating in the Thai 
online class. The organizers have a very 
creative way of introducing Thailand 
and teach us Thai language. They 
also found ways that we are able to  
interact with other international  
students despite the physical barriers. 
well done”

“It was fun to learn the basic Thai words. 
Learning how to count numbers and 
how to order food in Thai, really helps
me in my daily life.”

“I am really love and want to join all 
activities in Thai class and Thai culture. 
This time; eventhough I joined online, 
it is a great class that all Thai buddies 
really kind to share all Thai language 
and culture with clearly explanation. 
They divided parts and steps to teach 
us interestingly and funny. I couldn’t 
feel any sleepy with online class. One 
more thing, I think that if no COVID-19 
for this year, it would be best to attend 
in class with all of them. I hope I can 
join all activities with them again in 
real class.” MR.LITA	CHHEANG	

Faculty of Science, Department of Chemistry

MR.MOE	MYINT	LIN	HTUT
School of Architecture and Design, 
Architecture

MS.AIARRA	ALYSSANDRA	ALITA
Faculty of Engineering, Department of 
Environmental Engineering

1. นิค - กรฤทธิ์ ประสพรัตนโชค
	 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
2. อายส์ - พัทธ์ธีรตา ชัยยาพรทีฆโชติ 
	 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี	คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. ซี - ภัณฑิรา กุศลเรืองชัย
4. โนะ - เจนวลิน ธารธุวศิลป์
5. เข็มทิศ - จริยาวรรณ หลวงลา
	 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
	 และโทรคมนาคม	คณะวิศวกรรมศาสตร์

KMUTT	buddies

เชิญชวนให้ประชำคม	มจธ.
ได้มำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

ควำมเป็นนำนำชำติ
ร่วมกับ	IA	และ	กลุ่มเรำ

สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากกิจกรรมของ IA  
และ KMUTT Buddy ให้กับทุกคนที่สนใจ 
อยากพบกับเพื่อนต่างคณะ ต่างภาควิชา 

หรือเพื่อนชาวต่างชาติ มาเรียนรู้ และพบกับ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน 

และสร้างสภาพแวดล้อมความเป็นสากล
ให้เกิดขึ้นใน มจธ. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราได้
โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียด

และสมัครเข้าร่วมได้ที่

1

2

4

3

5
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ภาณุพงศ์ พันธ์บัวหลวง

นรีรัศม์ เอนกวรางกูร /
ปณัฏฐพร มีชัย

รศ.	ดร.วำริช	ศรีละออง
คณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
 ความร่วมมอืกบัพันธมติรในมิตขิองงานวิจัย	เป็นอกีส่วนส�าคัญท่ีท�าให้	มจธ.	ผลิตผลงานวจัิยท่ีสามารถ 
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ	 ด้วยการส่งเสริม	 สนับสนุนระหว่าง	 มจธ.	 กับมหาวิทยาลัย	 หรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศเพือ่ผลกัดนัให้เกดิความร่วมมอืขึน้	โดยแบ่งออกเป็น	2	มติ	ิคอื	มติแิรกในมมุของนกัศกึษา	มจธ.	 
มคีวามร่วมมอืในการจดัท�าหลกัสตูร	2	ปรญิญา	(Double	Degree)	ซึง่ท�าให้นกัศกึษาต่างชาตทิีเ่ข้าหลกัสตูรนี้ 
ต้องพัฒนางานวิจัยให้มีแนวทางทั้งในบริบทของประเทศไทย	 และในประเทศของนักศึกษาเองให้มีความ
สอดคล้องกัน		มิติที่	2	ในมุมของอาจารย์	นักวิจัย	ด้วยการพัฒนางานวิจัยร่วมกัน	จึงเป็นอีกส่วนส�าคัญใน
ความร่วมมอืทางวชิาการทีเ่กดิขึน้	โดยส่วนใหญ่จะต้องพฒันาข้อเสนองานวจิยั	(Proposal)	เพือ่น�าไปขอทนุ
วิจัยจากหน่วยงานวิจัยต่างๆ	ทั้งของไทยและต่างประเทศ	 โดยงานวิจัยนั้นมีเนื้อหาที่สอดคล้องในแนวทาง
เดียวกัน	เพื่อตอบโจทย์และวัตถุประสงค์เดียวกัน

Asst.	Prof.	Dr.	Hong-ming	Ku
Assistant to the President for Internationlization
 Having overseas academic partners offer numerous benefits. In the area of student 
exchange, academic partners also offer the benefit of networking. These partners often 
have many industrial partners who collaborate closely with academic institutions to promote 
Work-integrated Learning (WiL). WiL allows students to learn faster and more effectively 
by immersing them in an authentic working environment. For example, KMUTT has been 
running a program called Taiwan-KMUTT Internship Program (TKIP) which brings in 20-30 
students from several universities in Taiwan each summer and place them at KMUTT’s  
industrial partners, such as Delta Electronics, SCG Chemicals, and Betagro Group.  
For KMUTT outbound students, similar arrangements are made at National Taiwan  
University of Science and Technology (NTUST) and National Tsing Hua University (NTHU) 
where KMUTT engineering students are interned and work closely with Taiwanese  
companies such as CoreTech System Co., Ltd. 

รศ.	ดร.อนรรฆ	ขันธะชวนะ	
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล

 การสร้างความร่วมมอืกับพนัธมติร ในมติด้ิานการศกึษา		มจธ.	มุง่เน้นให้นักศกึษากลายเป็นประชาคม
โลก	 (Global	Player)	ที่พัฒนานักศึกษาให้สามารถแข่งขันได้ระดับนานาชาติ	ด้วยการสร้างความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ	 มีเป้าหมายเพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นสากลให้เกิดขึ้นใน	 มจธ.	 ด้วยการ
สร้างการเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาระหว่างนักศึกษาไทยและต่างชาติผ่านกิจกรรมต่างๆ	 ท�าให้นักศึกษา
ได้เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารด้านภาษา	 เรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกัน	นอกจากนี้ยังมีการเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาไทยได้เดินทางไปสัมผัสบรรยากาศที่แปลกใหม่	เข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง	และเรียนรู้สิ่งต่างๆ	
ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน	โดยเน้นความเป็นนานาชาติให้เกิดขึ้น	ผ่านการส่งเสริมประสบการณ์ที่มีค่า
ให้กับนักศึกษาด้วยต้นทุนน้อยที่สุดในต่างประเทศ	 ไม่ว่าจะเป็น	 คอร์สเรียนภาษาระยะสั้น	 (Short-Term		
Activity)		การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	(Culture	Exchange)	การฝึกงาน	(Internship)	หลักสูตร	2	ปริญญา	
(Double	 Degree)	 ซึ่งกลไกเหล่านี้	 จะสามารถฝึกทักษะ	 (Competency	 Skill)	 ให้นักศึกษาของเรา	 
นอกเหนือจากความเก่งในด้านวิชาการ	(Literature	Skill)	ให้กลายเป็นผู้ที่ประสบความส�าเร็จในชีวิต	และ
การท�างานในสายอาชีพในอนาคตหลังจากจบการศึกษาจากรั้ว	มจธ.

ควำมร่วมมือ	กับพันธมิตรต่ำงประเทศ	ของ	มจธ. 
KMUTT	International	Cooperation	and	Partners

1. นิค - กรฤทธิ์ ประสพรัตนโชค
	 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
2. อายส์ - พัทธ์ธีรตา ชัยยาพรทีฆโชติ 
	 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี	คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. ซี - ภัณฑิรา กุศลเรืองชัย
4. โนะ - เจนวลิน ธารธุวศิลป์
5. เข็มทิศ - จริยาวรรณ หลวงลา
	 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
	 และโทรคมนาคม	คณะวิศวกรรมศาสตร์

	 ในส่วนของกิจกรรมที่สนับสนุนงานวิจัยอื่นๆ	 เช่น	 การรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนเข้ามาใน	 มจธ.	 ผ่านการสนับสนุนงบประมาณ	Oversea	 
Laboratory	 Unit	 ในการจัดซื้ออุปกรณ์	 และเครื่องมือวิจัยให้กับ	 มจธ.	 โปรแกรม	 Research	 Internship	 ที่รับนักศึกษาหรือบุคลากรต่างชาติ 
จากประเทศต่างๆ	มาท�าผลงานวจิยัตพีมิพ์ร่วมกนั	การพฒันาบคุลากรจากหน่วยงานต่างประเทศ	เปิดโอกาสให้สามารถท�างานวจัิยแบบ	Full	Time 
หรือมาศึกษาต่อกับ	 มจธ.	 ในระดับปริญญาโท	ปริญญาเอกด้วยทุนเพชรพระจอมเกล้า	 	 และการรับจ้างวิจัยให้กับหน่วยงานต่างประเทศ	บริษัท
ต่างชาติท่ีมีฐานการผลิตในไทยผ่านการบริการวิชาการ	 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้	 และความสามารถในผลิตผลงานการวิจัยร่วมกัน 
กับพันธมิตรต่างประเทศ
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บนระบบ LEB2 งดสแถรามาส ที่ draobhsaD รอจเฟีม 
งอข )semoctuO gninraeL( รูนยีรเรากธพัลลผมวรพาภ
นิมเะรปรากบักมอรพปไานหวากมาวคมาตดิตอเพื่ าษกึศกัน
มาตดิตถรามาสยราจาอ นยีรเงอหนใมรรกจิกงอขพาภณุค

ผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษาผานฟเจอรนี้ โดยแสดง
บบแปูร 2 ดไฟารกงอขธพัลลผ

แสดงถึงความสามารถของนักศึกษาทั้งหองเรียนในผลลัพธ
 ฟารกงอขีสมาต ๆงาตบัดะรนปเกอองบแยดโรูนยีรเราก

กราฟนี้จะชวยใหอาจารยสามารถติดตามและดูแลนักศึกษาได
รูนยีรเรากธพัลลผนาผาษกึศกันาวมวรพาภน็หเงอม งึถงายอ

ที่ กขึ้นามลแูดรากรากงอตกกี่คนที่อีะลแวไงัวหดาค

Dashboard รากานฒัพมวรพาภ 
นยร�เงอ�หนใาษกึศกันงอข

ตอบทุกความต�องการ
บน

�ูรนยร�เราก�ธพัลลผงอขมวรพาภงดสแฟารก
(Overall Learning Outcomes)

แสดงระดับของผลลัพธการเรียนรูที่นักศึกษาไดรับจากผล 
การประเมินในแตละกิจกรรม โดยแตละผลลัพธจะแสดงสีและ

ณที่ษกัลญัส น็หเงอมถรามาสยราจาอหใยวช ปไกออนักงาตกตแ
ร

ซึง่
ากานฒัพรากนใพาภิธทิสะรปีมมรรกจิกะลตแาวงาวกมุมนใลูมอข

ดใงยีพเยอนกามาษกึศกันงอขรูนยีรเ )ดไลคคุบยารนปเูดถรามาส( 

ระบบ LEB2 ถูกออกแบบและพัฒนามาจากแนวคิดที่
ได� งาทำน�ผูน�ปเศที่ทเะรปยาลหกาลหนใบัรมอยรากบัร
ด�านการศึกษา มั่นใจได�เลยว�า มจธ. จะไม�หยุดพัฒนา 

งา�รสกูถ�ูรที่นยร�เรากน�ปเดข�้นิกเ�ูรที่นียรเรากกุท�หใเพ�่อ
ีดที่สุดงา�ยอามบบแกออะลแ

ร�ยนรู�เราก�ธพัลลผงอขา�นหวา�กมาวคงดสแฟารก
(Learning Outcomes Progress)

มุมมองที่..

ในฐานะมหาว�ทยาลัยชั้นนำของประเทศด�านว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุร� 
(มจธ.) ได�นำแนวคิดการจัดการศึกษาแบบ OBE มาใช�ในการจัดการเร�ยนการสอน และได�พัฒนาระบบ KMUTT 

บัรงอร าษกึศกันะลแ�ยราจาองอขนอสรากนยร�เรากนุนสบันสอเพ�่อนาข�้นฒัพกูถ)2BEL( tnemnorivnE gninraeL
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คน  มจธ. อยากให�มีสภาพแวดล�อมที่มี
ความเป�นสากลอย�างไรบ�าง

“Living, learning and working

environment in which all the data

in all aspects of the university is equally

accessible to foreign students, lecturers,

and staffs as Thai members. All the services

must meet international standards.”

Mr. Michael Paripol Tangtongchit
Dean of School of Architecture and Design (SoA+D)

I think the presence of international

students in a research lab is a good thing.

Their presence forces Thai students to speak

English, and means that lab meetings have to be

carried out in English. This improves the

communicative English skills of the Thai students,

which is useful if they plan on presenting

their work at international conferences.

Mr. Mitharn Somasundrum
Researchers from Biosensors and Chemical Sensors

“สิ�งสำคัญ คือ ตัวเราเอง

เพราะความเป�นสากล จะเกิดข�้นได�

ด�วยความร�วมมือของทุกคน

ที่จะสร�างสภาพแวดล�อมให�เป�นจร�งได�

ใน มจธ. ของเรา”

นายนรากร วงษ�โคตร
นักศึกษาภาคว�ชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

คณะครุศาสตร�อ�ตสาหกรรมและเทคโนโลยี

“อยากให�พ�้นที่การเร�ยนรู�ของ

มหาว�ทยาลัยทุกคณะมีสภาพแวดล�อม

ที่สนับสนุนความเป�นสากล และเป�ดให�

ทุกคนได�ใช�ทุกพ�้นที่อย�างทั่วถึง”
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นักศึกษาภาคว�ชาคณิตศาสตร� คณะว�ทยาศาสตร�

“เตร�ยมความพร�อมตัวเอง เป�ดใจให�กล�า

ที่จะพ�ดคุยและโต�ตอบกับชาวต�างชาติ

ด�วยภาษาที่แตกต�าง และเป�ดรับ

วัฒนธรรมที่หลากหลาย”
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ผศ. ดร.สุภชัย วงศ�บุณย�ยง
รองผู�อำนวยการฝ�ายว�ชาการ

สถาบันว�ทยาการหุ�นยนต�ภาคสนาม (FIBO)

“อยากให�ร�านในโรงอาหาร

มีเมนูภาษาอังกฤษ”

ดร. ว�ทิดา จงศุภชัยสิทธิ์
อาจารย�ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

hub and

The KMUTT Bangkhuntien campus

has incredibly diverse group of

students from different parts of the world

including Europe, Asia, Africa and

Middle East. The students receive

an immense support and guidance

from student’s hub and management.

Mr. Aliyu Maje Bello
Doctoral Degree, Biotechnology, SBT

What would be KMUTT’s ideal international environment?
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including offices in the KX building.
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คน  มจธ. อยากให�มีสภาพแวดล�อมที่มี
ความเป�นสากลอย�างไรบ�าง

“Living, learning and working

environment in which all the data

in all aspects of the university is equally

accessible to foreign students, lecturers,

and staffs as Thai members. All the services

must meet international standards.”

Mr. Michael Paripol Tangtongchit
Dean of School of Architecture and Design (SoA+D)

I think the presence of international

students in a research lab is a good thing.

Their presence forces Thai students to speak

English, and means that lab meetings have to be

carried out in English. This improves the

communicative English skills of the Thai students,

which is useful if they plan on presenting

their work at international conferences.

Mr. Mitharn Somasundrum
Researchers from Biosensors and Chemical Sensors

“สิ�งสำคัญ คือ ตัวเราเอง

เพราะความเป�นสากล จะเกิดข�้นได�

ด�วยความร�วมมือของทุกคน

ที่จะสร�างสภาพแวดล�อมให�เป�นจร�งได�

ใน มจธ. ของเรา”

นายนรากร วงษ�โคตร
นักศึกษาภาคว�ชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

คณะครุศาสตร�อ�ตสาหกรรมและเทคโนโลยี

“อยากให�พ�้นที่การเร�ยนรู�ของ

มหาว�ทยาลัยทุกคณะมีสภาพแวดล�อม

ที่สนับสนุนความเป�นสากล และเป�ดให�

ทุกคนได�ใช�ทุกพ�้นที่อย�างทั่วถึง”

นางสาวมุขสุดา  สิงห�ปฏิญญา
นักศึกษาภาคว�ชาคณิตศาสตร� คณะว�ทยาศาสตร�

“เตร�ยมความพร�อมตัวเอง เป�ดใจให�กล�า

ที่จะพ�ดคุยและโต�ตอบกับชาวต�างชาติ

ด�วยภาษาที่แตกต�าง และเป�ดรับ

วัฒนธรรมที่หลากหลาย”

คุณภัสธาร�ย� ศุภชัยศิร�กุล 
ผู�อำนวยการศูนย�ว�ศวกรรมศาสตร�นานาชาติ (ICE)

คณะว�ศวกรรมศาสตร�

“มีบรรยากาศความร�วมมือและ

การทำงานอย�างมืออาชีพเพ�่อร�วมสร�าง

งานว�จัยพัฒนาและนวัตกรรมระดับสากล”

ผศ. ดร.สุภชัย วงศ�บุณย�ยง
รองผู�อำนวยการฝ�ายว�ชาการ

สถาบันว�ทยาการหุ�นยนต�ภาคสนาม (FIBO)

“อยากให�ร�านในโรงอาหาร

มีเมนูภาษาอังกฤษ”

ดร. ว�ทิดา จงศุภชัยสิทธิ์
อาจารย�ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

hub and

The KMUTT Bangkhuntien campus

has incredibly diverse group of

students from different parts of the world

including Europe, Asia, Africa and

Middle East. The students receive

an immense support and guidance

from student’s hub and management.

Mr. Aliyu Maje Bello
Doctoral Degree, Biotechnology, SBT

What would be KMUTT’s ideal international environment?
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เส�นทางการเร�ยนรู�
สู�ความเป�นสากล ง�ายๆ รอบตัว
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หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บแสดงผลการจัดอันดับโลก www.timeshighereducation.com

01

09

02

10

03

11

TIMES HIGHER EDUCATION WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2021

อันดับ อันดับ อันดับ อันดับ

อันดับ อันดับ อันดับ อันดับ

อันดับ 16 อันดับ 17อันดับ 15อันดับ 14

อันดับโลก (1001+)

มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

อันดับโลก (1001+)

 มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ

อันดับโลก (1001+)

มหาว�ทยาลัยบูรพา

(1001+)

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

อันดับโลก

อันดับ

อันดับโลก (1001+)

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล�าพระนครเหนือ

13
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เส�นทางการเร�ยนรู�
สู�ความเป�นสากล ง�ายๆ รอบตัว

ปัจจุบันโลกมีการพัฒนาอย่างก้าวหน้าทันสมัย การติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งที่ง่าย และท�าได้สะดวกรวดเร็ว 
เหมือนดั่งโลกท่ีไร้พรมแดน  ผู้คนติดต่อพูดคุย มีการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม ทั้งการแต่งกาย  
อาหารกิน ดงัน้ัน “ภาษา” จึงเป็นส่ิงส�าคญัในการผสานรวมส่ิงต่างๆ เข้าด้วยกนั และในฉบับน้ี เราจะพูดถงึ 
เรื่องราวของภาษาที่เป็นเส้นทางสู่ความเป็นสากล และเชื่อมโลกให้เข้าหากันอย่างไร้พรมแดน
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หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บแสดงผลการจัดอันดับโลก www.timeshighereducation.com
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อันดับ อันดับ อันดับ อันดับ

อันดับ อันดับ อันดับ อันดับ

อันดับ 16 อันดับ 17อันดับ 15อันดับ 14

อันดับโลก (1001+)

มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

อันดับโลก (1001+)

 มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ

อันดับโลก (1001+)

มหาว�ทยาลัยบูรพา

(1001+)

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

อันดับโลก

อันดับ

อันดับโลก (1001+)

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล�าพระนครเหนือ

13

อันดับโลก (601–800)

มหาว�ทยาลัยมหิดล

อันดับโลก (601–800) อันดับโลก (601–800)

จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย มหาว�ทยาลัยแม�ฟ�าหลวง

อันดับโลก (801–1000)

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล�าธนบุร� 

อันดับโลก (1001+)

มหาว�ทยาลัยเชียงใหม�

อันดับโลก (1001+)

มหาว�ทยาลัยขอนแก�น

อันดับโลก (1001+)

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร�

อันดับโลก (1001+)

มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�

อันดับโลก (1001+)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�า
เจ�าคุณทหารลาดกระบัง

อันดับโลก (1001+)

มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

อันดับโลก (1001+)

มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�

อันดับโลก (1001+)

มหาว�ทยาลัยนเรศวร

1.	 กำรรับชม เป็นช่องทางหนึ่งท่ีสร้างสุนทรียภาพและ 
 การเรียนรู ้  ซึ่งเราสามารถพัฒนาทางภาษาของเรา 
 ได้อย่างมีอรรถรสตามเน้ือหาที่เราสนใจ เช่น การด ู
 ภาพยนตร์เรื่องโปรดเป็นภาษาต่างประเทศ การเปล่ียน  
 Soundtrack หรือเพิ่ม Subtitle จะท�าให้เราเรียนรู  ้
 ภาษาต้นฉบับได้ดขีึ้น ผ่านแอปพลิเคชัน Netflix Youtube  
 Viu เป็นต้น

ขอบคุณข้อมูลจาก  Wall Street English – Thailand และ Hot Courses - Thailand

2.	 กำรฟัง ดงัค�ากล่าวทีว่่า “ก่อนพูดได้นัน้ ต้องฟังเป็นก่อน”  
 เพ่ือให้เราคุน้ชนิกับภาษาเหล่าน้ัน เราสามารถรบัข่าวสาร 
 หรือข้อมูลต่างๆ เพื่อพัฒนาภาษา เช่น การฟัง Podcast  
 Channel ค�าน้ีดี การฟังข่าว BBC CNN และ Google  
 News เป็นต้น

3.	 กำรเขียน ในการเรียนรูภ้าษาใหม่ๆ การเขียนมีส่วนส�าคญั 
 ต่อการถ่ายทอด เช่น การแสดงความคิดเห็นผ่าน Blog  
 อย่าง Medium ตลอดจน Social media ต่างๆ ก็จะช่วย 
 ท�าให้เกิดการพัฒนาระดับความสามารถทางภาษา

4.	กำรอ่ำน เทคนิคการเปลี่ยนภาษาในอุปกรณ์การสื่อสาร 
 ของคุณ เช่น สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต ฯ การคุ้นชินค�าศัพท์ 
 ต่างๆ จะท�าให้คณุจดจ�าและพัฒนาค�าศพัท์ ได้ นอกจากน้ี 
 ลองติดตามการรับข่าวสารในภาษาอ่ืนๆ ได้ด้วยนะ

5.	 กำรพูด การท่องเท่ียวมีส่วนช่วยในการเรียนรู้ ได้มาก  
 การพบปะ พูดคุยกับชาวต่างชาติ จะท�าให้เราสามารถ 
 พัฒนาการถ่ายทอดภาษาอ่ืนๆ ได้  อย่างการท่องเท่ียว 
 ในสถานท่ีแวดล้อมของคณุท่ีชาวต่างชาตินิยมไป ลองไปท�า 
 ความรู้จักกับผู้คนเหล่านั้น ก็ช่วยให้คุณได้รู้จักเพื่อนใหม่ 
 ผ่านภาษาใหม่ในสถานที่ใหม่ๆ ได้อีกด้วย
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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

จ�ตอาสา พัฒนาทักษะ ปร�วรรตสังคม
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