“ It takes a village to raise a child. ”
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KMUTT Student
Development

360

พัฒนาผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี มีีวิิสััยทััศน์์
และเป้้ า หมายสำำ�คัั ญ ในการพัั ฒ นานัั ก ศึึ ก ษาของ มจธ.
สู่่� ก ารเป็็ น บัั ณ ฑิิ ต ที่่� สร้้ า งความเปลี่่� ย นแปลงทางสัั ง คม
เพื่่�อการพััฒนาประเทศ โดย มจธ. มีี “KMUTT Student
Development 360 (KSD 360) : All in All”
เป็็นแนวทางในการสร้้างกลไกการพััฒนานัักศึึกษาแบบองค์์รวม
ด้้ ว ยการให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ การเรีี ย นการสอนในห้้ อ งเรีี ย น
ควบคู่่� ไปกัับกิิจกรรมการเรีียนรู้้�นอกห้้องเรีียนอย่่างเหมาะสม
โดยมุ่่� ง เน้้ น ให้้ ทุุ ก คนมีี ส่่ว นร่่วมในการพัั ฒ นานัั ก ศึึ ก ษา
ไม่่ว่่าจะเป็็ น เพื่่� อ น รุ่่� น พี่่� รุ่่� น น้้ อ ง คณาจารย์์ บุุ ค ลากร
เจ้้ า หน้้ า ที่่� นัั ก ศึึ ก ษาเก่่า รวมไปถึึ ง ผู้้�ค นในสัั ง คมรอบข้้ า ง
มหาวิิ ท ยาลัั ย ด้้ ว ยการสร้้ า งการเรีี ย นรู้้�ผ่่านกิิ จ กรรมที่่� เ ป็็ น
ประโยชน์์ ต่่ อตนเองและสัั ง คม ดัั ง สุุ ภ าษิิ ต ของแอฟริิ กัั น ที่่� ว่่ า
“It takes a village to raise a child.” โดยรวบรวม
ความคิิ ด สร้้ า งความร่่วมมืื อ จากทุุ ก ภาคส่่วน สนัั บ สนุุ น
การสร้้ า งกิิ จ กรรมนอกห้้ อ งเรีี ย นที่่� เ สริิ ม สร้้ า งการเรีี ย นรู้้�
เพิ่่�มทัักษะให้้กัับนัักศึึกษาของเรา ให้้มีีความเก่่งในด้้านวิิชาการ
และนำำ�ความรู้้�ไปลงมืือปฏิิบัติั ไิ ด้้ เป็็นคนดีี มีีความตระหนััก รัับผิิด
ชอบต่่อสัังคม และเป็็นผู้้�สร้้างการเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคม (Social
Change Agent) อย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป
“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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รศ. ดร.เชาวลิิต ลิ้้�มมณีีวิิจิิตร
รองอธิิการบดีีฝ่่ายพััฒนานัักศึึกษา

“การพัฒนานักศึกษารอบด้านของ มจธ.
สู่การเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม”

การสร้้างนวััตกรรมผ่่านการค้้นคว้้า วิิจััย พััฒนาองค์์ความรู้้�ด้้วย
การลงมืือทำำ�  โดยมุ่่�งหมายให้้บััณฑิิตนั้้�นสามารถนำำ�ความรู้้�ไปใช้้
เพื่่�อรัังสรรค์์สิ่่�งใหม่่ให้้เกิิดผลกระทบเชิิงบวกต่่อเศรษฐกิิจและ
สัังคม ดัังนั้้�นจุุดมุ่่�งหมายของมหาวิิทยาลััยแห่่งนี้้�จึึงไม่่ใช่่เป็็น
เพีียงแค่่การสร้้างบััณฑิิต  แต่่เราต้้องการสร้้างบััณฑิิตที่่�นำำ�ไปสู่่�
การเปลี่่�ยนแปลงของประเทศ  ของสัังคมในวงที่่�กว้้างขึ้้�น  เพราะ
เราต้้องการที่่�จะเห็็นบััณฑิิตเป็็นผู้้�สร้้างความเปลี่่�ยนแปลงที่่�ดีีให้้
เกิิดขึ้้�น

ดัังนั้้�นคำำ�ว่่า มองให้้รอบด้้าน หรืือว่่าในกรณีีของ มจธ. ที่่�เราเรีียก
ว่่า “KMUTT Student Development (KMUTT KSD
360)” ก็็คือื แนวทางที่่�มหาวิิทยาลััยของเรา อยากให้้นัักศึึกษา
และผู้้�คนในสัังคมของ มจธ. นั้้�นมองโลกให้้รอบด้้าน  ให้้ครบ
ทุุกมิิติิ และเรายัังมีีความเชื่่�ออีีกอย่่างหนึ่่�งว่่า การที่่�เราจะบรรลุุ
ผลแบบนั้้�นได้้เราก็็ต้้องอาศััยผู้้�คนมาช่่วยในการสร้้างสรรค์์ใน
การพัั ฒ นานัั ก ศึึ ก ษาให้้ สู่่� เป้้ า หมายเหล่่ า นั้้� น ทั้้� ง หมดทั้้� ง มวล
ก็็จะเห็็นได้้ว่่าเราไม่่สามารถทำำ�ด้้านเดีียว มิิติิเดีียว  โดยผู้้�คน
เพีียงแค่่กลุ่่�มเดีียว จึึงเป็็นที่่�มาที่่�ไปของความหมายในแบบที่่�
มหาวิิทยาลััยได้้สร้้างแนวทางที่่จ� ะทำำ�ให้้เกิิดการพััฒนานัักศึึกษา
ให้้เป็็นผู้้�รู้ร้� อบด้้าน โดยอาศััยทุุกกลไก ทุุกความสำำ�คัญ 
ั และทุุกคน
ให้้ได้้มีีส่่วนร่ว่ มในการร่่วมกัันพััฒนาร่่วมกัับมหาวิิทยาลััย

หากมีี Social Change Agent มากขึ้้�น
สัังคมจะเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างไร

การที่เราจะบรรลุผลแบบนั้นได้
เราก็ต้องอาศัยผู้คนมาช่วย
ในการสร้างสรรค์ ในการพัฒนา
นักศึกษาให้สู่เป้าหมายเหล่านั้น
การพััฒนารอบด้้าน สััมพัันธ์์กัับ Social
Change Agent อย่่างไร

เป้้าหมายของ มจธ.
ในการสร้้างบััณฑิิตที่่�ดีีเป็็นอย่่างไร
ผมเชื่่�อว่่า เป้้าหมายของมหาวิิทยาลััยไม่่ว่่าที่่�ใดของโลก มีี
จุุดมุ่่�งหมายในการพััฒนาใน 3 ประเด็็นหลััก คืือ “การสร้้างคน”
ให้้สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ มีีคุุณภาพ และตรงกัับความต้้องการ
ของสัังคม ซึ่่�งเป็็นภารกิิจหลัักที่่�สถาบัันอุุดมศึึกษาทุุกแห่่งต้้องทำำ�
อีีกประเด็็นคืือ “การสร้้างความรู้้�” ผ่่านการทำำ�วิิจััยและพััฒนา
เพื่่�อใช้้ความรู้้�นั้้�นในการสร้้างคนให้้เป็็นคนดีี คนเก่่ง เพราะความ
รู้้�จะเกิิดประโยชน์์สููงสุุด เมื่่�อมีีการนำำ�ไปใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
กัับบุุคคล ชุุมชน  และสัังคม ซึ่่�งเป็็นจุุดมุ่่�งหมายสุุดท้้ายคืือ “สร้้าง
การเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคม” โดยต่่อยอดจากงานวิิจััยที่่�เกิิดขึ้้�นใน
มหาวิิทยาลััย ด้้วยบััณฑิิตคุุณภาพที่่�จะสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงทาง
สัังคม (Social Change Agent) เพื่่�อให้้การผลิิตบััณฑิิตได้้ตาม
เป้้าหมายสููงสุุดของมหาวิิทยาลััย มจธ. จำำ�เป็็นต้้องให้้การเรีียนรู้้�
ในหลากหลายวิิธีี  ไม่่ ว่่าจะเป็็นการเรีียนรู้้�ในและนอกห้้ องเรีียน

ในการสร้้างความเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น ถ้้าอยากจะสร้้าง
อะไรให้้มันั เสร็็จไวก็็คงจะต้้องสร้้างคนเดีียว แต่่ถ้า้ หากว่่าเราอยาก
จะให้้เกิิดความเปลี่่�ยนแปลงที่่�ยิ่่�งใหญ่่ ยั่่�งยืืน  และก่่อผลกระทบ
ในวงที่่�กว้้างขึ้้�น  ผมคิิดว่่าเราทำำ�คนเดีียวไม่่ได้้ เราจำำ�เป็็นจะต้้อง
ใช้้ผู้้�คนมากมายที่่�มีีความสามารถหลากหลาย และมีีความเก่่งที่่�
แตกต่่างกััน  โดยต้้องใช้้ข้้อดีีของแต่่ละคนมาสร้้างสรรค์์ให้้เกิิด
ผลลััพธ์์ที่่�เราต้้องการที่่�จะเห็็น  การที่่�เราจะเอาคนหลายๆ คน
เอาความรู้้� ห ลายๆ ด้้ า นมาอยู่่�รวมกัั น ได้้ นั้้� น  เราจำำ� เป็็ นที่่�จ ะ
ต้้องมองให้้ครบองค์์รอบด้้าน  มองให้้ครบมิิติิด้้านกว้้างและทาง
ด้้านลึึก ยิ่่�งถ้้าเราอยากจะให้้ผลกระทบมัันเกิิดการขยายตััว
ในวงที่่� ก ว้้ า งขึ้้� น เราก็็ ต้้ อ งรู้้�จัั ก ที่่� วิิ ธีี การสร้้ า งความสัั ม พัั นธ์์
รู้้�จัั ก ที่่� จ ะทำำ� งานกัั บคนอื่่� น รู้้�จัั ก ทั้้� ง ทัั ก ษะทางด้้ า นวิิ ช าชีีพ
ไม่่ ว่่ า จะเป็็ นด้้ า นวิิ ท ยาศาสตร์์ เ ทคโนโลยีี สัั ง คมศาสตร์์
ต้้ อ งเข้้ า ใจทั้้� ง บริิ บ ทของสัั ง คมที่่� แ ตกต่่ า งกัั น มีีวัั ฒ นธรรม
ที่่� แ ตกต่่ า งกัั น  เข้้ า ใจถึึงความแตกต่่ า งของผู้้�คน สิ่่� ง เหล่่ า นี้้�
จึึงเป็็ นหัั ว ใจที่่� มีีคว ามสำำ�คัั ญ ไม่่ แ พ้้ กัั น  แม้้ ว่่ า เราเป็็ น
มหาวิิ ท ยาลัั ย ที่่� เ น้้ น ทางด้้ า นวิิ ท ยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและ
การออกแบบ แต่่เราก็็ตระหนัักดีีถึึงความสำำ�คัญ
ั ในประเด็็นเหล่่านี้้�

ผมคิิดว่่าเราต้้องนิิยามของคำำ�ว่่า “ผู้้�สร้้างการเปลี่่�ยนแปลง
ทางสัั งคม (Social Change Agent)” ให้้เข้้าใจตรงกััน
สัักเล็็กน้้อย สำำ�หรัับบางคนก็็อาจจะมองว่่า การเป็็นผู้้�ที่ส่� ร้้างความ
เปลี่่�ยนแปลงต้้องเป็็นบุคคลที่
ุ
่�สำำ�คััญ และเป็็นสิ่่�งที่่�ยิ่่�งใหญ่่ แต่่ใน
มุุมมองของการที่่จ� ะเป็็นผู้ส้� ร้้างการเปลี่่ย� นแปลงทางสัังคมได้้นั้้น�
เป็็นใครก็็ได้้ เป็็นนักั ศึกึ ษาธรรมดาคนหนึ่่ง� ที่่เ� ห็็นปัญ
ั หา ลุุกขึ้้น� มา
และตั้้ง� เป้้าหมายที่่จ� ะเปลี่่ย� นแปลงตนเอง ครอบครััว ชุมุ ชน หรืือ
สัังคมรอบตััวดีีขึ้้�น โดยจุุดเริ่่�มต้้นอาจเป็็นการทำำ�สิ่่�งเล็็กๆ ใกล้้ตััว
ขยายเป็็นสิ่่ง� ที่่ใ� หญ่่ขึ้้น� ขยัับต่อ่ ไป ซึ่่ง� นำำ�ไปสู่่�การชัักชวนผู้้�อื่น่� มาร่่วม
ทำำ�การเปลี่่ย� นแปลง และจากนั้้�นก็ส็ ามารถก้้าวไปจุุดมุ่่�งหมายที่่ยิ่่� ง�
ใหญ่่กับั การเป็็นแรงบัันดาลใจในการที่่จ� ะร่่วมทำำ�การเปลี่่ย� นแปลง
ทางสัังคมให้้เกิิดขึ้้�น  การเติิบโตของสัังคมผู้้�นำำ�  หรืือว่่า การ
เติิบโตของผู้้�สร้้างการเปลี่่�ยนแปลงก็็จะเกิิดขึ้้�นได้้อย่่างแท้้จริิง
เราไม่่จำำ�เป็็นจะต้้องรอซุุปเปอร์์แมน  เพื่่�อให้้เขามาเป็็น  Social
Change Agent พวกเราทุุกคนต้้องเชื่่อ� ว่่า เราสามารถทำำ�ให้้สังั คม
ของ มจธ. ที่่�เราอยู่่�ดีีขึ้้�นได้้ เพราะเรารู้้�ว่่าเมื่่�อสัังคม มจธ. ดีีขึ้้�น
ก็็เท่่ากัับว่่า จัังหวััดของเราจะดีีขึ้้�น ประเทศของเราจะดีีขึ้้�น และ
โลกของเราก็็คงจะน่่าอยู่่�มากยิ่่�งขึ้้�น
การที่่�จะเป็็นผู้้�นำำ�การ
เปลี่่�ยนแปลงทางสัังคมได้้นั้้น�
เป็็นใครก็็ ได้้ เป็็นนัักศึึกษา
ธรรมดาคนหนึ่่�งที่่�เห็็นปััญหา
ลุุกขึ้้น� มา และตั้ง�้ เป้้าหมายที่่�จะ
ทำำ�ให้้ตัวั เอง ครอบครััว ชุุมชน
หรืือสัังคมรอบตััวดีีขึ้น�้
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กลยุุทธ์์การพััฒนานัักศึึกษา/ บััณฑิิตให้้ก้า้ ว
ไปสู่่ก� ารเป็็น Social Change Agent
ผมมองว่่าวัันนี้้� โลกของเรามัันกว้้างขวาง  มีีการพััฒนา
เปลี่่ย� นแปลง  มีีข้้อมููลข่่าวสารมากมายเกิินกว่่าที่่พ� วกเราทุุกคน
จะสามารถนำำ�มาสอนนัักศึกึ ษาได้้ เพราะฉะนั้้�น การเรีียนรู้้�ของ
นัักศึึกษา ไม่่ได้้เกิิดขึ้้�นจากการสอนเพีียงอย่่างเดีียว  การสอน
อาจจะเป็็นการนำำ�เอาประเด็็นหลััก เพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้เห็็นถึึง
สิ่่�งที่่�มหาวิิทยาลััยอยากจะให้้เห็็น และเรีียนรู้้�ตามหลัักสููตร แต่่
ผมคิิดว่่าการเรีียนรู้้�ที่่�ดีีที่่�สุุดก็็คืือ ให้้นัักศึึกษาได้้อยู่่�ในบริิบทที่่�
ตอบโจทย์์ ลงมืือทำำ�ในสิ่่�งที่่�มีีความหมาย การที่่�เป็็นเช่่นนั้้�นได้้
นั้้�น  มหาวิิทยาลััยต้้องสร้้าง Ecosystem หรืือว่่าระบบนิิเวศ
ที่่�เอื้้�อต่่อการพััฒนานัักศึึกษา และสิ่่�งที่่�มหาวิิทยาลััยให้้ความ
สำำ�คััญคืือ การส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการเรีียนรู้้�โดยเปิิดโอกาส
ให้้นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้�  และพััฒนาตนเอง เช่่น  การที่่� มจธ. มีี
กลไกการจััดสรรทุุนการศึึกษา Research Experience and
Applied Learning หรืือที่่�เรีียกย่่อๆ ว่่า REAL  โดยมุ่่�งหมาย
ให้้นัักศึึกษา ได้้มีีประสบการณ์์ในการสร้้างความรู้้�  แต่่ความรู้้�
ที่่�เกิิดขึ้้�นนั้้�น ต้้องเป็็นความรู้้�ในบริิบทของนัักศึึกษาเองตาม
ความสนใจ ทุุน Research Experience สำำ�หรัับผู้�ช่้ ่วยนัักวิิจััย
ที่่�เข้้าไปอยู่่�ในห้้องปฏิิบััติิการ (Lab) เข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในการ
ค้้นคว้้าในการสร้้างความรู้้�ในรั้้�วมหาวิิทยาลััยร่่วมกัับอาจารย์์
หรืือบุุคลากรพี่่เ� ลี้้ย� งก็็สามารถทำำ�ได้้ทันทีี 
ั หรืืออีีกกรณีีหนึ่่ง� ก็็คือื
ทุุน  Applied learning นัักศึึกษาทุุนจ้้างงาน  โดยเอาความรู้้�
ที่่�นัักศึกึ ษามีี ความรู้้�ที่่�ค้้นคว้้าหามาได้้ แล้้วก็นำ็ ำ�มาประยุุกต์์ใช้้
ให้้เกิิดประโยชน์์ที่่�แท้้จริิง นี่่�เป็็นตััวอย่่างที่่�ผมอยากจะเรีียกว่่า
มัันคือื ระบบนิิเวศ ที่่�มหาวิิทยาลััยอยากจะรัังสรรค์์ให้้ เพื่่�อให้้
นัักศึึกษาได้้มีีโอกาสเข้้าไปอยู่่�ในบริิบท ที่่�เป็็นประเด็็นที่่�เป็็น
ปััญหาที่่�จะทำำ�ให้้สัังคมของเราได้้รับั การแก้้ไข ในสิ่่�งที่่�เราคิิดว่่า
มัันเป็็น  Pain Point มัันเป็็นจุุดที่่�สมควรจะแก้้ไขเป็็นอย่่างยิ่่�ง
นะครัับ  แต่่สิ่่�งสำำ�คััญกว่่าการที่่�มหาวิิทยาลััยสนัับสนุุนแล้้วนั้้�น
การที่่�จะให้้สิ่่�งนี้้�เกิิดผลจริิงก็็ต้้องอาศััยนัักศึึกษาที่่�มีีความสนใจ
เพราะฉะนั้้�น การสร้้างความสนใจก็็มีีหลากหลายอย่่าง ไม่่ว่า่ จะ
การเป็็นการบอกเล่่าเรื่่�องราว บอกเล่่าประเด็็นโจทย์์ ประเด็็น
ปััญหาที่่เ� กิิดขึ้้น� ในสัังคม อาจารย์์อาจจะเป็็นผู้ใ้� ห้้โจทย์์ที่มีีคว
่� าม
น่่าสนใจตามแต่่ที่่�นัักศึึกษามีีความสนใจร่่วม หรืืออีีกกรณีีหนึ่่�ง
นั้้�นก็อ็ าจจะเป็็นเรื่่อ� งของกลไกการให้้ทุนุ การศึกึ ษา REAL ที่่ผ� ม
พููดถึึงนั้้�น ก็เ็ ป็็นทุุนที่เ่� ราสามารถสนัับสนุุนให้้นักั ศึกึ ษาสามารถ
ที่่�จะใช้้เวลาให้้เกิิดเป็็นประโยชน์์สููงสุุด ทำำ�ให้้นัักศึึกษาสามารถ
ได้้เงิินพิิเศษเอาไปใช้้ประโยชน์์เพื่่�อ
การศึึ ก ษาของตัั วนัั ก ศึึ ก ษาเองได้้
ด้้วยนะครัับ 
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นอกจากนั้้�น  การที่่�มหาวิิทยาลััยอยากจะเห็็นนัักศึึกษา
มีีความรู้้� มีีทัักษะและประสบการณ์์การเรีียนรู้้�ต่่างๆ แล้้วนั้้�น 
อีีกสิ่่�งที่่�สำำ�คััญไม่่แพ้้กััน คืือ การมีีสุุขภาพแข็็งแรงทั้้�งกายและใจ
สภาพแวดล้้อมจึึงเป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญ 
ั ซึ่่ง� สภาพแวดล้้อมที่่ก� ล่่าวถึึงนั้้�น 
อย่่างสวนหย่่อมที่่อ� ยู่่�ใน มจธ. ก็็คงจะต้้องเป็็นสวนหย่่อมที่่ดูู� แล้้ว
น่่าเดิิน มีีความปลอดภััย ร้้านอาหารก็็จะต้้องเป็็นร้า้ นอาหารที่่มีี�
ความปลอดภััย ถููกสุุขลัักษณะ ราคาไม่่แพง สนามกีีฬาสวยงาม
ได้้มาตรฐานมีีการติิดตั้้ง� ระบบแสงสว่่าง และการบริิการต่่างๆ ที่่�
ง่่าย และสะดวกกัับทุกุ คน จะเห็็นได้้ว่า่ มหาวิิทยาลััยก็็พยายาม
ปรัับปรุุงสิ่่�งเหล่่านี้้� ซึ่่�งหลัังจากที่่�เราผ่่านพ้้นปััญหาการแพร่่
ระบาดของโรค  COVID-19  ก็็หวัังว่่านัักศึึกษาก็็จะได้้เข้้ามา
ใช้้ประโยชน์์สิ่่�งต่่างๆ เหล่่านี้้�อย่่างเต็็มที่่� เพื่่�อเป็็น Ecosystem
อีีกอย่่างหนึ่่�ง ให้้นัักศึึกษาสร้้างความเปลี่่�ยนแปลงแก่่ตน  ใน
การที่่�จะลุุกขึ้้�นมาดููแลตััวเอง ดููแลสุุขภาพของเราเอง เพื่่�อให้้
พวกเราทุุกคนนอกจากจะมีีความรู้้�ที่่�ดีี ก็็จะมีีร่่างกายที่่�แข็็งแรง
สมบููรณ์์ควบคู่่�ไปด้้วย

ความห่่วงใย และความมุ่่�งหวัังของ มจธ.
ต่่อนัักศึึกษาในการพััฒนาภายใต้้
สถานการณ์์ปัจจุ
ั บัุ นั
ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้� นที่่�เกี่่�ย วข้้องกัั บการแพร่่ระบาดของโรค
COVID-19 นัับเป็็นปัญ
ั หาระดัับโลก ที่่ยืื� ดเยื้้อ� ยาวนาน ผมก็็ต้อ้ ง
ขอแสดงความชื่่�นชม ขอขอบคุุณนัักศึึกษาทุุกคน  ขอบคุุณ
บุุคลากรที่่เ� กี่่ย� วข้้องทุุกๆ ท่่าน ขอบคุุณคนไทย ซึ่่ง� ในสภาวการณ์์
เช่่นนี้้�ทำ�ำ ให้้เห็็นถึึงน้ำำ�� ใจของคนใน มจธ. น้ำำ��ใจของนัักศึกึ ษาที่่�มีี
การแบ่่งปัันให้้กัันเป็็นอย่่างดีี   ผมได้้เห็็นตััวอย่่างมากมายที่่�
นัักศึึกษาได้้ลุุกขึ้้�นมาเสีียสละ เพื่่�อให้้เพื่่�อนที่่�อาจจะมองแล้้วมีี
ความเดืือดร้้อนมากกว่่าให้้เขาสามารถเดิินหน้้าต่่อไปได้้ ปัญ
ั หา
ที่่�เกิิดขึ้้�น  ไม่่ว่่าจะเป็็นเรื่่�องของการเรีียนการสอน  การใช้้ชีีวิิต
ผมคิิดว่่าเป็็นปััญหาที่่�มีีความสำำ�คััญมาก และมหาวิิทยาลััยก็็
พยายามที่่�จะแก้้ปััญหาเหล่่านั้้�น  พยายามที่่�จะมองไปในวััน
ข้้างหน้้านะครัับ  เพื่่�อให้้เรามีีความสามารถรัับมืือกัับปััญหา
(Resilience) ที่่� อ าจจะเกิิ ด ขึ้้� น ในอนาคต นอกเหนืือจาก
สภาวการณ์์โรคระบาด เพื่่�อให้้การเรีียนรู้้� การวิิจััย หรืือพััฒนา
นวััตกรรมในรั้้�ว มจธ. ยัังเข้้มแข็็ง แม้้จะมีีอุุปสรรคเกิิดขึ้้นบ้
� า้ งใน
บางเวลา พวกเราจะต้้องสามารถเดิินผ่่านอุุปสรรคครั้้�งยิ่่�งใหญ่่
ครั้้�งนี้้�ไปด้้วยกัันให้้ได้้ครัับ

Interview with

Assoc. Prof. Dr. Chaowalit
Limmaneevichitr
Vice President for Student Development

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

THE WORD

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.
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สิ่่�งที่่� ได้้เรีียนรู้้�จาก “บางมด”
มาใช้้ในการทำำ�งานอย่่างไร

ธนากร กรุงศรี

ก่่ อ นจะมาทำำ� งานที่่� นี่่� หลัั ง จากจบจากบางมดเข้้ า ทำำ� งาน
กัั บพี่�่ ม งคลที่่� บริิ ษัั ท  ยููนิิ มิิ ต จัั ง หวัั ด ชลบุุ รีี  ซึ่่� ง พี่่� ทำำ� งานที่่� นั่่� น
ประมาณ 13 ปีี เป็็นช่่วงชีีวิิตทำำ�งานยาวนานมาก และก็็เป็็น
ช่่ ว งเวลาที่่� ส ะสมประสบการณ์์  บ่่ ม เพาะทัั ศนค ติิ เ ป็็ นพื้้� น ฐาน
ที่่�ดีีกัับชีีวิิต  ผมมองว่่าความก้้าวหน้้าในเรื่่�องการงานเป็็นส่่วน
หนึ่่�งของชีีวิิต  ฉะนั้้�นสิ่่�งที่่�ผมสนใจดููแลปรััชญาในชีีวิิตผมคิิดว่่า
“คนหนึ่่� ง คนจะมีีมุุ ม มองสี่่� ด้้ า นของชีีวิิ ต  คืื อ หนึ่่� ง ครอบครัั ว
สองหน้้าที่่�การงานและความรัับผิิดชอบ สามสัังคมเพื่่�อนฝููง  และ
สุุดท้้ายสี่่� ส่วนตั
่ ัว” โดยทั้้�ง 4 ด้้านจะเกื้้�อกููลกััน ทำ�ำ ให้้ เป็็นองค์์
ประกอบที่่� จ ะนำำ� พาให้้ เราเจริิ ญก้้ า วหน้้ า และมีีชีีวิิ ตที่่� ส มบููรณ์์
จึึงเป็็นสิ่่�งที่่�สำำ�คััญมากที่่�คุุณต้้องบริิหารทั้้�ง 4 ด้้านให้้มัันนิ่่�ง ให้้
สอดคล้้องกัับช่ว่ งเวลาที่่คุ� ณ
ุ จััดการชีีวิิตในช่่วงนั้้�นๆ ก็็จะเป็็นความ
สุุขในชีีวิิตของคนเรา

คุุณสมภพ นิิยม

ผู้้�จััดการทั่่�วไป
บริิษััท เอ็็มอาร์์พีี เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด

“พวกเราชาวบางมด

มีีความรัักใคร่่ ในหมู่่�พี่่�น้้อง
เรามีีอะไรจะช่่วยเหลืือกัันตลอด”

ฝากข้้อความจาก “รุ่่�นพี่่�” ถึึง “รุ่่�นน้้อง”

แนะน�ำตัว “รุ่นพี่”

ความทรงจำำ�สมััยเรีียนที่่� “บางมด” เป็็นอย่่างไร

		 สวััสดีีครัับ พี่่�ชื่่�อ “สมภพ นิิยม” เป็็นนัักศึึกษาเก่่า ภาควิิชา
วิิศวกรรมอุุตสาหการ รหััส 34151101 รหััสเข้้าปีี 34 เป็็นรุ่่�น PE 32
ปััจจุุบัันเป็็นผู้้�จััดการทั่่�วไปของบริิษััท เอ็็มอาร์์พีี  เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด
เป็็นบริษัิ ทั ที่่มีี� เจ้้าของเป็็นคนไทย และเป็็นเจ้้าของคนเดีียวไม่่มีีหุ้้�นส่วน 
่
บริิษัทั นี้้�รับจ้
ั า้ งผลิิตงานเป็็น Made to order ก็็คือื  รัับจ้า้ งผลิิตงานตาม
คำำ�สั่่ง� ซื้้อ� ของลููกค้้า โดยส่่วนใหญ่่เป็็นงานประเภทพวกสร้้างเครื่่อ� งจัักร
สิ่่�งที่่�เรามีีความแตกต่่างก็็คือื เครื่่�องจัักรในงาน Machining ของเรา มีี
ทั้้�งเครื่่�องจัักรขนาดใหญ่่ และมีีความหลากหลายกว่่าที่่�อื่่�น

ผมเป็็นคนจัังหวััดยะลา สอบเอ็็นทรานซ์์ติิด และได้้เข้้ามาเรีียน
ที่่� บ างมด เป็็ น เด็็ ก บ้้ า นนอกเด็็ ก ต่่ า งจัั ง หวัั ด มาพัั ก อยู่่�ที่่� ห อสัั น ติิ
อยู่่�ที่่� บ างมดตัั ว ผมเองมีีความผููกพัั นกัั บ มหาวิิ ท ยาลัั ย พอสมควร
ในตอนนั้้�นการที่่เ� ราเดิินทางมาจากต่่างจัังหวััด เราได้้มาเจอเพื่่อ� นฝูงู
เจอรุ่่�นพี่่�รุ่่�นน้้อง ได้้พบเจอกัับสิ่่�งต่่างๆ ที่่�แปลกใหม่่ สััมผััสได้้ถึึงการ
ต้้อนรัับอย่่างอบอุ่่�นมาก มีีงานเลี้้�ยงมีีสัังสรรค์์ทุุกวััน เราต้้องปรัับตัวั
เยอะ เท่่าที่่�จำำ�ความได้้ เรีียนเทอมแรกเกืือบไทร์์ได้้เกรด 1.3 จริิงๆ
แล้้วหััวเราก็็ไม่่ได้้โง่่ที่่�จะเรีียนไม่่ได้้ แต่่อาจจะให้้ความสนใจกัับการ
เรีียนน้้อยไปหน่่อย จึึงต้้องลดการสัังสรรค์์ให้้น้้อยลง พอเทอมสอง
จะไปสัังสรรค์์รุ่่�นพี่่�รุ่่�นน้้องเขาก็็จะผลัักเราออก เพื่่�อให้้เรากลัับไป
อ่่านหนัังสืือ จนเทอมต่่อไปเกรดดีีขึ้้�นเรื่่�อยๆ เพราะเราสามารถ
ปรัับตัวั ได้้

คิิดว่่าเอกลัักษณ์์ของ “เด็็กบางมด” คืืออะไร
ถ้้าให้้นึึกถึึงความเป็็นบางมด สิ่่�งแรกที่่�ชััดเจนและนึึกถึึงก็็คืือ
“ความเป็็นรุ่่�นพี่่�รุ่่�นน้้อง” พวกเราชาวบางมดมีีความรัักใคร่่กัันใน
หมู่่�พี่่�น้้อง โดยเฉพาะภายในภาคอุุตสาหการก็็จะแน่่นแฟ้้นมาก เรา
มีีอะไรจะช่่วยเหลืือกัันตลอด
8
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ก็็มีีหลายอย่่างที่่�อยากจะให้้ทำำ�ความเข้้าใจและเรีียนรู้้� ก็็อยากจะให้้ดููเรื่่�องทััศนคติิสำำ�คััญที่่�สุุด มัันเป็็นเหมืือนประตููสู่่�ความสำำ�เร็็จ
ถ้้าคุุณต้้องการประสบความสำำ�เร็็จ คุุณต้้องมีี “ทััศนคติิที่่�ดีี” แต่่คนที่่�มีีทััศนคติิก็็เป็็นองค์์ประกอบสำำ�คััญแต่่อาจจะไม่่ใช่่ทั้้�งหมด
มัันก็็จะมีีปััจจััยอื่่�นเข้้าร่่วมด้้วย สิ่่�งที่่�คุุณต้้องมีีต่่อมาก็็คืือ “ความอดทน มุุมานะ” ในการที่่�จะต่่อสู้้�กัับปััญหาที่่�เข้้ามาในชีีวิิต และ
อีีกสิ่่�งคืือ “จริิงจัังในการเรีียนรู้้�” ให้้เวลากัับมัันเยอะๆ เพื่่�อที่่�คุุณจะสามารถนำำ�ความรู้้�มาประยุุกต์์ ใช้้ ในการทำำ�งาน สร้้างสรรค์์สิ่่�ง
ต่่างๆ หากทุุกคนมีีสิ่่�งเหล่่านี้้� พี่่�เชื่่�อว่่าความสำำ�เร็็จก็็จะเข้้ามาหาทุุกคนอย่่างแน่่นอน
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 friendship 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.
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ปณััฏฐพร มีีชััย / อนุุสรณ์์ จำำ�ปีีเรืือง

9 มกราคม 2564

“เก็บเกี่ยวสิ่งรอบตัว
สร้างโอกาสด้วยการลงมือทำ�”

14 มกราคม 2564

คณะวิิทยาศาสตร์์ มจธ. “จััดค่่าย I AM SCI #6” เพื่่�อ
ประชาสััมพัันธ์์หลัักสููตรการเรีียนการสอน  เส้้นทางอาชีีพ
แต่่ ล ะสาขาวิิ ช า ทุุ น การศึึ ก ษา และกิิ จ กรรมของคณะให้้
กัั บนััก เรีียนระดัั บมััธยมศึึกษาตอนปลาย ผู้้�ปกครอง และ
ผู้้�สนใจในรููปแบบออนไลน์์ผ่่าน ZOOM Meeting

ผู้้�บริิ ห าร มจธ. “ร่่วมลงนามถวายพระพร สมเด็็ จพ ระ
กนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยาม
บรมราชกุุมารีี” ให้้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลา
สหทััยสมาคม ในพระบรมมหาราชวััง

รู้จัก

“ชารีบิลลฟ่าเต๊”ะ

สวัสดีครับ ผม ชารีฟครับ นายชารีฟ บิลล่าเต๊ะ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับ
21 มกราคม 2564
20 มกราคม 2564
ภาควิิชาวิิศวกรรมระบบควบคุุมและเครื่่�องมืือวััด มจธ. “มอบ
หุ่่�นยนต์์ ‘ขัันโตก’ สำำ�หรัับขนถ่า่ ย ยา เวชภััณฑ์์ และอุุปกรณ์์
ทางการแพทย์์ระยะไกล” เพื่่�อดููแลผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด-19 ภายใน
โรงพยาบาลสนามเชิิงสะพานท่่าจีีน  หรืือศููนย์์ห่่วงใยคนสาคร
แห่่งที่่� 10 จัังหวััดสมุุทรสาคร

28 มกราคม 2564
คณะทำำ�งานโครงการ 6+1 Flagships
Track 2 ร่่วมกัับสำำ�นัักงานยุุทธศาสตร์์
และศููนย์์นวััตกรรมระบบ  “จััดสััมมนา
ระดมสมอง ภายใต้้ โ ครงการ 6+1
Flagships Track 2 ครั้้� ง ที่่� 30”
ในหััวข้้อ “การวิิเคราะห์์การเงิินและ
งบประมาณเพื่่� อ การบริิ ห ารองค์์ ก ร”
ครั้้�งที่่� 2 ซึ่่�งจััดขึ้้�นในรููปแบบออนไลน์์
ผ่่านระบบ MS Team
10
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สำำ�นัักงานยุุทธศาสตร์์ มจธ. “จััดโครงการประชุุมสััมมนา
แผนกลยุุทธ์์ มจธ. ฉบัับที่่� 13 (พ.ศ. 2565 – 2569) ครั้้ง� ที่่� 1
(Kick off)” เพื่่�อร่่วมระดมสมองถอดแผนพััฒนา มจธ.
ระยะยาวไปสู่่�การปฏิิบััติิในรููปแบบออนไลน์์ผ่่าน MS Teams
และร่่วมกัันในห้้องประชุุม AD-907 ชั้้�น 9 สำำ�นักั งานอธิิการบดีี
มจธ. บางมด

21 กุุมภาพัันธ์์ 2564

22 กุุมภาพัันธ์์ 2564

บัั ณฑิิ ตวิิ ทย าลัั ย การจัั ดการและ
นวััตกรรม (GMI) มจธ. “จััดกิิจกรรม
GMI Open House 2021” เพื่่� อ
แนะนำำ�คณะ และรายละเอีียดหลัักสููตร
ในแต่่ ล ะสาขาวิิ ช า โดยใช้้ รููป แบบ
Hybrid ณ ห้้อง Auditorium ชั้้�น  7
อาคารเคเอกซ์์ และรููปแบบออนไลน์์
ผ่่าน Facebook Live

คณะทำำ�งาน  Happy Workplace “
จััดกิิจกรรม ‘Meet & Eat’ ชวน
กิินอาหารเช้้า ครั้้�งที่่� 1” ในรููปแบบ
ออนไลน์์ผ่่านระบบ ZOOM Meeting
เพื่่� อ เป็็ น การสร้้ า งสุุ ข ภาวะที่่� ดีี  และ
สร้้างความสััมพัันธ์อั์ นดีีร่
ั ว่ มกัันระหว่่าง
บุุคลากร มจธ.

ชีวิตในรั้ว มจธ. เป็นอย่างไรบ้าง
สำ�หรับผมชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นการเริม่ ต้นในการ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากมาย รวมถึงความรับผิดชอบด้านการเรียน 
ภาคการศึกษาแรกในรั้วมหาวิทยาลัยต้องใช้การปรับตวั เป็นอย่าง
มาก ไม่วา่ จะด้านการเรียนหรือการใช้ชีวต ซึ่
ิ งส่งผลให้ผลการเรียน
ไม่เป็นที่น่าพอใจนัก ผมจึงใช้ความพยายามเพื่อพัฒนาตนเองใน
ด้านการเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการที่ได้รับจาก
อาจารย์ทุกท่านครับ  เมื่อปรับตัวกับการเรียนแล้ว  ส่วนอื่นๆ ผม
ชอบที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จนไปถึงการ
ริเริ่มโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เพราะผมคิดว่า “สิ่งสำ�คัญ
ที่จะพัฒนาตัวเองได้ดีที่สุด คือการลงมือทำ� และถ้ายิ่งเป็นการ
ทำ�เพื่อส่วนรวมด้วย สังคมของเราก็จะดีขึ้น” ครับ

โครงการค่ายอบรมเชิงวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์
(The Next Sean Camp) ซึ่งจากการได้เข้าร่วมจนไปถึงการที่เป็นคนที่
ต้องผลักดันให้เกิดโครงการต่างๆ เหล่านี้ขึ้น ล้วนแล้วเป็นประสบการณ์
ที่ดีในการที่เราได้พัฒนาตนเอง ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้สร้างเครือข่าย
ทั้งภายใน  และภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อทำ�ให้แต่ละโครงการนั้น
สำ�เร็จลุล่วงไปได้

ผลงานที่ ได้ทำ� / กิจกรรมที่ ได้เข้าร่วม
ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ผมได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยหลากหลายโครงการ ทัง้ ในการเป็นผูเ้ ข้าร่วมเป็นทีม
คณะทำ�งานในฝ่ายต่างๆ จนมารับบทบาทเป็นประธานโครงการ
โดยผลงานที่ ผ่ า นมา อาทิ โครงการพั ฒ นาสื่ อ ออนไลน์ เ พื่ อ
ประโยชน์ของนักศึกษา (เพจ How to  train in Bangmod)  โครงการ
พัฒนา/ปรับปรุงแบบประเมินอาจารย์ โครงการหนึ่งวันพี่ให้น้อง
Issue 8 • January - February 2021

11

ฝากถึงชาว มจธ. ทีส่ นใจ และอยากมีประสบการณ์
ทีด่ แี บบเดียวกับชารีฟ
ขอเป็นกำ�ลังใจให้กับทุกๆ คนนะครับ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
เรียน การทำ�กิจกรรม หรือการทำ�อะไรสักอย่าง สิ่งที่สำ�คัญที่สุด
คือ “พลั ง ใจ” เพราะถ้ า เมื่ อ ไรที่ ใจพร้ อ ม กายก็ ต้ อ งพร้ อ ม
แน่นอน การลงมือทำ�ส่งใดก็ตามผลที่ตามมามันมีแต่คำ�ว่า ได้กับ
ได้เท่านั้น  สิ่งต่างๆ รอบตัวคือประสบการณ์ที่เราจะได้มา เมื่อ
เราได้ไปพบเจอ ได้ลงมือทำ�  พัฒนาทักษะที่หาจากห้องเรียน
ไม่ ไ ด้  คว ามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกั น ที่ ม ากกว่ า แค่ ก ลุ่ ม คนที่ อ ยู่ ใ น
ห้องเรียน  ขอให้เชื่อมั่น  และเปิดโอกาสให้ตัวเอง ค้นหาสิ่งที่มี
ความสุขเป็นแรงบันดาลใจในการผลักดันทจี่ ะลงมอื ทำ� ให้ได้เรยี นรู้
และเป็นความทรงจำ�ที่ดีในการชีวิตในรั้ว มจธ. แห่งนี้ครับ

กองบรรณาธิิการ

กรอบคุณลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงค์ของ มจธ. : KMUTT Student QF

นำ�ความรู้จากการเรียน มจธ. ไปประยุกต์ ใช้
อย่างไร
ความรู้ที่ได้จากภาควิชาสามารถนำ�มาเป็นพื้นฐานของการ
ทำ�งานภายในมหาวิทยาลัยได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถิติ หรือการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ส่วนทักษะที่ได้รับจาก มจธ.นั้น  มีมากมาย
อย่ า งแรกที่ ผ มสามารถสั ม ผั ส ได้ เ ลยคือการเปิ ด โอกาสให้
นักศึกษาทำ�กิจกรรมต่างๆ ได้ ซึ่งที่ชอบเป็นอย่างมาก เพราะ
เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนักศึกษาให้สามารถคิดนอกกรอบ
ได้ และทักษะที่ผมได้รับมา ไม่ว่าจะเป็นทักษะความเป็นผู้นำ�
ทักษะในการทำ�งานเป็นทีม หรือทักษะในการเก็บข้อมูลเพื่อ
นำ�ไปวิเคราะห์ อันเกิดจากการทำ�งาน และเก็บเกยี่ วประสบการณ์
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย อย่างในการทำ�เพจ “How to train
in Bangmod” เป็นเพจที่ก่อตั้งโดยนักศึกษา เพื่อทำ�หน้าที่เป็น
ช่องทางหนึ่งในการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
ให้นกั ศึกษาได้รบั ทราบข้อมูลหรือกิจกรรมต่างๆ ได้ เป็นสื่อกลาง
ในการรวบรวมข้อคิดเห็นสิ่งที่นักศึกษาอยากให้เกิดการพัฒนา
หรือความเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษา
ติดตามกว่า 8,500 คน  ก็ถือเป็นโครงการหนึ่งที่ผมดีใจมากๆ
ที่ได้ทำ� และเป็นประโยชน์กับนักศึกษาได้ไม่มากก็น้อยครับ

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.
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จากวิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

“มุ่งธำ�รงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี”

เป็นสิง่ ที่ มจธ. ยึดถือ และมุง่ มั่นเพอื่ ให้นกั ศึกษาทุกคนทจี่ บการศึกษา
จากรั้ว มจธ. นั้นมีคุณลักษณะอันเป็นอัตลกั ษณ์ของบัณฑิต มจธ. ทุกคน
ดังนั้น การทจี่ ะทำ�ให้บณ
ั ฑิตมีความเก่งทางด้านวิชาการ และดีพร้อมใน
คุณธรรมและจริยธรรมสู่การเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงทาง
ั จึงต้องมี “กรอบคุณลักษณะ
สังคม (Social Change Agent) ได้น้น 
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร”ี หรือทเี่ รียกว่า “KMUTT Student QF” เพอื่ เป็นแนวทางการ
ดำ�เนินงาน  เพื่อให้นักศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์ และบรรลุเป้าหมายตาม
วิสยั ทัศนข์ า้ งต้นได้ โดยมีฐานคิดใน 3 องค์ประกอบด้วยกัน คือ

1. ค่านิยมที่ดี (Value)
บัณฑิต มจธ. ต้องมีความกตัญญูกตเวที รู้จักกาลเทศะ ให้เกียรติ
ผู้อื่นมีจิตใจที่ดีงามพร้อมช่วยเหลือสังคม ประพฤติตนอยู่ในกรอบ
ของศีลธรรม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมีความสำ�คัญเหนือกว่า
ประโยชน์ของส่วนรวม และประเทศชาติ โดยมีทัศนคติ และ
ความรู้ที่จะทำ�ให้บรรลุ “การมีค่านิยมที่ดี (Value)” ได้แก่
• ความเป็นพลเมือง มจธ. (KMUTT’s citizenship)
การใช้ Core Value ของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ซึ่งประกอบด้วย ความเป็นมืออาชีพ และมีคุณธรรมจริยธรรม
(Professional and Integrity) รวมถึงการยึดมั่นตามหลักปฏิบัติ
ด้านจรรยาบรรณองค์กร (Code of Conduct)
• ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
มองการดำ � รงอยู่ ข องสั ง คมเป็ นปั จ จั ย สำ �คั ญ ในการดำ � รงอยู่
ของตนเอง ไม่แยกตนเองออกจากสภาพแวดล้อม มองภาพเป็น
องค์รวม เกื้อหนุนสังคม ชุมชนอย่างเต็มกำ�ลัง อุทิศกำ�ลังกาย
และกำ�ลังใจอันที่จะส่งเสริมความผาสุกให้กับสังคม
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2. ศักยภาพ และความสามารถ
(Potential and Competent)

3. ความเป็นผู้นำ�
(Global Leadership)

บัณฑิต  มจธ. ต้องมีความรู้ทางวิชาการที่ลึกซึ้งและกว้างขวาง มี
ระบบการคิดที่มีเหตุผล มีความถนัดเชิงเทคโนโลยี และสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ากับการทำ�งานและการดำ�เนินชีวิตได้
เหมาะสม มีทักษะในการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความคิด
และนำ�เสนอผลงานได้อย่างชัดเจน  โดยมีทัศนคติ และความรทู้ ี่
จะทำ�ให้บรรลุ “การมีศักยภาพ และความสามารถ (Potential
and Competent) ได้แก่
• ความรู้ (Knowledge)
มีฐานความรู้ทางวิชาการที่ลึกซึ้งในสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นอย่างดี
รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสามารถนำ�ความรู้มาใช้ใน
การประกอบวิชาชีพได้อย่างเชี่ยวชาญ และในการดำ�เนินชีวิตได้
อย่างถูกต้องดีงาม
• ทักษะการคิด (Thinking Skill)
มีความคิดสร้างสรรค์ มีระบบความคิดที่มีเหตุผล สามารถเลือกใช้
ความคิดที่หลากหลาย นํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
ได้อย่างมีเหตุมีผล 
• ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill)
รู้จักแสวงหาความรู้อยู่เ สมอซึ่งจะช่ ว ยพั ฒนาให้ เป็ น ผู้ เรี ย นรู้
ตลอดชีวิต       สามารถเรยี นรผู้ า่ นสอื่ ต่างๆทมี่ อี ยหู่ ลากหลายรูปแบบ
มีระบบวิธีคิดที่ดี  สามารถแยกแยะ กลั่นกรองข้อมูลที่ได้มาจาก
การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
• ทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ (Professional Skill)
มีความสามารถในการนำ�ความรู้มาสู่การปฏิบัติ มีความชำ�นาญ
ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางวิชาชีพ มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำ�งาน  มีความสามารถช่วยชี้แนะ
ฝึกฝนผู้อื่นให้สามารถปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้
• ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill)
มีทักษะในการใช้ภาษาได้ดีทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถ
สื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความสามารถในการ
ถ่ายทอด การนำ�เสนอ มีวิจารณญาณที่ดีในการรับฟัง
• การเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ (Humanization)
มที ศนคต
ั มิ องโลกในแง่ดี ไม่ดถู กู ตนเองและผอู้ ื่น เห็นคณ
ุ ค่าของความ
เป็นมนุษย์ ใส่ใจดูแลสิง่ แวดล้อม สามารถอยรู่ ว่ มกับผอู้ ื่นได้เป็นอย่างดี
รจู้ กั การให้ การแบ่งปัน และการเสยี สละ

บัณฑิต  มจธ. ต้องมีความสามารถในการนำ�และประสานให้
เกิดความร่วมมือกัน  ทั้งด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพ และด้าน
สังคม เพื่อมุ่งให้เกิดความสำ�เร็จของเป้าหมายที่ดีงามร่วมกัน เข้า
กับสถานการณ์ทเี่ ปลี่ยนแปลงได้ เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็น
ที่แตกต่างและพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการดำ�เนินงาน
ในด้านต่างๆ ให้ดขี ึ้น โดยมีทัศนคติ และความรู้ที่จะทำ�ให้บรรลุ “
ความเป็นผู้นำ� (Global Leadership)” ได้แก่
• ภาวะผู้น�ำ (Leadership)
มีีความเชื่่�อมั่่�นและเห็็นคุุณค่่าในตนเองและผู้้�อื่่�น มีีความเข้้าใจ
พื้้�นฐานและความต้้องการของทีีมสามารถสร้้างบรรยากาศการ
ทำำ� งานเป็็ นทีี ม สร้้ า งแรงบัั น ดาลใจ และกระตุ้้�นให้้ เ กิิ ด การ
สร้้างสรรค์์สิ่่�งใหม่่ๆ รู้้�เท่่าทัันต่่อสถานการณ์์ โอกาส ความท้้าทาย
และสร้้างสรรค์์วิธีีิ การในการบรรลุุเป้้าหมายที่่ห� ลากหลาย มีีความ
สามารถในการรัั บฟัั ง อย่่ า งลึึกซึ้้� ง สามารถสื่่� อ สาร ตลอดจน
ประสานงานให้้เกิิดความร่่วมมืือในการคิิดและลงมืือทำำ�ของทีีม
รวมทั้้�งเป็็นแบบอย่่างที่่ดีี�
• ทักษะการจัดการ (Management Skills)
สามารถตั้้ง� เป้้าหมายวางแผน และดำำ�เนิินการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ภายใต้้ข้้อจำำ�กััดของทรััพยากรและอยู่่�บนพื้้�นฐานของคุุณธรรม
จริิยธรรม เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายส่่วนตน ทีีมงาน  องค์์กร และ
สัังคม สามารถคาดการณ์์ถึึงปััญหา ผลกระทบ ตลอดจนปััจจััยที่่�
เกี่่�ยวข้้องได้้ รวมทั้้�งมีีทัั ศนคติิที่่�ดีีและมีีความสามารถในการ
เตรีียมพร้้อม ป้้องกััน และแก้้ไขสถานการณ์์ หรืือปััญหาเชิิงรุุก

ศึศึกกษารายละเอี
ษารายละเอี
ยดเพิ
ยดเพิ
่มเติม่มเติ
ได้ทมี่ ได้ที่
https://www.c4ed.kmutt.ac.th/kmutt-qf
https://www.c4ed.kmutt.ac.th/kmutt-qf
ขอบคุณข้อมูลจาก KMUTT C4ED

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร�

ผศ. ชุดาณัฏฐ สุดทองคง และคณะ

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

โครงการรวมบร�หารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย

ผลงาน

การพัฒนาเทคโนโลยีความจร�งเสมือนผานแอปพลิเคชั่น
เร�่อง นวดแพทยแผนไทยแบบราชสํานักสําหรับออฟฟศซินโดรม

ไดรับรางวัล

GRAND PRIZE
ในงาน SEOUL INTERNATIONAL INVENTION 2020

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

S E O U L INTERNATIONAL
INVENTION 2020

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร�

ขอแสดงความยินดีกับ
นายณัชธรณ อ�ลิศ (ธรณ)

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.

นักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาว�ชาการออกแบบอ�ตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

นักศึกษาหนึ่งเดียวในเอเชีย
ควา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
จากผลงาน “ULISS:

Inside KMUTT
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Mobile Baggage System”

ไดรับรางวัลเง�นสด 2,000 ยูโร

พรอมใบประกาศนียบัตร และโอกาสการศึกษาเร�ยนรูงานกับ
Toyota Material Handling Design Center ยุโรป เปนระยะเวลา 6 เดือน

จากการแขงขันระดับโลก

TOYOTA Logistic Design
Competition 2020
(TLDC 2020)

กับโจทยการแขงขันออกแบบ
เพ�่อแกปญหาการลําเลียงกระเปาเดินทาง
ผานสายพานในสนามบิน
โดยในปนี้มีผูสงผลงาน
เขารวมประกวดทั้งสิ�น 2,400 ผลงาน
จาก 123 ประเทศทั่วโลก
KING MONGKUT'S UNIVERSITY
OF TECHNOLOGY THONBURI
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ขอแสดงความยินดีกับ

รับชมว�ดิโอผลงาน

ประกาศผลผูชนะอยางเปนทางการ
เมื่อวันที่ 18 พฤศจ�กายน 2563

International Affairs Office (IA)

who are WAIIIP?

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.

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

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.
Inside KMUTT

ธนาคาร คุ้มภัย

พัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน

About the Project

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
relatedtopersonalfactors suchaspreferenceandintercultural
communication. But in the end, we tried our best to finish
the project.
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Green Heart Club

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กำ�หนด
นโยบายในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งได้ประกาศ
จุดมุ่งหมายของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืนตาม
SDGs 2030 หรือ KMUTT Sustainable University
for SDGs 2030 ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
โดยเน้นการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี มีความรู้ความเข้าใจใน
วิชาการ และบริบทของการจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อม และ
ความปลอดภัยทีด่ ี ตลอดจนมีจติ สำ�นึกดา้ นการอนุรกั ษ์พลังงาน
สิ่งแวดล้อมความปลอดภัย (Green Heart) นำ�ความรู้ความ
เข้าใจไปเผยแพร่ ไปยังชุมชนและสังคมอันจะก่อให้เกิดผลดีต่อ
ประเทศชาติ และขยายตอ่ ไปในระดับโลกอยา่ งยัง่ ยืน
กลุ่่�มนัักศึึกษา Green Heart
กลุ่่�มนัักศึึกษาที่่�มีีความสนใจด้้านความยั่่�งยืืนที่่�รวมตััวกัันตั้้�งแต่่ปีี
พ.ศ. 2557 ประกอบไปด้้วย นัักศึึกษาจากหลากหลายภาควิิชา
และนัักศึึกษาจากทุุนประเภทต่่างๆ ของมหาวิิทยาลััย ซึ่่�งมีีความ
ต้้องการอยากจะตอบแทนและช่่วยงานมหาวิิทยาลััยในเรื่่�องการ
สร้้างมหาวิิทยาลััยสีีเขีียว โดยอาสาเป็็นผู้้�นำำ�นักั ศึึกษาในการพััฒนา
และจััดกิิจกรรมด้้านความยั่่�งยืืน  รวมทั้้�งการสร้้างนวััตกรรมที่่�
เกี่่�ยวข้้อง เป็็นการช่่วยสนัับสนุุนมหาวิิทยาลััยในการสร้้างสัังคม
ภายในมหาวิิทยาลััยให้้เกิิดความยั่่�งยืืน และเผยแพร่่ความรู้�คว
้ าม
เข้้าใจในวิิชาการและสิ่่ง� ที่่เ� ป็็นต้น้ แบบภายในมหาวิิทยาลััย ไปสู่่�ชุุมชน
สัังคมรอบข้้าง
การทำำ�งานของ Green Heart Club
1. การสร้้างเครืือข่่ายภายในมหาวิิทยาลััย โดยกลุ่่�มนัักศึึกษา Green
Heart ทำำ�งานร่่วมกัับองค์์การนัักศึกึ ษา สภานัักศึกึ ษา ตลอดจนชมรม
เพื่่อ� ให้้เกิิดการขัับเคลื่่อ� นกิิจกรรมนัักศึึกษาเป็็นวงกว้้าง เกิิดเครืือข่่ายการ
ทำำ�กิจิ กรรมที่่รั� กั ษาสิ่่ง� แวดล้้อม การอนุุรักั ษ์์พลัังงาน และใส่่ใจเรื่อ�่ งความ
ปลอดภััย
2. การสร้้างเครืือข่่ายกัับชุุมชน โดยใช้้กิจิ กรรมจัักรยานเป็็นยานพาหนะ
ในการปั่่น� ไปในชุุมชน เพื่่อ� เรีียนรู้้�วิถีีชีีวิ
ิ ต 
ิ พร้้อมทั้้ง� เรีียนรู้้�อัตั ลัักษณ์์ วิถีีิ
ชุุมชน พร้้อมทั้้ง� หาโจทย์์ปัญั หาของชุุมชน เพื่่อ� ร่่วมกัันหาทางแก้้ไขร่่วม
กัับคนในชุุมชน

3. การส่่งต่่องานจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น ใช้้กระบวนการทำำ�งานเป็็นทีีมและการ
ส่่งต่่องานจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น ด้้วยการสร้้างค่่าย Green Heart Camp เพื่่อ�
ชัักชวนนัักศึึกษาชั้้นปี
� ที่ี �่ 1 มาร่่วมเป็็นส่วน
่ หนึ่่ง� ของทีีม

กิิจกรรมสำำ�คััญของ Green Heart Club
• กิิจกรรมรัับน้้องใหม่่หััวใจสีีเขีียว   เช่่น  Green Heart Camp ที่่�
นัักศึึกษาจะชวนนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 1 มาเรีียนรู้้�วิิถีีของการใช้้ชีีวิิตภายใน
มหาวิิทยาลััยที่่ใ� ส่่ใจต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม ผ่่านฐานกิิจกรรมการเรีียนรู้้ภ� ายใน
มหาวิิทยาลััยร่่วมกััน  
• กิิจกรรมเร่่งด่่วนที่่�เข้้ากัับสถานการณ์์ เช่่น  การสร้้างความเข้้าใจ
ป้้องกัันภััยจากฝุ่่�น PM2.5 โดยได้้สร้้างสื่่�อในรููปแบบต่่างๆ เพื่่�อนำำ�ไปทำำ�
กิิจกรรมในโรงเรีียนโดยรอบมหาวิิทยาลััย ร่่วมมืือกัับโรงพยาบาล และ
สำำ�นัักงานเขต รวมทั้้�งการสร้้างนวััตกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• กิิจกรรมในวัันสำำ�คััญด้้านสิ่่�งแวดล้้อมต่่างๆ เช่่น กิิจกรรมวัันสิ่่�ง
แวดล้้อมโลก กิิจกรรมวัันป่า่ ไม้้และวัันน้ำำ�� โดยจะมีีการจััดกิิจกรรมด้้วย
การสร้้างการเรีียนรู้้�ผ่่านกิิจกรรมเกม และกระบวนการใหม่่ๆ
• กิิจกรรมขยายระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม และการจััดการ
พลัังงานสิ่่�งแวดล้้อม สู่่�โรงเรีียน และชุุมชน ด้้วยกิิจกรรมงาน Road
Show เครืือข่่ายโรงเรีียนสีีเขีียว ผ่่านกิิจกรรมจากสร้้างสรรค์์ มอบองค์์
ความรู้้� นวััตกรรม และมีีการติิดตามประเมิินผลอย่่างต่่อเนื่่�อง
สำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�สนใจสามารถมาร่่วม
เรีียนรู้้�และเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการพััฒนา
มหาวิิทยาลััยและชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืนด้้วยกัันที่่�

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

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.
Issue 8 • January - February 2021
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โรคกระดูกพรุน

ภัยเงียบที่มองไม่เห็น
ณัฐเศรษฐ์ ภิรมย์เศรษฐกุล

คนเรามัักไม่่ ได้้กังั วลถึึงเรื่่อ� งสุุขภาพมากนััก หากไม่่เกิิดอาการ
ที่บ่่� ง่ บอกถึึงการคุุกคามของโรค วัันนี้้�เราเลยพาทุุกท่่าน มารู้้�จััก
กัับ “โรคกระดููกพรุุน” ที่่ทำำ�
� ให้้เกิิดอาการต่่างๆ ที่่ส่� ง่ ผลต่่อการใช้้
ชีีวิติ ประจำำ�วััน เช่่น ปวดหลััง หลัังค่่อม กระดููกแขนขาเปราะ และ
หัักง่่าย บางรายอาจมีีปัญ
ั หาร้้ายแรง อาจทำำ�ให้้พิกิ ารเดิินไม่่ ได้้
ดัังนั้้�น เพื่่�อป้้องกัันการเกิิดภาวะกระดููกพรุุน เรามาทำำ�ความ
รู้้�จััก และมีีเคล็็ดลัับการบำำ�รุุงรัักษากระดููกให้้แข็็งแรงมาฝากกััน

โรคนี้้เ� ป็็นภาวะของผู้้ที่� มี�่ เี นื้้อ� กระดูกู บางตััวลง เนื่่อ� งจากมีกี ารสร้้าง
กระดููกน้้อยกว่่าการทำำ�ลายกระดูกู ทำำ�ให้เ้ สี่่ย� งต่่อภาวะกระดูกู หััก
หรืือยุุบตััวได้้ง่่าย โดยเฉพาะบริิเวณกระดูกู สัันหลังั กระดูกู สะโพก
และกระดููกข้้อมืือสามารถเกิิดได้้กัับทุุกช่่วงวััย พบมากใน
ผู้้สูู� งอายุุ โดยเฉพาะสตรีีที่มี�่ อี ายุุ 65 ปีีขึ้น�้ ไป

4 วิิธีีการบำำ�รุุงรัักษากระดููกให้้แข็็งแรง
1. รัั บป ระทานอาหารที่่� มีี แ คลเซีี ย มสููง และรัั บป ระทาน
แคลเซีียมเสริิม
ผู้้�ใหญ่่อายุุน้อ้ ยกว่่า 50 ปีี ต้้องการแคลเซีียมวัันละ 1,000 มิิลลิิกรััม
อายุุมากกว่่า 50 ปีี ต้้องการแคลเซีียมวัันละ 1,200 มิิลลิิกรััม แหล่่ง
ที่่ม� าของแคลเซีียมได้้จากอาหารหลายประเภท เช่่น นมโยเกิิร์ต์ ชีีสปลา
ตััวเล็็กทอด กุ้้�งแห้้ง กะปิิ ผัักคะน้้า ใบยอ ดอกแค เต้้าหู้้�แข็็ง ถั่่ว� แดง
และงาดำำ� โดยทั่่�วไปการรัับประทานอาหารไทยจะได้้รัับแคลเซีียม
ประมาณ 400 - 500 มิิลลิิกรััมต่่อวััน หรืือน้้อยกว่่าครึ่่ง� หนึ่่ง� ที่่ร่� า่ งกาย
ควรได้้รัับ จึึงควรดื่่�มนมเสริิม แต่่หากไม่่ได้้รัับแคลเซีียมจากอาหาร
อย่่างเพีียงพอ แนะนำำ�ให้้รับั ประทานแคลเซีียมชนิิดเม็็ด ซึ่่ง� มีีหลัักการ
เลืือกผลิิตภััณฑ์์เสริิมแคลเซีียม ดัังนี้้�
• ดูู ตัั ว ยาสำำ�คัั ญ ที่่� มีี อ ยู่่�ในผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ว่่ า มีี วิิ ต ามิิ น อื่่� น ผสมหรืือไม่่
เพราะหากผสมวิิตามิินซีี หรืือวิิตามิินดีีมากเกิินไป อาจทำำ�ให้้เกิิดอันั ตราย
• ดููว่่าใน 1 เม็็ด ให้้อนุุมููลแคลเซีียมเท่่าไร เพราะร่่างกายต้้องการ
แคลเซีียมอย่่างน้้อยวัันละ 800 มิิลลิิกรััม

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.
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• ดููว่่าผลิิตภััณฑ์์เสริิมแคลเซีียมอยู่่�ในรููปแบบใด เนื่่�องจากแคลเซีียม
ละลายน้ำำ�� จะถููกดููดซึมึ ได้้ยาก ดัังนั้้น� ควรใช้้ผลิิตภััณฑ์์เสริิมแคลเซีียม
แบบเม็็ดฟู่�่ เพราะจะละลายและดููดซึมึ ได้้ดีกี ว่่าแบบธรรมดา
• ดููว่า่ แคลเซีียมในผลิิตภััณฑ์์เป็็นเกลืือแคลเซีียมอะไร เนื่่อ� งจากเกลืือ
แคลเซีียมแต่่ละชนิิดจะดููดซึมึ ต่่างกัันในสภาวะกรดในกระเพาะต่่างๆ
กััน เช่่น แคลเซีียมคาร์์บอเนต จะดููดซึมึ ได้้น้อ้ ยลง ถ้้าผู้้�ป่่วยมีีกรดใน
กระเพาะอาหารน้้อย
อย่่างไรก็็ตาม การรัับประทานผลิิตภััณฑ์์เสริิมแคลเซีียมควรอยู่่�ภายใต้้
การดููแลของแพทย์์ เพื่่อ� ความปลอดภััย

2. ออกกำำ�ลัังกายแบบลงน้ำำ�� หนััก (Weight-bearing exercise)
อย่่างสม่ำำ��เสมอ
ควรออกกำำ�ลังั กายสััปดาห์์ละ 2 – 3 ครั้้ง� ครั้้ง� ละ 30 นาทีี โดยเฉพาะ
ผู้้�สูงู อายุุและวััยหมดประจำำ�เดืือน เน้้นการออกกำำ�ลังั กายที่่ล� งน้ำำ�� หนััก
เช่่น เดิินไกล วิ่่ง� เหยาะๆ รำำ�มวยจีีน เต้้นรำำ� เพื่่อ� ป้้องกัันการสููญเสีีย
กระดููก การออกกำำ�ลังั กายชนิิดนี้้ทำ� �ำ ให้้กระดููกแข็็งแรงขึ้้น� อีีกทั้้ง� ยัังทำำ�ให้้
กล้้ามเนื้้อ� และระบบไหลเวีียนโลหิิตทำำ�งานได้้ดีขึ้้ี น� ด้้วย
3. หลีีกเลี่่�ยงปััจจัยั เสี่่�ยงที่ทำำ�
่� ให้้เกิิดโรคกระดููกพรุุน
งดการสููบบุุหรี่่� ดื่่ม� สุุรา เครื่อ�่ งดื่่ม� ที่่ผ� สมคาเฟอีีน เช่่น ชา กาแฟ เนื่่อ� งจาก
จะทำำ�ให้้การดููดซึมึ แคลเซีียมในลำำ�ไส้้ลดลง ระวัังการใช้้ยาสเตีียรอยด์์
และยาลููกกลอน ซึ่่ง� มีีผลทำำ�ให้้เกิิดกระดููกพรุุนมากขึ้้น� ได้้
4. ปรึึกษาแพทย์์เมื่่�อมีีข้อ้ สงสััย
เพื่่อ� ให้้คำ�ำ แนะนำำ�ที่่เ� หมาะสม ส่่งตรวจมวลกระดููก หรืือความหนาแน่่น
ของกระดููกในกรณีีที่่มี� ปัี จั จััยเสี่่ย� ง และให้้ได้้รับั การรัักษาเมื่่อ� ตรวจพบ
ภาวะโรคกระดููกพรุุนได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
สุุดท้้ายคงต้้องบอกว่่า การเสริิมสร้้างกระดููกให้้แข็็งแรง สามารถ
ทำำ�ได้้ทุกุ วััย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ก่่อนอายุุ 30 ปีี เป็็นการป้้องกัันการ
เกิิดโรคกระดููกพรุุนที่่�ดีีที่่�สุุด และต้้องไม่่ลืืมว่่าการออกกำำ�ลัังกาย
แต่่พอเหมาะ การรัับประทานอาหารอย่่างเหมาะสม จะช่่วยให้้ท่า่ นมีี
สุุขภาพที่ดี่� ี ไปอีีกนาน ห่่างไกลจากโรคต่่างๆ
ขอขอบคุุณข้้อมููลจาก คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล มหาวิิทยาลััยมหิิดล

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.

ทุน REAL

กองบรรณาธิการ

ทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์
(Research Experience and Applied Learning Scholarship)
สำ�หรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีีจััดตั้้�งทุุนนี้้�ขึ้้�น เพื่่�อ
ส่่งเสริิมการสร้้างเสริิมทัักษะการทำำ�งาน ร่่วมกัับการบููรณาการทาง
สัังคม เพื่่อ� ให้้นักั ศึึกษาได้้เรีียนรู้้�การใช้้เวลาว่่างที่่เ� ป็็นประโยชน์์ในการ
หาประสบการณ์์ในการทำำ�งานวิิจัยั และการนำำ�ความรู้้�ในห้้องเรีียนมา
ประยุุกต์์ใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ในเชิิงสร้้างสรรค์์ รู้้�จักั รัับผิิดชอบต่่องานใน
หน้้าที่่� และมีีรายได้้เพิ่่ม� เติิมระหว่่างการศึึกษา การเรีียนรู้้�ดังั กล่่าวเป็็น
ส่่วนหนึ่่ง� ในการขัับเคลื่่อ� นการเรีียนรู้้�ผ่า่ นประสบการณ์์ด้ว้ ยการลงมืือ
ทำำ� (Experiential Learning) แบ่่งออกเป็็น 3 ประเภท ดัังนี้้�
1. ทุุ น RE : Research Experience
เป็็ น ทุุ น สำำ� หรัั บ ผู้้�ช่่ ว ยนัั ก วิิ จัั ย ในกลุ่่�มวิิ จัั ย
ต่่ า งๆ มีี ร ะยะเวลาการทำำ� งาน 4 เดืือน
หรืือ 1 ภาคการศึึ ก ษา อัั ต ราค่่ า ตอบแทน
20,000 บาท ต่่อภาคการศึึกษา โดยมีีการเปิิด
รัับสมััคร ปีีการศึึกษาละ 2 ครั้้ง� (60 ทุุนต่่อปีี
การศึึกษา)
2. ทุุน AL(1) : Applied Learning (1)
เป็็ น ทุุ น จ้้ า งงาน โดยใช้้ ค วามรู้้� ทัั ก ษะ
ค ว า ม ส า ม า รถพิิ เ ศ ษ เ ฉ พ า ะ ด้้ า น
มีี ร ะยะเวลาการทำำ� งาน 4 เดืือน
หรืือ 1 ภาคการศึึกษา อััตราค่่าตอบแทน
20,000 บาท ต่่อภาคการศึึกษา หรืือ
พิิจารณาตามความเหมาะสม แต่่ไม่่เกิิน
40,000 บาทต่่อภาคการศึึกษา โดยมีีการ
เปิิดรับั สมััครตลอดปีีการศึึกษา
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).

3. ทุุน AL(2) Applied Learning (2)
เป็็ น ทุุ น จ้้ า งงาน โดยใช้้ ค วามรู้้�ทัั ก ษะ
ความสามารถ ในงานที่่�สามารถดำำ�เนิินการ
เสร็็ จ สิ้้� น ได้้ ใ นระยะเวลาอัั น สั้้� น มีี ร ะยะ
เวลาการทำำ� งานจบภายในภาคการศึึ ก ษา
อัั ต ร า ก า ร ต อ บ แ ท น เ ป็็ น ร า ย ชั่่� ว โ ม ง
ชั่่� ว โมงละ 50 บาทแต่่ ไ ม่่ เ กิิ น 300 บาท
ต่่อวััน และไม่่เกิิน 2,000 บาทต่่อสััปดาห์์ โดยมีีการเปิิดรัับสมััคร
3 ครั้้ง� / ปีี (ภาคการศึึกษาที่่� 1 / 2 และภาคพิิเศษ)

สอบถามรายละเอีียดเพิ่่ม� เติิมได้้ที่่�
กลุ่่�มงานช่่วยเหลืือทางการเงิินแก่่นักั ศึึกษา
0-2470-8097
https://sfa.kmutt.ac.th/

ความรู้สึกของนักศึกษา
ทุน Applied Learning (2)
ปอม – ธนภูมิ พรหมโสภี

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

“การที่่� ไ ด้้ เข้้ า มาทำำ� งานกัั บ กลุ่่�มงานการสื่่� อ สาร
เชิิงกลยุุทธ์์และการตลาด ถืือเป็็นโอกาสที่่�ดีีมากๆ
เพราะตรงสายกัับที่่�เรีียน และเป็็นสิ่่�งที่่�สนใจด้้วย
ซึ่่ง� การได้้ไปทำำ�งานกัับพี่่ๆ� บุุคลากรทำำ�ให้้เราได้้ลงมืือ
ทำำ�งานจริิง ได้้ฝึกึ ใช้้ เรีียนรู้้�อุปุ กรณ์์ใหม่่ๆ ถืือเป็็นการ
พััฒนาตนเอง และทำำ�ให้้เรามีีทักั ษะที่่ดี� ขึ้้ี น� นอกจาก
การเรีียนรู้้�แล้้ว ผลงานที่่ทำ� �ยั
ำ งั ได้้นำ�ำ ไปใช้้จริิง ก็็สามารถนำำ�ไปเป็็นพอร์์ท
เวลาเราไปสมััครงานได้้อีีกด้้วย ถ้้าน้้องๆ คนไหนที่่�มีีเวลาว่่าง สนใจ
อยากที่่�จะหาประสบการณ์์การทำำ�งาน หรืืออยากหารายได้้แบ่่งเบา
ภาระครอบครััว อยากให้้มาสมััครทุุนตรงนี้้�ดูู เพราะสิ่่�งที่่�น้้องๆ จะ
ได้้รับั นั้้น� เป็็นประสบการณ์์ที่่ดี� แี น่่นอนครัับ”
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เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้
กองบรรณาธิิการ

	ด้้วยความก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีี ทำำ�ให้้มีแี อปพลิิเคชััน และแพลตฟอร์์มออนไลน์์เข้้ามาเป็็นสื่่�อกลางในการเรีียนการสอน ระหว่่าง
อาจารย์์ และนัักศึึกษา โดยสามารถสร้้างกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ร่่วมกัันได้้อย่่างอิิสระ ไม่่ว่่าจะอยู่่�ที่่�ใดก็็รู้้�สึึกไม่่ต่่างจากในห้้องเรีียน ตััว
ช่่วยด้้านการเรีียนการสอนผ่่านระบบออนไลน์์ จึึงเป็็นเครื่่�องมืือสำำ�คััญในการเรีียนสำำ�หรัับประชาคม มจธ. เพื่่�อเป็็นทางเลืือกในการ
ใช้้งานเครื่่�องมืือต่่างๆ เพื่่�อสนัับสนุุนการเรีียนรู้้�ได้้อย่่างเหมาะสม

ระบบสนุุนการเรีียนการสอนที่่�รองรัับตั้้ง� แต่่กระบวนการออกแบบ
หลัั ก สูู ต ร การออกแบบแผนการสอนในรายวิิ ช า การตรวจ
การบ้้าน การสำำ�รวจความคิิดเห็็น การเพิ่่�มปฎิิสัมั พัันธ์์กับั ผู้้�เรีียนใน
แบบต่่างๆ ไปจนถึึงการติิดตามผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา
โดยมีีฟีีเจอร์์ต่่างๆ มากมายที่่�ดีีต่่อใจผู้้�สอนและผู้้�เรีียนที่่�จะทำำ�ให้้
การเรีียนออนไลน์์เป็็นเรื่่�องง่่ายสำำ�หรัับทุุกคน
[Website] https://www.leb2.kmutt.ac.th/

ทำำ� ความรู้้�จัั ก และอัั พ เดตเทคโนโลยีี ใ หม่่ ๆ กัั บ คลัั ง ข้้ อ มูู ลที่่�
รวบรวมสาระที่่�เป็็นประโยชน์์ในการจััดการเรีียนการสอน ไม่่ว่่า
จะเป็็นเทคนิิค โปรแกรม แอปพลิิเคชััน และเครื่่�องมืือที่่�น่่าสนใจ
ซึ่่�งสามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในการจััดการเรีียนการสอน เพื่่�อให้้
เกิิดการเรีียนรู้้�ที่่มี� ปี ระสิิทธิิภาพ รวมทั้้�งยัังเพิ่่�มความสนุุกสนานใน
ห้้องเรีียนออนไลน์์ด้ว้ ยi
[Website] https://ets.kmutt.ac.th/
KMUTT Library
สำำ�นัักหอสมุุด มจธ.
แหล่่งรวมบริิการของสำำ�นัักหอสมุุด มจธ. ที่่�ตอบโจทย์์การเรีียน
รู้้�ให้้กัับประชาคม มจธ. ไม่่ให้้สะดุุดและหยุุดชะงัักกัับบริิการ
ออนไลน์์ต่า่ งๆ ได้้ง่า่ ยเพีียงปลายนิ้้�ว ไม่่ว่า่ จะเป็็นการสืืบค้้นข้้อมููล
สารสนเทศ ฐานข้้อมููลออนไลน์์ e-Book หรืือ คลัังข้้อสอบเก่่าก็็
เข้้าถึึงได้้
[Website]

https://www.lib.kmutt.ac.th/all-services/all-student-support/
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ฒนาการเรียนรู้ของ
“ การพั
นักศึกษา มจธ. ในห้องเรียนรูปแบบใหม่
ผศ. ดร.บุษเกตน์ อินทรปาสาน
ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยพัฒนานักศึกษา

LEB2 : ระบบสนัับสนุุนการเรีียนการสอน
ออนไลน์์แบบเต็็มรููปแบบ

Teach Integration by ETS
แหล่่งรวมเทคโนโลยีีทางการศึึกษา

กองบรรณาธิิการ

Software Licensing
แหล่่งดาวน์์โหลดซอฟต์์แวร์์ลิขิ สิิทธิ์์ม� หาวิิทยาลััย
แหล่่งรวบรวมโปรแกรมสนัับสนุุนการเรีียน การทำำ�งานสำำ�หรัับให้้
บริิการแก่่ประชาคม มจธ. โดยแต่่ละโปรแกรมมีีฟัังก์์ชัันการใช้้
งานที่่�สมบููรณ์์ ถููกต้้องตามกฏหมาย เพื่่�อให้้เกิิดการทำำ�งาน และ
การเรีียนที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพ อาทิิ Microsoft Window, Microsoft
office, EndNote, Adobe Creative Cloud
[Website] https://office365.kmutt.ac.th/
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/

“NewNormal”กำ�ลงั เป็นคำ�ยอดนิยม
บนโลกออนไลน์ ในช่วงการแพร่ระบาด
ของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคน
ทั่วโลกในหลากหลายมิติ พฤติกรรม
ของคนในสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
หลังจากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ส่งผลตอ่ การใช้ชวี ติ
ต้องมีการปรับตัวตัง้ แตก่ ารทำ�งาน การรักษาสุขภาพ รวมถึง
เรอื่ งของวงการการศึกษาด้วย ในเชิงของการศึกษา พฤติกรรม
ของนักศึกษาถือว่าเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการปรับตัวครั้งใหญ่
การขับเคลื่อนอนาคตการศึกษาไทยในยุค Digital ที่เปลี่ยน
โลกการศึกษาด้วย Technology (Education Disruption)
อย่างเต็มตัว การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมแบบก้าวกระโดดนี้นำ�
ไปสู่การปรับตัวตลอดชีวติ ทุกคนอยใู่ นยุคทีต่ อ้ งเรียนรทู้ กั ษะ
ใหม่ (Learn, Unlearn, Relearn) และสามารถปรับตัวเข้ากับ
ยุคใหม่ได้ (Digital Talent) การเรียนแบบออนไลน์ ไม่ใช่แค่
การเรียนการสอนผ่าน Digital Platform เท่านั้น แต่การ
เรียนรู้แบบ New Normal นี้ยังมีอีกหลายมิติให้เราต้องทำ�
ความเข้าใจ แต่เหนือสิ่งอื่นใด สิ่งแรกต้องทำ� คือ การสร้าง
ทัศนคติ (Mindset) ให้เกิดขึ้น ทั้งผู้สอน และผู้เรียน จากเดิม
ที่เราทุกคนต่างมีความคิดแบบ Fixed Mindset ที่มีความเชื่อ
ว่า การเรียนต้องเกิดขึ้นในห้องเรียน มีข้อจำ�กัดไม่สามารถ
พัฒนาได้ เปลี่ยนมาเป็นความคิดแบบ Growth Mindset ว่า
ทุกคน สามารถ เก่งขึ้นได้ หากมีความพยายาม ซึ่งทัศนคติเช่น
นี้ จะสามารถผลักดันให้เกิดขีดความสามารถในการพัฒนา
และส่งเสริมการเรียนรู้ของทุกคน อันจะเป็นสิ่งกำ�หนดความ
สำ�เร็จในการเรียนการสอนแม้ว่ารูปแบบของการศึกษาจะ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม”

“

“

สำ�หรับประชาคม มจธ.

สิ่งที่ต้องคำ�นึงถึงที่สุดในการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ คือ ‘ผลลัพธข์ องการเรยี นร’ู้ โดยผ่านการใช้เครอื่ งมอื และ
เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาผสมผสานให้เหมาะสมลงตัวเพอื่ ให้เกิดการ
เรียนรู้ ทั้งในกระบวนการให้ความรู้ ตลอดจนผู้เรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์ และสามารถสร้างผลงานด้านการออกแบบได้ผ่านการ
สร้างสภาพแวดล้อมเสมือนทใี่ กล้เคียงกับการเรียนการสอนแบบเดิม
ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียนด้วยกันเอง และระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ซึ่งจะช่วยให้การ
เรียนรู้นั้นยังคงประสิทธิภาพเช่นเดิม แต่สิ่งที่เราต้องร่วมมือกันคือ
‘ความพร้อมในการเรยี นร’ู้ ทที่ กุ คนต้องรับมอื ภายใต้สถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้

”
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ที่ผ่านมาในฐานะผู้สอนเองก็ต้องมีการปรับตัว ต้องเรียนรู้เรื่อง
จัดเรียนการสอนออนไลน์ การประเมินผลรูปแบบต่างๆ รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีต่างๆ แต่สิ่งที่ท้าทายที่สุดคือ การเลือกหยิบสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้
ให้เหมาะกับบริบทของรายวิชา และเหมาะกับนักศึกษาที่เราสอน เพราะ
สิ่งที่สำ�คัญมากคือ การอำ�นวยความสะดวกให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ตอบโจทย์พวก
เขามากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ ดังนั้น ต้องรับฟังความเห็นจากนักศึกษาให้มากๆ แล้วต้อง Balance ให้ดี
ระหว่างรูปแบบการเรียนการสอน เทคโนโลยีที่เลือกใช้ กับความพร้อมของนักศึกษา เพื่อให้มั่นใจว่า
นักศึกษาที่มีความพร้อมน้อยที่สุดในห้องเรียน  จะยังสามารถเรียนรู้ไปได้เหมือนกับเพื่อนๆ คนอื่น
ในส่วนของการปรับตัวของนักศึกษานั้น คิดว่าสิ่งที่สำ�คัญคือ ‘ความรับผิดชอบ ความมีวินัยใน
ดร.พิจารณ์ จรเสนาะ การจัดการเวลาสำ�หรับการเรียนรู้’ นักศึกษาควรจะพยายามใช้เวลาตามตารางเรียนให้คุ้มค่าที่สุด
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพราะการเรียนการสอนออนไลน์ หลายวิชาอาจมีกิจกรรมให้นักศึกษาต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง อย่ามัว
แต่คิดว่าไว้ค่อยจัดการ ไว้ค่อยทำ� เพราะถ้ามีหลายๆ วิชา สุดท้ายก็อาจจะจัดการไม่ทัน
การปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน  ทั้งผู้สอนและผู้เรียน  โดยใน
ฐานะของผู้สอนก็มีแนวทาง ‘3 ปรับ’ คือ ‘ปรับการสอนทฤษฏี’ แบ่งบทเรียนเป็นโมดูลจบในตอน
‘ปรับการสอนภาคปฏิบัติ’ ปรับให้เป็นแบบไฮบริดทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ และปรับสุดท้าย
‘ปรับการสอบประเมินผล’ โดยปรับให้เป็นเชิงวิเคราะห์ ไม่เน้นการใช้ความจำ�และเพิ่มความ
ยืดหยุ่นในคำ�ตอบมากขึ้น  ส่วนของนักศึกษาสิ่งที่ควรมีก็คือ ‘3 เพิ่ม’
ประกอบด้วยการเพิ่มวินัยในการเข้าเรียน เพิ่มความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และเพิ่มทักษะความรู้ด้านดิจิทัล เพื่อให้การเรียน
การสอนนั้นมีประสิทธิภาพไม่ต่างจากการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม
รศ. ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรรมและเทคโนโลยี

ในบทบาทของการเป็นผู้สอน การปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ถือเป็นเรื่องที่ต้อง
สนใจเป็นอันดับแรก การปรับเปลี่ยนการสอนโดยการใช้ Ted-Ed มาใช้ในการสร้างบทเรียน
สำ�หรับการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถทดสอบความเข้าใจผ่านการตอบ  Formative Assessment
เป็นตัวช่วยทำ�ให้นักศึกษาได้ประเมินความรู้ความเข้าใจได้ด้วยสิ่งที่นักศึกษาต้องมีและสำ�คัญมาก
คือ เรื่องของการมีวินัยในการเรียน การติดตาม และการทำ�ความ
เข้าใจบทเรียนด้วยการทบทวนในแต่ละบทเรียนเพื่อความเข้าใจใน
ประเด็นสำ�คัญที่มีผลต่อความเข้าใจในบทเรียนต่อไป
ผศ. ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล
อาจารย์ประจำ�ภาควิชาฟิสิกส์ 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.”
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กิจกรรม
มจธ. จััดการการศึึกษาที่่มุ่่� ง� เน้้นผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�
(Outcome-Based Education หรืือ OBE) ช่่วยให้้
ผู้้�สอนรู้้�ถึงึ “ผลลััพธ์์สุดุ ท้้ายหรืือเป้้าหมาย ที่่�ชัดั เจน”
ของการเรีียนการสอนนั้้�น รวมถึึงการออกแบบ
กิิจกรรมให้้สอดคล้้องกัับผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ “กิิจกรรม” จะทำำ�ให้้ผู้้�สอนต้้องหััน
กลัับมามองที่่�ผู้เ้� รีียนเป็็นสำำ�คัญ
ั เพื่่อ� ให้้เขาได้้พัฒ
ั นา
และเห็็นอนาคตของตััวเองชััดเจนมากขึ้้�น

	ระบบ LEB2 มีีฟีีเจอร์์ที่่�ชื่่�อว่่า Assessment Activity หรืือ
กิิจกรรมเพื่่อ� การประเมิิน เป็็นฟีีเจอร์์ที่่ไ� ด้้รับั การออกแบบมาเพื่่อ�
สร้้างกิิจกรรมให้้ตอบผลลััพธ์์การเรีียนรู้้� (Learning Outcome)
ซึ่่�งกิิจกรรมอาจเป็็นได้้ทั้้�งการบ้้าน การสอบกลางภาค Online
Quiz การทำำ� Project หรืือกิิจกรรมอื่่น� ๆ ที่่�มีกี ารวััดและประเมิิน
ผลผู้้�เรีียนโดยใช้้ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�เป็็นตััวตั้้�งในการสร้้างเกณฑ์์
การให้้คะแนน (Rubric) เพื่่�อเป็็นตััวชี้้�วััดการทำำ�ได้้ของผู้้�เรีียน
เมื่่�อผู้้�สอนประเมิินกิิจกรรมแล้้ว ระบบจะแสดงผลให้้เห็็นถึึง
พััฒนาการของผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�เป็็นรายกิิจกรรมได้้ทั้้ง� ห้้องเรีียน
และรายบุุคคล
จากภาพตััวอย่่างจะแสดงระดัับผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�ที่่�ผู้้�เรีียนได้้
รัับจากการประเมิินในแต่่ละกิิจกรรม เพื่่�อให้้ผู้้�สอนมองเห็็นว่่า
แต่่ละกิิจกรรมมีีประสิิทธิิภาพในการพััฒนาการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน
ตรงตามผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�มากน้้อยเพีียงใด ผลของการประเมิิน
ในแต่่ละกิิจกรรมนี้้� นอกจากจะช่่วยวััดประสิิทธิิภาพของกิิจกรรม
แล้้ว อีีกมุุมมองหนึ่่�งยัังเป็็นส่่วนช่่วยให้้ผู้้�เรีียนได้้รู้้�ว่่าตนเองอยู่่�ใน
ระดัับใดของผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�นั้้น� ๆ เรีียนรู้้�อะไรไปบ้้าง และต้้อง
พััฒนาตนเองเพิ่่�มเติิมในด้้านใดอย่่างต่่อเนื่่�อง

เพราะทุุกช่่วงเวลาของการศึึกษา
ใน มจธ. ทัักษะและความสามารถจะ
เกิิดได้้จากการพััฒนาและฝึึกฝน
อย่่างต่่อเนื่่�อง
ดัังนั้้�น “กิิจกรรม” จึึงเป็็นองค์์ประกอบ
สำำ�คััญไม่่น้้อยไปกว่่าการกำำ�หนด
ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�
ศึึกษาการสร้้างกิิจกรรมเพื่่�อการประเมิินได้้ที่่�
www.leb2.kmutt.ac.th
Kmutt learning environment
leb2@mail.kmutt.ac.th
@etskmutt

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.

“

		สิ่่�งที่่�ได้้ทำำ�มาโดยตลอดนั้้�น เป็็นการนำำ�เสนอแนวคิิด
และเป็็นแบบอย่่างในการเปลี่่�ยนแปลง เพื่่�อช่่วยเหลืือ
สัังคมและทำำ�ประโยชน์์ต่่อส่่วนรวม ถึึงแม้้จะเป็็นเพีียง
สิ่่�งเล็็กน้้อยที่่�สามารถทำำ�ได้้ แต่่หากเรามีีความสามััคคีี
พร้้อมใจกััน จะทำำ�ให้้สังั คมนี้้�เต็็มไปด้้วยรอยยิ้้�มของการให้้
และการแบ่่งปัันอย่่างไม่่มีที่่�สิ้้
ี น� สุุด การเปลี่่�ยนแปลงเล็็ก ๆ
ที่่�เกิิดขึ้้น� ในสัังคมจะนำำ�ไปสู่่�เป้้าหมายเพื่่อ� การพััฒนาส่่วน
รวมและประเทศชาติิ ได้้อย่่างยั่่�งยืืน

ทีม Corporate & Research
Communications

อัครพันธ์ ทวีศักดิ์
(ไอซ์)

“

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ไม่หยุดพัฒนาตัวเอง
ในช่วงโควิด-19

แม้้จะมีีอุุปสรรคอย่่างการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
(โควิิ ด -19) ก็็ ไม่่หยุุ ด ที่่� จ ะพัั ฒ นาตัั ว เอง และทำำ�กิิ จ กรรม
เพื่่�อสัังคม นายอััครพัันธ์์ ทวีีศัักดิ์์� หรืือ ไอซ์์ นัักศึึกษาคณะ
วิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
ธนบุุ รีี (มจธ.) เป็็นหนึ่่�งในผู้้�ที่่�ใช้้เวลาส่่วนหนึ่่�งในช่่วงที่่�ต้้อง
เรีียนออนไลน์์อยู่่�ที่่�บ้้านแทนการเข้้ามาเรีียนแบบ onsite ที่่�
มหาวิิทยาลััย ไปกัับการเข้้าร่่วมกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
พััฒนาตนเองในหลายด้้าน ซึ่่�งเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นเล็็กๆ ที่่�จะก่่อให้้
เกิิดความเปลี่่�ยนแปลงขึ้้�นในสัังคม
	นายอััครพัันธ์์ ทวีีศัักดิ์์� นัักศึึกษาชั้้�นปีที่ี ่� 2 ภาควิิชาวิิศวกรรม
โยธา (หลัักสููตรนานาชาติิ) คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
เทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี (มจธ.) และนัักศึึกษาผู้้�นำำ�
Green Heart มจธ. กล่่าวว่่า จุุดเริ่่�มต้้นในการทำำ�กิิจกรรมนั้้�น
เริ่่�มตั้้�งแต่่ตอนที่่�เรีียนอยู่่�ชั้้�นมััธยมเรื่่�อยมาจนปััจจุุบััน โดยที่่� มจธ.
ได้้รวมกลุ่่�มนัักศึึกษา Green Heart เพื่่อ� ทำำ�ประโยชน์์ต่อ่ ส่่วนรวม
และล่่าสุุดได้้รับั คััดเลืือกเป็็น SDGs Youth Ambassador ยุุวทูตู
แห่่งเป้้าหมายเพื่่อ� การพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน ประจำำ�ปีี พ.ศ.2563 จััดโดย
สมััชชายุุวชนเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนเพื่่�อไทย (สยพท.) ถึึงแม้้ว่่า
กิิจกรรมที่่�กำำ�ลัังทำำ�อยู่่�นั้้�นจะเป็็นเพีียงจุุดเล็็ก ๆ ในการพััฒนา
สัังคมส่่วนรวม แต่่มีีความเชื่่�อมั่่�นเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าหากมีีจุุดเริ่่�มต้้น
ที่่�เข้้มแข็็งแล้้ว ในอนาคตจะสามารถกระจายความเข้้มแข็็งนี้้�
ต่่อไปได้้
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นายอััครพัันธ์์ กล่่าวว่่า วิิธีีคิิดจะส่่งผลต่่อวิิธีีการดำำ�เนิินชีีวิิต การ
ลงมืือทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ นั้้�น จึึงเป็็นการปรัับเปลี่่�ยนมุุมมองของ
เยาวชน ให้้รู้้�จัักการทำำ�จิิตอาสาและการประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�ความ
สามารถที่่�ตนมีีประกอบกัับทัักษะและกระบวนการที่่�ได้้จากการ
ศึึกษาเล่่าเรีียนมาพััฒนาสัังคมส่่วนรวม เช่่น “โครงการเพราะ
รัักด้้วยใจ เพาะ (ปลููก) ไว้้ทานกััน” โดยนัักศึึกษา Green Heart
ได้้ร่่วมสร้้างความยั่่�งยืืนทางอาหารในช่่วงที่่�เกิิดวิิกฤตโควิิด-19
โดยแนวคิิดนี้้�ได้้รัับรางวััลชนะเลิิศจากการประกวดโครงงาน
นัักศึึกษาในการประชุุมประจำำ�ปีีเครืือข่่ายมหาวิิทยาลััยยั่่�งยืืน
แห่่งประเทศไทย ครั้้�งที่่� 5 (SUN Thailand 2020) ซึ่่�งเป็็นความ
ประทัับใจที่่�ผลงานจากการสร้้างประโยชน์์ให้้กับั ชุุมชนได้้รับั การ
ยอมรัับจากมหาวิิทยาลััยอื่่�น ๆ

นอกเหนืือจากกิิจกรรมที่่�ทำำ�ภายในมหาวิิทยาลััย และการเข้้าร่่วม
กิิจกรรมต่่างๆ ภายในประเทศจนได้้รัับรางวััลแล้้วนั้้�น นาย
อััครพัันธ์์ ยัังได้้เล่่าถึึงประสบการณ์์การเข้้าร่่วมกิิจกรรมและ
รางวัั ลที่่� ไ ด้้ รัั บ ในระดัั บ นานาชาติิ อีี ก ด้้ ว ยว่่ า ได้้ เข้้ า ร่่ ว มการ
ประกวด ASEAN Energy Youth Award (AEYA) 2020
ที่่�ขึ้้�นจััดโดย ASEAN Centre for Energy, Southeast Asian
Ministers of Education Organization (SEAMEO) เป็็นการ
ประกวดวีีดิิทััศน์์เพื่่�อนำำ�เสนอมุุมมองการใช้้พลัังงานสะอาดและ
พลัังงานทดแทนของเยาวชนในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
และเป็็นการจุุดประกายความคิิดของเยาวชนเพื่่อ� การพััฒนาและ
การใช้้พลัังงานอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป โดยได้้เป็็นตััวแทนในการนำำ�
เสนอมุุมมองของเยาวชนไทย และได้้รับั รางวััลรองชนะเลิิศอันั ดัับ 2
ประเภทสื่่�อวีีดิิทัศน์
ั ์ ระดัับอุุดมศึึกษามาครอง
เมื่่�อเร็็วๆ นี้้� นายอััครพัันธ์์ ได้้รัับคััดเลืือกเป็็นหนึ่่�งในผู้้�แทน
เยาวชนไทยรุ่่�นที่่� 46.1 เข้้าร่่วมการประชุุมผู้้�นำำ�รุ่่�นต่่อไป (Next
Generation Leaders Conference) ภายใต้้โครงการเรืือ
เยาวชนเอเชีียอาคเนย์์ (The Ship for Southeast Asian
Youth Program: SSEAYP) จะเป็็ น โอกาสสำำ�คัั ญ ที่่� จ ะได้้
แลกเปลี่่� ย นเรีี ย นรู้้�ร่่ ว มกัั บ ผู้้�แทนเยาวชนจากประเทศญี่่� ปุ่่� น
และประเทศสมาชิิกอาเซีียนทั้้�ง 10 ประเทศ ในระหว่่างเดืือน
มกราคม-กุุมภาพัันธ์์ 2564 ผ่่านกิิจกรรมการอภิิปรายนำำ�เสนอ
มุุมมองของผู้้�แทนเยาวชนจากแต่่ละประเทศ ในประเด็็นต่่างๆ
ตามความสนใจ ที่่� เ กี่่� ย วกัั บ เศรษฐกิิ จ สัั ง คม
และวััฒนธรรม โดยความรู้้�ประสบการณ์์ และ
มุุมมองใหม่่ๆ ที่่�ได้้รัับจากกิิจกรรมในครั้้�งนี้้�จะ
เป็็นประโยชน์์อย่่างมากในการนำำ�ไปต่่อยอด
พััฒนาประเทศตามทัักษะที่่�ผู้้�แทนเยาวชน
เชี่่� ย วชาญ และต่่ อ ยอดเป็็ น โครงการดีี ๆ
ในอนาคตต่่อไป

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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เมนูโปรด ของเหลาผูนำ

“อาหารที่ชอบ เมนูที่ใช” ทุกคนตางมีสไตลการรับประทานอาหารที่แตกตางกันออกไป บางก็อาจจะมีหลาย
เมนูในดวงใจ และคุณเคยทราบกันหร�อไมวาเหลาผูนำที่มีชื่อเสียงนั้นชอบรับประทานอาหารคาวหวาน หร�อ
เคร�่องดื่มอะไรกันบาง วันนี้เราจะพาทุกทานไปรูจักกับเมนูโปรดของเหลา 11 ผูนำกัน

ผศ. ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

รองคณบดีด้านพัฒนาการศึกษาและนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

“ในช่วงสถานการณ์ปจั จุบนั การออกแบบตาราง
การเรียน  หรือการทำ�งาน  และกำ�กับตัวเอง
เพื่อจะทำ�สิ่งนั้นให้สำ�เร็จ จะทำ�ให้เราลความ
กดดัน ความเคร่งเครียด และมีชีวิต  Work
From Home ทมี่ ีคุณภาพขึ้น    แอปพลิเคชันที่มี
ชื่อว่า Forest (Stay focused, be present)
จึ ง เป็ นตั วช่ ว ยให้ เราอยู่ ห่ า งจากสิ่ ง รบกวน
ต่างๆ โดยต้นไม้จะเติบโตเมื่อเราจดจ่อและมี
สมาธิอยูก่ บั สิง่ ทสี่ �ค
ำ ญ
ั ทเี่ ราตัง้ ใจทำ�อย่างเต็มที่
ช่่ ว ยปลูกฝั ง การบริ ห ารเวลาส่ วนตั ว ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น”

อาจารย์บวรศักดิ์ สกุลเกื้อกูลสุข
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

“COVID-19 ส่งผลกระทบต่อตารางชีวิตและ
กิจกรรมของทุกคน  สิ่งที่ช่วยจัดการตาราง
ชีวิต  ไม่ว่าจะเป็น  Calendar App ไปจนถึง
การจัดการงานใน Spreadsheet ต่าง ๆ บน
Cloud ทำ�ให้เราวางแผน  และเห็นภาพชีวิต
ได้ชัดเจนในเวลาที่ทุกอย่างยังไม่ชัดเจน สร้าง
เป้าหมายให้เราสามารถใช้ชีวิตและทำ�งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ”

อาจารย์เริงฤทธิ์ เอกวงศ์อนันต์

ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย)
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

“เขียนถึงสิ่งที่ตัวเองอยากจะพัฒนา และลอง
ถ่ายทอดลงไปในรูปแบบของ Blog เพื่อเป็น
เสมือน Dairy ความรู้ หรือสร้างกลุ่มการเรียน
ในโลก Online เช่น  Discord Facebook
Group เพื่อ Share สิ่งที่เรียนและรู้จักที่จะ
แบ่งบันเพื่อเรียนรู้ไปด้วยกัน ไปได้ไกลกว่า”

นายวรกันต์ บุญช่วยรอด

ประธานสภานักศึกษา / นักศึกษาคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คุณณัฐพงศ์ รัตนสุภา

บุคลากรกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

คุณธันทิกา แก้วแท้

บุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

“การพัฒนาตนเองเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะทำ�ให้เรา
รอดพ้นจากวิกฤตได้ การเรียน  YourNextU
จึงทางเลือกที่ดีในการพัฒนา Soft Skill ต่างๆ
ที่ ส ามารถเอามาปรั บ ใช้ ใ นการทำ � งานให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิเช่น การปรับตัวกับ
ความเปลี่ยนแปลง การคิดเชิงวิเคราะห์ และ
การคิดนอกกรอบ เป็นต้น”

คุณกาญจน์สมบัติ เมธีบุญวิริยะกุล
บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

“การเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองผ่าน YourNextU
มาปรับใช้ในการทำ�งานในช่วงสถานการณ์
COVID-19 ทำ�ให้มกี ารวางแผนการทำ�งานเป็น
ระบบมากขึ้น  เปิดรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ
มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ แก้ไขปัญหา
อุปสรรค  โดยมองจากปัญหาที่แท้จริง และ
เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ”
26

Inside KMUTT

“การเลือกใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนา หรือท�ำให้
การท�ำงานในรูปแบบใหม่นั้นเดินต่อได้อย่าง
ไม่มีสะดุด ท�ำให้เราต้องศึกษา เรียนรู้ และ
พั ฒ นาเครื่องมื อ ที่ ใช้ ใ นการให้ บ ริ ก ารและ
อ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงาน และให้
บริการ อาทิ การใช้ระบบ Zoom Meeting
เพื่อจัดการสัมภาษณ์นกั ศึกษาทีต่ อ้ งการขอทุน
หรือการสร้างแบบฟอร์มผ่าน Google Form
ที่การส่ง - รับข้อมูลท�ำให้ง่าย และสะดวกทั้ง
ผู้ขอทุน และคนท�ำงาน ถือเป็น Win - Win
ทั้งสองฝ่าย”

คุณธนัชชา บุญมา

บุคลากรสำ�นักงานกิจการต่างประเทศ

“มจธ. ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากร
ได้ มี โ อกาสพั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะของ
ตนเองผ่าน Coursera อีกทั้งยังมี Software
licensing เช่น  ZOOM, Microsoft Team
ซึ่งเป็ น อี ก หนึ่งช่ อ งทางสำ �คั ญ ที่ช่ ว ยพั ฒ นา
กิจกรรมออนไลน์ของนักศึกษาต่างชาติให้เข้า
กับยุค New Normal ได้เป็นอย่างดี”

“To-do list เป็นเครื่องมือทีม่ ปี ระโยชน์มากๆ
ในช่วงสถานการณ์นี้ การแบ่งเวลาในการเรียน
ออนไลน์ หรือจัดการกับสิ่งที่ต้องท�ำอื่นๆ เพื่อ
ให้เราสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม
และไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนนอกจากนั้น
ท�ำให้เราสามารถจัดการท�ำทุกอย่างได้ส�ำเร็จ”

โจ ไบเดน

ประธานาธิบดี
สหรัฐอเมร�กาคนใหมลา สุด
ชื่นชอบไอศกรีมอยางมาก
และมีเมนูโปรดเปนแซนวิช
หรืออาหารธรรมดาๆ อยาง
พาสตาราดดวยซอสแดง และ
ดื่มไดเอทโคกเปนประจำ

โดนัล ทรัมป บารัค โอบามา คิม จองอึน

อดีต ปธน.สหรัฐฯ หมาดๆ อดีต ปธน. สหรัฐฯ ผิวสี ผูน ำสูงสุดของเกาหลีเหนือ
เมนูโปรดหลากหลาย ชอบ ชืน่ ชอบเครือ่ งเทศ และพริก คลัง่ ไคลในการรับประทาน
กินแฮมเบอรเกอร โดยเฉพาะ เชน ผัดพริกราดขาว
ชีส และไวน
แมคฟช สเตกที่สุกมาก
เบคอนกรอบ ไขแดงสุก
และพอรคชอป

บอร�ส จอหนสัน เกรตา ธันเบิรก

นางสาวธัญญามาศ ผดุงสุข

เลขานุการสภานักศึกษา / นักศึกษาคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

“Digital Literacy หรืือทัักษะความเข้้าใจและ
ใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล การรู้้�เท่่าทัันเทคโนโลยีี
และใช้้ แ อปพลิิ เ คชัั น ได้้ อ ย่่ า งเกิิ ด ประโยชน์์
สููงสุุด เช่่น การใช้้ Facebook, LINE ที่่�นอก
เหนืือจากการใช้้พูดคุ
ู ยุ สื่่อ� สาร อาจใช้้ประโยชน์์
ด้้วยการรวมกลุ่่�มเพื่่อ� แชร์์ข้อ้ มููลแบ่่งปัันความรู้้�
หรืือสร้้างความเข้้าใจในสิ่่�งที่่�มีีความสนใจร่่วม
กััน หรืือวิิชาเรีียนที่่�จะเป็็นประโยชน์์ต่อ่ ทุุกคน”

นายกเทศมนตร�
ณ กรุงลอนดอน
จาซินดา อารเดิรน นิยมชมชอบอาหารธรรมดา
นายกฯ แหงนิวซีแลนด อยางขนมปงบริตชิ ไสกรอก
นายกรัฐมนตร�หญิง
ไมนา เชือ่ เลยวา เธอยอมรับ มัสตารดและมันบด แตไม
อายุนอยที่สุด
ตอความชืน่ ชอบในสิง่ ทีต่ รง ชื่นชอบทานผักผลไม
วัย 34 ป จากฟ�นแลนด
นิยมทานอาหารอิตาลี และ ขามกับเทรนดการบริโภค
อาหาร โดยชอบทานอาหาร
เมนูรักสุขภาพ
จำพวกแปง และชื่นชอบ
ในชีสเกือบทุกรูปแบบ

ซานนา มาร�

รศ. ดร.สุว�ทย
แซเตีย

อธิการบดี มจธ.
ชอบทานอาหารที่กินงาย หลากหลาย
เมนู แตถาปนขาวหมกไกกับมะละกอ
คืออาหาร และผลไมที่ชื่นชอบเปนพิเศษ

เด็กสาวนักเคลื่อนไหว
ทางสิ�งแวดลอมวัย 16
แนนอนวา นองเปนมังสวิรตั ิ
และยังแนะนำแอป Food
Monster สามารถเขาถึง
สูตรอาหารจากพืชไดมาก
กวา 15,000 สูตร

วลาดิเมียร ปูติน

ผูนำรัสเซีย
ชอบทานขาวและบักวีต
เมนูจากปลา ชอบสลัดที่
ทำจากมะเขือเทศ และแตง
กวาและไอศรีมรสพิสตาชิโอ

พลเอก

ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตร� ไทย
มักจะใจเตนกับขาวกะเพรา
เนือ้ ไขดาว

ขอบคุณภาพจากอินเทอร์เน็ต

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.
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ภาพประกอบโดย ปกรณ สุนทรรัตนานนท

กลุมงานการสื่อสารเชิงกลยุทธและการตลาด (สำนักงานอธิการบดี)
ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร�
126 ถนนประชาอ�ทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
pr@kmutt.ac.th
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