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THE WORD
กองบรรณาธิการ 
สิิทธิพร โพธิ

 มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีพระจอมเกลั้าธนบุรี มีวิิสัิยทัศน์ 
แลัะ เ ป้้าหมายสิำาคัญในการพัฒนานักศึกษาของ มจธ. 
สิ่� การ เ ป็้น บัณฑิิต ที� สิร้ า ง ควิา ม เป้ ลีั� ย นแ ป้ลั งทาง สัิงคม 
เพ่�อการพัฒนาป้ระเทศ โดย มจธ. มี “KMUTT Student 
Development  360 (KSD 360)  :  Al l  in  Al l” 
เป้็นแนวิทางในการสิร้างกลัไกการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวิม 
ด้วิยการให้ควิามสิำาคัญกับการเรียนการสิอนในห้องเรียน
ควิบค่�ไป้กับกิจกรรมการเรียนร่้นอกห้องเรียนอย�างเหมาะสิม 
โดยมุ� ง เน้น ใ ห้ ทุกคนมีสิ�วินร�วิมในการพัฒนานักศึกษา 
ไม�วิ�าจะเป้็นเพ่�อน รุ�นพ่�  รุ�นน้อง คณาจารย์  บุคลัากร
 เจ้าหน้าที�นักศึกษาเก�า รวิมไป้ถึึงผู้่้คนในสิังคมรอบข้าง
มหาวิิทยาลััยด้วิยการสิร้างการเรียนร่้ผู้�านกิจกรรมที�เป็้น
ป้ระโยชน์ต�อตนเองแลัะสัิงคม ดังสุิภาษิตของแอฟริกันที�วิ�า
“It takes a village to raise a child.” โดยรวิบรวิม 
ควิามคิด สิร้างควิามร�วิมมือจากทุกภาคสิ�วิน สินับสินุน
การสิร้างกิจกรรมนอกห้องเรียนที� เสิริมสิร้างการเรียนร่ ้
เพ่�มทักษะให้กับนักศึกษาของเรา ให้มีควิามเก�งในด้านวิิชาการ 
แลัะนำาควิามร่้ ไป้ลังมอืป้ฏิบิตัไิด ้เป้น็คนด ีมคีวิามตระหนกั รบัผู้ดิ
ชอบต�อสิงัคม แลัะเป้น็ผู้่ส้ิร้างการเป้ลัี�ยนแป้ลังทางสิงัคม (Social 
Change Agent) อย�างยั�งยืนต�อไป้

บทสิัมภาษณ์

KMUTT Student
Development

พัฒนาผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

360
รศ. ดร.เชาวลิิต ลิิ�มมณีีวิจิิตร 
รองอธิิการบดีีฝ่่ายพััฒนานักศึึกษา

“การพัฒนานักศึกษารอบด้านของ มจธ. 

สู่การเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม”

เป้้าหมายของ มจิธ.
ในการสร้างบััณีฑิิตที่ี�ดีเป้็นอย่างไร
	 ผมเช่ื่�อว่่า	 เป้้าหมายของมหาวิ่ทยาลััยไม่ว่่าท่�ใดของโลัก	 ม่ 
จุุดมุุ่�งหมุ่ายในการพััฒนาใน 3 ประเด็นหลััก	ค่ือ	“การสร้างคน” 
ให้สามารถป้ฏิิบััติิหน้้าท่�ได้	 ม่คุืณภาพ	 แลัะติรงกับัคืว่ามต้ิองการ
ของสังคืม	 ซ่ึ่�งเป็้น้ภารกิจหลัักท่�สถาบััน้อุดมศ่ึกษาทุกแห่งต้ิองทำา
อ่กป้ระเด็น้ค่ือ	“การสร้างความุ่ร้้”	 ผ่าน้การทำาวิ่จัยแลัะพัฒน้า 
เพ่�อใช้ื่คืว่ามร้้นั้�น้ใน้การสร้างคืน้ให้เป็้น้คืน้ด่	 คืน้เก่ง	 เพราะคืว่าม
ร้้จะเกิดป้ระโยชื่น์้ส้งสุด	 เม่�อม่การน้ำาไป้ใช้ื่ให้เกิดป้ระโยชื่น์้ส้งสุด
กับับุัคืคืลั	 ชุื่มชื่น้	 แลัะสังคืม	 ซ่ึ่�งเป็้น้จุดมุ่งหมายสุดท้ายค่ือ	“สร้าง
การเปล่ั�ยนแปลังทางสังคมุ่”	 โดยต่ิอยอดจากงาน้ว่ิจัยท่�เกิดข่�น้ใน้
มหาวิ่ทยาลััย	 ด้ว่ยบััณฑิิติคุืณภาพท่�จะสร้างการเป้ล่ั�ยน้แป้ลังทาง
สังคืม	 (Social	 Change	 Agent)	 เพ่�อให้การผลิัติบััณฑิิติได้ติาม
เป้้าหมายส้งสุดของมหาว่ิทยาลััย	 มจธ.	 จำาเป้็น้ต้ิองให้การเร่ยน้ร้้
ใน้หลัากหลัายวิ่ธ่	 ไม่ว่่าจะเป้็น้การเร่ยน้ร้้ใน้แลัะน้อกห้องเร่ยน้ 

การสร้างน้วั่ติกรรมผ่าน้การค้ืน้คืว้่า	 วิ่จัย	 พัฒน้าองค์ืคืว่ามร้้ด้ว่ย
การลังม่อทำา	 โดยมุ่งหมายให้บััณฑิิตินั้�น้สามารถน้ำาคืว่ามร้้ไป้ใช้ื่ 
เพ่�อรังสรรค์ืสิ�งใหม่ให้เกิดผลักระทบัเชิื่งบัว่กต่ิอเศึรษฐกิจแลัะ
สังคืม	 ดังนั้�น้จุดมุ่งหมายของมหาว่ิทยาลััยแห่งน่้�จ่งไม่ใช่ื่เป็้น้
เพ่ยงแค่ืการสร้างบััณฑิิติ	 แต่ิเราต้ิองการสร้างบััณฑิิติท่�น้ำาไป้ส่้
การเป้ล่ั�ยน้แป้ลังของป้ระเทศึ	 ของสังคืมใน้ว่งท่�กว้่างข่�น้	 เพราะ
เราต้ิองการท่�จะเห็น้บััณฑิิติเป็้น้ผ้้สร้างคืว่ามเป้ล่ั�ยน้แป้ลังท่�ด่ให้
เกิดข่�น้

การที่เราจะบรรลุผลแบบนั้นได้
เราก็ต้องอาศัยผู้คนมาช่วย

ในการสร้างสรรค์ ในการพัฒนา
นักศึกษาให้สู่เป้าหมายเหล่านั้น

การพััฒนารอบัด้าน สัมพัันธ์กับั Social 
Change Agent อย่างไร
	 ใน้การสร้างคืว่ามเป้ลั่�ยน้แป้ลังท่�เกิดข่�น้	 ถ้าอยากจะสร้าง
อะไรให้มัน้เสร็จไว่ก็คืงจะต้ิองสร้างคืน้เด่ยว่	แต่ิถ้าหากว่่าเราอยาก
จะให้เกิดคืว่ามเป้ล่ั�ยน้แป้ลังท่�ยิ�งใหญ่่	 ยั�งย่น้	 แลัะก่อผลักระทบั 
ใน้ว่งท่�กว้่างข่�น้	 ผมคิืดว่่าเราทำาคืน้เด่ยว่ไม่ได้	 เราจำาเป็้น้จะต้ิอง
ใช้ื่ผ้้คืน้มากมายท่�ม่คืว่ามสามารถหลัากหลัาย	 แลัะม่คืว่ามเก่งท่�
แติกต่ิางกัน้	 โดยต้ิองใช้ื่ข้อด่ของแต่ิลัะคืน้มาสร้างสรรค์ืให้เกิด
ผลัลััพธ์ท่�เราต้ิองการท่�จะเห็น้	 การท่�เราจะเอาคืน้หลัายๆ	 คืน้ 
เอาคืว่ามร้้หลัายๆ	 ด้าน้มาอย้่รว่มกัน้ได้นั้�น้	 เราจำาเป็้น้ท่�จะ 
ต้ิองมองให้คืรบัองค์ืรอบัด้าน้	 มองให้คืรบัมิติิด้าน้กว้่างแลัะทาง 
ด้าน้ล่ัก	 ยิ�งถ้าเราอยากจะให้ผลักระทบัมัน้เกิดการขยายตัิว่ 
ใน้ว่งท่�กว้่างข่�น้เราก็ต้ิองร้้จักท่� วิ่ ธ่การสร้างคืว่ามสัมพัน้ธ์ 
ร้้ จักท่�จะทำางาน้กับัคืน้อ่�น้	 ร้้จักทั�งทักษะทางด้าน้วิ่ชื่าช่ื่พ 
ไม่ ว่่าจะเป็้น้ด้าน้วิ่ทยาศึาสติร์เทคืโน้โลัย่ 	 สังคืมศึาสติร์ 
ต้ิองเข้าใจทั�งบัริบัทของสังคืมท่�แติกต่ิางกัน้	 ม่วั่ฒน้ธรรม
ท่�แติกต่ิางกัน้	 เข้าใจถ่งคืว่ามแติกติ่างของผ้้คืน้	 สิ�งเหล่ัาน่้� 
จ่ ง เ ป็้น้ หั ว่ ใจ ท่� ม่ คืว่ามสำา คัืญ่ไ ม่แ พ้ กัน้ 	 แ ม้ ว่่ า เร า เ ป็้น้
มหาวิ่ทยาลััยท่�เน้้น้ทางด้าน้วิ่ทยาศึาสติร์	 เทคืโน้โลัย่แลัะ 
การออกแบับั	แต่ิเราก็ติระหนั้กด่ถ่งคืว่ามสำาคัืญ่ใน้ป้ระเด็น้เหล่ัาน่้� 

ดังนั้�น้คืำาว่่า	มองให้รอบัด้าน้	หร่อว่่าใน้กรณ่ของ	มจธ.	ท่�เราเร่ยก
ว่่า	“KMUTT Student Development (KMUTT KSD 
360)”	 ก็ค่ือ	แน้ว่ทางท่�มหาวิ่ทยาลััยของเรา	อยากให้นั้กศ่ึกษา 
แลัะผ้้คืน้ใน้สังคืมของ	 มจธ.	 นั้�น้มองโลักให้รอบัด้าน้	 ให้คืรบั
ทุกมิติิ	 แลัะเรายังม่คืว่ามเช่ื่�ออ่กอย่างหน่้�งว่่า	 การท่�เราจะบัรรลุั
ผลัแบับันั้�น้ได้เราก็ต้ิองอาศัึยผ้้คืน้มาช่ื่ว่ยใน้การสร้างสรรค์ืใน้
การพัฒน้านั้กศ่ึกษาให้ส่้เป้้าหมายเหลั่านั้�น้	 ทั�งหมดทั�งมว่ลั 
ก็จะเห็น้ได้ว่่าเราไม่สามารถทำาด้าน้เด่ยว่	 มิติิเด่ยว่	 โดยผ้้คืน้
เพ่ยงแค่ืกลุ่ัมเด่ยว่	 จ่งเป็้น้ท่�มาท่�ไป้ของคืว่ามหมายใน้แบับัท่�
มหาวิ่ทยาลััยได้สร้างแน้ว่ทางท่�จะทำาให้เกิดการพัฒน้านั้กศ่ึกษา
ให้เป็้น้ผ้้ร้้รอบัดา้น้	โดยอาศึยัทุกกลัไก	ทกุคืว่ามสำาคัืญ่	แลัะทกุคืน้
ให้ได้ม่ส่ว่น้ร่ว่มใน้การร่ว่มกัน้พัฒน้าร่ว่มกับัมหาวิ่ทยาลััย	

	 ผมคิืดว่่าเราต้ิองนิ้ยามของคืำาว่่า	“ผู้้้สร้างการเปล่ั�ยนแปลัง
ทางสังคมุ่ (Social Change Agent)”	 ให้เข้าใจติรงกัน้ 
สักเล็ักน้้อย	สำาหรับับัางคืน้ก็อาจจะมองว่่า	การเป็้น้ผ้้ท่�สร้างคืว่าม
เป้ล่ั�ยน้แป้ลังต้ิองเป็้น้บุัคืคืลัท่�สำาคัืญ่	แลัะเป็้น้สิ�งท่�ยิ�งใหญ่่	แต่ิใน้ 
มุมมองของการท่�จะเป็้น้ผ้้สร้างการเป้ล่ั�ยน้แป้ลังทางสังคืมได้นั้�น้ 
เป็้น้ใคืรก็ได้	เป็้น้นั้กศ่ึกษาธรรมดาคืน้หน่้�งท่�เห็น้ปั้ญ่หา	ลุักข่�น้มา 
แลัะตัิ�งเป้้าหมายท่�จะเป้ล่ั�ยน้แป้ลังติน้เอง	คืรอบัคืรัว่	ชุื่มชื่น้	หร่อ 
สังคืมรอบัตัิว่ด่ข่�น้	โดยจุดเริ�มต้ิน้อาจเป็้น้การทำาสิ�งเล็ักๆ	ใกล้ัตัิว่ 
ขยายเป็้น้สิ�งท่�ใหญ่่ข่�น้ขยบััต่ิอไป้	ซ่ึ่�งน้ำาไป้ส่้การชัื่กชื่ว่น้ผ้้อ่�น้มาร่ว่ม
ทำาการเป้ลั่�ยน้แป้ลัง	แลัะจากนั้�น้ก็สามารถกา้ว่ไป้จุดมุ่งหมายท่�ยิ�ง
ใหญ่่กับัการเป้น็้แรงบััน้ดาลัใจใน้การท่�จะร่ว่มทำาการเป้ลั่�ยน้แป้ลัง
ทางสังคืมให้เกิดข่�น้	 การเติิบัโติของสังคืมผ้้น้ำา	 หร่อว่่า	 การ
เติิบัโติของผ้้สร้างการเป้ล่ั�ยน้แป้ลังก็จะเกิดข่�น้ได้อย่างแท้จริง 
เราไม่จำาเป็้น้จะต้ิองรอซุึ่ป้เป้อร์แมน้	 เพ่�อให้เขามาเป็้น้	 Social	
Change	Agent	พว่กเราทกุคืน้ติอ้งเช่ื่�อว่่า	เราสามารถทำาใหสั้งคืม
ของ	 มจธ.	 ท่�เราอย้่ด่ข่�น้ได้	 เพราะเราร้้ว่่าเม่�อสังคืม	มจธ.	 ด่ข่�น้ 
ก็เท่ากับัว่่า	จังหวั่ดของเราจะด่ข่�น้	ป้ระเทศึของเราจะด่ข่�น้	แลัะ
โลักของเราก็คืงจะน่้าอย้ม่ากยิ�งข่�น้

หากมี Social Change Agent มากข้�น
สังคมจิะเป้ลิี�ยนแป้ลิงไป้อย่างไร

 การท่ีจะเป็นผู้นำาการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมได้นั�น

เป็นใครก็ได้ เป็นนักศึกษา

ธรรมดาคนหน่ึงท่ีเห็นปัญหา 
ลุกข้�นมา และตัั้�งเป้าหมายท่ีจะ

ทำาให้ตัั้วเอง ครอบครัว ชุุมชุน 

หรือสังคมรอบตัั้วดีข้�น

“KMUTT Student Development 360: All in All”
King Mongkut’s University of Technology Thonburi has the 
vision in “maintaining the commitment to build the smart and 
good graduates” which is an ultimate goal in developing 
KMUTT students to become graduates that are important to 
the country’s development, socially acceptable, and social 
change agents. KMUTT has implemented “KMUTT Student 
Development 360 (KSD 360): All in All” as a guideline 
for building a student development mechanism with a focus 
on in-class teaching and learning in the classroom. This can 
be done along with learning activities outside the classroom 
appropriately. 
As the African proverb said; “It takes a village to raise a child.”, 
the KSD 360 emphasizes on creating learning activities that 
aims to benefit oneself and society and allow everyone to 
participate in the development of students whether friends, seniors, 
juniors, teachers, staff, alumni, or people in the society surrounding 
the university.
The ideas are gathered, and the cooperation is built from all sectors 
to promote the creation of activities outside the classroom that 
enhance learning and increasing the skills for our students to have 
excellence in academic and to put knowledge into action. The 
students can be the good persons with awareness on social  
responsibility and continue to be the Social Change Agent 
sustainably.
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THE WORD

	 ผมมองว่่าวั่น้น่้�	 โลักของเรามัน้กว้่างขว่าง	 	 ม่การพัฒน้า
เป้ล่ั�ยน้แป้ลัง		ม่ข้อม้ลัข่าว่สารมากมายเกิน้กว่่าท่�พว่กเราทุกคืน้
จะสามารถน้ำามาสอน้นั้กศ่ึกษาได้	เพราะฉะนั้�น้	การเร่ยน้ร้้ของ
นั้กศ่ึกษา	 ไม่ได้เกิดข่�น้จากการสอน้เพ่ยงอย่างเด่ยว่	 การสอน้
อาจจะเป็้น้การน้ำาเอาป้ระเด็น้หลััก	 เพ่�อให้นั้กศ่ึกษาได้เห็น้ถ่ง
สิ�งท่�มหาวิ่ทยาลััยอยากจะให้เห็น้	แลัะเร่ยน้ร้้ติามหลัักส้ติร	แต่ิ
ผมคิืดว่่าการเร่ยน้ร้้ท่�ด่ท่�สุดก็ค่ือ	 ให้นั้กศ่ึกษาได้อย้่ใน้บัริบัทท่�
ติอบัโจทย์	 ลังม่อทำาใน้สิ�งท่�ม่คืว่ามหมาย	 การท่�เป็้น้เช่ื่น้นั้�น้ได้
นั้�น้	มหาวิ่ทยาลััยต้ิองสร้าง Ecosystem หรือว�าระบบนิเวศ
ท่�เอื�อต่�อการพััฒนานักศึกษา	 แลัะสิ�งท่�มหาวิ่ทยาลััยให้คืว่าม
สำาคัืญ่ค่ือ	 การส่งเสริมแลัะสน้ับัสนุ้น้การเร่ยน้ร้้โดยเปิ้ดโอกาส
ให้นั้กศ่ึกษาได้เร่ยน้ร้้	 แลัะพัฒน้าติน้เอง	 เช่ื่น้	 การท่�	 มจธ.	 ม่
กลัไกการจัดสรรทุน้การศ่ึกษา	 Research	 Experience	 and	
Applied	Learning	หร่อท่�เร่ยกย่อๆ	ว่่า	REAL		โดยมุ่งหมาย
ให้นั้กศ่ึกษา	 ได้ม่ป้ระสบัการณ์ใน้การสร้างคืว่ามร้้	 แต่ิคืว่ามร้้ 
ท่�เกิดข่�น้นั้�น้	 ต้ิองเป็้น้คืว่ามร้้ใน้บัริบัทของนั้กศ่ึกษาเองติาม
คืว่ามสน้ใจ	ทุน้	Research	Experience	สำาหรับัผ้้ช่ื่ว่ยนั้กวิ่จัย 
ท่�เข้าไป้อย้่ใน้ห้องป้ฏิิบััติิการ	 (Lab)	 เข้าไป้ม่ส่ว่น้ร่ว่มใน้การ
ค้ืน้คืว้่าใน้การสร้างคืว่ามร้้ใน้รั�ว่มหาวิ่ทยาลััยร่ว่มกับัอาจารย์ 
หร่อบุัคืลัากรพ่�เล่ั�ยงก็สามารถทำาได้ทนั้ท่	หร่ออ่กกรณ่หน่้�งก็คือ่ 
ทุน้	 Applied	 learning	 นั้กศ่ึกษาทุน้จ้างงาน้	 โดยเอาคืว่ามร้้
ท่�นั้กศ่ึกษาม่	คืว่ามร้้ท่�ค้ืน้คืว้่าหามาได้	แล้ัว่ก็น้ำามาป้ระยุกต์ิใช้ื่
ให้เกิดป้ระโยชื่น์้ท่�แท้จริง	 น่้�เป็้น้ตัิว่อย่างท่�ผมอยากจะเร่ยกว่่า 
มัน้ค่ือ	ระบับันิ้เว่ศึ	ท่�มหาวิ่ทยาลััยอยากจะรังสรรค์ืให้	 เพ่�อให้
นั้กศ่ึกษาได้ม่โอกาสเข้าไป้อย้่ใน้บัริบัท	 ท่�เป็้น้ป้ระเด็น้ท่�เป็้น้
ปั้ญ่หาท่�จะทำาให้สังคืมของเราได้รับัการแก้ไข	 ใน้สิ�งท่�เราคิืดว่่า
มัน้เป็้น้	 Pain	 Point	 มัน้เป็้น้จุดท่�สมคืว่รจะแก้ไขเป็้น้อย่างยิ�ง
น้ะคืรับั	 แต่ิสิ�งสำาคัืญ่กว่่าการท่�มหาวิ่ทยาลััยสนั้บัสนุ้น้แล้ัว่นั้�น้ 
การท่�จะให้สิ�งน่้�เกิดผลัจริงก็ต้ิองอาศัึยนั้กศ่ึกษาท่�ม่คืว่ามสน้ใจ 
เพราะฉะนั้�น้	การสร้างคืว่ามสน้ใจก็ม่หลัากหลัายอย่าง	ไม่ว่่าจะ
การเป็้น้การบัอกเล่ัาเร่�องราว่	บัอกเล่ัาป้ระเด็น้โจทย์	 ป้ระเด็น้
ปั้ญ่หาท่�เกิดข่�น้ใน้สังคืม	อาจารยอ์าจจะเป็้น้ผ้้ให้โจทยท่์�ม่คืว่าม
น่้าสน้ใจติามแต่ิท่�นั้กศ่ึกษาม่คืว่ามสน้ใจร่ว่ม	 หร่ออ่กกรณ่หน่้�ง
นั้�น้ก็อาจจะเป้น็้เร่�องของกลัไกการใหทุ้น้การศึก่ษา	REAL	ท่�ผม
พ้ดถ่งนั้�น้	ก็เป็้น้ทุน้ท่�เราสามารถสนั้บัสนุ้น้ให้นั้กศ่ึกษาสามารถ
ท่�จะใช้ื่เว่ลัาให้เกิดเป็้น้ป้ระโยชื่น์้ส้งสุด	ทำาให้นั้กศ่ึกษาสามารถ
ได้เงิน้พิเศึษเอาไป้ใช้ื่ป้ระโยชื่น์้เพ่�อ
การศึ่กษาของติัว่นั้กศ่ึกษาเองได้
ด้ว่ยน้ะคืรับั	

 The objective of the policy focusing on 3 main 
purposes of development including “creating 
people” with competency to perform their duties 
and create a quality work in order to respond to 
the demand of the society. The second purpose 
is “creating knowledge” through research and 
development and use that knowledge in producing 
good and smart people. The knowledge will be 
of its maximum benefit when being used for the 
highest interest of people, communities and society. 
The last purpose is “creating the social change” 
by furthering from the research conducted in the 
university by quality graduates who are  the Social 
Change Agent. If we desire to create the big change 
for a broader impact, we need to consider all 
aspects both in the breadth and the depth.

 Thus, the “KMUTT Student Development (KMUTT 
KSD 360)” is the approach which aims to groom 
KMUTT students and people in KMUTT community 
to understand and to have a broad perspective in 
life. With such intension to create a “Social Change 
Agent”, the university has created the approach 
to promote all-round development of students by 
applying all kinds of mechanisms and involving all 
stakeholders to participate in the development.

 In my viewpoint, anyone can be a Social Change 
Agent. It can be an ordinary student who realizes 
the problems and wants to set a goal to improve 
themselves, their family, community or society by 
starting from doing small things that later leads to 
a bigger change. This leads to the persuasion of 
other people to join in making changes so that we 
can step towards the greater goals and can inspire 
others  to participate in creating the change.

 It can be started from learning. The most 
effective way of learning is to allow students to be 
in the right environment where it helps students 
to learn and create the meaningful thing. In doing 
this, the university has to create an ecosystem that 
is conducive to student development through the 
promotion and encouragement of learning by 
providing opportunities for students to learn and 
develop themselves. For example, KMUTT has 
provided the funding allocation mechanism named 
“Research Experience and Applied Learning (REAL)” 
that helps students to create new knowledge 
in their fields of interest.

 Moreover, another significant thing is to be 
healthy both physically and mentally. The university 
environment is important to create the ecosystem 
allowing students to make change for themselves 
and  take care of their own health. By doing so, all 
of us will have good knowledge, healthiness, and 
strong body.

 Amidst the Covid-19 pandemic, the kindness of 
the people in KMUTT is revealed. I have seen many 
examples of the students who come out and help 
their friends in need so that their friend can move on. 
No matter whether the problems are about learning 
or living, I think these problems are crucial. The 
university tries to solve the problems and groom 
KMUTT students to become a resilient person who 
can deal with future problems that possibly to occur 
apart from the current pandemic situation. By 
being a resilient person, it helps KMUTT learning, 
research, or development of innovations to remain 
strong despite some obstacles occurring from time 
to time. We must be able to go through this huge 
obstacle altogether.

KMUTT’s All-Round Student Development
Policy: Towards the Social Change Agent

Interview withกลิยุที่ธ์การพััฒนานักศึกษา/ บััณีฑิิตให้ก้าว
ไป้ส่่การเป็้น Social Change Agent

	 น้อกจากนั้�น้	 การท่�มหาว่ิทยาลััยอยากจะเห็น้นั้กศ่ึกษา 
ม่คืว่ามร้้	 ม่ทักษะแลัะป้ระสบัการณ์การเร่ยน้ร้้ต่ิางๆ	 แล้ัว่นั้�น้	
อ่กสิ�งท่�สำาคัืญ่ไม่แพ้กัน้	ค่ือ	การม่สุขภาพแข็งแรงทั�งกายแลัะใจ	
สภาพแว่ดล้ัอมจ่งเป็้น้สิ�งสำาคัืญ่	ซ่ึ่�งสภาพแว่ดล้ัอมท่�กล่ัาว่ถ่งนั้�น้	
อยา่งสว่น้หย่อมท่�อย้ใ่น้	มจธ.	ก็คืงจะต้ิองเป็้น้สว่น้หย่อมท่�ด้แล้ัว่
น่้าเดิน้	ม่คืว่ามป้ลัอดภัย	ร้าน้อาหารก็จะต้ิองเป็้น้ร้าน้อาหารท่�ม่
คืว่ามป้ลัอดภัย	ถ้กสุขลัักษณะ	ราคืาไม่แพง	สน้ามก่ฬาสว่ยงาม
ได้มาติรฐาน้ม่การติิดตัิ�งระบับัแสงสว่่าง	แลัะการบัริการต่ิางๆ	ท่�
ง่าย	แลัะสะดว่กกับัทุกคืน้	จะเห็น้ได้ว่่า	มหาวิ่ทยาลััยก็พยายาม
ป้รับัป้รุงสิ�งเหล่ัาน่้�	 ซ่ึ่�งหลัังจากท่�เราผ่าน้พ้น้ปั้ญ่หาการแพร่
ระบัาดของโรคื	 COVID-19	 	 ก็หวั่งว่่านั้กศ่ึกษาก็จะได้เข้ามา
ใช้ื่ป้ระโยชื่น์้สิ�งต่ิางๆ	เหล่ัาน่้�อย่างเต็ิมท่�	เพ่�อเป็้น้	Ecosystem 
อ่กอย่างหน่้�ง	 ให้นั้กศ่ึกษาสร้างคืว่ามเป้ล่ั�ยน้แป้ลังแก่ติน้	 ใน้
การท่�จะลุักข่�น้มาด้แลัตัิว่เอง	 ด้แลัสุขภาพของเราเอง	 เพ่�อให้
พว่กเราทุกคืน้น้อกจากจะม่คืว่ามร้้ท่�ด่	ก็จะม่ร่างกายท่�แข็งแรง
สมบ้ัรณ์คืว่บัค่้ืไป้ด้ว่ย

ความห่วงใย แลิะความมุ่งหวังของ มจิธ. 
ต่อนักศึกษาในการพััฒนาภายใต้ 
สถานการณ์ีปั้จิจุิบััน
	 ปั้ญ่หาท่�เกิดข่�น้ท่�เก่�ยว่ข้องกับัการแพร่ระบัาดของโรคื 
COVID-19	น้บััเป้น็้ปั้ญ่หาระดบััโลัก	ท่�ยด่เย่�อ	ยาว่น้าน้	ผมกต้็ิอง 
ขอแสดงคืว่ามช่ื่�น้ชื่ม	 ขอขอบัคืุณนั้กศ่ึกษาทุกคืน้	 ขอบัคืุณ
บุัคืลัากรท่�เก่�ยว่ข้องทุกๆ	ท่าน้	ขอบัคุืณคืน้ไทย	ซ่ึ่�งใน้สภาว่การณ์
เช่ื่น้น่้�ทำาให้เห็น้ถ่งน้ำ�าใจของคืน้ใน้	มจธ.	น้ำ�าใจของนั้กศ่ึกษาท่�ม่
การแบ่ังปั้น้ให้กัน้เป็้น้อย่างด่	 	 ผมได้เห็น้ตัิว่อย่างมากมายท่�
นั้กศ่ึกษาได้ลุักข่�น้มาเส่ยสลัะ	 เพ่�อให้เพ่�อน้ท่�อาจจะมองแล้ัว่ม่
คืว่ามเด่อดร้อน้มากกว่่าให้เขาสามารถเดิน้หน้้าต่ิอไป้ได้	ปั้ญ่หา
ท่�เกิดข่�น้	 ไม่ว่่าจะเป็้น้เร่�องของการเร่ยน้การสอน้	 การใช้ื่ช่ื่วิ่ติ 
ผมคิืดว่่าเป็้น้ปั้ญ่หาท่�ม่คืว่ามสำาคัืญ่มาก	 แลัะมหาวิ่ทยาลััยก็
พยายามท่�จะแก้ปั้ญ่หาเหล่ัานั้�น้	 พยายามท่�จะมองไป้ใน้วั่น้ 
ข้างหน้้าน้ะคืรับั	 เพ่�อให้เราม่คืว่ามสามารถรับัม่อกับัปั้ญ่หา 
(Resilience)	 ท่�อาจจะเกิดข่�น้ใน้อน้าคืติ	 น้อกเหน่้อจาก
สภาว่การณ์โรคืระบัาด	เพ่�อให้การเร่ยน้ร้้	การวิ่จัย	หร่อพัฒน้า
น้วั่ติกรรมใน้รั�ว่	มจธ.	ยงัเข้มแข็ง	แม้จะม่อุป้สรรคืเกิดข่�น้บ้ัางใน้
บัางเว่ลัา	พว่กเราจะต้ิองสามารถเดิน้ผ่าน้อุป้สรรคืคืรั�งยิ�งใหญ่่
คืรั�งน่้�ไป้ด้ว่ยกัน้ให้ได้คืรับั

Assoc. Prof. Dr. Chaowalit 
Limmaneevichitr
Vice President for Student Development
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แนะน�าตัว “รุ่นพัี�”

  สวั่สด่คืรับั	 พ่�ช่ื่�อ	 “สมุ่ภพั นิยมุ่”	 เป็้น้นั้กศ่ึกษาเก่า	 ภาคืวิ่ชื่า

วิ่ศึว่กรรมอุติสาหการ	รหัส	34151101	รหัสเข้าปี้	34	เป็้น้รุ่น้	PE	32	

ปั้จจุบััน้เป้็น้ผ้้จัดการทั�ว่ไป้ของบัริษัท	 เอ็มอาร์พ่	 เอ็น้จิเน่้ยริ�ง	 จำากัด	

เป็้น้บัริษัทท่�ม่เจ้าของเป็้น้คืน้ไทย	แลัะเป็้น้เจ้าของคืน้เด่ยว่ไม่ม่หุ้น้สว่่น้	

บัริษัทน่้�รับัจ้างผลัติิงาน้เป้น็้	Made	to	order	กค่็ือ	รับัจ้างผลัติิงาน้ติาม

คืำาสั�งซ่ึ่�อของล้ักค้ืา	โดยส่ว่น้ใหญ่่เป็้น้งาน้ป้ระเภทพว่กสร้างเคืร่�องจักร

สิ�งท่�เราม่คืว่ามแติกต่ิางก็ค่ือ	เคืร่�องจักรใน้งาน้	Machining	ของเรา	ม่

ทั�งเคืร่�องจักรขน้าดใหญ่่	แลัะม่คืว่ามหลัากหลัายกว่่าท่�อ่�น้

ความที่รงจิ�าสมัยเรียนที่ี� “บัางมด” เป้็นอย่างไร

	 	 ผมเป็้น้คืน้จังหวั่ดยะลัา	สอบัเอ็น้ทราน้ซ์ึ่ติิด	แลัะได้เข้ามาเร่ยน้ 

ท่�บัางมด	 เป็้น้เด็กบ้ัาน้น้อกเด็กต่ิางจังหวั่ดมาพักอย้่ท่�หอสัน้ติิ 

อย่้ท่�บัางมดตัิว่ผมเองม่คืว่ามผ้กพัน้กับัมหาวิ่ทยาลััยพอสมคืว่ร 

ใน้ติอน้นั้�น้การท่�เราเดิน้ทางมาจากต่ิางจังหวั่ด	เราได้มาเจอเพ่�อน้ฝู้ง

เจอรุ่น้พ่�รุ่น้น้้อง	ได้พบัเจอกับัสิ�งต่ิางๆ	ท่�แป้ลักใหม่	สัมผัสได้ถ่งการ

ต้ิอน้รับัอย่างอบัอุ่น้มาก	ม่งาน้เล่ั�ยงม่สังสรรค์ืทุกวั่น้	เราต้ิองป้รับัตัิว่

เยอะ	เท่าท่�จำาคืว่ามได้	เร่ยน้เทอมแรกเก่อบัไทร์ได้เกรด	1.3	จริงๆ

	แล้ัว่หัว่เราก็ไม่ได้โง่ท่�จะเร่ยน้ไม่ได้	แต่ิอาจจะให้คืว่ามสน้ใจกับัการ

เร่ยน้น้้อยไป้หน่้อย	 จ่งต้ิองลัดการสังสรรค์ืให้น้้อยลัง	 พอเทอมสอง

จะไป้สังสรรค์ืรุ่น้พ่�รุ่น้น้้องเขาก็จะผลัักเราออก	 เพ่�อให้เรากลัับัไป้ 

อ่าน้หนั้งส่อ	 จน้เทอมต่ิอไป้เกรดด่ข่�น้เร่�อยๆ	 เพราะเราสามารถ

ป้รับัตัิว่ได้

Let’s get to know Bangmod senior

Mr. Somphop Niyom

General Manager, MRP Engineering Company Limited

Hello. My name is Somphop Niyom, the alumni of the 
Department of Production Engineering. I am working 
as an engineer at MRP Engineering Co., Ltd. operating 
the business of manufacturing Made to order machines. 
What I gained from studying at KMUTT are knowledge 
and skills for work. But what I got the most are friend-
ship and fraternity that always support one another. 
What I want to give to you is that I want you to have 
a “good attitude”, “patience”, “persistence”, and 
“seriousness in learning” in order to make everyone 
successful in life.

ฝากข้อความจิาก “รุ่นพัี�” ถึง “รุ่นน้อง”
ก็มีหลัายอย�างที�อยากจะให้ทำาควิามเข้าใจแลัะเรียนร่้ ก็อยากจะให้ด่เร่�องทัศนคติสิำาคัญที�สิุด มันเป็้นเหมือนป้ระต่ส่ิ�ควิามสิำาเร็จ 
ถึ้าคุณต้องการป้ระสิบควิามสิำาเร็จ คุณต้องมี “ที่ัศนคติที่ี�ดี” แต�คนที�มีทัศนคติก็เป้็นองค์ป้ระกอบสิำาคัญแต�อาจจะไม�ใช�ทั�งหมด 
มันก็จะมีป้ัจจัยอื�นเข้าร�วิมด้วิย สิิ�งที�คุณต้องมีต�อมาก็คือ “ความอดที่น มุมานะ” ในการที�จะต�อส้่ิกับป้ัญหาที�เข้ามาในชีวิิต แลัะ 
อีกสิิ�งคือ “จิริงจิังในการเรียนร่้” ให้เวิลัากับมันเยอะๆ เพ่�อที�คุณจะสิามารถึนำาควิามร่้มาป้ระยุกต์ใช้ในการทำางาน สิร้างสิรรค์สิิ�ง
ต�างๆ หากทกุคนมีสิิ�งเหลั�านี� พ่�เชื�อวิ�าควิามสิำาเร็จก็จะเข้ามาหาทุกคนอย�างแน�นอน

สิ�งที่ี� ได้เรียนร่้จิาก “บัางมด”
มาใช้ในการที่�างานอย่างไร 

	 	 ก่อน้จะมาทำางาน้ท่�น่้�	 หลัังจากจบัจากบัางมดเข้าทำางาน้

กับัพ่�มงคืลัท่�บัริษัท	 ย้นิ้มิติ	 จังหวั่ดชื่ลับุัร่	 ซ่ึ่�งพ่�ทำางาน้ท่�นั้�น้

ป้ระมาณ	 13	 ปี้	 เป็้น้ช่ื่ว่งช่ื่วิ่ติทำางาน้ยาว่น้าน้มาก	 แลัะก็เป็้น้

ช่ื่ว่งเว่ลัาท่�สะสมป้ระสบัการณ์	 บ่ัมเพาะทัศึน้คืติิเป็้น้พ่�น้ฐาน้

ท่�ด่กับัช่ื่วิ่ติ	 ผมมองว่่าคืว่ามก้าว่หน้้าใน้เร่�องการงาน้เป็้น้ส่ว่น้

หน่้�งของช่ื่วิ่ติ	 ฉะนั้�น้สิ�งท่�ผมสน้ใจด้แลัป้รัชื่ญ่าใน้ช่ื่วิ่ติผมคิืดว่่า 

“คืน้หน่้�งคืน้จะม่มุมมองส่�ด้าน้ของช่ื่ว่ิติ	 ค่ือ	 หน่้�งคืรอบัคืรัว่ 

สองหน้้าท่�การงาน้แลัะคืว่ามรับัผิดชื่อบั	สามสังคืมเพ่�อน้ฝู้ง		แลัะ

สุดท้ายส่�	 ส่ว่น้ตัิว่”	 โดยทั�ง	 4	 ด้าน้จะเก่�อก้ลักัน้	ทำาให้	 เป็้น้องค์ื

ป้ระกอบัท่�จะน้ำาพาให้เราเจริญ่ก้าว่หน้้าแลัะม่ช่ื่ว่ิติท่�สมบ้ัรณ์	 

จ่งเป็้น้สิ�งท่�สำาคัืญ่มากท่�คุืณต้ิองบัริหารทั�ง	 4	 ด้าน้ให้มัน้นิ้�ง	 ให้

สอดคืล้ัองกับัช่ื่ว่งเว่ลัาท่�คุืณจัดการช่ื่วิ่ติใน้ช่ื่ว่งนั้�น้ๆ	ก็จะเป็้น้คืว่าม

สุขใน้ช่ื่วิ่ติของคืน้เรา

คิดว่าเอกลิักษณี์ของ “เด็กบัางมด” คืออะไร

	 	 ถ้าให้น่้กถ่งคืว่ามเป้็น้บัางมด	 สิ�งแรกท่�ชัื่ดเจน้แลัะน่้กถ่งก็ค่ือ 

“ความุ่เป็นรุ�นพ่ั�รุ�นน้อง”	 พว่กเราชื่าว่บัางมดม่คืว่ามรักใคืร่กัน้ใน้

หม่้พ่�น้้อง	โดยเฉพาะภายใน้ภาคือุติสาหการก็จะแน่้น้แฟ้้น้มาก	เรา

ม่อะไรจะช่ื่ว่ยเหล่ัอกัน้ติลัอด	

ธนากร กรุงศรี

“พัวกเราชาวบัางมด
มีความรักใคร่ในหม่่พัี�น้อง 
เรามีอะไรจิะช่วยเหลิือกันตลิอด”

คุณีสมภพั นิยม
ผู้่้จิัดการที่ั�วไป้ 
บัริษัที่ เอ็มอาร์พัี เอ็นจิิเนียริ�ง จิ�ากัด
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คืณะวิ่ทยาศึาสติร์	 มจธ.	 “จัุดค�าย I AM SCI #6” เพ่�อ

ป้ระชื่าสัมพัน้ธ์หลัักส้ติรการเร่ยน้การสอน้	 เส้น้ทางอาช่ื่พ

แต่ิลัะสาขาว่ิชื่า	 ทุน้การศ่ึกษา	 แลัะกิจกรรมของคืณะให้

กับันั้กเร่ยน้ระดับัมัธยมศ่ึกษาติอน้ป้ลัาย	 ผ้้ป้กคืรอง	 แลัะ 

ผ้้สน้ใจใน้ร้ป้แบับัออน้ไลัน์้ผ่าน้	ZOOM	Meeting	

ภาคืวิ่ชื่าวิ่ศึว่กรรมระบับัคืว่บัคุืมแลัะเคืร่�องม่อวั่ด	มจธ.	“มุ่อบ

หุ�นยนต์่ ‘ขัันโต่ก’ สำาหรับขันถ่�าย ยา เวชภัณฑ์์ แลัะอุปกรณ์

ทางการแพัทย์ระยะไกลั”	 เพ่�อด้แลัผ้้ติิดเช่ื่�อโคืวิ่ด-19	 ภายใน้

โรงพยาบัาลัสน้ามเชิื่งสะพาน้ท่าจ่น้	 หร่อศ้ึน้ย์ห่ว่งใยคืน้สาคืร

แห่งท่�	10	จังหวั่ดสมุทรสาคืร

คืณะทำางาน้โคืรงการ	 6+1	 Flagships	

Track	 2	 ร่ว่มกับัสำานั้กงาน้ยุทธศึาสติร์	

แลัะศ้ึน้ย์น้วั่ติกรรมระบับั	“จัุดสัมุ่มุ่นา

ระดมุ่สมุ่อง ภายใต่้โครงการ 6+1 

Flagships Track 2 ครั�งท่� 30” 

ใน้หัว่ข้อ	 “การว่ิเคืราะห์การเงิน้แลัะ 

งบัป้ระมาณเพ่�อการบัริหารองค์ืกร”	

คืรั�งท่�	 2	 ซ่ึ่�งจัดข่�น้ใน้ร้ป้แบับัออน้ไลัน์้

ผ่าน้ระบับั	MS	Team

คืณะทำางาน้	 Happy	Workplace	 “

จัุดกิจุกรรมุ่ ‘Meet & Eat’ ชวน

กินอาหารเช้า ครั�งท่� 1”	 ใน้ร้ป้แบับั

ออน้ไลัน์้ผ่าน้ระบับั	ZOOM	Meeting 

เพ่�อเป็้น้การสร้างสุขภาว่ะท่�ด่	 แลัะ

สร้างคืว่ามสัมพัน้ธ์อัน้ด่ร่ว่มกัน้ระหว่่าง

บุัคืลัากร	มจธ.	

บััณ ฑิิติ วิ่ทยา ลัั ยกา รจั ดก า รแลัะ

น้วั่ติกรรม	 (GMI)	 มจธ.	“จัุดกิจุกรรมุ่ 

GMI Open House 2021” เพ่�อ

แน้ะน้ำาคืณะ	แลัะรายลัะเอ่ยดหลัักส้ติร

ใน้แต่ิลัะสาขาวิ่ชื่า	 โดยใช้ื่ ร้ป้แบับั 

Hybrid	ณ	 ห้อง	 Auditorium	 ชัื่�น้	 7 

อาคืารเคืเอกซ์ึ่	 แลัะร้ป้แบับัออน้ไลัน์้

ผ่าน้	Facebook	Live

สำานั้กงาน้ยุทธศึาสติร์	 มจธ.	 “จัุดโครงการประชุมุ่สัมุ่มุ่นา

แผู้นกลัยุทธ์์ มุ่จุธ์. ฉบับท่� 13 (พั.ศ. 2565 – 2569) ครั�งท่� 1 

(Kick off)”	 เพ่�อร่ว่มระดมสมองถอดแผน้พัฒน้า	 มจธ. 

ระยะยาว่ไป้ส่้การป้ฏิิบััติิใน้ร้ป้แบับัออน้ไลัน์้ผ่าน้	MS	Teams	

แลัะร่ว่มกัน้ใน้ห้องป้ระชุื่ม	AD-907	ชัื่�น้	9	สำานั้กงาน้อธิการบัด่ 

มจธ.	บัางมด

ผ้้บัริหาร	 มจธ.	 “ร�วมุ่ลังนามุ่ถ่วายพัระพัร สมุ่เด็จุพัระ 

กนิษฐาธิ์ราชเจุ้า กรมุ่สมุ่เด็จุพัระเทพัรัต่นราชสุดาฯ สยามุ่

บรมุ่ราชกุมุ่าร่”	ให้ทรงหายจากพระอาการป้ระชื่ว่ร	ณ	ศึาลัา

สหทัยสมาคืม	ใน้พระบัรมมหาราชื่วั่ง

9 มกราคม 2564 14 มกราคม 2564 

20 มกราคม 2564 

21 มกราคม 2564 

28 มกราคม 2564 21 กุมภาพัันธ์ 2564 22 กุมภาพัันธ์ 2564 

ป้ณัฏิฐพร มีชัย / อนุสิรณ์ จำาป้ีเร่อง

“เก็บัเกี�ยวสิ�งรอบัตัว
สร้างโอกาสด้วยการลิงมือที่�า”

ร่้จิัก “ชารีฟ” 
บัิลิลิ่าเต๊ะ

สิวิัสิดีครับ ผู้ม ชารีฟครับ นายชารีฟ บัิลิลิ่าเต๊ะ 
นักศึกษาชั�นป้ีที� 3 ภาควิิชาวิิศวิกรรมอุตสิาหการ 
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีพระจอมเกลั้าธนบุรีครับ 

ชีวิตในรั�ว มจิธ. เป้็นอย่างไรบั้าง

 สำาหรับัผมชื่ว่่ติิใน้รั�ว่มหาว่ทิยาลัยั	ถอ่ว่่าเป็้น้การเริ�มต้ิน้ใน้การ

เร่ยน้ร้้สิ�งติ่าง	 ๆ	 มากมาย	 รว่มถ่งคืว่ามรับัผิดชื่อบัด้าน้การเร่ยน้	

ภาคืการศึก่ษาแรกใน้รั�ว่มหาว่ทิยาลัยัติอ้งใชื่ก้ารป้รบััตัิว่เป้น็้อยา่ง

มาก	ไมว่่า่จะด้าน้การเรย่น้หรอ่การใชื่ช้ื่วิ่่ติ	ซึ่่�งส่งผลัให้ผลัการเรย่น้

ไม่เป้็น้ท่�น้่าพอใจน้ัก	 ผมจ่งใชื่้คืว่ามพยายามเพ่�อพัฒน้าติน้เองใน้

ด้าน้การเร่ยน้ให้ม่คืว่ามร้้คืว่ามเข้าใจใน้ด้าน้ว่ิชื่าการท่�ได้รับัจาก

อาจารย์ทุกท่าน้คืรับั	เม่�อป้รับัติัว่กับัการเร่ยน้แลั้ว่	ส่ว่น้อ่�น้ๆ	ผม

ชื่อบัท่�จะเข้าร่ว่มกิจกรรมต่ิางๆ	 ของมหาวิ่ทยาลััย	 จน้ไป้ถ่งการ

ริเริ�มโคืรงการติ่างๆ	ท่�เป้็น้ป้ระโยชื่น้์	เพราะผมคืิดว่่า	“สิ�งสำาคัญ

ท่�จุะพััฒนาต่ัวเองได้ด่ท่�สุด คือการลังมุ่ือทำา แลัะถ่้ายิ�งเป็นการ

ทำาเพัื�อส�วนรวมุ่ด้วย สังคมุ่ขัองเราก็จุะด่ขัึ�น”	คืรับั 

ผลงานที่ได้ทำา / กิจกรรมที่ได้เข้าร่วม

	 ใน้ระยะเว่ลัา	 3	 ปี้ท่�ผ่าน้มา	 ผมได้ร่ว่มกิจกรรมต่ิางๆ	 ของ 

มหาวิ่ทยาลัยัหลัากหลัายโคืรงการ	ทั�งใน้การเป้น็้ผ้เ้ขา้รว่่มเป็้น้ทม่

คืณะทำางาน้ใน้ฝู่ายติ่างๆ	จน้มารับับัทบัาทเป้็น้ป้ระธาน้โคืรงการ 

โดยผลังาน้ท่�ผ่าน้มา	 อาทิ	 โคืรงการพัฒน้าส่�อออน้ไลัน้์เพ่�อ

ป้ระโยชื่น์้ของนั้กศึก่ษา	(เพจ	How	to		train	in	Bangmod)		โคืรงการ

พัฒน้า/ป้รับัป้รุงแบับัป้ระเมิน้อาจารย์	โคืรงการหน้่�งว่ัน้พ่�ให้น้้อง 

โคืรงการค่ืายอบัรมเชิื่งวิ่ชื่าการวิ่ศึว่กรรมอุติสาหการแลัะเมคืคืาทรอนิ้กส์ 

(The	Next	Sean	Camp)	ซึ่่�งจากการได้เข้าร่ว่มจน้ไป้ถ่งการท่�เป็้น้คืน้ท่� 

ต้ิองผลัักดัน้ให้เกิดโคืรงการต่ิางๆ	เหล่ัาน่้�ข่�น้	ล้ัว่น้แล้ัว่เป็้น้ป้ระสบัการณ์ 

ท่�ด่ใน้การท่�เราได้พัฒน้าติน้เอง	ได้เร่ยน้ร้้สิ�งใหม่ๆ	ได้สร้างเคืร่อข่าย

ทั�งภายใน้	 แลัะภายน้อกมหาวิ่ทยาลััยเพ่�อทำาให้แต่ิลัะโคืรงการนั้�น้

สำาเร็จลัุลั่ว่งไป้ได้
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น�าความร่้จิากการเรียน มจิธ. ไป้ป้ระยุกต์ใช้
อย่างไร

 คืว่ามร้้ท่�ได้จากภาคืวิ่ชื่าสามารถน้ำามาเป็้น้พ่�น้ฐาน้ของการ

ทำางาน้ภายใน้มหาว่ิทยาลััยได้	 ไม่ว่่าจะเป้็น้เร่�องสถิติิ	 หร่อการ

ว่ิเคืราะห์ข้อม้ลั	 ส่ว่น้ทักษะท่�ได้รับัจาก	 มจธ.น้ั�น้	 ม่มากมาย 

อย่างแรกท่�ผมสามารถสัมผัสได้ เลัยค่ือการเป้ิดโอกาสให้

น้ักศึ่กษาทำากิจกรรมติ่างๆ	 ได้	 ซ่ึ่�งท่�ชื่อบัเป้็น้อย่างมาก	 เพราะ

เป้็น้ส่ว่น้หน้่�งใน้การส่งเสริมนั้กศึ่กษาให้สามารถคิืดน้อกกรอบั

ได้	 แลัะทักษะท่�ผมได้รับัมา	 ไม่ว่่าจะเป้็น้ทักษะคืว่ามเป็้น้ผ้้น้ำา

ทักษะใน้การทำางาน้เป็้น้ท่ม	 หร่อทักษะใน้การเก็บัข้อม้ลัเพ่�อ 

น้ำาไป้ว่เิคืราะห	์อนั้เกดิจากการทำางาน้	แลัะเก็บัเก่�ยว่ป้ระสบัการณ์

ติ่าง	ๆ 	ภายใน้มหาว่ิทยาลััย	อย่างใน้การทำาเพจ	“How to train 

in Bangmod” เป้็น้เพจท่�ก่อติั�งโดยน้ักศึ่กษา	เพ่�อทำาหน้้าท่�เป้็น้

ชื่อ่งทางหน้่�งใน้การสนั้บัสนุ้น้การป้ระชื่าสมัพนั้ธข์องมหาวิ่ทยาลััย

ใหน้้กัศึก่ษาไดร้บััทราบัขอ้มล้ัหรอ่กจิกรรมติา่งๆ	ได	้เป้น็้ส่�อกลัาง

ใน้การรว่บัรว่มข้อคืิดเห็น้สิ�งท่�น้ักศ่ึกษาอยากให้เกิดการพัฒน้า

หร่อคืว่ามเป้ลั่�ยน้แป้ลังใน้มหาวิ่ทยาลััย	 ซึ่่�งปั้จจุบััน้ม่น้ักศ่ึกษา

ติิดติามกว่่า	 8,500	 คืน้	 ก็ถ่อเป้็น้โคืรงการหน้่�งท่�ผมด่ใจมากๆ 

ท่�ได้ทำา	แลัะเป้็น้ป้ระโยชื่น้์กับัน้ักศึ่กษาได้ไม่มากก็น้้อยคืรับั

ฝากถึงชาว มจิธ. ทีี่�สนใจิ แลิะอยากมีป้ระสบัการณ์ี
ทีี่�ดีแบับัเดียวกับัชารีฟ

	 ขอเป้็น้กำาลัังใจให้กับัทุกๆ	คืน้น้ะคืรับั	 ไม่ว่่าจะเป้็น้เร่�องการ

เร่ยน้	การทำากิจกรรม	หร่อการทำาอะไรสักอย่าง	สิ�งท่�สำาคืัญ่ท่�สุด 

คื่อ	 “พัลัังใจุ” เพราะถ้าเม่�อไรท่�ใจพร้อม	 กายก็ติ้องพร้อม

แน้่น้อน้	การลังม่อทำาส่งใดก็ติามผลัท่�ติามมามัน้ม่แติ่คืำาว่่า	ได้กับั

ได้เท่านั้�น้	 สิ�งติ่างๆ	 รอบัตัิว่คื่อป้ระสบัการณ์ท่�เราจะได้มา	 เม่�อ

เราได้ไป้พบัเจอ	 ได้ลังม่อทำา	 พัฒน้าทักษะท่�หาจากห้องเร่ยน้

ไม่ได้	 คืว่ามสัมพัน้ธ์ระหว่่างกัน้ท่�มากกว่่าแค่ืกลุ่ัมคืน้ท่�อย่้ใน้

ห้องเร่ยน้	 ขอให้เชื่่�อมั�น้	 แลัะเป้ิดโอกาสให้ติัว่เอง	 ค้ืน้หาสิ�งท่�ม่

คืว่ามสุขเป็้น้แรงบััน้ดาลัใจใน้การผลัักดัน้ท่�จะลังม่อทำา	ให้ได้เร่ยน้ร้้ 

แลัะเป้็น้คืว่ามทรงจำาท่�ด่ใน้การชื่่ว่ิติใน้รั�ว่	มจธ.	แห่งน้่�คืรับั

กองบรรณาธิการ

ที่พัึงประสงค์ของ มจธิ. : KMUTT Student QF
กรอบคุณลักษณะบัณฑิต

“มุ่งธ�ารงป้ณีิธานในการสร้างบััณีฑิิตที่ี�เก่งแลิะดี”
จิากวิสัยทัี่ศน์ของมหาวิที่ยาลัิยเที่คโนโลิยีพัระจิอมเกล้ิาธนบุัรี

บััณฑิิติ	มจธ.	ติ้องม่คืว่ามกติัญ่ญ้กติเว่ท่	ร้้จักกาลัเทศึะ	ให้เก่ยรติิ 

ผ้้อ่�น้ม่จิติใจท่�ด่งามพร้อมชื่่ว่ยเหลั่อสังคืม	 ป้ระพฤติิติน้อย้่ใน้กรอบั 

ของศึ่ลัธรรม ไม่เห็น้แก่ป้ระโยชื่น้์ส่ว่น้ติน้ม่คืว่ามสำาคืัญ่เหน้่อกว่่า 

ป้ระโยชื่น้ข์องส่ว่น้รว่ม	 แลัะป้ระเทศึชื่าติิ	 โดยมุ่่ทัศนคต่ิ แลัะ

ความุ่ร้้ท่�จุะทำาให้บรรลัุ “การมุ่่ค�านิยมุ่ท่�ด่ (Value)” ได้แก� 

•  ความุ่เป็นพัลัเมืุ่อง มุ่จุธ์. (KMUTT’s citizenship) 

การใชื่้	Core	Value	ของมหาว่ิทยาลััยเป้็น้แน้ว่ทางใน้การป้ฏิิบััติิ

ซึ่่�งป้ระกอบัด้ว่ย	 คืว่ามเป้็น้ม่ออาชื่่พ	 แลัะม่คืุณธรรมจริยธรรม

(Professional	and	Integrity)	รว่มถ่งการย่ดมั�น้ติามหลัักป้ฏิิบััติิ 

ด้าน้จรรยาบัรรณองคื์กร	(Code	of	Conduct)

•  ความุ่รับผิู้ดชอบต่�อสังคมุ่ (Social Responsibility)

มองการดำารงอย้่ของสังคืมเป้็น้ป้ัจจัยสำาคืัญ่ใน้การดำารงอย้่ 

ของติน้เอง	 ไม่แยกติน้เองออกจากสภาพแว่ดลั้อม	 มองภาพเป้็น้

องคื์รว่ม	 เก่�อหนุ้น้สังคืม	 ชืุ่มชื่น้อย่างเติ็มกำาลััง	 อุทิศึกำาลัังกาย 

แลัะกำาลัังใจอัน้ท่�จะส่งเสริมคืว่ามผาสุกให้กับัสังคืม

Let’s get to know “Chareef Billateah”
“Harvest the knowledge surrounding you and create opportunities by taking action”
Chareef Billateah is the 3rd year student, Department of Production Engineering, Faculty of Engineering
Apart from learning that we will all receive knowledge from KMUTT, participating in various activities of the university and 
initiating various projects are also equally beneficial and important. I think “The most important thing for developing 
yourself is to take action, especially, if it is for public benefits, it will improve our society.” I want everyone to have the 
energy to take action. Please believe in yourself and give yourself the opportunity. Finding happy things that inspire you to 
put it into practice is a good memory for your life in studying at KMUTT.

เป็้น้สิ�งท่�	 มจธ.	 ย่ดถ่อ	 แลัะมุ่งมั�น้เพ่�อให้นั้กศ่ึกษาทุกคืน้ท่�จบัการศ่ึกษา

จากรั�ว่	มจธ.	นั้�น้ม่คุืณลัักษณะอัน้เป็้น้อัติลัักษณ์ของบััณฑิิติ	มจธ.	ทุกคืน้ 

ดังนั้�น้	การท่�จะทำาให้บััณฑิิติม่คืว่ามเก่งทางด้าน้วิ่ชื่าการ	แลัะด่พร้อมใน้ 

คืุณธรรมแลัะจริยธรรมส่้การเป็้น้ผ้้สร้างการเป้ลั่�ยน้แป้ลังทาง 

สังคืม	(Social	Change	Agent)	ได้นั้�น้	จ่งต้ิองม่	“กรอบคุณลัักษณะ 

บัณฑิ์ต่ท่�พึังประสงค์ขัองมุ่หาวิทยาลััยเทคโนโลัย่พัระจุอมุ่เกล้ัา 

ธ์นบุร่”	หร่อท่�เร่ยกว่่า	“KMUTT Student QF”	เพ่�อเป็้น้แน้ว่ทางการ 

ดำาเน้ิน้งาน้	 เพ่�อให้น้ักศึ่กษาเกิดผลัสัมฤทธิ์	 แลัะบัรรลัุเป้้าหมายติาม 

วิ่สัยทัศึน์้ข้างต้ิน้ได้	โดยม่ฐาน้คิืดใน้	3	องค์ืป้ระกอบัด้ว่ยกัน้	ค่ือ

1. ค่านิยมที่ี�ดี (Value) 
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2. ศักยภาพั แลิะความสามารถ
(Potential and Competent)

3. ความเป้็นผู้่้น�า
(Global Leadership) 

บััณฑิิติ	มจธ.	ติ้องม่คืว่ามร้้ทางว่ิชื่าการท่�ลั่กซึ่่�งแลัะกว่้างขว่าง	ม่

ระบับัการคืิดท่�ม่เหติุผลั	ม่คืว่ามถน้ัดเชื่ิงเทคืโน้โลัย่	แลัะสามารถ

ป้ระยุกติ์ใชื่้เทคืโน้โลัย่เข้ากับัการทำางาน้แลัะการดำาเน้ิน้ชื่่ว่ิติได้

เหมาะสม	 ม่ทักษะใน้การส่�อสาร	 สามารถถ่ายทอดคืว่ามคืิด

แลัะน้ำาเสน้อผลังาน้ได้อย่างชื่ัดเจน้	 โดยมุ่่ทัศนคติ่ แลัะความุ่ร้้ท่�

จุะทำาให้บรรลุั “การมุ่่ศักยภาพั แลัะความุ่สามุ่ารถ่ (Potential 

and Competent) ได้แก� 

บััณฑิิติ	 มจธ.	 ติ้องม่คืว่ามสามารถใน้การน้ำาแลัะป้ระสาน้ให้

เกิดคืว่ามร่ว่มม่อกัน้	 ทั�งด้าน้การป้ฏิิบััติิงาน้ใน้ว่ิชื่าชื่่พ	 แลัะด้าน้

สังคืม	เพ่�อมุ่งให้เกิดคืว่ามสำาเร็จของเป้้าหมายท่�ด่งามร่ว่มกัน้	เข้า

กับัสถาน้การณ์ท่�เป้ล่ั�ยน้แป้ลังได้	 เปิ้ดใจกว้่างยอมรับัคืว่ามคิืดเห็น้

ท่�แติกต่ิางแลัะพร้อมท่�จะแก้ไขป้รับัป้รุงแลัะพัฒน้าการดำาเนิ้น้งาน้

ใน้ด้าน้ต่ิางๆ	ให้ด่ข่�น้	โดยม่ทัศึน้คืติิ	แลัะคืว่ามร้้ท่�จะทำาให้บัรรลัุ	“

คืว่ามเป้็น้ผ้้น้ำา	(Global	Leadership)”	ได้แก่

•  ภาวะผู้้้นำา (Leadership)

ม่คืว่ามเช่ื่�อมั�น้แลัะเห็น้คุืณค่ืาใน้ติน้เองแลัะผ้้อ่�น้	 ม่คืว่ามเข้าใจ 

พ่�น้ฐาน้แลัะคืว่ามติ้องการของท่มสามารถสร้างบัรรยากาศึการ

ทำางาน้เป็้น้ท่ม	 สร้างแรงบััน้ดาลัใจ	 แลัะกระตุ้ิน้ให้เกิดการ

สร้างสรรค์ืสิ�งใหม่ๆ	ร้้เท่าทัน้ต่ิอสถาน้การณ์	โอกาส	คืว่ามท้าทาย

	แลัะสรา้งสรรคืวิ์่ธ่การใน้การบัรรลัเุป้้าหมายท่�หลัากหลัาย	ม่คืว่าม

สามารถใน้การรับัฟั้งอย่างล่ักซ่ึ่�ง	 สามารถส่�อสาร	 ติลัอดจน้

ป้ระสาน้งาน้ให้เกิดคืว่ามร่ว่มม่อใน้การคิืดแลัะลังม่อทำาของท่ม	

รว่มทั�งเป็้น้แบับัอย่างท่�ด่

•  ทักษะการจัุดการ (Management Skills)

สามารถตัิ�งเป้้าหมายว่างแผน้	แลัะดำาเนิ้น้การอย่างม่ป้ระสิทธิภาพ

ภายใต้ิข้อจำากัดของทรัพยากรแลัะอย้่บัน้พ่�น้ฐาน้ของคุืณธรรม

จริยธรรม	 เพ่�อให้บัรรลุัเป้้าหมายส่ว่น้ติน้	 ท่มงาน้	 องค์ืกร	 แลัะ

สังคืม	สามารถคืาดการณ์ถ่งปั้ญ่หา	ผลักระทบั	ติลัอดจน้ปั้จจัยท่�

เก่�ยว่ข้องได้	 รว่มทั�งม่ทัศึน้คืติิท่�ด่แลัะม่คืว่ามสามารถใน้การ 

เติร่ยมพร้อม	ป้้องกัน้	แลัะแก้ไขสถาน้การณ์	หร่อปั้ญ่หาเชิื่งรุก

•  ความุ่ร้้ (Knowledge)

ม่ฐาน้คืว่ามร้้ทางว่ิชื่าการท่�ลั่กซึ่่�งใน้สาขาว่ิชื่าท่�ศึ่กษาเป็้น้อย่างด่ 

ร้้เท่าทัน้คืว่ามเป้ลั่�ยน้แป้ลังท่�เกิดข่�น้สามารถน้ำาคืว่ามร้้มาใชื่้ใน้

การป้ระกอบัว่ิชื่าชื่่พได้อย่างเชื่่�ยว่ชื่าญ่	แลัะใน้การดำาเน้ิน้ชื่่ว่ิติได้

อย่างถ้กติ้องด่งาม

•  ทักษะการคิด (Thinking Skill)

ม่คืว่ามคืิดสร้างสรรคื์	ม่ระบับัคืว่ามคืิดท่�ม่เหติุผลั	สามารถเลั่อกใชื่้

คืว่ามคืิดท่�หลัากหลัาย	 น้ำามาใชื่้ใน้การแก้ไขป้ัญ่หาแลัะติัดสิน้ใจ 

ได้อย่างม่เหติุม่ผลั	

•  ทักษะการเร่ยนร้้ (Learning Skill)

ร้้จักแสว่งหาคืว่ามร้้อย้่เสมอซึ่่�งจะชื่่ว่ยพัฒน้าให้เป้็น้ผ้้เร่ยน้ร้้

ติลัอดช่ื่ว่ติิ							สามารถเรย่น้ร้ผ้า่น้ส่�อติา่งๆท่�มอ่ย้ห่ลัากหลัายรป้้แบับั 

ม่ระบับัว่ิธ่คืิดท่�ด่	 สามารถแยกแยะ	 กลัั�น้กรองข้อม้ลัท่�ได้มาจาก

การเร่ยน้ร้้ได้อย่างเหมาะสม	

•  ทักษะการปฏิบัต่ิเชิงวิชาช่พั (Professional Skill)

ม่คืว่ามสามารถใน้การน้ำาคืว่ามร้้มาส้่การป้ฏิิบััติิ	 ม่คืว่ามชื่ำาน้าญ่

ใน้การใชื่้เคืร่�องม่ออุป้กรณ์ทางว่ิชื่าชื่่พ	 ม่คืว่ามสามารถใน้การ

ป้ระยุกติ์ใชื่้เทคืโน้โลัย่ใน้การทำางาน้	 ม่คืว่ามสามารถชื่่ว่ยชื่่�แน้ะ

ฝูึกฝูน้ผ้้อ่�น้ให้สามารถป้ฏิิบััติิงาน้ใชื่้อุป้กรณ์ติ่างๆ	ได้

•  ทักษะการสื�อสาร (Communication Skill)

ม่ทักษะใน้การใชื่้ภาษาได้ด่ทั�งด้าน้การฟ้ัง	พ้ด	อ่าน้	เข่ยน้	สามารถ 

ส่�อสารกับัผ้้อ่�น้ได้อย่างถ้กติ้องเหมาะสม	 ม่คืว่ามสามารถใน้การ

ถ่ายทอด	การน้ำาเสน้อ	ม่ว่ิจารณญ่าณท่�ด่ใน้การรับัฟ้ัง

•  การเป็นมุ่นุษย์อย�างสมุ่บ้รณ์ (Humanization)

ม่ทัศึน้คืติิมองโลักใน้แง่ด่	ไม่ด้ถ้กติน้เองแลัะผ้้อ่�น้	เห็น้คุืณค่ืาของคืว่าม 

เป็้น้มนุ้ษย์	ใส่ใจด้แลัสิ�งแว่ดล้ัอม	สามารถอย่้ร่ว่มกับัผ้้อ่�น้ได้เป็้น้อย่างด่ 

ร้้จักการให้	การแบ่ังปั้น้	แลัะการเส่ยสลัะ

https://www.c4ed.kmutt.ac.th/kmutt-qf
ศึกษารายลิะเอียดเพัิ�มเติม ได้ที่ี�

ขอบัคุณีข้อม่ลิจิาก KMUTT C4ED

https://www.c4ed.kmutt.ac.th/kmutt-qf

ศึกษารายลิะเอียดเพัิ�มเติม ได้ที่ี�

KMUTT Student QF

The vision of King Mongkut’s University of Technology 
Thonburi “maintaining the commitment to build the 
smart and good graduates” is what KMUTT adheres 
and strives for that every student who graduated from 
KMUTT to have the characteristics that are the identity 
of KMUTT graduates. Hence, for KMUTT graduates to 
have academic excellence and perfect in morality and 
ethics to become the Social Change Agent, the “KMUTT 
Student QF” is set as a guideline for students to reach 
success and achieve the goals and vision above. It is 
based on 3 elements; Value, Potential and Competent, 
and Global Leadership.

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุร�

นักศึกษาชั้นป�ที่ 4  สาขาว�ชาการออกแบบอ�ตสาหกรรม
คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร�และการออกแบบ 

ได�รับรางวัลเง�นสด 2,000 ยูโร
พร�อมใบประกาศนียบัตร และโอกาสการศึกษาเร�ยนรู�งานกับ
Toyota Material Handling Design Center ยุโรป  เป�นระยะเวลา 6 เดือน

ขอแสดงความยินดีกับ
นายณัชธรณ� อ�ลิศ  (ธรณ�)

นักศึกษาหน่ึงเดียวในเอเชีย 
คว�า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ

จากผลงาน “ULISS:  Mobile Baggage System” 

2

จากการแข�งขันระดับโลก 
TOYOTA Logistic Design 
Competition 2020 
(TLDC 2020)

กับโจทย�การแข�งขันออกแบบ
เพ�่อแก�ป�ญหาการลําเลียงกระเป�าเดินทาง
ผ�านสายพานในสนามบิน 
โดยในป�นี้มีผู�ส�งผลงาน
เข�าร�วมประกวดทั้งสิ�น 2,400 ผลงาน
จาก 123 ประเทศทั่วโลก

รับชมว�ดิโอผลงาน
ประกาศผลผู�ชนะอย�างเป�นทางการ

เมื่อวันที่ 18 พฤศจ�กายน 2563

KING MONGKUT'S UNIVERSITY 
OF TECHNOLOGY THONBURI

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร� ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ. ชุดาณัฏฐ� สุดทองคง และคณะ

คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร�และการออกแบบ
โครงการรวมบร�หารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย
ผลงาน
การพัฒนาเทคโนโลยีความจร�งเสมือนผานแอปพลิเคชั่น 
เร�่อง นวดแพทยแผนไทยแบบราชสํานักสําหรับออฟฟศซินโดรม

ในงาน SEOUL INTERNATIONAL INVENTION 2020

ได�รับรางวัล
GRAND PRIZE

งานจัดข�้นในระหวาง วันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2563 
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
โดยการสนับสนุนของ
สํานักงานการว�จัยแหงชาติ (วช.)

S E O U L INTERNATIONAL
INVENTION 2020
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กิจุกรรมุ่สำาคัญขัอง Green Heart Club

International Affairs Office (IA)

ธนาคาร คุ้มภัย

1. การสร้างเครือขั�ายภายในมุ่หาวิทยาลััย โดยกลุ่ัมนั้กศ่ึกษา	Green	
Heart	ทำางาน้ร่ว่มกับัองค์ืการนั้กศ่ึกษา	 สภานั้กศ่ึกษา	ติลัอดจน้ชื่มรม	
เพ่�อให้เกิดการขับัเคืล่ั�อน้กิจกรรมนั้กศ่ึกษาเป็้น้ว่งกว้่าง	เกิดเคืร่อข่ายการ
ทำากิจกรรมท่�รักษาสิ�งแว่ดล้ัอม	การอนุ้รักษ์พลัังงาน้	แลัะใส่ใจเร่�องคืว่าม
ป้ลัอดภัย
2. การสร้างเครือขั�ายกับชุมุ่ชน	โดยใช้ื่กิจกรรมจักรยาน้เป็้น้ยาน้พาหน้ะ
ใน้การปั้�น้ไป้ใน้ชุื่มชื่น้	 เพ่�อเร่ยน้ร้้วิ่ถ่ช่ื่วิ่ติ	พร้อมทั�งเร่ยน้ร้้อัติลัักษณ์	 วิ่ถ่
ชุื่มชื่น้	พร้อมทั�งหาโจทย์ปั้ญ่หาของชุื่มชื่น้	 เพ่�อร่ว่มกัน้หาทางแก้ไขร่ว่ม
กับัคืน้ใน้ชุื่มชื่น้

3. การส�งต่�องานจุากรุ�นส้�รุ�น ใช้ื่กระบัว่น้การทำางาน้เป็้น้ท่มแลัะการ 
ส่งต่ิองาน้จากรุ่น้ส่้รุ่น้	 ด้ว่ยการสร้างค่ืาย	 Green	Heart	 Camp	 เพ่�อ
ชัื่กชื่ว่น้นั้กศ่ึกษาชัื่�น้ปี้ท่�	1	มาร่ว่มเป็้น้ส่ว่น้หน่้�งของท่ม

• กิจุกรรมุ่รับน้องใหมุ่�หัวใจุส่เข่ัยว	 	 เช่ื่น้	 Green	Heart	 Camp	 ท่�
นั้กศ่ึกษาจะชื่ว่น้นั้กศ่ึกษาชัื่�น้ปี้ท่�	1	มาเร่ยน้ร้้วิ่ถ่ของการใช้ื่ช่ื่วิ่ติภายใน้
มหาวิ่ทยาลััยท่�ใส่ใจต่ิอสิ�งแว่ดล้ัอม	ผ่าน้ฐาน้กิจกรรมการเร่ยน้ร้้ภายใน้
มหาวิ่ทยาลััยร่ว่มกัน้		
• กิจุกรรมุ่เร�งด�วนท่�เข้ัากับสถ่านการณ์	 เช่ื่น้	 การสร้างคืว่ามเข้าใจ	
ป้้องกัน้ภัยจากฝุู่น้	PM

2.5
	โดยได้สร้างส่�อใน้ร้ป้แบับัต่ิางๆ	เพ่�อน้ำาไป้ทำา

กิจกรรมใน้โรงเร่ยน้โดยรอบัมหาวิ่ทยาลััย	รว่่มม่อกับัโรงพยาบัาลั	แลัะ
สำานั้กงาน้เขติ	รว่มทั�งการสร้างน้วั่ติกรรมท่�เก่�ยว่ข้อง
• กิจุกรรมุ่ในวันสำาคัญด้านสิ�งแวดล้ัอมุ่ต่�างๆ	 เช่ื่น้	 กิจกรรมวั่น้สิ�ง
แว่ดลัอ้มโลัก	กจิกรรมว่นั้ป่้าไม้แลัะวั่น้น้ำ�า	โดยจะม่การจดักิจกรรมดว้่ย
การสร้างการเร่ยน้ร้้ผ่าน้กิจกรรมเกม	แลัะกระบัว่น้การใหม่ๆ
• กิจุกรรมุ่ขัยายระบบการจัุดการสิ�งแวดล้ัอมุ่ แลัะการจัุดการ
พัลัังงานสิ�งแวดล้ัอมุ่ ส้�โรงเร่ยน แลัะชุมุ่ชน	ด้ว่ยกิจกรรมงาน้	Road	
Show	เคืร่อข่ายโรงเร่ยน้ส่เข่ยว่	ผ่าน้กิจกรรมจากสร้างสรรค์ื	มอบัองค์ื
คืว่ามร้้	น้วั่ติกรรม	แลัะม่การติิดติามป้ระเมิน้ผลัอย่างต่ิอเน่้�อง	

กลุ่ัมนั้กศ่ึกษาท่�ม่คืว่ามสน้ใจด้าน้คืว่ามยั�งย่น้ท่�รว่มตัิว่กัน้ตัิ�งแต่ิปี้	
พ.ศึ.	 2557	 ป้ระกอบัไป้ด้ว่ย	 นั้กศ่ึกษาจากหลัากหลัายภาคืวิ่ชื่า	
แลัะนั้กศ่ึกษาจากทุน้ป้ระเภทต่ิางๆ	ของมหาวิ่ทยาลััย	ซ่ึ่�งม่คืว่าม
ต้ิองการอยากจะติอบัแทน้แลัะชื่่ว่ยงาน้มหาว่ิทยาลััยใน้เร่�องการ
สร้างมหาวิ่ทยาลััยส่เข่ยว่	โดยอาสาเป็้น้ผ้้น้ำานั้กศ่ึกษาใน้การพัฒน้า
แลัะจัดกิจกรรมด้าน้คืว่ามยั�งย่น้	 รว่มทั�งการสร้างน้วั่ติกรรมท่�
เก่�ยว่ข้อง	 เป็้น้การช่ื่ว่ยสนั้บัสนุ้น้มหาวิ่ทยาลััยใน้การสร้างสังคืม
ภายใน้มหาว่ิทยาลััยให้เกิดคืว่ามยั�งย่น้	 แลัะเผยแพร่คืว่ามร้้คืว่าม
เข้าใจใน้วิ่ชื่าการแลัะสิ�งท่�เป็้น้ต้ิน้แบับัภายใน้มหาวิ่ทยาลััย	ไป้ส่้ชุื่มชื่น้
สังคืมรอบัข้าง

Green Heart Club 
พัฒนาตั้นเอง พัฒนาชุุมชุนสู่ความยั่งยืน

มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีพระจอมเกลั�าธนบุรี (มจธ.) กำาหนด 
นโยบายในการมุ�งสิ่�การเป้็นมหาวิิทยาลััยสิีเขียวิ ซึ�งได�ป้ระกาศ 
จุดมุ�งหมายของการเป้็นมหาวิิทยาลััยสิีเขียวิอย�างยั�งยืนตาม 
SDGs 2030 หรือ KMUTT Sustainable University 
for SDGs 2030 ที�มีการพัฒนาอย�างต�อเนื�องแลัะยั�งยืน 
โดยเน�นการสิร�างบัณฑิิตที�เก�งแลัะดี มีควิามร่�ควิามเข�าใจใน 
วิิชาการ แลัะบริบทของการจัดการพลัังงานสิิ�งแวิดลั�อม แลัะ 
ควิามป้ลัอดภัยที�ดี ตลัอดจนมีจิตสิำานึกด�านการอนุรักษ์พลัังงาน  
สิิ�งแวิดลั�อมควิามป้ลัอดภัย (Green Heart) นำาควิามร่�ควิาม
เข�าใจไป้เผู้ยแพร�ไป้ยังชุมชนแลัะสิังคมอันจะก�อให�เกิดผู้ลัดีต�อ
ป้ระเทศชาติ แลัะขยายต�อไป้ในระดับโลักอย�างยั�งยืน

KMUTT continuously promotes activities to encourage 
students and staff to improve Internalization inside the 
university. During 2018 – 2020, SoLA and Foundation 
for the Development of King Mongkut’s University 
of Technology Thonburi organized a competition for 
students on the occasion of the 60th Anniversary of 
KMUTT under the title “Promoting International 
Atmosphere at KMUTT” encouraging students to 
participate   and   use   their   creativity. The first  runner–up 
of the competition, WAIIIP Team, shared their ideas with 
us in developing plans to promote internationalization 
at KMUTT from their experience in being KMUTT 
buddies.

WAIIIP stands for “Who Are Interested in  
International Participation”. Most of us are 
KMUTT student buddies who help the International 
Affairs Office to take care of international students, 
so WAIIIP is a gathering of internationally experienced 
students from various departments to support, advice, 
mediate, and offer help as interpreters to any office or the 
Student Affair Office which is interested to participate 
in international activities.

About the Project
Our project was inspired by our experiences when we 
had done the activities with international students. There 
are lot of activities in our university, but some activities 
were sadly limited for Thai students. Some Thai students 
are reluctant to join English speaking activities. So we 
would like to increase the participation of Thai and 
international Students and encourage Thai student 
use English more often. We tried to propose a system 
where we would act as a middle person to support 
everyone in doing activities with international students. 
Our project entitled “Promoting KMUTT Activities to 
be International – Goal oriented” was submitted for 
the “Promoting International Atmosphere at KMUTT” 
competition. We got the first runner-up award.
Our team has founded an official student club under 
supervision of Student Affairs Office called IBC 
(International Buddies club) which can give support and 
personal development of KMUTT students especially 
the support for International exposure.

Problems encountered
The biggest problem of our team is “Time”. Our members 
were from various departments, so it was very difficult to 
have the meeting to do the project.
For the project itself, there are many kinds of activity in 
KMUTT, so the students have various choices. It was hard to 
create a new an attractive activity. There were some obstacles 
related to personal factors such as preference and intercultural 
communication. But in the end, we tried our best to finish 
the project. 

Expectations 
Most of our members already graduated and some will 
graduate soon but we still want to see our project help and 
develop KMUTT as much as possible. We hope there will 
be no any boundaries including language barrier to stop 
KMUTT’s striving to become a World-Class University.

การทำางานขัอง Green Heart Club 

กลุั�มุ่นักศึกษา Green Heart

Green Heart Club: Develop yourself and develop 
communities for sustainability
The Green Heart Student Group is a group of students with interests 
in sustainability (Green Heart) gathered since 2014. The group 
consists of students from various departments and grantees 
of various types of university scholarships who desire to give back 
and help with university works in terms of creating a green 
university by volunteering to lead students in developing 
and organizing sustainability activities. This includes creating 
relevant innovations to help supporting the university in building 
a sustainable society in the university as well as disseminating 
knowledge and understanding in academics and the role model 
in the university to the surrounding communities and society.

สิำาหรับนักศึกษาที�สินใจสิามารถึมาร�วิม
เรียนร่้แลัะเป้็นสิ�วินหนึ�งของการพัฒนา
มหาวิิทยาลััยแลัะชุมชนอย�างยั�งยืนด้วิยกันที�

	 อาคาร	Green	Society	(S10)
	 EESH	
	 http://sustainable.kmutt.ac.th/
	 0-2470-8293

who are WAIIIP?
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ณัฐเศรษฐ์ ภิรมย์เศรษฐกุลั

ภัยเงียบัที่ี�มองไม่เห็น
โรคกระด่กพัรุน

กองบรรณาธิการ
ทีุ่น REAL

ทีุ่นการศึกษาเพัื�อป้ระสบัการณี์วิจิัยแลิะการเรียนร่้ป้ระยุกต์ 
(Research Experience and Applied Learning Scholarship)
สิำาหรับนักศึกษา ระดับป้ริญญาตรีทุกชั�นป้ีคนเรามกัไม่ได้กงัวลิถึงเร่�องสุขภาพัมากนัก หากไม่เกิดอาการ

ที่ี�บ่ังบัอกถึงการคุกคามของโรค วนันี�เราเลิยพัาทุี่กท่ี่าน มาร้่จัิก
กบัั “โรคกระด่กพัรนุ” ที่ี�ที่�าให้เกิดอาการต่างๆ ที่ี�ส่งผู้ลิต่อการใช้
ชวิีตป้ระจิ�าวัน  เช่น ป้วดหลิงั หลิงัค่อม กระด่กแขนขาเป้ราะ แลิะ
หกัง่าย บัางรายอาจิมีปั้ญหาร้ายแรง อาจิที่�าให้พิัการเดินไม่ได้ 
ดังนั�น เพืั�อป้้องกันการเกิดภาวะกระด่กพัรุน เรามาที่�าความ
ร้่จิกั แลิะมเีคล็ิดลัิบัการบั�ารงุรกัษากระด่กให้แข็งแรงมาฝากกัน

• ดููว่่าผลิิตภััณฑ์์เสริิมแคลิเซีียมอยู่ในรูิปแบบใดู เน่�องจากแคลิเซีียม

ลิะลิายนำ�าจะถููกดููดูซึีมไดู้ยาก ดัูงนั�น คว่ริใช้้ผลิิตภััณฑ์์เสริิมแคลิเซีียม

แบบเม็ดูฟูู่� เพริาะจะลิะลิายแลิะดููดูซึีมไดู้ดีูกว่่าแบบธริริมดูา

• ดููว่่าแคลิเซีียมในผลิิตภััณฑ์์เป็นเกล่ิอแคลิเซีียมอะไริ เน่�องจากเกล่ิอ

แคลิเซีียมแต่ลิะช้นิดูจะดููดูซึีมต่างกันในสภัาว่ะกริดูในกริะเพาะต่างๆ

กัน เช่้น แคลิเซีียมคาร์ิบอเนต จะดููดูซึีมไดู้น้อยลิง ถู้าผู้ป�ว่ยมีกริดูใน

กริะเพาะอาหาริน้อย

อย่างไริก็ตาม การิรัิบปริะทานผลิิตภััณฑ์์เสริิมแคลิเซีียมคว่ริอยู่ภัายใต้

การิดููแลิของแพทย์ เพ่�อคว่ามปลิอดูภััย

• ดููตัว่ยาสำาคัญที�มีอยู่ในผลิิตภััณฑ์์ ว่่ามีวิ่ตามินอ่�นผสมหร่ิอไม่ 

เพริาะหากผสมวิ่ตามินซีี หร่ิอวิ่ตามินดีูมากเกินไป อาจทำาให้เกิดูอันตริาย

• ดููว่่าใน 1 เม็ดู ให้อนุมูลิแคลิเซีียมเท่าไริ เพริาะร่ิางกายต้องการิ 

แคลิเซีียมอย่างน้อยวั่นลิะ 800 มิลิลิิกรัิม

โรคน้ี้�เป็็นี้ภาวะของผู้้�ท้ี่�ม้ีเน้ี้�อกระดู้กบางตััวลง เน้ี้�องจากม้ีการสร�าง

กระดู้กนี้�อยกว่าการที่ำาลายกระดู้ก ที่ำาให้�เส้�ยงต่ัอภาวะกระดู้กหั้ก 

ห้ร้อยุบตััวไดู�ง่าย โดูยเฉพาะบริเวณกระดู้กสันี้ห้ลัง กระดู้กสะโพก 

และกระดู้กข�อม้ีอสามีารถเกิดูไดู�กับทุี่กช่่วงวัย พบมีากในี้ 

ผู้้�ส้งอายุ โดูยเฉพาะสตัร้ท้ี่�ม้ีอายุ 65 ปี็ข้�นี้ไป็

ผู้ใหญ่อายุน้อยกว่่า 50 ปี ต้องการิแคลิเซีียมวั่นลิะ 1,000 มิลิลิิกรัิม 

อายุมากกว่่า 50 ปี ต้องการิแคลิเซีียมวั่นลิะ 1,200 มิลิลิิกรัิม แหล่ิง

ที�มาของแคลิเซีียมไดู้จากอาหาริหลิายปริะเภัท เช่้น นมโยเกิร์ิต ชี้สปลิา

ตัว่เล็ิกทอดู กุ้งแห้ง กะปิ ผักคะน้า ใบยอ ดูอกแค เต้าหู้แข็ง ถัู�ว่แดูง 

แลิะงาดูำา โดูยทั�ว่ไปการิรัิบปริะทานอาหาริไทยจะไดู้รัิบแคลิเซีียม

ปริะมาณ 400 - 500  มิลิลิิกรัิมต่อวั่น หร่ิอน้อยกว่่าครึิ�งหนึ�งที�ร่ิางกาย

คว่ริไดู้รัิบ จึงคว่ริดู่�มนมเสริิม แต่หากไม่ไดู้รัิบแคลิเซีียมจากอาหาริ 

อย่างเพียงพอ แนะนำาให้รัิบปริะทานแคลิเซีียมช้นิดูเม็ดู ซึี�งมีหลัิกการิ

เล่ิอกผลิิตภััณฑ์์เสริิมแคลิเซีียม ดัูงนี�

 มหาวิ่ทยาลัิยเทคโนโลิยีพริะจอมเกล้ิาธนบุรีิจัดูตั�งทุนนี�ขึ�น เพ่�อ

ส่งเสริิมการิสร้ิางเสริิมทักษะการิทำางาน ร่ิว่มกับการิบูริณาการิทาง

สังคม เพ่�อให้นักศึึกษาไดู้เรีิยนรู้ิการิใช้้เว่ลิาว่่างที�เป็นปริะโยช้น์ในการิ

หาปริะสบการิณ์ในการิทำางานวิ่จัย แลิะการินำาคว่ามรู้ิในห้องเรีิยนมา

ปริะยุกต์ใช้้ให้เกิดูปริะโยช้น์ในเชิ้งสร้ิางสริริค์ รู้ิจักรัิบผิดูช้อบต่องานใน

หน้าที� แลิะมีริายไดู้เพิ�มเติมริะหว่่างการิศึึกษา การิเรีิยนรู้ิดัูงกล่ิาว่เป็น

ส่ว่นหนึ�งในการิขับเคล่ิ�อนการิเรีิยนรู้ิผ่านปริะสบการิณ์ดู้ว่ยการิลิงม่อ

ทำา (Experiential Learning) แบ่งออกเป็น 3 ปริะเภัท ดัูงนี� 

1. ทุี่นี้ RE : Research Experience

เ ป็นทุนสำาหรัิบผู้ช่้ว่ยนักวิ่จัยในกลุ่ิมวิ่จัย 

ต่างๆ มีริะยะเว่ลิาการิทำางาน 4 เดู่อน 

หร่ิอ 1 ภัาคการิศึึกษา อัตริาค่าตอบแทน 

20,000 บาท ต่อภัาคการิศึึกษา โดูยมีการิเปิดู

รัิบสมัคริ ปีการิศึึกษาลิะ 2 ครัิ�ง (60 ทุนต่อปี

การิศึึกษา)

2. ทุี่นี้ AL(1) : Applied Learning (1) 

เป็นทุนจ้างงาน โดูยใช้้คว่ามรู้ิ ทักษะ 

ค ว่ า ม ส า ม า ริ ถู พิ เ ศึ ษ เ ฉ พ า ะ ดู้ า น  

มีริะยะ เว่ลิาการิทำา งาน 4  เ ดู่อน 

หร่ิอ 1 ภัาคการิศึึกษา อัตริาค่าตอบแทน 

20,000 บาท ต่อภัาคการิศึึกษา หร่ิอ

พิจาริณาตามคว่ามเหมาะสม แต่ไม่เกิน 

40,000 บาทต่อภัาคการิศึึกษา โดูยมีการิ

เปิดูรัิบสมัคริตลิอดูปีการิศึึกษา

3. ทุี่นี้ AL(2) Applied Learning (2)

เ ป็น ทุน จ้า ง งาน  โดูย ใช้้คว่าม รู้ิ ทักษะ 

คว่ามสามาริถู ในงานที�สามาริถูดูำาเนินการิ 

เสร็ิจสิ�นไดู้ในริะยะเว่ลิาอันสั�น มีริะยะ

เว่ลิาการิทำางานจบภัายในภัาคการิศึึกษา 

อั ต ริ า ก า ริ ต อ บ แ ท น เ ป็ น ริ า ย ชั้� ว่ โ ม ง 

ชั้�ว่โมงลิะ 50 บาทแต่ไม่เกิน 300 บาท 

ต่อวั่น แลิะไม่เกิน 2,000 บาทต่อสัปดูาห์ โดูยมีการิเปิดูรัิบสมัคริ

3 ครัิ�ง / ปี (ภัาคการิศึึกษาที� 1 / 2 แลิะภัาคพิเศึษ)

คว่ริออกกำาลัิงกายสัปดูาห์ลิะ 2 – 3 ครัิ�ง ครัิ�งลิะ 30 นาที โดูยเฉพาะ 

ผู้สูงอายุแลิะวั่ยหมดูปริะจำาเดู่อน เน้นการิออกกำาลัิงกายที�ลิงนำ�าหนัก 

เช่้น เดิูนไกลิ วิ่�งเหยาะๆ ริำามว่ยจีน เต้นริำา เพ่�อป้องกันการิสูญเสีย

กริะดููก การิออกกำาลัิงกายช้นิดูนี�ทำาให้กริะดููกแข็งแริงขึ�น อีกทั�งยังทำาให้

กล้ิามเน่�อแลิะริะบบไหลิเวี่ยนโลิหิตทำางานไดู้ดีูขึ�นดู้ว่ย

งดูการิสูบบุหรีิ� ดู่�มสุริา เคร่ิ�องดู่�มที�ผสมคาเฟู่อีน เช่้น ช้า กาแฟู่ เน่�องจาก

จะทำาให้การิดููดูซึีมแคลิเซีียมในลิำาไส้ลิดูลิง ริะวั่งการิใช้้ยาสเตียริอยด์ู 

แลิะยาลูิกกลิอน ซึี�งมีผลิทำาให้เกิดูกริะดููกพรุินมากขึ�นไดู้

เพ่�อให้คำาแนะนำาที�เหมาะสม ส่งตริว่จมว่ลิกริะดููก หร่ิอคว่ามหนาแน่น

ของกริะดููกในกริณีที�มีปัจจัยเสี�ยง แลิะให้ไดู้รัิบการิรัิกษาเม่�อตริว่จพบ

ภัาว่ะโริคกริะดููกพรุินไดู้อย่างทันท่ว่งที

สดุท้ี่ายคงต้องบัอกว่า การเสริมสร้างกระด่กให้แข็งแรง สามารถ
ที่�าได้ที่กุวัย โดยเฉพัาะอย่างยิ�งก่อนอายุ 30 ปี้ เป็้นการป้้องกันการ
เกิดโรคกระด่กพัรุนที่ี�ดีที่ี�สุด แลิะต้องไม่ลืิมว่าการออกก�าลิังกาย
แต่พัอเหมาะ การรับัป้ระที่านอาหารอย่างเหมาะสม จิะช่วยให้ท่ี่านมี
สขุภาพัที่ี�ดี ไป้อีกนาน ห่างไกลิจิากโรคต่างๆ  

4 วิธีการบั�ารุงรักษากระด่กให้แข็งแรง
1. รับัป้ระที่านอาหารทีี่�มีแคลิเซีียมส่ง แลิะรับัป้ระที่าน 
แคลิเซียีมเสริม

2. ออกก�าลัิงกายแบับัลิงน��าหนกั (Weight-bearing exercise) 
อย่างสม��าเสมอ

3. หลิกีเลิี�ยงปั้จิจัิยเสี�ยงทีี่�ที่�าให้เกิดโรคกระด่กพัรนุ

4.  ป้ร้กษาแพัที่ย์เมื�อมข้ีอสงสัย

ขอขอบคุณข้อม่ลัจาก คณะแพทยศาสิตร์ศิริราชพยาบาลั มหาวิิทยาลััยมหิดลั

Osteoporosis: the latent disaster
“Osteoporosis” is a condition in which the bone becomes 
thinner due to low bone mass as less bone is created. 
This causes the risk of fractures or easily collapse bones 
especially around the spine, hip bones and wrist bones. 
It can occur with any age but more common in the elderly 
especially women who are 65 years of age and over. 

We have some tips for maintaining strong bones as follows:
    1. Have food rich in calcium and take calcium supplements 
to meet the body’s needs.
    2. Have weight-bearing exercise regularly.
    3. Avoid smoking, drinking alcohol, tea, coffee.
    4. Consult a doctor immediately when in doubt.

ความร่้สึกของนักศึกษา
ทีุ่น Applied Learning (2)

“การิที�ไดู้เข้ามาทำางานกับกลุ่ิมงานการิส่�อสาริ
เชิ้งกลิยุทธ์แลิะการิตลิาดู ถู่อเป็นโอกาสที�ดีูมากๆ 
เพริาะตริงสายกับที�เรีิยน แลิะเป็นสิ�งที�สนใจดู้ว่ย 
ซึี�งการิไดู้ไปทำางานกับพี�ๆ  บุคลิากริทำาให้เริาไดู้ลิงม่อ
ทำางานจริิง ไดู้ฝึึกใช้้ เรีิยนรู้ิอุปกริณ์ใหม่ๆ ถู่อเป็นการิ
พัฒนาตนเอง แลิะทำาให้เริามีทักษะที�ดีูขึ�น นอกจาก
การิเรีิยนรู้ิแล้ิว่ ผลิงานที�ทำายังไดู้นำาไปใช้้จริิง ก็สามาริถูนำาไปเป็นพอร์ิท
เว่ลิาเริาไปสมัคริงานไดู้อีกดู้ว่ย ถู้าน้องๆ คนไหนที�มีเว่ลิาว่่าง สนใจ
อยากที�จะหาปริะสบการิณ์การิทำางาน หร่ิออยากหาริายไดู้แบ่งเบา
ภัาริะคริอบครัิว่ อยากให้มาสมัคริทุนตริงนี�ดูู เพริาะสิ�งที�น้องๆ จะ 
ไดู้รัิบนั�นเป็นปริะสบการิณ์ที�ดีูแน่นอนครัิบ”

ปอม – ธินภูมิ พัรหมโสภี
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	Research Experience and Applied Learning Scholarship 

(REAL) for the undergraduate students of all years

King Mongkut’s University of Technology Thonburi   established  
this scholarship to promote the enhancement of working 
skills together with social integration to allow students to 
learn spending useful free time to gain experience in research 
and to apply knowledge in the classroom to be useful in a 
constructive way. This includes knowing to be responsible 
for their duties and to earn additional income during studies. 
Such learning is part of driving Experiential Learning. This 
is divided into 3 categories; Research Experience, Applied 
Learning (1) and Applied Learning (2).

สิอบถึามรายลัะเอียดเพ่�มเติมได้ที�
กลิุม่งานช่วยเหลืิอที่างการเงินแก่นักศึกษา 

      0-2470-8097               https://sfa.kmutt.ac.th/ 
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กองบรรณาธิการ

การพััฒนาการเรียนร่้ของ
นักศึกษา มจธ. ในห้องเรียนร่ป้แบับัใหม่

“ “

ผศ. ดร.บุษเกตั้น์ อินทรปาสาน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

สิ�งท่�ต้ิองคืำาน่้งถ่งท่�สุดใน้การป้รับัเป้ล่ั�ยน้การเร่ยน้การสอน้แบับั

ออน้ไลัน์้	ค่ือ	‘ผู้ลัลััพัธ์์ขัองการเร่ยนร้้’	โดยผ่าน้การใช้ื่เคืร่�องม่อแลัะ

เทคืโน้โลัย่ต่ิางๆ	 เข้ามาผสมผสาน้ให้เหมาะสมลังตัิว่เพ่�อให้เกิดการ

เร่ยน้ร้้	 ทั�งใน้กระบัว่น้การให้คืว่ามร้้	 ติลัอดจน้ผ้้เร่ยน้เกิดคืว่ามคืิด 

สร้างสรรคื์	แลัะสามารถสร้างผลังาน้ด้าน้การออกแบับัได้ผ่าน้การ 

สร้างสภาพแว่ดล้ัอมเสม่อน้ท่�ใกล้ัเค่ืยงกับัการเร่ยน้การสอน้แบับัเดิม 

ด้ว่ยการสร้างการม่ส่ว่น้ร่ว่มแลัะป้ฏิิสัมพัน้ธ์ระหว่่างผ้้เร่ยน้กับั 

ผ้้เร่ยน้ด้ว่ยกัน้เอง	แลัะระหว่่างผ้้เร่ยน้กับัผ้้สอน้	ซึ่่�งจะชื่่ว่ยให้การ 

เร่ยน้ร้้น้ั�น้ยังคืงป้ระสิทธิภาพเชื่่น้เดิม	แติ่สิ�งท่�เราติ้องร่ว่มม่อกัน้คื่อ 

‘ความุ่พัร้อมุ่ในการเร่ยนร้้’	 ท่�ทุกคืน้ต้ิองรับัม่อภายใต้ิสถาน้การณ์ 

ท่�เป้ลั่�ยน้แป้ลังอย่างรว่ดเร็ว่เชื่่น้น้่�

“New Normal” กำาลัังเป็้นคำายอดนิยม 
บนโลักออนไลัน์ ในช�วิงการแพร�ระบาด 
ของเชื�อไวิรัสิโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ได้เข้ามาเป้ลีั�ยนแป้ลังวิิถึีชีวิิตของคน
ทั�วิโลักในหลัากหลัายมิติ พฤติกรรม
ของคนในสิังคมที� เป้ลัี�ยนแป้ลังไป้ 

หลัังจากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ�ง สิ�งผู้ลัต�อการใช้ชีวิิต 
ต้องมกีารป้รบัตัวิ ตั�งแต�การทำางาน       การรกัษาสิขุภาพ       รวิมถึงึ 
เร่�องของวิงการการศึกษาด้วิย ในเชิงของการศึกษา พฤติกรรม 
ของนักศึกษาถึือวิ�าเป้็นสิิ�งที�ยากที�สุิดในการป้รับตัวิครั�งใหญ� 
การขับเคลัื�อนอนาคตการศึกษาไทยในยุค Digital ที�เป้ลัี�ยน
โลักการศึกษาด้วิย Technology (Education Disruption) 
อย�างเตม็ตัวิ การป้รับเป้ลัี�ยนพฤตกิรรมแบบก้าวิกระโดดนี�นำา 
ไป้ส่ิ�การป้รับตัวิตลัอดชีวิิต ทุกคนอย่�ในยุคที�ต้องเรียนร้่ทักษะ 
ใหม� (Learn, Unlearn, Relearn) แลัะสิามารถึป้รับตัวิเข้ากับ 
ยุคใหม�ได้ (Digital Talent) การเรียนแบบออนไลัน์ไม�ใช�แค� 
การเรียนการสิอนผู้�าน Digital Platform เท�านั�น แต�การ 
เรียนร่้แบบ New Normal นี�ยังมีอีกหลัายมิติให้เราต้องทำา 
ควิามเข้าใจ  แต�เหนือสิิ�งอื�นใด สิิ�งแรกต้องทำา คือ การสิร้าง 
ทัศนคติ (Mindset) ให้เกิดขึ�น ทั�งผู้่้สิอน แลัะผู้่้เรียน จากเดิม 
ที�เราทุกคนต�างมีควิามคิดแบบ Fixed Mindset ที�มีควิามเชื�อ 
วิ�า การเรียนต้องเกิดขึ�นในห้องเรียน มีข้อจำากัดไม�สิามารถึ
พัฒนาได้ เป้ลัี�ยนมาเป้็นควิามคิดแบบ Growth Mindset วิ�า 
ทุกคน สิามารถึ เก�งขึ�นได้ หากมีควิามพยายาม ซึ�งทัศนคติเช�น
นี� จะสิามารถึผู้ลัักดันให้เกิดขีดควิามสิามารถึในการพัฒนา 
แลัะสิ�งเสิริมการเรียนร่้ของทุกคน อันจะเป้็นสิิ�งกำาหนดควิาม
สิำาเร็จในการเรียนการสิอนแม้วิ�าร่ป้แบบของการศึกษาจะ
เป้ลัี�ยนแป้ลังไป้อย�างไรก็ตาม”

“

”

กองบรรณาธิการ

เคร่�องมือสนับัสนุนการเรียนร่้
สิำาหรับป้ระชาคม มจธ.

ริะบบสนุนการิเรีิยนการิสอนที�ริองรัิบตั�งแต่กริะบว่นการิออกแบบ

หลัิกสูตริ การิออกแบบแผนการิสอนในริายวิ่ช้า การิตริว่จ

การิบ้าน การิสำาริว่จคว่ามคิดูเห็น การิเพิ�มปฎิิสัมพันธ์กับผู้เรีิยนใน

แบบต่างๆ ไปจนถึูงการิติดูตามผลิลัิพธ์การิเรีิยนรู้ิของนักศึึกษา 

โดูยมีฟีู่เจอร์ิต่างๆ มากมายที�ดีูต่อใจผู้สอนแลิะผู้เรีิยนที�จะทำาให้

การิเรีิยนออนไลิน์เป็นเร่ิ�องง่ายสำาหรัิบทุกคน

[Website] https://www.leb2.kmutt.ac.th/ 

ทำาคว่ามรู้ิจัก แลิะอัพเดูตเทคโนโลิยีใหม่ๆ กับคลัิงข้อมูลิที�

ริว่บริว่มสาริะที�เป็นปริะโยช้น์ในการิจัดูการิเรีิยนการิสอน ไม่ว่่า

จะเป็นเทคนิค โปริแกริม แอปพลิิเคชั้น แลิะเคร่ิ�องม่อที�น่าสนใจ

 ซึี�งสามาริถูนำาไปปริะยุกต์ใช้้ในการิจัดูการิเรีิยนการิสอน เพ่�อให้

เกิดูการิเรีิยนรู้ิที�มีปริะสิทธิภัาพ ริว่มทั�งยังเพิ�มคว่ามสนกุสนานใน

ห้องเรีิยนออนไลิน์ดู้ว่ยi

[Website] https://ets.kmutt.ac.th/

[Website]
https://www.lib.kmutt.ac.th/all-services/all-student-support/

แหลิ่งริว่มบริิการิของสำานักหอสมุดู มจธ. ที�ตอบโจทย์การิเรีิยน

รู้ิให้กับปริะช้าคม มจธ. ไม่ให้สะดุูดูแลิะหยุดูช้ะงักกับบริิการิ

ออนไลิน์ต่างๆ ไดู้ง่ายเพียงปลิายนิ�ว่ ไม่ว่่าจะเป็นการิส่บค้นข้อมูลิ

สาริสนเทศึ ฐานข้อมูลิออนไลิน์ e-Book หร่ิอ คลัิงข้อสอบเก่าก็

เข้าถึูงไดู้

แหลิง่ริว่บริว่มโปริแกริมสนบัสนุนการิเรีิยน การิทำางานสำาหรัิบให้

บริิการิแก่ปริะช้าคม มจธ. โดูยแต่ลิะโปริแกริมมีฟัู่งก์ชั้นการิใช้้

งานที�สมบูริณ์ ถููกต้องตามกฏหมาย เพ่�อให้เกิดูการิทำางาน แลิะ

การิเรีิยนที�มีปริะสิทธิภัาพ อาทิ  Microsoft Window, Microsoft 

office, EndNote, Adobe Creative Cloud 

[Website] https://office365.kmutt.ac.th/

 ด้วิยควิามก้าวิหน้าของเทคโนโลัยี ทำาใหม้แีอป้พลิัเคชัน แลัะแพลัตฟอร์มออนไลัน์เขา้มาเป็้นสิื�อกลัางในการเรียนการสิอน ระหวิ�าง

อาจารย์ แลัะนักศึกษา โดยสิามารถึสิร้างกิจกรรมการเรียนร่้ร�วิมกันได้อย�างอิสิระ ไม�วิ�าจะอย่�ที�ใดก็ร่้สิึกไม�ต�างจากในห้องเรียน ตัวิ

ช�วิยด้านการเรียนการสิอนผู้�านระบบออนไลัน์ จึงเป้็นเคร่�องมือสิำาคัญในการเรียนสิำาหรับป้ระชาคม มจธ. เพ่�อเป้็นทางเลัือกในการ

ใช้งานเคร่�องมือต�างๆ เพ่�อสินับสินุนการเรียนร่้ ได้อย�างเหมาะสิม

LEB2  : ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
ออนไลน์แบบเตั้็มรูปแบบ

Teach Integration by ETS
แหล่งรวมเทคโนโลยีทางการศึกษา 

KMUTT Library
สำานักหอสมุด มจธ.

Software Licensing 
แหล่งดาวน์โหลดซอฟต์ั้แวร์ลิขสิทธิ�มหาวิทยาลัย

The Most Popular Online Education Tools of KMUTT

With the advancement of technology, the applications and 
online platforms become a medium of teaching and learning 
between teachers and students to create learning activities 
altogether independently wherever they are. Thus, they feel 
the same as in the classroom. Online teaching tools are 
therefore the important learning tools for KMUTT community 
as an alternative to the use of various tools to support 
learning appropriately.

[Website] https://www.kmutt.ac.th/en/education-tools/
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 ริะบบ LEB2 มีฟีู่เจอร์ิที�ช่้�อว่่า Assessment Activity หร่ิอ 
กิจกริริมเพ่�อการิปริะเมนิ เป็นฟีู่เจอร์ิที�ไดู้รัิบการิออกแบบมาเพ่�อ
สร้ิางกิจกริริมให้ตอบผลิลัิพธ์การิเรีิยนรู้ิ (Learning Outcome) 
ซึี�งกิจกริริมอาจเป็นไดู้ทั�งการิบ้าน การิสอบกลิางภัาค Online 
Quiz การิทำา Project หร่ิอกิจกริริมอ่�นๆ ที�มีการิว่ดัูแลิะปริะเมนิ
ผลิผู้เรีิยนโดูยใช้้ผลิลัิพธ์การิเรีิยนรู้ิเป็นตัว่ตั�งในการิสร้ิางเกณฑ์์
การิให้คะแนน (Rubric) เพ่�อเป็นตัว่ชี้�วั่ดูการิทำาไดู้ของผู้เรีิยน 
เม่�อผู้สอนปริะเมินกิจกริริมแล้ิว่ ริะบบจะแสดูงผลิให้เห็นถึูง
พัฒนาการิของผลิลิพัธ์การิเริยีนรู้ิเป็นริายกิจกริริมไดูทั้�งห้องเรีิยน
แลิะริายบุคคลิ

 จากภัาพตัว่อย่างจะแสดูงริะดัูบผลิลัิพธ์การิเรีิยนรู้ิที�ผู้เรีิยนไดู้
รัิบจากการิปริะเมินในแต่ลิะกิจกริริม เพ่�อให้ผู้สอนมองเห็นว่่า
แต่ลิะกิจกริริมมีปริะสิทธิภัาพในการิพัฒนาการิเรีิยนรู้ิของผู้เรีิยน
ตริงตามผลิลัิพธ์การิเรีิยนรู้ิมากน้อยเพียงใดู ผลิของการิปริะเมิน
ในแตล่ิะกจิกริริมนี� นอกจากจะช้ว่่ยวั่ดูปริะสิทธิภัาพของกจิกริริม
แล้ิว่ อีกมุมมองหนึ�งยังเป็นส่ว่นช่้ว่ยให้ผู้เรีิยนไดู้รู้ิว่่าตนเองอยูใ่น
ริะดัูบใดูของผลิลัิพธ์การิเรีิยนรู้ินั�นๆ เรีิยนรู้ิอะไริไปบ้าง แลิะต้อง
พัฒนาตนเองเพิ�มเติมในดู้านใดูอย่างต่อเน่�อง 

	 ท่�ผ่าน้มาใน้ฐาน้ะผ้้สอน้เองก็ติ้องม่การป้รับัติัว่ ติ้องเร่ยน้ร้้เร่�อง 

จัดเร่ยน้การสอน้ออน้ไลัน้์	 การป้ระเมิน้ผลัร้ป้แบับัติ่างๆ	 รว่มถ่งการใชื่้

เทคืโน้โลัย่ติ่างๆ	แติ่สิ�งท่�ท้าทายท่�สุดคื่อ	การเลัือกหยิบสิ�งท่�ได้เร่ยนร้้มุ่าใช้

ให้เหมุ่าะกับบริบทขัองรายวิชา แลัะเหมุ่าะกับนักศึกษาท่�เราสอน	เพราะ

สิ�งท่�สำาคืัญ่มากคื่อ	 การอำาน้ว่ยคืว่ามสะดว่กให้น้ักศึ่กษาได้เร่ยน้ร้้ใน้สภาพแว่ดลั้อมท่�ติอบัโจทย์พว่ก

เขามากท่�สุดเท่าท่�จะทำาได้	ดังน้ั�น้	ติ้องรับัฟ้ังคืว่ามเห็น้จากน้ักศึ่กษาให้มากๆ	แลั้ว่ติ้อง	Balance	ให้ด่ 

ระหว่่างร้ป้แบับัการเร่ยน้การสอน้	เทคืโน้โลัย่ท่�เลั่อกใชื่้	กับัคืว่ามพร้อมของน้ักศึ่กษา	เพ่�อให้มั�น้ใจว่่า 

น้ักศึ่กษาท่�ม่คืว่ามพร้อมน้้อยท่�สุดใน้ห้องเร่ยน้	 จะยังสามารถเร่ยน้ร้้ไป้ได้เหม่อน้กับัเพ่�อน้ๆ	 คืน้อ่�น้ 

ใน้ส่ว่น้ของการป้รับัติัว่ของน้ักศึ่กษาน้ั�น้	 คืิดว่่าสิ�งท่�สำาคืัญ่คื่อ	 ‘ความุ่รับผู้ิดชอบ ความุ่มุ่่วินัยใน

การจุัดการเวลัาสำาหรับการเร่ยนร้้’ น้ักศึ่กษาคืว่รจะพยายามใชื่้เว่ลัาติามติารางเร่ยน้ให้คืุ้มคื่าท่�สุด

เพราะการเร่ยน้การสอน้ออน้ไลัน้์	หลัายว่ิชื่าอาจม่กิจกรรมให้น้ักศึ่กษาติ้องเร่ยน้ร้้ด้ว่ยติัว่เอง	อย่ามัว่ 

แติ่คืิดว่่าไว่้คื่อยจัดการ	ไว่้คื่อยทำา	เพราะถ้าม่หลัายๆ	ว่ิชื่า	สุดท้ายก็อาจจะจัดการไม่ทัน้

	 การป้รับัเป้ลั่�ยน้การเร่ยน้การสอน้ใน้สถาน้การณ์ป้ัจจุบััน้	 ทั�งผ้้สอน้แลัะผ้้เร่ยน้	 โดยใน้

ฐาน้ะของผ้้สอน้ก็ม่แน้ว่ทาง	‘3 ปรับ’	คื่อ	‘ปรับการสอนทฤษฏ่’	แบั่งบัทเร่ยน้เป้็น้โมด้ลัจบัใน้ติอน้ 

‘ปรับการสอนภาคปฏิบัต่ิ’	ป้รับัให้เป้็น้แบับัไฮบัริดทั�งแบับัออน้ไลัน้์แลัะออน้ไซึ่ติ์	แลัะป้รับัสุดท้าย 

‘ปรับการสอบประเมุ่ินผู้ลั’	 โดยป้รับัให้เป้็น้เชื่ิงว่ิเคืราะห์	 ไม่เน้้น้การใชื่้คืว่ามจำาแลัะเพิ�มคืว่าม

ย่ดหยุ่น้ใน้คืำาติอบัมากข่�น้	 ส่ว่น้ของน้ักศึ่กษาสิ�งท่�คืว่รม่ก็คื่อ	 ‘3 เพัิ�มุ่’ 

ป้ระกอบัด้ว่ยการเพัิ�มุ่วินัยในการเขั้าเร่ยน เพัิ�มุ่ความุ่สามุ่ารถ่ในการ

เร่ยนร้้ด้วยต่นเอง แลัะเพัิ�มุ่ทักษะความุ่ร้้ด้านดิจุิทัลั เพ่�อให้การเร่ยน้

การสอน้น้ั�น้ม่ป้ระสิทธิภาพไม่ติ่างจากการเร่ยน้การสอน้ใน้ร้ป้แบับัเดิม

	 ใน้บัทบัาทของการเป้็น้ผ้้สอน้	การป้รับัติัว่ให้ทัน้กับัเทคืโน้โลัย่ใหม่ๆ	ถ่อเป้็น้เร่�องท่�ติ้อง

สน้ใจเป้็น้อัน้ดับัแรก	 การปรับเปลั่�ยนการสอนโดยการใช้ Ted-Ed มุ่าใช้ในการสร้างบทเร่ยน 

สำาหรับัการเร่ยน้ร้้	 รว่มทั�งสามารถทดสอบัคืว่ามเข้าใจผ่าน้การติอบั	 Formative	 Assessment 

เป้็น้ตัิว่ช่ื่ว่ยทำาให้นั้กศึ่กษาได้ป้ระเมิน้คืว่ามร้้คืว่ามเข้าใจได้ด้ว่ยสิ�งท่�น้ักศึ่กษาต้ิองม่แลัะสำาคัืญ่มาก 

คื่อ	 เรื�องขัองการมุ่่วินัยในการเร่ยน การต่ิดต่ามุ่ แลัะการทำาความุ่

เขั้าใจุบทเร่ยนด้ว่ยการทบัทว่น้ใน้แต่ิลัะบัทเร่ยน้เพ่�อคืว่ามเข้าใจใน้

ป้ระเด็น้สำาคืัญ่ท่�ม่ผลัติ่อคืว่ามเข้าใจใน้บัทเร่ยน้ติ่อไป้

ดร.พัิจิารณี์ จิรเสนาะ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ศ. ดร.มนต์สิที่ธิ์ ธนสิที่ธิโกศลิ
อาจารย์ประจำาภาควิชาฟิสิกส์	คณะวิทยาศาสตร์

“Learning development of KMUTT students in a new-style classroom”

“New Normal” results in life having to adjust and change the behavioral leap. It is an age that requires learning 
new skills (Learn, Unlearn, Relearn). The first thing to do is to create a Mindset to build the Growth Mindset. 
Everyone can become better with effort which will be able to drive the capacity to develop and learn. This will determine 
success despite the changing patterns of education. It requires cooperation from both students and teachers to 
give the teaching efficiency not different from previously.”

Viewing students through activities leading to learning outcomes

KMUTT provides Outcome-Based Education or OBE to help teachers know “the final result or clear goal” of the 
teaching and learning. This includes the design of activities in accordance with the learning results effectively. 
KMUTT has developed “Assessment Activity” that enables to create activities responding to the learning results 
used as a measure of learners’ abilities. We believe that learning outcomes help teachers to focus on learners, 
and at the same time, it helps students to develop and see their own future more clearly.

รศ. ดร.กุลิธิดา ธรรมวิภัชน์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร	

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรรมและเทคโนโลยี

กิจกรรม
 มจธ. จัดการการศึกษาที�มุ�งเน้นผู้ลัลััพธ์การเรียนร้่ 
(Outcome-Based Education หรอ่ OBE) ช�วิยให้
ผู้่ส้ิอนร้่ถึงึ “ผู้ลัลััพธสุ์ิดทา้ยหรอ่เป้า้หมาย ที�ชดัเจน” 
ของการเรียนการสิอนนั�น รวิมถึึงการออกแบบ
กิจกรรมให้สิอดคล้ัองกับผู้ลัลััพธ์การเรียนร้่อย�าง
มีป้ระสิิทธิภาพ “กิจกรรม” จะทำาให้ผู้่้สิอนต้องหัน
กลับัมามองที�ผู้่้เรยีนเป้น็สิำาคญั เพ่�อใหเ้ขาไดพั้ฒนา
แลัะเห็นอนาคตของตัวิเองชัดเจนมากขึ�น

ศึกษาการสร้างกิจิกรรมเพืั�อการป้ระเมินได้ทีี่�

www.leb2.kmutt.ac.th

Kmutt learning environment

leb2@mail.kmutt.ac.th

@etskmutt

เพราะทุกชุ่วงเวลาของการศึกษา
ใน มจธ. ทักษะและความสามารถจะ
เกิดได้จากการพัฒนาและฝึึกฝึน
อย่างตั้่อเนื่อง 
ดงันั�น “กจิิกรรม” จง้เปน็องคป์ระกอบ
สำาคัญไม่น้อยไปกว่าการกำาหนด
ผลลัพธ์การเรียนรู้
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อัครพันธ์ ทวีศักดิ์
(ไอซ์)
นักศึกษาคณีะวิศวกรรมศาสตร์

ไม่หยุดพััฒนาตัวเอง
ในช่วงโควิด-19

แม้จะมีอุป้สิรรคอย�างการระบาดของโรคติดเชื�อไวิรัสิโคโรนา 

(โควิิด-19) ก็ ไม�หยุดที�จะพัฒนาตัวิเอง แลัะทำากิจกรรม 

เพ่�อสิังคม นายอัครพันธ์ ทวิีศักดิ์ หร่อ ไอซ์ นักศึกษาคณะ 

วิิศวิกรรมศาสิตร์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีพระจอมเกลั้า 

ธนบุรี (มจธ.) เป็้นหนึ�งในผู้่้ที�ใช้เวิลัาสิ�วินหนึ�งในช�วิงที�ต้อง

เรียนออนไลัน์อย่�ที�บ้านแทนการเข้ามาเรียนแบบ onsite ที�

มหาวิิทยาลััย ไป้กับการเข้าร�วิมกิจกรรมที�เกี�ยวิข้องกับการ

พัฒนาตนเองในหลัายด้าน ซึ�งเป้็นจุดเริ�มต้นเล็ักๆ ที�จะก�อให้

เกิดควิามเป้ลัี�ยนแป้ลังขึ�นในสิังคม

 นี้ายอัครพันี้ธ์์ ที่ว้ศัักดิู� นัี้กศ้ักษาชั่�นี้ปี็ท้ี่� 2 ภาควิช่าวิศัวกรรมี

โยธ์า (ห้ลักส้ตัรนี้านี้าช่าติั) คณะวิศัวกรรมีศัาสตัร ์มีห้าวิที่ยาลัย

เที่คโนี้โลย้พระจอมีเกล�าธ์นี้บุร้ (มีจธ์.) และนัี้กศ้ักษาผู้้�นี้ำา 

Green Heart มีจธ์. กล่ิาว่ว่่า จุดูเริิ�มต้นในการิทำากิจกริริมนั�น

เริิ�มตั�งแต่ตอนที�เรีิยนอยู่ชั้�นมัธยมเร่ิ�อยมาจนปัจจุบัน โดูยที� มจธ. 

ไดู้ริว่มกลุ่ิมนักศึึกษา Green Heart เพ่�อทำาปริะโยช้น์ต่อส่ว่นริว่ม 

แลิะล่ิาสุดูไดู้รัิบคัดูเล่ิอกเป็น SDGs Youth Ambassador ยวุ่ทูต

แห่งเป้าหมายเพ่�อการิพัฒนาที�ยั�งยน่ ปริะจำาปี พ.ศึ.2563 จัดูโดูย

สมัช้ช้ายุว่ช้นเพ่�อการิพัฒนาที�ยั�งย่นเพ่�อไทย (สยพท.) ถึูงแม้ว่่า

กิจกริริมที�กำาลัิงทำาอยู่นั�นจะเป็นเพียงจุดูเล็ิก ๆ ในการิพัฒนา

สังคมส่ว่นริว่ม แต่มีคว่ามเช่้�อมั�นเป็นอย่างยิ�งว่่าหากมีจุดูเริิ�มต้น

ที�เข้มแข็งแล้ิว่ ในอนาคตจะสามาริถูกริะจายคว่ามเข้มแข็งนี� 

ต่อไปไดู้ 

  สิ�งท่ีได้ทำามาโดยตั้ลอดนั�น เป็นการนำาเสนอแนวคิด
และเป็นแบบอย่างในการเปลี่ยนแปลง เพ่่อชุ่วยเหลือ
สังคมและทำาประโยชุน์ตั้่อส่วนรวม ถึงแม้จะเป็นเพียง
สิ�งเล็กน้อยท่ีสามารถทำาได้ แตั้่หากเรามีความสามัคคี
พรอ้มใจกัน จะทำาใหส้งัคมนี�เตั้ม็ไปด้วยรอยยิ�มของการให้
และการแบง่ปนัอยา่งไมม่ท่ีีสิ�นสดุ การเปลีย่นแปลงเลก็ ๆ  
ท่ีเกิดข้�นในสังคมจะนำาไปสูเ่ป้าหมายเพ่่อการพัฒนาส่วน
รวมและประเทศชุาตั้ิได้อย่างยั่งยืน

“

“

นายอัคริพันธ์ กล่ิาว่ว่่า วิ่ธีคิดูจะส่งผลิต่อวิ่ธีการิดูำาเนินชี้วิ่ต การิ

ลิงม่อทำากิจกริริมต่าง ๆ นั�น จึงเป็นการิปรัิบเปลีิ�ยนมุมมองของ

เยาว่ช้น ให้รู้ิจักการิทำาจิตอาสาแลิะการิปริะยุกต์ใช้้คว่ามรู้ิคว่าม

สามาริถูที�ตนมีปริะกอบกับทักษะแลิะกริะบว่นการิที�ไดู้จากการิ

ศึึกษาเล่ิาเรีิยนมาพัฒนาสังคมส่ว่นริว่ม เช่้น “โคริงการิเพริาะ

รัิกดู้ว่ยใจ เพาะ (ปลูิก) ไว้่ทานกัน” โดูยนักศึึกษา Green Heart 

ไดู้ร่ิว่มสร้ิางคว่ามยั�งย่นทางอาหาริในช้่ว่งที�เกิดูวิ่กฤตโควิ่ดู-19 

โดูยแนว่คิดูนี�ไดู้รัิบริางวั่ลิช้นะเลิิศึจากการิปริะกว่ดูโคริงงาน

นักศึึกษาในการิปริะชุ้มปริะจำาปีเคร่ิอข่ายมหาวิ่ทยาลัิยยั�งย่น

แห่งปริะเทศึไทย ครัิ�งที� 5 (SUN Thailand 2020) ซึี�งเป็นคว่าม

ปริะทับใจที�ผลิงานจากการิสร้ิางปริะโยช้น์ให้กับชุ้มช้นไดู้รัิบการิ

ยอมรัิบจากมหาวิ่ทยาลัิยอ่�น ๆ 

นอกเหน่อจากกจิกริริมที�ทำาภัายในมหาว่ทิยาลิยั แลิะการิเข้าร่ิว่ม 

กิจกริริมต่างๆ ภัายในปริะเทศึจนไดู้รัิบริางวั่ลิแล้ิว่นั�น นาย 

อัคริพันธ์ ยังไดู้เล่ิาถึูงปริะสบการิณ์การิเข้าร่ิว่มกิจกริริมแลิะ

ริางวั่ลิที�ไดู้รัิบในริะดัูบนานาช้าติอีกดู้ว่ยว่่า ไดู้เข้าร่ิว่มการิ

ปริะกว่ดู ASEAN Energy Youth Award (AEYA) 2020 

ที�ขึ �นจัดูโดูย ASEAN Centre for Energy, Southeast Asian 

Ministers of Education Organization (SEAMEO) เป็นการิ

ปริะกว่ดูว่ีดิูทัศึน์เพ่�อนำาเสนอมุมมองการิใช้้พลิังงานสะอาดูแลิะ

พลัิงงานทดูแทนของเยาว่ช้นในภูัมิภัาคเอเชี้ยตะวั่นออกเฉียงใต้ 

แลิะเปน็การิจุดูปริะกายคว่ามคดิูของเยาว่ช้นเพ่�อการิพัฒนาแลิะ

การิใช้้พลัิงงานอย่างยั�งย่นต่อไป โดูยไดู้เป็นตัว่แทนในการินำา

เสนอมุมมองของเยาว่ช้นไทย แลิะไดู้รัิบริางวั่ลิริองช้นะเลิิศึอันดัูบ 2 

ปริะเภัทส่�อวี่ดิูทัศึน์ ริะดัูบอุดูมศึึกษามาคริอง

 เม่�อเร็ิว่ๆ นี� นายอัคริพันธ์ ไดู้รัิบคัดูเล่ิอกเป็นหนึ�งในผู้แทน

เยาว่ช้นไทยรุ่ินที� 46.1 เข้าร่ิว่มการิปริะชุ้มผู้นำารุ่ินต่อไป (Next 

Generation Leaders Conference) ภัายใต้โคริงการิเร่ิอ

เยาว่ช้นเอเชี้ยอาคเนย์ (The Ship for Southeast Asian 

Youth Program: SSEAYP) จะเป็นโอกาสสำาคัญที�จะไดู้

แลิกเปลีิ�ยนเรีิยนรู้ิร่ิว่มกับผู้แทนเยาว่ช้นจากปริะเทศึญี�ปุ�น  

แลิะปริะเทศึสมาชิ้กอาเซีียนทั�ง 10 ปริะเทศึ ในริะหว่่างเดู่อน

มกริาคม-กุมภัาพันธ์ 2564 ผ่านกิจกริริมการิอภิัปริายนำาเสนอ

มุมมองของผู้แทนเยาว่ช้นจากแต่ลิะปริะเทศึ ในปริะเดู็นต่างๆ 

 ตามคว่ามสนใจ ที� เ กี�ยว่กับเศึริษฐกิจ สังคม

  แลิะวั่ฒนธริริม โดูยคว่ามรู้ิปริะสบการิณ์ แลิะ 

 มุมมองใหม่ๆ ที�ไดู้รัิบจากกิจกริริมในครัิ�งนี�จะ

 เป็นปริะโยช้น์อย่างมากในการินำาไปต่อยอดู

 พัฒนาปริะเทศึตามทักษะที�ผู้แทนเยาว่ช้น

 เชี้�ยว่ช้าญ แลิะต่อยอดูเป็นโคริงการิดีูๆ 

ในอนาคตต่อไป

ทีม Corporate & Research 
Communications

Akkaraphan Thaweesak  (Ice), student in Faculty of Engineering who does not stop developing 
himself during the COVID-19 period

Despite the obstacles like the coronavirus outbreak 2019 (COVID-19), it does not stop him to develop himself and 

conduct social activities. Mr. Akkaraphan Thaweesak or Ice, Faculty of Engineering, King Mongkut’s University of 

Technology Thonburi (KMUTT), is one of those who spend part of his time participating in the activities related to 

self-development in many areas arranged both in Thailand and abroad while studying online at home instead of 

attending on-site at the university. He presents the ideas in various aspects and is a model for changing things. 

He hopes to be a small starting point that will be able to bring about change in society in the future
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   “อาหารที่ชอบ เมนูที่ใช�” ทุกคนต�างมีสไตล�การรับประทานอาหารที่แตกต�างกันออกไป บ�างก็อาจจะมีหลาย
เมนูในดวงใจ และคุณเคยทราบกันหร�อไม�ว�าเหล�าผู�นำที่มีชื่อเสียงนั้นชอบรับประทานอาหารคาวหวาน หร�อ
เคร�่องดื่มอะไรกันบ�าง วันนี้เราจะพาทุกท�านไปรู�จักกับเมนูโปรดของเหล�า 11 ผู�นำกัน

เมนูโปรด ของเหล�าผู�นำ

ประธานาธิบดี
สหรัฐอเมร�กาคนใหม�ล�าสุด

โจ ไบเดน

ชื่นชอบไอศกรีมอยางมาก
และมีเมนูโปรดเปนแซนวิช
หรืออาหารธรรมดาๆ อยาง
พาสตาราดดวยซอสแดง และ
ดื่มไดเอทโคกเปนประจำ

เมนูโปรดหลากหลาย ชอบ
กินแฮมเบอรเกอร โดยเฉพาะ
แมคฟช สเตกที่สุกมาก
เบคอนกรอบ ไขแดงสุก 
และพอรคชอป

โดนัล ทรัมป�
อดีต ปธน.สหรัฐฯ หมาดๆ

บารัค โอบามา

ช่ืนชอบเคร่ืองเทศ และพริก
เชน ผัดพริกราดขาว

อดีต ปธน. สหรัฐฯ ผิวสี ผู�นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ
คลั่งไคลในการรับประทาน
ชีส และไวน

คิม จองอึน

ไมนาเช่ือเลยวา เธอยอมรับ
ตอความช่ืนชอบในส่ิงท่ีตรง
ขามกับเทรนดการบริโภค
อาหาร โดยชอบทานอาหาร
จำพวกแปง และชื่นชอบ
ในชีสเกือบทุกรูปแบบ 

นายกฯ แห�งนิวซีแลนด�
 

จาซินดา อาร�เดิร�นซานนา มาร�
นายกรัฐมนตร�หญิง
อายุน�อยที่สุด
วัย 34 ป� จากฟ�นแลนด�
นิยมทานอาหารอิตาลี และ
เมนูรักสุขภาพ

บอร�ส จอห�นสัน
นายกเทศมนตร�
ณ กรุงลอนดอน
นิยมชมชอบอาหารธรรมดา
อยางขนมปงบริติช ไสกรอก
มัสตารดและมันบด แตไม
ชื่นชอบทานผักผลไม 

เกรต�า ธันเบิร�ก
เด็กสาวนักเคลื่อนไหว
ทางสิ�งแวดล�อมวัย 16
แนนอนวา นองเปนมังสวิรัติ
และยังแนะนำแอป Food
Monster สามารถเขาถึง
สูตรอาหารจากพืชไดมาก
กวา 15,000 สูตร

ประยุทธ� จันทร�โอชา
พลเอก

นายกรัฐมนตร�ไทย
มักจะใจเตนกับขาวกะเพรา
เน้ือ ไขดาว

วลาดิเมียร� ปูติน
ผู�นำรัสเซีย
ชอบทานขาวและบักวีต
เมนูจากปลา ชอบสลัดที่
ทำจากมะเขือเทศ และแตง
กวาและไอศรีมรสพิสตาชิโอ

รศ. ดร.สุว�ทย�
แซ�เตีย
อธิการบดี มจธ.
ชอบทานอาหารที่กินงาย หลากหลาย
เมนู แตถาปนขาวหมกไกกับมะละกอ
คืออาหาร และผลไมที่ชื่นชอบเปนพิเศษ

ขอบคุณภาพัจากอินเทอร์เน็ต

Leaders’ favorite menus
“Favorite food and menus”: Everyone has different 
dining styles. Some may have many favorite menus. 
Do you know which food, desserts, or beverage the 
famous leaders like to eat? Today we are going to 
introduce you to the leaders’ favorites. Joe Biden, 
the newest President of the United States, is in love 
with ice cream and sandwiches. He drinks Diet Coke 
regularly. General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister 
of Thailand, loves to have rice topped with stir-fried 
beef and basil and fried egg.

“ใน้ช่ื่ว่งสถาน้การณ์ปั้จจุบััน้การออกแบับัติาราง
การเร่ยน้	 หร่อการทำางาน้	 แลัะกำากับัติัว่เอง 
เพ่�อจะทำาสิ�งน้ั�น้ให้สำาเร็จ	 จะทำาให้เราลัคืว่าม
กดดัน้	 คืว่ามเคืร่งเคืร่ยด	 แลัะม่ชื่่ว่ิติ	 Work	
From	Home	ท่�ม่คืณุภาพข่�น้				แอป้พลัเิคืชื่นั้ท่�ม ่
ชื่่�อว่่า	Forest	(Stay	focused,	be	present) 
จ่งเป็้น้ตัิว่ช่ื่ว่ยให้เราอย่้ห่างจากสิ�งรบักว่น้ 
ติ่างๆ	 โดยติ้น้ไม้จะเติิบัโติเม่�อเราจดจ่อแลัะม่ 
สมาธิอย่้กับัสิ�งท่�สำาคัืญ่ท่�เราตัิ�งใจทำาอย่างเต็ิมท่� 
ชื่่่ว่ยป้ลั้กฝูังการบัริหารเว่ลัาส่ว่น้ติัว่ให้ม่
ป้ระสิทธิภาพมากข่�น้”

“COVID-19	 ส่งผลักระทบัติ่อติารางชื่่ว่ิติแลัะ 
กิจกรรมของทุกคืน้	 สิ�งท่�ชื่่ว่ยจัดการติาราง
ชื่่ว่ิติ	 ไม่ว่่าจะเป้็น้	 Calendar	 App	 ไป้จน้ถ่ง
การจัดการงาน้ใน้	Spreadsheet	ติ่าง	ๆ	บัน้ 
Cloud	 ทำาให้เราว่างแผน้	 แลัะเห็น้ภาพชื่่ว่ิติ
ได้ชื่ัดเจน้ใน้เว่ลัาท่�ทุกอย่างยังไม่ชื่ัดเจน้	สร้าง
เป้้าหมายให้เราสามารถใชื่้ชื่่วิ่ติแลัะทำางาน้ได้
อย่างม่ป้ระสิทธิภาพ”

“เข่ยน้ถ่งสิ�งท่�ติัว่เองอยากจะพัฒน้า	 แลัะลัอง
ถ่ายทอดลังไป้ใน้ร้ป้แบับัของ	 Blog	 เพ่�อเป้็น้
เสม่อน้	Dairy	คืว่ามร้้	หร่อสร้างกลัุ่มการเร่ยน้
ใน้โลัก	 Online	 เชื่่น้	 Discord	 Facebook	
Group	 เพ่�อ	 Share	 สิ�งท่�เร่ยน้แลัะร้้จักท่�จะ
แบั่งบััน้เพ่�อเร่ยน้ร้้ไป้ด้ว่ยกัน้	ไป้ได้ไกลักว่่า”

“การพัฒน้าติน้เองเป้็น้สิ�งสำาคัืญ่ท่�จะทำาให้เรา
รอดพ้น้จากว่ิกฤติได้	 การเร่ยน้	 YourNextU	
จ่งทางเลั่อกท่�ด่ใน้การพัฒน้า	Soft	Skill	ติ่างๆ 
ท่�สามารถเอามาป้รับัใชื่้ใน้การทำางาน้ให้ม่
ป้ระสิทธิภาพมากข่�น้	อาทิเชื่่น้	การป้รับัติัว่กับั
คืว่ามเป้ลั่�ยน้แป้ลัง	 การคืิดเชื่ิงว่ิเคืราะห์	 แลัะ
การคืิดน้อกกรอบั	เป้็น้ติ้น้”

“การเร่ยน้ร้้	แลัะพัฒน้าตัิว่เองผ่าน้	YourNextU 
มาป้รับัใชื่้ใน้การทำางาน้ใน้ชื่่ว่งสถาน้การณ์ 
COVID-19	ทำาให้ม่การว่างแผน้การทำางาน้เป็้น้ 
ระบับัมากข่�น้	 เป้ิดรับัฟ้ังคืว่ามคืิดเห็น้ติ่าง	 ๆ 
ม่คืว่ามกระติ่อร่อร้น้ท่�จะเร่ยน้ร้้	 แก้ไขป้ัญ่หา
อุป้สรรคื	 โดยมองจากป้ัญ่หาท่�แท้จริง	 แลัะ
เกิดคืว่ามคืิดสร้างสรรคื์ใหม่ๆ”

“มจธ.	ได้เป้ิดโอกาสให้น้ักศึ่กษาแลัะบัุคืลัากร 
ได้ม่ โอกาสพัฒน้าคืว่ามร้้แลัะทักษะของ
ติน้เองผ่าน้	Coursera	อ่กทั�งยังม่	 Software 
licensing	 เชื่่น้	 ZOOM,	 Microsoft	 Team	
ซึ่่�งเป้็น้อ่กหน้่�งชื่่องทางสำาคืัญ่ท่�ชื่่ว่ยพัฒน้า
กิจกรรมออน้ไลัน้์ของน้ักศ่ึกษาติ่างชื่าติิให้เข้า
กับัยุคื	New	Normal	ได้เป้็น้อย่างด่”

“การิเลิ่อกใช้้เคริ่�องม่อเพ่�อพัฒนา หริ่อทำาให้
การิทำางานในริูปแบบใหม่นั�นเดูินต่อไดู้อย่าง
ไม่มีสะดูุดู ทำาให้เริาต้องศึึกษา เริียนริู้ แลิะ
พัฒนาเคร่ิ�องม่อที�ใช้้ในการิให้บริิการิแลิะ
อำานว่ยคว่ามสะดูว่กในการิทำางาน แลิะให้
บริิการิ อาทิ การิใช้้ริะบบ Zoom Meeting 
เพ่�อจดัูการิสมัภัาษณ์นกัศึึกษาที�ต้องการิขอทุน
หริ่อการิสริ้างแบบฟู่อริ์มผ่าน Google Form 
ที�การิส่ง - ริับข้อมูลิทำาให้ง่าย แลิะสะดูว่กทั�ง
ผู้ขอทุน แลิะคนทำางาน ถู่อเป็น Win - Win 
ทั�งสองฝึ�าย”

“To-do list เป็นเคริ่�องมอ่ที�มปีริะโยช้น์มากๆ 
ในช่้ว่งสถูานการิณ์นี� การิแบ่งเว่ลิาในการิเริยีน
ออนไลิน์ หริ่อจัดูการิกับสิ�งที�ต้องทำาอ่�นๆ เพ่�อ
ให้เริาสามาริถูจัดูสริริเว่ลิาไดู้อย่างเหมาะสม 
แลิะไม่ส่งผลิกริะทบต่อการิเริียนนอกจากนั�น
ทำาให้เริาสามาริถูจดัูการิทำาทกุอย่างไดู้สำาเริจ็” 

“Digital Literacy หร่ิอทักษะคว่ามเข้าใจแลิะ
ใช้้เทคโนโลิยีดิูจิทัลิ การิรู้ิเท่าทันเทคโนโลิยี 
แลิะใช้้แอปพลิิเคช้ันไดู้อย่างเกิดูปริะโยช้น์
สูงสุดู เช่้น การิใช้้ Facebook, LINE ที�นอก
เหน่อจากการิใช้้พูดูคุยส่�อสาริ อาจใช้้ปริะโยช้น์
ดู้ว่ยการิริว่มกลุ่ิมเพ่�อแช้ร์ิข้อมูลิแบ่งปันคว่ามรู้ิ 
หร่ิอสร้ิางคว่ามเข้าใจในสิ�งที�มีคว่ามสนใจร่ิว่ม
กัน หร่ิอวิ่ช้าเรีิยนที�จะเป็นปริะโยช้น์ต่อทุกคน”

ผู้ศ. ดร.อุมาพร สิุภสิิทธิเมธ ี
รองคณบดีด้านพัฒนาการศึกษาและนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณกาญจน์สิมบัติ เมธีบุญวิิริยะกุลั 
บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณธันทิกา แก้วิแท้
บุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คุณณัฐพงศ์ รัตนสิุภา 
บุคลากรกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

คุณีธนัชชา บัุญมา
บุคลากรสำานักงานกิจการต่างประเทศ

นายวิรกันต์ บุญช�วิยรอด 
ประธานสภานักศึกษา / นักศึกษาคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

นางสิาวิธัญญามาศ ผู้ดุงสิุข 
เลขานุการสภานักศึกษา / นักศึกษาคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

อาจารย์บวิรศักดิ์ สิกุลัเกื�อก่ลัสุข 
ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

อาจารย์เริงฤทธิ์ เอกวิงศ์อนันต ์
ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย)
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
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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

ว�ทยาศาสตร�เทคโนโลยีเพ�่อชีว�ตและสังคม

ภาพประกอบโดย ปกรณ� สุนทรรัตนานนท�
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