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THE WORD

กองบรรณาธิการ 
ภาณุพงศ์ พันธ์บัวหลวง

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็น
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางท่ีมีความโดดเด่นในเรื่องของ
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เน้นการ
สร้างคนผ่านการเรียนรู้ด้วยการลงมือท�า (Hands-on) 
กระบวนการการเรียนรู ้ ให ้ห ้องเรียน ห้องวิจัย หรือใน 
การท�างาน อาจเป็นเพียงการส่งมอบความรู้ความเข้าใจ 
ในหลักการพื้นฐาน แต่ทักษะท่ีจะเกิดขึ้นน้ันต้องอาศัย
การน�าส่ิงท่ี ได้เรียนรู้ ความรู้ความเชี่ยวชาญไปประยุกต์
ใช้จริงกับโจทย์ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นชุมชนรอบรั้ว มจธ. 
หรือพื้นที่ห่างไกล ในการท�าประโยชน์ต่อผู้คน และสังคม 
ในวงกว้าง 

 กลุ ่มคน มจธ.  “จิตอาสา”  หรือ ท่ี เรารู ้จักกัน 
ในชื่อ  “มดอาสา”  ท่ี ใช ้ แทนการเรียกขานพลังของ 
ชาวประชาคม มจธ. ท้ังคณาจารย์ บุคลากร  นักวิจัย  
นักศึกษา นักศึกษาเก่า และพันธมิตร ท่ีรวมกลุ่มกันในการ 
คิดริเริ่มหลากหลายโครงการท่ีมีคุณค่า มีความหมาย 
ต่อสังคม และส่วนรวม ทุกครั้ง ท่ี เกิดวิกฤตนับต้ังแต่ 
ครั้งน�้าท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบันท่ีประเทศ
ของเราก�าลังเผชิญวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID-19 ท�าให้เราได้เห็นความร่วมแรงร่วมใจ ระดม 
พลังสมอง พลังกายและพลังใจอย่างเข้มแข็งของชาว มจธ. 
เพื่อให้ทุกคนสามารถผ่านพ้นทุกวิกฤตที่จะเผชิญตลอดมา   

 การปลูกฝังหัวใจจิตอาสาในหัวใจของชาว มจธ.  
ทุกคนจึงเป็นส่วนส�าคัญท่ีจะเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งออก 
บุคคลผู ้ที่จะไปท�าหน้าท่ี “Social Change Agent”  
ผู้น�าการเปล่ียนแปลงทางสังคม ท่ีใช้ทักษะของตนเอง และ 
น�าความรู้ความสามารถท่ีมี เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหา 
ให้กับสังคมและประเทศชาติของเราให้ดีขึ้น

บทสัมภาษณ์

อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ

“มจธ. กับบูรณาการความเชี่ยวชาญ  
 พัฒนาทักษะ ยกระดับความสามารถ  
 ด้วยจิตอาสาสู่สังคม”
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 มจธ. กับบริบทของการจิตอาสา 

	 บทบาทของภาคอุดมศึกษา	 หรือมหาวิทยาลัย	 สิ่งส�าคัญคือ

การพัฒนาก�าลังคนให้กับประเทศชาติ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี	หรือ	มจธ.	ในฐานะของมหาวิทยาลัยในก�ากับ

ดูแลของรัฐ	 ก็มีส่วนส�าคัญในการท่ีจะต้องพัฒนาก�าลังคนตรงนี้

เช่นกัน	 นอกเหนือจากการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดีแล้ว	 เรายังต้อง 

สร้างบุคลากรของประเทศชาติมีความรู้ความสามารถ	 มีทักษะ	

และด้วยความเช่ียวชาญในด้านวิศวกรรมศาสตร์	 วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	 ก็เป็นองค์ความรู้ท่ีมีส่วนส�าคัญในการต่อยอดไปสู่ 

การสร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อสังคมใน 

ทุกๆ	ด้าน	นั่นจึงเป็นสิ่งที่	มจธ.	ให้ความส�าคัญในการ	“สร้างทีม” 

เพ่ือออกไปเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	 โดยใช้ชื่อเรียก	

“มดอาสา”	 ที่ตั้งขึ้นครั้งแรกตั้งแต่	 ปี	 พ.ศ.	 2554	 ในเหตุการณ์

มหาอุทกภัยที่สร ้างความเสียหายให้กับทุกพื้นท่ีในประเทศ	 

ซึ่ง	 มจธ.	 เองนอกจากเปิดพื้นท่ีในการเป็นศูนย์พักพิงแล้ว	 ยังได้

สร้างอุปกรณ์	 และเครื่องมือต่างๆ	 ที่มีความจ�าเป็น	 ส่งออกไปยัง 

พื้นที่อื่นๆ	 ทั่วประเทศ	 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของพลังมดที่ได้ร่วมกัน 

ท�าจติอาสา	นบัจากนัน้เหล่า	“มดอาสา”	จากรุน่สูรุ่น่กย็งัคงท�าหน้าที ่

มาจนถึงปัจจุบนั	และเราก็เชือ่ว่า	“จติอาสา”	นัน้ฝังแน่นอยูใ่น	DNA	

ของคนพระจอมเกล้าธนบุรีตลอดไป

 กลไกของ มจธ. ในการสร้างทีม “มดอาสา”

	 ค�าว่า	 “อาสา”	 ก็เป็นค�าสั้นๆ	 ที่มีความหมายตรงตัว	 แต ่

ไม่ง่ายเลยท่ีจะท�าให้เกิดขึ้นได้จริง	 ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจาก 

ผู ้ที่มีใจที่อยากจะเป็นส่วนหน่ึงในการด�าเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ไม่ว่าด้วยเหตุอะไรก็ตาม	 มจธ.	 เป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ใหญ่โตนัก	

ความสัมพันธ์ระหว่างกันจึงเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงและท�าให้การ 

สร้างทมีของ	มจธ.นัน้	กลายเป็นเรือ่งทีเ่ราเหน็กนัอย่างเป็นปกตวิสัิย

ท่ีจะเกิดข้ึน	 ไม่ว่าจะเป็นการท�างานภายในมหาวิทยาลัย	 ไปจนถึง 

โจทย์ของสังคมในระดับชุมชน	 หรือระดับประเทศ	 กลไกส�าคัญ 

อย่าง เวที 6+1 Flagships ที่รวบรวมประชาคม มจธ. จาก 

ทุกภาคส่วน ท้ังบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา 

นักศึกษาเก่า รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการขบัเคลือ่นวสิยัทศัน์ของมหาวทิยาลยั ผ่านการระดมสมอง 

น�าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

ท้ัง	 7	 ด้าน	 ในช่วงเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 

อันได้แก่	 องค์กรแห่งการเรียนรู้	 (Learning	 Organization)	

มหาวิทยาลัยวิจัย	 (Research	University)	 มหาวิทยาลัยเสมือน	

(e-University)	 การสร้างความเข้มแข็งทางด้านบริหารจัดการ	

(Management	 Strengthening)	 การสร้างความเข้มแข็งทางด้าน

วิทยาศาสตร์	 (Science	 Strengthening)	 การบริหารรายได้และ

ต้นทุน	(Revenue	Driven	&	Cost	Conscious)	และการพัฒนา

นกัศกึษาท่ีเก่งและดี	(The	Best	&	The	Brightest)	โดยมีพัฒนาการ

ไปสู่เป้าหมายตามแผน	‘KMUTT Roadmap 2036’	ใน	6	ด้าน	

คือ	ผู้น�าทางนวัตกรรมการเรียนรู้	(Learning	Excellence)	ความ

โดดเด่นในผลงานวจิยัและงานสร้างสรรค์	(Research	Excellence)	

การบริหารจัดการที่ดีอย่างมีธรรมาภิบาล	 (Management	 and	

Good	 Governance)	 มหาวิทยาลัยชั้นน�าในระดับโลก	 (Global	

Prominence)	การพัฒนาที่ยั่งยืน	(Green	and	Sustainability)	

ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายและพันธมิตร	 (Partnership/

Network/Collaboration)	 จากความเข้มแข็งในการสร้างทีม

ผ่านกลไกนี้ จึงเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้การรวมทีมของ มจธ. นั้น 

เกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว และสามารถเข้าไปช่วยแก้ไข

ปัญหาได้อย่างทันท่วงที

มจธ. ให้ความส�าคัญในการ

“สร้างทีม” เพื่อออกไปเป็น

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
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	 หากจะย้อนมองกลับไป	หลายครั้งที่ประเทศได้พบกับวิกฤต
ต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ	 การแพร่ระบาดของโรค	 หรือ
แม้กระทั่งปัญหาท่ีเกิดในชุมชน	 หรือในพื้นที่ห่างไกล	 มจธ.	 ก็
จะเป็นหนึ่งในพลังท่ีเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา	 หรือให้
ความช่วยเหลือในทันที	 อันน้ีก็เป็นเพราะหัวใจของการเป็นจิต

อาสาของประชาคม มจธ. ท่ีไม่น่ิงดูดาย และพร้อมเสมอในการ

ที่จะเข้าไปร่วมทีม น�าทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญของตนเอง 

พร้อมลงมือท�าอย่างเต็มก�าลังความสามารถ	จึงมีชื่อ	“มดอาสา”	
ในทุกเหตุการณ์ส�าคัญ	 ก็เป็นสิ่งยืนยันแล้วว่า	 หัวใจอาสาได้ถูก
ปลกูอยูใ่นหวัใจของชาวมจธ.	(บางมด)	ทกุคน	ขอขอบคณุทกุท่าน 

“มจธ. เป็นมหาวิทยาลัยที่ ไม่ใหญ่โตนัก

ความสัมพันธ์ระหว่างกันจึงเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง

และท�าให้การสร้างทีมของ มจธ. นั้น กลายเป็น

เรื่องที่เราเห็นกันอย่างเป็นปกติวิสัยที่จะเกิดขึ้น”

ที่ร ่วมกันออกไปท�าหน้าที่ผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ด้วยความตั้งใจ	 และมุ่งมั่น	 ในการใช้องค์ความรู้	 ทักษะ	 และ
ความสามารถ	 นอกจากที่จะได้ช่วยเหลือสังคมในวงกว้างแล้ว	 
ยังสามารถพัฒนาทักษะของตนเองจากสิ่งใหม่ๆ	 ที่ได้พบเจอ	
แบ่งปันประสบการณ์	 ถ่ายทอดไปสู ่ผู ้ อ่ืน	 และที่ส�าคัญคือ	 
ท�าให้ประเทศของเราก้าวข้ามวิกฤตต่างๆ	 ที่เผชิญไปด้วยกัน
อย่างสง่างาม

 ฝากถึงประชาคม มจธ. กับการร่วมสร้างจิตอาสา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

บทความภาษาอังกฤษ
http://tiny.cc/ymf8tz
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ธนากร กรุงศรี

 แนะนำาตัว “รุ่นพี่” 

สวสัดีค่ะ	ชือ่	“กลอย - นางสาวกรรวี สกลทศัน์” 	เป็นนกัศึกษา

เก่าภาควชิาวศิวกรรมสิง่แวดล้อม	รุน่ท่ี	25	คณะวิศวกรรมศาสตร์		

เกยีร์	57	ค่ะ	ปัจจบัุนประกอบอาชพีธรุกิจส่วนตวั	เป็น	CEO	และ	

Founder	ของ	MALA	CAFÉ		รวมทัง้เป็นกรรมการผู้จัดการของ

วิสาหกิจเพ่ือสังคมฟาร์มรักษ์ค่ะ	 อีกหนึ่งงานหลักคือลงพื้นที่ 

ช่วยเหลอืชุมชนด้านสมัมาชีพ	และสิง่แวดล้อมในพืน้ทีภ่าคเหนอื	

ก็จะมีเชียงราย	 เชียงใหม่	 ล�าพูน	 ส่วนพื้นที่ภาคใต้	 ก็จะอยู่ใน

จังหวัดชุมพร	สุราษฎร์ธานี	และสตูลค่ะ

 ความทรงจำาสมัยเรียน “บางมด”

ความทรงจ�าเกิดข้ึนได้จากความประทับใจ	 ประทับใจเวลาท�างาน	 หรือท�ากิจกรรมกับเพ่ือนในรุ่นที่ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน	

บรรยากาศในการท�างานจะสนุกสนาน	 เวลามีปัญหาทุกคนช่วยกันแก้ไขหาทางออก	 และยิ่งเราผ่านงานท่ียากล�าบากมาด้วยกัน	 

เราจะยิ่งมองเห็นตัวตนที่แท้จริงและความจริงใจของเพ่ือน	 บางคนเราอาจเคยมองว่าเขาแย่	 แต่เมื่อมีงานหนักหรือกิจกรรมที่เรา

เรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ	(Interactive	Learning	Through	Action)	จะท�าให้เรามองเห็นด้านดีของเขาและมองเขาในมุมมอง 

ที่ต่างไปจากเดิมค่ะ

นักศึกษาเก่าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
CEO และ Founder ของ MALA CAFE

กรรมการผู้จัดการของวิสาหกิจเพื่อสังคมฟาร์มรักษ์

“คุณกลอย”
กรรวี สกลทัศน์  รุ่นที่

25

“เกรดไม่ ได้เป็นตัววัดความส�าเร็จ 
การกระท�าและผลจากการกระท�า
ของเราต่างหาก ที่เป็นตัวบอกว่า
เราประสบความส�าเร็จหรือไม่”
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ฝากอะไรถึงนักศึกษาที่จะเป็นตัวแทน
ของเด็กบางมดในรุ่นถัดไป
คิดว่าเด็กบางมดทุกคนมีศักยภาพ ซึ่งศักยภาพของแต่ละคนก็แตกต่างกัน 
บางคนอาจจะยังหาไม่เจอ หรือยังไม่รู้ว่าตัวเองเก่งอะไร แต่ไม่เป็นไรนะคะ  
ของแบบน้ีต้องใช้เวลา แต่พยายามดึงศักยภาพของตัวเองออกมา และก็เอา
ศักยภาพน้ันไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสังคมรอบด้านของเรา พี่เชื่อว่า 
เดก็บางมดเป็นแรงขับเคลือ่นส�าคญัในสงัคมปัจจุบันท่ีจะท�าให้สงัคมของเรา 
พัฒนาและดีย่ิงๆ ข้ึนไป ท่ีส�าคัญ การเข้ามหาวิทยาลัยมาไม่ใช่เพื่อแค่ว่า 
จะเรียนให้ ได้เกียรตินิยม หรือได้ A ทุกวิชา แต่อยากให้น้องๆ ทุกคนคิดว่า 
เราเรียนแล้วเราได้อะไร และเราน�าส่ิงท่ี ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ ได้อย่างไร
มากกว่า เพราะเกรดไม่ได้เป็นตัววัดความส�าเร็จ การกระท�าและผลจาก
การกระท�าของเราต่างหากท่ีเป็นตัวบอกว่าเราประสบความส�าเร็จหรือไม่  
ก็ขอเป็นก�าลังใจให้ทุกคนได้ค้นพบส่ิงที่ตัวเองรัก และได้ท�าในส่ิงท่ีเป็น 
ประโยชน์ให้สังคมของเราดีขึ้นค่ะ

 นำาสิ่งที่ได้จากบางมด มาต่อยอด
 การทำางานอย่างไร

สิ่งที่ได้จากบางมดมีหลายอย่างเลยค่ะ	โดยเฉพาะความรู้ที่ได้น�า 

โปรเจคจบปี	 4	 ที่ได้รับค�าแนะน�าต่างๆ	 จากอาจารย์มาใช้จริง 

ให้เกดิประโยชน์กบัชมุชนในเรือ่งส่ิงแวดล้อม	และก็ไม่ได้หยดุอยู่

แค่นั้น	เพราะก็มีการน�าไปศึกษาต่อ	ได้ปรึกษาอาจารย์ที่เรารู้จัก	 

ลองผิดลองถูก	 เนื่องจากพอเราได้ลองใช้จริงเราจะพบว่า 

มันมีจุดที่จะต้องแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเหมาะสมกับ 

สภาพแวดล้อม	และแน่นอนว่าการท�าธุรกิจส่วนตวั	หรอืงานใดๆ 

ก็ตาม	 Connection	 เป็นสิ่งส�าคัญ	 เพราะมันจะช่วยเปิดกว้าง

การรับรู ้ในสังคม	 แลกเปลี่ยนข้อมูลที่สามารถน�าไปต่อยอด 

งานของเราได้เรื่อยๆ	 ซึ่งบางมดเป็นแหล่งสร้าง	 Connection	 

ที่ดีไม่ว่าจะเป็นอาจารย์	 บุคลากร	 หรือแม้แต่เพื่อนเราอาจเป็น 

คนหนึ่งที่สามารถให้ความช่วยเหลือเราได้ในอนาคตนะคะ

Congratulations to

ได�รับโล�ประกาศเกียรติคุณรางวัล

“นักบร�หารดีเด�นแห�งป�” ประจำป� 2563
สาขาพัฒนาครูด�านคณิตศาสตร�และว�ทยาศาสตร�

จากโครงการหนึ่งล�านกล�าความดีตอบแทนคุณแผ�นดิน มูลนิธิเพ�่อสังคมไทย

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563
ณ ห�องชัยพฤกษ� 2 หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563
ณ ห�องประชุมภูมิบดินทร� ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ 

กรมว�ทยาศาสตร�บร�การ
จัดโดยกระทรวงอ�ดมศึกษา ว�ทยาศาสตร� ว�จัยและนวัตกรรม

Mr. Natthorn Uliss on winning European 
Product Design Award 2020!

 คิดว่าอัตลักษณ์ของเด็กบางมดคืออะไร

ข้อแรกเลยเดก็บางมดเป็นคนคดิด	ีปฏบิติัด	ียอมรบัความเห็นต่าง 

ของคนอื่น	 อย่างที่สอง	 คือเด็กบางมดสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ	

รอบตัวและพัฒนาได้ด้วยตนเองตลอดเวลาค่ะ

 ความภูมิใจในฐานะที่เป็นเด็กบางมด

ภาคภูมิใจในองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัย	 อาจารย์มอบให้กับ

นักศึกษา	 ซึ่งเปรียบเสมือนองค์ความรู้ที่มีชีวิต	 เพราะเป็นสิ่งที่

ไม่ได้กระจุกแค่ในมหาวิทยาลัยแต่ว่าเคลื่อนตัวออกไปข้างนอก	

สามารถใช้ได้จริง	และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	พอองค์ความรู้ 

เหล่านีถู้กน�าไปใช้จนเกดิประโยชน์	มนัส่งผลให้อาจารย์มองเหน็

แล้วส่งเสริมในสิ่งที่เราท�า	 พร้อมให้ค�าแนะน�ากับเรา	 แม้ว่าเรา 

จะจบไปแล้วก็ตาม
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Congratulations to

ได�รับโล�ประกาศเกียรติคุณรางวัล

“นักบร�หารดีเด�นแห�งป�” ประจำป� 2563
สาขาพัฒนาครูด�านคณิตศาสตร�และว�ทยาศาสตร�

จากโครงการหนึ่งล�านกล�าความดีตอบแทนคุณแผ�นดิน มูลนิธิเพ�่อสังคมไทย

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563
ณ ห�องชัยพฤกษ� 2 หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563
ณ ห�องประชุมภูมิบดินทร� ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ 

กรมว�ทยาศาสตร�บร�การ
จัดโดยกระทรวงอ�ดมศึกษา ว�ทยาศาสตร� ว�จัยและนวัตกรรม

Mr. Natthorn Uliss on winning European 
Product Design Award 2020!

Mr. Natthorn Uliss, a 4th year student, Industrial Design Program, School of Architecture 
and Design (SoA+D), KMUTT is a winner in the Design for Society/Eco-Sustainable 
Design Category, European Product Design Awards (ePDA) 2020 for his chair design 
titled “ULISS”. Among thousands of entries from talented andoutstanding  
contestants around the world, he is the only student from Thailand who has won  
the prize. Inspired by the Bauhaus period, ULISS is an easy-to-assemble and  
easy-to-transport chair which will be made from recycled materials. Not only will  
the consumers be informed as to where the materials come from when they order  
the chairs, they can enjoy their creativity because ULISS encourages them to mix  
and match colors to satisfy their preferences.
The European Product Design Award is a cutting-edge global event dedicated to 
elevating and promoting the art of Product Design. ePDA recognizes great product 
designs and the great designers, visionaries, artists, and creators who bring their  
designs to life. All submissions are evaluated by an expert committee which is  
comprised of independent designers, clients, design educators and editors based on  
a range of criteria that are constantly adapted to current standards.

เก้าอ้ีดีไซน์แปลกตา ได้รับแรงบันดาลใจและการเลือกใช้เส้น 
สาย สี สไตล์ Bauhaus เกิดเป็นเก้าอ้ีสีใสให้การตกแต่งบ้าน 
เป็นเรื่องสนุกและลงตัวมากย่ิงขึ้น เก้าอ้ีสามารถถอดประกอบได้ 
สะดวกกับการขนส่ง ท�าให้ขนส่งต่อครั้งได้จ�านวนมากขึ้น 
และสามารถท�ายอดขายได้ดยีิ่งข้ึน อีกท้ังผลติจากวสัดรุี ไซเคลิ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



สาขาวชิามีเดียอาร์ต	โครงการร่วมบรหิารหลักสูตรฯ	(มเีดยี)	มจธ. 
ร่วมกับ	 บริษัท	 ซีพีแรม	 จ�ากัด	“เปิดตัวโครงการการประกวด
คลิปวิดีโอ ‘คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste’ ปีที่ 3” เชิญชวน
นักเรียน	 -	 นักศึกษาทั่วประเทศ	 แชร์ไอเดีย	 สร้างพลังผ่าน 
คลิปวีดีโอความยาว	3	นาที	ณ	โรงแรมดับเบิ้ลยู	กรุงเทพฯ

27 สิงหาคม 2563

15 กันยายน 2563

27 – 28 สิงหาคม 2563

3 กันยายน 2563

9 กันยายน 2563 

สโมสรนักศึกษา	 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย	ี
มจธ.	 “จัดกิจกรรม สู่แสงเทียน ประจ�าปีการศึกษา 2563” 
ภายใต้แนวคิด	 Beyond	Fiet	 Identity	 (ชาวครุศาสตร์รูปแบบ
ใหม่)	ณ	อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์	190	ปี	มจธ.	บางมด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) “จัดการประชุมเครือข ่าย 
มหาวทิยาลยัย่ังยนืแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand” 
ครั้งที่ 2/2563 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม	 (GMI)	 “จัดพิธ ี
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” 
ระหว่าง	 บริษัท	 อาซาฮี-ไทย	 อัลลอย	 จ�ากัด	 บริษัท	 รวมถาวร
ขนส่ง	จ�ากัด	บริษัท	สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล	จ�ากัด	และบริษัท	
ยูนิคอร์ด	จ�ากัด	(มหาชน)	ณ	ห้องประชุมประภา	ประจักษ์ศุภนิติ	
ชั้น	9	อาคารส�านักงานอธิการบดี	มจธ.	บางมด

ศูนย์	EESH	“จดังานสปัดาห์ความปลอดภยัในการท�างาน มจธ. 
ครัง้ท่ี 18 (KMUTT Safety Week 2020)”		ภายใต้	“Theme 
KMUTT	 :	 Stay	 Safe	 and	Healthy	บนวิถี	 New	Normal” 
ณ	 ลานอเนกประสงค์	 ชั้น	 1	 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ	 
มจธ.	บางมด

14 – 18 กันยายน 2563

มจธ.	 ร ่วมกับ	 NIA	 GISTDA	 และเทศบาลเมืองบ้านฉาง	 
“เป ิดศูนย ์นวัตกรรมวิชาการเทศบาลเมืองบ ้านฉาง”  
อ.บ้านฉาง	 จ.ระยอง	 เพ่ือเป็นแพลตฟอร์มในการขับเคลื่อน
องค์ความรู้สู่การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ในอนาคต	ณ	 ส�านักงาน
เทศบาลเมืองบ้านฉาง
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“พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการสนับสนุนและวิจัย 
เทคโนโลยีหุ ่นยนต ์ภาคสนามในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EEC) และพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)  
รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ”	 ระหว่าง	 บริษัท	ทีโอที	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 กับ	 สถาบันวิทยาการหุ ่นยนต์ภาคสนาม	 (FIBO)	 
ณ	 ห้องประชุม	 607	 ชั้น	 6	 อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ 
ภาคสนาม	มจธ.	บางมด

คณะวศิวกรรมศาสตร์	“จดัพธิเีปิด พืน้ทีก่ารเรียนรู ้Innovation 
Exchange และสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์” 
ณ	ชั้น	1	อาคารวิศววัฒนะ	และบริเวณชั้น	1	อาคารเรียนรวม	4 
มจธ.	บางมด

มจธ.	 เป็นเจ้าภาพ	 “จัดการประชุมเครือข่ายศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN)”	 ครั้งที่	 2/2563	ณ	ชั้น	 2	
อาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ	 (BRI	 Building)	
มจธ.	บางขุนเทียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 (มจธ.)	 โดย	 
ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร	 (STECO)	
ร่วมกับ	 ICONSIAM	 “จัดงาน Bangmod Marketplace  
Festival เทศกาลขายสนุก ช้อปสนั่น จับมือกันพ้นวิกฤติ”  
ณ	เมืองสุขสยาม	ชั้น	G	ไอคอนสยาม	กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี	(มจธ.)	“จดังานแสดง 
กตเวทิตาจิต ‘เกษียณ เกษมสุข’ แด่ผู้เกษียณอายุการท�างาน
ของมหาวิทยาลัย ประจ�าปี 2563”	ณ	โรงฝึกพลศึกษา	อาคาร
พระจอมเกล้าราชานุสรณ์	190	ปี	มจธ.	บางมด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 (มจธ.)	 “จัดพิธี
ส่งมอบระบบฆ่าเช้ือด้วยไอระเหยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  
ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า”	 เพื่อใช้ในโครงการพัฒนา
กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยไอระเหยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 
ส�าหรับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของบุคลากรทางการแพทย์	
ณ	 ห้องประชุมจุลานนท์	 ชั้น	 11	 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	กรุงเทพฯ

16 กันยายน 2563

25 กันยายน 2562

25 กันยายน 2563

16 กันยายน 2563

17 กันยายน 2563

18 - 20 กันยายน 2563
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 ชีวิตในรั้ว มจธ. เป็นอย่างไร

 ตั้งแต่ผมได้เข้ามาศึกษา	ณ	มหาวิทยาลัยแห่งนี้	สภาพแวดล้อม

และสังคมต่างจากระดับมัธยมศึกษาโดยสิ้นเชิง	ได้พบกับเพื่อนใหม่

จากต่างโรงเรียนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน	 ได้พบกับอาจารย์

ที่มีความสามารถและให้ความรู้ใหม่ๆ	 และส�าคัญต่อการต่อยอด 

ในระดับชัน้ทีส่งูขึน้ไป	ในรัว้	มจธ.	การเรียนและกจิกรรมเป็นส่วนหนึง่ 

ที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน	 

ผมมกีารจดัการและแบ่งเวลาให้การเรยีนและกจิกรรมเหมาะสม	เพือ่

พัฒนาความรู้ควบคู่กับทักษะขั้นพื้นฐานหรือ	soft	skill	อย่างรอบ

ด้าน	 ส่ิงส�าคัญในชีวิตมหาวิทยาลัย คือการรับผิดชอบต่อหน้าที่

และกระตือรือร้นในการหาความรู้อยู่เสมอ	 จึงเป็นสิ่งหนึ่งท่ีได้รับ 

จากรั้ว	มจธ.	ครับ

สวัสดีครับ ผม นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ หรือ ไอซ์ ปัจจุบันเป็นนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้าด้านวิชาการดีเด่น
และได้เข้าร่วมเป็นนักศึกษา Green Heart ของมหาวิทยาลัยครับ

ปณัฏฐพร มีชัย

ภานุพงศ์ พันธ์บัวหลวง

“ส่งต่อความรู้ มอบให้ผู้อื่น
สะท้อนคุณค่าในตัวตน”

“ไอซ์ – อัครพันธ์ ทวีศักดิ์”

12 Inside KMUTT



Issue 6 • September - October 2020

 ได้เรียนรู้ และประทับใจอะไร
 จากการร่วมกิจกรรมต่างๆ 

	 ได้เรียนรู้ทักษะที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินชีวิต	เช่น	การแก้ไข 

ปัญหาเฉพาะหน้า	 การท�างานเป็นทีม	 ความรอบคอบใน

กระบวนการคิดและวางแผนเรื่องต่างๆ	 เป็นต้น	 ทุกกิจกรรม

ท�าให้ผมได้รู ้จักกับเพื่อนจากต่างภาควิชา	 ได้ท�าความรู้จัก	

และสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	 อันน�าไปสู่การสร้างเครือข่ายท่ีท�า

ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์	กิจกรรมจึงเป็นส่วนส�าคัญที่สร้าง

สีสันให้กับกับชีวิตมหาวิทยาลัยของผมเป็นอย่างดีครับ

 ผลงานที่ ได้ทำา / กิจกรรมที่ ได้เข้าร่วม

	 ผมได้มโีอกาสเข้าเฝ้ารบัพระราชทานเข็มพระนามาภไิธยย่อ	สธ.	

จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	ในโครงการคดัเลอืกเยาวชนคนเก่งรุน่ที	่9/2562	

ในโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ	 ได้รับรางวัล

เยาวชนดเีด่นกรงุเทพมหานคร	(ประกายเพชร)	ด้านสิง่ประดิษฐ์และ

นวัตกรรม	 ได้รับรางวัลเยาวชนคนต้นแบบจากสโมสรโรตารีจตุจักร	

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ได้รับรางวัลวัฒนคุณาธร	 

ผู ้ท�าคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงวัฒนธรรม	 ประจ�าปี	 2562	

นอกจากนี้	 ผมได้เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย	 เช่น	 ท�าหน้าที่

เป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษในกิจกรรมต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัย	 

ท�าหน้าที่เป็นผู ้ช่วยสนับสนุนการสอน	 (TA)	 รายวิชาเคมีให้กับ

นกัศกึษาปรบัพืน้ฐาน	ท�าหน้าทีเ่ป็นยวุทตูเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื	

(SDGs	youth	ambassador)	และเข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์

และนวัตกรรมหลายรายการ

ฝากถึงชาว มจธ. ที่สนใจ และอยากมี
ประสบการณ์ที่ดีแบบเดียวกับไอซ์

อยากให้ทุกคนเปิดรับโอกาสใหม่ๆ และใช้ชีวติในรั้ว มจธ.  

อย่างเต็มที่ ใช้เวลาทุกนาทีอย่างมีค่า เพราะ “กฎของกระจก   

คือการสะท้อนกลับมา แต่กฎของกาลเวลา คือการ 

ไม่ย้อนกลับไป” ผมอยากให้ทุกคนลองท�าในส่ิงใหม่ อย่ากลัว

ที่จะล้มเหลวหากยังไม่ได้ลงมือท�า ตั้งเป้าหมายในชีวิตให้ชัดเจน 

ฝันให้ไกลและไปให้ถงึ กล้าท�าในส่ิงท่ีสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์

ต่อส่วนรวม สุดท้ายนี้ผมขอเป็นก�าลังใจให้ทุกคนสู้ต่อไปและ

ประสบความส�าเร็จในสิ่งที่ต้องการครับ

 นำาความรู้ และทักษะที่ ได้รับ มจธ.
 ไปประยุกต์ ใช้อย่างไรบ้าง

	 ผมได้น�าความรู้ที่ได้รับไปส่งต่อให้กับเพ่ือนๆ	 และรุ่นน้องโดย 

การสอนทบทวนและจดัติวช่วงก่อนสอบ	เพราะผมเช่ือเป็นอย่างยิง่ว่า 

การส่งต่อความรู้ คือการให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด	 ในด้านสิ่งประดิษฐ์

และนวัตกรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ผมสนใจ	 อาจารย์ที่ภาควิชาได้ให้การ

สนับสนุนและต่อยอดผลงานได้เป็นอย่างดี	 โดยผมได้น�าความรู ้

ท่ีได้รับจากการเรียน	 การทดลองเชิงปฏิบัติการในรายวิชาตาม

หลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมโยธามาประยุกต์กับการสร้างสรรค์

ผลงานนวัตกรรม	 นอกจากนี้ผมได้น�าทักษะด้านการท�างานเป็นทีม	

ทักษะกระบวนการคิดมาเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาชีวิตอยู่เสมอ	 

ตามค่านิยมของมหาวิทยาลัยที่เน้นให้นักศึกษาพัฒนาตนเอง 

อย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับ
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 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิด
อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ The Multidisciplinary Learning Exchange - LX และทอดพระเนตรนิทรรศการ 
ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย นิทรรศการจัดการเรียนรู้แบบ KMUTT Micro-Credential (MC) นิทรรศการ 
งานวิจัยสู่การเรียนรู้ นิทรรศการ Learning to Learn: Secret of Learning นิทรรศการ Innovative Learning Platform  
ตลอดจนผลงานนวัตกรรมช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในช่วง COVID-19 อาทิ หุ่นยนต์มดบริรักษ์ บอร์ดเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยท่ีมีชุดบ�าบัดอากาศส�าหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เม่ือวันท่ี 
7 กันยายน 2563 ในการนี้ ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมด้วย  
รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษา เฝ้าฯ รับเสด็จ 

 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ หรือ LX มีความสูง 15 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 34,260 ตารางเมตร ออกแบบ 
ให้เป็นอาคารท่ีมีความสอดคล้องเหมาะสมกับการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ 
การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ให้บริการทางวิชาการเพ่ือรองรับการปรับปรุงการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ รวมถึง 
พัฒนาห้องปฏิบัติการสมัยใหม่ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตรท่ีเป็นสหวิทยาการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
ระดับสูงและเป็นอาคารท่ีมีศักยภาพส�าหรับงานวิจัยที่ก้าวหน้าขึ้น ตลอดจนการเติบโตทางเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต  
มีพื้นที่ส่วนกลางส�าหรับนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป ส�าหรับท�ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดอาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (The Multidisciplinary Learning
Exchange - LX) และทอดพระเนตรนิทรรศการ ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

7 กันยายน 2563
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 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรีุ (บางมด) เป็นวิทยาลยั 
เทคนิคเดิม ที่มิได้มีการวางผังแม่บทตั้งแต่ต้น มีการผสมผสานกัน
ระหว่างอาคารหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน ยากต่อการจ�าแนกด้วย 
ฟังก์ชั่นการใช้งาน จึงต้องแบ่งกลุ่มอาคารตามลักษณะทางกายภาพ  
เมื่อพิจารณาผังมหาวิทยาลัยพบว่า ปัจจุบันได้มีพ้ืนท่ีสีเขียวคือ 
อทุยานการเรยีนรู้เป็นตวัแบ่งมหาวทิยาลัยออกเปน็ 2 สว่นอยา่งชดัเจน 
คือ โซนทิศเหนือ (North Zone) ก�าหนดรหัสอาคารเป็น N1, N2, 
N3... โซนทิศใต้ (South Zone) ก�าหนดรหัสอาคารเป็น S1, S2, S3…  
โดยเรียงล�าดับตามการมองเห็นจากการเดินรถตามถนนสายหลัก  
(ถนนริมร้ัว) ได้แก่ ถนน North Road เริ่มจากสามแยกหน้า 
อุทยานการเรียนรู้ ผ่านส�านักงานอธิการบดี ผ่านหลังภาควิชาเคม ี
คณะวิทยาศาสตร์ ไปตามริมรั้วหลังอาคารปฏิบัติการพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ ผ่านหลังหอสมุด หน้าอาคารอเนกประสงค์ แล้วเลี้ยวขวา
ไปตามรั้วมหาวิทยาลัยไปจบที่อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี 
ซึง่ในอนาคตจะเปิดการเดนิรถแบบสวนทาง (Two-way)  ถนน South 
Road เริ่มจากสามแยกหน้าอุทยานการเรียนรู้ ผ่านอาคารจอดรถ  
อาคารวิศววัฒนะ หน้าคณะพลังงาน ผ่านประตู 3 ผ่านด้านหลัง
อาคารเรียนรวม 4 ด้านหลังอาคารเรียนรวม 3 อ้อมมาผ่านหน้าอาคาร
พระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี ไปจรดถนน North Road 

ณภพ  ยางสูง

 ส�านักบริหารอาคารและสถานท่ีได้รับมอบหมายให้ก�าหนด 
รหัสอาคารเพื่อง่ายต่อการสื่อสาร ทั้งต่อบุคคลภายนอก และประชาคม 
มจธ. จึงได้ก�าหนดรหัสอาคารโดยพิจารณาจากบริบทของแต่ละพ้ืนที ่
การศึกษาที่มีความแตกต่างกัน โดยมีแนวคิดดังนี้

 พื้นที่การศึกษา บางขุนเทียน มีการวางผังแม่บทโดยก�าหนด 
เป็นโซนอย่างชัดเจน จึงถูกก�าหนดให้ใช้รหัสอาคารตามโซนท่ีก�าหนด  
เช่น กลุ่มอาคารการศึกษา (Academic Zone) ก�าหนดรหัสอาคารเป็น  
A1, A2, A3……กลุ่มอาคารเพ่ือการวิจัย (Research Zone) ก�าหนด 
รหัสอาคารเป็น R1, R2, R3……กลุ่มอาคารก�าจัดของเสีย (Waste  
Management) ก�าหนดรหัสอาคารเป็น W1, W2, W3……. และ 
กลุ ่มอาคารหอพัก (Dormitory Zone) ก�าหนดรหัสอาคารเป็น  
R1, R2.... เป็นต้น

 พืน้ทีก่ารศกึษา ราชบรีุ มกีารวางผงัแม่บทโดยก�าหนดกลุม่อาคาร
ใน Phase 1 เป็นลักษณะ Cluster โดยในแต่ละ Cluster จะประกอบ
ไปด้วยอาคารชนิดต่างๆ ได้แก่ อาคารเรียนรวม อาคารวิจัย อาคาร
หอสมุด อาคารหอพัก ซึ่งอาจใช้รหัสอาคารตามการแบ่งของ Cluster 
เช่น Cluster A ประกอบด้วยอาคารรหัส A1, A2, A3….. Cluster B 
ประกอบด้วยอาคารรหัส B1, B2, B3…. เป็นต้น ทั้งนี้ ในส่วนพื้นท่ี 
การศึกษาราชบุรี ยังมิได้มีการน�ารหัสไปใช้

ที่มาของการกำาหนดรหัสอาคาร
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International Affairs Office (IA)

During 26 June-10 July 2019, a multi-disciplinary  
team of 18 KMUTT students collaborated with  
8 students from Fujen Catholic University (Taiwan),  
both undergraduate and graduate levels, to produce 
fruitful outputs for Social Service-Learning Program, 
hosted by School of Architecture and Design, KMUTT. 
The group with different expertise spent 14 days  
working with local community in Baan Borwee, a small 
village near the borderline between Myanmar and 
Thailand in Suanpueng district, Ratchaburi Province. 
Applying Design Thinking Process for this international 
workshop under the theme of Social Design, students 
from both countries learned how to empathize locals 
and their living cycle and context. 

Social Service

Phattarawadee Tomchu 
(2nd year Media Arts & Technology)
“The Community design workshop, I have made me 
realize that the most important thing about helping 
people is to have to know what they really need.  
Do not judge or think for others. This workshop gave 
me the opportunity to improve myself in many ways.”

Pattra Tiratithsakul
(2nd year Interior Architecture)
“Working with other people from different background 
is not easy, but it is good opportunity to learn from 
what other people think. This made me found out 
that communication is the most important key when  
working with many people. This workshop has also 
encouraged me to dare to make the mistake and know 
how to learn from the mistake.” 

YE-SYUAN
(1st year Graduate level in Social Enterprise)
“A great challenge in this program other than language 
difficulty is cross-cultural cooperation, this very village 
really widens my viewpoints about so many things: 
Thai culture, Thai people. When I face the truth from 
locals, I realize that co-operation is vital. It could make 
our own lives better if we learn how to cooperate with 
each other.” 

Artittaya Chalermwutanon
(3rd year Industrial Design)
“I think this workshop give me more than knowledge, 
skills and friends, it have improved my communication 
skills in both Thai and English. I hope that there would 
be more of this kind of workshop because it gives me 
the experience and skills that I never have imagined 
existed”  

The results of the workshop showed a well-rounded 
approach to improve the community wellbeing.  
Students’ final proposals to the community included the 
new system for Community Leaning Centre, Community 
Enterprise for Small Architectural Bamboo Products 
and Constructing Service for instance. But more than 
providing those outcomes, the experiences gained 
was a series of reflective dialogues between workshop 
participants and locals that help unfold complex issues 
and have obviously driven students to step outside their 
comfort zone. Below are reflections from some of the 
workshop participants.

17Issue 6 • September - October 2020



ธนาคาร คุ้มภัย

 การสร้าง “บัณฑิตคุณภาพ” เพื่อออกไปช่วยกันสร้างและ

พัฒนาสังคมคือหน้าที่หลักของ มจธ. ตามวิสัยทัศน์ 5 มุ่งในการ 

“มุง่ธาํรง ปณธิานในการสร้างบณัฑติทีเ่ก่งและด”ี มจธ. จงึได้สร้าง

สภาพแวดล้อมและจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อการ

ปลกูฝังความม ี“จติอาสา” เพ่ือช่วยเหลอืชมุชนสงัคมและประเทศ

ชาติมาอย่างต่อเน่ือง ในนาม “มดอาสา” ซึ่งเป็นการรวมตัวกัน 

ทั้งในส่วนของอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร นักศึกษาเก่า และ

พันธมิตรทั้ งภาครัฐและเอกชนเพื่อร ่วมกันท�างาน โดยได ้

ด�าเนินการมาอย ่างต ่อเ น่ืองต้ังแต ่วิกฤติน�้ าท ่วมใหญ่ในป ี  

พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน เป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนา

นักศึกษาควบคู่ไปกับการศึกษาเล่าเรียนในชั้นเรียน โดยมีกิจกรรม

เด่นๆ ที่ผ่านมาคือ 

 มจธ. ร่วมแรงร่วมใจสู้ภัยนํ้าท่วม 2554 และอุทกภัยต่างๆ 

ที่เกิดขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยในแต่ละครั้ง มดอาสา จะเป็น

ตัวกลางในการรวบรวมสิ่งของรับบริจาคต่างๆ และสร้างนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพ่ือการให้ความช่วยเหลือบรรเทาช่วงน�้าท่วม 

มีมากมาย อาทิ สุขาเคลื่อนที่ รักษ์สิ่งแวดล้อม สุขาลอยน�้า น�้ายา

ก�าจัดรา “ราอะเวย์” ไม้ตรวจกระแสไฟฟ้ารั่ว แกงเผ็ดไก่พร้อมรับ

ประทานเก็บได้นาน 6 เดือน ผลิตน�้าดื่ม “นํ้าใจดื่มได้” และมีเหล่า 

“มดอาสา” ออกพืน้ทีท่ีป่ระสบภยั เพือ่มอบสิง่ของท่ีได้รับบริจาคมา 

และมอบอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งรวบรวมอาจารย์นักวิจัยที่เชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านและนักศึกษาไปช่วยเหลือป้องกันผู้ประกอบการก่อน 

น�้า ข้ึน และกิจกรรมฟื ้นฟู เยียวยาหลังน�้าลดแก ่ภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรมและ SMEs ต่างๆ

 มดอาสา ๙ ท�ากิจกรรมอาสาแก่ประชาชนท่ีมาเข้าเฝ้าฯ  

กราบถวายบงัคมพระบรมศพ โดยได้ร่วมกันผลติยาดม ครวัมดอาสา 

และน�าสิง่ของต่างๆ เพ่ือน�าไปมอบให้ประชาชน ณ ท้องสนามหลวง 

เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกว่า 99 วัน

 มดอาสา มจธ. สู้ภัยโควิด - 19 ได้เร่ิมท�างานร่วมกันต้ังแต่

เดอืนมีนาคม 2563 โดยนําความรู้ ความสามารถ ความเชีย่วชาญ 

มาพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เป็นการเร่งด่วน 

ร่วมกบัการระดมก�าลงัในการผลติ และจดัหาอปุกรณ์ป้องกนัตนเอง 

ขั้นพื้นฐานที่ขาดแคลน โดยได้รับการสนับสนุน และประสาน

ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ส่งมอบให้กับ 

โรงพยาบาลต่างๆ และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลาของสถานการณ์การระบาด

 นอกจากนี้แล้ว มจธ. ยังมีการทํางานที่จะใช้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม 

ในถิน่ทรุกนัดารมาอย่างต่อเนือ่ง มพีืน้ทีป่ฏบิตังิานในภูมภิาคต่างๆ 

กระจายอยู่ทั่วประเทศและยังมุ่งเน้นชุมชนด้อยโอกาส รวมทั้ง 

ในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยอีกด้วย เปรียบเสมือนห้องปฏิบัติการ 

ในสังคม/ชุมชน หรือที่เรียกกันว่า “Social Lab” ซึ่งเป็น 

แหล่งเรียนรู้ของ “มดอาสา” นักศึกษา บุคลากรและศิษย์เก่า 

มจธ. โดยการท�างานร่วมกบัเครอืข่ายทีม่เีป้าหมายในการแลกเปลีย่น 

เรียนรู้และพัฒนาชุมชนร่วมกัน มีการพัฒนาโจทย์วิชาการเพื่อ

การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และประยุกต์ความรู้และเทคโนโลยี

ให้เหมาะสมกับการใช้งานของชุมชน การพัฒนาความเข้าใจ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคมและชุมชนกับวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี สร้างความรู้ใหม่ นวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของชุมชน 

 กิจกรรมท้ังหมดเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจาก “จิตอาสา” ของ 

กลุม่นกัศึกษาทีเ่รยีกว่า “มดอาสา” ผลลพัธ์และผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

จากกิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่่เพียงเติมเต็ม ลดความเหล่ือมล�้า 

สร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย แต่ยังเป็นส่วนหนึ่ง 

ของ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 2030” ที่ส�าคัญที่สุด  

คือ เป ็นการปลูกฝ ังให ้ทุกคนตระหนักถึงคุณธรรมพ้ืนฐาน  

มีจิตสาธารณะ รู้จักการท�าประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่านึกถึง

ประโยชน์ส่วนตน ได้เรียนรู้ศึกษาจากการปฏิบัติจริง เพ่ือพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่องบนฐานของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและจิต

สาํนึกเพือ่ส่วนรวม เพือ่จะเป็นบณัฑติทีมี่ความรู้คูค่ณุธรรมต่อไป

สร้างความรู้ อุ้มชูสังคมไทย

“ตั้งแต่ กําเนิด มจธ. เราได้เรียนรู้ ร่วมกับชุมชนบนผืนดิน 
 นอกรั้วมหาวิทยาลัยมาตลอด ความรู ้ถูกผลัดกันสอน  
 ประสบการณ์ผลัดกันแลกเปล่ียน เพื่อเรียนรู้กับชาวบ้าน  
 แม ้แต ่ เด็กเล็กหรือผู ้ เฒ่า ก็ ให ้ความรู ้ ได ้ เราจึงเป ็นน้ํา 
 ไม่เต็มแก้วอยู่เสมอ เพื่อเรียนรู้และแบ่งปัน ”

 ข้อความจากหนังสือ “Social lab เรียนรู้คู่ชุมชน” 2557

มดอาสา : มจธ. สร้างคนดี
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ณัฐเศรษฐ์ ภิรมย์เศรษฐกุล

นอนน้อย

 รศ. นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม ภาควิชาอายุรศาสตร์  

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าศูนย ์

นิทราเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า  

“เราต้องการให้เกิดความตื่นตัวของสังคมว่าการนอนมีความส�าคัญ 

ตั้งแต่คุณภาพการนอน ชั่วโมงการนอนเป็นยังไง และอยาก 

ให้รู ้ว ่าจริงๆ มีโรคของการนอนเยอะแยะ เช่น การนอนกรน  

การหยุดหายใจ ขากระตุกหรือละเมอ ถ้ามีความผิดปกติของ

การนอนเหล่าน้ีก็จะส่งผลต่อชีวิตเรา ในเวลากลางวันด้วย  

อาจท�าให้คณุภาพชวีติไม่ด ีหรอือาจท�าให้เกดิโรคแทรกซ้อนตามมา 

เช่น ไขมนั ความดันโลหติสงู เส้นเลอืดสมอง เส้นเลอืดหวัใจ เป็นต้น”

 “นอกจากน้ีเวลานอนไม่หลับ อันดับแรกต้องหาสาเหตุก่อน  

ถ้าจะแก้แบบยั่งยืนต้องแก้ที่สาเหตุ ส่วนใหญ่ไม่แนะน�าให้ใช้ 

ยานอนหลับ แต่ถ้าเป็นช่วงสั้นๆ เช่น ช่วงนี้จ�าเป็นจะต้องนอน หรือ 

จะมีผลต่อชีวิตประจ�าวัน ก็สามารถใช้ช่วงสั้นๆ ได้ แต่ในระยะยาว 

จะมีปัญหาเร่ืองการติดยานอนหลับและต้องเปลี่ยนยาไปเร่ือยๆ 

และที่เราคุยกันว่ายานอนหลับไม่ได้ท�าให้เราหลับดี ท�าได้แค่ให้เรา 

นิ่งเฉยๆ การนอนของเราจะมีคุณภาพไม่ดีเลย เพราะฉะนั้นถ้าเรา 

กินยานอนหลับ ส่วนใหญ่เราก็จะยังง่วงเหมือนเดิมไม่ได้ดีขึ้น”

 รศ. นพ.ณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่า “ไม่ควรใช้ยานอนหลับ ถ้า 

นอนไม่หลับต้องลุกจากเตียง ถ้ายังพยายามนอนต่อไปบนเตียง 

จะเหมือนการสอนให้สมองเราเคยชินกับการตื่นอยู่บนเตียง ท�าให้

รู ้สึกว่าอยู ่บนเตียงไม่ต้องนอนก็ได้ หากนอนไม่หลับ ถ้าง่วง 

ค่อยกลบัมานอนใหม่ อกีเรือ่งคอืนาฬิกา แนะน�าว่า ไม่ควรดนูาฬิกา 

เพราะจะท�าให้เรากังวลว่านอนใช้เวลานานเท่าไหร่ เหลือเวลา 

อกีเยอะแค่ไหนถงึจะตืน่ จงึแนะน�าว่า นาฬิกามไีว้ปลกุอย่างเดยีวพอ”

คณุเคยรูส้กึตืน่มาแล้วยังงวัเงีย ไม่สดชืน่ ท้ังท่ีก็นอนครบ 
8 ชั่วโมงหรือไม่? เราเชื่อว่าหลายคนเคยประสบปัญหา 
แบบน้ี และมักเถียงกับตัวเองบ่อยครั้งว่า “นอนก็เยอะ 
ท�าไมยังง่วง” ท้ังน้ีการนอนคือกิจวัตร 1 ใน 3 ของ 
ชีวิตเราท้ังชีวิต ดังน้ัน เราควรให้ความส�าคัญไม่น้อย 
ไปกว่าการทานอาหารและการออกก�าลงักาย เตยีงนอน  
จึงกลายเป็นท่ีพักใจพักกายยามเหน่ือยล้า ดังค�าท่ี 
บอกว่า เหนื่อยกายแค่นอนพักก็หาย  

ขอขอบคณุข้อมูลจาก  www.thaihealth.or.th

นอนนะ

เคล็ดลับ 12 ประการ เพื่อการนอนหลับที่มีประสิทธิภาพ

 เข้านอนและตื่นนอนเวลาเดิมทุกวัน การนอนตื่นสายขึ้นในช่วง 

 สุดสัปดาห์ไม่สามารถชดเชยการอดนอนระหว่างสัปดาห์ได้อย่าง 

 สมบูรณ์และท�าให้ตื่นยากขึ้นในเช้าวันจันทร์

 พยายามออกก�าลังกายอย่างน้อย 30 นาที เป็นประจ�าเกือบทุกวัน  

 แต่ไม่ควรออกก�าลังกายอย่างน้อย 2–3 ชั่วโมงก่อนเวลาเข้านอน

 หลกีเลีย่งคาเฟอนีและนโิคตนิทีม่อียูใ่นกาแฟ โคล่า ชาบางประเภท  

 และช็อกโกแลต

 หลีกเล่ียงเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ก่อนนอน และหากดื่มหนักอาจมี 

 ส่วนท�าให้หายใจผิดปกติตอนกลางคืน และยังมีแนวโน้มจะตื่น 

 กลางดึกเมื่อแอลกอฮอล์หมดฤทธิ์ด้วย

 หลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มมื้อใหญ่ยามดึก อาจท�าให้มีอาการ 

 อาหารไม่ย่อย ซึง่รบกวนการนอนหลบั ขณะทีก่ารดืม่น�า้มากเกนิไป 

 ตอนกลางคืนอาจท�าให้ตื่นมาปัสสาวะบ่อยครั้ง

 หากเป็นไปได้ หลีกเลี่ยงยาที่ประวิงเวลานอน หรือรบกวน 

 การนอนหลับของคุณ

 อย่างีบหลังบ่ายสาม อาจท�าให้เคลิ้มหลับยากขึ้นตอนกลางคืน

 ผ่อนคลายก่อนเข้านอน เช่น อ่านหนังสือ หรือฟังเพลง

 แช่น�้าอุ่นก่อนนอน ช่วยให้ผ่อนคลายและท�าอะไรช้าลงจึงพร้อม 

 จะนอนหลับมากขึ้น

 ท�าห้องนอนให้มืดเย็น และปลอดอุปกรณ์ไฮเทค ก�าจัดทุกสิ่ง 

 ในห้องนอนที่อาจดึงความสนใจของคุณไปจากการนอนหลับ เช่น  

 เสียงรบกวน แสงสว่างจ้า เตียงที่นอนไม่สบาย หรืออุณหภูม ิ

 ห้องอุ่นๆ

 สัมผัสแสงแดดในปริมาณพอเหมาะ พยายามออกไปสัมผัส 

 แสงแดดธรรมชาติอย่างน้อยวันละ 30 นาที

 อย่านอนตาค้างอยู่บนเตียง หากพบว่านอนไม่หลับ ลองลุกขึ้น 

 มาท�ากิจกรรมที่ช่วยให้ผ่อนคลายจนกว่าจะง่วง
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 เมื่อเร็วๆ น้ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 

ได้ร่วมลงนามสานต่อความร่วมมือกับ ยาคอบ เยนเซ่น ดีไซน์ สตูดิโอ

ออกแบบชั้นน�าระดับโลกจากประเทศเดนมาร์ก หลังจากความส�าเร็จ

ตลอด 5 ปีทีผ่่านมาของ Jacob Jensen Design | KMUTT Bangkok 

ที่มุ่งมั่นส่งผ่านวัฒนธรรมการออกแบบ ให้ความรู้และทักษะด้านดีไซน์ 

โดยเน้นความยั่งยืนแบบสแกนดิเนเวียให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ๆ ของ

มหาวทิยาลยั โดยผ่านการให้ค�าปรกึษาด้านการออกแบบเชงิปฏิบัตกิาร 

และช่วยยกระดับงาน รวมถึงการแก้ปัญหาที่ใช้การออกแบบเข้ามา

ช่วยให้กับบริษัทต่างๆ ในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ซึ่งนับได้ว่าความร่วมมือน้ี ถือเป็นครั้งแรกระหว่างประเทศไทย และ

ประเทศเดนมาร์ก ในการจับมือกันเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

(Creative Economy) อย่างครบวงจรในภูมิภาคนี้ 

 โดยในความร่วมมือต่อเนื่องในคร้ังนี้ ทั้ง 2 ภาคส่วนเล็งเห็น 

ถึงความส�าคัญของงานออกแบบเชิงลึกที่สร้างความยั่งยืนท้ังต่อ 

สิ่งแวดล้อม สังคม และเป็นปัจจัยส�าคัญในภาคธุรกิจที่จะช่วยยกระดับ 

งานออกแบบเชิงอุตสาหกรรมของประเทศไทยไปสู่นานาชาติ จึงได ้

ขยายกลุ่มเป้าหมายและพร้อมที่จะยกระดับไปเป็นการให้ความรู ้ 

ทั้งด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบแบรนด์ และออกแบบ 

วิธีการแก้ปัญหาขององค์กรให้กับระดับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และ 

ผูป้ระกอบการของประเทศ ผ่านศนูย์นวตักรรมเพือ่สงัคม หรอื Center 

of Innovation for Society (CIS) และบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการ 

และนวัตกรรม มจธ. - GMI ที่เป็นสถาบันที่สร้างผู้น�าในเชิงนวัตกรรม 

อีกด้วย ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสในการเข้าถึงภาคส่วนธุรกิจเพื่อ 

ขับเคลื่อน Creative Economy ของประเทศได้มากยิ่งขึ้น 

มจธ. และยาคอบ เยนเซ่น 
ดี ไซน์ สตูดิโอดี ไซน์ชั้นน�า 
ต่อยอดความร่วมมือ 

ผศ. พรยศ ฉัตรธารากุล

ยกระดับ young talent
สู่กลุ่มผู้บริหารแถวหน้า 
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 “ส�าหรับประเทศไทย ความร่วมมือระหว่าง มจธ. และ ยาคอบ 

เยนเซ่น ดีไซน์จะช่วยกระตุ้นการตระหนักเรื่องการดีไซน์อย่างยั่งยืน 

เป้าหมายของความร่วมมือในคร้ังนี้ คือ ผลักดันให้ผู้บริหารที่มีหัวคิด

ใหม่ ให้ลงมอืดไีซน์อนาคตก้าวต่อไปของบรษิทัมากกว่าจะนัง่รอโอกาส  

ดังนั้น Executive Education ท่ีเป็นหลักสูตรส�าหรับกลุ่มผู้บริหาร

ชั้นน�านี้ จะสอดคล้องไปกับสิ่งที่ ยาคอบ เยนเซ่น ดีไซน์ สอน Young 

Talent รุ่นใหม่ของ มจธ. มาโดยตลอด ทั้งนี้เพ่ือพาพวกเขาก้าวไป

เป็นดีไซน์เนอร์ระดับโลกในวันข้างหน้า สามารถสรรค์สร้างงานดีไซน์ 

ทีจ่ะเป็นท่ีจดจ�าอกีมากมายให้กับบรษิทัชัน้น�าต่างๆ และพาประเทศไทย

ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)  

ได้อย่างแท้จริง” ลาร์ส โคลินด์ ประธานบริหาร Kolinds A/S และ  

ยาคอบ เยนเซ่น ดีไซน์ กล่าวถึงความมุ่งหวังและสิ่งที่จะเกิดขึ้น 

สืบเนื่องจากความร่วมมือครั้งนี้ 

 ทางด้าน รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตยี อธกิารบดมีหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า “Jacob Jensen Design | KMUTT 

Bangkok จัดว่าเป็นความร่วมมือในล�าดับแรกๆ ที่เป็นก้าวส�าคัญใน

การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้เท่าทันกับความต้องการทางธุรกิจ 

ทั้งในและต่างประเทศ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคม  

ภายใต้รูปแบบ Design Innovation Practice School (DIPS) มจธ. 

ที่เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเชื่อมต่อมหาวิทยาลัยกับ 

ภาคธุรกิจและชุมชนอย่างใกล้ชิด มจธ. มุ่งที่จะสร้างความเป็นเลิศ

ทางการศึกษา สร้างหลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบโดยปรับรูปแบบ 

การเรียนรู ้จากในห้องเรียนเป็นการเรียนรู ้ผ่านประสบการณ์จริง 

ในสตดูโิอและศนูย์การเรยีนรูช้ัน้น�าทัง้ในและต่างประเทศ ซึง่ในเรว็ๆ นี้  

ทาง มจธ. มีแผนในการขยายความร่วมมือกับทั้งภาคการศึกษาและ 

ภาคธุรกิจ เพื่อต่อยอดแนวคิดนี้ไปสู่การเติมเต็มระบบนิเวศทาง

นวัตกรรม (Innovation Eco-System) ณ อาคาร KX เพื่อตอบโจทย์

การพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพทางการแข่งขันอย่างรวดเร็วและ

ยั่งยืน”

 โดยในงานประกาศความร่วมมือครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ยอน  

ธอร์การ์ด เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจําประเทศไทยและกัมพูชา 

เข้าร่วมเป็นประธานในพิธี ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก ณ 

ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการสนับสนุนความร่วมมือนี้มาโดยตลอด 

นับตั้งแต่ปี 2012 จนปัจจุบัน โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า 

 “ผมขอแสดงความยินดีกับการขยายความร่วมมือระหว่าง 

มจธ. และ ยาคอบ เยนเซ่น ดีไซน์ในครั้งนี้ ในปี 2021 นี้เองที่จะเป็น 

ปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ ์ระหว่างประเทศเดนมาร์ก 

และประเทศไทยครบรอบ 400 ปี ผมจึงอยากเป็นแรงผลักดันส�าคัญ 

ในการมาร่วมกันสานต่อความสัมพันธ์ ร่วมกันพัฒนา และค้นหา

ทางออกเพื่อความยั่งยืน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อท้ังสองประเทศ  

ดั่งเช่นความร่วมมือที่น่าชื่นชมระหว่าง มจธ. และ ยาคอบ เยนเซ่น

ดีไซน์ ในครั้งนี้”
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ปณัฏฐพร มีชัย

 จากการท่ีได้มโีอกาสได้สนทนากบัท่านอาจารย์ “ดร.กฤษณพงศ์ 

กีรติกร” ปูชนียาจารย์ของชาวมดวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งท่านมีความ

ห่วงใยในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยอาจารย์ได้เสนอแนวทางในการ 

ช่วยเหลือให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู ้อย่างต่อเนื่องใน

สถานการณ์ท่ีต้องเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ จึงได้เกิดการรวมพลังของ  

“ชาวมดไฟฟ้า” (นักศึกษาเก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) ในการ

ด�าเนินโครงการน�าร่อง “ราชบุรีโมเดล” ขึ้น เพื่อเข้าไปช่วยแก้ปัญหา 

ให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีอย่างเร่งด่วน โดยใช้แนวทาง 

ของอาจารย์ในการน�าเอาเทคโนโลยีที่สามารถสร้างโอกาสในการ 

เรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้น รวมทั้งระดมทุนจัดซื้อสื่อการเรียน 

การสอน อุปกรณ์การศึกษาท่ีขาดแคลน และสนับสนุนอาสาสมัคร 

ช่วยคร ูเรยีกว่า “อาสาสมคัรศกึษาประจ�าหมูบ้่าน (อศม.)” ในการช่วยให้

เกิดการเรียนการสอนในโรงเรียนและหย่อมบ้าน ซึ่งน�าร่องในโรงเรียน  

5 แห่ง คอื โรงเรยีนกลุ่มนักข่าวหญงิ 2 (บ้านบ่อหว)ี  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 

โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 และโรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์  

และโรงเรียนรุจิพัฒน์ ท่ีมีนักเรียนทุนพระราชทานการศึกษาสมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.)  

รวมนักเรียนในโครงการกว่า 2,500 คน

มจธ. กับจิตอาสาพลัง “มด”
คืนบาง โครงการน�าร่อง “ราชบุรีโมเดล”

 ผศ.สนั่น สระแก้ว
	 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	 และนักศึกษาเก่าภาควิชาไฟฟ้า	คณะวิศวกรรมศาสตร์

 ด้วยวกิฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  
อันส่งผลกระทบไปในหลายภาคส่วน รวมท้ังในส่วนของ 
ภาคการศึกษา โดยเฉพาะกับสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลจาก
ตัวเมืองท่ีไม่สามารถปรับตัวสําหรับสภานการณ์ท่ีต้องเผชิญ 
ด้วยสภาวะปัญหาต่างๆ อาทิ ขาดแคลนอุปกรณ์สนับสนุน 
จาํนวนครขูองโรงเรียนไม่เพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอน
ที่มีความจําเป็นต้องเว้นระยะห่าง และเหลื่อมเวลา 
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 ในการด�าเนินการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนก�าลังทรัพย์ และ

สิ่งของทั้งในนามส่วนตัว และนิติบุคคลกว่า 100 ราย รวมมูลค่ากว่า 

500,000 บาท เพือ่เป็นงบประมาณในการจดัซือ้อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ 

โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เครื่องขยายเสียง และโทรศัพท์มือถือส�าหรับ

การสร้างจดุการเรยีนการสอนตามหย่อมบ้าน และศนูย์ต่างๆ ในชมุชน 

อาท ิบ้านนกัเรยีน วดั โบสถ์ครสิต์ และ ศาลาประชาคมในหมูบ้่าน  และ

อกีก�าลงัสนบัสนุนท่ีส�าคญั คอื  แรงก�าลงัจากมดหลาย ๆ  ท่าน ทีร่่วมกนั 

ลงพื้นที่ศึกษาสถานการณ์ ซึ่งพบว่าทุกโรงเรียนประสบปัญหาด้าน

อินเทอร์เน็ต ขาดแคลนโทรทัศน์ สื่อการสอน จึงได้วางแผนช่วยเหลือ

แต่ละโรงเรียน ระดมทุน อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุน และเข้าพ้ืนที่เพ่ือไป

ช่วยกันติดตั้งจนเสร็จสมบูรณ์ 

 อกีปัญหาหนึง่เมือ่การเรียนการสอนต้องเปล่ียนไป นกัเรยีนท่ีต้อง 

ไปเรียนในโรงเรียนต้องมีมาตรการการเว้นระยะห่าง ท�าให้ต้อง 

ลดจ�านวนการรวมตัวกันในห้องเรียน จึงจ�าเป็นต้องมีการเสริมทัพ 

กลุ่ม อศม. กว่า 60 คน เพื่อสนับการเรียนการสอนในจุดหย่อมบ้าน 

ที่ติดตั้งอุปกรณ์ไว้กว่า 50 แห่ง โดยงบประมาณจ้างงาน อศม. นี้ได้รับ 

การสนับสนุนจากรัฐบาลส่วนช่วยบัณฑิตว่างงาน และงบประมาณ 

จาก มจธ. ราชบุรี 

 นอกจากนี้ พลังมดของพวกเรายังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

จากจุดเริ่มต้นของโครงการน�าร่องราชบุรีโมเดล ต่อยอดสู่โครงการ 

อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการสร้างงานและอาชีพที่ยั่งยืนตามบริบท

ของโรงเรียน ได้แก่ การให้การสนับสนุนการผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือน  

การอบแห้งสินค้าเกษตรของท้องถิ่น โต๊ะตัดผมพร้อมอุปกรณ ์

รวมทั้งวางแผนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่างไฟฟ้าให้กับครู 

และนักเรียน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดท�าให ้ 

ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้จึงต้องชะลอโครงการดังกล่าวไว้ แต่ก็จะมี 

การปรับแผนเพื่อสามารถด�าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง

 ความสําเร็จของโครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าไม่ได้รับ 
คําแนะนําที่ดีจากท่านอาจารย์กฤษณพงศ์ ท่ีชักชวนพวกเราให้มา 
ร่วมมือร่วมใจกัน และได้มีโอกาสในการทําส่ิงดีๆ ผมขอเป็นตัวแทน 
ท่ีจะกล่าวขอบคุณพลังมดผู้มีจิตอาสาที่คืนบาง (มด) เพ่ือมา 
ช่วยเหลือสังคมให้รอดผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งน้ี และสร้างโอกาส 
ให้กับเด็กๆ ที่จะเป็นกําลังสําคัญของประเทศเราต่อไปในอนาคต 
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อย�างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนสู�การเป�นมหาว�ทยาลัย
ดิจ�ทัลนั้น ต�องอาศัยความร�วมมือกันจากทุกภาคส�วน

 มอ�รพ �มหใบสิ�งรัด�ปเิตคนศัทีมราก ..อืค ญัคำสละสิ�งที่แ
งาทงอ�ชน�ปเอข STE �ตซไบ็วเยดโ �ชใบัรปปไยีลโนโคทเำน

หนึ่งที่ช�วยเตร�ยมความพร�อมในการพัฒนาทักษะทาง
รากงอ�ตณุคบที่บแนใ�ชใ�ตกุยะรปปไำนอเพ�่ ียลโนโคทเนา�ด  

…ญัคำสวา�ก
ลัทจ�ิดยัลายทว�าหมน�ปเราก�ูส

เพราะทุกเทคโนโลยีล�วนมีบทบาทสำคัญ และมีความหมายในทุกด�านของชีว�ต
ความต�องการและความจำเป�นในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช�ในป�จจ�บันเพ��มมากข�้น
ดังนั้นมหาว�ทยาลัยจ�งต�องปรับตัว และสร�างวัฒนธรรมที่เอื้อต�อการเร�ยนรู�..

(Digital Transformation)

..กิชามสรคัมส
 ๆีดยีดเอไาหน�คพ�่อเ

ณุคบักะามหเ

ets.kmutt.ac.th

ETSKMUTT

ets@mail.kmutt.ac.th

ที่

ดังนั้น ETS หรือทีมพัฒนาและบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อ
การ  าษกึศ (Education Technology Development and 
Integration Support) ลูมอขอนสเำนรากบบแปูรานฒัพดไงึจ 

นาผ ยางดไงึถาขเถรามาสนคกุทหใาษกึศรากอเพื่ียลโนโคทเ
เว็บไซต ets.kmutt.ac.th เพราะเราเขาใจวาแตละบุคคลมี

 งอขนวสนใลูมอขอนสเำนงึจารเ Technology Review โดย
จ กวดะสะลแยางหใอเพื่ นางชใรากมูหดวมหมาตอืมงอครื่เกนแำ

gnippaM dniM ,noitacfiimaG ,egarotS duolC นชเ าหนครากอต  
เปนตน ซึ่งอธิบายวิธีการใชงานทีละขั้นตอน (Step by Step) 
ในรูปแบบ Video และ Infographic นอกจากนี้ยังทำใหเกิด 

)tnemmoC( น็หเดิคมาวคงดสแถรามาสนคกุทยดโดไ ytinummoC  
บบแปูรนใียลโนโคทเนางชใรากณรากบสะรปะลแคินคทเนปงบแ

นักมวร ๆงาต

ไมวาจะเปนอาจารย บุคลากร มจธ. หรือบุคคลภายนอกก็
สามารถใชงานเว็บไซตได ดวยการสรางบัญชีผูใชใหม (สำหรับ 
บุคคลภายนอก) เพียงเทานี้ก็จะสามารถดาวนโหลดคูมือการใช

นาอวไบ็กเมาวคทบ )niP( ดุมหกป มรกแรปโ/นัชคเิลพปอแนาง
ดไงลัหยาภ

สามารถในการเรียนรูแตกตางกัน
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ในมุมมองของคุณคืออะไร

“เปลี่ยนกระบวนทัศน�ใหม�..จากมนุษย�เป�นใหญ�
สู�ระบบนิเวศเป�นใหญ� จากแยกส�วนสู�องค�รวม

จากเอาตัวรอดสู�การแบ�งป�น
ดูแลคนที่ลำบากกว�าเราเสมอ”

คุณสุเมธ ท�านเจร�ญ
ที่ปร�กษาศูนย�ส�งเสร�มและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง

และโครงการตามพระราชดำร�

“การร�วมมือกันทำงานเป�นทีมอย�างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาสมรรถนะตนเองอย�างต�อเนื่อง

การรู�เท�าทันและใช�สื่อเทคโนโลยีอย�างเหมาะสม
และการช�วยเหลือซึ่งกันและกัน

เพ�่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม”

รศ. ดร.พรปภัสสร ปร�ญชาญกล
อาจารย� คณะครุศาสตร�อ�ตสาหกรรมและเทคโนโลยี

“ผู�ที่เร�ยนรู�เพ�่อพัฒนาสิ�งต�าง ๆ
ให�ดีข�้นอยู�เสมอ”

ผศ. ดร.กฤติกา ตันประเสร�ฐ
ผู�อำนวยการสถาบันการเร�ยนรู�

Change Agent

"มีน้ำใจ ใส�ใจ ไว�ใจกันให�มากข�้น
รวมทั้งต�องพัฒนาทักษะตัวเอง

ให�เหมาะสมกับงาน”

ดร.แสงกฤช กลั่นบุศย�
อาจารย� คณะว�ทยาศาสตร� 

“คาดหวัง ลงมือทำ และสร�างศรัทธา
ตามเป�าประสงค�ที่ดี

 เพ�่อให�สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง”

คุณปนาลี แทนประสาน
รักษาการผู�อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา

“ผู�นำการเปลี่ยนแปลงที่เป�นประโยชน�
เกิดผลกระทบในเชิงบวก เป�นไปเพ�่อการ

พัฒนาตนเอง สังคม มจธ. และประเทศชาติ”

คุณปนัดดา พ�วงพ�
หัวหน�ากลุ�มงานช�วยเหลือทางการเง�นแก�นักศึกษา

“มหาว�ทยาลัยผลิตบัณฑิตที่คิดดี ทำดี
มีความสามารถ กายใจเป�นสุข

มีความรับผิดชอบต�อสังคม ส�งผลให�เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป�นสังคมที่ดี

ประชาชนมีความสุข”

ดร.อร�ยา พรหมสุภา
ผู�อำนวยการสำนักงานมหาว�ทยาลัยสัมพันธ�

“ทุกคนที่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลง
โดยยืนบนหลักสำคัญ คือ รู�เท�าทัน

ความเปลี่ยนแปลง เข�าใจคน เข�าใจวัฒนธรรม 
มีแนวคิดทันสมัย สรรสร�างนวัตกรรม 

รับผิดชอบต�อสังคม และพัฒนาตนเองอยู�เสมอ 
เพ�่อขับเคลื่อนชุมชน สังคม และประเทศชาติของเรา”

นายวรกันต� บุญช�วยรอด
นักศึกษาภาคว�ชาครุศาสตร�อ�ตสาหการ

คณะครุศาสตร�อ�ตสาหกรรมและเทคโนโลยี

“คนที่สร�างความเปลี่ยนแปลง
ทำให�องค�กรมีการพัฒนา มีการสื่อสารที่ดี

มีความน�าเชื่อถือ และสามารถรับแรงกดดันได�
เร�ยนรู�เทคโนโลยี เพ�่อเท�าทันโลกสมัยใหม�

นำมาใช�ให�เกิดประโยชน�กับองค�กร”

 นางสาวรัตนภรณ� นาคมั่น
 นักศึกษาภาคว�ชาครุศาสตร�อ�ตสาหการ

 คณะครุศาสตร�อ�ตสาหกรรมและเทคโนโลยี

“ผู�นำ หร�อผู�ที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
โดยมีคุณสมบัติในการเข�าใจคน สามารถทำให�

ทุกคนมีส�วนร�วม มีความเป�นผู�นำ มีจ�ดยืน 
มีความรับผิดชอบทางสังคม และต�องเร�ยนรู�

และพัฒนาตัวเองสม่ำเสมอ”

นายวงศธร พัชรเปล�งสี
นักศึกษาภาคว�ชาว�ศวกรรมอิเล็กทรอนิกส�และโทรคมนาคม

คณะว�ศวกรรมศาสตร�

“เร�ยนรู�พัฒนาตน รู�เท�าทันการใช�เทคโนโลยี
 เร�ยนรู�รูปแบบผ�านออนไลน� 
 สร�างนวัตกรรม สร�างสังคมดิจ�ทัล”

 นางสาวจ�ฑาทิพย�  รัตนาธรรมวัฒน�  
 นักศึกษาเก�า สาขาว�ชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ 



Project หนึ่ง
ต�องพ�่ง Skills อะไรบ�าง
น้องๆ คงเคยได้ยินคําว่า “เจ้าโปรเจค” คนแบบไหนกันนะ 
ท่ีน ้องจะเรียกว่า เจ ้าโปรเจค ส่วนใหญ่มักจะเป็น 
เพื่อนท่ีริเริ่ม ส่ิงใหม ่ๆ ชอบมีแผนการท่ีจะทํา น่ันน่ี 
อยู ่ตลอดเวลา หรืออยู ่ เฉยๆ ไม ่ ได ้  ใช ่หรือเปล่า  
เอาล่ะ!! วันน้ีเรามานําเสนอ 5 ทักษะท่ีควรมีในการ 
ท�าโปรเจคให ้ส�า เ ร็จ  เพราะไม ่ว ่าการเรียนหรือ 
การทํางาน ทุกคนต้องทําโปรเจคด้วยกันท้ังน้ัน ย่ิงเป็น 
โลกในศตวรรษท่ี 21 คนท่ีสามารถบริหารจัดการ
โครงการได้ยิ่งเป็นที่นิยมในตลาด เคยสงสัยหรือไม่ว่า 
กว่าจะสําเร็จหรือลุล่วงไปได้ด้วยดี เราควรมีทักษะอะไร
เป็นพื้นฐานกันบ้าง

การสื่อสาร ทั้งต้องแสดงความเห็น แลกเปลี่ยนกันระหว่าง
เพ่ือนร่วมโปรเจค โดยมีเป้าหมายเดียวกัน เพื่อส่ือสารให้
ตรงประเด็น ชัดเจน เข้าใจ และไม่กํากวม ทักษะนี้จึงสําคัญ
เป็นอย่างมาก

ความเป็นผู ้น�า นอกจากมีความริเริ่ม ติดตามเพื่อให้ 
ถึงเป ้าหมายแล้ว ความเป็นผู ้ตามท่ีดีสําคัญไม่แพ้กัน  
เพราะความสามารถและความถนัดของแต่ละคนไม่เท่ากัน  
ควรเปิดโอกาสและให้เกียรติผู้อื่นด้วย

การปรับตัวและยืดหยุ ่น  เมื่อการดําเนินงาน 
มีอุปสรรคบ้าง แผนการอาจจะไม่ได้เป็นอย่างท่ีหวัง 
การปรับตัวและ ยืดหยุ ่น โดยยัง มีความแน ่วแน ่ ท่ี 
เป้าหมายนั้น เป็นทักษะของผู้ทําโปรเจคไม่แพ้กัน

ความกระตือรือร้น การติดตามแผนงานเพ่ือให้ 
มุ่งถึงผลสําเร็จ ต้องอาศัยแรงกระตุ้นภายในของตนเอง 
อยูต่ลอดเวลา น้องๆ สามารถเริ่มจากคําถามทีว่่า “เราช่วย 
อะไรได้บ้างนะ” ก็ช่วยเพิ่มแรงกระตุ้นในตนเองได้มากขึ้น

ความเชี่ยวชาญในเทคนิค องค์ความรู ้ ท่ีตัวเองมี 
ตามความถนัดเป็นส่ิงสําคัญต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกันในทีม
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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

สังคมสีเข �ยว
มหาว�ทยาลัยแห�งความยั่งยืน
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