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ขอแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาที่ได้เข้ามาศึกษา

ต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีทุกท่าน

Let’s start the journey

ต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้

	 ส�าหรับนักศึกษาท่ีจะเข้ามาสู่รั้ว	 มจธ.	 รุ่นน้ีอาจเป็นรุ่นท่ีต้องจดจ�าไปอย่างยาวนาน	 เพราะเป็นรุ่นท่ีเกิดการแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัส	COVID-19	 ท่ีสร้างปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงในหลายๆ	อย่าง	 แต่มหาวิทยาลัยก็ยังมีความมุ่งม่ันที่จะคงคุณภาพ 
ของการเรียนการสอนอย่างดีเสมอมา	 มีการเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้าน	 ไม่ว่าจะเป็นมาตรการป้องกันด้านสาธารณสุข	 
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีถูกปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์	 และขอให้ค�าม่ันสัญญาว่าจะพัฒนาให้นักศึกษาทุกคนมีทักษะ	 
มีความรู้ความสามารถตามที่คาดหวังไว้ ได้อย่างแน่นอน	

	 การท่ีนักศึกษาได้เข้ามาศึกษาท่ี	 มจธ.	 ถ้ามีความต้ังใจ	 มีวินัย	 และมีความรับผิดชอบ	 ก็จะสามารถส�าเร็จการศึกษา
ออกไปเป็นบัณฑิตที่ภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร	ี โอกาสน้ี	 ผมขออวยพรให้นักศึกษาทุกคน 
มีความส�าเร็จ	ประสบความคาดหวังตามท่ีต้ังใจ	 	 และสามารถใช้ชีวิตอยู่ใน	มจธ.	 ได้อย่างมีความสุข	จบออกไปเป็นพลเมืองท่ีด ี
ของประเทศต่อไป

รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิกฤตการณ์ท่ีเกิดขึ้นอาจท�าให้บางส่ิงบางอย่างเปล่ียนแปลงไป	 ผู้คนต่างต้องปรับเปล่ียนวิถี 
ของการเรียน	 การท�างาน	 และการใช้ชีวิตอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้	 แต่ความมุ่งม่ันในปณิธานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในการสร้างบัณฑิตท่ีเก่งและดี	 มีองค์ความรู้ทาง
วิชาการ	 และทักษะรอบด้านท่ีจ�าเป็นในศตวรรษท่ี	21	หรือในอนาคตข้างหน้าท่ีไม่อาจคาดเดาได	้
มจธ.	จึงพร้อมท่ีจะเดินเคียงข้างนักศึกษาในการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ค�าจ�ากัดความของนักศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยจึงไม่ได้จ�ากัดเพียงแค่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา	 แต่เป็นคนทุกช่วงวัยท่ีต้องการ 
เข้ามาเพ่ิมพูนทักษะ	Upskill	Reskill	และหาทักษะใหม่	New-Skill	ล้วนแล้วแต่เป็นสมาชกิของ	มจธ.	
ทั้งสิ้น	เพราะการเรียนรู้จะน�ามาซึ่งความส�าเร็จในเป้าหมายที่ตั้งไว้ของทุกคนได้

ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้

“Welcome	to	KMUTT4Life”

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาใหม่ ปี 2563
และขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนกลับสู่รั้ว มจธ.
ในปีการศึกษาใหม่นี้  ‘Let’s Start the journey’
เริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ของทุกคน

“KMUTT4Life”
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THE WORD
กองบรรณาธิการ 
ภาณุพงศ์ พันธ์บัวหลวง

	 Learning	University	ในความเป็น	มจธ.
	 คอือะไร

	 หากพูดถึง	 Learning	 University	 อาจเป็นค�ากว้างๆ	 ท่ีมอง 

ได้หลากหลายความหมาย	 แต่การเป็น	 Learning University 

ของ มจธ. นั้น คือ การปรับเปลี่ยนสมรรถนะของตนเองเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในอดีตหรือยุคแรกที่มหาวิทยาลัยของเรารับนักศึกษาจากนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 สายสามัญ	 เข้ามาเรียนเพ่ือบ่มเพาะวิศวกร

ที่มีความสามารถเชิงทักษะและวิชาการตอบสนองความต้องการ

ก�าลังคนในเวลานั้นเพื่อพัฒนาประเทศ	 จนเป็นจุดเด่นของวิศวกร

บางมดทีเ่ป็นทีย่อมรบั	แต่ในเวลาต่อมาเพ่ือพัฒนาประเทศได้อย่าง

ยั่งยืน	 มจธ.	 จ�าเป็นต้องสร้างและสะสมความรู้ท่ีเป็นของตนเอง	

มจธ.	ในยุคถัดมา	(ยุคที่สอง)	จึงเน้นการท�าวิจัย	และการเชื่อมต่อ

กับภาคอุตสาหกรรม	 ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีจ�าเป็นนอกเหนือจากการผลิต

บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ตลอดจนการปรับเปลี่ยน

สถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับเพื่อให้มีอิสระและคล่องตัวใน 

การบริหารงบประมาณ	คน	และวิชาการ	จนท�าให	้มจธ.	ยุคที่สอง

เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นท่ียอมรับ 

ทั้งในและนอกประเทศ	 และในปัจจุบัน	 มจธ.	 เล็งเห็นว่าก�าลังคน 

ที่มีทักษะขั้นสูงที่เกิดจากการเรียนรู้ศาสตร์วิชาการท่ีทันสมัย 

และทันความต้องการให้สามารถท�างานท่ีจะเกิดในอนาคตเพ่ือ

พัฒนานวัตกรรมให้กับประเทศได้	 จะเป็นก�าลังคนท่ีต้องการ

ส�าหรับสภาวะดิจิทัลของสังคมศตวรรษท่ี	 21	 มจธ.	 จึงก�าหนด 

แผนยุทธศาสตร์การแปลงรูป (Transforming) มหาวิทยาลัย 

สู่	มจธ.	ยุคที่สาม	เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตและ 

นวตักรรม	เข้าถงึก�าลงัคนทกุช่วงวยั	และภาคการผลติทกุภาคส่วน 

ส�าหรบัสงัคมทีม่สีภาวะดจิทัิล	และนีค่อืมหาวทิยาลยัแห่งการเรียนรู้ 

ในมุมมองของผม

บทสัมภาษณ์

รศ.	ดร.บัณฑิต	ทิพากร
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ

เราเปิดโอกาสให้ทุกคน
ได้เรียนรู้ตามความต้องการ 

และจะอยู่เคียงข้าง
ตลอดชีวิตการทำางานของคุณ

	 กลไกในการพฒันาความสามารถผูเ้รียน
	 ให้ตอบโจทย์สงัคมในยคุนีค้อือะไร

	 สงัคมในศตวรรษที่	21	นอกจากเป็นสงัคมทีค่วามรูเ้ป็นเสมอืน

สินค้าบริโภคหาได้ทั่วไป	สังคมศตวรรษที่ 21 ยังเป็นสังคมที่ 

ไม่เคยหยดุเปล่ียนแปลง และเกดิขึน้อย่างฉับพลัน ไม่คาดคดิ และ 

พลิกผันไปสู ่สิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน	 ท�าให้การด�าเนินการต่างๆ	 

จะมีการหยุดชะงักเป็นช่วงๆ	 เพื่อเปลี่ยนเข้าสู่สิ่งใหม่ๆ	 ท่ีเกิดขึ้น

ตลอดเวลา	 กล่าวคือสังคมศตวรรษที่	 21	 ทุกสรรพสิ่งจะเป็นจริง 

ในช่วงสั้นๆ	หรือเรียกกันว่า	สังคมยุค (สภาวะ) ดิจิทัล (Digital 

Era) หรือยุคพลิกผัน (Disruptive Era)	 นั่นคือความรู ้  

ศาสตร์ อาชีพ และงานจะล้าสมัยเร็วกว่าในศตวรรษที่ผ่านมา	 

ดังนั้นบัณฑิตที่เต็มไปด้วยความรู ้เท่านั้นไม่สามารถเลี้ยงชีพ 

ได้ตลอดชีวิตในสังคมศตวรรษที่	21	เหมือนในสังคมยุคที่ผ่านมา

	 เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าวข้างต้น	 มจธ.	 จึงมีแนวคิดผลิตบัณฑิต

ส�าหรับศตวรรษที่	 21	 เป็นบัณฑิตเชิงรุกที่มีทักษะศตวรรษที่	 21	

และมลีักษณะนิสัย (Character)	ใฝ่เรียนรู้	(Lifelong	Learning)	

เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงสังคม	 (Social	 Change	 Agent)	 และ 

มีความสามารถเปล่ียนแปลงวชิาการความรู้ขัน้สูง	(Transforming	

Knowledge)	ให้สามารถท�างานตอบสนองตลาดงานทีเ่ปลีย่นแปลง

ตลอดเวลา	 ดังนั้นตลอดระยะเวลามากกว่า	 10	 ปีที่ผ่านมา	 มจธ. 

จึงได้พยายามเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเน้นคุณภาพ 

ผลการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีสมรรถภาพ	 หรือ 

ความสามารถท�างานได้	 (Competences)	 จากความรู้ที่เรียนรู้ 

ในศาสตร์สาขาวิชาการ/วิชาชีพต่างๆ	 แทนการถ่ายทอดเนื้อหา

วิชาการความรู้แต่เพียงอย่างเดียว	 ซึ่งการจัดการเรียนการสอน 

ให้ได้คุณภาพผลดังกล่าวนี้	 นักศึกษาจ�าเป็นต้องท�าด้วยตนเอง  

หรือต้อง	Active Learning และการออกแบบหลักสูตรรวมทั้ง 

การจัดการเรียนการสอนจ�าเป็นต้องเปลี่ยนรูปเป็นระบบการ

ศึกษาเชิงผลลัพธ์ (Outcome	Based	Education)	ที่เน้นผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ หรือ	Learning Outcomes (LOs) 
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	 แต่ในปัจจุบันความถี่ของการเปล่ียนแปลงเพิ่มมากขึ้น	และ

สภาวะปกติใหม่	 (New	 Normal)	 ท่ีเกิดขึ้นอย่างชั่วคราวม ี

แนวโน้มที่จะลบล้างสิ่งท่ีมีอยู ่เดิมมากขึ้น	 ดังเช่นสถานการณ์

การแพร่ระบาด	 COVID-19	 มจธ.	 จึงเร่ิมมีแนวคิดบูรณาการ 

การอุดมศึกษา	 (Higher	 Education)	 กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต	

(Lifelong	 Learning)	 โดยการจัดการอุดมศึกษาแบบค่อยๆ	 

เป็นบัณฑิต หรือ	Micro-Credentials	 เมื่อมีคุณสมบัติครบ

ตามท่ีก�าหนดในหลักสูตรแทนการก�าหนดเวลาการศึกษา	 เพื่อ 

ตอบสนองทันความต้องการก�าลังคนสมรรถภาพสูงของตลาดงาน	

และ/หรือความต้องการของผู้เรียนในการท�างานส�าหรับศตวรรษ 

ที่	 21	 ซึ่งระบบการจัดการอุดมศึกษาแบบน้ีจะเน้นการสร้าง 

โมดูลการเรียนรู ้	 (Learning	 Module)	 ท่ีสร้างสมรรถภาพ  

(Competence)	และ/หรือ	สมรรถนะ	(Competency)	ทีเ่กดิจาก 

วิชาการข้ันสูงให้ท�างานได้	 ไม่ใช่จ�านวนรายวิชาและจ�านวน

ชัว่โมงทีต้่องถ่ายทอด	และแต่ละโมดลูสามารถน�ามาต่อซ้อน	ๆ 	กนั	

(Stackable)	ให้สามารถท�างานอื่น	และหรือที่ซับซ้อนมากขึ้นได้

 KMUTT4Life การเรียนรูต้ลอดชวีิต
 ช่วยพฒันาสมรรถภาพและสมรรถนะ
 การท�างานอย่างยัง่ยนื

	 การจัดการศึกษาแบบเดิมๆ	 อาจไม่ใช่ตอบโจทย์การท�างาน 

ได้อีกต่อไป	 การเรียนในระดับอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียน 

การสอนแบบแพ็คเกจ	 ใช้เวลา	 4-5	 ปี	 ในการเรียนรู้อาจไม่ได้ 

พิสูจน์ว่าจบไปแล้วจะสามารถท�างานได้	 เพราะความเปลี่ยนแปลง

ของบริบทต่างๆ	นั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	การจัดการเรียนการสอน

ในรูปแบบ Micro-Credentials	 จึงเป็นทางเลือกให้ที่จะท�าให้ 

ทุกคนที่เข้ามาเรียนใน	มจธ.	สามารถพัฒนาให้เขาเกิดการเรียนรู้ 

และพฒันาศกัยภาพของเขาให้มคีวามสามารถในการท�าสิง่ต่างๆ 

เหล่านั้นได้ ผ่านการเรียนรู้แบบโมดูล (Module)	 ซึ่งเป็นการ

ออกแบบการเรียนรู้	 การวัดผลการเรียนรู้และกระบวนการพัฒนา

เพื่อให้ผู้เรียน	 “ท�าได้”	 ก็จะมีความสามารถพอที่จะน�าการเรียนรู้

ไปใช้และมีประโยชน์กับชีวิตของผู้เรียนทั้งในเชิงของการท�างาน 

หรือในเชิงการสร้างความสามารถพื้นฐานเพื่อที่จะไปเรียนรู  ้

เร่ืองอื่นๆ	 ต่อไปได้	 และเมื่อได้ศึกษาเพิ่มขึ้นความสามารถใน 

เรื่องนั้นๆ	 ก็จะยิ่งเข้มข้น	 มีประโยชน์	 สร้างคุณค่าเพิ่มข้ึนต่อไป	

โดยในแต่ละโมดูลก็จะท�าให้คุณมีทักษะนั้นๆ	 และสามารถออกไป 

ท�างานได้	 และเมื่อการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ท�าให้ผู ้ที ่

เข้ามาเรียนสามารถเรียนรู้ในสิ่งท่ีตนเองสนใจ	 หรือค้นหาตัวเอง 

ตลอดจนเลือกที่จะเรียนรู ้ ได ้ผ ่านการพัฒนาการบริการบน	 

Platform	 ที่มีชื่อว่า	 “KMUTT4Life”  ซึ่งก็จะเป็นตัวที่จะ 

ตอบโจทย์ในเรื่องของ	“การเรียนรู้เพื่อเลี้ยงชีพตลอดช่วงชีวิต” 

กล่าวคอื	ถ้าการเรยีนในโมดลูจ�านวนหนึง่จนมสีมรรถภาพ	และ/หรอื 

สมรรถนะเพียงพอที่สามารถออกไปท�างานได้	 เพื่อตอบสนอง 

ทันความต้องการของตลาดแรงงาน	 และ/หรือความต้องการ 

เฉพาะบุคคลของผู้เรียน	 การเรียนรู้จนได้รับปริญญาบัตรใบแรก 

เพื่อท�างานอาจจะไม่จ�าเป็นอีกต่อไป	 เพราะงานที่เปลี่ยนแปลง 

ตลอดเวลาของสังคมศตวรรษท่ี	 21	 กล่าวคือส่ิงท่ีส�าคัญท่ีสุด 

ไม่ใช่ใบปริญญาบัตร	 แต่คือสมรรถภาพ	 และ/หรือสมรรถนะท่ี 

สามารถท�างานท่ีเกดิขึน้อย่างฉับพลัน	และพลิกผลันสู่งานใหม่นัน้ๆ 

ได้อย่างทันความต้องการของตลาดแรงงานที่เกิดในช่วงเวลาสั้นๆ 

และหากมีความสนใจ	 หรือต้องการพัฒนาสมรรถภาพ	 สมรรถนะ 

ใหม่ๆ	มจธ.	 ก็พร้อมที่จะเป็นสถานที่ที่เข้ามาเรียนได้	 ไม่ว่าจะเป็น 

ในรปูแบบการเรยีนใน	มจธ.	ปกติ	หรอืแบบออนไลน์เพือ่การท�างาน 

ไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตาม	 เราเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้ตามความ 

ต้องการ	 และจะอยู ่ เคียงข้างการท�างานของคุณตลอดชีวิต	 

เพราะการเรยีนรูใ้นทุกช่วงชวิีตจะท�าให้สามารถท�างานท่ีตอบโจทย์

ในทุกเหตุการณ์ของความเปลี่ยนแปลงได้

	 แนวคิดพลิกโฉม	 (Transforming)	 มจธ.ท่ีกล่าวมาข้างต้น 

จ�าเป็นต้องใช้เวลาในการท�าความเข้าใจเนื่องจากเป็นระบบการ 

อุดมศึกษาที่ยังเป็นแนวคิดซึ่งริเริ่มท�ากันในหลายๆ	 มหาวิทยาลัย

ทั่วโลก	 ยังไม่มีค�าตอบที่สมบูรณ์ว่าในท่ีสุดจะได้อะไร	 แต่ความ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่ เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของ 

เชื้อไวรัส	COVID-19	เป็นตัวเร่งหนึ่งที่ท�าให้	มจธ.	ต้องปรับตัวเอง 

ให้เข้ากับเหตุการณ์	 และเปลี่ยนตัวเองตามแนวคิดข้างต้นเร็วกว่า 

ที่ควรจะเป็น	 ดังนั้นในอีกไม่นาน	 นักศึกษาท่ีเข้ามาในรั้ว	 มจธ. 

จะได้เห็นภาพการจัดการอุดมศึกษาใหม่ของ	 มจธ.	 ท่ีเรียกว่า	

“KMUTT4Life” มจธ.ส�าหรับคุณชั่วชีวิต	 การเรียนรู้วิชาการ 

ขั้นสูง	สร้างสมรรถภาพ	และ/หรือสมรรถนะเพื่อท�างานหนึ่งๆ	 ได้ 

เมื่อคุณต้องการ	 และสามารถเป็น	 “บัณฑิต”	 เมื่อมีคุณสมบัติ

ครบตามที่ก�าหนด	 ซึ่ง	 มจธ.	 คิดว่าจะเป็นการจัดการอุดมศึกษาท่ี

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอบสนองสังคม	 (สภาวะ)	 ดิจิทัล	 

หรือสังคมยุคพลิกผันได้ดีที่สุด
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ผมขอฝากถึงนักศึกษาทุกคนของ มจธ.
ให้ใช้ชีวิตของคุณที่อยู่ใน มจธ. ด้วยการ

“ใฝ่เรียนรู้ และพยายาม
ค้นพบตัวเองให้เร็วที่สุด”

English Version
http://tiny.cc/jpbysz

 Learning Space กับ Learning University

	 อีกสิ่งหนึ่งที่ 	 มจธ. ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมากก็คือ	 

“สภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้” หากเข้ามาในพื้นที่

ของ	มจธ.	บริเวณชั้น	1	ของทุกๆ	อาคารจะเป็นพื้นที่ที่เราเรียกว่า	

“Learning Space”	ยกตัวอย่างเช่น	Science	Learning	Space	 

ทีค่ณะวทิยาศาสตร์	กจ็ะเป็นพ้ืนท่ีท่ีเอือ้ต่อการต้ังค�าถาม	หาเหตุผล 

พสิจูน์ความรู้น้ันให้ได้	หรือพืน้ที	่ชัน้	1	อาคารวศิววฒันะ	ทีเ่ราเรยีกว่า 

Innovation	Exchange	ก็จะเป็นพื้นที่ให้สามารถพิสูจน์ความจริง 

ด้วยการลงมือทดลองด้วยการปฏิบั ติจริง	 หากสังเกตแล้ว 

จะพบว่า	พื้นที่ของ	มจธ.	มักจะใช้ค�าว่า	“Exchange”	ไม่ว่าจะเป็น 

อาคารใหม่ท่ีสร้างข้ึนที่	 มจธ.	 บางมด	 อย่าง	 “อาคารการเรียนรู้

พหุวิทยาการ	 หรือ	 Learning	 Exchange”	 เป็นอีกพ้ืนท่ีหนึ่งท่ี

มหาวิทยาลัยต้ังใจให้เกิดสภาพแวดล้อมใหม่	 (New	 Ecosystem)	

ให้ความรู้หมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายจากคนหน่ึงไปสู่คนหน่ึงได้	 โดยมี 

การบริการและนวัตกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดการสร้างการเรียนรู้	 

และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ซึ่งกันและกัน	 โดย	 “X ท่ีอยู ่ใน 

ค�าว่า eXchange” นั้น	 มีท่ีมาจากค�าศัพท์	 2	 ค�า	 คือค�าว่า 

“Transforming” ที่ทางวิศวกรรมศาสตร์ให้ความหมายใน

เรื่องของการเปลี่ยนรูปสู ่มิติที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิง	 

ซึง่ในประเดน็น้ีคอื	การเปลีย่นแปลงจากการเรยีนรูแ้บบถ่ายทอด

รายวิชาไปสู่การเรียนรู้รูปแบบสร้างสมรรถภาพ และ/หรือ

สมรรถนะจากวิชาการขั้นสูง	กับค�าว่า	“Exchange”	ที่หมายถึง 

การแลกเปลี่ยนและเรียนรู ้ระหว่างกัน	 ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์	

นักศึกษา	นักวิจัย	บุคลากร	หรือ	คนภายนอก	ทั้ง	2	สิ่งนี้จึงรวมกัน 

เป็นกุญแจส�าคัญ	 ด้วยความมุ่งม่ันท่ีจะเปลี่ยนแปลงการศึกษา 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู ้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ซึ่งกันและกัน 

ตลอดระยะเวลาที่เข้ามาศึกษาใน	 มจธ.	 ในปัจจุบัน	 และการ 

กลับมาเรียนรู้ในอนาคตข้างหน้า	เพราะ	มจธ. จะเป็น Learning 

University ที่เป็น KMUTT4Life ของคุณไปตลอดชีวิต

 นักศกึษาควรเตรียมตวัอย่างไรท่ีจะก้าวสู่ 
 ส�าหรบัโลกแห่งการเรียนภายใน มจธ.
 ส�าหรบัสังคมแห่งการเรียนรูน้ี้

	 ผมขอฝากถึงนักศึกษาทุกคน	ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาใหม ่
และนักศึกษาปัจจุบันของ	 มจธ.	 ให้ ใช้ชีวิตของคุณท่ีอยู  ่
ใน	มจธ.	ด้วยการ	“ใฝ่เรียนรู้ และพยายามค้นพบตัวเอง 
ให้เรว็ท่ีสดุ”	แม้ว่ารปูแบบการเรยีนการสอนจะเปลีย่นแปลงไป	
แต่ถ้าทกุคนมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู	้เปิดใจ	และค้นหาตัวเอง	 
ก็เชื่อว่า	 ทุกคนจะสามารถจบจาก	มจธ.	 ได้โดยที่ ได้เรียนรู้ 
ในส่ิงที่ ตัวเองชอบ	 สามารถท�าได้ดี 	 และเหมาะกับคุณ 
มากท่ีสุด	 โดยในปีการศึกษาน้ีอาจจะยังไม่ได้เปิดให้มีการ
เรียนรู้แบบ	Micro-Credentials	 อย่างเต็มรูปแบบ	 แต่ใน
รายวิชาพื้นฐานเราจะแบ่งการเรียนรู้เป็นโมดูลที่ท�าให้คุณ
ได้เรียนรู้	อาจจะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่	 แต่ขอให้เชื่อมั่นว่า	มจธ.	
จะอยู่เคียงข้างทุกคนจนกว่าจะจบการศึกษาจาก	 มจธ.	 
ไปอย่างน้อยที่สุดก็คือระดับปริญญาตรีที่แต่ละคนอาจจะ
จบในเวลาที่ต่างกัน	รวมถึงในอนาคตที่ต้องการที่จะกลับมา
เพิ่มพูนความรู้	 หาความรู้ใหม่ในการมา	Upskill-Reskill	
และ/หรือ	Learn-Unlearn	เพราะการเรียนรู้อยู่กับพวกคุณ 
ไปตลอดชีวิต	 และ มจธ. เองก็ยืนหยัดท่ีจะอยู่เคียงข้าง 
การเรียนรูข้องคณุตลอดไป ด้วยการเป็น KMUTT4Life… 
คุณสามารถเข้าเรียนในโมดูลต่าง ๆ ได้ตราบเท่าท่ีคุณมี
ความสามารถตามที่ก�าหนด…

8 Inside KMUTT

Artwork 1-14-1.indd   8 10/10/2563 BE   10:56



ธนากร	กรุงศรี

ผมได้เห็น ความเปลี่ยนแปลงของ
มหาวิทยาลัยไปในทิศทางที่น่าชื่นชม
เป็นอย่างมาก มจธ. ในวันนี้ขึ้นไปยืน
อยู่ในจุดที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ผศ. ดร.ถิรายุ ชุมสาย ณ อยุธยา
นักศึกษาเก่าภาควิชาสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. รุ่นที่ 1

 ความทรงจ�าสมัยเรียนที่ “บางมด”

	 ผมจ�าได้ว่า	 ช่วงแรกที่เรียนอยู่ท่ี	 มจธ.	 คณะฯ	 ยังไม่มี 

อาคารเรียนเป็นของตัวเอง	 พวกเราต้องเรียนบนอาคาร	 CB	 5	 

ชัน้	7-8	ถ้าผมจ�าไม่ผดิ	เนือ่งจากตอนนัน้มนัีกศกึษาอยูป่ระมาณ	

40	คน	พื้นที่การเรียนการสอนเพียง	2	ชั้นจึงดูอบอุ่นเป็นพิเศษ	

จ�าได้ว่า	เนื่องจากเราเป็นรุ่น	1	จึงไม่มีรุ่นพี่โดยตรง	แต่ก็มีรุ่นพี่

จากคณะต่างๆ	รวมตัวกันมาเป็นพี่เลี้ยง	มาให้ค�าแนะน�าในการ

ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย	 ซึ่ง	ณ	ตอนนั้นท�าให้รู้สึกไม่โดดเดี่ยว	

และด้วยความที่เป็นนักศึกษารุ่นแรก	 พวกเรามีโอกาสได้สร้าง

วัฒนธรรมของเราเอง	แต่งเพลงคณะของเราเอง	สร้างประเพณี

การรับน้องซึ่งมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากคณะอื่นๆ

	 เรื่องการเรียนการสอนถึงแม้ว่าอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้าง	 

แต่กต้็องกราบขอบพระคณุคณาจารย์ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ	

ทีทุ่ม่เท	อดทน	พยายามช่วยเหลอืพวกเราซึง่เป็นรุน่แรก	ปัจจบุนั

เมื่อมีโอกาสได้กลับไป	 “บางมด”	 ผมได้เห็นความเปลี่ยนแปลง

ของมหาวิทยาลัยไปในทิศทางที่น่าช่ืนชมเป็นอย่างมาก	ทั้งทาง

ด้านสภาพแวดล้อม	 การสร้างอาคารเรียนใหม่	 และทางด้าน

ชื่อเสียงเชิงวิชาการ	 มจธ.	 ขึ้นไปยื่นอยู่ในจุดที่เป็นที่ยอมรับใน

ระดับสากล

ผมขอฝากถึงนักศึกษาทุกคนของ มจธ.
ให้ใช้ชีวิตของคุณที่อยู่ใน มจธ. ด้วยการ

“ใฝ่เรียนรู้ และพยายาม
ค้นพบตัวเองให้เร็วที่สุด”

 แนะน�าตัว “รุ่นพี่”

	 สวัสดีครับ		ผม	ผศ.	ดร.ถิรายุ	ชุมสาย	ณ	อยุธยา	จบคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	ภาควิชาสถาปัตยกรรม	

เป็นนกัศกึษารุน่แรกของคณะ	ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ�าภาค

วิชาสถาปัตยกรรมภายในทีส่ถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบังครับ
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 น�าสิ่งที่ ได้จากบางมด มาต่อยอด
 การท�างานปัจจุบันอย่างไร

	 ผมเรียนจบด้านสถาปัตยกรรม	 ในปัจจุบันยังท�างานด้าน 

การออกแบบสถาปัตยกรรมอยู ่ 	 แต่หน้าที่หลักตอนนี้คือ	 

เป็นอาจารย์ประจ�า	 ที่ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน	 คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคณุทหารลาดกระบงั	ถอืได้ว่า	ผมมีโอกาสน�าความรูท้างด้าน

วิชาชีพสถาปัตยกรรมมาใช้ทั้งในสายงานวิชาชีพการออกแบบ

และในสายงานวิชาการ

 คิดว่าอัตลักษณ์ของเด็กบางมด คืออะไร

	 สิง่หนึง่ทีผ่มคดิว่าโดดเด่นนอกเหนอืจากเรือ่งการเรยีน	หรอื 

การได้รับองค์ความรู้และทักษะการท�างานจาก	“บางมด”	แล้ว	

ความอดทน	ความตั้งใจจริงในการท�างาน	และความรักต่อเพื่อน	

พี่	และน้อง	“บางมด”	ผมว่าเป็นอัตลักษณ์ที่เด่นชัดอย่างยิ่ง

 ความภูมิใจในฐานะที่เป็นเด็กบางมด

	 ความภูมิใจประการแรกคือการได้เรียนที่บางมดครับ	 

ความภูมิใจประการที่สองคือ	 ผมได้มีโอกาสกลับไปสอนน้องๆ	 

ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์และการออกแบบที่บางมด 

อยู ่หลายคร้ังได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของคณะฯ	 เห็น 

พัฒนาการด้านความคิดการท�างานของรุ่นน้องแล้วก็ชื่นใจ	

ความภูมิใจอีกประการคือ	 การท่ีได้มาเป็นอาจารย์สอนท่ีคณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์	 ที่	 สจล.	 และปัจจุบันผมได้รับเกียรติให้ 

ด�ารงต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการอีกด้วย	 ส่วนหน่ึง 

ผมมีความรู้สึกว่า	 ได้พาเอาความเป็นบางมดมาร่วมสร้างและ 

ผสมผสานความเป็นบางมดกับสถาบันการศึกษาทางด้าน

สถาปัตยกรรมชั้นน�าอีกที่หนี่งของประเทศไทย	 ซึ่งมีที่มาจาก 

จุดก�าเนิดในนาม	“ลูกพระจอม”	เช่นเดียวกัน

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาใหม่นี้

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ	 นักศึกษาใหม่ทุกท่าน	 ท่ีมีโอกาสได้เข้ามาศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ีเป็นท่ียอมรับท้ังใน 
ระดับประเทศและระดับโลก	ขอให้น้องๆ	จงภูมิใจในความเป็น	 “เด็กบางมด”	การได้ก้าวเข้ามาในรั้ว	มจธ.	 น้ี	ถือเป็นเพียง 
การก้าวข้ามช่วงชีวิตอีกช่วงหนึ่ง	 จากนักเรียนมาเป็นนักศึกษา	ความแตกต่างประการส�าคัญของสองช่วงชีวิตนี้คือ	 
เม่ือครั้งเป็นนักเรียนพวกน้องๆ	อาศัยการเรียนรู้ผ่านการสอนของอาจารย์เป็นส�าคัญ	 แต่ชีวิตการเป็นนักศึกษา	น้องๆ	 
ต้องอาศัยการศึกษาด้วยตัวเอง	การลงมือท�าด้วยตัวเองเป็นส�าคัญ	อาจารย์ท�าหน้าที่หลัก	คือเป็นผู้ให้ค�าแนะน�า	ฉะนั้น 
น้องๆ	นักศกึษาใหม่จะต้องเริ่มปรบัตัว	ปรบักระบวนการคดิ	การเรียนในระดบัอุดมศกึษาต้องอาศยัความมุ่งม่ัน	การทดลอง 
การค้นคว้า	 มากขึ้นกว่าการเรียนในระดับมัธยมศึกษาเป็นอย่างมาก	 ข้อคิดอีกประการหนึ่งท่ีผมอยากฝากไว้คือ	 
น้องๆ	 จงอย่าดูถูกตัวเอง	 หรือกลัวว่าเราจะท�างานหรือเรียนไม่ได้	 ในช่วงชีวิตการเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็น
ช่วงทดลอง	ทดสอบ	 และเรยีนรู้	 ถ้าลองท�าแล้ว	 แต่เกิดข้อผิดพลาด	น้องๆ	จะได้บทเรียนท่ีตัวเองสร้างขึ้นมาเพ่ิมขึ้นอีก 
หน่ึงบทเรียน	 และจะเป็นส่ิงท่ีน้องๆ	 เก็บเอาไว้สอนและเตือนใจตัวเองได้ ไปตลอดชีวิต	 สุดท้ายน้ีขอให้น้องใหม่ทุกท่าน	 
พบเจอแต่สิ่งดีๆ	และมีช่วงเวลาที่ดี	ตลอดการเรียนในรั้ว	“บางมด”	แห่งนี้
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ผศ.	 ดร.กิตติศักดิ์ชัย	 แนมจันทร์	 ประธานสภาคณาจารย์และ 

พนกังาน	มจธ.	ในฐานะประธาน	ปอมท.	ร่วมเสวนาสร้างความเข้าใจ 

‘แนวทางการขบัเคลือ่นนโยบาย 5 ด้าน ของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม’	 ณ	 ห้องประชุม	 ศ.เกียรติคุณ	

นพ.นท	ีรกัษ์พลเมอืง	ชัน้	5	อาคารส�านกังานอธกิารบดี	มหาวทิยาลยั

มหดิล	จงัหวดันครปฐม

คณะวศิวกรรมศาสตร์	 มจธ. “จดัพธิถีวายเทยีนพรรษา เนือ่งใน

วนัเข้าพรรษา”	ณ	วดัพุทธบชูา	วดัหลวงพ่อโอภาส	ีและวดัโพธิท์อง	 

กรงุเทพฯ

มจธ.	“ให้การต้อนรบั กรมแพทย์ทหารเรอื และโรงพยาบาล 6 แห่ง” 

ประกอบด้วย	 โรงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกล้า	 โรงพยาบาลตากสนิ	

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา	

โรงพยาบาลราชบรุ	ีและโรงพยาบาลนพรตันราชธาน	ีในการเข้าเยีย่ม

ชมนวตักรรมและการด�าเนินงานในช่วงวกิฤต	 COVID-19	ณ	มจธ.	

บางมด	และ	มจธ.	บางขุนเทียน

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม	 (FIBO)	 “ให้การต้อนรับ 

ภาคเอกชนและผูใ้ห้การสนบัสนนุการด�าเนนิงานการพฒันาและ 

จดัสร้าง ‘มดบรริกัษ์’ ชดุระบบหุน่ยนต์ช่วยบคุลากรทางการแพทย์” 

ณ	อาคารปฏิบติัการพืน้ฐาน	(ฟีโบ้)	มจธ.	บางมด

สโมสรนกัศึกษา	 ร่วมกบัคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย	ี

“จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจ�าปีการศึกษา 2563”

ณ	วัดพุทธบูชา	กรุงเทพฯ

18 มิถุนายน 2563 18 มิถุนายน 2563

28 มิถุนายน 2563

3 กรกฎาคม 2563

2 กรกฎาคม 2563

5 กรกฎาคม 2563

มจธ. “ลงนามความร่วมมอืกบั SEAC”	 ร่วมโชว์พนัธกจิยกระดบั 

การศึกษา	 ‘สร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 

(Lifelong	 Learning)’	 เดนิหน้าเพ่ือยกระดับและสร้าง	 ‘ก�าลงัคน

คณุภาพ’	สูต่ลาดแรงงานไทยและภูมภิาคอาเซยีน	ผสานทกัษะ	Hard	

Skills	และ	Hyper-Relevant	Skills	ณ	ห้อง	The	Garage	by	SEAC	

อาคารเอฟวายไอเซน็เตอร์
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8 กรกฎาคม 2563

13 กรกฎาคม 2563

16 กรกฎาคม 2563

14 กรกฎาคม 2563

16 กรกฎาคม 2563

17 กรกฎาคม 2563

7-10 กรกฎาคม 2563

สโมสรนักศึกษา	 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย	ี 

“จดัโครงการสบืแสงเทียน ประจ�าปีการศึกษา 2562”	แลกเปลีย่น

เรยีนรู้	และถ่ายทอดข้อคดิเหน็และประสบการณ์การด�าเนนิงานต่างๆ	

จากรุ่นพ่ีสูรุ่่นน้อง	ณ	หอเกยีรติยศ	(ชัน้	8)	อาคารเรยีนรวม	3

ศ.	ดร.สมชาย	วงศ์วิเศษ	และคณะวจิยั	“คว้า 2 รางวลั ในพธิมีอบ

รางวลั Thailand Energy of Innovation and Technology 

Awards 2019 (TEIT 2019)”	ได้แก่		รางวัลประเภทบคุคล	และ	

รางวัลพิเศษ:	 ผลงานนวัตกรรมที่น่าสนใจเป็นพิเศษ	 ณ	 โรงแรม 

มริาเคลิ	แกรนด์	คอนเวนช่ัน	กรงุเทพมหานคร

มจธ.	“ร่วมลงนามในบนัทึกความเข้าใจ เครอืข่ายพนัธมติรยกระดบั

โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศด้านนวัตกรรมทาง 

การแพทย์ ร่วมกับกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร และ 15 หน่วยงาน

ในการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ”

ณ	โรงแรม	เดอะ	เบอร์เคลย์ี	ประตูน�า้	กรงุเทพฯ

คณะวศิวกรรมศาสตร์	“ให้การต้อนรับผู้แทนจากส�านักงานปลัด

กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (สป.อว.) 

ในการเข้าตรวจเยีย่มการประเมนิตนเองของหน่วยงาน”	ณ	 ห้อง

ประชมุคณะวิศวกรรมศาสตร์	ชัน้	3	อาคารเรยีนรวม	4	มจธ.	บางมด	

มจธ.	“รับมอบเจลแอลกอฮอล์ จ�านวน 600 ขวด จาก บริษัท ซีพี 

ออลล์ จ�ากดั (มหาชน)”	 ตามนโยบายในการขบัเคลือ่นโครงการ	 

‘คนไทยไม่ทิง้กนั’	ณ	 ลานอเนกประสงค์	 ชัน้	 1	 อาคารส�านกังาน

อธิการบดี

นักศึกษาผู้น�า	 Green	 Heart	 ทีม	 LWG	 ฮูเล่	 ฮูล้า	“คว้ารางวัล

ชมเชย ในการประกวดคลปิรณรงค์ประหยดัน�า้”	โดยการใช้อปุกรณ์

ประหยดัน�า้ทีไ่ด้การรบัรอง	 ‘ฉลากประหยดัน�า้’	 ของ	 การประปา

นครหลวง	ณ	 โรงแรมเซ็นทรา	 บาย	 เซ็นทารา	 ศูนย์ราชการและ 

คอนเวนช่ันเซน็เตอร์	แจ้งวัฒนะ

บรษิทั	บรลิเลีย่นท์	พาวเวอร์	จ�ากัด	“มอบชดุอุปกรณ์แปลงกระแส

ไฟฟ้า Inverter ย่ีห้อ Huawei รุ่น SUN2000 – 20KTL-M0 

ขนาดก�าลังผลิตไฟฟ้า 20 kW มูลค่า 100,000 บาท”	 ให้กับ 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ณ	 ห้องประชุม 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	ชัน้	4	อาคารเรยีนรวม	4
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 ผลงานที่ผ่านมา และกิจกรรมเด่นๆ
 ที่ได้ไปร่วมท�า

	 ผลงานลา่สดุคอืละครเรือ่ง “สมบตัมิหาเฮง” ทีเ่พิง่ถา่ยจบไป 

ก�าลังรอออนแอร์ทางช่อง	 7HD	 เฟรนด์ได้รับบทเป็น	 “เรไร”	 

ซึ่งเป็นผีนางไม้จอมแสบ	 เรียกว่าเป็นตัวป่วนของเรื่องก็ว่าได้	

ละครเรือ่งนีเ้ปน็ละครเรือ่งแรกในชวีติของเฟรนดเ์ลย	พอไดรู้ว้า่ 

แคสผ่าน	 ผู้ก�ากับก็ส่งบทให้เราตรงนั้นเลย	 ตอนนั้นรู้สึกตกใจ	

เลยบอกกับพี่ผู้ก�ากับว่า	 ”สรุปหนูได้เล่นละครเหรอคะ	 ได้เล่น

จริงๆ	 เหรอ”	 อึ้งจนดีใจไม่ออกเลย	 แต่ก็ตั้งใจจะท�าผลงาน 

ออกมาให้ดท่ีีสดุ ฝากตดิตามดว้ยนะคะ	กอ่นหนา้น้ีเฟรนดก์ผ่็าน

งานโฆษณา	ถา่ยแบบ	เดนิแบบ	และถา่ยมวิสคิวดิโีอมาบา้ง	แต่ถา้ 

ถามถึงกิจกรรมเด่นๆ	 เฟรนด์ขอย้อนไปตอนช่วงมัธยมศึกษา	 

ซ่ึงเฟรนด์ได้รับคัดเลือกเป็นประธานนักเรียน	 และเป็นตัวแทน

นักเรียนพระราชทานของโรงเรียน		รู้สกึดใีจและเปน็เกยีรตมิากๆ	

ทีไ่ดรั้บคัดเลอืก	นอกจากน้ันกย็งัได้ร่วมท�ากจิกรรมภายนอก	เชน่	

ทัวร์คอนเสิร์ตเพ่ือช่วยรณรงค์ลดการสูบบุหรี่	 และได้รับรางวัล

เยาวชนดีเด่น	ประจ�าปี	2561	และ	2562	ค่ะ

สวสัดีคะ่ ชือ่ เฟรนด์ ดนิา ป๋อพริง้ ปัจจบัุนเป็นนักศกึษาชัน้ปีท่ี 2 
ภาควชิาเทคโนโลยีและการสือ่สารการศกึษา คณะครศุาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เคยได้รับตำาแหน่ง KMUTT 
FRESHY GIRL ปี 2019 ค่ะ

 เล่าเรื่องชีวิตในรั้ว มจธ. 

 ชีวิตในมหาวิทยาลัยของเฟรนด์ เป็นช่วงเวลาดี และ 

สนุกมากๆ ค่ะ เพื่อนๆ	 ท่ีมหาวิทยาลัยน่ารักมาก	 เป็นกันเอง	

เฟรนด์ชอบตรงที่มีเพ่ือนทุกภาคเลย	 ท้ังภาคเหนือ	 ภาคใต้	 

ภาคอีสาน	 พอคุยกันเฟรนด์ฟังไม่รู้เรื่อง	 แต่ชอบฟังเพราะมัน

ได้อรรถรสดี	 รุ่นพี่ที่ภาคก็ให้การต้อนรับ	 และดูแลพวกเราเป็น 

อยา่งด	ีอบอุน่	คอยชว่ยเหลอือยูเ่สมอ	อยูร่ว่มกนัเหมอืนครอบครัว	

สอนให้เราแก้ปัญหา	 และสามารถเข้าไปปรึกษาได้ตลอด 

แต่ตอนนี้เฟรนด์ก็เป็นรุ่นพี่แทนแล้ว	 รู้สึกเพิ่งจะเป็น	 Freshy	 

ได้ไม่นาน	 รู้ตัวอีกทีก็ขึ้นปี	 2	 แล้ว	 และที่ส�าคัญยังมีอาจารย์ 

คอยให้ค�าแนะน�าในเรื่องของการเรียน	และการท�างานด้วยค่ะ	

ความสามารถรอบด้าน
เกิดจากความฝัน
และความมุ่งมั่น

เฟรนด์
ดินา ป๋อพริ้ง

รู้จัก

ปณัฏฐพร	มีชัย
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 ได้เรียนรู้ และได้ประสบการณ์อะไร
 จากการท�างานวงการบันเทิง

 การท�างานตรงนี ้ท�าให้เฟรนดมี์เปา้หมายในชวีติคะ่ ยิง่เรา 

ท�างานมากข้ึนกย็ิง่ท�าใหเ้รามองเหน็เปา้หมายชดัมากขึน้เรือ่ยๆ 

ซ่ึงเปน็ส่ิงทีด่มีาก	เพราะการท�างานในวงการบนัเทงิส�าหรบัเฟรนด ์

ไมไ่ดส้วยหร	ูหรอืสบายเหมอืนทีใ่ครหลายๆ	คนคดิ	เพราะเฟรนด์

ผ่านบททดสอบหลายอย่างกว่าที่มาถึงจุดนี้ได้	 ซึ่ง	“การมีวินัย” 

เป็นสิ่งส�าคัญมากๆ	 คือ	 ต้องมีวินัยต่อตัวเองมากๆ	 ในการดูแล 

ตัวเอง	 การพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา	 ทั้งในเรื่องของการแสดง	

หรอืความสามารถต่างๆ	ทีเ่ราจ�าเปน็ตอ้งมี	นอกจากนีแ้ลว้	“ความ

อดทน”	 เพราะในการถ่ายท�าเราต้องเจอทั้งแดด	 ฝุ่น	 ฝน	 ควัน	 

เราใชร้า่งกายค่อนข้างหนกั	และพกัผ่อนนอ้ย	ถงึแมว้า่การท�างาน

ตรงนี้ส�าคัญ แต่สิ่งที่ทิ้งไม่ได้เลยคือ “การเรียน”	 เฟรนด์เรียน

และกถ็า่ยละครไปดว้ย	เชา้เรยีน	บา่ยถา่ยละครทีต่า่งจงัหวดั	แลว้ก ็

กลับมาเรียนต่อตอนเช้า	 บางทีก็นั่งเรียนออนไลน์ที่กองเลยค่ะ	 

เราตอ้งอา่นทัง้หนงัสอืเรยีน	และบทละคร	“การแบ่งเวลา” จงึเปน็ 

อีกเรื่องที่ส�าคัญมากๆ	แต่เพื่ออนาคตของเรา	เพื่อทุกคนและเพื่อ 

ผลงานที่ออกมาดี	 เฟรนด์มีความสุขมากๆ	 ที่ได้ท�าส่ิงนี้	 เฟรนด์ 

พดูกบัตวัเองเสมอวา่ “เราพรอ้มเหนือ่ยเสมอเพือ่สิง่ดีๆ  ทีร่ออยู ่

ในวันข้างหน้า”	 จึงท�าให้เฟรนด์มุ่งมั่นและพยายามทั้งการเรียน	

และการท�างานอย่างเต็มที่ค่ะ

 น�าความรู้จากการเรียน และการท�า 
 กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยใน มจธ.
 ไปปรับใช้อย่างไรบ้าง

	 เนื่องจากเฟรนด์เรียนภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการ

ศึกษา	สิ่งที่ได้จากการเรียนเป็นประโยชน์มากๆ กับการท�างาน

ทางด้านนี้ เพราะเรามีความรู้เรื่องมุมกล้อง	 มีความเข้าใจใน 

การถ่ายทอดเรื่องราว	 รวมถึงในเรื่องของเสียงและแสงไฟ	 ท�าให้ 

เราได้เข้าใจอะไรง่ายข้ึน	 พอไปอยู่ในกองก็ยิ่งท�าให้เราได้เรียนรู้ 

อะไรใหม่ๆ	หลายอยา่งเลย	เพราะมนัเปน็การท�างานจรงิ	ซึง่ท�าให ้

เราจะเห็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	 มันเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ 

เราไม่ไดเ้จอในหอ้งเรยีนอยูแ่ลว้	ไมว่า่จะหนา้กลอ้ง	หรอืหลงักลอ้ง

ทุกอย่างคือส�าคัญหมด	 เวลาเฟรนด์ไปถ่ายละครก็เหมือนการที่ 

เฟรนด์ได้ออกมาเรียนรู้	และฝึกงานนอกสถานที่ด้วย

 ฝากถึงชาว มจธ. ที่มีความฝัน
 และอยากมีโอกาสที่จะท�าตามฝัน 
 เหมือนเฟรนด์

	 อยากฝากถึงทุกคนที่มีความฝัน	 ความฝันเป็นสิ่งท่ีอยู่ไม่ไกล	

เพราะความฝันทุกความฝันนั้นพร้อมที่จะเป็นจริงเสมอ	เพียงแค่ 

เราต้องลงมือท�าพยายามท�าอย่างตั้งใจ และเต็มท่ีกับส่ิงท�า  

มาถึงยุคนี้	 เฟรนด์ว่าโอกาสมีอยู่มากมายอยู่รอบตัวเรา	 เพียงแค่

เราจะมองเหน็มนัและไมป่ลอ่ยใหม้นัหลดุมอืไป	ถา้ใครมฝีนัอยาก 

ท�าอะไรควรท�าเลย	เวลาไมเ่คยรอใคร	มนัอาจจะมอุีปสรรคมากมาย 

แต่สิ่งนี้คือบทเรียนส�าคัญที่จะท�าให้เราเก่งมากขึ้น	 สู้ๆ	 นะคะ	

“เหน่ือยได ้ทอ้ไดแ้ตอ่ยา่ถอย มนัตอ้งมสีกัวนัท่ีเปน็วนัของเรา”

 ให้ก�าลังใจ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ
 ในการเรียนแบบ New Normal หน่อย

	 จริงๆ	 แล้วการเรียนในรูปแบบใหม่ท�าให้ทุกคนต้องปรับตัว

กันอย่างมาก	 แต่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีท่ีท�าให้เราได้ใช้ชีวิตกับ

เทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบ	 เราต้องค่อยๆ	 น�ามาปรับใช้กัน	

ส�าหรับสถานการณ์ร้ายแรงแบบนี้	 ท�าให้เกิดผลกระทบในหลาย

อย่าง	 เฟรนด์ขอเป็นก�าลังใจให้ทุกคนสู้ไปด้วยกันเพ่ือผ่านวิกฤต

นี้ไปให้ได้	 เฟรนด์เชื่อว่าถ้าพวกเราผ่านไปได้ ก็จะท�าให้เรา

แขง็แกรง่มากขึน้ อยา่ลมืดแูลสขุภาพตวัเอง และสวมหนา้กาก

อนามัยด้วยนะคะ
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ETS KMUTT

อัตราการสมัครเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของไทยลดลง
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2562  
มีการเปิดรบันกัศกึษาใหม่เกนิจ�านวนผูส้มคัรถงึกว่า 1.2 แสนคน 
ท�าให้ในปี 2563 มีแนวโน้มที่มหาวิทยาลัยจะปิดตัวเนื่องจาก 
มีผู้เข้าเรียนน้อย คงเหลือมหาวิทยาลัยอยู่ในระบบอยู่ไม่เกิน 
120 แห่ง และมแีนวโน้มจะทยอยปิดคณะ/สาขาลงอกีจ�านวนมาก

เช่นเดียวกับสถานการณ์ในต่างประเทศ แม้แต่สหรัฐอเมริกา 
ซึง่ได้ชือ่ว่าเป็นผู้น�าการศึกษาของโลก กเ็ผชิญปัญหาในลกัษณะ
เดยีวกนัมาระยะหนึง่แล้ว โดยมรีายงานว่าในช่วงปี 2555 - 2557 
มีนักศกึษาหายไปถงึ 8 แสนคน และเมือ่ต้นปี 2561 มหาวิทยาลยั
ในสหรัฐอเมริกาปิดตัวไปกว่า 500 แห่ง แม้แต่ยุโรป ญี่ปุ ่น  
สงิคโปร์และอกีหลายประเทศกเ็ผชิญกบัปรากฏการณ์ดังกล่าว
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

ทีม่า: นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ ์ประธานทีป่ระชมุอธกิารบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
https://mgronline.com/daily/detail/9610000128683

ผู้บริหารของ มจธ. ไม่ ได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์ดังกล่าว
และได้มีนโยบายรองรับกับความเปลี่ยนแปลงที่ก�าลังเกิดขึ้น

ดร.กลางใจ สทิธถิาวร ผูช่้วยอธกิารบดฝ่ีายพฒันาการศกึษา เปิดเผยว่า

“มจธ. พยายามอย่างต่อเนื่องในการผลักดันการเปล่ียนแปลง 

การศึกษาจากแบบเก่าที่ใช้เวลาเป็นแกนมาเป็นการศึกษาที่ใช้ 

ความสามารถเป็นแกน เราอยากเห็นมหาวิทยาลัยไทยเป็นแรงงาน

ส�าคัญในการสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาก�าลังคน โดยสร้างให้

เกดิการเรียนรู้ทีเ่น้นในเร่ืองการแสดงออก ซึง่ความสามารถในบรบิท 

ของงานที่มีคุณค่าและความหมายต่อสังคม เราจึงใช้หลักการของ 

Miro-Credentials มาเป็นตัวตั้งในการออกแบบการศึกษา”

“Micro-Credentials are digital certifications
that verify and individual’s competence in

a specific skill or set of skills”

ซึ่งให้ค�านิยามโดย Odelia Younge, Director, Micro-Credetials  

จากสหรัฐฯ ที่ได้ให้ความกระจ่างกับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ

การผู้ออกแบบ (Designer) และผู้ประเมิน (Assessor) ของ มจธ.  

เมื่อวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

ดร.กลางใจ กล่าวเสริมว่า มจธ. เองได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  
Micro-Credentials เพื่อน�ามาเป็นไอเดียตั้งต้นในการสร้าง 
Ecosystem ซึง่ประกอบด้วยความสมัพนัธ์ของบคุคล 3 กลุม่ 
ได้แก่

กลุ่มแรก คือ Earner หรือ ผู้ที่เข้ามาขอการรับรองความสามารถ 

ในรูปแบบของ Digital Badge

เปิดมิติใหม่การศึกษาไทยด้วย

กลุ่มต่อมา ก็คือ Issuer ผู้ท่ีจะให้การรับรอง ได้แก่ องค์กรหรือ 

หน่วยงานใดที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการรับรองความสามารถ 

สาขานั้นๆ ซึ่งประกอบไปด้วย (1) Designer ซึ่งท�าหน้าท่ีออกแบบ 

Micro-Credentials (2) Assessor ท�าหน้าท่ีผู้ประเมินเพื่อรับรอง

ความสามารถนั้นๆ (3) Instructor กลุ่มที่ท�าหน้าที่เป็น Facilitator  

ในกรณท่ีีเราต้องพฒันาความสามารถของผู้ขอรบัการรบัรองให้สามารถ

ท�าอะไรได้ ท�าอะไรเป็น

กลุ่มสุดท้าย Recognizer คือองค์กรหรือหน่วยงานท่ีจะยอมรับ 

ในคุณค่าของ Micro-Credentials ซึ่งเป็นกลุ่มส�าคัญที่ท�าให้ Micro- 

Credentials สามารถน�าไปใช้งานได้จริง

ความสัมพันธ ์ของ 3 กลุ ่มคนนี้  คือ Issuer ได ้ให ้การรับรอง 

ความสามารถกับ Earner เพือ่ท่ีเขาจะน�า Digital Badge ดงักล่าวไปใช้ 

ในการสมัครงานกับ Recognizer ยกตัวอย่าง นาย A ต้องการย้าย 

สายงานที่แตกต่างไปจากประสบการณ์การท�างานเดิม มจธ. จะท�า 

หน้าท่ีให้รับรองความสามารถผ่าน Micro-Credentials ที่ท�าให ้

ผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่า นาย A ท�างานในสายงานใหม่ได้จริง หรือ 

ในกรณท่ีีผู้เรยีนต้องการจะเข้ามาเรยีนรูเ้พือ่แก้ไขหรอืเพิม่ประสิทธภิาพ

ในการท�างาน เรียนรู้ทักษะใหม่ (Reskill) และต่อยอดพัฒนาทักษะ 

ที่มีอยู่ให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น (Upskill) โดย มจธ. ได้ท�าการ 
สร้างแพลตฟอร์ม Micro-Credentials ชือ่ว่า “KMUTT4Life”

ในระบบ KMUTT4Life ผู้เรียนสามารถเข้ามาส�ารวจและเลือกว่า 

จะพิสูจน์ความสามารถด้านใดด้านหนึ่ง เช่น นาย A ต้องการจะพิสูจน์

ความสามารถในการเป็น Data Engineer ซึ่งจะต้องมีความสามารถ 

ในการท�า Data Analytics ระบบก็จะสอบถามว่าผู้เรียนคิดว่าตนเอง

สามารถท�า Data Analyics ได้หรือไม่ เมื่อมั่นใจก็แสดงหลักฐาน 

เข้ามาผ่านระบบ หากหลักฐานที่ผู ้เรียนได้ส่งมานั้นเข้าหลักเกณฑ ์

ในการพิจารณาว่าผู้เรียนสามารถท�าได้และท�าเป็นจริงๆ ก็จะได้รับ  

Digital Badge ในทางกลับกันถ้าผู ้เรียนยังไม่มั่นใจว่าตัวเองม ี

ความสามารถมากพอก็สามารถเลือกที่จะเข้าเรียนใน Learning Unit  

ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์ การสัมมนา 

เชิงปฏิบัติการ ฯลฯ จนกว่าจะพร้อมที่จะแสดงหลักฐานเพื่อขอรับรอง

ความสามารถก็ได้

ขณะนี ้มจธ. เองได้น�าร่องการท�า Micro-Credentials บนแพลตฟอร์ม

ของ Digital Promise ซึ่งเป็นองค์กรชั้นน�าในการท�า Micro- 

Credentials ของสหรัฐฯ การผลักดันการเปลี่ยนแปลงนี้ยังต้องการ

ความรู้ความสามารถของอาจารย์ มจธ. จากทุกคณะและสาขาวิชา

ในการเข้ามาเป็นผู้บุกเบิกในการเป็น Designer ส�าหรับ Micro- 

Credentials บนแพลตฟอร์มของ มจธ. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ 

ผู้ท่ีสนใจเข้ามาขอรบัรองความสามารถจะได้มตีวัเลือกท่ีหลากหลายใน 

การพัฒนาและพิสูจน์ความสามารถต่อไป

อาจารย์ท่านใดที่สนใจสามารถมาร่วมกันเป็น
ได้ที่ www.4lifelonglearning.org/designer
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International
Affairs Office (IA)

Having an opportunity to use English in the real situation 
can help learners acquire the language successfully. The 
International Affairs Office (IA), therefore, provides this 
opportunity through the Buddy Project. The students 
who volunteer to be buddies are trained to welcome 
international visitors, to organize cultural activities and to 
help & support foreign students when they start the new 
life at KMUTT.  Each year, there are about 120 students 
participating in the Buddy Project.

I have been a buddy member for almost 4 years which it gave me an opportunity to be 
the Master of Ceremonies (MC) and liaison to the 2019 Princess Maha Chakri Awardee.  
I realized that I did not only gain more confidence in interaction with foreigners, improve 
English language skill, and understand international cultures from the buddy program, 
but I have also learned about leadership and how to work as a team

When I came here, I had the support of Thai buddies made things easier and less headache. 
A lot of Thai cultures are much different from other countries’ cultures, but buddies 
can explain those things which made my life so much easier. Moreover, trips with  
buddies let me have fun, learn new stuff, obtain new knowledge, and look at everything  
from the new point of view. I would say that Thai buddies are good hosts, who can take 
a very good care of international students.

According to the COVID – 19 situation, we had online activities, such as teaching Thai 
language and Thai culture to University of Toranto’s students via Zoom application.

The challenges that we had faced, are the different time zones which made it hard 
to set the time for the online class. Nonetheless, I believe that we have learnt new 
things such as using technologies, Zoom, Kahoot, Menti applications. Also, I myself 
can develop my systematic thinking by doing online activities.

4th Year, Printing and Packaging Technology,
Faculty of Industrial Education and Technology

3rd Year, Computer Science,
School of Information Technology

3rd Year, Computer Engineering,
Faculty of Engineering

During this unprecedented situation resulting from  
the Covid-19 pandemic, IA still continues to promote 
internationalization and the Buddy Project is still  
going on. The orientation program for the upcoming 
semester 1/2020 will be arranged as an online program. 
The buddies who used to take the students for a tour 
around the campus will help introduce academic and 
social life at KMUTT and help them to get to know  
Thailand, such as introducing Thai culture, take them to 
the virtual campus tour.

New Students
Welcoming

under the new-normal

Let’s get to know some of the voluntary buddies and their experience
and how the foreign student felt about the help from the buddies.

“Bath”

“Nick”

Mr. Ratsameetat Meekaewnoi 
(Buddies, MC, Liaison)

Mr. Michal Zielinski
Nationality Polish

Mr. Korarit Prasoprattanachock
(Head of Buddies Club)
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ธนาคาร คุ้มภัย

	 มจธ. โดย รองศาสตราจารย์	ดร.สวิุทย์	แซ่เตยี	อธกิารบด ีจงึได้ 

ประกาศ “นโยบายด้านการจัดการความยั่งยืน” ที่แสดงถึงความ 

มุ่งมัน่ของ	มจธ.	ในการพฒันามหาวิทยาลยัให้เป็นผูน้�าด้านความ

ยั่งยืนในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย	 เร่ิมจากการด�าเนินงาน 

การเรียนการสอน และการวิจัย สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals: SDGs) ของ

สหประชาชาติ โดย มจธ. มีพันธะสัญญาในการด�าเนินการดังนี้ 

 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน 

 โดยเป็นต้นแบบด้านการจัดการ พลังงาน สิ่งแวดล้อม  

 ความปลอดภยั และสร้างกลไกในการพฒันาผูน้�าด้านกจิกรรม 

 ความยั่งยืน

 ส่งเสรมินกัศกึษาและบคุลากรให้เป็นผูน้�าแห่งการเปลีย่นแปลง	 

 (Social Change Agent) เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม 

 ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยยึดหลักการของการพัฒนาสู ่

 ความยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP for SDGs) 

 มุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองด้านระบบการจัดการ 

	 พลังงาน	 ส่ิงแวดล้อมความปลอดภัยเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

 ให้เกิดความยั่งยืนส�าหรับทุกคน

มดรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว

 ทั้งนี้เป้าหมายของมหาวิทยาลัยซึ่งมีความสอดคล้องกับ 

เป้าหมาย	SDGs	2030 ทีเ่ป็น “วาระโลก” (Global Agenda) ซึง่มี 

รายละเอียดครอบคลุมความต้องการของคนทุกกลุ่ม จึงจ�าเป็น 

อย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือ	 “จากทุกคน	 จากทุกที่” เพื่อ 

“ร่วมมือร่วมใจ” ท่ีจะน�าเป้าหมายเหล้านีไ้ปสู่การปฏิบตัอิย่างเป็น 

รูปธรรม ซึ่งทุกเป้าหมายสามารถน�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

ทั้งที่บ้านและที่มหาวิทยาลัยได้ แค่ทุกคน	“ปรับ	เปลี่ยน” วิถีชีวิต

ให้ค�านงึถึงเรือ่งความยัง่ยนืในอนาคต เช่น “พกกระบอกน�า้ส่วนตวั 

ใช้จักรยาน	 จัดการขยะ	 การปฏิเสธและงดใช้ถุงพลาสติกแบบ 

ใช้ครั้งเดียวทิ้ง	 การลดใช้พลังงานและประหยัดน�้า	 หรือแม้แต่

การแยกขยะ” ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยโลก ช่วยอีกหลายชีวิตใน 

มหาสมุทร ส่งผลให้ มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และเพื่อไปถึง 

จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ “สังคมที่ยั่งยืน” ภายใต้การใช้ชีวิตบน 

“ความปกติใหม่” ที่ทุกคนก�าลังเรียนรู้ร่วมกัน... 

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบรุี (มจธ.) ถอืเป็นก้าวแรกของเหล่ามดน้อย 
จะเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องต่างๆ ภายใน มจธ. ซึ่งมหาวิทยาลัยมี 
ความมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศและสิ่งอ�านวยความสะดวก
ต่างๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ในด้านความยั่งยืน ทั้งในระบบการ 
จัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และใส่ใจต่อสุขภาพ 
พร้อมส่งเสริมให้เกิดการน�าระบบไปสู่การปฏิบัติ หรือน�าความรู ้
ไปช่วยเหลือชุมชนและสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้นักศึกษา 
มจธ. ทุกคน เป็นนักศึกษาที่มีหัวใจที่มี Green Heart และเมื่อ 
จบการศึกษากจ็ะเป็นบณัฑิตทีพ่ร้อมจะออกไปเปลีย่นแปลงสงัคม 
ให้ดีขึ้นในทุกๆ มิติ (Social Change Agent) โดยน�าความรู ้
ความเข้าใจไปเผยแพร่และขยายผลต่อชุมชนและสังคมในวงกว้าง

มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของมดรุ่นใหม่หัวใจสีเขียวได้ที่
 Energy Environment Safety and Health (EESH)
 และสามารถติดตามและศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
 http://sustainable.kmutt.ac.th/
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BURNOUT SYNDROME คืออะไร? 

 เป็นภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจท่ีเกิดจากความเครียด 

จนบางครัง้รูส้กึมคีวามเหนือ่ยล้าทางอารมณ์ เบือ่หน่าย ไม่หยบิจับ 

ท�าอะไร รู้สึกสูญเสียพลังงานทางจิตใจ มองสิ่งท่ีก�าลังท�าอยู่ใน 

เชิงลบ ขาดความสุข ความสนุกหมดแรงจูงใจ ประสิทธิภาพการ 

ท�างานต�่าลง บางรายอาจรู้สึกเหินห่างจากเพื่อนรอบข้าง จนท�าให้

มีความรู้สึกหมดเรี่ยวแรงในการเรียน หรือการท�างาน และการใช้ 

ชีวิตประจ�าวัน ซึ่งอาการเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มอาการยังไม่รุนแรง

เท่ากับโรคซึมเศร้า แต่หากปล่อยไว้และอยู่ในสภาพแวดล้อม และ

สภาพอารมณ์เดิมๆ อาจส่งผลต่อการท�างาน เช่น ประสิทธิภาพ 

การท�างานลดลง หรือนานวันเข้าก็อาจเกิดโรคซึมเศร้าได้เช่นกัน  

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้เสมอไป 

สาเหตุของภาวะ BURNOUT SYNDROME
มาจากอะไร? 

 มักเกิดจากภาระงานหนักและปริมาณงานมาก รวมถึงงาน 

มีความซับซ้อน ต้องท�าในเวลาเร่งรีบ มีปัญหาในการเรียงล�าดับ

ความส�าคัญของงาน ขาดอ�านาจในการตัดสินใจ ท�างานท่ีไม่ถนัด 

ต้องแก้ปัญหาด้วยตัวคนเดียวโดยขาดที่ปรึกษา รู ้สึกไร้ตัวตน 

ในที่เรียน หรือท�างาน รู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งของทีม เป็นต้น 

ณัฐเศรษฐ์ ภิรมย์เศรษฐกุล (นักสาธารณสุข)

หากคุณรู้สึกว่า Passion หมด จากที่เคยรู้สึก
กระปรี้กระเปร่าเปลี่ยนเป็นเบื่อหน่าย จนกระทั่ง
เกิดความเครียดเรื้อรังในการเรียน หรือการ
ท�างาน จากภาระงานท่ีหนักและปริมาณงาน
มาก ต้องท�างานท่ีมีความซบัซ้อนในเวลาเร่งรีบ 
ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีเป็นตัวการส�าคัญให้เกิดภาวะ 
“BURNOUT SYNDROME หรือภาวะหมดไฟ
ในการท�างาน” ซึง่หากปล่อยไว้สะสมนานวนัเข้า
อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึมเศร้าได้ 

กลุ่มคนที่เสี่ยง BURNOUT SYNDROME 

 กลุ่มอาการ BURNOUT SYNDROME สามารถเกิดได้ทุกวัย  

ทุกเพศ เช่น แม่บ้านท่ีต้องดูแลบ้าน เลี้ยงลูกแบบไม่มีวันหยุด  

รวมไปถึงเป็นคนท่ีจริงจังเกินไป ขาดความยืดหยุ่น งานทุกชิ้น 

ต้องดี ไม่มีที่ติ ยึดติดในความสมบูรณ์แบบ (Perfectionism) 

ความคาดหวังสูง ไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง และพยายาม

ควบคมุทกุอย่างให้เป็นไปตามต้องการ กส็ามารถเกดิอาการเหล่านี้ 

ได้เช่นกัน 

5 วิธีเอาชนะ
BURNOUT SYNDROME

ข้อมูลจาก : ศูนย์ Let’s talk (จิตเวช) โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล

 นอนหลับพักผ่อนให้เป็นเวลา อย่าเสียเวลาไปกบัความกงัวล   

 และพยายามพัฒนาทักษะในการจัดการปัญหา 

 รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ กินอาหารที่มีประโยชน์

 ดื่มน�้าเปล่าเยอะๆ 

 ลดความเครยีดลง โดยการหากจิกรรมท�านอกเวลา ฟังเพลง  

 ดหูนงั ออกก�าลงักาย เป็นไปได้ลาพกัร้อนเป็นระยะเวลาสัน้ๆ 

 ปรับทัศนคติในการท�างาน ท�าความเข้าใจกับเรื่องต่างๆ ให้ 

 มากขึ้น

 เปิดใจให้กับคนรอบข้าง อย่าลังเลท่ีจะปรึกษาเพื่อน หรือ 

 ครอบครัว พยามหลีกเลี่ยงกับคนที่มีความคิดในแง่ลบ  

 ยอมรบัความแตกตา่งของคน และเปดิใจรับฟงัความคิดเหน็ 

 ที่อาจไม่ตรงกัน 

1

2 

3

4

5

แม้ภาวะหมดไฟจดัอยู่ในกลุ่มอาการไม่รนุแรงถงึขัน้โรคซมึเศร้า 
เพียงแต่เป็นอาการเบ่ืองาน หมดแรงจูงใจ แต่เม่ือใดทีรู่สึ้กอึดอัด 
หดหู่ เบื่อหน่ายสิ่งรอบตัว รู้สึกทุกข์ทรมานกับการใช้ชีวิต หรือ
มีความคิดไม่อยากมีชีวิตอยู่ และมีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้น ควร
สงสัยว่าอาจเป็นโรคซึมเศร้า และควรปรึกษาจิตแพทย์หรือ 
นักจิตวิทยาคลินิกโดยเร็ว
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 นางสาวสทุธหทัย นยิมวาส เจ้าของผลงาน เปิดเผยว่า ผลงานนี ้

เป็นวิทยานิพนธ์โปรเจคจบวิชาเรียนท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบ มจธ. ที่ได้ทุ่มเทเวลากว่า 1 ปี ศึกษาข้อมูลและ

ออกแบบสร้างผลงาน สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับปริญญาตรี 

Winner-Worldwide Best Bachelor’s Thesis Project  

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สาเหตุท่ีเลือกหัวข้อนี้เพราะเกิดและ 

โตที่หาดใหญ่ มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนหาดใหญ่ จึงน�าเอา 

วิชาความรู้ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ออกแบบให้เข้ากับอัตลักษณ์

และบริบทเมืองหาดใหญ่ได้มากที่สุด 

 หาดใหญ่เป็นเมืองพหุวัฒนธรรมมีความหลากหลายวัฒนธรรม 

ทั้งคนไทย คนไทยเชื้อสายจีน และชาวมุสลิมอาศัยอยู ่รวมกัน 

แนวคิดการออกแบบมาจากพื้นที่จริงที่อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟและ 

ตลาดกมิหยงย่านการค้าทีส่�าคญั ครัง้หนึง่เคยเป็นเมอืงทีม่ศีกัยภาพ

ในตวัเอง แต่เมือ่เกิดเหตกุารณ์ความไม่สงบในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใต้ 

และปัญหาเศรษฐกิจที่ท�าให้ศักยภาพและเสน่ห์เมืองหาดใหญ่ 

ลดน้อยไป การออกแบบเริ่มจากการหาข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์

ของชุมชนและท�าแบบส�ารวจจากคนในพื้นที่ ผลที่ได้คือผู้คนส่วน

ใหญ่เห็นว่าอาหารและการค้าขายเป็นจุดเด่นของเมืองหาดใหญ ่

แต่ในทางกลับกันการไปจับจ่ายท่ีตลาดในเมืองกลับไม่ค่อยนิยม

แล้วในปัจจุบัน

 ผลงาน “สถาปัตยกรรมเชื่อมความสัมพันธ์พหุวัฒนธรรม
ในหาดใหญ่ หรือ HAT YAI MULTICULTURAL BONDING” 
ท่ีสร้างจากแรงบันดาลใจของเด็กหาดใหญ่หวังพัฒนาภูมิล�าเนา
บ้านเกดิที่ภูมิใจของ “แจน - นางสาวสุทธหทยั นยิมวาส” ผลงาน
วิทยานิพนธ์จบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(มจธ.) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (School of 
Architecture and Design: SoA+D) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
(หลักสูตรนานาชาติ) ผลงานของเด็กไทยเพียงหน่ึงเดียวท่ีชนะ
รางวัลผลงานยอดเยี่ยมระดับโลก Winner-Worldwide Best 
Bachelor’s Thesis Project ระดับปริญญาตรี จากการแข่งขัน
รายการ Unfuse International Architecture Thesis Award 
(UnIATA 2020) การประชนัผลงานวิทยานิพนธ์ด้านการออกแบบ
สถาปัตยกรรมระดับโลก เวทีการแสดงผลงานส�าหรับนักศึกษา 
สถาปนิก ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญการออกแบบสถาปัตยกรรม 
ในแขนงต่างๆ ทั้งสถาปัตยกรรม ผังเมือง และภูมิสถาปัตยกรรม

นักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มจธ.

กรรณิการ์ ส่องจ้า
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กองบรรณาธิการ 
ภาณุพงศ์ พันธ์บัวหลวง

รศ. ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

“ความท้าทายในการ
 พัฒนานักศึกษาท่ามกลาง
 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น”

กับ

 สทุธหทยั อธบิายว่าเราสามารถสร้างสถาปัตยกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

กบัอาหารได้ โดยเชือ่มโยงย่านชมุชนและย่านการค้าเอาไว้ด้วยกนั 

และจากการทีไ่ด้พดูคยุกบัผูน้�าชมุชนและคนในพืน้ที ่ความต้องการ 

ทีจ่ะ Re-identity เมอืง อยากให้มีการสร้างสิง่ใหม่ สร้างวฒันธรรม 

และภาพลกัษณ์ใหม่ ด้วยแนวความคิดว่า เราควรเริม่จากการเข้าใจ

อัตลักษณ์ที่มีอยู่แล้ว เพ่ือจะได้พัฒนาอย่างยั่งยืน จึงออกแบบ

สถาปัตยกรรมทีผู่ค้นทีม่าจบัจ่ายซือ้สนิค้า และท่องเทีย่วได้เข้าใจ

วัฒนธรรมของตนเอง เข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมผ่าน

อาหาร และสนิค้าทีจ่�าหน่าย นอกจากนีย้งัมีพ้ืนท่ีส่วนนทิรรศการ

แทรกตามจุดต่าง ๆ  รวมทัง้พ้ืนทีจ่ดักจิกรรม Workshop ดงึดดูคน

ให้เข้ามาด้วยสิง่ทีเ่ขาสนใจ แล้วค่อยน�าเสนอสิง่ใหม่  และสามารถ

เรียนรู้จากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

 อีกจุดเด่นหนึ่ง คือการวางผังและใช้สีในการออกแบบท่ี

สะท้อนวถิชีวีติและความเชือ่ของแต่ละวฒันธรรม สสีือ่ความหมาย

ทัง้ในเชิงสญัลกัษณ์และความรูส้กึได้เป็นอย่างด ีการเลอืกสคีนละ

เฉดมาใช้รวมกันและเข้ากันได้ จึงเป็นจุดเด่นที่ท�าให้งานน่าสนใจ

มากยิ่งข้ึน แนวความคิดนี้เริ่มจากเห็นการปรับปรุงและระบายสี

อาคารเดิมในหาดใหญ่เพ่ือสร้างสสัีนให้กับเมอืงในมมุมองสถาปนกิ

เราเอาจุดนั้นมาใช้ในการออกแบบ 

 อาจารย์สุนารี ลาวัลยะวัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. เสริมว่า  

แนวความคดิการออกแบบนี ้เป็นทางเลอืกทางพ้ืนท่ีโดยร้านค้าเดิม 

จะตั้งอยู่ที่เดิม พื้นที่ใหม่นี้จะเป็นพื้นที่ส�าหรับรุ่นลูกหลานร้านค้า  

ทีจ่ะสามารถน�าต�าราอาหารเดิมมาพัฒนาเปิดในพืน้ท่ีใหม่ หรือเปิด

สาขาเพ่ิมเน่ืองจากร้านเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงมักมีลูกค้าจ�านวนมาก 

และใช้เวลาในการรอนาน สถานท่ีนี้เป็นเหมือนการขยายโอกาส

เป็นทางเลือกที่เพิ่มขึ้น

เราก�าลังอยู่ในยุคสมัยท่ีสังคมมคีวามเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ 
มีความท้าทายใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา หากนึกถึงนักศึกษาท่ี 
เพิ่งจะเริ่มเข้ามาเรียนกับเราในวันนี้ เขาจะส�าเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีอายุประมาณ 22 ปี การท่ีเรียนมหาวิทยาลัย 
ใช้เวลาเพียง 4 ปี แต่ต้องท�างานในอีกกว่า 20 ปีข้างหน้า  
จะเห็นได้ว่า เวลาในการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยนี้สั้นมาก และ
หากค�านวณไปถึงอายุหลังจากการเกษียณการท�างาน และ 
ใช้เวลาท่ีมีอยู่ในการด�ารงชีพหลังจากน้ัน ก็ยิง่ชัดเจนว่าเป็น 
ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นไปอีก

การท่ีเราจะสอนให้บัณฑิตของเราท่ีเรียนรู้ ในมหาวิทยาลัย
เพียงแค่ 4 ปี ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุข อยู่อย่าง 
ทันโลก อยู่อย่างที่สามารถจะพัฒนาวิชาชีพของตนได้ จึงเป็น 
ความท้าทายท่ีย่ิงใหญ่ ส่ิงท่ี มจธ. ต้องท�า คือ การสอนให้
นักศึกษารู้จักที่จะค้นหาความรู้ เชื่อมโยงความรู้ รวมถึงการ
สร้างความรู้ท่ีเกิดจากโจทย์ที่ท้าทายของสังคม หรือเกิดจาก
ความกระหายที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ นี่คือ Key Message ที่จะต้อง 
พูดถึง และเป็นเหตผุลทีท่�าไมลกูศิษย์จึงมาเรียนกบั มจธ. เพราะ 
เราเป็นมหาวิทยาลัยท่ีสร้างความรู้ ก็คือ เป็นมหาวทิยาลัย 
แห่งการวิจัย (Research University)
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	 หากพดูถงึการให้ความรู	้เราอาจจะแบ่งออกเป็น	2	มิตด้ิวยกนั 

มติแิรกเป็นการให้ความรูผ่้านการฝึกฝน		ผ่านคณาจารย์ซ่ึงมคีณุวฒุิ 

มีความรู	้ความเข้าใจในเป้าหมาย	และสามารถน�าพานักศึกษาให้

ไปยังจุดหมายได้	 ด้วยการ	“Train”	 ซึ่งค�านี้มาจากภาษาละติน

ที่แปลว่า	 “ลากไปให้ถึงจุดหมาย”	 เหมือนหัวรถจักรที่จะลาก

ขบวนรถไฟไปยงัจดุหมาย	แต่ในวนันีก้าร	Train	อาจจะไม่เพยีงพอ 

ต่อการเรียนรู้อีกต่อไป	จึงเกิดมิติที่	2	คือ	ค�าว่า		“Educate”	ซึ่ง 

เป็นค�าทีม่าจากรากศพัท์ภาษาละตินเช่นกนั	ซึง่หมายถงึ	“การท�า 

ให้เกิดการเรียนรู้”	 ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษจากรากศัพท์	 จะมี 

ความหมายเหมือน	 Raise	 up	 ก็คือท�าอย่างไรจะให้สามารถ 

กลัน่กรองเอาสิง่ทีเ่ป็นความรู้พ้ืนฐาน	ทีห่าได้จากสารสนเทศ	จาก

อินเทอร์เนท	และน�ามาพฒันาตนต่อไปได้	ดังนัน้	หน้าท่ีของ	มจธ.	

ในวันน้ีที่ต้องท�าเพ่ิมเติม	 คือการ	 Educate	 ศิษย์ของเราให้เป็น 

คนทีร่กัทีจ่ะเรยีนรู	้การอยูใ่นรัว้	มจธ.	4	หรอื	5	ปี	เป็น	“จดุเริม่ต้น 

ของ	 Journey”	การเดินทางครั้งใหม่ของชีวิต	 แต่ไม่ใช่หนทางที่

จะมาค้นหาจุดสุดท้ายของชีวิต	 และเราเชื่อว่านักศึกษาท่ีจะเป็น 

บัณฑิตของ	 มจธ.	 นั้นจะเป็นคนท่ีรู้ท่ีจะเรียนรู้	 รักท่ีจะเรียนรู	้ 

มีความตื่นตัวที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ	 เพ่ือน�าความรู้เหล่าน้ัน

ไปใช้ประกอบสัมมาชีพ	 และพัฒนาตนให้สามารถด�ารงตนอยู่บน

ความดีได้ตลอดไป

	 แนวทางการพัฒนานักศึกษารอบด้าน	KSD		
 360 All in All

	 ถ้าพูดถึงค�าว่า	 KSD	 360	 All	 in	 All	 ในท่ีนี้	 มีความหมาย 

แบ่งออกเป็น	2	มิติ	คือ	

 “KSD” ที่ย่อมาจาก KMUTT Student Development 

คือ “การพัฒนานักศึกษา” และค�าว่า	“360”	ก็คือ	“รอบด้าน” 

โดยท่ีบัณฑิตของ	 มจธ.	 จะเป็นผู้ท่ีไม่ได้รู ้เฉพาะในสาขาวิชา 

ของตนเพียงเท่านั้น	แต่ยังต้องได้เรียนรู้ในวิชาชีวิต	เช่น	การที่เรา

จะท�าอย่างไรให้นักศึกษาของเรามีความเป็นผู้น�า	 (Leadership)	

ความเป็นผูน้�าน้ันอาจไม่สามารถสอนได้ในห้องเรยีน	หลายๆ	อย่าง

จะเกดิขึน้เมือ่ได้ลงมอืปฏบิตั	ิหรอืเมือ่มสีภาวะคบัขนั	ทกัษะการพดู 

การสื่อสาร	 ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	 เพราะฉะนั้น	 สิ่งเหล่านี้ 

จะท�าให้บัณฑิตของเรานั้นไม่ได้เป็นคนที่รู้เฉพาะเนื้อหา	 ไม่ได้

เป็นคนที่รู้เฉพาะในบทเรียน	แต่เป็นคนที่รู้	รู้ทั้งในวิชา	และรู้ที่จะ 

มีชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข	 การท่ีจะสร้างบรรยากาศใน 

การเรียนรู้ได้นั้น	 เราไม่ได้มองว่าเป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง	

หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	 ในการพัฒนานักศึกษาทั้งในและนอกรั้ว

มหาวิทยาลัย	 เราเชื่อมั่นว่าผู้ที่จะมาช่วยในการพัฒนาลูกศิษย์

ของเราให้ดีขึ้น	ไม่ใช่หน้าที่ของครูอาจารย์เท่านั้น	แต่หมายความ

รวมถึงรุ่นพี่ที่เข้ามาเรียนก่อน	 เพ่ือน	 หรือ	 รุ่นพี่ที่มาจากพื้นฐาน

ที่แตกต่างกัน	 เจ้าหน้าที่ที่มีความใกล้ชิดกับนักศึกษา	 มีหน้าที่

ในการให้บริการ	 มีหน้าที่ในการแนะน�านักศึกษา	 ผู้คนที่มาจาก

สังคมรอบข้างของ	 มจธ.	 ทั้งพื้นที่บางมด	 บางขุนเทียน	 ราชบุรี	

หรืออาคารเคเอกซ์	 เป็นต้น	 ถ้าเป็นคนท่ีสามารถให้ความรู้	 และ

สามารถช่วยในการพัฒนานักศึกษาของเราด้วยการสร้างสรรค์

กิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา 

ในทกุด้าน	ผ่านกจิกรรมทีม่คีวามหลากหลาย	เพือ่สร้างความรูแ้ละ 

สร้างคนคณุภาพสูส่งัคม	เพราะฉะน้ันหลกัการของ KSD 360	กค็อื 

“การพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้รู้ในรอบด้าน โดยอาศัยทุกกลไก 

ทุกความส�าคัญ และทุกคนที่มีความส�าคัญให้ได้มีส่วนร่วม 

ในการร่วมกันพัฒนานักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย”	 มจธ.	 จึง

ต้องการประสานให้กิจกรรมนักศึกษาไม่แยกออกจากการเรียนรู้

ในห้องเรียน	แต่ควรเป็นส่วนที่เกื้อหนุนกันและกัน

	 ทิศทางใหม่	และรูปแบบของการจัดกิจกรรม	
	 นักศึกษาในสถานการณ์นี้

	 ผมคิดว่าเป็นจุดที่เราจะต้องใช้ความระมัดระวัง	 คงจะ 

ไม่สามารถท่ีจะห้ามให้มปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างเพือ่นนกัศกึษาด้วยกนั	

แต่ในขณะเดยีวกนัเราต้องเว้นระยะห่าง	เพือ่ให้เกดิความปลอดภยั	

เพื่อสุขอนามัยให้เกิดขึ้นในสังคมของ	 มจธ.	 ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วง 

ทีม่สีภาวะของ	COVID-19	มหาวทิยาลยักม็กีารใช้มาตรการต่างๆ	 

ทั้งของภาครัฐ	 และของมหาวิทยาลัยให้อยู ่ในระดับที่มีความ 

เหมาะสมเอื้อให้นักศึกษาสามารถท�างานได้	 เข้าร่วมกิจกรรมได้ 

อย่างมีความสุข	 แต่ในขณะเดียวกัน	 ต้องมีวิธีการที่ท�าให้เกิด 

ความมัน่ใจในการสร้างความปลอดภยัให้เกดิข้ึนแก่ทกุคนในสงัคม 

ซึ่งในที่นี้ไม่ได้รวมเฉพาะสังคมของ	 มจธ.	 เท่านั้น	 แต่รวมถึง 

สงัคมใกล้เคียง	ครอบครวัของนกัศึกษา	บุคลากร	และท่ีส�าคัญท่ีสุด

ก็คือพวกเราคนไทยทุกคนนะครับต้องผ่านมันไปให้ได้

การที่เราจะสอนให้บัณฑิตของเราที่เรียนรู้
ในมหาวิทยาลัยเพียงแค่ 4 ปี ให้สามารถใช้ชีวิต
อยู่อย่างมีความสุข อยู่อย่างทันโลก อยู่อย่างที่

สามารถจะพัฒนาวิชาชีพของตนได้
จึงเป็นความท้าทายอันใหญ่
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จใด�ปเ มอทเด�ปเ
รับเทคโนโลยีใหม�เพ�่อการศึกษา

เป�ดภาคการศึกษาใหม�ถือเป�นช�วงเวลาที่ดีสำหรับอาจารย� มจธ. ในการเร��มใช�เทคนิคและว�ธีการเร�ยนการสอนใหม�ๆ 
เพ�่�อกระตุ�นให�เกิดบรรยากาศการเร�ยนให�มีความน�าสนใจ และที่สำคัญคือยังตอบโจทย�เร�่องการศึกษาที่มุ�งเน�นผลลัพธ�
การเร�ยนรู� (Outcome-based Education) ซึ่งเป�นนโยบายหลักของ มจธ. ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

มนี้หในตมเริ่รากงหแาลวเงวชนใ ETS นางยวนห อืรห 
ำนะนแอขงึจ าษกึศรากอยีเพื่ลโนโคทเรากิรบะลแานฒัพ

ระบบ LEB2 ซึ่งมีฟเจอรที่รองรับองคประกอบที่สำคัญ
 desab-emoctuO บบแนอสรากนยีรเรากดัจรากนใ

งนี้ัด นาด 3 ทั้ง noitacudE

nalP nosseL รอจเฟ รากบบแกออรากนใยวชวัตอืค 
 ูรนยีรเรากธพัลลผงอขยามหาปเมาตงรตหในอสรากนยีรเ

โดยอาจารยระบุความสามารถที่คาดหวังวานักศึกษาจะ
งอลคดอสหใรูนยีรเรากมรรกจิกะลตแบบแกออะลแ ดไำท

กันอยางเปนระบบตลอดจนจบภาคการศึกษาในรายวิชา

ระบบ LEB2 ยวนำอยว�ชยีที่ลโนโคทเนใงหนึ่งยพ�เน�ปเ 
าษกึศกันะลแ�ยราจาอบัก�หใาษกึศรากนา�ดนใกวดะสมาวค  

มจธ. ยังมีโปรแกรมและแอปพลิเคชันต�างๆ อีกมากมาย
ที่ทีมงาน ETS ได�มีการศึกษาและรวบรวมคำแนะนำการ
ใช�งานไว�บนเว็บไซต� www.ets.kmutt.ac.th คอลัมน� 
Technology Review  

ๆนหไมอทเด�ปเอร�หมนี้อทเด�ปเา�ว�มไ จใด�ปเงอลพ�ยงเอข  
กามกุนสะลแยา�งงอเร�่น�ปเาษกึศราก�หใยว�ชะจ็กียลโนโคทเ

 

สามารถสรางกิจกรรมเพื ่อการประเมินในฟเจอร
Assessment Activity เพื่อวัดผลลัพธการเรียนรูของ
นักศึกษาจากการทำแบบทดสอบและกิจกรรมตางๆ ที่

ยาลหกาลหนางลฟไงสรากบัรงอร รูนยีรเรากธพัลลผบอต
รูปแบบ ในชวงที่มีการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 ไดมี
การใชฟเจอรนี้สำหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ใน ยัลายทิวาหมงทั่วทั้าชิวยาลห

การวัดผลลัพธ�การเร�ยนรู� (Assessment Method)

กิจกรรมการเร�ยนรู� (Learning Activities) 
nalP nosseL รอจเฟ รากนผแบบแกออรากหใยวชะจ 

 ะลแ ytivitcA tnemssessA มรรกจิกบักงอลคดอสนที่อส
Learning Activity เพื่อตอบผลลัพธการเรียนรูในแตละ

ดอลตดไาษกึศกันงอขธพัลลผมาตดิตดไยราจาอหใ าชิวยาร
นอสรากบอกะรปราสกอเลฟไบนแถรามาส าษกึศรากคาภ
หาดปัสะลตแนใูรนยีรเงอตาษกึศกันญที่ัคำสมาวคทบอืรห  

และเมื่อสรางหองเรียนใน ถรามาส็กวยีดเงครั้งงยีพเบนี้บะร
 ยวดกีอดไ ๆนาอื่ษกึศรากคาภนใชใปไำน

ผลลัพธ�การเร�ยนรู� (Learning Outcomes) 
ของรายว�ชา

www.leb2.kmutt.ac.th

 Kmutt learning environment

leb2@mail.kmutt.ac.th

สามารถเข�าไปศึกษาว�ธีการใช�งาน
รวมถึงติดต�อสอบถามข�อมูลการใช�งานได�ที่…

ยิ�งข�้น

นั้นๆ 

 ระบบ LEB2 ยังมีฟเจอรที่ชวยในการจัดการหองเรียน
เชน ฟเจอร Attendance ชวยใหการเช็กรายช่ือนักศึกษา
เปนเร่ืองงายและประหยัดเวลา หรือ ฟเจอร Online Quiz
ใชสำหรับทดสอบความเขาใจในเนื้อหาบทเรียนกอนวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู นอกจากนั้นยังมีฟเจอรตางๆ อีก
มากมายที่มีทีมงานพัฒนาระบบไดสรางสรรคขึ้นมาเพื่อ
ชวยสงเสริมการเรียนรูของชาว มจธ.

	 เราต้องการให้การท�างานของมหาวิทยาลัยมีความใกล้ชิดกับ 
นักศึกษามากยิ่งขึ้น	 ในการเปิดเทอมใหม่นี้	 ได้มีการหารือกับผู้น�า 
นกัศกึษา	เพ่ือออกแบบกจิกรรมนกัศกึษาให้เกดิความสมดลุ	เหมาะสม 
มีกิจกรรมออนไลน์	 เพื่อใช้ในการสื่อสาร	 เพ่ือใช้ในการแจ้งข่าว	 
ให้ความรู้เบื้องต้น	 โดยกิจกรรมก็ยังคงมีอยู่	 แต่จะเป็นกิจกรรม
ที่มีขนาดที่เล็กลง	 ลดปริมาณผู้เข้าร่วมให้อยู่ในระดับท่ีเกิดความ
ปลอดภัย	 มีการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในอาคาร	 (Indoor	 Air	
Quality)	 โดยมีการแลกเปลี่ยนระหว่างอากาศท่ีอยู่ภายในห้อง
ปรับอากาศกับอากาศภายนอกตามชนิดของกิจกรรมท่ีนักศึกษา
ของเราอยู่ร่วมกัน

“ชีวิตในรั้ว มจธ. ใน 4 ปีต่อจากนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด
ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากมหาวิทยาลัย”

	 ฝากถึงนักศึกษาในการเตรียมตัวให้พร้อมรับ	
	 การพัฒนารอบด้านในรั้ว	มจธ.

	 ผมกข็อฝากถงึนกัศกึษาใหม่ทกุคน	เพือ่ให้การใช้ชวีติในรัว้	มจธ.	
ใน	4	-	5	ปีตามหลกัสตูร	ต่อจากนีเ้ป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีสดุในการเรียนรู้ 
สิ่งต่าง	 ๆ	 จากทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย	 โดยขอให้นักศึกษาให้
ความส�าคัญกับ	4	ประเด็น	ดังนี้	นะครับ

ประเด็นที่ 1	คือ	การที่นักศึกษาของเรา	จะเป็นผู้ที่	“รับผิดชอบใน 
การเรยีนรูข้องตนเอง”	ต้องเข้าใจความแตกต่างของการเรยีนในอดตี	
การปรับตัวถือเป็นสิ่งส�าคัญที่นักศึกษาที่เข้ามาเรียนในรั้ว	 มจธ.	 ใน
ระดับอุดมศึกษา	 ต้องมีความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก
การเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่มีระเบียบแบบแผน	 มีการรูปแบบ
การเรยีนการสอนทีช่ดัเจน	ท่ีเน้นการสอน	และนกัเรยีนเป็นผูถ้กูสอน 
มีครูผู ้สอนที่คอยติดตามดูแล	 แต่	 ณ	 วันนี้	 มจธ.	 เป็นเวทีท่ีให้ 
นักศึกษาได้เรียนรู้	 การเรียนรู้	 และการสอนจะไม่เป็นเหมือนเดิม 
อีกต่อไป	 หลายคร้ังนักศึกษาจะพบกับปัญหาปลายเปิด	 ที่ไม่ได้มี 
ค�าตอบตายตวั	ไม่ได้มกีารเรยีนตลอดวนั	ในแต่ละวนักจ็ะมช่ีวงว่างที ่
แตกต่างกัน	ท�าให้มโีอกาสไปเจอเพือ่นทีม่าจากต่างคณะ	ต่างภาควชิา 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถสร้างการเรียนรู ้ให้กับทุกคนได้อย่าง 
หลากหลาย	 นอกจากน้ันยังท�าให้นักศึกษามีอิสรภาพในการใช้
ชีวิต	 ซึ่งสิ่งที่ควรต้องมาพร้อมกัน	 คือ	 ความรับผิดชอบของตนเอง	 
ที่ต้องมีมากขึ้นด้วย

ประเด็นที่ 2	คือ	การที่นักศึกษาของเรา	จะเป็นผู้ที่	“ใช้ชีวิตในรั้ว 
มจธ. ได้อย่างคุม้ค่าทีส่ดุ”	เพราะช่วงเวลานีจ้ะเป็นช่วงเวลาสดุท้าย
ในการใช้ชวีติอย่างสนกุสนาน	มเีพือ่นทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานความเท่าเทยีม 
และไม่ต้องแข่งขันกัน	 และนอกจากน้ันในร้ัวของมหาวิทยาลัย 
ไม่ใช่เพยีงแค่ห้องเรยีน	แต่อยากให้นกัศกึษาแสวงหาและใช้โอกาสให้ 
คุ้มค่าที่สุดกับกิจกรรมต่างๆ	ที่เกิดขึ้น	ในมหาวิทยาลัย	ไม่ว่าจะเป็น 
กิจกรรมชมรม	 สโมสรนักศึกษา	 องค์การนักศึกษา	 หรือกิจกรรม
ภายนอกที่จะพัฒนานักศึกษาในด้านอื่นๆ	 และสิ่งที่	 มจธ.	 ให้ 
ความส�าคัญ	 คือ	 ทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนนักศึกษา	 อาทิ	 REAL	
(Research	Experience	and	Applied	Learning	Scholarship)	
ที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะในการท�าวิจัย	
การน�าความรู้มาประยุกต์ใช้	 และฝึกฝนในเร่ืองความรับผิดชอบ	 
ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญที่พลเมืองจ�าเป็นจะต้องมี	 และ	 มจธ.	 ยังเรามีทุน

จ�านวนมากทีจ่ะเปิดโอกาสให้นกัศกึษาทีม่ผีลงานทีน่่าสนใจ	สามารถ
ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ	 ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ไปแข่งขันกับ 
เพื่อนต่างชาติ	 สิ่งเหล่านี้สามารถเกิดได้ทั้งสิ้น	 แต่โอกาสจะเกิดขึ้น
กับผู้ที่แสวงหา	 และโอกาสจะมีให้ส�าหรับผู้ที่มีความพร้อมเท่านั้น	
เพราะฉะนั้นเพื่อที่จะให้ได้เป็นคนที่ใช้ชีวิตในรั้ว	 มจธ.	 ให้ได้อย่าง
คุ้มค่าที่สุด	 นักศึกษาก็ต้องรู้จักแสวงหาโอกาสและเราต้องสร้าง 
ความพร้อมให้กับตนเองมากที่สุด	 เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อโอกาสมาถึง
แล้วก็จะสามารถคว้าโอกาสนั้นไว้ได้

ประเด็นที่ 3	 คือ	 การที่นักศึกษาของเรา	 จะเป็นผู้ที่	 “ยอมรับใน 
ความแตกต่าง”	 เพราะในสังคม	 ของ	 มจธ.	 มีผู ้คนมากมาย 
หลากหลายระดับ	 เราเป็นมหาวิทยาลัยในกรุงเทพ	 ท่ีมีนักศึกษา 
มาจากต่างจังหวัดเยอะที่สุด	 มีนักศึกษามาจากต่างชาติจาก 
ทกุทวปีทัว่โลก	มจธ.	เป็นสงัคมทีเ่ปิดโอกาสให้ผูค้นทีม่าจากพืน้ฐาน 
แตกต่างกัน	ไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานทางด้านสังคม	เศรษฐกิจ	ความเชื่อ
ทางศาสนา	หรือแม้แต่เรื่องเพศ	เพราะฉะนั้นในการที่เราจะยอมรับ
ในความแตกต่าง	 ก็จะเป็นโอกาสที่เราจะสามารถให้โอกาสแก่ผู้อื่น	
และเป็นคนที่เปิดใจกว้างที่จะเห็นสิ่งต่างๆ	 รอบตัวอย่างมีมุมมอง 
ที่กว้างขึ้น	และเข้าใจสิ่งต่างๆ	ได้ดียิ่งขึ้นด้วย

ประเด็นที่ 4	คือ	การที่นักศึกษาของ	มจธ.	จะเป็นผู้ที่ “สร้างการ
เปลีย่นแปลงของสงัคมเชงิบวก” หรอืเป็น	Social Change Agents 
โดยการทีเ่ราจะเป็นผูเ้ปลีย่นแปลงได้นัน้	อาจแบ่งออกได้	4	ระดบั	คอื	

• ระดับที่ 1 “Think”	หรือการคิด	เพราะแค่การคิดบวก	ก็เป็น 
	 จุดเริ่มต้นท่ีดี	 และอยากให้ทุกคนนั้นมีความคิดท่ีสร้างความ 
	 เปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึ้นได้
• ระดับที่ 2 “Join”	 หรือ	 การเข้าร่วม	 เมื่อนักศึกษามีโอกาส	 
	 มีกิจกรรมที่มีความเหมาะสม	 เราควรที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรม 
	 เหล่านั้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลง	
• ระดับที่ 3 “Initiate”	หรือ	การริเริ่ม	หากนักศึกษามีโอกาสใน 
	 การเห็นโจทย์ปัญหา	 เห็น	 Pain	 Point	 ของสังคม	 และคิดว่า 
	 ตนเองมีแนวทางในการช่วยให้สังคมดีขึ้นได้	 ก็ถือเป็นโอกาส 
	 อนัดท่ีีจะก้าวมาเป็นผูร้เิริม่ในการสร้างความเปลีย่นแปลงสงัคม 
	 ในด้านต่าง	ๆ	
• ระดบัที ่4 “Inspire”	หรอื	แรงบนัดาลใจ	ส่วนสดุท้ายนี	้ถอืเป็น 
	 สิ่งยิ่งใหญ่ที่นักศึกษาจะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ผู ้คน 
	 อีกมากมายลุกขึ้นมา	 “ร่วมกันคิด	 (Think)	 ร่วมกันท�า	 (Join)	 
	 มาริเริ่มท�าดี	(Initiate)”

การพัฒนานักศึกษารอบด้าน KSD 360: All in All  จึงเป็น
สิ่งส�าคัญที่มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะสร้างให้เกิดขึ้น เพ่ือพัฒนา
นักศึกษาของ มจธ. ให้มีความเก่งในด้านวิชาการ และน�าความรู้ 
ไปลงมือปฏิบัติได้ เป็นคนดี มีความตระหนัก รับผิดชอบต่อสังคม 
และเป็นผูส้ร้างการเปลีย่นแปลงของสงัคมเชงิบวก (Social Change 
Agent) อันถือเป็นความส�าเร็จที่มหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้เกิดขึ้น  
ก็ขอฝากให้นักศึกษาทุกคนได้ใช้ชีวิตในรั้ว มจธ. อย่างมีความสุข  
ใช้ทุกช่วงเวลาอย่างมีคุณค่า และใช้โอกาสในการพัฒนาตนเอง 
อย่าลืมนะครับว่าหากเราจะพัฒนาตนเองได้ ก็เพราะว่าเรา 
เลือกจะท�าในสิ่งที่ยาก เพื่อจะได้สร้างสรรค์ความดีให้กับสังคม 
ให้มากที่สุดครับ
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จใด�ปเ มอทเด�ปเ
รับเทคโนโลยีใหม�เพ�่อการศึกษา

เป�ดภาคการศึกษาใหม�ถือเป�นช�วงเวลาที่ดีสำหรับอาจารย� มจธ. ในการเร��มใช�เทคนิคและว�ธีการเร�ยนการสอนใหม�ๆ 
เพ�่�อกระตุ�นให�เกิดบรรยากาศการเร�ยนให�มีความน�าสนใจ และที่สำคัญคือยังตอบโจทย�เร�่องการศึกษาที่มุ�งเน�นผลลัพธ�
การเร�ยนรู� (Outcome-based Education) ซึ่งเป�นนโยบายหลักของ มจธ. ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

มนี้หในตมเริ่รากงหแาลวเงวชนใ ETS นางยวนห อืรห 
ำนะนแอขงึจ าษกึศรากอยีเพื่ลโนโคทเรากิรบะลแานฒัพ

ระบบ LEB2 ซึ่งมีฟเจอรที่รองรับองคประกอบที่สำคัญ
 desab-emoctuO บบแนอสรากนยีรเรากดัจรากนใ

งนี้ัด นาด 3 ทั้ง noitacudE

nalP nosseL รอจเฟ รากบบแกออรากนใยวชวัตอืค 
 ูรนยีรเรากธพัลลผงอขยามหาปเมาตงรตหในอสรากนยีรเ

โดยอาจารยระบุความสามารถที่คาดหวังวานักศึกษาจะ
งอลคดอสหใรูนยีรเรากมรรกจิกะลตแบบแกออะลแ ดไำท

กันอยางเปนระบบตลอดจนจบภาคการศึกษาในรายวิชา

ระบบ LEB2 ยวนำอยว�ชยีที่ลโนโคทเนใงหนึ่งยพ�เน�ปเ 
าษกึศกันะลแ�ยราจาอบัก�หใาษกึศรากนา�ดนใกวดะสมาวค  

มจธ. ยังมีโปรแกรมและแอปพลิเคชันต�างๆ อีกมากมาย
ที่ทีมงาน ETS ได�มีการศึกษาและรวบรวมคำแนะนำการ
ใช�งานไว�บนเว็บไซต� www.ets.kmutt.ac.th คอลัมน� 
Technology Review  

ๆนหไมอทเด�ปเอร�หมนี้อทเด�ปเา�ว�มไ จใด�ปเงอลพ�ยงเอข  
กามกุนสะลแยา�งงอเร�่น�ปเาษกึศราก�หใยว�ชะจ็กียลโนโคทเ

 

สามารถสรางกิจกรรมเพื ่อการประเมินในฟเจอร
Assessment Activity เพื่อวัดผลลัพธการเรียนรูของ
นักศึกษาจากการทำแบบทดสอบและกิจกรรมตางๆ ที่

ยาลหกาลหนางลฟไงสรากบัรงอร รูนยีรเรากธพัลลผบอต
รูปแบบ ในชวงที่มีการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 ไดมี
การใชฟเจอรนี้สำหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ใน ยัลายทิวาหมงทั่วทั้าชิวยาลห

การวัดผลลัพธ�การเร�ยนรู� (Assessment Method)

กิจกรรมการเร�ยนรู� (Learning Activities) 
nalP nosseL รอจเฟ รากนผแบบแกออรากหใยวชะจ 

 ะลแ ytivitcA tnemssessA มรรกจิกบักงอลคดอสนที่อส
Learning Activity เพื่อตอบผลลัพธการเรียนรูในแตละ

ดอลตดไาษกึศกันงอขธพัลลผมาตดิตดไยราจาอหใ าชิวยาร
นอสรากบอกะรปราสกอเลฟไบนแถรามาส าษกึศรากคาภ
หาดปัสะลตแนใูรนยีรเงอตาษกึศกันญที่ัคำสมาวคทบอืรห  

และเมื่อสรางหองเรียนใน ถรามาส็กวยีดเงครั้งงยีพเบนี้บะร
 ยวดกีอดไ ๆนาอื่ษกึศรากคาภนใชใปไำน

ผลลัพธ�การเร�ยนรู� (Learning Outcomes) 
ของรายว�ชา

www.leb2.kmutt.ac.th

 Kmutt learning environment

leb2@mail.kmutt.ac.th

สามารถเข�าไปศึกษาว�ธีการใช�งาน
รวมถึงติดต�อสอบถามข�อมูลการใช�งานได�ที่…

ยิ�งข�้น

นั้นๆ 

 ระบบ LEB2 ยังมีฟเจอรที่ชวยในการจัดการหองเรียน
เชน ฟเจอร Attendance ชวยใหการเช็กรายช่ือนักศึกษา
เปนเร่ืองงายและประหยัดเวลา หรือ ฟเจอร Online Quiz
ใชสำหรับทดสอบความเขาใจในเนื้อหาบทเรียนกอนวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู นอกจากนั้นยังมีฟเจอรตางๆ อีก
มากมายที่มีทีมงานพัฒนาระบบไดสรางสรรคขึ้นมาเพื่อ
ชวยสงเสริมการเรียนรูของชาว มจธ.
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นางสาวรัตนภรณ์  นาคมั่น
ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
นายกองค์การนักศึกษา

สวสัดค่ีะ น้องๆ ปี 63 ทกุคน พีข่อแสดงความยนิดี 
และต้อนรับน้องๆ สู่รั้วบางมด พี่เชื่อว่าบ้านหลังนี้ 
จะให้ท้ังความรู้ ความอบอุ่น ความผูกพัน และ 
เสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับน้องๆ พี่ขอให ้
ทุกคนทุ่มเทกับการเรียนและมีระเบียบวินัยต่อ
ตนเอง เพื่อที่จบไปจะได้เป็นคนที่มีศักยภาพ  
สดุท้ายนีพ้ีก็่ขอให้น้องๆ ทกุคนโชคด ีและมคีวามสขุ 
กับการเรียนและการใช้ชีวิตที่นี่ค่ะ

“มุ่งมั่นกับการเรียน ควบคู่กิจกรรมสรรสร้าง”

นายภูริทัศน์ ฉัตรยาลักษณ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
นายกสโมสรนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยินดีต้อนรับน้องๆ ทุกคนสู่การเป็นลูกพระจอม 
นะครับ และขอแนะน�าน้องๆ ว่าอย่าเตรียมตัว
แค่เพ่ือมาเรียนแต่ให้เตรียมตัวเพ่ือมาใช้ชีวิตด้วย 
ให้สนุกให้เต็มที่ แต่อย่าให้ความสนุกท�าให้เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน

“โชคดีกับชีวิตมหาวิทยาลัยนะครับ”  

นายมงคล วงษ์ ใจ
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
นายกสโมสรนักศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับน้องศึกษารหัส 63 ทุกคน
ที่เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในครอบครัว มจธ. ของเรา 
ส�าหรับเคล็ดลับส�าหรับนักศึกษาปี 1 ก็คือ

“เตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของ 
 สังคมใหม่ มีวินัยในตัวเอง รู้จักพัฒนาตัวเอง  
 และขยันเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย”

นายอัครวินท์ โป้ซิ้ว
ภาควิชามีเดียอาร์ต นายกสโมสรนักศึกษาภาควิชามีเดีย (โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ)

สวสัดน้ีอง ๆ  นกัศกึษาใหม่ท่ีเข้ามาด้วยนะครับ อยากให้ใช้ชวีติในมหาวทิยาลยัด้วยความสนุก วฒันธรรมไหน 
ที่ได้รับจากรุ่นพี่มาแล้วไม่ชอบ ไม่โอเค ก็เปลี่ยนกันไปตามสมควรนะครับ และพยายามอย่ากดดันตัวเอง
มากจนเกินไป” “ขอให้ทุกคนโชคดีและใช้ชีวิตให้เต็มที่” สวัสดีครับ

นางสาวปิยาภรณ์ นีระพงษ์
ภาควิชาเคมี
นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

สวสัดน้ีองๆ นกัศึกษาใหม่ทุกคน และยนิดต้ีอนรบั
สู่ร้ัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ขอให้เป็นปีที่ดีส�าหรับน้องๆ ทุกคน และสุดท้ายนี้ 
ขอฝากให้น้องๆ “พักผ่อนให้พียงพอ พร้อม
เตรียมตัวส�าหรับการเรียนและกิจกรรมใน 
รูปแบบใหม่ของปีการศึกษา 2563 นี้”

นางสาวปาริชาต บุญผล
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
นายกสโมสรนักศึกษา
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ยนิดต้ีอนรบัน้องๆ เข้าสูร่ัว้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีนะคะ การเข้ามาเรียนใน
มหาวิทยาลัย น้องๆ ต้องรู้จักการแบ่งเวลาให้ด ี
นอกจากเรื่องเรียน มหาวิทยาลัยของเรายังมี
กิจกรรมมากมายให้ได้ลองท�า “อยากให้น้องๆ 
ทุกคนได้รับประสบการณ์ท่ีดีตลอดช่วงเวลา 
ที่อยู่ที่นี่ด้วยกันนะคะ”

นายศิริพงษ์ อินต๊ะเสน
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับน้องๆ ทุกคน
นะครับ การเข้ามาในมหาวิทยาลัยนั้นแตกต่างกับ
ช่วงมัธยมมาก จึงอยากให้น้องๆ พยายามปรับตัว 
และวางแผนมากขึ้น ทั้งการแบ่งเวลา ความตั้งใจ 
เรยีน หรอืเตม็ทีก่บัทกุสิง่ทีท่�า “มีความสขุกับการ
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และขอให้ผ่านอุปสรรค
ต่างๆ ไปได้ด้วยดีครับ”

ต้อนรับน้องใหม่         ใจนายกฯจาก
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KLINICS 
“KMUTT Learning and Information  
 Commons” 

	 	 เปิดให้บริการทุกวัน

	 	 เวลา	08.00	-	17.00	น.

	 	 ปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

	 	 ชั้น	1	อาคารส�านักหอสมุด

Learning Garden
“Green and Clean University for  
 Public Learning Space”

	 	 เปิดตลอด	24	ชม.	(ถ้ายุงไม่กัด	อย่าหนีนะ)

	 		 กลางมหาวิทยาลัย

Internationalization
Learning Space
“International Public Learning Space” 

	 	 เปิดท�าการ	เร็วๆ	นี้..!

	 	 ชั้น	1	อาคารคณะศิลปศาสตร์

“เปลี่ยนทุกที่เป็นแหล่งเรียนรู้” เป็นสิ่งที่ มจธ. ให้ความส�าคัญมาก เพราะสภาพแวดล้อมที่ดี  

 ก็จะสามารถสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ Learning Space จึงเป็นค�าฮิต 

 ติดหูของชาว มจธ. ที่บอกเลยว่ามีเยอะมาก ทั้งในพ้ืนที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย  

 บริเวณพื้นท่ีชั้น 1 ของอาคารต่างๆ รวมทั้งในภาควิชาและคณะ โดยช่วงที่ผ่านมาก็ม ี

 การอัพเดตการก่อสร้างเพ่ือเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ ให้กับน้องๆ อีกหลายที่เลย เอาล่ะ!! 

 เปิดเทอมนี้ไปเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้กับสถานที่ใน มจธ. บางมดกันดีกว่า  วันนี้เราเลย 

 พามาแนะน�าให้รู้จักกับ KMUTT Learning Space ที่น่าไปกันค่ะ 

Science Learning Space 
“From Science Learning to Science  
 Strengthening”

  จันทร์	-	ศุกร์

	 	 เวลา	08.00	-	19.00	น.

	 	 ชั้น	1	อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์		

	 	 คณะวิทยาศาสตร์

Learning Exchange : LX
“Research for Learning”

  เปิดท�าการ	เร็วๆ	นี้..!

	 	 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ

Green Society
“Green Heart to Change Agent”

	 	 จันทร์	-	ศุกร์

	 	 เวลา	08.30	-	16.30	น.

	 	 อาคาร	Green	Society	

กนกพร อยู่อ�าไพ
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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

อาคารการเร�ยนรู�พหุว�ทยาการ
The Multidisciplinary
Learning Exchange

http://tiny.cc/7nppsz

รายละเอียดนิทรรศการ

อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ หรือ The Multidisciplinary Learning Exchange (LX) 
มีความสูง 15 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 34,260 ตารางเมตร ออกแบบให้เป็นอาคารที่มีความสอดคล้อง
เหมาะกับการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู ้ท้ังใน 
และนอกห้องเรียน ให้บริการทางวิชาการเพื่อรองรับการปรับปรุงการเรียนการสอนในหลักสูตร 
ท่ีเป็นสหวิทยาการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระดับสูงและเป็นอาคารที่มีศักยภาพส�าหรับงานวิจัย 
ท่ีก้าวหน้าข้ึน ตลอดจนการเติบโตทางเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต มีพ้ืนที่ส่วนกลางส�าหรับนักศึกษา 
บุคลากร และบุคคลท่ัวไป โดยมี 3 กิจกรรมหลัก คือ Active Learning Space พ้ืนท่ีการเรียนรู้ท่ีเน้น 
ความยืดหยุ่น ปรับเปล่ียนรูปแบบได้ตามการใช้งาน กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง 
ผู้เรียนกับผู ้สอน และผู ้เรียนกับผู้เรียน Student Common Space พ้ืนท่ีส่วนกลางของนักศึกษา 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน และพ้ืนท่ีพักผ่อนระหว่างชั่วโมงเรียน  
Learning Support Space ห้องควบคุมสามารถสืบค้นและจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ Data Center และ 
อาคารน้ีได้รับการรับรองมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานจาก
กระทรวงพลังงาน โดยได้รับการประเมินความย่ังยืนทางพลังงานและส่ิงแวดล้อมไทย (Thai’s Rating of 
Energy and Environmental Sustainability, TREES) ในระดับ Platinum
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