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THE WORD กองบรรณาธิิการ 

บทสััมภาษณ์

ผศ. ดร.มารอง ผดุงสิิทธิ์ิ�
ผู้้�ช่่วยอธิิการบดีีฝ่่ายบริหารการเงิิน ทรัพย์สิินและสิารสินเทศ 

การเปล่ี่�ยนแปลี่งของโลี่ก สิ่งผลี่กระทบต่่อความเปล่ี่�ยนแปลี่ง
ของเทคโนโลี่ย่
อย่่างที่่�เราได้้ที่ราบกััน ในระย่ะ 5 ปีี 10 ปีีที่่�ผ่่านมา วงกัารอุด้มศึึกัษา
เกัดิ้มก่ัารเปีลี่่�ย่นแปีลี่งด้ว้ย่เที่คโนโลี่ย่ ่ที่่�เราเรย่่กัวา่เปีน็  Technology 
Driven ที่่�ที่ำให้้กัารเร่ย่นกัารสอน ห้รือกัารให้้บที่เร่ย่นปีรับเปีลี่่�ย่นรูปี
แบบมาเป็ีนที่างออนไลี่น์  ด้้วย่เที่คโนโลี่ย่่ที่่�พััฒนาขึึ้�นมากั อย่่างเช่่น 
อนิเที่อร์เน็ต แลี่ะอุปีกัรณ์ใ์นกัารติด้ต่อสื�อสารต่าง ๆ  ซึึ่�งไม่จำเป็ีนต้องใช้่
คอมพัวิเตอร์ นั�งอยู่บ่นโต๊ะเพัื�อลี่อ็คอนิเขึ้า้อนิเที่อร์เนต็ เปิีด้เวบ็ไซึ่ต์เพัื�อ
ค้นห้าคอนเที่นต์ออนไลี่น์ ปีัจจุบันน่� ทีุ่กัคนม่อุปีกัรณ์์สื�อสารเคลี่ื�อนที่่�
ได้้ ไม่ว่าจะเปี็นโที่รศึัพัที่์สมาร์ที่โฟน ห้รือแที่็บเลี่็ต แลี่ะอินเที่อร์เน็ตที่่�
เขึ้า้ถึงึพัวกัเราได้ท้ี่กุัที่่� มคุ่ณ์ภาพัแลี่ะความรวด้เรว็สงูพัอในปีจัจบุนั คา่
ใช่้จ่าย่ในด้้านน่�กั็ลี่ด้ลี่งไปีมากั เพัราะฉะนั�นมันที่ำให้้ Education เขึ้้า
ถึึงได้้ทีุ่กัคน ไม่ว่าคุณ์จะเปี็นใคร คุณ์ก็ัสามารถึที่่�จะเขึ้้าถึึงคอนเที่นต์
ในเรื�องที่่�เกั่�ย่วขึ้้องกัับกัารศึึกัษาได้้ ตรงน่�คือเปี็นจุด้เปีลี่่�ย่นที่่�สำคัญที่่�
ที่ำให้้ที่างผู่้บริห้ารขึ้องมห้าวิที่ย่าลัี่ย่ต่าง ๆ ต้องกัลัี่บมานั�งคิด้ว่า เรา
จะคงรูปีแบบขึ้องกัารเร่ย่นกัารสอนแบบเดิ้ม เพัราะว่าโมเด้ลี่ที่่�เราใช้่
กัันอยู่่มันกั็ผ่่านร้อนผ่่านห้นาวมานาน โมเด้ลี่ขึ้องกัารที่่�นักัศึึกัษาเลี่ือกั
ห้ลี่ักัสูตรแลี่้วมห้าวิที่ย่าลี่ัย่กั็จะจัด้ราย่วิช่าให้้เร่ย่นตามห้ลัี่กัสูตรน่�ไปี 
ย่กัตัวอย่่างในระด้ับปีริญญาตร่เร่ย่น 4 ปีี พัอผ่่านกัารเร่ย่นกัารสอน
ไปีแต่ลี่ะช่ั�นปีี แลี่ะสอบผ่่านได้้ตามเกัณ์ฑ์์ กั็ได้้รับใบปีริญญาที่่�กัารันต ่

“มจธิ์. ก้าวทันความเปลี่่�ยนแปลี่ง รองรับ
ก้าวใหม�ด้วยเทคโนโลี่ย่ท่�ก้าวหน้า”

มจธ. ยืืนหยืดัท่่ามกลางเท่คโนโลยีืท่ี�เปลี�ยืนแปลง
Digitalization for KMUTT

จากความเปล่ี่�ยนแปลี่งท่ี่�เกิดข้ึ้�นจากวิกฤตการณ์์การแพร่ระบาด 

รวมท้ี่�งความเปล่ี่�ยนแปลี่งขึ้องโลี่กท่ี่�เกิดข้ึ้�นอย่างรวดเร็ว ที่ำาให้้

ผู้้้คนต้องปร้บต้ว องค์กรต้องม่การปร้บเปล่ี่�ยนทิี่ศที่าง ปร้บปรุง

กระบวนการที่ำางาน เพ่�อผู้ล้ี่กด้นให้้มห้าวิที่ยาล้ี่ย สามารถผู้ลี่ิต

กำาลี่้งคนระด้บส้งด้านวิที่ยาศาสตร์แลี่ะเที่คโนโลี่ย่ที่่�ม่ความร้้ ที่้กษะ

การที่ำางาน ที่้กษะที่างส้งคมแลี่ะที่้กษะการเรียนร้้ตลี่อดชี่วิต ตาม

ความตอ้งการขึ้องประเที่ศ มห้าวทิี่ยาล้ี่ยตอ้งสร้างสรรค์นว้ตกรรม

ด้านการศึกษา การเรียนการสอน การวิจ้ยแลี่ะบริการวิชีาการ 

ให้้เป็นองค์ความร้้แลี่ะผู้ลี่งานวิชีาการแลี่ะวิจ้ยในระด้บนานาชีาติ 

ตลี่อดจนสามารถองค์นำาความร้้ ไปขึ้้บเคล่ี่�อนการพ้ฒนาประเที่ศ

แลี่ะส้งคมไที่ยได้อย่างย้�งย่น เพ่�อให้้มห้าวิที่ยาล้ี่ยพ้ฒนาให้้ก้าว

ส่้การเป็น Sustainable Entrepreneurial University แลี่ะเป็น

มห้าวิที่ยาล้ี่ยชี้�นนำาระด้บโลี่กตามเป้าห้มายที่่ามกลี่างความกระแส

ขึ้องความเปล่ี่�ยนแปลี่ง ด้วยการนำาเอาเที่คโนโลี่ย่มาประยุกต์ใชี้ให้้

เกดิกระบวนการท่ี่�ม่ประสทิี่ธิภิาพ แลี่ะตอบโจที่ยค์วามตอ้งการขึ้อง

ส้งคม ประเที่ศชีาติอย่างย้�งย่นต่อไป

Digitalization for KMUTT : KMUTT Standing Firm Among the 

Changing Technology

Due to the changes incurred of the pandemic crisis and the 

rapid changes in the world, people, therefore, have to adapt to 

such changes and the university has to adjust its direction and 

improve the work processes in order to drive the organization 

to be able to produce high-competent manpower in science and 

technology so they are well equipped with knowledge and skills 

for work, social and lifelong learning to meet the needs of the 

country. The university has to create innovations in education, 

learning, teaching, research, and academic services to build up 

the body of knowledge and generate academic results and re-

search papers at the international level. Also, the knowledge 

gained can be utilized to drive sustainable development of the 

country and Thai society. As a result, the university shall be 

developed and become the Sustainable Entrepreneurial Univer-

sity and a leading world-class university as set goal, amid the 

changing trends, by applying technology to create efficient 

processes and sustainably serve the needs of the society and 

the country.
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ความสิำาคัญของเทคโนโลี่ย่ม่สิ่วนสิำาคัญในการพััฒนา แลี่ะ 
ขับเคลี่่�อนมหาวิทยาลี่ัย

นโยบาย แลี่ะกลี่ยุทธิ์์ ของ มจธิ์. กับการนำาเทคโนโลี่ย่มาใช้้

ว่าคุณ์ม่ความรู้ความสามารถึในสาขึ้าน่� อันนั�นคือเปี็นโมเด้ลี่ด้ั�งเด้ิม
แลี่้วมันกั็ใช่้มาแลี่้วกั็ยั่งรู้สึกัว่ามันม่ปีระสิที่ธิิภาพัแลี่้วกั็ย่ังม่ขึ้้อด้่อยู่่ 
แต่พับว่า ในปัีจจุบันบางที่่ระย่ะเวลี่าส่�ปีีที่่�นักัศึึกัษาคนห้นึ�งต้องใช้่
เวลี่าในกัารศึกึัษามนัอาจจะนานไปี โด้ย่เฉพัาะอย่า่งย่ิ�งเมื�อเกิัด้วิกัฤติ
โควดิ้ขึ้ึ�นมา เราจะพับวา่ความไมม่ั�นคงขึ้องสิ�งตา่ง ๆ  น่� อาจกัลี่าย่เปีน็
เรื�องที่่�ค่อนขึ้้างปีกัติไปีแลี่้ว นักัศึึกัษาอาจจะเขึ้้ามาเร่ย่นไม่ได้้ ค่าเลี่่า
เร่ย่นที่่�นักัศึึกัษาเคย่จ่าย่ได้้ คือคุณ์พั่อคุณ์แม่เคย่ที่ำงานแลี่้วม่ราย่ได้้
มั�นคง มนัอาจจะไมม่ั�นคงแลี่ว้ เพัราะฉะนั�นถึามวา่จะให้เ้ขึ้า commit 
กัับกัารเร่ย่นในมห้าวิที่ย่าลี่ัย่ 4 ปีีห้รือ 6 ปีีแลี่้วแต่ว่าเร่ย่นสาขึ้าอะไร 
โด้ย่ท่ี่�ไม่ที่ำอะไรอย่่างอื�นบางที่่มันอาจจะไม่ใช่่โมเด้ลี่ที่่�เห้มาะสมกัับ
โลี่กัในปัีจจบุนัตอ่ไปี  ที่าง มจธิ. เราก็ัตระห้นักัมานานแล้ี่ว กัพ็ัย่าย่าม
ที่่�จะปีรับกัารเร่ย่นกัารสอน คือให้้เขึ้าในรูปีแบบขึ้องโมเด้ลี่แบบให้ม่ 
ที่่�แต่ลี่ะคนไม่จำเปี็นต้องเลี่ือกัห้ลี่ักัสูตร แลี่้วกั็จะใช่้เวลี่า 4 ปีีในกัาร
เขึ้้าศึึกัษา ถึึงแม้ว่าเราย่ังม่โมเด้ลี่กัารเร่ย่นกัารสอนแบบนั�นอยู่่กั็ตาม 
เพัื�อตอบโจที่ย่ก์ัารศึกึัษาที่่�ตรงตามความตอ้งกัารที่่�แตกัตา่งกันัออกัไปี 

ห้นึ�งในนโย่บาย่สำคัญตามแผ่นกัลี่ยุ่ที่ธิ์ ฉบับที่่� 13 ขึ้องมห้าวิที่ย่าลี่ัย่ 
เปี็นห้นึ�งใน Strategic Objective ในกัารมุ่งเปี้าห้มาย่ที่่�จะองค์กัรที่่�
เปี็น high performance ได้้นั�น องค์กัรจะต้องคำนึงถึึงเรื�องกัารที่ำ 
Digitalization คอืกัาร Digital Transformation นั�นคอืกัารที่่�นำเอา
เที่คโนโลี่ย่่มาใช่้ในกัารปีรับปีรุงกัระบวนกัารที่ำงาน คือกัารที่่�ที่ำให้้
ขึ้อ้มลูี่อยู่ใ่นรูปีแบบที่่�เห้มาะสม  ปีรบัให้ข้้ึ้อมลูี่พัร้อมที่่�จะเอาถูึกัใช้่ใน
กัารวิเคราะห้์ แลี่ะสามารถึนำไปีใช่้ในกัารตัด้สินใจได้้ อย่่างโครงกัาร 
Master Data ที่่�ที่างมห้าวิที่ย่าลัี่ย่ด้ำเนินกัารอยู่่เพัื�อเป็ีนรากัฐาน
ในกัารที่ำ Digital Transformation เพัราะข้ึ้อมูลี่ต้องม่ความน่า 

เที่คโนโลี่ย่่ม่ความสำคัญอย่่างมากัโด้ย่เฉพัาะอย่่างย่ิ�งในภาวะที่่�เรา
ตอ้งที่ำงานในภาวะที่่�มโ่รคระบาด้ ห้รือในอนาคตมนัจะมว่กิัฤตกัารณ์์
อื�น ๆ  ที่่�ที่ำให้เ้ราต้องเรย่่น แลี่ะที่ำงานในรูปีแบบที่่�เราเรย่่กัว่า Hybrid 
บางครั�งเราอาจจะต้องมาที่ำงาน ปีระชุ่ม ห้รือมาเร่ย่น มาที่ำแลี่ปี ที่่�
มห้าวิที่ย่าลี่ยั่ แตเ่ที่คโนโลี่ย่0่tช่ว่ย่ให้เ้ราสามารถึที่ำงานห้รือเรย่่นในที่่�
ตา่ง ๆ  ได้ ้ผ่มขึ้ออนญุาตใช่ค้ำวา่ Work from anywhere แลี่ะ learn 
from anywhere ซึึ่�งแต่ลี่ะรูปีแบบก็ัจะม่จุด้ด้่จุด้ด้้อย่ไม่เห้มือนกััน 
ห้น้าที่่�ขึ้องมห้าวิที่ย่าลี่ัย่ มจธิ. กั็คือกัารที่่�ต้องออกัแบบกัระบวนกัาร 
Hybrid Learning แลี่ะ Hybrid Working ให้้เห้มาะสมกัับพัันธิกัิจ
แลี่ะเปี้าห้มาย่ขึ้องมห้าวิที่ย่าลี่ัย่ใน 5 ปีี 10 ปีีขึ้้างห้น้า 

เช่ื�อถืึอ แลี่ะเราจะต้องที่ราบว่าม่ห้น่วย่งานใด้เป็ีนเจ้าขึ้อง 
ห้น่วย่งานใด้เป็ีนผู่้ใช้่ ม่กัระบวนกัารในกัารที่ำ Change 
Management ขึ้องขึ้้อมูลี่ห้รือไม่ รวมไปีถึึงเรื�องความ
ปีลี่อด้ภัย่ขึ้องข้ึ้อมูลี่ต่าง ๆ ตรงน่�คือในส่วนขึ้อง Data 
Governance ซึ่ึ�งใน Strategic Objective คือจะเปี็น
เปี้าห้มาย่ห้นึ�งที่่�เราจะไปีถึึงตรงนั�นด้้วย่ ห้ลี่ังจากันั�นพัอ
เราม่ขึ้้อมูลี่ที่่�ด้่ Digitalization, Digital transformation 
เราจะต้องวิเคราะห์้ว่ากัระบวนงานไห้น ห้รือกัารที่่�เรา
ออกัแบบแลี่้วกั็ให้้บริกัารกัับบุคคลี่ ไม่ว่าจะเปี็นนักัศึึกัษา
ขึ้องเราเองห้รือบุคคลี่ต่าง ๆ เกั่�ย่วกัับกัารวิช่ากัาร แลี่ะกัาร
วิจัย่เราสามารถึที่่�จะให้้กัารบริกัารในรูปีแบบขึ้องดิ้จิตอลี่
ที่่�ม่ปีระสิที่ธิิภาพั แลี่ะตอบโจที่ย่์ได้้ด้่ขึ้ึ�นห้รือไม่ บางครั�ง
เราจะพับว่ากัระบวนกัารที่ำงานเดิ้มอาจจะต้องถึูกัปีรับ 
ในบางกัระบวนงานต้องออกัแบบขึ้ึ�นมาให้ม่ โด้ย่ที่่�ไม่ว่า
จะเปี็นกัารปีรับ ห้รือบางงานอาจจะต้องย่กัเลี่ิกั ห้รือจะ
ออกัแบบให้ม่ ต้องไม่ที่ำแบบ Manual เราจะกัารเน้นใช่้
ขึ้้อมูลี่ที่่�เปี็น Electronic จากัต้นน�ำไปีย่ังปีลี่าย่น�ำ ในที่่�น่� 
ห้มาย่ถึึงกัระบวนกัารตั�งแต่ผู่้ให้้บริกัารไปีจนถึึงผู่้ที่่�ได้้รับ
บริกัารควรจะเปี็นรูปีแบบ Digital ให้้ได้้มากัที่่�สุด้ เพัื�อสร้าง
ปีระสบกัารณ์์ที่่�ด้่ให้้กัับผู่้รับบริกัาร ไม่ว่าจะเปี็นนักัศึึกัษา 
ผู่ม้าตดิ้ต่อ ห้รอื ผู่ร้บับรกิัารวชิ่ากัาร อาจารย่ ์นกััวจิยั่ตา่ง ๆ  
แลี่ะรวมไปีถึึงบุคลี่ากัรขึ้องเราเองด้้วย่ ซึ่ึ�งกั็จะต้องที่ำ
กัระบวนงานบริกัารที่ั�งภาย่ใน แลี่ะส่วนขึ้องบริกัารที่่�ส่งไปี
ย่ังบุคคลี่ภาย่นอกัด้้วย่ 

อก่ัสว่นสำคญัที่่�จะขึ้บัเคลี่ื�อนให้เ้กิัด้ Digital Transformation 
ได้้นั�น มจธิ. ใช่้ 3 กลยุุทธ์์สำคััญ นั�นกั็คือ 

หนึ่่�ง คัือ Digital Mindset กัารสร้างแลี่ะปีลีู่กัฝัังให้้ทีุ่กัคน 
ไม่ว่าจะเปี็นบุคลี่ากัร นักัศึึกัษา ห้รือสมาชิ่กัที่่�เขึ้้ามาสู่
ระบบขึ้อง มจธิ. ม่มุมมอง ม่กัระบวนกัารคิด้ต่อกัารย่อมรับ
เที่คโนโลี่ย่่ให้ม่ ๆ แลี่ะสามารถึนำเอาเที่คโนโลี่ย่่มาผ่สม
ผ่สานกัับกัารที่ำงาน กัารเร่ย่นกัารสอนที่่�จะที่ำให้้เกัิด้
ปีระสิที่ธิิภาพัที่่�มากักัว่าเด้ิม เลี่ือกัใช่้เที่คโนโลี่ย่่ที่่�ม่อยู่่อย่่าง
ห้ลี่ากัห้ลี่าย่มาปีระยุ่กัต์ใช่้ให้้เห้มาะสมกัับงาน กัับกัลีุ่่มเป้ีา
ห้มาย่ ที่ำให้้กัระบวนกัารที่ำงานนั�นสั�นลี่ง ง่าย่ขึ้ึ�นในส่วน
ขึ้องผู่้ให้้บริกัาร แลี่ะผู่้รับบริกัารเกัิด้ความพัึงพัอใจจากั
ความสะด้วกัรวด้เร็ว ซึึ่�งจะส่งผ่ลี่ท่ี่�ด่้นำเอาเที่คโนโลี่ย่่มาใช่้
ให้้เกัิด้ปีระโย่ช่น์สูงสุด้ ย่่อมช่่วย่ให้้เกัิด้กัารปีรับเปีลี่่�ย่นได้้
อย่่างรวด้เร็ว

“ “3 กลยุุทธ์์สำำ�คััญ 
ในก�รขัับเคัล่�อน คั่อ

Digital Mindset
Digital Literacy 

และ Digital 
Leadership
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สอง คัือ Digital Literacy กัารม่ความเข้ึ้าใจ แลี่ะม่ทัี่กัษะพืั�น
ฐานในเช่ิงขึ้องกัารใช่้เที่คโนโลี่ย่่แลี่ะอุปีกัรณ์์ต่าง ๆ ซึ่ึ�ง มจธิ. ม่กัาร
สนับสนุน ส่งเสริมกัารเร่ย่นรู้ขึ้องทีุ่กัคนด้้วย่กัารฝัึกัอบรมที่ั�งภาย่ใน 
แลี่ะภาย่นอกั เพัื�อให้้ทีุ่กัคนม่ที่ักัษะ ม่ความรู้ในเรื�องขึ้องเที่คโนโลี่ย่่
ให้ม่ ๆ สำห้รับกัารนำไปีปีรับใช่้ในกัารที่ำงาน กัารเร่ย่นกัารสอนได้้ 
นอกัจากัน่� มจธิ. จะม่กัารนำเอา KMUTT4Life Platform ที่่�รองรับ
กัารเร่ย่นกัารสอนในรูปีแบบขึ้อง Micro-Credential มาปีรับใช่้ใน
กัารเที่รนนิ�งบุคลี่ากัรขึ้องเราเองด้้วย่เห้มือนกััน

สาม คัือ Digital Leadership ส่วนน่�เปี็นส่วนสำคัญมากั เพัราะ
กัารท่ี่�เราม่ผู่้นำองค์กัร ไม่ใช่่เฉพัาะผู่้บริห้ารระด้ับสูง แต่รวมไปีถึึง
ระด้ับห้น่วย่งาน ที่ั�งส่วนกัลี่างแลี่ะในระด้ับคณ์ะ สำนักัภาย่ใน มจธิ. 
ที่่�จะเปี็นผู่้ที่่�ต้องม่ที่ั�ง Digital Mindset แลี่ะ Digital Literacy ที่่�
ผ่ลี่ักัด้ันให้้องค์กัรสามารถึผ่่านอุปีสรรค แลี่ะความที่้าที่าย่ต่าง ๆ ใน
กัารนำเอาเที่คโนโลี่ย่ม่าใช้่ได้ส้ำเร็จ ซึ่ึ�งในกัระบวนกัารขึ้องกัารนำเอา
เที่คโนโลี่ย่เ่ข้ึ้ามาใช้่นั�น จะต้องผ่า่นกัระบวนกัารต่าง ๆ  มากัมาย่ อาจ
ม่อุปีสรรคในบางจุด้ กัารม่ผู่้นำที่่�เข้ึ้มแข็ึ้งในกัารจะร่วมมือกััน ช่่วย่
แกั้ไขึ้ปัีญห้า คิด้ห้าแนวที่างกัารปีรับปีรุง ไม่ย่่อท้ี่อก็ัจะสามารถึเป็ีน
ห้ลี่ักัในกัารขัึ้บเคลืี่�อนให้้ มจธิ. สามารถึก้ัาวไปีสู่สิ�งที่่�ด้่กัว่าได้้นั�นกั็
จะสำเร็จได้้ในที่่�สุด้

บทบาทท่�ต่้องปรับเปลี่่�ยนของผ้้ท่�เก่�ยวข้อง แลี่ะการปรับต่ัว

ความท้าทายท่�เกิดข้้นจากการนำาเอาเทคโนโลี่ย่มาใช้้

ฝากถึึงทุกคนท่�เก่�ยวข้อง

ตรงน่�คิด้ว่าทีุ่กัคนผ่่านมาได้้ โด้ย่เฉพัาะอย่่างย่ิ�งในช่่วง 2 ปีีน่�กั็ 
น่าจะคุ้นเคย่กัันด้่อยู่่แล้ี่วกัับกัารที่่�ต้องใช่้เที่คโนโลี่ย่่ ผ่มเช่ื�อว่าเรื�อง
ขึ้องกัารใช่้อุปีกัรณ์์ไม่ม่ปัีญห้ากัับที่าง มจธิ. เพัราะเราม่กัารจัด้
อบรมให้้ความรู้แกั่บุคลี่ากัร ห้รือนักัศึึกัษาอย่่างสม�ำเสมอในเรื�อง
ต่าง ๆ ที่่�เป็ีนเรื�องให้ม่ ห้รือเป็ีนเรื�องที่่�พัย่าย่ามผ่ลัี่กัด้ันในช่่วงนั�น 
อย่่างในช่่วงที่่�ผ่่านมา มห้าวิที่ย่าลี่ัย่ได้้ม่กัารพััฒนาระบบงานที่่�เรา
เร่ย่กัว่าเปี็น “Document Management System” ซึ่ึ�งเปี็นกัาร 
Digitization เอกัสาร แลี่ะกัารวางระบบ เพืั�อที่ำให้้เอกัสารเห้ลี่่าน่�
สามารถึที่่�จะถึกูันำสง่ไปีตามห้น่วย่งาน แลี่ะผ่า่นผู่บ้งัคบับญัช่าตา่ง ๆ  
ได้้ โด้ย่ที่่�ไม่ต้องผ่่านแฟ้มกัระด้าษแบบปีกัติ โครงกัารน่�ืยั่งม่กัารนำ
เอาเที่คโนโลี่ย่ ่Digital Signature มาใช้่เพัื�อความปีลี่อด้ภัย่ เพัราะวา่
เอกัสารห้ลี่าย่ ๆ  อย่่างมค่วามสำคัญในแง่ขึ้องความถูึกัต้องขึ้องเอกัสาร 
แลี่ะผู่ท้ี่่�มอ่ำนาจในกัารอนมุตักิัไ็มอ่ย่ากัที่่�จะอนมุตัไิปีโด้ย่ที่่�ไมแ่นใ่จวา่
ในอนาคตจะเกัิด้อะไรขึ้ึ�น เราจะต้องให้้ความสมดุ้ลี่ระห้ว่างความ 
คลี่่องตัวขึ้องกัารที่ำงาน แลี่ะกัฏระเบ่ย่บท่ี่�ห้น่วย่งานรัฐย่ังต้องพึัง
ปีฏิบตั ิเรื�องขึ้องกัารที่ำ Digitization แลี่ะกัาร Digital Transformation 
ไม่ได้้ม่แค่เรื�องขึ้องเที่คโนโลี่ย่่อย่่างเด่้ย่ว แต่ที่่�จริงคือม่กัารพััฒนา
แลี่ะอยู่่ในระห้ว่างกัารออกัแบบแลี่ะพััฒนาระบบต่าง ๆ ค่อนขึ้้าง
มากั ที่ั�งกัารปีรับปีรุงระบบเด้ิมที่่�เราใช่้อยู่่ ห้รือกัารพััฒนาระบบ
ให้ม่แลี่ะย่กัเลี่ิกักัารใช่้ขึ้องเกั่าไปี เพัื�อให้้เห้มาะกัับสถึานกัารณ์์ แต่
ส่วนที่่�สำคัญกัว่านั�นจะเปี็นเรื�องขึ้องกัารปีรับปีรุงกัระบวนงาน
ที่่�เราที่ำ ที่ั�งกัระบวนกัารภาย่ใน เพืั�อที่่�จะให้้คนขึ้องเราสามารถึ
ที่ำงานได้้ตามฟังกั์ช่ันขึ้องตัวเอง แลี่ะกัารที่ำงานระห้ว่างห้น่วย่
งานร่วมกัันได้้แบบคล่ี่องตัว แลี่ะรวด้เร็วมากัขึึ้�น ลี่ด้เวลี่าในกัาร
ติด้ต่อสื�อสาร ลี่ด้เวลี่าขึ้องกัระบวนงาน จัด้กัารเรื�องขึ้องข้ึ้อผ่ิด้
พัลี่าด้ในกัารที่ำงาน ซึ่ึ�งตรงน่�ที่างมห้าวิที่ย่าลี่ัย่ม่โครงกัารพััฒนา
กัระบวนงาน (Process Improvement) ด้้วย่กัารที่ำ Daily 
Management ตรงน่�กั็จะเปี็นสิ�งที่่�เราต้องปีรับปีรุงโด้ย่เร่งด้่วน

ความที่้าที่าย่ขึ้องกัารนำเอาเที่คโนโลี่ย่่มาใช้่ นอกัเห้นือจากั
เรื�องขึ้องกัารเลี่อืกัเที่คโนโลี่ย่แ่ลี่ะออกัแบบเที่คโนโลี่ย่ใ่ห้เ้ห้มาะ
สมแลี่้ว ด้้วย่ความที่่� มจธิ. เปี็นสถึาบันกัารศึึกัษาที่่�ม่ความคิด้
กั้าวห้น้า นโย่บาย่ค่อนขึ้้างลี่�ำสมัย่ กั็ม่ผ่ลี่ที่ำให้้แนวคิด้แลี่ะ
นโย่บาย่มก่ัารเปีลี่่�ย่นแปีลี่งค่อนข้ึ้างเร็ว เพัื�อที่่�จะให้ทั้ี่นตอ่กัาร
เปีลี่่�ย่นแปีลี่งขึ้องโลี่กั สำห้รับคนพััฒนาเที่คโนโลี่ย่่นั�น กัารที่่�
ความต้องกัารเปีลี่่�ย่นไปีมากั ๆ กัารพััฒนากั็จะที่ำได้้ย่ากัขึ้ึ�น 
เพัราะกัารที่ำงานต้องใช้่เวลี่าในกัารพัฒันาอย่า่งมข่ึ้ั�นตอน รวม
ที่ั�งกัารเปีลี่่�ย่นแปีลี่งขึ้องตัวเที่คโนโลี่ย่่ที่่�เร็ว จึงต้องม่กัารเลี่ือกั
ใช่้ให้้เห้มาะสม ตรงความต้องกัารขึ้องผู่้ใช่้ด้้วย่  ซึ่ึ�งเปี็นความ
ที่้าที่าย่ในปีระเด้็นที่่�ห้นึ�ง ส่วนอ่กัปีระเด้็น คือ เมื�อม่กัารนำ
เที่คโนโลี่ย่ใ่ห้ม่ ๆ   เข้ึ้ามาใช่ท้ี่ด้แที่นกัารที่ำงานแบบเด้มิ ที่กััษะ
ขึ้องผู่ใ้ช้่งานเที่คโนโลี่ย่ก็่ัเป็ีนปัีจจัย่สำคัญที่่�จะที่ำให้ก้ัาร Digital 
Transformation นั�นเกัิด้ขึ้ึ�นได้้ กัาร Reskill Upskill จึงเปี็น
สิ�งท่ี่�จำเปีน็อย่า่งมากั นอกัจากันั�น มจธิ. พัย่าย่ามเปิีด้เวที่ใ่ห้ทุ้ี่กั
คนที่่เกั่�ย่วขึ้้องได้้เขึ้้ามาม่ส่วนร่วมในกัารระด้มความคิด้ ให้้ขึ้้อ
เสนอแนะในกัารออกัแบบกัระบวนกัารที่ำงานต่าง ๆ รวมถึึง
ขึ้อ้ด้ข้่ึ้อเสย่่ที่่�เกิัด้จะขึึ้�น เพัื�อให้ทุ้ี่กัคนได้ม้ส่่วนร่วม เป็ีนกัลี่ไกัใน
กัารสรา้งความเปีลี่่�ย่นแปีลี่งน่�ไปีพัรอ้มกันักับัมห้าวทิี่ย่าลี่ยั่ ตรง
น่�กั็ถึือว่าเปี็นสิ�งที่่�ที่้าที่าย่ 2 ปีระเด้็นสำห้รับในมุมมองขึ้องผ่ม

ผ่มคิด้ว่าทีุ่กัคนเขึ้้าใจอยู่่แลี่้วว่าต้องปีรับตัวในระด้ับห้นึ�งด้้วย่
สถึานกัารณ์์บังคับ เพัราะเราไม่สามารถึที่่�จะจัด้กัารเร่ย่นกัาร
สอนแบบเด้ิมที่่�มห้าวิที่ย่าลี่ัย่ได้้ ทีุ่กัอย่่างเปีลี่่�ย่นแปีลี่ง ทีุ่กัคน
ต้องปีรับตัว ตรงน่�ก็ัต้องฝัากัเปี็นแนวคิด้ให้้กัับทีุ่กัคน มจธิ. 
พัย่าย่ามที่่�จะปีรับกัระบวนกัารเรย่่นกัารสอนแลี่ะกัารให้บ้รกิัาร
ด้า้นกัารศึึกัษาให้อ้ยู่ใ่นรปูีแบบที่่�ตอบโจที่ย่ก์ัารศึึกัษาในปีจัจบุนั
เพัราะ มจธิ. เช่ื�อมั�นวา่ “Everywhere is for learning,  Every 
time is learning, Everyone is an educator” ที่ำให้้เรา
สามารถึปีรับตัวในภาวะวิกัฤตกัารณ์์ Digital Disruption ได้้
อย่่างแน่นอน
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Interview with
Asst. Prof. Dr. Marong 
Phadoongsidhi 
Assistant to the President for Property 
and Finance

“KMUTT Keeping Pace with Changes 
• Preparing for the New Steps with 
Advanced Technology”
As we have already known that in the past 5-10 years, 
there were changes in technology to the circle of higher 
education called “Technology Driven” causing learning 
and teaching or giving assignments must be done online. 
With the increasingly developed technology that enabling 
people to access anywhere, anytime and all over the 
world, it becomes a major turning point for us to adjust 
our learning model to be appropriate and respond to the 
different needs of education. 

One of the key policies in the University’s 13th Strategic 
Plan which is one of the Strategic Objectives is becoming 
a high-performance organization. In order to achieve so, 
the organization must take into account the “Digitalization” 
that is “Digital Transformation” or applying technology to 
improve work processes. It is to manage data in a proper 
format, modify data to be well-prepared for analysis, and 
be utilized for decision-making, for example, the Master 
Data project in the university’s implementation process to 
be  the foundation of digital transformation. As data must 
be reliable and we must know which unit is the owner, 
which unit is the user and if there is a change management 
process for data including data security which is a part 
of Data Governance. This is also a part of the Strategic 
Objective that we aim to achieve. After we have good data, 
we have to analyze whether or not the work processes or 
the data served to people, whether they are our students 
or individuals involved in academics and research, and the 
digital format services we have provided are efficient and 
respond to the needs. Sometimes, we will find that the 
former work processes may need to be modified and some 
processes must be redesigned. No matter if there is any 
modification or cancellation of some works, it must not 
be done manually. We will focus on using electronic data 
from upstream to downstream. In this case, it means that 
the process beginning from the service provider through 
to the service recipient should be in digital format as much 
as possible to create a good experience for the service 
recipients, whether they are students, visitors or recipients 
of academic services, instructor, researchers and including 
our own personnel. This will need to implement both the 
internal service process and the service part provided for 
the external people.  

Another important factor that will drive the success of 
the creation of Digital Transformation is KMUTT’s 3 key 
strategies, which are: 

First, Digital Mindset:  This is to create and cultivate the 
perspective and thinking process of new technology 

acceptance for everyone, whether they are university 
personnel, students, or members accessing KMUTT’s 
systems. Moreover, they can combine technology with their 
work, learning and teaching for increasing efficiency and 
choose various available technologies to apply properly to 
their work and target group to shorten the work process 
and make it easier.  Both the service provider and service 
recipients will be satisfied with the convenience and speed 
which shall bring about good results as we shall achieve the 
maximum benefits from utilizing such technology and it will 
finally help expedite the transformation.   

Second, Digital Literacy: This is to understand and have 
basic skills in using technology and other equipment that 
KMUTT has supported and encouraged everyone to learn 
by providing both internal and external training so everyone 
shall have skills and knowledge of the new technology for 
applying to work, study and teaching. In addition, KMUTT 
shall apply the KMUTT4Life Platform that supports learning 
and teaching in the form of Micro-Credential for training 
our personnel. 

Third, Digital Leadership: This part is significant because 
our organization leaderships are not limited only to the 
top management but also those at the unit level, both in 
the central office and at the faculty level. Personnel in the 
Offices within KMUTT must possess both Digital Mindset and 
Digital Literacy that will drive the organization to successfully 
overcome obstacles and challenges in implementing 
technology. In the process of implementing technology, we 
may face some obstacles. Having strong leaderships to work 
together, help solve problems, find ways to improve and 
never give up will certainly be essential for driving KMUTT 
to step for the better and eventually be successful. 

I think everyone has already understood that we have to 
adapt ourselves to a certain extent to the forced situations 
as we cannot manage the same old way of learning and 
teaching at our university. Things have changed, we must 
adapt to that. At this moment, I’d like to give you all some 
ideas that KMUTT is trying to adjust the teaching and learning 
process and provide educational services in a way to meet 
the current needs of education because KMUTT believes 
that “Everywhere is for Learning, Every Time is Learning, 
Everyone is an Educator” and this will definitely enable us 
to adapt to the Digital Disruption crisis.
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ธินากร กรุงศรี

“ “

นักศึกษาเก่าภาควิช้าวิศวกรรมคอมพัิวเต่อร์
คณะวิศวกรรมศาสิต่ร์ รุ่นท่� 16

ปีท่�เข้าศึกษา 2545

คุณอต่ิช้าญ เช้ิงช้วโน
(อ๋� Spin9)

บางมดเป็็นมหาวิิทยาลััยท่�ให้ส่่วินผส่มของ
วิิชาการ กิจกรรม ส่าระ ควิามบันเทิง
ควิามส่นใจเฉพาะทาง ได้อย่างส่มดุลั

ลังตััวิมากท่�สุ่ด

แนะนำาตััว “รุ่่่นพี่่�”
สวัสด้่ครับ อติิชาญ เชิงชวโนึ่ (อ๋� spin9) ภาควิช่าวิศึวกัรรม

คอมพัวิเตอร ์คณ์ะวศิึวกัรรมศึาสตร์ ปีเีขึ้า้เรย่่น 2545 รุน่ CPE16 

ปีัจจุบันเปี็น Content Creator / YouTuber ช่่อง spin9

ความท่รุ่งจำาสมัยืเรุ่ียืนท่ี� “บางมด”
ผ่มจบมาห้ลี่าย่ปีีแล้ี่ว แลี่ะกั็ไม่ได้้เปี็นเด้็กัที่่�ตั�งใจเร่ย่นอะไร

มากัมาย่ อาจจะจำทุี่กัอย่่างไม่ได้้ชั่ด้เจนขึ้นาด้นั�น แต่สิ�งที่่�จำ

ได้้ด่้คือ บางมด้เป็ีนมห้าวิที่ย่าลัี่ย่ท่ี่�ให้้ส่วนผ่สมขึ้องวิช่ากัาร 

กัิจกัรรม สาระ ความบันเที่ิง ความสนใจเฉพัาะที่าง ได้้อย่่าง

สมดุ้ลี่ ลี่งตัวมากัท่ี่�สุด้ ม่พัื�นที่่�สำห้รับความช่ื�นช่อบขึ้องทุี่กัคน 

ที่ำให้้มันเปี็นสถึานที่่�ท่ี่�เรารู้สึกัสบาย่ใจอยู่่เสมอ จากัตอนแรกัที่่�

กัลี่ัวว่ามห้าวิที่ย่าลัี่ย่จะเป็ีนสถึานที่่�ท่ี่�น่าเบื�อ แต่บางมด้ไม่ได้้ให้้

ความรู้สึกันั�นเลี่ย่ ที่ั�งเพัื�อน รุ่นพั่� อาจารย่์ ที่่�ให้้คำปีรึกัษาในทีุ่กั

เรื�องอย่่างด้่ เปี็นเสน่ห้์ขึ้องที่่�น่�เลี่ย่นะ

คิดว่าอััตัลักษณ์์ขอังเด็กบางมดคือัอัะไรุ่
ถึา้ให้เ้ลืี่อกัอตัลี่กััษณ์ม์าอย่า่งนึง อย่ากัเลืี่อกัความไม่ย่อมแพ้ัขึ้อง

เด้ก็ับางมด้นะ สมัย่เรย่่นผ่มได้เ้ห็้นเด็้กับางมด้เขึ้า้แข่ึ้งขึ้นัในห้ลี่ากั

ห้ลี่าย่ราย่กัาร แขึ้่งหุ้่นย่นต์ แขึ้่งเขึ้่ย่นโปีรแกัรม ห้รือแม้กัระที่ั�ง

แขึ้่งด้นตร่ ที่่�แม้ว่าช่ื�อช่ั�นขึ้องบางมด้อาจจะไม่ได้้ถึูกัเกั็งว่าเปี็นที่่�

ห้นึ�ง แตค่วามไมย่่อมแพั ้ความสูสุ้ด้ตัวขึ้องบางมด้ เปีน็เอกัลัี่กัษณ์์

ที่่�โด้ด้เด้่นมากัในกัารแขึ้่งขึ้ันแที่บจะทีุ่กัครั�ง 

คดิว่าเท่คโนโลยีืดจิิท่ลัมผีลต่ัอัการุ่เรีุ่ยืนรุ้่�หรืุ่อัไม่อัย่ืางไรุ่
ม่ผ่ลี่แน่นอน เที่คโนโลี่ย่่ด้ิจิที่ัลี่ช่่วย่ให้้นักัเร่ย่นนักัศึึกัษาสามารถึ

เขึ้า้ถึงึข้ึ้อมลูี่จำนวนมห้าศึาลี่ได้ง่้าย่เพ่ัย่งแคป่ีลี่าย่นิ�วคลิี่กั เพัราะ

ฉะนั�นกัแ็ปีลี่ว่ากัารเรย่่นรู้จะเกิัด้ขึ้ึ�นได้อ้ย่า่งรวด้เรว็ แลี่ะเปีน็กัาร

เรย่่นรูแ้บบที่่�ลี่งลี่กึัได้ม้ากักัวา่เด้มิ ที่ำให้น้กััเรย่่นเขึ้า้ใจเรื�องที่่�ย่ากั

ได้ง้า่ย่ขึ้ึ�น ลี่องคดิ้ตวัอย่า่งงา่ย่ๆ วา่แตก่ัอ่นเราเร่ย่นรู้ผ่า่นที่างห้นา้

กัระด้าษห้นังสือเปี็นห้ลี่ักั ซึ่ึ�งเปี็นกัารเร่ย่นรู้แบบสองมิติ แลี่ะ

เร่ย่นรู้ด้้านเด้่ย่ว แต่เมื�อม่เที่คโนโลี่ย่่ด้ิจิที่ัลี่ไม่ว่าจะเปี็นอุปีกัรณ์์

อย่า่งสมารท์ี่โฟนห้รอืแที่บ็เลี่ต็ที่่�มาพัรอ้มความสามารถึในกัารที่ำ 

Augmented Reality กั็ที่ำให้้สิ�งที่่�เคย่อยู่่บนห้น้ากัระด้าษออกั

มาโลี่ด้แล่ี่นบนจอให้เ้รามป่ีฏิสมัพัันธ์ิด้ว้ย่ได้ ้ความเข้ึ้าใจก็ัเกัดิ้ขึ้ึ�น

ได้้รวด้เร็วกัวา่เกัา่ ห้รอืในช่ว่ง 2 ปีทีี่่�ผ่า่นมาที่่�คนที่ั�วโลี่กัตอ้งลี่อ็ค

ด้าวน์เพัราะกัารแพัร่ระบาด้ขึ้องไวรัส ห้ากัไม่ม่เที่คโนโลี่ย่่ด้ิจิที่ัลี่

ที่่�ช่ว่ย่ให้เ้ราย่า้ย่กัารเรย่่นกัารสอนมาสูโ่ลี่กัออนไลี่นไ์ด้ ้กัารศึกึัษา

กั็คงต้องห้ยุ่ด้ช่ะงักัลี่ง
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คิดเห็นอัยื่างไรุ่กับการุ่เรุ่ียืนการุ่สอันในปัจจุบัน
ผ่มเรย่่นจบมาห้ลี่าย่ปีีแล้ี่วแลี่ะไมค่อ่ย่ได้ม้โ่อกัาสเข้ึ้าไปีข้ึ้องเก่ั�ย่ว

กัับระบบกัารศึึกัษาปัีจจุบันสักัเท่ี่าไร ด้ังนั�นอาจจะตอบข้ึ้อน่�

ย่ากัสักัห้น่อย่ แต่กั็เช่ื�อว่าความกั้าวห้น้าด้้านเที่คโนโลี่ย่่ บวกักัับ

ตน้ทุี่นที่่�ถูึกัลี่งที่่�ที่ำให้้เที่คโนโลี่ย่ต่่างๆ ถึกูัเข้ึ้าถึงึได้ง่้าย่ขึึ้�นก็ันา่จะ

ช่่วย่ผ่ลัี่กัด้ันให้้กัารเร่ย่นกัารสอนในปัีจจุบันม่คุณ์ภาพัด้่ขึึ้�นกัว่า

สมัย่ที่่�ผ่มย่ังเปี็นนักัศึึกัษาอยู่่ครับ แถึมน้องๆ ทีุ่กัวันน่�กั็ม่เครื�อง

มือในกัารเร่ย่นรู้ที่่�ครบพัร้อมมากัขึ้ึ�นด้้วย่

คิดว่าการุ่เรุ่ียืนรุ่้�ในยื่คดิจิท่ัลควรุ่เป็นอัยื่างไรุ่
กัารเร่ย่นรู้ในยุ่คดิ้จิที่ัลี่ควรเป็ีนกัารเร่ย่นรู้ที่่�ครูผู้่สอนช่่วย่

สนับสนุนให้้เด้็กันักัเร่ย่นนักัศึึกัษาใช่้เครื�องมือที่่�ม่อยู่่ในกัารห้า

คำตอบด้้วย่ตัวเอง เพัราะห้นึ�งในทัี่กัษะท่ี่�จำเป็ีนมากัในยุ่คสมัย่

ให้ม่กั็คือที่ักัษะท่ี่�จะรู้ว่าเราจะค้นห้าสิ�งที่่�เราต้องกัารจะรู้ได้้จากั

ที่่�ไห้นท่ี่ามกัลี่างข้ึ้อมูลี่จำนวนมากัที่่�อยู่่บนโลี่กัออนไลี่น์ แลี่ะ

จะกัลี่ั�นกัรองขึ้้อมูลี่เห้ลี่่าน่�อย่่างไรให้้ได้้สิ�งที่่�เป็ีนปีระโย่ช่น์แลี่ะ

ตอบโจที่ย่์ได้้มากัที่่�สุด้

ฝากถึึงท่่กคนท่ี�สนใจในดิจิท่ัล
ผ่มมองว่าความสนใจในด้ิจิทัี่ลี่เปี็นเรื�องที่่�เร่ย่นรู้ได้้ไม่ม่วันห้มด้

แลี่ะจำเป็ีนต้องอัพัเด้ตความรู้อยู่่เรื�อย่ๆ ด้้วย่ สิ�งที่่�เรารู้ในวันน่�

ไมแ่นอ่ก่ัไมก่่ั�ปีีขึ้า้งห้นา้อาจจะถึกูัปีรบัเปีล่ี่�ย่นให้มแ่ลี่ะใช่ไ้มไ่ด้อ้ก่ั

ตอ่ไปีแลี่ว้ ด้งันั�นกัารอา่นเพัื�ออัปีเด้ตตวัเองอย่่างอย่่างสม�ำเสมอ

จึงเป็ีนเรื�องจำเป็ีนโด้ย่เฉพัาะอย่่างย่ิ�งห้ากัเราอยู่่ในสังคมกัาร

ที่ำงานที่่�ม่กัารแข่ึ้งขัึ้นสงู ห้ากัเรามองเห้น็เที่รนด้ก์ัอ่นลี่ว่งห้นา้วา่

เที่คโนโลี่ย่ไ่ห้นกัำลี่งัจะมาแลี่ะร่บห้ย่บิมาใช่เ้พัิ�มปีระสิที่ธิภิาพัตัว

เองกั็จะที่ำให้้เราได้้เปีร่ย่บคู่แขึ้่งได้้

คตัิปรุ่ะจำาใจท่ี�ยืึดถึือัในการุ่ใช้�ช้ีวิตั และการุ่ท่ำางาน
ผ่มถึือคติว่าเราควรผ่ลี่ักัด้ันให้้ตัวเองที่ำในสิ�งที่่�ย่ากั ออกัจากั 

comfort zone มาที่ำในเรื�องที่่�ถึึงแม้จะที่ำให้้เรากัลี่ัว กัังวลี่ ห้รือ

ปีระห้ม่าจนนอนไม่ห้ลัี่บ แต่เรารู้ว่าผ่ลี่ลัี่พัธ์ิที่่�ออกัมาจะคุ้มค่า

แน่ๆ กัารที่้าที่าย่ให้้ตัวเองที่ำในเรื�องที่่�ย่ากัแลี่ะที่้าที่าย่อยู่่เสมอ

กั็จะที่ำให้้เราไม่ห้ยุ่ด้อยู่่กัับที่่�แลี่ะที่ำให้้เราเกั่งขึ้ึ�นได้้ในทุี่กัๆ วัน

แตใ่นขึ้ณ์ะเด้ย่่วกันัก็ัตอ้งเรย่่นรูท้ี่่�จะปีลี่อ่ย่วางด้ว้ย่ ในช่ว่ติเราจะ

ม่ทัี่�งเรื�องที่่�ที่ำได้ส้ำเรจ็แลี่ะที่ำได้ไ้มส่ำเรจ็ ห้ากัที่ำได้ส้ำเรจ็กัจ็งด้่

ใจแลี่ะฉลี่องความสำเร็จ แต่วนัไห้นที่่�พัลี่าด้พัลี่ั�งก็ัตอ้งรูจั้กัปีลี่อบ

ปีระโลี่มตวัเองให้เ้ปีน็ ให้เ้วลี่ากับัความผ่ดิ้ห้วงั แลี่ว้ตอ้งลี่กุัขึ้ึ�น ปีดั้

ฝัุ�น ย่ักัไห้ลี่่นิด้ห้น่อย่แลี่้วเด้ินต่อ

Let’s get to know Bangmod senior
Mr. Aticharn Choengchavano (Ou Spin9), Content Creator / YouTuber of Spin9 Channel
Hello. I am Aticharn Choengchavano, a former student of the Computer Engineering Department. I am currently a Content Creator / YouTuber 
at Spin9 Channel. While studying at Bangmod, my impression was that Bangmod had offered just the right and balanced mix of academics, 
activities, substances, amusement and specific interest. For my interest in digital, there are endless matters that we can learn and it is 
necessary to update that knowledge regularly and utilize them as a competitive edge.  More importantly, we should drive ourselves to do 
complex and challenging things as the outcome shall be worthwhile.  
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มจธ. “ประกาศเจตนารมณ์์ลดการ 
ปลดปล่อยคาร์บอนสุุทธิิเป็นศูนย์ 
ภายในปี ค.ศ. 2040 ของ มจธิ. (KMUTT 
Carbon Neutrality 2040)” โดย
การเพิ่่�มการใช้้พิ่ลัังงานหมุนเวีียน การ
เพิ่่�มประส่ิทธภ่าพิ่พิ่ลังังานในอาคารแลัะ
การเด่นทาง การใช้้ทรัพิ่ยากรอย่างคุ้ม
คา่แลัะการปลูักปา่เพิ่่�อดูดกลับัคาร์บอน
เพิ่่�อให้เก่ดการวีางแผน สินับสินุน
สิ่งเสิร่ม ประสิานงาน แลัะสิ่�อสิาร 
รวีมทั�งการบูรณาการแลัะปฏ่ิบัติ่ติาม
นโยบายด้านการพิ่ัฒนาอย่างยั�งย่น

สิป.อวี. โดยคณะอนุกรรมการโครงการ
พิ่ลั่กโฉมมหาวี่ทยาลััย (Reinventing 
University) ภายใติ้กรอบนโยบาย
กระทรวีงการอุดมศึึกษา วี่ทยาศึาสิติร์ 
วี่จัยแลัะนวีัติกรรม ร่วีม “ประชุุมการ
รายงานความก้าวหน้าโครงพลิกโฉม
ระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย 
2564” ในรอบ 6 เด่อนของโครงการ
การศึึกษาแลัะพิ่ัฒนาทักษะแลัะ
สิมรรถนะที�จำเป็นเพิ่่�อติอบสินอง
แรงงานแห่งอนาคติ ผ่านการประชุ้ม
ออนไลัน์ดว้ียระบบ Microsoft Teams 
โดยมีผู้บร่หาร มจธ. นักวี่จัยโครงการ 
แลัะเจ้าหน้าที�สิำนักงานยุทธศึาสิติร์ 
แลัะทีมสิหวี่ทยาการ เข้าร่วีมประชุ้ม
ในครั�งนี�

มหาวีท่ยาลัยัเทคโนโลัยพีิ่ระจอมเกล้ัาธนบรุี 
โดยการนำของ รศึ.ดร.สิุวี่ทย์ แซ่่เติีย 
อธ่การบดี พิ่ร้อมด้วียผู้บร่หาร แลัะ
บุคลัากรของมหาวี่ทยาลััย  “นำผ้้า
กฐิินไปถวายแด่พระสุงฆ์์จำพรรษา”
ณ วีัดรางบัวี อ.จอมบึง จ.ราช้บุรี

มจธ. จดัพธิิลีงนามบนัทกึข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) กับจังหวัดชิุมาเนะ 
ประเทศญีี่�ปุ�น” ผสิานควีามร่วีมม่อใน 
การสิร้างโอกาสิการเจรจาธุรกจ่ระหว่ีาง
ผู้ประกอบไทย แลัะผู้ประกอบการจาก
จังหวัีดช้่มาเนะ รวีมถึงการแลักเปลัี�ยน
ควีามรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลัยี แลัะ
การพิ่ัฒนางานว่ีจัย เพิ่่�อเพิ่่�มมูลัค่าการ
บร่การแลัะส่ินค้า เพ่ิ่�มโอกาสิในการ 
ทำธุรก่จร่วีมกันในอนาคติ ณ อาคาร 
เคเอกซ์่ กทม.

พิ่ลัเอก กัมปนาท รุดด่ษฐ์์ องคมนติรี
ประธานกรรมการบร่หารมูลัน่ธ่โครงการ
หลัวีง เด่นทางเข้าเยี�ยมช้มมหาว่ีทยาลััย
เทคโนโลัยีพิ่ระจอมเกลั้าธนบุรี (มจธ.)  
“ประชุุมหารือความร่วมมือและ
สุนับสุนุนทางวิชุาการ และด้านอื�นๆ 
ระหวา่งมลูนธิิโิครงการหลวงและมจธิ. 
ในระยะตอ่ไป (ป ีพ.ศ. 2564 - 2570)” 
โดยมี รศึ. ดร.สิุวี่ทย์ แซ่่เติีย  อธ่การบดี
พิ่รอ้มคณะผูบ้ร่หาร รว่ีมใหก้ารติอ้นรบั 
แลัะนำเยี�ยมช้มมหาวี่ทยาลััย 

คณะผู้บร่หาร  มจธ. เด่นทางไป “เยี�ยม
ชุมการดำเนินงาน และสุ่งมอบรถ
จักรยานยนต์ไฟฟ้าฮอนด้า รุ่น PCX 
Electric ให้กับฟาร์ม SAFETist” 
เพิ่่�อสินับสินุนแนวีค่ดที�จะเปลัี�ยน “คน
สิ่งยา (เสิพิ่ติ่ด)” ในชุ้มช้นเป็นคน “สิ่ง
ผักปลัอดสิารพิ่่ษ” สิร้างอาช้ีพิ่ใหม่  
“Veggie Delivery” แลัะสิ่งเสิร่ม
แหลั่งเรียนรู้ในชุ้มช้นรอบ มจธ. ภายใติ้
แนวีค่ดการบูรณาการเพ่ิ่�อให้เก่ดควีาม
สิามารถสิู่ควีามยั�งย่น 

4 พี่ฤศจิกายืน 2564

19 พี่ฤศจิกายืน 2564

9 พี่ฤศจิกายืน 2564

18 พี่ฤศจิกายืน 2564

13 พี่ฤศจิกายืน 2564

17 พี่ฤศจิกายืน 2564

22 พี่ฤศจิกายืน 2564
คณะผู้ บ ร่ ห า รจากสิถาบั นวีั คซ่ี น 
แห่งช้าต่ิ พิ่ร้อมคณะผู้เช้ี�ยวีช้าญ “เข้า
เยี�ยมชุมห้องปฏิิบัตกิารเฉพาะทางด้าน
การวิเคราะห์และทดสุอบคุณ์สุมบัติ
ของยาชุีววัตถุและวัคซีีน (BPCL)” 
ณ ช้ั�น 4 อาคารวี่จัยแลัะนวีัติกรรม
กระบวีนการช้ีวีภาพิ่ แลัะติ่ดติามควีาม
ก้าวีหน้าโครงการเติรียมควีามพิ่ร้อม 
ในการเป็นสิถานที�ผลั่ติ COVID-19 
Vaccine ติามควีามติอ้งการของประเทศึ 
โดยใช้้โรงงานติ้นแบบผลั่ติยาช้ีวีวีัติถ ุ
แห่งช้าติ่ ณ มจธ. บางขุนเทียน
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มจธ. ร่วีมกับ กองทุนพิ่ัฒนาไฟฟ้า
สิำนักงานคณะกรรมการกำกับก่จการ
พิ่ลังังาน (กกพิ่.) แลัะเครอ่ข่ายพัิ่นธมต่ิร
จัดก่จกรรม “Waste 2 U ขยะเพื�อ
คณุ์ภาพชุวีติ” เพิ่่�อสิรา้งควีามติระหนกั
รู้ แลัะสิ่งเสิร่มคนรุ่นใหม่ให้หันมาใสิ่ใจ
เร่�องการจัดการขยะ ติั�งแต่ิติ้นทางจน
สิามารถนำไปสิูแ่นวีคด่ของการผลัต่ิเปน็
พิ่ลัังงานทดแทน เพิ่่�อพัิ่ฒนาคุณภาพิ่
ช้ีวี่ติอย่างยั�งย่น ณ ห้อง Auditorium 
ช้ั�น 7 อาคารเคเอกซ่์ กทม.

มจธ. ร่วีม “พิธิีลงนามบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการ
สุนบัสุนนุการดำเนนิงานวชิุาการดา้น
ความปลอดภัยทางถนน” ระหวี่าง 
กรมป้องกันแลัะบรรเทาสิาธารณภัย 
กับมหาวี่ทยาลััย จำนวีน 5 แห่ง 
มหาวี่ทยาลััยขอนแก่น มหาวี่ทยาลััย
เช้ียงใหม่ มหาวี่ทยาลััยเทคโนโลัยี
พิ่ระจอมเกลั้าธนบุรี มหาวี่ทยาลััย
เทคโนโลัยีสิุรนารี แลัะมหาวี่ทยาลััย
สิงขลัานคร่นทร์ ผ่านการประชุ้ม
ออนไลัน์ด้วียระบบ  Zoom Meeting

มจธ. นำผลังานว่ีจัยของมหาวีท่ยาลัยั ร่วีม 
“แสุดงนิทรรศการในงาน มหกรรม
งานวิจัยแห่งชุาติ 2564 (Thailand 
Research Expo 2021)” โดยมผีลังาน 
วี่จัยชุ้ดกังหันกระแสิน�ำผลั่ติไฟฟ้า
นวีัติกรรมทั�วีถึงของ ดร.อุสิาห์ บุญ
บำรุง แลัะคณะวี่จัย สิถาบันพิ่ัฒนา
แลัะฝึึกอบรมโรงงานต้ินแบบ (สิรบ.) ได้
รบัรางวีลัั Bronze Award ณ โรงแรม 
เซ่็นทาราแกรนด์ แลัะบางกอก
คอนเวีนช้นัเซ่น็เติอร์ เซ่น็ทรลััเวีล่ัด์ กทม.

มจธ. แลัะ 6 มหาวี่ทยาลััย ร่วีมกับ
เพิ่จลัุงซ่าเลั้งกับขยะที�หายไป แลัะ
เซ่เวี่น อีเลัฟเวี่น เปิดตัวโครงการ 
“ถังขยะอัจฉริยะ” (Circular 
Bin) สุำหรับใชุ้บนแพลตฟอร์ม
แอปพลิ เคชุั� น  “ก รีน ทู เ ก็ท” 
(Green2Get) เพิ่่�อช้่วียแนะนำ
ว่ีธีการคัดแยกขยะที�ถูกติ้อง ง่ายๆ 
เพิ่ียงปลัายน่�วี ติ่อยอดไอเดียคน
รุ่นใหม่ให้ใช้้ได้จร่ง สิ่งเสิร่มการ 
ปลัูกจ่ติสิำนึกรักสิ่�งอวีดลั้อม ณ 
อาคารเดอะ ธารา  จ.นนทบุรี

คณะค รุศึาสิติ ร์อุ ติสิาหกรรมแลัะ
เทคโนโลัยี มจธ. ร่วีมกับกองทุนเพิ่่�อ
ควีามเสิมอภาคทางการศึึกษา (กสิศึ.) 
“จดัพิธิเีปิดโครงการเสุริมประสุบการณ์์
สุำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสุาย
อาชีุพขั�นสุูง พื�นที�ภาคกลางให้กับ
วิทยาลัยทั�ง 22 แห่ง” ประกอบด้วียผู้
บรห่ารสิถานศึกึษา ผูร้บัผด่ช้อบโครงการ 
แลัะนักเรียนทุนนวีัติกรรมกวี่า 700 คน 
ในรูปแบบออนไลัน์ เพิ่่�อพิ่ัฒนากลัไก 
รปูแบบเสิรม่ประสิบการณ ์การออกแบบ
กระบวีนการในการหนุนเสิร่มทักษะให้
เข้ากับบร่บทในพ่ิ่�นที�ของผู้รับทุน เพิ่่�อ
ให้ผู้รับทุนนวัีติกรรมสิายอาชี้พิ่ช้ั�นสิูงมี
ทักษะที�เอาใจ ใสิ่ใจติ่อชุ้มช้นแลัะสิังคม

มจธ. “จัดพิธิีถวายราชุสัุกการะ 
พระบาทสุมเด็จพระบรมชุนกาธิิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชุมหาราชุ 
บรมนาถบพิตร” เน่�องในวัีนคล้ัาย
วีันพิ่ระราช้สิมภพิ่ เพิ่่�อน้อมรำลัึกใน
พิ่ระมหากรุณาธ่คุณอันหาที�สิุดม่ได้ 
ณ ห้องจำรัสิ ฉายะพิ่งศึ์ อาคารเรียน
รวีม 2 มจธ. บางมด

25 พี่ฤศจิกายืน 2564

5 ธันวาคม 2564

22 - 26 พี่ฤศจิกายืน 2564

3 ธันวาคม 25643 ธันวาคม 2564

27 พี่ฤศจิกายืน 2564

2 ธันวาคม 2564

8 ธันวาคม 2564

สิป. อวี. แลัะ มจธ. ร่วีมกับ สิจลั. ร่วีม “พิธิีสุ่งมอบงานถ่ายโอนภารกิจและลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดตั�งสุถาบันไทยโคเซี็น” เพ่ิ่�อเป็นการพัิ่ฒนา
บุคลัากรด้านวี่ศึวีกรรมแลัะเทคโนโลัยีที�มีทักษะควีามเช้ี�ยวีช้าญสูิงในการสิร้างแลัะ
พิ่ัฒนาเทคโนโลัยีแลัะนวัีติกรรม ให้สิามารถติอบโจทย์อุติสิาหกรรมเป้าหมายติาม
ยุทธศึาสิติร์ของประเทศึ ณ ห้องแถลังข่าวีช้ั�น 1 อาคารพิ่ระจอมเกลั้า สิำนักงานปลััด
กระทรวีงการอุดมศึึกษา ว่ีทยาศึาสิติร์ วี่จัยแลัะนวีัติกรรม
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ร้้จัก  “ฝ้าย”
       สิุกัญญา ช้ินวิช้า

“ป็รับตััวิ รับมือกับควิามเป็ลั่�ยนแป็ลัง
เป็ิดรับเทคโนโลัย่ด้วิยควิามเข้าใจ”

สวััสดีีค่่ะ ชื่่�อ ฝ้้าย ห้รือ นางสาวัสุกััญญา ชื่ินวัิชื่า
ตอนนี�กัำาลัังศึกึัษาอย่่ชัื่�นปีีทีี่� 2 สาขาวิัชื่าวิัที่ยากัารค่อมพิิวัเตอร์
(หลัักสููตรภาษาอัังกฤษ) ค่ณะเที่ค่โนโลัยีสารสนเที่ศึ
ในอด่ตเคยเป็นน้กเรียนทีุ่นโครงการ วมว. ศ้นย์มห้าวิที่ยาลี่้ยศิลี่ปากร

เนื�องจากัสถึานกัารณ์์ขึ้องโควิด้-19 ส่งผ่ลี่ต่อกัารเร่ย่นกัารสอน 
ที่ำาให้้ม่รูปีแบบค่อนขึ้้างแตกัต่างจากัที่่�ผ่่านมา ในช่่วงปีี 1 ระย่ะ
แรกัจะเปี็นกัารเร่ย่นแบบระบบ Hybrid ค่ะ คือสามารถึเขึ้้า
มห้าวิที่ย่าลัี่ย่ได้้ในบางราย่วิช่า แต่บางราย่วิช่าก็ัจะสอนผ่่าน
ออนไลี่น์แที่น แต่ห้ลี่ังจากันั�นน่าจะปีระมาณ์ช่่วงปีลี่าย่เที่อม 2 
ขึ้องปีี 1 กั็จะเปี็นกัารเร่ย่นออนไลี่น์ทัี่�งห้มด้จนถึึงตอนน่�เลี่ย่ค่ะ 
แอบคดิ้ถึงึบรรย่ากัาศึท่ี่�ช่ว่ย่กันัที่ำางานกัลีุ่ม่รว่มกับัเพัื�อนที่่�ห้อพักัั
ขึ้องเพืั�อน เล่ี่นบอรด์้เกัมด้้วย่กัันที่่�ตกึัคณ์ะ แลี่ะห้ลัี่งจากัเร่ย่นก็ัไปี
ที่านช่าบูกััน เปี็นอะไรที่่�สนุกัมากัเลี่ย่ค่ะ ส่วนกัารเร่ย่นออนไลี่น์
ส่งผ่ลี่กัระที่บต่อตัวบ้างแต่กั็ผ่่านมาได้้ด้้วย่ด่้ เพัราะว่าอาจารย่์
คอย่ติด้ตามความเขึ้้าใจในเนื�อห้าขึ้องนักัศึึกัษาสม่ำาเสมอ แลี่ะที่่�
สำาคัญคือ เพัื�อน ๆ  ม่กัารจัด้ติวเพัื�อช่่วย่ที่บที่วนความรู้กั่อนสอบ
ด้้วย่ค่ะ เมื�อปีรับตัวได้้ปีระกัอบกัับสองปัีจจัย่น่�ที่ำาให้้กัารเร่ย่น
ออนไลี่น์ไม่ใช่่อุปีสรรคสำาห้รับห้นูเลี่ย่ค่ะ

เลั่าเร่�องชื่ีวัิตในรั�วั มจธ. ผลังานที่ี�ไดี้ที่ำา / กัิจกัรรมที่ี�ไดี้เข้าร่วัม
ในช่่วงมัธิย่มศึึกัษาตอนปีลี่าย่ ได้้ม่โอกัาสเขึ้้าร่วมกัิจกัรรม
ปีระกัวด้โครงงานวิที่ย่าศึาสตร์ “SCiUS Forum” ที่่�รวมตัว
นักัเร่ย่นโครงกัาร วมว. จากัทัี่�วปีระเที่ศึมานำาเสนอโครงงาน
วิที่ย่าศึาสตร ์ แลี่ะแลี่กัเปีลี่่�ย่นความรู้  ในกัารปีระกัวด้ครั�งน่�ได้้
เลี่ือกัที่ำาโครงงานร่วมกัับอาจารย่์ภิญโญ แที่้ปีระสาที่สิที่ธิิ์ จากั
มห้าวิที่ย่าลัี่ย่ศิึลี่ปีากัร เกั่�ย่วกัับการวินิึ่จฉัยุหาติำาแหน่ึ่งของ
ก้อนึ่เนึ่ื้อจากภาพ CT Scan อัติโนึ่มัติิ โดยุการเรียุนึ่ร๋้แบบมี
ผ๋้สอนึ่ ห้รือที่่�เร่ย่กัว่า Supervised Learning ค่ะ ซึ่ึ�งสามารถึ
นำาไปีใช่้ที่างด้้านกัารแพัที่ย่์ เพัื�อช่่วย่ลี่ด้ภาระงานในกัารวินิจฉัย่
ให้้กัับแพัที่ย์่รังส่วิที่ย่า ตัวโมเด้ลี่จะรับภาพั CT-Scan ในแนว
ขึ้วางจากัปีอด้ขึ้องผู่้ปี�วย่มา เพัื�อช่่วย่ที่ำานาย่ตำาแห้น่งที่่�เปี็นกั้อน
เนื�อแลี่ะม่โอกัาสที่่�จะเปี็นเนื�อร้าย่ห้รือมะเร็งได้้ในอนาคต จากั
นั�นแพัที่ย่์รังส่วิที่ย่าจะนำาผ่ลี่ลี่ัพัธิ์ท่ี่�ได้้มาวิเคราะห้์อ่กัท่ี่ ด้ังนั�น
โมเด้ลี่จะสามารถึลี่ด้ความผิ่ด้พัลี่าด้ในกัารวินิจฉัย่ที่่�แพัที่ย์่อาจ
จะมองข้ึ้ามไปี แลี่ะยั่งช่่วย่ปีระห้ยั่ด้เวลี่าได้้มากัขึึ้�นอ่กัด้้วย่ ซึ่ึ�ง
ที่ำาให้ผู้่ป้ี�วย่ได้รั้บกัารรกััษาได้ท้ี่นัเวลี่า ซึ่ึ�งโครงงานน่�เปีน็ครั�งแรกั
ที่่�ห้นไูด้เ้ริ�มรู้จกััเกั่�ย่วกัับปีญัญาปีระดิ้ษฐ์จริง ๆ  แลี่ะถืึอจดุ้เปีลี่่�ย่น
ขึ้องช่่วิตที่่�ที่ำาให้้ม่สนใจแลี่ะกัระตือรือร้นในกัารศึึกัษามากัย่ิ�งขึ้ึ�น 
ห้ลี่งัจากัที่่�เขึ้า้มาในรั�ว มจธิ. แลี่ว้กัพ็ัย่าย่ามห้ากัลีุ่ม่เพัื�อนที่่�มค่วาม
สนใจในเรื�องเด้่ย่วกััน เพัื�อช่่วย่เห้ลี่ือกัันในเรื�องกัารเร่ย่น พััฒนา
ที่ักัษะแลี่ะห้าปีระสบกัารณ์์ไปีด้้วย่กัันค่ะ ซึ่ึ�งในตอนน่�ในวิช่า 
Integrated Project I กั็กัำาลี่ังที่ำาเกั่�ย่วกัับระบบกัารค้นห้าแลี่ะ
กัารแนะนำาสินค้าใน e-Commerce โด้ย่เปี็นงานที่างด้้านกัาร
ปีระมวลี่ผ่ลี่ภาษาธิรรมช่าติ แลี่ะวิเคราะห้์ขึ้้อมูลี่ขึ้นาด้ให้ญ่ตาม
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จากัสิ�งที่่�เร่ย่นสามารถึนำาไปีปีระยุ่กัต์ได้้ห้ลี่าย่ด้้านเลี่ย่ค่ะ ใน
ด้้านวิช่ากัาร เป็ีนที่่�ชั่ด้เจนอยู่่แล้ี่วว่านำาไปีปีระยุ่กัต์ใช่้ที่าง
ด้้านกัารพััฒนาซึ่อฟต์แวร์ต่าง ๆ ให้้ได้้ผ่ลี่ลัี่พัธิ์ที่่�ถึูกัต้อง แลี่ะ
ม่ปีระสิที่ธิิภาพั แต่นอกัเห้นือจากั Hard skills แล้ี่วยั่งม่กัาร
สอนที่างด้้าน Soft skills ที่่�ห้นูคิด้ว่าเปี็นปีระโย่ช่น์มากั ๆ อ่กั
ด้้วย่ค่ะ อย่่างเช่่น ในราย่วิช่า CSC100 Learning How to 
Learn กั็เปี็นวิช่าที่่�ช่่วย่ให้้เรารู้ถึึงเที่คนิคกัารเร่ย่นรู้อย่่างไรให้้
ม่ปีระสิที่ธิิภาพั ในราย่วิช่า GEN111 Man and Ethics of 
Living ที่ำาให้้ห้นูเขึ้้าใจถึึงลี่ักัษณ์ะนิสัย่ขึ้องคนมากัยิ่�งขึ้ึ�น ส่งผ่ลี่
ให้้สามารถึปีรับตัวแลี่ะวางแผ่นกัารที่ำางานร่วมกัับผู้่อื�นได้้อย่่าง
เปี็นระบบแลี่ะม่ปีระสิที่ธิิภาพั ที่ั�งน่�ก็ัย่ังม่ในเรื�องขึ้องกัารกั
ระตุ้นความคิด้สร้างสรรค์ขึ้องนักัศึึกัษา ในราย่วิช่า GEN231 
Miracle of Thinking ซึ่ึ�งม่ปีระโย่ช่น์ตอนที่่�ห้ากัเราต้องกัารจะ
พัฒันาสนิค้าห้รอืออกัแบบให้ม่้ความเปีน็เอกัลัี่กัษณ์แ์ลี่ะโด้ด้เด้น่
ขึ้ึ�นมาได้้ แลี่ะในราย่วิช่า GEN121 Learning and Problem 
Solving เปีน็กัารฝักึัให้น้กััศึึกัษาช่า่งสงัเกัต รูจ้กััวเิคราะห้ป์ีญัห้า
รอบตัว ห้าสาเห้ตุแลี่ะห้าแนวที่างแกั้ไขึ้นอกัจากัน่�ย่ังม่กัารสอน
ในเนื�อห้าเช่ิงเกั่�ย่วกัับด้้านธิุรกัิจด้้วย่ค่ะ อย่่างราย่วิช่า CSC213 
Systems Analysis and Design ที่่�ช่่วย่ให้้ห้นูที่ราบถึึงขึ้ั�นตอน
กัารที่ำางานร่วมกัับองค์กัรในกัารพััฒนาสินค้าห้รือบริกัารขึ้ึ�นมา 
สิ�งที่่�เราควรพัิจารณ์า เพัื�อไม่ให้้เปีลืี่องที่รัพัย่ากัรที่างด้้านเวลี่า 
อุปีกัรณ์ ์แลี่ะค่าใช่้จ่าย่ที่่�มากัเกิันไปี แลี่ะราย่วิช่า GEN352 
Technology and Innovation เปี็นราย่วิช่าที่่�สามารถึใช่้วิช่า 
GEN121 แลี่ะ GEN231 มาต่อย่อด้ได้้เลี่ย่ค่ะ เพั่ย่งแต่สิ�งที่่�ต้อง
วเิคราะห์้ให้ม้ากัยิ่�งขึ้ึ�นคอื ปีญัห้าท่ี่�เราเลืี่อกันั�น มันส่งผ่ลี่กัระที่บ
ต่อคนห้มู่มากัอย่่างไร ม่ความสำาคัญที่่�เราจำาเปี็นที่่�จะต้องพััฒนา
เที่คโนโลี่ย่่ ห้รือนวัตรกัรรมให้ม่ ๆ ขึ้ึ�นมา ห้ากัพััฒนาแล้ี่วที่ำา
อย่่างไรถึึงจะที่ำาให้้องค์กัรสามารถึอยู่่รอด้แลี่ะสร้างกัำาไรได้้ใน
ระย่ะย่าว นับว่าเปี็นสิ�งที่่�เปี็นปีระโย่ช่น์สำาห้รับกัารที่ำางานใน
อนาคตขึ้องเราได้้เปี็นอย่่างด้่เลี่ย่ค่ะ

นำาค่วัามร่้ แลัะที่ักัษะที่ี�ไดี้รับ มจธ. ไปีปีระยุกัต์ใชื่้
อย่างไรบ้าง

ในมุมมองขึ้องห้นู เที่คโนโลี่ย่่สามารถึช่่วย่ให้้มนุษย์่อย่่างเราม่
กัารใช่้ช่่วิตที่่�ง่าย่ขึ้ึ�นที่ั�งในด้้านกัารที่ำางาน กัารรักัษา กัารดู้แลี่ตัว
เอง แลี่ะยั่งสามารถึสร้างความสขุึ้ให้้กับัเราได้้อ่กัด้้วย่ เช่น่ เราไม่
จำาเปี็นต้องเส่ย่เวลี่าไปีกัับกัารซึ่ักัผ่้าเองด้้วย่มือ เราสามารถึฝัากั
เสื�อผ่้าขึ้องเราไว้กัับเครื�องซึ่ักัผ่้าได้้เลี่ย่ ซึ่ึ�งระห้ว่างนั�นเรากั็ไปีที่ำา
สิ�งที่่�เราช่อบอย่า่งกัารนอนกัลี่างวนัห้รอืด้ซูึ่ร่ส่์บ์น Netflix แลี่ะที่่�
เห้็นช่ัด้มากัที่่�สุด้กั็คือ ห้ากัไม่ม่เที่คโนโลี่ย่่ กัารที่ำางานขึ้องห้น่วย่
งานตา่ง ๆ  ในช่่วงสถึานกัารณ์์โควดิ้-19 แบบน่�คงจะเป็ีนไปีอย่่าง
ลี่ำาบากั ที่ั�งกัารติด้ต่อสื�อสาร กัารส่งงาน กัารปีระชุ่ม กัารระด้ม
ความคิด้ กัารเขึ้่ย่นเอกัสารด้้วย่กััน รวมถึึงเที่คโนโลี่ย่่ปีระเภที่ 
Internet of Things ห้รืออุปีกัรณ์์ที่่�สามารถึบันทึี่กัแลี่ะ
แลี่กัเปีลี่่�ย่นขึ้้อมูลี่ระห้ว่างกัันผ่่านกัารสื�อสารบนเครือขึ้่าย่
อินเที่อร์เน็ต ซึ่ึ�งเจ้า IoT สามารถึนำาไปีปีระยุ่กัต์ใช่้เพัื�อสร้าง
ระบบอัจฉริย่ะต่าง ๆ ได้้ เพัราะฉะนั�นแลี่้วในโลี่กัปีัจจุบันจึงม่
กัารพััฒนาเที่คโนโลี่ย่่อย่่างต่อเนื�องให้้ตอบสนองต่อปีัญห้าห้รือ
ความต้องกัารขึ้องมนุษย์่ที่่�เกัิด้ขึ้ึ�น เพืั�อช่่วย่เพัิ�มปีระสิที่ธิิภาพั 
ปีระสทิี่ธิิผ่ลี่ขึ้องกัารที่ำางานแบบเดิ้ม ๆ  ขึ้องมนษุย์่รวมไปีถึึงช่ว่ย่
ปีระห้ย่ดั้ที่รพััย่ากัรได้้อก่ัด้ว้ย่ ซึ่ึ�งเที่คโนโลี่ย่กั่ับช่ว่ติเป็ีนสิ�งที่่�แย่กั
จากักัันไม่ออกัเลี่ย่ค่ะ 

มุมมองต่อค่วัามสำาค่ัญของเที่ค่โนโลัยีในปีัจจุบัน

ฝ้ากัถึึงชื่าวั มจธ. ที่ี�สนใจ แลัะอยากัมีปีระสบกัารณ ์
ที่ี�ดีีแบบเดีียวักัับฝ้้าย
ไม่ว่าตอนน่�เพืั�อน ๆ จะกัำาลัี่งสนใจ ห้รือศึึกัษาในสาย่วิช่าไห้น
อยู่่ กั็อย่่าห้ยุ่ด้พััฒนาตัวเอง อย่่างน้อย่เราต้องเกั่งขึ้ึ�นกัว่าตัวเรา
ในเมื�อวาน ห้ากัรู้สกึัที่อ้แที่ ้เพัื�อนจะเปีน็แรงผ่ลี่กััด้นัที่่�ด้ค่ะ่ เรย่่น
ไปีด้้วย่กััน พััฒนาไปีด้้วย่กััน แลี่ะถึ้าเราใช่้เวลี่ากัับมันมากัพัอ 
เช่ื�อว่าทีุ่กัคนสามารถึนำาองค์ความรู้ต่าง ๆ แลี่ะที่ักัษะที่่�ได้้จากั
กัารทีุ่่มเที่แลี่ะฝึักัฝันมาปีระยุ่กัต์ใช่้เพืั�อพััฒนาเที่คโนโลี่ย่่ที่่�ด้่ได้้
อย่่างแน่นอนค่ะ

ลี่ำาด้ับค่ะ แลี่้วในอนาคตจะม่กัารที่ำาโปีรเจคเกั่�ย่วกัับกัารวินิจฉัย่
ผ่ลี่ตรวจโรคฉ่�ห้นอูตัโนมตัร่ิวมกับัอาจารย่ ์วรรตัน ์กัระทีู่ ้อาจารย่์
ปีระจำาคณ์ะเที่คโนโลี่ย่่สารสนเที่ศึด้้วย่ค่ะ

Let’s get to know  “Fai - Sukanya Chinnawicha”

First-year student of Faculty of Engineering, Computer Engineering 
Department (International Program).

 “Learning is the Cornerstone of Adapting to Change 
and the Guide towards the Goal”
Studying at Bangmod has given me a feeling of very warm welcome. 

Though having to study online, the relationship among students 

and between students and teachers is not lessened. Changes 

happen all the time. No matter how much people have learned, 

there are still things left to learn to acquire more skills and capa-

bilities. Another important things are “self and time management” 

and having friends as a power of co-learning through doing projects 

that allow us to apply our knowledge and skills in actual work.
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สถึานการุ่ณ์์การุ่แพี่รุ่่รุ่ะบาดโรุ่คโควิด-19 ท่ี�ปรุ่ะเท่ศไท่ยื
เผช้ิญมาอัยื่างตั่อัเนื�อัง ส่งผลให�ภาครุ่ัฐและเอักช้น ตัลอัด
จนสถึาบันการุ่ศึกษาปรุ่ับตััวปรุ่ะย่ืกตั์ ใช้�เท่คโนโลยืี 5G กัน
มากข้�น ซ่ึ�งช้ว่ีงเด่อนกันยายน 2563 สิำนกังานส่ิงเสิรม่เศึรษฐ์กจ่
ด่จ่ทัลั (depa) ได้จัดติั�งศึูนย์ Thailand 5G Ecosystem Inno-
vation Center (5G EIC) โดยควีามร่วีมม่อกับพิ่ันธม่ติรสิำคัญ
อย่าง บร่ษัท หัวีเวี่ย เทคโนโลัยี� (ประเทศึไทย) จำกัด ทำให้
ศึูนย์แห่งนี�กลัายเป็น Sandbox แหลั่งเรียนรู้ช้ั�นเยี�ยม มอบองค์
ควีามรู้ให้กับทุกคน ทุกภาคสิ่วีน ช้่วียพิ่ัฒนานวีัติกรรมด่จ่ทัลั
สิำหรับแอปพิ่ลั่เคช้ัน 5G แลัะบร่การของอุติสิาหกรรมติ่าง ๆ 
ในประเทศึไทย สิร้างโอกาสิใหม่ให้แก่ภาคธุรก่จ ทั�งวี่สิาหก่จ
ขนาดกลัางแลัะขนาดยอ่ม (SMEs) แลัะดจ่ท่ลััสิติารท์อพัิ่ ผลักัดนั 
ให้ประเทศึไทยก้าวีเข้าสิู่การเป็นศึูนย์กลัางด้านด่จ่ทัลัแห่ง
ภูม่ภาคอาเซ่ียน ฝึ่าวี่กฤติโควี่ด-19 พิ่ลั่กฟ้�นเศึรษฐ์ก่จยุคด่จ่ทัลั
ให้เติ่บโติอย่างมั�นคง

มหาวิท่ยืาลัยืเท่คโนโลยืีพี่รุ่ะจอัมเกล�าธน่บรุ่ี (มจธ.) ก็เป็น
สว่นหนึ�งท่ี�ได�สรุ่�างรุ่ว่มมอืัในศน้ยื ์5G EIC ในการุ่พี่ฒันาคน
ให�เข�าใจการุ่นำาเอัาเท่คโนโลยีื 5G ไปใช้�ปรุ่ะโยืช้น์ ผ่านการ
ทำงานรว่ีมกัน โดย ผศึ. ดร.ประเสิรฐ่์ คนัธมานนท์ รองอธก่ารบดี
อาวีุโสิฝึ่ายบร่หาร มจธ. กลั่าวีวี่า ควีามสิำคัญของศึูนย์แห่งนี�
ค่อ การเป็นแหลั่งพิ่ัฒนากำลัังคน เพิ่่�มทักษะด้านเทคโนโลัยี 
สิอดคลัอ้งกบัหลักัสิตูิรของมหาวีท่ยาลัยัที�มุง่เนน้การทำวีจ่ยัแลัะ
นวีัติกรรม ซ่ึ�งการนำเทคโนโลัยี 5G มาประยุกติ์ใช้้จะทำให้เก่ด 
Use Case มชี้วีีต่ิ นำไปต่ิอยอดให้เกด่ผลัต่ิภัณฑ์ท์ี�สิามารถใช้ง้าน
ได้จร่ง เป็นประโยช้น์ติ่อภาคประช้าช้นอย่างแท้จร่ง นอกจากนี� 
สิถานการณ์โควีด่-19 สิง่ผลัให้ทางมหาวีท่ยาลัยัต้ิองปรับรปูแบบ
การเรยีนการสิอน โดยเปลัี�ยนโครงสิร้างทั�งมหาวีท่ยาลัยัให้กลัาย
เป็นหอ้งเรยีนค่อ สิามารถเรยีนไดจ้ากของจรง่ เหน็องคป์ระกอบ
เสิมอ่นจรง่ เปดิโลักวีธ่กีารเรยีนรูใ้หม ่ผา่นเทคโนโลัย ีVR AR ซึ่�ง
จะกระจายนกัศึกึษาไปทั�งมหาวีท่ยาลัยั ไมเ่กด่การกระจกุติวัีอยู่
แติ่ในห้องเรียน ป้องกันควีามเสีิ�ยงโคว่ีด-19 ภายใติ้คอนเซ่ปต์ิ 
Living Lab ดังนั�นเทคโนโลัยี 5G จึงเป็นสิ่วีนสิำคัญ

ในการแปลังโฉมมหาวี่ทยาลััย เพิ่ราะ

การดำเน่นการต้ิองอาศึยัระบบที�มีควีาม

เสิถยีรทั�งภายในแลัะภายนอกอาคาร

กองบรรณาธิิการ

ในโครงการศ้นย์ 5G EIC พััฒนากำาลี่ังคนด้วยเทคโนโลี่ย่ 5G

มจธ. จัับมืือั Huawei

ผศ. ดรุ่.ปรุ่ะเสรุ่ิฐ คันธมานนท่ ์กลั่าวีท่�งท้ายวี่า ศึูนย์ 5G EIC 
จะช้่วียให้ประเทศึพิ่ัฒนาไปได้ ประเด็นสิำคัญ ค่อ การสิร้างคน 

ไม่สิร้างคนเราขับเคลั่�อนไม่ได ้เม่�อสิร้างคนได้แลั้วี ประเด็นที� 2 
คอ่ การทำเร่�องวีจั่ยแลัะการทำเร่�อง innovation หรอ่นวัีติกรรม
ติ่อยอด ศึูนย์ 5G EIC ช้่วียประเทศึได้ โดยการพิ่ยายามที�จะ 
Matching ควีามติอ้งการระหวีา่งมหาวีท่ยาลัยักบัภาคประกอบ
การ แลั้วีทำให้เก่ด Use case ที�มีประโยช้น์แลัะมีควีามหมาย 
อันนั�นก็จะติ่อยอดเพิ่ราะ Use case นี� ในที�สิุดถ้ากลัับไป
มหาวีท่ยาลัยั กจ็ะเป็นบทเรยีนของนักศึกึษาที�เหน็ติวัีอยา่งของ
การประยุกติ์ใช้้งาน นี�ค่อค่อแนวีที� ศึูนย์5G EIC มีบทบาทแลัะ
มีควีามหมายมากกับการพิ่ัฒนาประเทศึ
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At KMUTT, big data is used in digital transformation 

by transforming manual data into files. The BX Center 

will use those data for further analysis. For example, 

The BX Center was established to be a big data knowledge 
exchanging hub by gathering data scientists and data 
engineers with specializations which they bring in to 
solve problems of various industries. Our services are 
classified into 3 main categories.

International Affairs Office (IA)

Big Data
Experience (BX) Center

One of the units which contribute to digital transformation is the Big Data Experience (BX) 
Center which was established from the cooperation between KMUTT and G-able Co., Ltd. It is 
located at KMUTT Knowledge Exchange (KX). We had a talk with Asst.Prof.Dr.Phond Phun-
chongharn, BX Academic Director.

1) EXPLAIN: Provide knowledge of big data from its 

foundations to more advanced and   through activities 

such as monthly talks.

2) EXPLORE: Provide consulting services along with 

support in creating IT strategic plans using big data 

for interested companies so that they can choose the 

suitable technology for their business. 

3) EXCHANGE: Provide services such as networking 

events through seminars for exchange of knowledge 

and experiences from working with big data technology 

as a case study for further development.

 “Data can be useful, if we know how to make them useful”

we analyze the data on factors affecting student failure 

rate in order to lower the rate. The BX Center focuses 

on the data collection process to seek what kind of 

data should be used and how the data should be 

collected. Currently, the BX Center helps analyze and 

guide the process of data collection so that KMUTT 

can collect data with high quality and suitable quantity 

for effective analysis.

Since 2012, the BX Center have collaborated with The 

European Organization for Nuclear Research (CERN) 

in the ALICE Experiment, one of the four main detector 

experiments at the Large Hadron Collider at CERN. 

The main role of BX Center in contribution to this 

experiment is facilitating in transforming data onto a 

dashboard, to monitor those data, and send them to 

CERN researchers. The BX Center sends 3 – 4 graduate 

students to CERN for research and support in algorithm 

development, which is a great opportunity to boost 

KMUTT student’s potential to the global society.



17Issue 9 • March - April 2021Issue 13 • November - December 2021

อาท่เช้่น ก่จกรรม KMUTT Safety Week 2021 สิัปดาห์ควีาม
ปลัอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั�งที� 19 ก่จกรรมเรียนรู้ในหัวีข้อ 
SDGs แลัะ Little Book of Green Nudges ซ่ึ�งรูปแบบการเรยีน
วี่ถีใหม่กับแพิ่ลัติฟอร์มบทเรียนออนไลัน์เน้นให้ควีามรู้ในด้าน
ติ่างๆประกอบไปด้วียสิ่�อการเรียนรู้สิมัยใหม่ก่จกรรมฝึึกอบรม
ออนไลัน์การบรรยายพิ่่เศึษแลัะก่จกรรมอ่�นๆที�จะสินับสินุนการ
เรียนรู้ทางออนไลัน์ให้มีประส่ิทธ่ภาพิ่แลัะสิร้างสิรรค์ ภูม่ภาค
ก่จกรรมนี�เป็นการสินับสินุนการสิร้างมหาวี่ทยาลััยที�ยั�งย่นติรง
กับเป้าหมายของการพิ่ัฒนาที�ยั�งย่น SDGs 2030 ในเป้าหมาย 
ที� 4 รับรองการศึึกษาที�เท่าเทียมแลัะทั�วีถึง สิ่งเสิร่มการเรียนรู้ 
ติลัอดช้ีวี่ติแก่ทุกคน แลัะเพิ่่�อให้บรรลัุเป้าหมายการพิ่ัฒนา
นักศึึกษา มจธ. ที�เป็น Green Heart ที�เก่งแลัะดี พิ่ร้อมที�จะ 
ออกไปเป็น Change Agent เพ่ิ่�อปรับเปลัี�ยนโลักนี�ให้มีสิ่�ง
แวีดลั้อมที�ยั�งย่นสิ่บติ่อไป

     จากว่ีกฤติสิถานการณ์การแพิ่ร่ระบาดของเช้่�อไวีรสัิ COVID-19 
อกีหนึ�งบทบาท ที� มจธ. ไดเ้รยีนรู ้แลัะพิ่ฒันา เพิ่่�อใหเ้กด่ควีามต่ิอ
เน่�องของพิ่ันธก่จหลัักของมหาวี่ทยาลััย โดยคํานึงถึงสิวีัสิด่ภาพิ่
ของอาจารย์ บุคลัากร นักศึึกษา แลัะภาพิ่รวีมของสัิงคมเป็น
สิําคัญโดย ศึูนย์ EESH มีพิ่ันธก่จหลัักในการดำเน่นงานค่อ
การขยายผลัระบบการจัดการด้านพิ่ลัังงาน สิ่�งแวีดลั้อม ควีาม
ปลัอดภัย แลัะอาช้ีวีอนามัยให้กับประช้าคม มจธ.

     ดว้ียควีามพิ่ยายามอันมุง่มั�นกอ่ใหเ้กด่แพิ่ลัติฟอร์มการเรยีนรู ้
ผ่านช้่องทางออนไลัน์  เพ่ิ่�อให้ในทุกช้่วีงเวีลัา ทุกสิถานที� ทุก
คนสิามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่ายแติ่ยังคงประสิ่ทธ่ภาพิ่ในการ
เรียนรู้ได้อย่างดีเยี�ยม

โควิดไม่หยุดทุกการเรียนร้้

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

สอบถามข้้อมูลเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�

นัยรัตน์ วงษ์เวทย์

Covid-19 Never Stop Every Learning
From the COVID-19 pandemic crisis, there is another role that KMUTT has learned and developed 
to ensure continuity of the university’s main mission, considering mainly the welfare of instructors, 
personnel, students, and the overall society. With a willful effort,  a learning platform through online 
channels is established so that everyone can easily access to learning anytime from anywhere provided 
that the learning efficiency is still maintained at its best. Furthermore, this enables KMUTT to develop 
students who are regarded as the great and good Green Heart who are ready to be out as a “Change 
Agent” to continuously change this world with a sustainable environment.
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ขอขอบคุณข้อม้ลัจาก ส่ำานักงานกองทุนส่นับส่นุนการส่ร้างเส่ริมสุ่ขภาพ (ส่ส่ส่.)

โควิดทำาให้อ้างว้าง
คนข้�างิ ๆ จึึงิสิำาคัญ

รศึ.นพิ.ชื่ัชื่วัาลัย์ ศึิลัปีกัิจ ภาค่วัิชื่าจิตเวัชื่ศึาสตร์ ค่ณะแพิที่ยศึาสตร์โรงพิยาบาลัรามาธิบดีี มหาวัิที่ยาลััยมหิดีลั กัลั่าวัวั่า ค่นเรา
มักัร่้สึกัอ้างวั้าง เพิราะอย่่ห่างจากัค่นอ่�น แต่ในบางค่รั�งค่นเรากั็ร่้สึกัอ้างวั้าง เพิราะอย่่ใกัลั้กัับค่นอ่�นมากัเกัินไปี นั�นเพิราะเราไม่คุ่้น
กัับกัารอย่่กัับอารมณ์ที่ี�ไม่พิึงปีรารถึนา ไม่วั่าจะเปี็นค่วัามเหงา ค่วัามเศึร้า แลัะค่ิดีวั่าเปี็นสภาวัะที่ี�จะต้องหลัีกัหนี หร่อกัำาจัดีให้หมดี
ไปี โดียที่ั�วัไปีแลั้วัค่นเราจะมีค่วัามต้องกัารอย่่สองลัักัษณะ ค่่อ ต้องกัารกัารยอมรับ หร่อมีปีฏิิสัมพิันธ์กัับผ่้อ่�น แลัะค่วัามต้องกัาร
มีพิ้�นที่ี�ส่วันตัวั ซึ่ึ�งค่วัามต้องกัารที่ั�งสองลัักัษณะนี� จะต้องหาสมดีุลัให้เจอ จึงจะสามารถึปีระค่ับปีระค่องจิตใจให้อย่่ไดี้อย่างมีค่วัาม
สุขในสภาวัะเชื่่นนี�  

“เราทุกคนต่่างิมีีพ้�นที�ในใจึที�ต่�องิพัฒนาให�ดีีข้ึ�น ดีังินั�น เราจึึงิควรฝ่ึกต่ัวเองิ ดี้ลมีหายใจึอย่างิมีีสิต่ิ รับร้�
สิภาวะในปััจึจึุบัน แล�วเราจึะเริ�มีเคยชิ่นว่า ความีร้�สิึกพวกนี�เกิดีข้ึ�นแล�วเดีี�ยวก็หายไปั แล�วอารมีณ์์อ่�นก็จึะ
เข้�ามีาแทนที� ทุกอย่างิเปั็นเพียงิสิภาวะที�เกิดีข้ึ�นช่ั�วคราวเท่านั�น เดีี�ยวมีันก็จึะผู้่านไปั”
              
ค่วัามใกัล้ัชื่ดิีสนทิี่สนมที่ี�มากัเปีน็พิเิศึษ อาจที่ำาใหเ้ราเผลัอที่ำารา้ยจติใจกันังา่ยขึ�น ที่ั�งนี� เป็ีนเพิราะวัา่เรามกััจะใส่ใจค่วัามร้่สกึัของค่น
ใกัลั้ตัวัน้อยกัวั่าค่นทัี่�วัไปีนั�นเอง จึงไม่แปีลักัที่ี�หลัายค่รอบค่รัวัมักัเกัิดีเหตุกัารณ์กัระที่บกัระที่ั�งกัันมากัขึ�นในชื่่วังที่ี�ต้องใชื่้เวัลัาอย่่ที่ี�
บา้นร่วัมกันั วัันนี� Health Hacks ม ี3 เที่ค่นิค่ดีีๆ  ในกัารส่�อสารแลัะดีแ่ลัรักัษาค่วัามสัมพินัธ์ภายในค่รอบค่รัวัมาฝ้ากั เพิ้�อช่ื่วัยสร้าง
ค่วัามเข้าใจของสมาชื่ิกัในค่รอบค่รัวัให้มากัขึ�นในชื่่วังวัิกัฤตนี�

I-Message ค่่อ กัารส่�อสารค่วัามร่้สึกัแลัะค่วัามต้องกัารของตัวัเองโดียตรง หลัีกัเลัี�ยงกัารพิูดีถึึงผ่้ฟััง ส่วัน You-Message ค่่อ
กัารกัล่ัาวัถึึงกัารกัระที่ำาของค่่่สนที่นา ซึึ่�งกัารส่�อสารลัักัษณะนี�อาจที่ำาให้ผ้่ฟัังเกิัดีค่วัามร้่สึกัว่ัากัำาลัังถึ่กัตำาหนิอย่่แลัะนำาไปีส่่กัาร
ที่ะเลัาะเบาะแวัง้ไดี ้ยกัตวััอยา่งเชื่น่ ถึา้ตอ้งกัารใหค้่นในค่รอบค่รวััเกับ็กัรรไกัรเขา้ที่ี� แที่นที่ี�จะพิดูีวัา่ “กัะอแีค่่เกับ็กัรรไกัรใหเ้ข้าที่ี� เร่�อง
ง่ายๆ แบบนี�ที่ำาไม่ไดี้หร่อไง” ลัองเปีลัี�ยนเป็ีน “เกั็บกัรรไกัรตรงนี�นะ จะไดี้หยิบง่ายๆ หลัังใชื่้เสร็จชื่่วัยเกั็บเข้าที่ี�เดีิมดี้วัยนะจ๊ะ” วัิธีพิูดี
แบบนี�จะชื่่วัยให้ลัดีโอกัาสในกัารปีะที่ะอารมณ์กัับค่นในค่รอบค่รัวัลังไดี้

ไม่มีใค่รชื่อบกัารโดีนดี่ถึ่กั แต่หลัายค่รั�งที่ี�เราเผลัอพิูดีดี่ถึ่กัค่นใกัลั้ตัวัโดียไม่ไดี้ตั�งใจ ไม่วั่าจะเปี็นกัารพิูดีโดียไม่ให้เกัียรติ ปีระชื่ดี
ปีระชื่ัน หร่อกัารแสดีงสีหน้าที่่าที่างต่างๆ ที่ี�สร้างค่วัามร่้สึกัไม่ดีีให้กัับค่่่สนที่นา ซึ่ึ�งกัารที่ำากัิริยาแบบนี�บ่อยค่รั�ง อาจนำาไปีส่่ค่วัาม
ร้าวัฉานภายในค่รอบค่รัวัไดี้

ในสถึานกัารณ์ที่ี�ต้องอย่่ร่วัมกัันในบ้านเปี็นระยะเวัลัานานๆ กัารปีรับตัวัแลัะค่วัามเค่รียดีเปี็นสิ�งที่ี�หลัีกัเลัี�ยงไม่ไดี้ กัารกัระที่บกัระที่ั�ง
กัันระหว่ัางสมาชิื่กัในค่รอบค่รัวัก็ัเป็ีนเร่�องทีี่�สามารถึเกิัดีขึ�นได้ีเป็ีนธรรมดีา ขอให้พิึงระลึักัไว้ัเสมอว่ัา ค่นเหล่ัานี�ค่่อค่นทีี่�เรารักัแลัะ
รกััเรา แลัะเขาไม่ใชื่ท่ี่ี�รองรบัอารมณข์องเรา ลัองถึามตวััเองดีว่ัา่ อยากัอย่่ในบา้นหลัังนี�ดีว้ัยค่วัามร่ส้กึัอยา่งไร ลัองเปีดิีใจ ที่ำาค่วัาม
เข้าใจภาระหน้าที่ี�ของแต่ลัะค่น เห็นใจกัันแลัะกััน ไม่เอาตัวัเองเปี็นที่ี�ตั�ง พิยายามชื่่�นชื่มแลัะขอบคุ่ณค่นในค่รอบค่รัวั เวัลัาที่ี�เขาที่ำา 
สิ�งดีี ๆ ให้กัับเรา

1. ใช้� I-Message แท่น You-Message

2. หลีกเลี�ยืงการุ่ใช้�คำาพีู่ดด้ถึ้กซึ่ึ�งกันและกัน

3. ท่ำาความเข�าใจ ช้ื�นช้ม และให�กำาลังใจกัน
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DISCOVER KMUTT

MY PASSPORT

MY TODAY

KMUTT COMMUNITY

KMUTT FAQ

DISCOVER SKILLS

MY PROFILE

KMUTT SERVICES

CONNECT
LIVE
LIFE
LEARN

ที่่วังที่ันทีุ่กัสถึานภารณ์ - ข่าวัสารภายใน 
มจธ. ไม่มีตกัข่าวั
• KMUTT Event : กิจกรรมสำาห้ร้บน้กศึกษา

• KMUTT Stories : ขึ้่าวสารที่่�รวดเร็วเเลี่ะที่้นสถานการณ์์

• KMUTT Official channel : ชี่องที่างส่�อสารห้ลี่้กจาก

มห้าวิที่ยาลี่้ย

ไม่ใชื่่เเค่่เกัรดีเฉลีั�ย เเต่รวัมถึึงทัี่กัษะทีี่�สะสม
มาดี้วัย
เปรียบเสม่อนสมุดบ้นที่ึกขึ้องน้กศึกษา ที่่�ม่การบ้นที่ึกคะเเนน

เกรดเฉล่ี่�ยในเเต่ลี่ะวิชีา เเต่ลี่ะชี้�นปีท่ี่�ผู่้านมา รวมถึงการประ

มวลี่ผู้ลี่เเนวโน้มสกิลี่ขึ้องน้กศึกษาท่ี่�เกิดจากการเขึ้้าร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ ภายในมห้าวิที่ยาลี่้ยมาที่้�งห้มดด้วย

มีอะไรบ้างที่ี�ต้องร่้ - ต้องที่ำาบ้าง
เพราะชีว่ติน้กศกึษามห่้ลี่ากห้ลี่ายเรื�องให้ต้อ้ง Focus จนอาจ

ที่ำาให้้ม่บางเรื�องที่่�ต้องที่ำาต้องร้้ ห้ลีุ่ดม่ออกไป ห้รือไม่ที่้นขึ้่าว

เห้ม่อนคนอ่�น ๆ โดยจะเเสดงผู้ลี่กิจกรรม ประกาศ สิ�งที่่�ต้อง

ที่ำา เพ่�อที่ำาให้้น้กศึกษาทีุ่กคนสามารถที่้นสถานการณ์์เรื�อง

ต่าง ๆ ขึ้องต้วเองได้

สังค่มเเห่งกัารเเลักัเปีลัี�ยน-เเบ่งปีัน-ชื่่วัยเหลั่อ
เปน็เห้ม่อนพ่�นที่่�ลี่านบางมดในโลี่กออน์ไลี่น ์ที่่�เปดิให้น้ก้ศึกษา

บางมดทีุ่กคนสามารถเขึ้้ามาม่ส่วนร่วมในการสร้างผู้ลี่งาน 

งานเขึ้ียน/งานภาพ/งานวีด่โอ ห้รือเเสดงความเห้็นต่าง ๆ ได้

สเเตนบาย พิร้อมชื่่วัยนักัศึึกัษาเสมอ
FAQ ขึ้้อม้ลี่เเก้ปัญห้าพ่�นฐานท่ี่�ส่วนมากน้กศึกษาจะต้องเจอ ชี่วยให้้น้กศึกษาไม่

ต้องส้บสน ว่่นวาย ห้รือห้าที่างออกไม่ได้ เพราะเราได้รวบรวมขึ้้อม้ลี่เห้ลี่่าน้�นมา

ให้้ห้มดเเลี่้ว

พิ้�นที่ี�ค่้นหาตัวัเอง ได้ีลัองที่ำาในสิ�งทีี่�สนใจ  
สิ�งที่ี�ชื่อบ
พ่�นที่่�แลี่กเปล่ี่�ยนความร้้ด้านการเรียน แลี่ะการลี่งม่อที่ำางาน

จรงิ เพ่�อสง่เสรมิเเลี่ะสนบ้สนุนให้น้้กศึกษาได้ม่โอกาสในการ

ที่ดลี่องม่ประสบการณ์์ เเลี่ะได้ร้้จ้กต้วเอง แลี่ะสามารถเก็บ

เป็น Portfolio ให้้ก้บต้วเองในอนาคตได้อ่กด้วย

พิ้�นที่ี�เกั็บข้อม่ลัส่วันตัวัของนักัศึึกัษา เเลัะใชื่้
ในกัารเเสดีงตัวัตนของนักัศึึกัษา
• Virtual Student ID Card  • My Tickets 

• Activities hours history • Download document 

• Tracking scholarship 

รวับรวัมบริกัาร + Privillege ที่ี�นักัศึึกัษาไดี้
รับจากัมหาวัิที่ยาลััย
น้กศึกษาสามารถเข้ึ้าถึงบริการ สว้สดิการต่าง ๆ ขึ้อง

น้กศึกษา มจธิ. ได้ง่ายขึ้้�น ไม่ต้องไปค้นห้า ตามห้าให้้ 

ยุ่งยากอ่กต่อไป

รวับหน่วัยงานบางมดีทีี่� เดี็กั ๆ จะต้อง
เกัี�ยวัข้อง
ชี่วยให้้น้กศึกษาสามารถเขึ้้าถึงขึ้้อม้ลี่ ห้รือบริการท่ี่�เเต่ลี่ะ

ห้นว่ยงานมส่น้บสนุนให้ก้บ้นก้ศึกษา เข้ึ้าถึงได้ภายในที่่�เดย่ว 

อำานวยความสะดวกสบายให้ก้บ้ช่ีวติการเรียน-การใช้ีชีว่ติ 

ภายในมห้าวิที่ยาลี่้ยได้ด่ยิ�งขึ้้�น
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“Robotics for All”
: Possible Mission ขึ้องฟีีโบ้

ทีม Corporate & Research 
Communications

     ยุคที�เทคโนโลัยีเข้ามาเป็นสิ่วีนหนึ�งในช้ีว่ีติประจำวีันแลัะ

นับวัีนย่�งมีบทบาทกับวี่ถีช้ีวี่ติของคนมากขึ�น โดยเฉพิ่าะปัญญา

ประด่ษฐ์์ (Artificial Intelligence: AI) แลัะวี่ทยาการหุ่นยนติ์ 

(Robotics) เป็นเทคโนโลัยีที�ช้่วียทำให้ช้ีวี่ติของคนดีขึ�น ทำงาน

งา่ยแลัะสิะดวีกขึ�น ที�สิำคัญเทคโนโลัยีดงักล่ัาวีได้ถกูนำมาใช้เ้ป็น

ฐ์านในการขบัเคลั่�อนสิงัคมแลัะเศึรษฐ์ก่จ แติส่ิำหรบัประเทศึไทย

ยังถ่อเป็นเร่�องใหม่ ดังนั�น จำเป็นติ้องเร่งผลัักดันการพิ่ัฒนาคน

ให้มีควีามรู้ ควีามสิามารถ แลัะทักษะด้าน AI แลัะวี่ทยาการหุ่น

ยนติ์เพิ่่�มมากขึ�น

     โครงการสุ่งเสุริมวิทยาการหุ่นยนต์สุำหรับทุกคน และ

พฒันานวตักร/นักวิจยั/วิศวกร/วิสุาหกิจเริ�มต้นด้านวิทยาการ

หุ่นยนต์ (Robotics for All) เป็น 1 ใน 5 โครงการภายใต้

ชุุดโครงการ AI/Robotics for All ที�ได้รับการสินับสินุนจาก

สิำนักงานสิภานโยบายการอุดมศึึกษา วี่ทยาศึาสิติร์ วี่จัยแลัะ

นวัีติกรรมแห่งช้าต่ิ (สิอวีช้.) โดยหน่วียบรห่ารแลัะจัดการทุนดา้น

การพัิ่ฒนากำลัังคน แลัะทุนด้านการพัิ่ฒนาสิถาบันอุดมศึึกษา 

การวีจั่ยแลัะการสิร้างนวัีติกรรม (บพิ่ค.) ซึ่�งเป็นโครงการที�มุ่งเน้น

พิ่ฒันากำลังัคนใหม้คีวีามสิามารถในดา้นวีท่ยาการหุน่ยนติ ์แลัะ 

AI เพ่ิ่�อขับเคล่ั�อนสัิงคมแลัะเศึรษฐ์ก่จของประเทศึ ดำเน่นการ

โดยสุถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสุนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธินบรุ ี(มจธิ.) ลัา่สุิด โครงการในปีที� 1 

(ระยะที� 1) ติั�งแติ่ เด่อนพิ่ฤษภาคม 2563 ดำเน่นการแลั้วีเสิร็จ

เม่�อเด่อนกรกฎาคม 2564 แลัะเร่�มดำเน่นโครงการติ่อเป็นปีที� 2 

ติั�งแติ่เด่อนกันยายน 2564 นี�เป็นติ้นไป

   รศ. ดร.สุยาม เจริญี่เสุียง 

 ผู้อ้ำนวยการสุถาบนัวทิยาการ  

 หุ่นยนต์ภาคสุนาม (ฟีโบ้)  

 มหาวิทยาลั ย เทคโนโลย ี

 พระจอมเกล้าธินบุรี (มจธิ.)

 ในฐ์านะหัวีหน้ า โครงการ 

 กล่ัาวีวีา่ “A cradle of future 

 leaders in robotics” ค่อ 

สิโลัแกนของพีิ่โบ้ ดังนั�น ในฐ์านะที�เราเป็นสิถาบันที�เปิดสิอน

ทางด้านวี่ทยาการหุ่นยนต์ิทั�งในระดับปร่ญญาติรี ปร่ญญาโท 

แลัะปร่ญญาเอกเป็นแห่งแรกของประเทศึ จึงมุ่งเน้นพิ่ัฒนา

คนในทุกระดับติั�งแต่ิประช้าช้นทั�วีไป นกัเรยีน นกัศึกึษา นกัวีจ่ยั  

developers หร่อนักพิ่ัฒนา นวีัติกร ไปจนถึงผู้ที�ทำงานอยู่แลั้วี 

ทั�งผู้ประกอบการ SMEs หร่อ Startup โดยการประยุกติ์ AI เข้า

กับว่ีทยาการหุ่นยนติ์ เพิ่่�อติอบโจทย์ภาคการผลั่ติแลัะบร่การ 

ผ่านการค้นควี้าวี่จัย แลัะนำทักษะไปติ่อยอดให้เก่ดประโยช้น์

กับองค์กรแลัะประเทศึ

   การดำเน่นงานโครงการสิ่งเสิร่มวี่ทยาการหุ่นยนติ์สิำหรับทุก

คน แลัะพัิ่ฒนานวัีติกร/นักวี่จัย/วี่ศึวีกร/วี่สิาหก่จเร่�มติ้นด้าน

วี่ทยาการหุ่นยนติ์ หร่อ Robotics for All นั�น แบ่งออกเป็น 

2 ก่จกรรม ได้แก่ ก่จกรรมที� 1 การสิ่งเสิร่มวี่ทยาการหุ่นยนติ์

สิำหรับทุกคน มี 4 โครงการย่อย แลัะก่จกรรมที� 2 การพิ่ัฒนา

นวีัติกรนักวี่จัยวี่ศึวีกรวี่สิาหก่จเร่�มติ้นด้านวี่ทยาการหุ่นยนต์ิ 

มี 1 โครงการย่อย ซ่ึ�งมีผลัการดำเน่นงานเก่ดขึ�นในปีแรก
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หลัายโครงการที�น่าสินใจ เช้่น Advanced Learning Lab / 

Resource Sharing, System Integration Demonstration 

แลัะ Premium Training

   “ติัวีอย่างของ Advanced Learning Lab / Resource 

Sharing โครงการนี�เราได้สิร้างแลัะพิ่ัฒนาระบบการเรียนรู้

ระยะไกลัสิำหรับการพิ่่มพิ่์ช้่�นงานสิามม่ติ่ (Tele 3D Printing) 

1 ระบบ ประกอบด้วีย ชุ้ดควีบคุม 20 ชุ้ด เวี็บไซ่ติ์สิำหรับ

เช้่�อมติ่อกับระบบควีบคุมระยะไกลั พิ่ร้อมจัดทำคู่ม่อการใช้้งาน

ออนไลัน์ เพ่ิ่�อให้ครูแลัะเด็กนักเรยีนของโรงเรยีนในพิ่่�นที�เดียวีกัน

สิามารถใช้้เคร่�องนี�ได้ผ่านระบบออนไลัน์ที�เราพิ่ัฒนาขึ�น จุดเด่น

คอ่ เดก็สิามารถเหน็ช้่�นงานขณะพิ่ม่พิ่ง์านผา่นระบบออนไลัน ์ครู

สิามารถลัอ็กอน่ แลัะจดัการระบบเองได ้โดยในปแีรกไดม้กีารติด่

ตัิ�งระบบชุ้ดควีบคมุเคร่�องพิ่ม่พิ่ส์ิามมต่่ิระยะไกลัใหกั้บโรงเรยีนที�

เข้าร่วีมโครงการทั�งหมด จำนวีน 20 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียน 16 

แห่ง แลัะวี่ทยาลััย 4 แห่งทั�วีประเทศึ (ภาคกลัาง 9 แห่ง, ภาค

เหน่อ 3 แห่ง, ภาคอีสิาน 12 แห่ง, ภาคติะวีันออก 2 แห่ง แลัะ

ภาคใติ้ 4 แห่ง) ซ่ึ�งจากการพิ่ัฒนาระบบดังกลั่าวีจึงมีแนวีค่ดให้

มีการใช้้ทรัพิ่ยากรร่วีมกันเพ่ิ่�อลัดควีามเหล่ั�อมลั�ำทางการศึึกษา 

เพิ่่�อให้นักเรียนได้เข้าถึงเทคโนโลัยีด้านวี่ทยาการหุ่นยนติ์ได้ง่าย

ขึ�นแม้จะอยู่ในพิ่่�นที�ห่างไกลัผ่านการใช้้ทรัพิ่ยากรร่วีมกัน หร่อ 

Resource Sharing ซ่ึ�งจะดำเน่นการในปีถัดไป 

   สิ่วีน System Integration Demonstration ฟีโบ้ได้จัด

ทำหุ่นยนติ์สิาธ่ติ (Affordable Platform) 3 ชุ้ด ประกอบด้วีย 

หุ่นยนติ์บร่การ หุ่นยนติ์เคลั่�อนที�สิำหรับโลัจ่สิติ่กสิ์ฯ แลัะระบบ

หุ่นยนต์ิควีบคุมการลังนามเอกสิารจากระยะไกลัเพ่ิ่�อนำไปใช้้ใน

พิ่่ธีลังนามโรงเรียนเคร่อข่าย FIBO-School Consortium เพิ่่�อ

ให้ควีามรู้ ควีามเข้าใจ แลัะเลั่อกเทคโนโลัยีที�เหมาะสิม สิู่การนำ

ไปใช้้จร่งเช้่งพิ่าณ่ช้ย์ แลัะเพิ่่�อให้เก่ดการพิ่ัฒนา Affordable 

Platform ขึ�นภายในประเทศึ ทำให้สิามารถใช้้เทคโนโลัยีที�

มีต้ินทุนถูกลังเพิ่่�มศึักยภาพิ่การแข่งขันได้ในระดับ นานาช้าติ่ 

สิำหรบั Premium Training นั�นทำใหเ้กด่เครอ่ขา่ยการพิ่ฒันา

ด้านหุ่นยนติ์แลัะระบบอัติโนมัติ่

   FIBO-School Consortium กับโรงเรียนมัธยมกวี่า 56 แห่ง 

เพิ่่�อจัดทำหลัักสิูติรว่ีศึวีกรรมหุ่นยนติ์แลัะระบบอัติโนมัต่ิใน

โรงเรียนระดับมัธยม แลัะการจัดก่จกรรมการเรียนรู้ผ่านการทำ

โจทย์จร่งในอุติสิาหกรรม (Co-op/WIL) ของนักศึึกษาระดับ

ปร่ญญาติรี เป็นติ้น สิ่วีนนัก-ฒนาหร่อนวีัติกรแลัะผู้ที�ทำงานนั�น 

เรามีการจัดอบรมหลัักสิูติร Non-degree เร่�อง Robotics แลัะ 

Industrial Internet of Things: IIoT ซ่ึ�งผูเ้ขา้รว่ีมไดเ้รยีนรูท้กัษะ

ใหม่ ติ่อยอดทักษะเด่ม สิามารถนำไปประยุกติ์ใช้้ในการทำงาน

จรง่ สิามารถนำควีามรูไ้ปปรับปรุงกระบวีนการผลัต่ิภายในสิถาน

ประกอบการของตินเองได้” รศึ.ดร.สิยาม กลั่าวี  

 ในสิ่วีนของการสิร้างการรับรู้ให้กับกลัุ่มเป้าหมายทั�งบุคคลั

ทั�วีไป นกัเรยีน นกัศึกึษา ครูอาจารย์ นกัวีจ่ยั   นวัีติกร แลัะกลัุม่ผู้

ที�ทำงานอยูแ่ล้ัวี รศึ.ดร.สิยาม กล่ัาวีว่ีา ถอ่วีา่ประสิบควีามสิำเรจ็

ในระดบัหนึ�งในการสิรา้งการรบัรูแ้ลัะควีามรูค้วีามเขา้ใจ เกี�ยวีกบั 

AI แลัะ Robotics ในกลัุ่มคนทุกระดับได้มากกวี่า 32,000 คน 

จากเป้าหมายที�ติั�งไวี้รวีมกัน 7,000 กวี่าคน สิำหรับการดำเน่น

งานในปทีี�สิอง นอกจากกจ่กรรมที�ทำติอ่เน่�องจากปีแรก ยงัมเีปา้

หมายที�จะขยายผลัโครงการ Resource Sharing เพิ่่�มขึ�นอีก 20 

โรงเรยีน โดยโรงเรยีนที�ติอ้งการเขา้ร่วีมจะต้ิองมีคณุสิมบัติ ่คอ่ จะ

ติ้องมีใจแบ่งปันทรัพิ่ยากรหร่อแช้ร์ให้คนอ่�นได้ใช้้ นอกจากนี�มี

การจดัทำหลักัสิตูิรแลัะการอบรม เพิ่่�อสิรา้งกำลังัคนที�มคีณุภาพิ่

สิูงด้านวี่ทยาการหุ่นยนติ์ เป็นติ้น   

   ทั�งนี� โครงการ Robotics for All เป็น 1 ใน 5 โครงการ

สิำคัญภายใติ้ชุ้ดโครงการปัญญาประด่ษฐ์์/วี่ทยาการหุ่นยนต์ิ

สิำหรับทุกคน (Artificial Intelligence and Robotics for All) 

หร่อ AI/Robotics for All เป็นโครงการที�ได้รับการสินับสินุน

จากสิำนักงานสิภานโยบายการอุดมศึึกษา วี่ทยาศึาสิติร์ วี่จัย

แลัะนวัีติกรรมแห่งช้าต่ิ (สิอวีช้.) โดยหน่วียบร่หารแลัะจัดการ

ทุนด้านการพิ่ัฒนากำลัังคน แลัะทุนด้านการพิ่ัฒนาสิถาบัน

อุดมศึึกษา การวี่จัยแลัะการสิร้างนวีัติกรรม (บพิ่ค.) มีเป้าหมาย

เพิ่่�อสิร้างกำลัังคนด้าน AI แลัะสิร้างควีามติระหนักรู้แก่ทุกคน 

สิรา้งนักพิ่ฒันาระบบ AI แลัะ หุน่ยนต์ิ ปอ้นสิูต่ิลัาดแรงงาน แลัะ

เพิ่่�อสิรา้งนกัว่ีจยัพัิ่ฒนานวีตัิกรรมใหม่ๆ  สิง่เสิร่มองคก์รนำAI แลัะ

หุ่นยนติ์ไปใช้้ในเก่ดประโยช้น์ 
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รศึ. ดีร.ชื่่จิต ตรีรัตนพิันธ์
ห้้วห้น้าศ้นย์ Center of Service and Innovation (CoSI)

กัารวัิจัยเพิ้�อกัารออกัแบบ
แอปีพิลัิเค่ชื่ัน

ผ่านกัารพิูดีคุ่ยกัับผ่้อำานวัยกัาร

ท่ี�มา และแนวคิดในการุ่ท่ำาแอัปพี่ลิเคช้ัน
จดุ้เริ�มตน้ขึ้อง ModLink กัเ็ริ�มตั�งแตก่ัารวาง Strategy Roadmap 

ขึ้อง มจธิ. ในอนาคต โด้ย่ศึูนย่์ขึ้องอาจารย่์ได้้เขึ้้ามาม่ส่วนช่่วย่ใน

กัารที่ำาวิจัย่ โด้ย่ที่ำาความเขึ้้าใจ มุมมอง ไลี่ฟ์สไตลี่์ เปี้าห้มาย่ช่่วิต 

ขึ้องนักัศึึกัษาเรา เพัื�อที่่�จะช่่วย่ support ให้้นักัศึึกัษา มจธิ. เรา

เร่ย่นรู ้สรา้งเสรมิศึกััย่ภาพั แลี่ะนำาที่กััษะไปีใช่ใ้ห้ส้ามารถึปีระสบ

ความสำาเร็จในช่่วิต แลี่ะเปี็น Social Change Agent เพัื�อพััฒนา

ปีระเที่ศึช่าตติอ่ไปี รวมถึงึเมื�อเกิัด้ สถึานกัารณ์์โควดิ้-19 เมื�อ 2 ปีทีี่่�

แลี่ว้ มห้าวทิี่ย่าลี่ยั่มแ่นวคดิ้ในกัารดู้แลี่คณุ์ภาพัช่่วติขึ้องนกััศึึกัษา 

สร้างความเขึ้้าใจกัับนักัศึึกัษาในส่วนขึ้องความต้องกัารความ

ช่่วย่เห้ลืี่อในมุมไห้นบ้าง ถึ้ากัารเร่ย่นกัารสอนจะต้องกัลี่าย่เปี็น 

Hybrid Learning ที่าง มจธิ. จะต้องปีรับตัวอย่่างไร แลี่้วจะต้อง

ม่ระบบอะไรเสริมอ่กับ้าง เพัื�อให้้เราย่ังคงคุณ์ภาพักัารเร่ย่นกัาร

สอนได้้อย่่างด้่เย่่�ย่มต่อไปี แลี่ะสามารถึตอบโจที่ย่์ 21st century 

Skills แลี่ะ Disruptive Technology ต่าง ๆ  ที่ั�งที่างด้้าน วิธิ่กัาร

สอน ระบบ Platform Support แลี่ะสร้างนวัตกัรรมกัารเร่ย่นรู้

ที่่�จะเอื�อให้้นักัศึึกัษา มจธิ. ขึ้องเรา

นิยืามขอังมดลิงก์ 
คำาว่า “Link” จะแปีลี่ตามตวัวา่เปีน็ Connect ห้รอื เช่ื�อมตอ่ แต่

อาจจะที่่�ไม่เคย่ม่ใครรู้ว่าจริง ๆ แลี่้วแต่ลี่ะตัวอักัษรม่ความห้มาย่

เป็ีนตัวย่่อมาจากั “Learning - Innovation - Network - 

@ KMUTT” นอกัจากันั�นเราได้ท้ี่ำากัารด้ไ่ซึ่นต์วั L ให้ม้ ่Dynamic 

สามารถึมองได้ห้้ลี่าย่มติจิากั Multiple view Point พัลิี่กัด้้านแลี่ะ

ห้มุน กั็จะกัลี่าย่เปี็นเครื�องห้มาย่ “มากักัว่า” แลี่ะ “Forward” 

ไปีขึ้้างห้น้าเห้มือน “Link to the future of Learning” ที่่�พัร้อม

จะพััฒนากั้าวไปีกัับกัารเปีลี่่�ย่นแปีลี่งขึ้้างห้น้าเสมอ

ความสำาคัญขอังการุ่วิจยัืเพี่ื�อัการุ่อัอักแบบแอัปพี่ลิเคช้นั
ในกัารสร้าง Platform ห้รือ app เราจะเริ�มจากักัารที่ำาความ

เขึ้้าใจผู่้ใช่้กั่อน เพืั�อที่่�จะห้าคุณ์ค่าที่่�เป็ีนแกั่นสำาคัญว่าม่ App น่�

มาเพัื�ออะไร ถึ้าสร้างขึึ้�นมาแลี่้วจะได้้ปีระโย่ช่น์อะไร ห้รือช่่วย่

ที่ำาให้้ช่่วิตนักัศึึกัษาด้่ขึึ้�นในด้้านใด้บ้าง เพืั�อที่่�จะเป็ีนห้ลัี่กัในกัาร

ออกัแบบ (Design Principle) ที่่�จะเปี็น Requirement ว่าควร

จะเปีน็รูปีแบบไห้น ม ่feature อะไรบา้ง ผ่ลี่จากั User research 

ที่ั�ง 2 งานวิจัย่ที่่�เรา ได้้ไปีพัูด้คุย่กัับนักัศึึกัษากัว่า 55 คน แลี่้วม่

แบบสอบถึามกัว่า 500 คน กัระจาย่ที่ั�ว ทีุ่กัคณ์ะแลี่ะทีุ่กัช่ั�นปีี เรา

ได้้ที่ำากัารศึึกัษาภาพัรวมช่่วิตขึ้องนักัศึึกัษามจธิ. ตั�งแต่กัารเริ�ม

สมัครเขึ้้ามาเปี็นนักัศึึกัษา ห้ากัเกัิด้ความปีระที่ับใจแรกัที่่�ม่ต่อ 

มจธิ. ผ่า่นกัจิกัรรม เช่น่ กัารเขึ้า้คา่ย่ กัารร่วมปีระกัวด้แลี่ว้ จะรู้สกึั

ถึงึความเปีน็ครอบครวั มจธิ. (KMUTT Family) ในขึ้ณ์ะที่่�นกััศึกึัษา

จะม่กิัจกัรรมที่่�เปี็นที่ั�งภาคบังคับ แลี่ะกัิจกัรรมที่่�เปีิด้ให้้ที่ำาอย่่าง

อิสระ แบ่งเป็ีนกิัจกัรรมเพืั�อกัารเร่ย่น (Learn) แลี่ะกิัจกัรรม

เพัื�อกัารใช่้ช่่วิต (Live) ซึ่ึ�งจะม่ผ่ลี่ต่อกัารออกัไปีใช่้ช่่วิตนอกัรั�ว

มห้าวิที่ย่าลี่ัย่ โด้ย่เฉพัาะกัิจกัรรมท่ี่�เกั่�ย่วขึ้้องกัับ ‘กัารที่ำางาน

ร่วมกัับบริษัที่ห้รือองค์กัรภาย่นอกั’ ช่่วย่ให้้นักัศึึกัษาได้้เห็้นภาพั

อนาคตในกัารที่ำางานแลี่ะใช่้ช่่วิตจริงที่่�กัว้างขึ้ึ�น แลี่ะส่วนสุด้ที่้าย่

คอื กัารที่ำากัจิกัรรมห้รือกัารเรย่่นวชิ่าเลี่อืกัร่วมกับัเพัื�อนแลี่ะรุ่นพ่ั� 

คณ์ะแลี่ะต่างคณ์ะ ถึือเปี็นโอกัาสสำาคัญที่่�ช่่วย่สร้าง เครือขึ้่าย่ 

พั่�นอ้ง มจธิ. (KMUTT Expert Network) สง่เสริมที่างด้้านโอกัาส

ในกัารที่ำางานในช่ว่ตินอกัรั�วมห้าวิที่ย่าลี่ยั่ พัอเราเขึ้า้ใจ Lifestyle 

แลี่ะพัฤติกัรรมกัารใช่้ช่่วิต เรากั็สามารถึนำามาสร้างเปี็นกัรอบ

แนวที่างในกัารพััฒนาแอปีพัลี่ิเคช่ัน ModLink ที่่�จะสร้างคุณ์ค่า

ให้ม่ที่่�ช่่วย่ย่กัระด้ับคุณ์ภาพัช่่วิตนักัศึึกัษาม่ ด้ังน่�
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• Affordless รวมทีุ่กัช่่องที่าง สร้างความสะด้วกั ในกัารเขึ้้า

ถึึงขึ้้อมูลี่

• Sense Of Belonging สรา้งความรูสึ้กัเปีน็อนั ห้นึ�งอนัเด้ย่่วกััน 

ผู่กัพัันธิ์กัันทีุ่กัระด้ับ

• Active Support  ม่ความใส่ใจ ช่่วย่เห้ลี่ือ แจ้งเตือนสมำ�าเสมอ 

แลี่ะรอบรู้

• Status Tracking ช่่วย่ระบุสถึานะห้รือ ศึักัย่ภาพัปีัจจุบันเพัื�อ 

ส่งเสริมในกัารพััฒนากัารเร่ย่นรู้ต่อไปี

แนวท่างและกรุ่ะบวนการุ่จัดท่ำาแอัปพี่ลิเคช้ันมดลิงก์
ModLink เปีน็ platform ขึ้อง มจธิ. โด้ย่ มจธิ. เพัื�อ มจธิ. ท่ี่�ออกัแบบ

แลี่ะพัฒันาโด้ย่ที่ม่นกััศึึกัษาเกัา่ขึ้อง มจธิ. ที่ั�งนอ้งสตางค ์ช่นญัช่ดิ้า 

จากั SoA+D คณ์ะสถึาปีัตย่กัรรมศึาสตร์แลี่ะกัารออกัแบบ ส่วน 

Developer กัจ็ะได้ท้ี่างที่ม่คณุ์อู ๋คณุ์ณ์ฏัวฒัน ์จากัคณ์ะเที่คโนโลี่ย่่

สารสนเที่ศึ จากังานวจิยั่ที่่�เราได้้เขึ้า้ใจช่วิ่ตแลี่ะความตอ้งกัารขึ้อง

น้อง ๆ นักัศึึกัษา ที่างที่่ม ModLink มีจุดมุ่งหมายุหลััก 3 ส่วนึ่

คัือ การที�จะส่งเสริมให้นึ่ักศ่กษาฉายุคัวามโดดเด่นึ่ในึ่แบบของ 

ติัวเองออกมา โดยุ มจธ์. มีบทบาทในึ่การสนึ่ับสนึุ่นึ่การสร้าง 

‘คัุณคั่าของนึ่ักศ่กษาแติ่ละคันึ่’ และส่งเสริมคั่านึ่ิยุม ‘คัวาม

สำาเร็จ’ ที�ไม่จำาเป็นึ่ติ้องเกิดข่้นึ่ในึ่ช่วงชีวิติหลังจบการศ่กษา

แล้วเท่านึ่ั้นึ่ (Student Improvement) โด้ย่ปีัจจัย่ที่่�จะช่่วย่

ส่งเสริมศึักัย่ภาพันักัศึึกัษาม่ ด้ังน่�

• Life Path Extension เปีิด้โอกัาสให้้นักัศึึกัษามองเห้็นภาพั

อนาคตที่่�กัวา้งขึ้ึ�น จากัสาขึ้าวชิ่าที่่�สังกัดั้แลี่ะความถึนดั้ขึ้องตนเอง

• Real-Time Competency & Experienced-Base 

Evaluation ปีระเมินศัึกัย่ภาพันักัศึึกัษาจากัภาคที่ฤษฎ่แลี่ะ 

ภาคปีฏิบัติ โด้ย่ผู่้ที่่�ม่ส่วนเกั่�ย่วขึ้้องห้ลี่ากัห้ลี่าย่ภาคส่วน

• Skill Matching & Deep Expertise แนะแนวกัารต่อย่อด้

ที่ักัษะให้้เห้มาะสมกัับความถึนัด้ พััฒนาต่อย่อด้ได้้อย่่างลี่งลี่ึกั

• Identity & Achievement ส่งเสริมกัารแสด้งตัวตน แลี่ะ

บันที่ึกัพััฒนากัารขึ้องนักัศึึกัษา

สว่นึ่ที� 2 คัอื การสรา้งสภาพแวดลอ้มที�เอือ้ติอ่การสรา้งผลลพัธ์์

การเรยีุนึ่ร้๋ (Outcome-based learning) โดยุ มจธ์. มบีทบาท

ในึ่การสรา้งสภาพแวดลอ้มที�สง่เสรมิใหน้ึ่กัศ่กษาสามารถเรยีุนึ่

ร๋้ผ่านึ่การสร้างผลงานึ่ ลงมือปฏิบัติิจริง ซ่�งจะไปนึ่ำาไปส๋่การ

เรียุนึ่แบบสร้างผลลัพธ์์ติามที�มหาวิทยุาลัยุคัาดหวัง (System 

Support) ด้ังน่�

• Trends & Inspirations เปีดิ้โลี่กัแลี่ะแบง่ปัีนความเคลืี่�อนไห้ว

ให้ม่ที่่�เกัิด้ขึ้ึ�น

• Opportunity Matching แนะแนวโอกัาสตามความสนใจแลี่ะ

ความถึนัด้ขึ้องแต่ลี่ะคน

• Experiment & Showcase สร้างระบบสนับสนุนกัารสร้าง

ผ่ลี่งานที่่�เขึ้้าถึึงได้้

• Accessible Platform ปีรับระบบกัารศึกึัษาท่ี่�มค่วามย่ดื้ห้ยุ่น่

แลี่ะผ่สมผ่สาน 

สว่นึ่สดุท้ายุคัอื การสรา้งคัวามร๋ส้ก่การมสีว่นึ่รว่มและเชื�อมโยุง

ใหเ้กิดเคัรือข่ายุ โดยุ มจธ์. มีบทบาทเป็นึ่ติัวกลางในึ่การเชื�อม

โยุงนัึ่กศ่กษาต่ิางวิทยุาเขติ ติ่างคัณะ ติ่างระดับปริญญา ให้

เกิดคัวามร๋้ส่กถ่ง ‘คัวามเป็นึ่นึ่ักศ่กษามจธ์. ร่วมกันึ่’ (KMUTT 

Network) เอื�อให้้เกัิด้กัารที่ำากัิจกัรรมส่งเสริมกััน ด้ังน่�

• Network & Community สร้างเครือข่ึ้าย่แลี่ะกัลุ่ี่มสังคมที่่�

อบอุ่น เพัื�อส่งเสริมกัารที่ำากัิจกัรรม แบ่งปีันปีระสบกัารณ์์ ความรู้  

แลี่ะความเช่่�ย่วช่าญรอบด้้าน

• Update & Sharing บอกัเลี่่าความเคลี่ื�อนไห้วภาย่ใน มจธิ.

อย่่างที่ั�วถึึง

ฝากถึึงผ้�ท่ี�สนใจจะพี่ัฒนาแอัปพี่ลิเคช้ัน และผ้�คนท่ี�ตั�อัง
ใช้�ชี้วิตัอัย่้ืกับการุ่ปรัุ่บเปลี�ยืนขอังเท่คโนโลยืีท่ี�รุ่วดเรุ่็วใน
ยื่คปัจจุบัน และอันาคตั
App ห้รือเที่คโนโลี่ย่่ต่าง ๆ  เราถึือว่าเปี็น Enabling Tools ที่่�เอื�อ

ให้้เราใช่้ช่่วิตได้้สะด้วกัสบาย่ แต่เราจะไม่ได้้ดู้แค่ว่าม่อะไรให้ม่ ๆ 

แลี่้วต้องตาม Trend เสมอไปี เราต้องเขึ้้าใจว่าเรากัำาลี่ังจะสร้าง

คุณ์ค่าอะไรให้้กัับผู่้ใช่้ ลี่ักัษณ์ะ Culture แลี่ะบริบที่ในกัารใช่้

ช่่วิตขึ้อง User เป็ีนอย่่างไร แล้ี่วเลี่ือกัเที่คโนโลี่ย่่ที่่�เห้มาะสมมา

ใช่้ให้้ตอบโจที่ย่์ แล้ี่วก็ัควรมองให้้รอบด้้านถึึงผ่ลี่กัระที่บที่่�จะเกิัด้

ขึ้ึ�นที่ั�งมุมบวกัแลี่ะมุมลี่บต่อผู้่ม่ส่วนได้้ส่วนเส่ย่ที่ั�ง Eco-system 

ตอนน่�เปี็นยุ่ค New Normal ที่ั�งกัารเร่ย่นกัารสอนกั็จะ Hybrid 

Learning กัารที่ำางานกั็ Hybrid Working กัันมากัขึ้ึ�นแลี่้วกั็จะม่

โลี่กัเสมือนอย่่าง Metaverse ที่่�จะเปีลี่่�ย่นรูปีแบบกัารใช่้ช่่วิตใน

ห้ลี่าย่ ๆ ด้้าน เราก็ติ้องปรับติัวเรียุนึ่ร๋้เทคัโนึ่โลยุีที�จะเอื้อให้เรา

ทำางานึ่ได้ทั้งการเชื�อมติ่อ Physical and Virtual World ได้

อยุา่งมปีระสทิธิ์ภาพ อก่ัที่ั�ง Blockchain Crypto Currency NFT 

กัจ็ะมร่ปูีแบบอาช่่พัให้ม ่ๆ  เกัดิ้ขึ้ึ�น ถึา้เราคดิ้ในเช่งิให้เ้ปีน็โอกัาสที่่�

เราจะได้ม้โ่อกัาสที่่�จะ Collaborate กับัผู่เ้ช่่�ย่วช่าญที่ั�วโลี่กั ที่ำางาน

ที่่�ไห้นกั็ได้้ Anywhere Anytime แลี่้ว เราจะได้้ขึ้ย่าย่เครือขึ้่าย่

แลี่กัเปีลี่่�ย่นเร่ย่นรู้ให้้ที่ันโลี่กั แลี่ะปีระสบความสำาเร็จในยุ่คขึ้อง 

Disruptive Technology ด้้านต่าง ๆ ที่่�จะเกัิด้ขึ้ึ�นในอนาคตได้้

รุ่ับฟังบท่สัมภาษณ์์
ฉบับเตั็มได�ท่าง

https://bit.ly/3MyG03R
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สำาน้กห้อสมุด มจธิ.
Online Services

Grab’ n Go 

Turnitin

Online Open Access

Ask Librarian

บรกิารยืมหนังสุอื แบบ Grab’ n Go คณุ์ขอมาเราหาเล่มให้ยืม 

เพยีงแจง้รายการหนงัสุอืที�ตอ้งการยมืแทนการที�ผู้ใ้ชุบ้รกิารหา

เล่มเองที�ชุั�น สุามารถยืมหนังสุือได้ไม่เกิน 5 รายการ/คน และ

จะเก็บเล่มไว้ให้ท่าน 1 วัน หลังจากยืนยันการยืม 

บรกิารขอตรวจการคดัลอกผ้ลงานทางวชิุาการดว้ยตนเองผ้า่น

โปรแกรมออนไลน ์Turnitin โดยเปน็ซีอฟท์แวรท์ี�ใชุต้รวจสุอบ

การคัดลอกผ้ลงาน (Plagiarism) สุำหรับนักศึกษา และเป็น

ตัวชุ่วยให้กับผู้้สุอนประเมินและให้คะแนนผ้ลงานของผู้้เรียน

ได้ผ้่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

บริการชุ่วยค้นหาข้อมูล Online Open Access Search 

Service ชุ่วยค้นหาทรัพยากรสุารสุนเทศ จากแหล่งข้อมูลที�

เข้าถึงได้แบบเปิดที�มีคุณ์ภาพ และน่าเชืุ�อถือ เพื�อสุนับสุนุน

การเรียนการสุอน การวิจัย และสุ่งเสุริมการเรียนรู้ตลอดชุีวิต

บริการให้คำปรึกษาออนไลน์ (Ask Librarian) แนะนำการ

อา้งองิ การเขยีนบรรณ์านกุรม และทรพัยากรสุารสุนเทศ (MS 

Teams) (เวลา 09.00-16.00 น.) หรือฝากข้อมูลเพื�อติดต่อ

กลับ https://forms.office.com/r/artmakXfdx

http://bit.ly/2WzseoT 

https://bit.ly/3IFeQG8

https://bit.ly/2X4wQUn

https://bit.ly/397nv3T
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เกือบ 2 ปีที�ทั�วโลกยังคงเผ้ชุิญี่กับสุภาวการณ์์การแพร่

ระบาดของเชุื�อไวรัสุ COVID-19 มหาวิทยาลัยทั�วโลกต้อง

รับมือและปรับตัวด้านการเรียนการสุอนเพื�อให้ดำเนินต่อไป

ได้ ซีึ�งปฏิิเสุธิไม่ได้ว่า เทคโนโลยีถูกนำมาใชุ้เป็นตัวชุ่วยใน

ด้านการศึกษาและมีบทบาทสุำคัญี่มากขึ�น จุดเปลี�ยนสุำคัญี่

ของวงการการศึกษาไทยเกิดขึ�นเมื�อกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสุตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ประกาศยกเลิกการ

กำหนดกรอบเวลาการเรยีนปริญี่ญี่าในทุกระดับ เพื�อสุนับสุนุน

แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชุีวิต (Lifelong Learning) ดังนั�น 

การนำเทคโนโลยีมาใชุ้สุ่งเสุริมการเรียนรู้ (Technology- 

Enhanced Learning หรือ TEL) จึงเป็นสุิ�งที�ขาดไม่ได้ใน

ยุค New Normal 

ในฐ์านะทมีพิ่ฒันาแลัะบรูณาการเทคโนโลัยีเพิ่่�อการศึกึษา  ภายใติ้ 

การกำกับของ มจธ. ได้พิ่ัฒนาแพิ่ลัติฟอร์มสิำหรับการเรียน

ออนไลัน์ ดังนี�

ระบบ LEB2 ใช้้งานภายใน มจธ. ปัจจุบันมีจำนวีนผู้ใช้้งาน ในปี 

2021 มากกว่ีา 17,000 คน LEB2 ไมไ่ดเ้ปน็เพิ่ยีงพิ่่�นที�การใช้ง้าน

สิำหรบัอาจารยแ์ลัะนกัศึกึษา แติย่งัเปน็พิ่่�นที�ที�เปดิโอกาสิใหผู้้ใช้้

งานไดม้ปีฏิส่ิมัพิ่นัธก์บัทมีพิ่ฒันาระบบอกีดว้ีย ทกุคำแนะนำแลัะ 

Feedback ที�ได้จากผู้ใช้้งานจร่ง ทีมงานได้นำมาปรับปรุงระบบ

อยา่งติอ่เน่�อง เพิ่่�อสินบัสินนุใหอ้าจารยว์ีดัหรอ่ประเมน่นกัศึกึษา

ผ่านพิ่ฤต่ิกรรมการเรียนรู้ ให้โอกาสิในการเข้าถึงแหล่ังเรียนรู้

อย่างเท่าเทียม รวีมถึงสิามารถเรียนรู้แลัะทบทวีนด้วียตินเองได้

ติลัอดเวีลัา (Self-paced Learning)

ETS Tech Integration แหล่ังรวีมข้อมลูัแลัะนำเสินอในรูปแบบ 

Technology Review ที�สิามารถนำไปประยุกติ์ใช้้กับการเรียน

ออนไลัน์ เพิ่่�อสิร้างบรรยากาศึการเรียนให้สินุก แลัะกระติุ้นให้

เก่ดการเรียนรู้ นอกจากนี�ยังมีการจัด Online Training ที�ไม่

เพิ่ยีงเปิดรับแค่บคุลัากรภายใน มจธ. แต่ิยงัให้บคุคลัทั�วีไปที�สินใจ 

สิามารถลังทะเบียนเข้าร่วีมได้ด้วีย

KMUTT Micro-Credentials แพิ่ลัติฟอร์มใหม่ลั่าสิุดที�ถูก

ออกแบบขึ�นจากแนวีค่ด Competency Based-Education 

เพิ่่�อรับรองแลัะพิ่ัฒนาควีามสิามารถเฉพิ่าะเจาะจงของผู้เรียน

พิ่รอ้มทั�งพ่ิ่สิจูนไ์ดด้ว้ียหลักัฐ์านจากการทำงานจร่ง โดย KMUTT 

Micro-Credentials เติรยีมจะเปดิใหใ้ช้ง้านภายในปลัายปนีี� แลัะ

รองรับกลัุ่มผู้ใช้้งานทั�งภายในแลัะภายนอก มจธ. 

ทมีงาน ETS  ขอขอบคุณอาจารย์ นกัศึกึษา แลัะผูท้ี�ใหค้วีามสินใจ

เขา้มาเยี�ยมช้มหร่อใช้ง้านแพิ่ลัติฟอรม์ของเรา ทั�งยงัเปน็กำลังัใจ

แลัะให ้Feedback ที�เปน็ประโยช้น ์เพิ่่�อรว่ีมกนัพิ่ฒันาการศึกึษา

ไทยในยุค New Normal ให้ดีย่�งขึ�นสิำหรับทุกคน

4Life
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รุ่ศ. ดรุ่. วช้ิรุ่ศักดิ� วานิช้ช้า
รุ่อังคณ์บดดี�านบริุ่หารุ่ คณ์ะเท่คโนโลยีืสารุ่สนเท่ศ

นายืณ์ัฐดนยื์ คำาสั�น
นกัศึกษา ภาควิช้าวิศวกรุ่รุ่มอุัตัสาหการุ่
และเมคคาท่รุ่อันิกส์  คณ์ะวิศวกรุ่รุ่มศาสตัร์ุ่

รุ่ศ. ดรุ่.ส่รุ่พี่ล บ่ญลือั 
อัาจารุ่ย์ืปรุ่ะจำาคณ์ะครุ่่ศาสตัร์ุ่อุัตัสาหกรุ่รุ่มและเท่คโนโลยีื 

ค่ณ์ก่ลกานตั์ ส่ท่ธิดารุ่า 
บค่ลากรุ่คณ์ะศิลปศาสตัร์ุ่

ดรุ่.วิช้ัยื เอัี�ยืมสินวัฒนา
ผ้�อัำานวยืการุ่สำานกัคอัมพิี่วเตัอัร์ุ่ 

นางปารุ่ิช้าตัิ บ่ตัรุ่ช้าตัิ
บค่ลากรุ่สำานกังานกจิการุ่นกัศกึษา

ค่ณ์วรุ่ิท่ธิ� เตั็นพี่ิพี่ัฒน์
บ่คลากรุ่ ศ้นยื์นวัตักรุ่รุ่มซึ่อัฟตั์แวรุ่์
และการุ่ปรุ่ะมวลผล (Innosoft)

ค่ณ์บ่ญช้่วยื  วณ์ิช้พี่ันธ่ ์
หวัหน�ากล่่มงานพัี่ฒนาสมรุ่รุ่ถึนะหลักและการุ่บริุ่หารุ่จดัการุ่

นางสาวนิโรุ่สโซึ่เฟียื ภมรุ่พี่ล  
นักศึกษา ภาควิช้าวิศวกรุ่รุ่มคอัมพี่ิวเตัอัรุ่์  คณ์ะ
วิศวกรุ่รุ่มศาสตัรุ่์

มีผลัต่อตัวัเองอย่างไร”
“Digital Disruption

ในฐ์านะผู้สิอนศึาสิติร์ ด้านด่จ่ทัลั อาจกลั่าวีได้
วี่า Digital disruption ไม่ใช้่สิ่�งแปลักใหม่ แติ่
อตัิราเรว็ีในการ disrupt ที�เพ่ิ่�มขึ�นอย่างรวีดเรว็ี
แลัะติอ่เน่�อง ทำให้การเรยีนรูอ้ยู่ติลัอดเวีลัา เป็น
ทกัษะสิำคัญ ที�จำเป็นในการเอาตัิวีรอดในยุคนี�

ถ่อเป็นโอกาสิที�ช้่วียทำให้มีโอกาสิประสิบ
ควีามสิำเร็จในภารก่จติ่าง ๆ ได้อย่างรวีดเร็วี
ขึ�นมาก เป็นควีามท้าทายอย่างหนึ�งที�จะต้ิอง
ปรบัติวัีเพิ่่�อกา้วีไปสิูโ่ลักของ “ควีามสิำเรจ็ครั�ง
ใหม่” แติ่ถ้าครั�งนี�ปรับตัิวีไม่ได้เราก็จะติก
ขบวีนไปเลัย แติ่ถึงแม้เทคโนโลัยจะไปเร็วีแค่
ไหนก็อย่าลั่ม  “ม่ติรภาพิ่ควีามเป็น มจธ.” ที�
ให้แก่กัน จะส่ิบต่ิอไปจากรุ่นสู่ิรุ่นที�จะพิ่าเรา
ผ่านไปด้วียกันในทุกสิถานการณ์

ไม่มีแวีดวีงไหนที�จะไม่ถูก disrupt โดย
เทคโนโลัยดีจ่ท่ลัั แต่ินอกจากควีามเปลัี�ยนแปลัง
แล้ัวี อกีสิ่�งหนึ�งที�เกด่ขึ�นคอ่ “โอกาสิ” โอกาสิที�
จะนำเอา “นวัีติกรรมควีามรู้” หร่อวีธี่คด่แลัะ
ปฏิบ่ต่ัิใหม่ ๆ มาปรับใช้้ ซึ่�งแน่นอนว่ีาเป็นอีก
หนึ�ง “ควีามท้าทาย” ในการทำงานรวีมไปถึง
การเรยีนการสิอนแลัะงานวีจั่ย เพิ่่�อที�จะก้าวีไป
ให้ทนักบัทกุกระแสิที�กำลังัเกด่ขึ�นทั�งในปัจจบุนั
 แลัะในอนาคติ

การเปลัี�ยนแปลังอย่างรวีดเรว็ี ทำให้วีถ่ชี้วีีต่ิแลัะ
การเรยีนรู้เปลัี�ยนแปลังไปติามยคุสิมยั มหีลัาย
สิ่�งที�ถูกมาแทนที� เราจึงไม่สิามารถหยุดศึึกษา 
เรยีนรู้เทคโนโลัย ีแลัะนวีตัิกรรมใหม่ ๆ  นอกจาก
นี�ยงัเป็นโอกาสิที�ดทีี�จะสิร้างเส้ินทาง สิายอาชี้พิ่
ว่ีถชีี้ว่ีติที�แปลักใหม่ ที�สิำคัญค่อ สิ่�งใหม่นี�ทำให้
เกด่แรงบันดาลัใจ แลัะแรงขับเคล่ั�อนในการใช้้
ช้ว่ีีติของเราในอนาคติ

การปรับเปลัี�ยนทางเทคโนโลัยีอย่างฉับพิ่ลัันที�
สิะท้อนการเปลัี�ยนแปลังเช้ง่ดจ่่ทัลั สิำหรับตัิวี
เองที�ติ้องเผช้่ญกับโลักเทคโนโลัยียุคใหม่ ทำ
ให้เก่ดงแรงผลัักดันติ่อการใช้้ช้ีวี่ติให้ทันสิมัย
รวีดเร็วี ฉับไวีมากย่�งขึ�น ด้วียการนำเอา
เทคโนโลัยีที�เหมาะสิมมาใช้้ให้เก่ด
ประสิ่ทธ่ผลัที�ดีกวี่าเด่ม 

สิ่�งที�เก่ดขึ�นเร่งให้รูปแบบการใช้้ชี้ว่ีติของเรา
เปลีั�ยนแปลัง มคีวีามท้าทาย เกด่โอกาสิใหม่ ๆ
อยู่ติลัอดเวีลัา เราจึงติ้อง reskill ติัวีเอง ปรับ
ติวัีแลัะประยุกต์ิใช้เ้ทคโนโลัยีเพ่ิ่�อเพิ่่�มศัึกยภาพิ่
การทำงาน การเปิดกวี้างแลัะการแสิวีงหา
ควีามรู้ใหม่ ๆ จะช้่วียให้เรารับม่อได้ดีย่�งขึ�น

หากจะถามวี่ามีผลัติ่อตินเองอย่างไร ก็อาจจะ
ติ้องถามตัิวีเราเองว่ีา เราพิ่ร้อมแลัะเรียนรู้กับ
สิ่�งใหม่ที�จะมาถึงแลั้วีหร่อยัง  เรากลั้าที�จะก้าวี
เด่นออกจากพิ่่�นที�เด่ม ๆ หร่อ Save Zone ที�
เราอยู่ก้าวีข้าม Fear Zone ที�เราสิร้างควีาม
หวีาดกลัวัีขึ�นมาเอง แลัว้ีไปสิูพ่่ิ่�นที�เรยีนรูใ้หม ่ๆ
เก่ดการทำส่ิ�งใหม่ ๆ ก็จะเป็นเสิ้นทางสินุก
สิขุสินัติ ์ที�เราจะแสิวีงหาควีามสิำเรจ็ไดไ้มย่าก
เพิ่ียงแติ่ เราพิ่ร้อมที�จะรับ แลัะก้าวีไปเรียนรู้
สิ่�งใหม่ ๆ เพิ่่�อพิ่ัฒนาตินเองแลั้วีหร่อยัง

การเกด่ขึ�นของการเปลัี�ยนแปลังที�ย่�งใหญจ่าก
เทคโนโลันร ทำใหก่ดผลักระทบทั�งทางติรง
แลัะทางอ้อมกับช้ีวี่ติประจำวัีน รวีมทั�งการ
ทำงาน อันสิ่งผลัให้ติ้องเรียนรู้ ปรับติัวีเพิ่่�อให้
ก้าวีทันต่ิอการเปลีั�ยนแปลัง ไม่วี่าจะเป็น
บร่การติ่าง ๆ ที�เปลัี�ยนไป การเข้าถึงสิ่�งใหม่ที�
แติกต่ิางไปจากเดม่ นอกจากนั�นในแวีดวีงของ
นักเทคโนโลัยี ก็ย่�งติ้องจำเป็นติ้องศึึกษา ทอง
หาเทคโนโลัยีมาประยุกติ์ให้เหมาะสิมกับ
ควีามติ้องการแลัะพิ่ฤติ่กรรมของผู้ใช้้ด้วีย 

ทกุคนไดร้บัผลักระทบจากควีามเปลีั�ยนแปลัง 
แติ่สิ่�งที�จะทำให้เราสิามารถดำเน่นช้ีวี่ติติ่อไป
ได ้คอ่ การเปดิรบั แลัะกระหายเรยีนรู ้เพิ่่�อให้
เข้าใจ สิามารถรู้เท่าทัน ใช้้ประโยช้น์จากส่ิ�ง
ใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิ่ทธ่ภาพิ่สิูงสิุด
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กัารใชื่้ดีิจิที่ัลัในทีุ่กัวัันนี�เปี็นไปีอย่างแพิร่หลัาย แต่กั็ไม่ที่ั�วัถึึงในทีุ่กัโซึ่นของมุมโลักั ที่ั�งค่วัามเหลั่�อมลัำ�าในกัารเข้าถึึง
ดีิจิที่ัลัจากัค่วัามยากัจน ค่วัามเที่่าเที่ียมที่างเพิศึ อย่างในอุตสาหกัรรมเที่ค่โนโลัยีของโลักั พิบวั่า ผ่้หญิงมีอัตรา
กัารเขา้ถึึงเที่ค่โนโลัยนีอ้ยกัวัา่ เพิราะขาดีกัารสนบัสนนุของรฐัแลัะขาดีแบบอยา่งในตลัาดีแรงงาน ดีังนั�น จึงขอนำา
เสนอ 5 ที่ักัษะสำาค่ัญเพิ้�อชื่่วัยลัดีค่วัามเหลั่�อมลัำ�าสร้างโอกัาสในค่วัามเที่่าเที่ียมกััน  ไดี้แกั่

ที่ี�มา : https://www.nectec.or.th/news/news-pr-news/coding.html
https://www.beartai.com/article/tech-article/832969 / https://mgronline.com/cyberbiz/detail/9620000023635

5ทักษะสิำาคัญ
ลดีความีเหล่�อมีลำ�าในยุคไอที

จะรู้ดิจิทัลได้อย่างไรในเมื�อยังไม่สุามารถเข้าถึง
ดจิทิลัได้ ไม่ตอ้งกังวลไปเพราะเรยีนรูไ้ด้จากทักษะ
การรู้สุารสุนเทศ  ทั�งการฟังพูดอ่านเขียน การ
วเิคราะหแ์ละตคีวามจะทำใหเ้กดิการสุื�อสุารที�ดซีีึ�ง
จะทำใหเ้กดิการรูด้จิทิลัและสุามารถใชุม้นัไดอ้ย่าง
มีวิจารณ์ญี่าณ์

การุ่รุ่้�ดิจิท่ัล (Digital Literacy)1 ลองฝกึกระบวนการคดิเชุงิแกป้ญัี่หา เชุน่ การแกไ้ข
ปญัี่หาอยา่งเปน็ขั�นตอน การวิเคราะห์และตดัสุนิใจ
โดยการใชุ้ข้อมูล

การุ่คิดเช้ิงตัรุ่รุ่กะส้่การุ่รุ่้� (Coding)2

เป็นที�ตั�งข้อสุังเกตถึงการทำงานแทนคนกับคำ
ว่า AI ดังนั�น ต้องศึกษาความฉลาดของปัญี่ญี่า
ประดิษฐิ์อย่างการเรียนรู้ทักษะที�เกี�ยวข้องกับ AI 
อย่าง Machine Learning และ Deep Learning 
ตลอดจนระบบประมวลผ้ลภาษาธิรรมชุาติอย่าง 
Natural Language Processing

3 ปัญญาปรุ่ะดษิฐ์ (Artificial Intelligence) 

กำลงัเปน็ที�นยิมอยา่งเปน็วงกว้าง ทั�งอตุสุาหกรรม
บันเทิง การแพทย์ และการใชุ้สุื�อสุังคมออนไลน์
อย่าง Facebook ที�กำลังจะมี Metaverse เกิด
ขึ�น

4 เท่คโนโลยีืเสมอืัน (Virtual Reality : VR)

เพื�อทราบความต้องการของกลุ่มผู้้ใชุ้บริการหรือ
ลูกค้า จึงต้องใชุ้การวิเคราะห์และวิทยาศาสุตร์
ขอ้มลูมาประยกุต ์การเกบ็ จดัการวเิคราะห ์ตลอด
จนนำมาตัดสิุนใจ เป็นอีกศาสุตร์หนึ�งที�สุร้างรายได้
ดี และกำลังเป็นที�สุนใจ

5 วิท่ยืาศาสตัรุ่์ข�อัม้ล (Data Science)






