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      มจธ. เป็็นมหาวิิทยาลััยท่�ม่วิิสััยทัศน์ท่�ม่�งเน้นการพััฒนา 

นวิตักรรมทางการศกึษา การวิิจยั ควิามคดิสัรา้งสัรรค์  แลัะควิามเป็็น

ผู้้ป้็ระกอบการทำาใหเ้กดิค่ณค�านำาไป็สั้�การเป็ลั่�ยนแป็ลังใหส้ังัคมโลัก

เข้้มแข้ง็แลัะยั�งยนืมาโดยตลัอด เพั่�อการสัร้างกำาลัังคนท่�มส่ัมรรถนะ

ภายใตก้รอบมาตรฐาน โดยม่จดัการเรยีนการสัอนร้ป็แบบใหม� แบบ

โมด้ลัท่�เน้น Outcome Base Education หรืือ OBE Platform 
แลัะเป็ิดหลัักสั้ตร Work Adult Education (WAE) เพั่�อรองรับ 

Aging Society แลัะการเรียนร้้แบบ Lifelong Learning รวิม

ถึงการพััฒนาระบบสันับสัน่นการเรียนการสัอนท่�ชื่ื�อวิ�า KMUTT 
LEB2 เพ่ั�อรองรับการออกแบบหลัักสั้ตร แผู้นการสัอนรายวิิชื่า 

จนถงึการตดิตามผู้ลัลััพัธก์ารเรยีนร้ข้้องนกัศกึษาตามแนวิทางการ

จัดการศึกษาท่�เน้น OBE แลัะกรอบมาตรฐานค่ณวิุฒิท่�กำาหนดไวิ้

      จากการท่�ต้องเผู้ชิื่ญควิามเป็ล่ั�ยนแป็ลังท่�เกิดข้้�น  มจธ. จ้ง 

ดำาเนินการขั้บเคลืั�อน ‘KMUTT4Life’ ให้เกิดการศึกษาท่�ม่�งเน้น 

ผู้ลัลััพัธ์การเรียนร้้ท่�เป็ิดกวิ้างให้กับท่กคนได้สัามารถเข้้ามาศึกษา 

ท่� มจธ. โดยไม�ม่ข้้อจำากัดใด ๆ ท่�จะเป็็นอุป็สัรรคต�อผู้้้ท่�ต้องการ

เรียนร้้อย�างแท้จริง

KMUTT has a vision that focuses on developing innovations 

for education, research, creativity, and entrepreneurship, which 

constantly bring about values leading to a strong and sustainable 

global society. In order to create competent human resources 

under the standard framework, KMUTT has established a new form 

of learning and teaching module focusing on the Outcome Based 

Education or OBE Platform and launched the Work Adult Education 

(WAE) program to support the ageing society and lifelong learning 

including the development of learning and teaching support sys-

tem called KMUTT LEB2 to support the program design, course 

plan and following up on student’s learning outcome according 

to the OBE-based educational management guidelines and the 

pre-defined standard qualifications framework.  

Having to confront the incurred changes, KMUTT has proceeded 

to drive the ‘KMUTT4Life’ program to generate outcome-based 

education and opportunity for everyone to study at KMUTT without 

any restrictions that may obstruct those who really want to learn. 

Education for All : Education for Learning in Every Stage 
of Life

THE WORD กองบรรณาธิิการ 

บทสััมภาษณ์

ผศ. ดร.เพีียงเพี็ญ จิิรชััย
อาจารย์์ประจำาภาควิิชาเทคโนโลยี์และสื่่�อสื่ารการศึกึษา
คณะครศุึาสื่ตร์อุตสื่าหกรรมและเทคโนโลยี์

ความสำำาคัญของการเรียนร้�ร้ปแบบใหม่ที่่�ตอบโจิที่ย์การศึกษา
ก่อ่นอ่�นเราต้อ้งมีีความีเข้า้ใจต้อ่สถานก่ารณ์แ์ละความีเปลี�ยนแปลงที่ี�
เก่ดิข้้�นก่บัก่ารเรยีนร้ข้้องนกั่ศึก้่ษาในปจัจบุนั ซ้ึ่�งเปน็ผู้้เ้รยีนก่ลุม่ีหลกั่
เดิมีข้องก่ารศ้ึก่ษาในระดับอุดมีศ้ึก่ษา และด้วยปัจจุบันก่ารเข้้าถ้ง
แหล่งเรียนร้้มีีมีาก่มีาย ที่ั�งง่าย และสะดวก่ สามีารถไปศึ้ก่ษาค้นคว้า
ไดท้ี่กุ่ที่ี�ที่กุ่เวลา ก่ารเรียนร้ร้ป้แบบเดิมีอาจจะไม่ีต้อบโจที่ย์ต้ามีความี
ต้้องก่ารข้องผู้้้เรียนที่ี�ก่ว้างข้้�น ดังนั�นก่ารสร้างก่ารเรียนร้้ร้ปแบบใหมี่ 
ก่็เป็นอีก่หน้�งที่างเล่อก่ที่ี�จะเข้้าถ้งก่ลุ่มีคนที่ี�มีีความีสนใจที่ี�จะพััฒนา
ต้นเองใหม้ีทีี่กั่ษะ หรอ่ความีสามีารถได้มีาก่ยิ�งข้้�น บที่บาที่และหน้าที่ี�
ข้องผู้้้สอน จ้งต้้องสร้างก่ารเรียนร้้ที่ี�สอดคล้องก่ับความีต้้องก่ารข้อง 
ผู้้้เรียน ซึ่้�งก่ารเรียนร้้ในร้ปแบบ Micro-Credentials ข้อง มีจธ. ก่็
เป็นร้ปแบบที่ี�ให้ผู้้้เรียนสามีารถด้งเอาความีสามีารถแสดงให้เห็นว่า 
“ที่ำได้ ที่ำเป็น” ส่งเป็นหลัก่ฐาน เพั่�อพัิส้จน์ และมีีระบบที่ี�สามีารถ
รองรับความีสามีารถ ให้ผู้้้เรียนได้สะสมีความีสามีารถต้ามีที่ี�สนใจ มีี
ที่ัก่ษะที่ี�จะนำไปใช้้ได้จริง ถ่อเป็นก่าร Upskill และ New Skill ต้่อ
ต้ัวผู้้้เรียนได้

“MC Designer กับก�าวสำำาคัญในการ
ออกแบบการเรียนร้�ร้ปแบบใหม่่”

Education for All
การศึึกษาเพื่่�อการเรียนร้�ทุุกช่่วงช่ีวิต



5Issue 9 • March - April 2021Issue 12 • September - October 2021

““การออกแบบ MC  
คืือ การเรียนร้� ได้�คืิด้

ทุบทุวน และเข้�าใจ
สิ่ิ�งต่าง ๆ ได้�ช่ัด้เจนข้้�น 
จากการสิ่ะทุ�อนคืวาม

คืิด้ระหว่างกัน

จิุดเริ�มต�นของการเข�ามาร่วมที่ำา Micro-credential

ผลลพัีธ์ก์ารเรยีนร้�ในร้ปแบบ Micro-Credentials มผ่ลตอ่
ผ้�สำอนและผ้�เรียน

หลักการสำำาคญั และแนวที่างการดำาเนินการในการออกแบบ MC

ก่ารทีี่�ได้เป็นหน้�งคนทีี่�เข้้าร่วมีในก่ารมีาออก่แบบ MC น่าจะเป็น 
ก่ลุ่มีแรก่ ๆ จำได้ว่าต้ั�งแต้่ประมีาณ์ปี 2563 ที่ี�มีหาวิที่ยาลัยมีีนโย
บายในก่ารทีี่�จะสร้างรป้แบบก่ารเรียนก่ารสอนแนวใหม่ีที่ี�เปดิก่ว้าง
ให้ก่ับผู้้้มีีความีสนใจเข้้ามีาเรียนร้้ และเพัิ�มีพั้นที่ัก่ษะต้่าง ๆ ไมี่ว่า
จะเปน็นกั่ศึก้่ษา และก่ลุม่ีคนที่กุ่ช้ว่งอาย ุพัอไดฟ้ังัจาก่ก่ารประช้มุี
ในภาควิช้า ก่็มีีก่ารช้ัก่ช้วน และสอบถามีถ้งผู้้้ที่ี�สนใจ ซึ่้�งต้อนนั�น
ก่็มีีอาจารย์หลายที่่านให้ความีสนใจ หลังจาก่นั�นมีีที่ีมีพััฒนาก่าร
ศึก้่ษา ดร.ก่ลางใจ และ ETS มีาให้ความีร้้และแนวที่างในก่ารสร้าง 
และออก่แบบ MC บนแพัลต้ฟัอร์มี KMUTT4Life และ Digital 
Promises ถ่อเป็นจุดเริ�มีต้้น

หลงัจาก่นั�นไดเ้ข้า้ไปลงที่ะเบยีนในระบบ ลองศึก้่ษาจาก่ MC ที่ี�ข้้�น
อย้บ่นระบบข้อง Digital Promise เพั่�อเปน็แนวที่างในก่ารพัฒันา 
และออก่แบบ  MC ข้องเรา จาก่ก่ารศ้ึก่ษาไดเ้หน็รป้แบบ MC ที่ี�นา่
สนใจ อาจารย์จง้เริ�มีจาก่ก่ารเลอ่ก่เอา Competency ในรายวิช้า
ที่ี�สอน และลงมีอ่ที่ำ เรยีนร้ ้ที่ดลองใช้ส้ิ�งที่ี�ออก่แบบ และที่ำความี
เข้้าใจ ได้คิดที่บที่วน และเข้้าใจประเด็นต้่าง ๆ ได้ช้ัดเจนข้้�น จาก่
ก่ารสะที่้อนความีคิดระหว่างก่ัน

ก่ารออก่แบบ MC ข้องอาจารยจ์ะเปน็ก่ารออก่แบบก่ารเรยีนร้บ้น
แพัลต้ฟัอรม์ีข้อง Digital Promise ที่ี�ที่ำใหผู้้้เ้รยีนไดแ้สดงหลกั่ฐาน
พัสิจ้นท์ี่กั่ษะและความีสามีารถ ซ้ึ่�งได้มีกี่ารนำมีาลงในแพัลต้ฟัอร์มี 
“KMUTT4Life”  ข้อง มีจธ. อีก่ที่างหน้�งด้วย โดยเป็นโปรแก่รมี
ที่ี�เรียก่ว่า “4 Life Earn” ผู้้้เรียนสามีารถเล่อก่เรียนร้้เฉพัาะ
เร่�อง หร่อที่ัก่ษะที่ี�ต้นเองสนใจจะพััฒนาโดยไมี่จำก่ัดข้อบเข้ต้ก่าร
เรียนร้้ แต้่รวมีถ้งสิ�งที่ี�อยาก่จะร้้ ต้้องได้ร้้ และอยาก่จะที่ำต้้อง
ที่ำได้ ซึ่้�งจาก่ก่ารที่ี�ได้ออก่แบบหลัก่ส้ต้รแรก่ข้องต้ัวเองอย้่ในก่ลุ่มี 
“Self-Leadership” ที่ี�มีีช้่�อว่า “Self Motivation: การสร้าง
แรงจููงใจูให้้กับตนเอง” หลัก่ก่ารสำคัญข้องก่ารออก่แบบ MC 
สำหรับอาจารย์แล้วค่อ “การตั�งโจูทย์์ให้้ชััด” เพัราะหาก่เราเริ�มี
ต้น้ก่ารที่ำด้วยความีช้ดัเจน จะที่ำใหเ้ราสามีารถวางแผู้น มีองเหน็
จุดเช้่�อมีโยง และก่ำหนดข้ั�นต้อนก่ระบวนก่ารในประเด็นต้่าง ๆ 
ที่ี�เราต้้องก่ารได้ ซึ่้�งจะที่ำให้ก่ารที่ำงานง่ายข้้�น   ในช้่วงที่ี�ผู้่านมีา 
นอก่จาก่ก่ารที่ี�เราต้้องที่ำก่ารออก่แบบแลว้ ยงัมีคีนที่ี�มีารว่มีที่ำงาน
ก่บัเราที่ี�คอยใหค้ำปร้ก่ษา ให้ข้อ้เสนอแนะ สะที่อ้นมีมุีมีองบางมุีมี
ที่ี�เราอาจมีองข้้ามีไป ให้เราได้มีาข้บคิด หาคำต้อบเพัิ�มี หร่อได้นำ
ประเด็นเหล่านั�นมีาเป็นส่วนเต้ิมีเต้็มีที่ี�จะที่ำให้ก่ารออก่แบบ MC 
ข้องเรานั�นสมีบร้ณ์ม์ีาก่ยิ�งข้้�น และอย้ใ่นระดบัมีาต้รฐานที่ี�สามีารถ
นำข้้�นส้่ระบบจริงได้

สำหรับแนวที่างในก่ารดำเนินก่ารออก่แบบ MC อาจารย์ใช้้เวลา
พัอสมีควรในก่ารแก่้ไข้ปรับปรุงต้ามีข้้อเสนอแนะข้อง Digital 
Promise ก่่อนที่ี�จะสามีารถนำ MC เร่�องนี�ข้้�นส้่ระบบ และเปิด
ให้ผู้้้เรียนเข้้ามีาเรียนร้้ได้ โดยภาพัรวมีแล้วก่ารออก่แบบ MC นั�น
เป็นก่ารที่ำงานที่ี�ไมี่ซึ่ับซึ่้อนและไมี่ยุ่งยาก่นัก่ เพัราะเราได้ที่ำก่าร
ออก่แบบต้ามีเที่มีเพัลต้ข้อง Digital Promise ซึ่้�งมีีคำอธิบาย
ในแต้่ละข้ั�นต้อน โดยเราสามีารถเข้ียนรายละเอียดลงไปในแบบ
ฟัอร์มีข้องระบบ ซ้ึ่�งจะมีีส่วนสำคัญหลัก่ ๆ ได้แก่่ หัวข้้อเร่�อง 
(Title)  ความีสามีารถที่ี�เฉพัาะเจาะจง (Competency) วิธีก่าร
พัิส้จน์ความีสามีารถ (Key Method) แหล่งเรียนร้้ที่ี�เกี่�ยวข้้อง 
(Learning Resources) และเก่ณ์ฑ์์ก่ารประเมิีนผู้ล (Criteria) 
ซึ่้�งโดยปก่ต้ิแล้วผู้้้สอนในก่ารเรียนก่ารสอนร้ปแบบเดิมีก็่ต้้องที่ำ
อย้่แล้วเช้่นเดียวก่ัน  

ผู้ลลัพัธ์ก่ารเรียนร้้ที่ี�เกิ่ดก่ับผู้้้เรียน ค่อผู้้้เรียนได้พััฒนาความี
สามีารถ แสดงความีสามีารถข้องต้นเองต้ามีสิ�งที่ี�ต้นเองสนใจ
และต้้องก่ารพััฒนา ซึ่้�งผู้้้ออก่แบบก่ารเรียนร้้ ก่็จะมีีแนวที่าง
ก่ารพััฒนาสำหรับผู้้้เรียนอย่างมีีข้ั�นต้อนก่ระบวนก่ารต้่าง ๆ ที่ี�จะ
นำไปส้่ก่ารแสดงหลัก่ฐานก่ารฝึึก่ที่ัก่ษะ หร่อพัิส้จน์ความีสามีารถ
ใน Competency นั�น ๆ เพ่ั�อรับรองด้วยก่ารประเมิีนอย่างมีี
มีาต้รฐาน และหลัก่เก่ณ์ฑ์์อย่างชั้ดเจน เช่้�อถ่อได้ สิ�งเหล่านี�จะ
ที่ำให้ผู้้้เรียนได้เรียนร้้ และมีีทัี่ก่ษะเก่ิดข้้�นอย่างแที่้จริง สำหรับ 
ผู้้้ออก่แบบก่ารเรียนร้้ จะได้รับประสบก่ารณ์์ ได้พััฒนาต้นเอง ได้
เรยีนร้จ้าก่ก่ารที่ี�ไดม้ีาออก่แบบ MC ไดน้ำสิ�งที่ี�เรยีนร้ไ้ปพัฒันาก่าร
สอนข้องต้นเองให้ก่ับนัก่ศ้ึก่ษาข้องเราด้วย เช่้น ก่ารสอดแที่รก่ 
Evidence หรอ่กิ่จก่รรมีก่ารเรียนร้ท้ี่ี�ที่ำให้ผู้้เ้รยีนได้เพัิ�มีพัน้ทัี่ก่ษะ
ไปในก่ารเรียนร้้ในรายวิช้า 

KMU T T



6 Inside KMUTT

ฝากถึึงผ้�สำอน และผ้�เรียนที่่�จิะมาเรียนร้�ในร้ปแบบการเรียน
การสำอนแบบ MC ร่วมกัน

การสำนับสำนุนของมหาวิที่ยาลัยท่ี่�ม่สำ่วนชั่วยในการสำร�าง 
และออกแบบ MC

ความภาคภ้มิใจิที่่� ได�เข�าร่วมการออกแบบ MC และการ 
ได�รับให�เป็น #EducationHero  

Interview with
Asst. Prof. Dr. Peangpen 
Jirachai
Advisor, Faculty of Industrial Education and 
Technology

“MC Designer and the Crucial Step in
Designing the New Learning Model”

Creating a new learning model is another option to reach 
out to a group of people interested in developing themselves 
and acquiring more skills or capabilities. The role and duty 
of instructors are to create learning that is inconsistent with 
the needs of those learners. KMUTT’s Micro-Credentials 
learning model is the model that allows the learners to pull 
out their capabilities to demonstrate that they “can do it”, 
sends evidence for proving and has a supporting system 
for capabilities. It also allows the learners to accumulate 
competencies of their interest so they can have skills to 
apply in practice which regarded as Upskill and New Skills 
for the learners.

What I would like to extend to the instructors is that I would 
ask all of you to bring out the best of your skills and expertise 
and join hands in designing Micro-Credential learning as we 
want to develop and encourage our students by choosing the 
competency that is clearly visible and can be easily developed 
as a starting point because it can be linked to a clear vision 
and is able to evaluate. For the students, Micro-Credential 
Learning is considered another channel that will enable 
learners to reinforce new interesting skills or discover 
oneself through learning various sciences. The students will 
receive the Digital Badge as a certificate from the university. 
The students can choose to study those of their interest in 
order to apply experiences gained to their actual daily life and 
enable them to improve their work in the future.

ในส่วนข้องผู้้้สอน ก่็อยาก่จะข้อเช้ิญช้วนให้ทีุ่ก่ที่่านนำที่ัก่ษะ
และความีเชี้�ยวช้าญข้องที่่านมีาร่วมีก่ันออก่แบบก่ารเรียนร้้ 
Micro-Credential ที่ี�ต้้องก่ารจะพััฒนาส่งเสริมีผู้้้เรียนข้องเรา 
โดยก่ารเล่อก่เอา Competency ที่ี�มีีความีช้ัดเจน มีองเห็น และ
สามีารถพััฒนาให้เกิ่ดข้้�นได้ง่ายเป็นจุดเริ�มีต้้น เพัราะจะสามีารถ
เช้่�อมีโยงให้เห็นภาพัได้อยาก่ช้ัดเจนและประเมีินผู้ลได้ 

ในส่วนข้องผู้้้เรียน ถ่อว่าก่ารเรียนร้้แบบ Micro-Credential เป็น
อกี่ช้อ่งที่างหน้�งที่ี�จะที่ำให้ผู้้เ้รยีนได้เสริมีสร้างทัี่ก่ษะใหม่ีที่ี�นา่สนใจ 
หร่อได้ค้นพับต้นเองจาก่ก่ารเข้้ามีาเรียนร้้ในศึาสต้ร์ที่ี�หลาก่หลาย  
ซึ่้�งจะได้รับก่ารรับรองความีสามีารถจาก่มีหาวิที่ยาลัยในร้ปแบบ
ประก่าศึนียบัต้รดิจิที่ัล (Badge) โดยผู้้้เรียนสามีารถเล่อก่เรียนได้
ต้ามีความีสนใจ เพั่�อนำประสบก่ารณ์์ได้รับไปใช้้ในช้ีวิต้ประจำวัน 
พััฒนาก่ารที่ำงานข้องต้นเองได้ในอนาคต้

ข้อบคุณ์ที่างมีหาวิที่ยาลัย และที่ีมี ETS ที่ี�ให้เกี่ยรต้ิอาจารย์
สำหรับอาจารย์ก่็เป็นเพัียงคนหน้�งที่ี�ได้ร่วมีที่ำ ข้อยก่ความีดีนี� 
ใหก้่บัที่กุ่คน ที่กุ่ภาคสว่นที่ี�เก่ี�ยวข้อ้งมีสีว่นรว่มีในความีสำเรจ็ครั�งนี� 
และอยาก่ให้อาจารย์ที่่านอ่�น ๆ ได้มีาร่วมีเป็นส่วนหน้�งทีี่�จะ
เปลี�ยนแปลงรป้แบบก่ารศึก้่ษาที่ี�ต้อบโจที่ยก์่ารเรยีนร้ใ้หก้่บัผู้้เ้รยีน
ที่กุ่ก่ลุม่ี เพัราะ มีจธ. มีีอาจารย์ มีีนัก่วิจยัทีี่�มีีความีร้้ ความีสามีารถ  
และทัี่ก่ษะทีี่�หลาก่หลาย ซ้ึ่�งทุี่ก่คนสร้างหนี�งทัี่ก่ษะ หรอ่องค์ความีร้้ 
ผู้้้เรียนก็่จะมีีโอก่าสทีี่�จะได้เข้้ามีาเรียนร้้ และพััฒนาต้นเองได้
อย่างรอบด้านมีาก่ข้้�น จ้งอยาก่ให้ทีุ่ก่คนได้มีาเป็น Education 
Hero ด้วยก่ัน

ความีภ้มีิใจข้องอาจารย์ เก่ิดข้้�นต้ลอดระหว่างที่างที่ี�ได้ออก่แบบ 
และสร้าง MC นี�ข้้�นมีา ต้ั�งแต้่ต้้นที่างจนถ้งต้อนนี� เพัราะสิ�งนี�
ค่อความีสำเร็จร่วมีกั่นข้องพัวก่เรา อาจารย์มีีที่ั�งความีดีใจ และ
ความีภ้มีิใจที่ี� MC ข้องเราผู้่านก่ารรับรองข้อง Digital Promise 
ได้เห็นผู้ลงานข้องพัวก่เราช้าว มีจธ. ข้้�นอย้่บนระบบข้อง Digital 
Promise ทีี่�คนที่ั�วโลก่สามีารถเข้้ามีาเรียนร้้และเกิ่ดความีภ้มิีใจ 
อีก่ครั�งเมี่�อมีีผู้้้ที่ี�สนใจเข้้ามีาเรียนร้้อย่างต้่อเน่�อง 

อย่างที่ี�ก่ล่าวมีาข้้างต้้น ก่ารสร้างและออก่แบบ MC ข้องอาจารย์ 
อย้่ในช้่วงแรก่ ๆ ที่ี�ได้ที่ำใน มีจธ. ถ่อเป็นเร่�องใหมี่ที่ี�เราได้เรียนร้้
จาก่สิ�งนี�มีาก่อย้่เหมี่อนก่ัน แต้่ในทีุ่ก่ขั้�นต้อน ทีุ่ก่ก่ระบวนก่ารใน
ก่ารสร้างและออก่แบบ MC อาจารย์ไมีไ่ดร้้ส้ก้่โดดเดี�ยวเลย เพัราะ
ที่มีี ETS คอยดแ้ล และสนับสนุนอาจารย์อย้ต่้ลอด ที่ั�งในเร่�องข้อง
ก่ารประสานงาน ก่ารพั้ดคุย สอบถามีปัญหา และช่้วยแก่้ไข้ให้
สามีารถผู้่านทีุ่ก่ก่ระบวนก่ารมีาได้ เป็นเหมี่อน “เพื่่�อนคูู่�คู่ิด” ที่ี�
ซึ่ัปพัอร์ต้อาจารย์ แมี้ก่ระทัี่�งหลังก่ารออก่แบบ และนำข้้�นระบบ
เพั่�อเปิดให้ผู้้้ที่ี�สนใจเข้้ามีาเรียนร้้ ที่างที่ีมี ETS ก่็ยังด้แลอาจารย์
อย่างต่้อเน่�องในก่ระบวนก่ารต้รวจประเมิีนรับรองความีสามีารถ
ข้องผู้้้เรียนที่ี�เข้้ามีา Apply ใน MC ข้องเราเรียก่ได้ว่าไมี่เคยที่ิ�งก่ัน
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Issuer Sub-Issuer

Designer

Recognizer or Partner

Assessor

Overview
of Ecosystem
Overview
of Ecosystem
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรหรือหน่วยงาน 
บุคคล และ Platform

องค์กรหรือหน่วยงานที่ให้การรับรอง
ความสามารถ ดูแลกำกับคุณภาพใน   
ภาพรวม

องค์กรหรือหน่วยงานที่ให้การรับรอง
ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญใน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความสามารถ
นั้นๆ

บุคคลที่เป็นผู้ออกแบบหน่วยการ
รับรอง
ความสามารถ ทำหน้าที่พัฒนาหน่วย
การรับรองให้เป็นไปตามกรอบแนว
ความคิดของ MC

บุคคลที่ตรวจประเมินหลักฐานจาก 
Earner ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และ
ให้คำแนะนำในการปรับปรุงหลักฐาน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์

องค์กรหรือหน่วยงานที่ให้คุณค่าและการ
ยอมรับความสามารถที่ได้รับการรับรอง 
สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ  
ในองค์กรได้ โดยทำงานร่วมกับ 
Issuer, Sub-issuer หรือ Designerใน
การกำหนดความสามารถของ Earner 
ตามที่องค์กรต้องการ

�

Earner
บุคคลที่ต้องการรับรองหรือพัฒนา   ความ
สามารถ โดยต้องแสดงหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ที่แสดงถึงความสามารถนั้นๆ

ติดตามข่าวสารหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE: @etskmutt

ระบบการรับรองความสามารถที่ Earner 
สามารถค้นหา เลือก และส่งหลักฐานขอการ
ประเมิน เพื่อขอรับการรับรอง และเมื่อได้รับ
การรับรองจะได้รับ Digital Badge

ระบบสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนา
ความสามารถ เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่
เรียกรวมๆ ว่า Learning Units โดย
ผู้ที่สนใจสามารถเลือกเรียนรู้ได้ตาม
ความสนใจ และเมื่อจบจะได้รับ 
KMUTT Learning Outcome 
Certificate
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สถาบันเพัิ�มีผู้ลผู้ลิต้แห่งช้าต้ิ “จูัดพิื่ธี ี

ลงนามข้้อตกลงคู่วามร�วมม่อทาง 

วิชัาการ” ก่ับ มีจธ. ผู้่านระบบออนไลน ์

เพั่�อดำเนินโครงก่ารจัดต้ั�งศ้ึนย์พััฒนาข้ีด

ความีสามีารถที่างก่ารแข้่งข้ันแห่งช้าต้ิ 

(NICE) โดยจะมุ่ีงเน้นก่ารพััฒนาต้ัวช้ี�วัด

ประสทิี่ธิภาพัองค์ก่รแบบ End-to-End 

ซึ่พััพัลายเช้นในระดับประเที่ศึ (National 

Benchmarking) และพััฒนาศัึก่ยภาพั

องค์ก่รส้่ก่ารดำเนินงานที่ี�เป็นเลิศึ ส่้ก่าร

เป็นเสาหลัก่ในก่ารส่งมีอบองค์ความีร้้ 

และพัฒันาศัึก่ยภาพัให้ก่บัผู้้ป้ระก่อบก่าร

องค์ก่ารบริหารจัดก่ารก่๊าซึ่เร่อนก่ระจก่ 

(องค์ก่ารมีหาช้น) ร่วมีก่บั มีจธ. “จูดัสมัมนา 

เผย์แพื่ร�ผลสำเร็จูโคู่รงการพัื่ฒนา

อุตสาห้กรรมคู่าร์บอนต�ำตามแนวคิู่ด

เศรษฐกิจูห้มุนเวีย์น” ในรป้แบบออนไลน์ 

เผู้ยแพัร่ผู้ลสำเรจ็ข้องก่ารดำเนนิโครงก่าร

รวมีทัี่�งที่ำให้เก่ิดก่ารข้ับเคล่�อนข้ยายผู้ล

ก่ารดำเนินงานในก่ารประยุก่ต์้ใช้้แนวคิด

เศึรษฐก่ิจหมีุนเวียนเพ่ั�อลดก่๊าซึ่เร่อน

ก่ระจก่และเพัิ�มีมี้ลค่าในเช้ิงเศึรษฐก่ิจให้

แก่อ่งค์ก่รอุต้สาหก่รรมี ที่ั�งในพั่�นที่ี�จงัหวัด

พัระนครศึรีอยุธยา และพั่�นที่ี�อ่�น ๆ

ศููนย์์กลย์ุทธ์์และความสามารถทางการ

แข่ง่ขั่น (STECO) มจธ์. รว่มกบั สำนกังาน

หลักประกันสุข่ภาพแห่งชาติิ (สปสช.) 

“จััดพิิธีีปิิดโครงการพัิฒนาหลัักสููตร

เสูริมสูร้างศัักยภาพิผูู้้นําเชิิงกลัยุทธี์สูู�

องคก์รสูมรรถนะสูงู” ผ่า่นระบบออนไลน์

โดย์มีวัติถุประสงค์ เพ่�อพัฒนาศูักย์ภาพ 

ผู่�บรหิารให�มคีวามรู� ความเข่�าใจ ทกัษะใน

การเป็นผู่�นํา สามารถบริหารจัดการเชงิกล

ย์ุทธ์์และนวัติกรรม รวมถึงสมรรถนะผู่�

บริหาร/ผู่�นํา และสมรรถนะหลักข่อง

องค์กร

มจธ์. นำโดย์ รศู. ดร.สุวิทย์์ แซ่่เติีย์ 

อธิ์การบดี พร�อมด�วย์ผู่�ออกแบบและผ่ลติิ 

ชุดครอบผู่�ป่วย์ความดันลบข่ณะผ่่าตัิด 

ศู. ดร.สมชาย์ วงศ์ูวเิศูษ และคณะ “มอบ

ชัดุคู่รอบผูป้่ว่ย์คู่วามดนัลบข้ณะผ�าตัด”

จำนวน 4 เคร่�อง ให�กับโรงพย์าบาล 

บางปะกอก 1 เพ่�อสนับสนุนการปฏิิบัติิ

งานข่องบุคลากรทางการแพทย์์ ให�

สามารถทำงานผ่่าติัดได�อย์่างปลอดภัย์

มีจธ. บางมีด และ มีจธ. บางข้นุเทีี่ยน เข้า้

รับรางวัล “สถานศึกษาป่ลอดภััย์ดีเด�น 

ป่ระจูำป่ี 2564” จาก่ก่รมีสวัสดิก่ารและ 

คุ้มีครองแรงงาน ซึ่้�งมีผีู้ลที่ำใหใ้นปนีี� มีจธ.  

บางขุ้นเที่ียนได้รับรางวัลสถานศึ้ก่ษา

ปลอดภยั 3 ปซ้ีึ่อน (ป ีพั.ศึ. 2562 - 2564) 

และ มีจธ. บางมีด ได้รับรางวัล 2 ปีซึ่้อน

 (ปี พั.ศึ. 2563 - 2564) จาก่ก่ารดำเนิน

งานด้านความีปลอดภัยมีาอย่างต้่อเน่�อง

 มีจธ. แสดงกตเวทิตาจิูตแก�ผู้เกษีย์ณ 

อาย์ ุป่ระจูำป่ ี2564 “เกษยี์ณ เกษมสขุ้” 

โดยจัดนิที่รรศึก่ารเพ่ั�อเช้ิดช้้เก่ียรต้ิแก่ ่

ผู้้้เก่ษียณ์ทุี่ก่ท่ี่าน ณ์ ลานอเนก่ประสงค์ 

ช้ั�น 1 อาคารสำนัก่งานอธกิ่ารบด ีพัร้อมีที่ั�ง 

เปิดให้เข้้าเยี�ยมีช้มีนิที่รรศึก่ารในร้ปแบบ

ออนไลน์ผู้่านเว็บไซึ่ต้์ https://happy 

retirement.kmutt.ac.th/ ได้อีก่ช่้อง

ที่างหน้�ง

3 กันยายน 2564

15 - 30  กันยายน 2564

7 กันยายน 2564

13 กันยายน 2564

10 กันยายน 2564

12 กันยายน 2564

26 กันยายน 2564

มีจธ. นำโดย์ รศู. ดร.สุวิทย์์ แซ่่เติีย์ อธ์ิการบดี พร�อมด�วย์ ศู. ดร.สมชาย์ วงศู์วิเศูษ

และทีมผู่�พัฒนาจากภาควิชาวิศูวกรรมเคร่�องกล มจธ์. “มอบอุป่กรณ์เคู่ร่�องฆ่�าเช่ั�อ 

โคู่วดิ-19” ให้ก่บัโรงพัยาบาลชั้ยบาดาล จงัหวัดลพับุร ีจำนวน 40 ช้ดุ และโรงพัยาบาล

นางรอง จังหวัดบุรีรัมีย์ จำนวน 12 ชุ้ด เพ่ั�อใช้้ในห้องผู้้้ป่วย และห้องพััก่บุคลาก่ร

ที่างก่ารแพัที่ย์



9Issue 9 • March - April 2021Issue 12 • September - October 2021

มีจธ. “เป่ิดตัวสถานีอัดป่ระจูุไฟฟ้า

สำห้รับย์านย์นต์ไฟฟ้า” ส่งเสริมีให้

บคุลาก่รเปลี�ยนมีาใช้ย้านยนต์้ไฟัฟ้ัา และ

ก่ารสง่เสริมีก่ารแบง่ปนัและก่ารใช้ร้ถยนต์้

ร่วมีกั่นภายในมีหาวิที่ยาลัย มีุ่งส้่เป้า

หมีายก่ารเดินที่างแบบไร้มีลพัิษ

มจธ์. ราชบุรี “ร�วมป่ระชัุมและลงพื่่�นที�

ข้ับเคู่ล่�อนการพัื่ฒนาเศรษฐกิจูจูังห้วัด

ราชับุรี” ซ่ึ�งเป็นความร่วมม่อระหว่าง

คณะกรรมการปฏิิรูปประเทศูด� าน

เศูรษฐกิจ ร่วมกับส่วนราชการ หน่วย์

งานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดราชบุรี 

เพ่�อข่ับเคล่�อนจังหวัดราชบุรีเป็นโมเดล 

นำร่องเศูรษกิจ BCG Model

มจธ์. “ปิลูักต้นไม้สูร้างพ้ิ�นที�สูเีขีียว” เฉลมิ 

พระเกีย์รติิในหลวงรัชกาลที� 9 เน่�องใน 

วันคล�าย์วันสวรรคติพระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิ์เบศูร มหาภมูพิลอดลุย์เดช 

มหาราช บรมนาถบพิติร ณ บริเวณสนาม

กฬีา มจธ์. บางมด มจธ์.บางข่นุเทยี์น และ

บริเวณที�พักอาศูัย์ข่องประชาคม

มจธ์. “จัดักจิักรรมนอ้มรำลึักเน้�องในวัน

คลั้ายวันสูวรรคต รัชิกาลัที� 9” โดย์มี 

รศู. ดร.สุวทิย์ ์แซ่่เตีิย์ อธิ์การบดี พร�อมทั�ง

ผู่�บริหารและบุคลากรมหาวิทย์าลัย์ ร่วม

พิธ์ีวางพวงมาลาน�อมรำลึกในพระมหา

กรณุาธ์คิณุฯ และรว่มพธิ์บีำเพญ็กศุูลเพ่�อ

ถวาย์เป็นพระราชกุศูลฯ ณ มจธ์. บางมด

มีจธ. ร่วมีก่ับ มี.มีหิดล “จูัดการป่ระชัุม

วชิัาการเคู่รอ่ข้�าย์พื่นัธีมิตรการวจิูยั์ดา้น

วิศวกรรมชัีวเวชัและชัีววัสดุ” ผู้่านก่าร

ประชุ้มีที่างไก่ล แลก่เปลี�ยนเรียนร้้งาน

วจิยั และผู้ลกั่ดนัใหเ้ก่ดิความีรว่มีมีอ่ดา้น

ก่ารวิจัยระหว่างสองมีหาวทิี่ยาลยั ผู้สาน

องค์ความีร้แ้ละความีเช้ี�ยวช้าญที่ี�แต้ก่ต่้าง 

เพั่�อสร้างสรรค์ผู้ลงานวิจัยทีี่�มีีคุณ์ภาพั

และมีีผู้ลก่ระที่บส้งต้่อไป

มจธ์. ร่วมกับ มจพ. และ สจล. “ร�วมจััด 

งานทอดผู้า้ปิา่สูามคัค ี3 พิระจัอมเกลัา้”

ณ วัดราชประดิษฐสถิติมหาสีมาราม 

ราชวรวิหาร เพ่�อสมทบทุนบูรณปฏิสัิงข่รณ์ 

พระอารามภาย์ในวัดราชประดิษฐสถิติ 

มหาสีมาราม ในพระบรมราชูปถัมภ ์

และน�อมรำลึกในพระมหากรุณาธ์ิคุณ

พร�อมทั�งร่วมกันบำเพ็ญกุศูลอุทิศูถวาย์

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอย์ู่หัว 

เน่�องในวนัพระบรมราชสมภพครบ 217 ปี 

1 ตุลาคืม 2564

14 ตุลาคืม 2564

1 ตุลาคืม 2564

1 ตุลาคืม 2564 12 ตุลาคืม 2564

18 ตุลาคืม 2564

13 ตุลาคืม 2564

28 ตุลาคืม 2564

มหาวิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีพระจอมเกล�าธ์นบุรี จััดพิิธีี “วางพิวงมาลัา เน้�องใน 

วนัคล้ัายวันสูวรรคต รชัิกาลัที� 4 ” เพ่�อเป็นการน�อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิ์คณุพระบิดา

แห่งวิทย์าศูาสติร์ไทย์ นำโดย์ รศู. ดร. สวุทิย์์ แซ่่เตีิย์ อธิ์การบด ีมจธ์. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์์ 

บรเิวณด�านหน�ามหาวทิย์าลยั์ พร�อมทั�งร่วมกนัถวาย์ภตัิติาหารเพล และเคร่�องไทย์ทานแด่

พระสงฆ์์ 9 รปู จากวดัพทุธ์บชูา ณ ลานอเนกประสงค์ ชั�น 1 อาคารสำนกังานอธ์กิารบดี

สำนัก่บริหารอาคารและสถานที่ี� “จูัดให้้มีการตรวจูคู่ัดกรองโคู่วิด-19 ด้วย์ชัุดตรวจู 

Antigen test kit (ATK) ให้ก้บับคุู่คู่ลภัาย์นอกที�เข้า้มาป่ฏิบิตัหิ้นา้ที�ในมห้าวทิย์าลยั์” 

ประก่อบด้วย พันกั่งานรัก่ษาความีปลอดภัย, พันกั่งานที่ำความีสะอาด พันกั่งานภมิ้ีที่ศัึน์ 

พันัก่งานข้ับรถ พันัก่งานช้่างและผู้้้ประก่อบก่ารร้านค้าใน มีจธ. ก่่อนให้บริก่ารแก่ ่

ประช้าคมี มีจธ. ในช้่วงก่ารเปิดพั่�นที่ี�ต้ามีมีาต้รก่ารข้องภาครัฐ
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คืวามทุรงจำาสิ่มัยเรียนทุี� “บางมด้” เป็็นอย่างไร
ผู้มีเปน็เดก็่ต้า่งจงัหวดั เก่ดิที่ี�จงัหวดัอบุลราช้ธานสีอบเอาช้นะคน

เก่อ่บพันัคนมีาได ้และก่ส็ามีารถเข้า้มีาเรยีนที่ี�บางมีดได ้ต้อนนั�น 

ผู้มีสอบโควต้้าข้องบางมีดแต่้จัดสอบให้โดยมีหาวิที่ยาลัย

ข้อนแก่่น และก่็ถ้ก่คัดเล่อก่เข้้ามีาเป็นต้ัวแที่นข้องจังหวัด ต้อน

นั�นต้่�นเต้้นมีาก่เพัราะมีาได้คนเดียว ได้เข้้ามีาเรียนที่ี�ก่รุงเที่พั 

ต้อนทีี่�เริ�มีเรียน ร้้เลยว่าบางมีดนั�นไม่ีธรรมีดา ด้วยศึาสต้ร์ข้อง

ก่ารเรียน ที่ั�งด้านก่ารสอนข้องอาจารย์ วุฒิภาวะข้องอาจารย์

และคณ์ะเจ้าหน้าที่ี�ผู้้้สอนไปไก่ลมีาก่ๆ และเคร่�องไมี้เคร่�องมี่อ

ต้่างๆ ก่็มีีครบ บางมีดที่ำให้เราได้ปรับวิธีคิดต้่างๆ มีาก่จาก่ก่าร

เป็นเด็ก่มีหาวิที่ยาลัย โดยบางมีดสอนให้เราเป็นคนไม่ียอมีแพ้ัไม่ี

ที่้อถอย คิดเอาง่ายๆ ค่อก่ัดไมี่ปล่อย ที่ำจนงานสำเร็จถ้งวางมี่อ

วางใจได ้“กัดไม�ป่ล�อย์จูนทำให้้งานสำเร็จูได้”

ป็ระสิ่บการณ์์การเรียนร้�ทุี�ผ่่านมา
ในเร่�องข้องประสบก่ารณ์ก์่ารเรยีนร้ผู้้มีจะเที่ยีบใหเ้ปน็ 3 - 4 ช้ว่ง

•  ชั�วงแรกข้องการเรีย์นรู้แบบตั�งต้น ค่อ ช้่วงที่ี�เราเป็นนัก่เรียน 

เรามีหีน้าทีี่�ในก่ารต้ั�งใจเรียนหนังสอ่ ต้ั�งใจมีุง่มีั�นเพ่ั�อทีี่�จะช้นะ เพ่ั�อ

จะสอบเข้้าเรียนต้่อในระดับส้งข้้�นได้ เราต้้องเรียนร้้ต้อนนั�นให้ดี 

ถ้าใครเรียนไม่ีดีจะสอบเข้้ามีหาวิที่ยาลัยยาก่มีาก่ๆ อีก่อย่างพั่�น

ฐานพั่อผู้มีเคยเป็นคร้ใหญ่ที่ี�บ้านเลยรัก่ก่ารศึ้ก่ษา รัก่ดี คิดดี ไป

ได้ไก่ลเก่่อบทีุ่ก่คน

•  ชั�วงที�สอง ค่อ ต้อนเข้้ามีหาวิที่ยาลัย มีหาวิที่ยาลัยได้เปลี�ยน

ช้วีติ้ไปมีาก่ ดว้ยเหต้ผุู้ลที่ี�วา่เราต้อ้งเก่บ็เก่ี�ยวความีร้แ้ละแนวที่าง

ก่ารเอาต้ัวให้รอดในสถานก่ารณ์์ต้่างๆ ให้มีาก่ ก่ารเก่็บเก่ี�ยวที่ี�ว่า

มีีที่ั�งองค์ความีร้้ หลัก่วิช้า ความีร้้รอบต้ัวรวมีที่ั�งโอก่าสต้่างๆ ใน

ก่ารเรียนมีหาวิที่ยาลัยบางคนมีองว่ายาก่แต้่เอาเข้้าจริงๆ ก่าร

ที่ำงานยาก่ก่ว่ามีาก่ เราต้อ้งเก็่บเก่ี�ยวให้เต็้มีทีี่� ต้อ้งเรียนร้้ให้มีาก่ๆ

เอาช้นะต้นเองให้ได้ บางคนยังเคยพั้ดว่า ถ้าพัลาดก่็จะเสียใจมีา

จนถ้งปัจจุบันนี�ว่าที่ำไมีเก่รดถ้งไมี่ค่อยดี 

•  ชั�วงที�สาม ค่อ ก่ารที่ำงาน ก่ารที่ำงานเป็นเร่�องยาก่ก่ว่าเรียน

ด้วยเหตุ้ผู้ลทีี่�ว่าเรียนกั่บที่ำงานต่้างกั่นต้รงทีี่�มีีคนคาดหวังเป็น

เจ้าข้องเงนิเจา้ข้องงาน แต้เ่รยีนเปน็เร่�องข้องต้นเองและก่ำลงัใจ

ดร.ปรีดา บุญศิลป์
Senior Manager บริษัที่ ไออาร์พีีซี่ จิำากัด (มหาชัน) 

ธินากร กรุงศรี

    บางมดทำำาให้้เราได้ปรับวิิธีีคิิดต่่าง ๆ
บางมดสอนให้้เราเป็นคินไม่ยอมแพ้้ ไม่ทำ้อถอย“ “

แนะนำาตัว “รุ่นพื่่�”
สวัสดีครับ พัี�ช้่�อ “ป่รีดา บุญศิลป์่” เป็นนัก่ศ้ึก่ษาเก่่าคณ์ะ

วศิึวก่รรมีศึาสต้ร ์ภาควิช้าวศิึวก่รรมีเคร่�องก่ล ปทีี่ี�เข้า้ศ้ึก่ษา 2529  

เคร่�องก่ลรุ่นที่ี� 27 อายุ 55 ปี ปัจจุบันที่ำงานอย้่ที่ี� บริษัที่ ไออาร์

พัีซึ่ี จำก่ัด (มีหาช้น) ต้ำแหน่งผู้้้จัดก่าร Senior Manager ด้แล

รับผู้ิดช้อบในงานด้านแผู้น ก่ลยุที่ธ์ และประสิที่ธิภาพั เสมี่อน

เป็นที่ีมีเสนาธิก่ารให้ก่ับผู้้้บริหาร รองก่รรมีก่ารผู้้้จัดก่ารใหญ่ ที่ี�

ก่ำก่ับด้แลงานข้องก่ลุ่มีโรงงานไออาร์พัีซึ่ี จ.ระยอง
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คืวามเช่ื�อ “ยิ�งอายุมาก ยิ�งเป็ลี�ยนแป็ลงยาก”
ผู้มีเช่้�ออย้ค่ร้�งหน้�งว่า ก่ารเปลี�ยนแปลงมัีนควรมีตี้ลอดเวลา มีนัจะ

มีคีนอย้ส่องแบบ คนแบบแรก่คอ่ คนที่ี�ปรบัต้วัไปต้ามีสถานก่ารณ์์

ไดง้า่ย ปรบัต้วัต้ามีสงัคมีไดง้า่ย แบบที่ี�สองค่อ คนที่ี�ไมีย่อมีเปลี�ยน 

หลายคนอาจจะมีองว่าไม้ีแก่่ดัดยาก่ ความีจริง ไม้ีหนุ่มี ไมี้สาว 

ไมี้เด็ก่ที่ี�ยังไมี่แก่่ดัดยาก่ก่็มีี พัวก่เข้าที่ันโลก่มีาก่ข้้�นแต้่ก่็ควรมีีวิธี

ก่ารคิด ที่ัศึนคต้ิ ความีเช้่�อ ทีี่�เปลี�ยนไปจาก่แบบเดิมี ๆ ก่ารที่ี�

เราอยาก่จะเปลี�ยนแปลงคนแบบที่ี�สอง เราจะต้้องเปลี�ยนแปลง

สามีสิ�งนี� ค่อ ทัศนคู่ติ แนวคิู่ด และคู่วามเช่ั�อ ถ้าเราสามีารถ

จะเปลี�ยนแปลงและโนม้ีน้าวใจเข้าได ้เราหาเหต้ผุู้ล หาวธิกี่ารให้

เข้า จนสามีารถที่ำให้เข้ายอมีเปลี�ยนด้วยตั้วเองแบบนั�นจะที่ำให้

งา่ยก่วา่ก่ารที่ี�จะไปหกั่ไปงอเข้า ก่ารคดิต้า่งมีปีระโยช้น ์ที่ำใหเ้ก่ดิ

ก่ารก่ระตุ้้นความีคิดข้องเราเพั่�อหาเหตุ้ผู้ลและคำต้อบมีาอ้างอิง

สิ่ิ�งทุี�ยึด้ถืือในการใช่�ช่ีวิต และการทุำางาน
ปรชั้ญาในก่ารที่ำงานข้องผู้มีคอ่ รวดเร็ว ถกูตอ้ง และมีคู่ณุภัาพื่

“รวดเร็ว” ค่อ ย้ดความีรวดเร็วในก่ารที่ำงาน ไมี่ช้้า ไมี่หลบหนี 

“ถกูตอ้ง” คอ่ นก้่ถง้ความีถก้่ต้อ้งในก่ารที่ำงานเป็นหลกั่ สิ�งที่ี�ผู้ดิ

ต้อ้งไมีท่ี่ำ “คู่ณุภัาพื่” ก่ารที่ำอะไรต้อ้งน้ก่ถ้งคณุ์ภาพัมีาต้รฐาน 

ต้อ้งใส่ใจและมีใีจในก่ารที่ำงาน จะที่ำให้งานออก่มีาดีมีคุีณ์ภาพั 

ถ้าเราสามีารถที่ำ Input ให้ดีและ Process ดี งานก่็จะออก่

มีาดี จะที่ำให้ Output ที่ี�ส่งออก่มีามีีคุณ์ภาพั และ Outcomes 

ความีสุข้ข้องทีุ่ก่คนก่็จะต้ามีมีา สิ�งหน้�งที่ี�ผู้มีย้ดเป็นปรัช้ญาใน

ก่ารใช้้ช้ีวิต้ค่อในที่างสังคมีแล้วเราต้้องมีี “คู่วามรัก คู่วามห้วัง 

และพื่ลังศรัทธีา” มีันจะนำพัาเราไปส้่ความีสำเร็จ “คู่วามรัก” 

ค่อ ก่ารที่ี�เรามีคีวามีรัก่ใหก้่บัต้วัเองและคนอ่�น ๆ  จะที่ำให้เราอย้ใ่น

สงัคมีไดด้ ี“คู่วามห้วัง” คอ่ สิ�งที่ี�จะที่ำใหเ้รามีเีปา้หมีายและมีแีรง

ผู้ลัก่ดันในก่ารใช้ชี้้วติ้ให้ดข้ี้�น “ศรทัธีา” ค่อ ความีเช่้�อ ถา้เราเช่้�อว่า 

เราสามีารถที่ำงานที่ำสิ�งนี�ใหส้ำเรจ็ไดเ้ราก่จ็ะที่ำได ้ถา้หาก่เรามีี 

3 สิ�งนี�ร่วมีด้วยเราก่็จะที่ำสิ�งต้่าง ๆ สำเร็จลุล่วงได้อย่างแน่นอน

ในสิ�งที่ี�เข้าคดิแต้ก่ต้า่งจาก่เรา เราสามีารถเอาความีคดิที่ี�แต้ก่ต้า่ง

และความีเห็นที่ี�แต้ก่ต้า่ง มีาคดิวเิคราะห์วา่เราจะนำข้้อเห็นต้า่งนี� 

มีาปรับปรุงเก่ิดประโยช้น์อะไรได้บ้าง ใช้้ความีร้้ที่ั�งนิต้ิศึาสต้ร์ 

และรัฐศึาสต้ร์ มีาพั้ดคุยหาเหตุ้ผู้ลต้รงก่ลางก่ัน ผู้มีเช้่�อว่าเรา

สามีารถนำมีาใช้้พััฒนาให้เก่ิดประโยช้น์ก่ับองค์ก่ร สังคมี และ

ประเที่ศึช้าต้ิได้

ฝากข้�อคืวามจาก “รุ่นพื่่�” ถืึง “รุ่นน�อง”
อยาก่จะฝึาก่ถ้งวัยรุ่นยุคนี�ช้อบคิดเร็ว ที่ำเร็ว ใจร้อนเก่ินไป เช้่น

เหน็คนอ่�นรวย ประสบผู้ลสำเรจ็ อยาก่จะเปน็เหมีอ่นคนๆ นั�นแลว้

ก่็ข้อพ่ัอแม่ีไปที่ำอะไรต้ามีเข้าไป โดยไม่ีได้คิดวิเคราะห์เช้ิงล้ก่ 

ว่าก่ารทีี่�คน ๆ นั�นจะประสบผู้ลสำเร็จได้พัวก่เข้าต้้องล้มีเหลว

มีาก่่อนนับครั�งไมี่ถ้วน ระหว่างที่างเจออะไรมีาบ้าง การที�จูะทำ

อะไรเราต้องคิู่ดไตร�ตรองให้้รอบคู่อบ เรีย์นรูเ้อาคู่วามผดิพื่ลาด

มาแก้ไข้ เรยี์นรูม้นัและพื่ฒันาตนเองให้้เกดิคู่วามสำเรจ็ู

จาก่พั่อแมี่ คนที่ี�โช้คดีก่็จะได้ที่ำงานต้รงสายที่ี�เรียนมีา ส่วนคนที่ี�

โช้คไมีด่อีาจจะไดไ้ปที่ำงานที่ี�ไมีต่้รงก่บัทีี่�เรียนมีาเลย ถา้จบมีาอาจ

จะไมีไ่ดท้ี่ำงานที่ี�ต้วัเองเรยีนมีาก่ไ็ด ้หรอ่บางคนต้ก่งานก่ม็ี ีเพัราะ

ฉะนั�นเราควรเรยีนร้เ้ก่บ็เก่ี�ยวจาก่สภาพัหนา้งานจรงิ เราต้้องปรบั

ต้วัเรยีนร้สิ้�งที่ี�เรามีีพับเหน็และมีโีอก่าส องค์ความีร้้ประสบก่ารณ์์ 

ที่ัก่ษะที่ี�จะเอาไปใช้้ที่ำงาน 

•    ชั�วงที�สี� จะเปน็ก่ารเรียนร้แ้ละใช้ชี้้วติ้ที่างสงัคมี คอ่ ก่ารเรยีน

ร้้นอก่ระบบ ก่ารปรับต้ัวก่ารได้รับโอก่าสที่างสังคมี ก่ารสร้าง

โอก่าสให้ต้นเอง สิ�งที่ี�ผู้มีพับได้ค่อ โอก่าสที่ี�เราต้้องแสวงหา ผู้มี

มีโีอก่าสเคยเปน็ประธานมีล้นธิมิีดต้ะวนัออก่อย้สี่�ปกี่วา่ และเปน็

ประธานคณ์ะก่รรมีก่ารช้มีรมีมีดต้ะวันออก่ 6 ปกี่ว่า ในสังคมีทีี่�เรา

เปน็อย้ต่้อนนั�นเราต้อ้งช้ว่ยเหลอ่เก่่�อก่ล้ก่นั เราต้อ้งผู้ลกั่ดนัวิธกี่าร

และแนวควิต้า่งๆ ใหเ้ก่ดิดรมีีที่มีี สรา้งก่ลุม่ี ใหก้่ลุม่ีคดิเหมีอ่นก่นั

และช่้วยเรา เราต้อ้งช่้วยกั่นสร้างและช่้วยหลอ่สังคมีให้ดขี้้�น เช่้น 

ก่ารให้ทีุ่นก่ารศ้ึก่ษาเด็ก่เก่่อบพัันคน ก่ารสร้างอาคารเรียนห้อง

สมีุดหร่อก่ารที่ำพััฒนาชุ้มีช้นที่ำถนนหนที่างรวมีทัี่�งก่ารปล้ก่ป่า 

สิ�งเหลา่นี�จะเปน็มิีต้ทิี่ี�ที่ำใหส้งัคมีนา่อย้เ่ก่ดิก่ารเก่่�อก่ล้ที่ำงานดว้ย

ใจรัก่ด้วยจิต้อาสานำพัาสุข้

Let’s get to know Bangmod senior
Dr. Preeda Boonsilp, Senior Manager, IRPC Public Company Limited
Hello. I am Preeda Boonsilp, a former student of Faculty of Engineering, Mechanical Engineering Department. I am now working for IRPC Public 
Company Limited and responsible for strategic planning and organizational efficiency. Studying at Bangmod has helped us adjust our mindset 
and taught us not to give up, or you can simply say that we must take things seriously and execute until all are completely done. My working 
philosophy is “fast, accurate and quality” while for life and social is “love, hope and power of faith”. I would like to tell our Juniors that “in 
whatever you do, you must consider thoroughly. Learn from the mistakes and correct them. Learn from them and improve yourself for success.” 



12 Inside KMUTT

ปณัฏฐพร มีชััย / อนุสัรณ์ จำำาปีเรือง

ชีวิตในรั้ว มจธ. เป็นอย่างไรบ้าง
ต้ั�งแต่้เข้้ามีาทีี่�นี�ก็่ร้้ส้ก่ว่าเป็นสถานทีี่�ที่ี�อบอุ่นค่ะ ถ้งยังไมี่ได้ไป

เรียนที่ี�มีหาวิที่ยาลัย แต้่ส่วนต้ัวคิดว่าบรรยาก่าศึ มีจธ. ก่ับก่าร

เรยีนออนไลน์ก็่ไมีไ่ด้ที่ำาให้ความีสมัีพัันธ์ข้องนกั่ศึก้่ษากั่นเองและ

อาจารยล์ดนอ้ยลงไปมีาก่นกั่ อาจารยเ์ป็นกั่นเองและใจดี มีเีร่�อง

สงสัยต้รงไหน ที่่านก่็พัยายามีอธิบายให้ฟััง มีีก่ารสอนแบบที่ี�ให้

นัก่ศึ้ก่ษาลงม่ีอที่ำาเอง เป็นก่ารเรียนก่ารสอนที่ี�ได้ที่ั�งความีร้้และ

ที่กั่ษะก่ารที่ำางานจรงิ ก่ารเรยีนแล็ปที่ี�นา่จะได้รบัผู้ลก่ระที่บจาก่

สถานก่ารณ์ป์จัจบุนัมีาก่ที่ี�สดุ ที่างอาจารยก์่ไ็ด้ส่งอปุก่รณ์ม์ีาใหใ้ช้้

ถ้งบ้านค่ะ รุ่นพัี�เองก่็เป็นรุ่นพัี�ที่ี�น่าเคารพั มีีก่ารต้้อนรับอย่างดี 

เวลามีเีร่�องสงสยัก่ส็ามีารถปรก้่ษาได ้ที่ั�งเร่�องเรยีนและก่ารที่ำางาน

ส่วนเพั่�อน ๆ ถ้งจะได้เจอบ้าง ยังไมี่ได้เจอบ้าง แต้่ก่ารเรียนแบบ

ที่ำาโปรเจคไปด้วยก่็ที่ำาให้ได้ร้้จัก่เพั่�อน ๆ ในระดับหน้�ง อาจจะมีี

อุปสรรคในก่ารคุยบ้าง แต้่ก่็ร้้ส้ก่สนุก่เวลาได้ที่ำางานก่ับเพั่�อน ๆ 

และเพั่�อน ๆ ก่็เป็นเพั่�อนทีี่�ดีค่ะ มีีเร่�องอะไรทีี่�สงสัยก่็สามีารถ

ถามีได้ ส่วนมีาก่มีีงานก่็ช้่วยเหล่อก่ัน ร้้ส้ก่ต้ั�งต้ารอที่ี�จะได้ไปพับ

เพั่�อน ๆ อาจารย์ และก่ารเรียนในรั�วมีหาวิที่ยาลัยเร็ว ๆ แล้วค่ะ

ผลงานที่ได้ทำา / กิจกรรมที่ได้เข้าร่วม
พัอได้เข้า้มีาเรยีนทีี่� มีจธ. ก่เ็ปน็ช่้วงทีี่�ก่ารเรยีน หร่อก่ารที่ำากิ่จก่รรมี 

ก่็จะอย้่ในร้ปแบบออนไลน์แที่บที่ั�งหมีด แต้่เราก่็ร้้ส้ก่ว่าที่าง

มีหาวิที่ยาลัย และรุ่นพีั� ก่็ยังคงมีีความีตั้�งใจ และพัยายามีทีี่�จะ

ที่ำาให้น้อง ๆ ปี 1 ได้มีีโอก่าสได้เห็นหน้า ร้้จัก่ก่ับพัี� ๆ แมี้ต้ัวจะ

ห่างก่ัน แต้่ก่็ที่ำาให้พัวก่เราก็่ได้เจอกั่นแบบปลอดภัยค่ะ ส่วน

ก่ิจก่รรมีที่ี�ได้เข้้าร่วมี ก่็มีีโครงก่ารอบรมีปรับพั่�นฐานก่ารเข้ียน

โปรแก่รมีให้กั่บนัก่ศึ้ก่ษาใหม่ี ภาควิช้าวิศึวก่รรมีคอมีพิัวเต้อร์

มีจธ. ประจำาปีก่ารศึ้ก่ษา 2564 ที่ี�จัดข้้�นเพั่�อเสริมีที่ัก่ษะเบ่�อง

ต้้นก่่อนที่ี�จะเรียนในวิช้าข้องภาคค่ะ นอก่จาก่นั�น ณ์ัฐได้เข้้า

ร่วมีโครงก่าร Tue welcome ครั�งที่ี� 15 และ KMUTT – 

Cross Skills GEN 1 ซึ่้�งในก่ารเข้้าร่วมีกิ่จก่รรมีทุี่ก่ครั�ง ถ่อ

เป็นประโยช้น์ และที่ำาให้เราได้รับความีร้้นอก่ห้องเรียน และ

นำามีาปรับใช้้ก่ับก่ารเรียน  และก่ารใช้้ช้ีวิต้ข้องเราในด้าน 

ต้่าง ๆ ได้ด้วยค่ะ 

ร้�จิัก “ณัฐ” 

ฤที่ัยธ์ัมม์ โสำฬศ

“สัวิัสัด่ค�ะ ชื่ื�อนางสัาวิฤทัยธัมม์ โสัฬศ นักศึกษาชื่ั�นป็ีท่� 1 

คณะวิิศวิกรรมศาสัตร์ สัาข้าวิิศวิกรรมคอมพัิวิเตอร ์

หลัักสั้ตรนานาชื่าติค�ะ”

“การเรีย์นรู้เป็นพื้นฐานสื่ำาคัญในการปรับตัวิ

ต่อการเปลี�ย์นแปลง และนำาทางไปสืู่่เป้าหมาย์”
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ร้�จิัก “ณัฐ” 

ฝากถึงชาว มจธ. และแชร์เทคนิคการเรียนรู้
ในรูปแบบใหม่ 

เที่คนิคข้องก่ารเรียนมีหาวิที่ยาลัยก็่ค่อก่ารจัดก่ารตั้วเองและ

ก่ารเรียนก่ับเพั่�อน ๆ ค่ะ ก่ารที่ี�เราแบ่งเวลาให้ดีจะที่ำาให้เรา

มีองเห็นภาพัก่ารเรียนและอนาคต้ได้ไก่ลยิ�งข้้�น และก่ารมีีก่ลุ่มี

เพั่�อนทีี่�เรียนร้้ไปด้วยกั่นจะที่ำาให้มัีนพัลังงานในก่ารเรียนมีาก่

ข้้�น นอก่จาก่นี�ก่็ยังที่ำาให้เราได้แช้ร์ความีร้้ความีเข้้าใจกั่นด้วย 

และเพัราะก่ารเรียนร้้ที่ี�ดีค่อก่ารลงมี่อที่ำาจริงค่ะ ถ้ามีีเพั่�อนทีี่�

สามีารถที่ำางานร่วมีก่ันได้ ก่็จะสามีารถจับก่ลุ่มีก่ันที่ำาโปรเจก่ต้์ 

ได้ด้วยค่ะ ก่ารนำาความีร้้ที่ี�เรียนมีา มีาใช้้ที่ำาโปรเจคจะที่ำาให้

เราได้ฝึึก่ประยุก่ต์้ใช้้ความีร้้และได้ฝึึก่ฝึนที่ัก่ษะในก่ารที่ำางาน

จริงได้อีก่ด้วยค่ะ

การเรยีนรูส้ำาคญัอยา่งไร ต่อตนเองในปจัจบุนั
และอนาคต 

ในปัจจุบันก่ารได้เรียนร้้ในห้องเรียนยังคงเป็นสิ�งทีี่�เสริมีสร้าง

ความีเข้้าใจที่างด้านวิศึวก่รรมีคอมีพัิวเต้อร์ ก่ารที่ำางานข้อง

ระบบคอมีพัวิเต้อร ์รวมีไปถง้เข้า้ใจก่ารออก่แบบโปรเจคใหต้้อบ

โจที่ย์ปัญหาทีี่�เรายก่ข้้�นมีาแก้่ไข้ด้วยความีร้้ที่างด้านวิศึวก่รรมี

คอมีพัิวเต้อร์ เป็นก่ารป้พั่�นฐานและก่ารเพิั�มีความีเข้้าใจเกี่�ยว

ก่ับก่ารที่ำางานวิศึวก่รรมีคอมีพิัวเต้อร์ในอนาคต้ นอก่จาก่นี� 

ก่ารเรียนร้้ในรั�วมีหาวทิี่ยาลยัก็่ไดใ้หป้ระสบก่ารณ์์เจาะลก้่เก่ี�ยว

ก่บัรายวชิ้าต้า่ง ๆ  มีาก่ข้้�น เป็นก่ารเพัิ�มีโอก่าสใหเ้ราต้ดัสนิใจได้

ง่ายข้้�นว่าจริง ๆ  แล้วช้อบวิศึวก่รรมีคอมีพัิวเต้อร์ด้านไหน หร่อ

อยาก่ทีี่�จะนำาความีร้เ้ก่ี�ยวก่บัวศิึวก่รรมีคอมีพิัวเต้อรด์า้นไหนไป

ใช้้ก่ับก่ารที่ำางานในอนาคต้

สำาหรับตัวเราการเรียนรู้แบบเดิม (เรียนเป็น
รายวิชา) กับการเรียนแบบใหม่ (Module)  
แตกต่างกันอย่างไร
ก่ารเรียนแบบรายวิช้าในระดับปริญญาต้รี ในช่้วงทีี่�ต้้องเรียน

ออนไลน์ก็่ร้ส้ก้่วา่มีคีวามีท้ี่าที่ายต่้อผู้้เ้รยีนและผู้้ส้อนมีาก่ ๆ  คะ่ 

เวลาเรยีนออนไลนส์ว่นต้วัจะมีปีญัหาเร่�องก่ารที่ำาความีเข้า้ใจค่ะ

 และพัอต้้องใช้้เวลาในก่ารที่ำาความีเข้้าใจเร่�องต้่าง ๆ  มีาก่ข้้�น ก่็

จะมีีปัญหาเพัิ�มีข้้�นด้วยเวลาต้้องจำาบที่เรียนมีาก่ ๆ เพั่�อสอบใน

ครั�งเดียว แต้่ก่ารเรียนแบบโมีด้ลเข้้ามีาแก่้ปัญหานั�นได้ค่ะ พัอ

แบ่งเน่�อหาที่ี�ต้้องเรียนออก่เป็นโมีด้ล ที่ำาให้ร้้ส้ก่ว่าได้โฟัก่ัสใน

ก่ารที่ำาความีเข้า้ใจเน่�อหามีาก่ข้้�นคะ่ ร้ส้ก้่เครยีดนอ้ยลงพัอต้อ้ง

สอบแบบที่ีละโมีด้ลด้วยค่ะ

นิยาม “การเรียนรู้ตลอดชีวิต”
สำาหรับต้ัวหน้เอง หน้มีีความีเช้่�อว่า ไมี่ว่ามีนุษย์จะเรียนมีามีาก่

แค่ไหน แต้่ก่็ร้้ส้ก่ว่ายังมีีสิ�งที่ี�ยังไมี่ได้เรียนร้้เสมีอค่ะ เม่ี�อเรา

เข้า้ไปที่ำางานหร่อเจอเหตุ้ก่ารณ์์อะไรใหม่ี ๆ  เราก็่จำาเปน็ทีี่�จะต้้อง

เรยีนร้้ที่กั่ษะใหมี ่ๆ  ระบบองคก์่รใหมี ่ๆ  เพั่�อที่ี�จะไดป้รบัต้วัเข้า้

ก่ับสภาพัแวดล้อมีใหมี่ ๆ  ได้ หร่อแมี้แต้่ก่ารสร้างนวัต้ก่รรมี ใน

แต้่ละเด่อน แต้่ละปี ก่็จะมีีก่ารอัพัเดต้ข้้อมี้ลข้่าวสาร เคร่�องมี่อ 

และองค์ความีร้้ด้านนวัต้ก่รรมีต้่าง ๆ  เพัิ�มีข้้�น เราจ้งจำาเป็นต้้อง

เรยีนร้้เที่คโนโลยใีหมี ่ๆ  เอาไวเ้สมีอ เพั่�อที่ี�จะไดก้่า้วทัี่นโลก่และ

ได้ใช้้ความีร้้ใหมี่ ๆ เหล่านั�นมีาพััฒนาในสิ�งที่ี�เรามีีอย้่แล้วหร่อ

สร้างสรรค์นวัต้ก่รรมีเพั่�อนำามีาเสริมีสร้างประสิที่ธิภาพัให้ก่ับ

ก่ารที่ำางานหร่ออาชี้พัต้่าง ๆ ให้เพิั�มีมีาก่ข้้�น ก่ารเรียนร้้ต้ลอด

ช้ีวิต้จ้งถ่อเป็นความีสามีารถข้องมีนุษย์ที่ี�จำาเป็นต้่อก่ารดำาเนิน

ช้ีวิต้และเป็นเมีล็ดพัันธุ์ข้องผู้ลผู้ลิต้ที่างนวัต้ก่รรมีค่ะ

Let’s get to know  “Nut -Ruedhaidham Soros”
“Learning is the Cornerstone of Adapting to Change and the Guide towards the Goal”
First-year student of Faculty of Engineering, Computer Engineering Department (International Program).
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 capabilities. 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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ทุี�มาข้อง KMUTT Works
ต้ลอดระยะเวลาทีี่��ผู้่านมีา มีหาวิที่ยาลัยมีีหน้าที่ี�หลัก่ในก่าร

ผ่ลิติบัณฑิิติที�ดีมีคุณภาพ ในช่วงระดับอุดมศูึกษาเพ่�อไป

เป็นกำลังคนในอุติสาหกรรมติ่าง ๆ ข่องประเทศูแติ่ในทุก

วันนี�ที�มีความเปลี�ย์นแปลงเกิดข่ึ�นอย์่างรวดเร็ว ทั�งในด�าน

เทคโนโลย์ี รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดข่องโควิด-19  

ที�ส่งผ่ลทำให�บุคลากรวัย์ทำงาน หร่อภาคอุติสาหกรรมมี

ความจำเป็นที�ติ�องปรับติัวเองอย์่างเร่งด่วน มีจธ. จ้งนำความ 

เชี� ย์ วชาญข่องอาจารย์์ และบุ คลากร ในแติ่ ละสาข่า 

มาออกแบบโปรแกรมการเรีย์นรู�ที�ติรงติามความติ�องการข่อง

แต่ิละอุติสาหกรรม โดย์ร่วมออกแบบกับอุติสาหกรรมจาก

ปญัหาที�เกดิขึ่�นจริง (pain point) ที�จะทำให�โปรแก่รมีการเรยี์นรู� 

ที�จัดข่ึ�นนั�นติอบโจทย์์ได�อย่์างติรงจุด สามารถนำไปใช�จริงใน

การทำงานที�ทำให�บุคลากรมีความรู� และทักษะข่องตินเอง อัน

จะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรไปพร�อมกัน 

ทุำาไมต�อง KMUTT Works

ปัจจบัุนในโลก่นี�ที่ั�งต่้างประเที่ศึและในประเที่ศึ สถาบนัก่ารศูกึษา 

ต่ิางออกแบบโปรแกรมเพ่�อพัฒนาคนวัย์ทำงานที�นา่สนใจข่ึ�นมา

มากมาย์ แติ่ที�ผ่่านมารูปแบบข่องการเรีย์นรู� หร่อองค์ความรู�ที�

จัดเติรีย์มไว� ไม่อาจรู�ได�เลย์ว่า สิ�งเหล่านั�นติอบโจทย์์ต่ิอความ

ติ�องการจริง ๆ  ข่องอตุิสาหกรรมได�หรอ่ไม่ โปรแกรมพัฒนาทักษะ

/สมรรถนะให�กำลังคนวัย์ทำงานในโครงการ KMUTTWORKS 

เป็นรูปธ์รรมการเรีย์นรู�แบบผ่สมผ่สาน ทั�งออนไลน์ และเน�น

การได�ลงม่อปฏิิบัติิจริง (hands-on experience) ซ่ึ�งเป็นจุด

แข่็งข่อง มจธ์. มาแติ่ไหนแติ่ไร เราเช่�อว่า การที�คน ๆ หนึ�งจะ

สามารถพัฒนาตัิวเองได�ไม่ใช่การเรีย์นรู�แค่ทฤษฏีิ แต่ิติ�องได�

ลงม่อทำจริง ๆ  จึงจะเกิดการพัฒนาให�มีทักษะนั�นอย์่างแท�จริง

จากแผู้นพัฒันามหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยพ่ัระจอมเกลั�าธนบ่ร่ระยะยาวิ 20 ป่็ (KMUTT Roadmap 

2036) มจธ. ม่แนวิทางการดำาเนินงาน ด�าน Higher Education โดยม่�งเน�นพััฒนาค่ณภาพัการ

ศึกษาแลัะหลัักสั้ตรท่�ม่ควิามหลัากหลัายตามควิามต�องการข้องผู้้�เร่ยนเน�นการเร่ยนร้�ข้องผู้้�เร่ยน

เป็็น Lifelong Learning ท่�สัอดคลั�องกับอาชื่่พัในอนาคต ด�วิยการพััฒนาการศึกษาในอนาคต

ให�เป็็น Education as a Service ม่�งเน�นการสัร�างผู้ลักระทบต�อผู้้�รับบริการทางการศึกษาท่ม่

ควิามหลัากหลัายมากขึ้�น เป็็นการจดัการศกึษาสัำาหรบัแต�ลัะชื่�วิงวิยั โดยมท่ศิทางไป็สั้� Work Adult 

Education (WAE) KMUTTWORKS จึงเป็็นอ่กหนึงโครงการท่� มจธ. จัดข้ึ�น เพัื�อตอบโจทย์การ

เร่ยนร้�ท่�ตรงตามควิามต�องการข้องคนวิัยทำางาน แลัะตอบโจทย์สัิ�งท่�อ่ตสัาหกรรมต�องการอย�าง

ตรงจ่ด ภายใต�สัโลัแกน “KMUTT Works ทำาอย์�างไรให้ Works”

ป็จัจบุนัโลกมีการเป็ลี�ยนแป็ลงอย้�ตลอด้เวลา จนบางคืรั�งเราตามไม�ทัุน
คุุณคุดิว่่าสิ่ิง่ที่่คุุ่ณที่ำาอยู่่ม่ันั Work แล้้ว่หรืือยู่งั ?
คุุณพร้ือมัแล้้ว่หรืือยัู่งกัับกัารืตอบสิ่นองกัารืเปล้่ยู่่นแปล้งที่่เ่กัดิขึ้้น้ ? 
มนัคืงจะด้ถีื�าเราร้�ทัุนต�อการเป็ลี�ยนแป็ลง ร้�ทิุศึทุางในการเป็ลี�ยนแป็ลง

เพื่ื�อเตรียมคืวามพื่ร�อมรับมือกับสิ่ิ�งทุี�จะเกิด้ข้ึ�นในอนาคืต

KMUTTWORKS มีคืำาตอบให�คืุณ์....

KMUTTWORKS

ด้ร.อรกัญญา เยาหะรี
ผู้้�ช่่วยอธิิการืบดีีฝ่่ายนวัตกรืรืมการืเรืียนรื้�ตลอดีช่ีวิต

ฝากถึืงภาคือุตสิ่าหกรรม/ธุุรกิจทีุ�สิ่นใจทุำางานร่วมกับ 
KMUTTWORKS
เราที่ราบดีวา่ดว้ยสถานก่ารณ์ต่์้าง ๆ  ทีี่�เก่ดิข้้�น ที่ำใหอ้ตุ้สาหก่รรมี 

มคีวามกังวลอย์ูห่ลาย์ด�าน สง่ผ่ลทำให�เกิดความจำเป็นในกาปรับ

ติัวข่องอุติสาหกรรมในเร่�องติ่าง ๆ ทั�งเทคโนโลย์ีทักษะความ 

เชี�ย์วชาญเฉพาะ รูปแบบการทำงานระย์ะไกล (remote 

working) หร่อการทำงานในรูปแบบใหม่ (new platforms) 

เช่น metaverse, second life หร่อ ผ่่าน AR/VR เป็นติ�น 

สิ�งนี�เป็นสิ�งที�อุติสาหกรรมทั�งหลาย์น่าจะประสบปัญหาอย์ู ่

ทุกท่านกำลังคิดว่าจะเปลี�ย์นแปลงติัวเองอย์่างไร คุณอาจจะ

กำลังมองหาคู่คิดที�จะช่วย์ออกแบบให�ครบวงจรในการที�จะ

นำพาให�อุติสาหกรรมข่องคุณย์กระดับหร่อเติิบโติไปได� ไม่ว่า

จะเป็นเร่�องข่องนวัติกรรม เทคโนโลยี์ที�ช่วย์แก�ปัญหาในส่วน

ข่องกระบวนการทำงาน (Working process) และการพัฒนา

ทกัษะและสมรรถนะข่องบุคลากร (People transformation) 

ในแติ่ละติำแหน่งก็คงติ�องเปลี�ย์นไปด�วย์ ข่อให�คุณนึกถึง มจธ์.  

เพราะ มจธ์. เราพร�อมที�จะศูึกษาปัญหาร่วมไปกับคุณ จับม่อ

เดนิไปด�วย์กนัในการที�จะออกแบบโปรแกรมสำหรบัองคก์รข่อง

คุณ มาสร�างการเรีย์นรู�ร่วมกัน เราเช่�อว่า “KMUTT WORKS 

เพิราะเรามั�นใจัว�ามันเวิร์ก Because it works”

Because it works
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กองบรรณาธิิการ

มจธุ. ป็ระกาศึเจตนารมณ์์
ลดการปลดปล่อยคาร์บอนสำุที่ธ์ิเป็นศ้นย์

วันท่ีี่ 4 พฤศจิิกายน 2564 มหาวิที่ยาลัยเที่คโนโลยี
พรืะจิอมเกล้าธินบุรืี (มจิธิ.) โดีย รืศ. ดีรื.สุุวิที่ย์ แซ่่เตีย 
อธิกิารืบดีี คณะที่ำางานด้ีานการืพัฒนา มจิธิ. ท่ีี่ย่ังยนื และ
คณะผู้้้บรืิหารืมหาวิที่ยาลัย ไดี้มีการืปรืะชุ่มหารืือการื
ดีำาเนินงานดีา้นการืขัับเคล่ือนมหาวทิี่ยาลยัเพ่อ่ความย่ังยนื
ผู้า่นช่่องที่างออนไลน์ รืะบบ Microsoft Teams โดียมีวารืะ
การืปรืะชุ่มพิเศษ การืกล่าวเจิตนารืมณ์ลดีการืปลดีปล่อย
คาร์ืบอนสุุที่ธิิเป็นศ้นย์ ภายในปี ค.ศ. 2040 ขัอง มจิธิ. 
(KMUTT Carbon Neutrality 2040) เพิ�มการืใช่พ้ลงังาน
หมุนเวียน เพิ�มปรืะสุิที่ธิิภาพพลังงานในอาคารืและการื 
เดีินที่างการืใช่้ที่รืัพยากรือย่างคุ้มค่า และการืปล้กป่าเพ่่อ
ดีด้ีกลบัคารืบ์อน เพ่อ่ให้เกดิีการืวางแผู้น สุนบัสุนนุ สุง่เสุรืมิ
ปรืะสุานงานและสุื่อสุารื รืวมที่ั�งการืบ้รืณาการืและปฏิิบัติ
ตามนโยบายดี้านการืพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ทั�งนี� การลดการปลดปล่อย์คาร์บอนเป็นศูนูย์สุ์ทธิ์นี�จะกลาย์

มาส่วนหนึ�งข่องวิถีชีวิติการทำงาน และเป็นวัฒนธ์รรมข่อง

องค์กรที�ทุกคนติระหนักถึงผ่ลกระทบข่องการเปลี�ย์นแปลง

ข่องสภาพภูมิอากาศูข่องโลกร่วมกัน และร่วมม่อกันลดผ่ล 

กระทบที�จะเกิดขึ่�น และเพ่�อให� มจธ์. สามารถบรรลุไปสู่ 

เป้าหมาย์การปลอ่ย์คารบ์อนสทุธ์เิปน็ศูนูย์ท์ี�ติั�งไว�ได�นั�น จะมี

การดำเนินการร่วมกบัเปิา้หมายเชิงิกลัยทุธีอ์กี 5 ดา้น ได�แก่ 

      การสูร้างการมสีู�วนร�วมขีองนกัศึักษา

      การสูร้างผู้ลักระทบเชิิงบวกขีองงานวิจัยัแลัะนวตักรรม

      การสูร้างการมสีู�วนร�วมกบัชิมุชิน 

    การสูร้างโครงสูร้างพิ้�นฐานแลัะสูภาพิแวดล้ัอมที�เป็ิน

มติรกบัสูิ�งแวดล้ัอม 

      การสูร้างสูรรค์ระบบการบรหิารที�ยั�งย้น 

และสิ�งที�สำคัญมากที�สุดค่อความร่วมม่อกันข่องทุกภาค

สว่นทั�งนกัศูกึษา บคุลากร ข่อง มจธ์. รวมทั�งหนว่ย์งานและ

บุคลากรภาย์นอกที�ได�ร่วมงานหร่อกิจกรรมกับ มจธ์.

การกลั�าวเจัตนารมณ์ล์ัดการปิลัดปิลั�อยคาร์บอนสุูทธีเิปิน็

ศัูนย์ ภายในปิี ค.ศั. 2040 ขีอง มจัธี. (KMUTT Carbon 

Neutrality 2040) นับเป็นการข่านรับกับนโย์บาย์การลด

การปลดปล่อย์คาร์บอนสุทธ์ิข่องประเทศูที�มีกิจกรรมการ

เคล่�อนไหวเม่�อเร็วๆ นี� ค่อ ประเทศูไทย์ได�เข่�าร่วมประชุม

ระดับผู่�นำสมัชชาประเทศูภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติิ ว่า

ด�วย์การเปลี�ย์นแปลงสภาพภูมิอากาศูครั�งที� 26 (COP26) 

ณ เม่องกลาสโกว์ ประเทศูสกอติแลนด์ เม่�อวันที� 1 พ.ย์. 

2564 ในการย์กระดับการแก�ไข่ปัญหาภูมิอากาศูเพ่�อให�

ประเทศูไทย์บรรลุเป้าหมาย์ความเป็นกลางทางคาร์บอน 

ภาย์ในปี ค.ศู. 2050 และบรรลุเป้าหมาย์การปล่อย์ก๊าซ่ 

เร่อนกระจกสุทธ์ิเป็นศููนย์์ได�ในปี ค.ศู. 2065

1

2
3
4

5
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we offer 3 programs including Data Science, Persuasive 

Presentation, and Intercultural Communication. Strand 

B is designed based on an Outcome-Based Education 

Module (OBEM). Each program takes about 15 hours. 

All related programs would give an opportunity for 

college students in the Asia and Pacific to learn together 

to develop desirable attributes for the 21st Century. 

In addition, the program provides extracurricular 

activities for cultural exchange and Thai classes to 

maintain the cultural exchange aspect of UMAP. 

At the end of program, students will be able to obtain 

a digital badge or a certificate of learning outcome after 

completing the requirements. The extracurricular 

activities can help KMUTT students who apply to be 

buddies build relationships with international students 

who apply for Strand A and Strand B programs. The 

program kicked off on 2nd August 2021 with over 20 

participants applying for Strand A. We expect to have 

15 students joining each program in Strand B. 

        This pilot project will give more options for the 
higher education and internationalization among 
UMAP member universities and help students to 
prepare themselves to be ready for the unpredictable 
circumstances of future career paths.

      With changing demands in education, which is no longer limited to being specialized in 
one major field of knowledge provided in the higher education system, KMUTT seeks to 
develop a system that focuses on the development of a skill or competency of an individual and 
hope to allow learners at all ages to be able to demonstrate their competency required by the 
labor market. 
            KMUTT thus initiated the virtual mobility program 

which incorporates the above-mentioned concept 

during the COVID-19 pandemic when mobility is 

restricted. Thailand UMAP Micro-Credential supported 

by the Ministry of Higher Education, Science, Research 

and Innovation are offered to students from affiliated 

universities in the University Mobility in Asia and the 

Pacific (UMAP) as an alternative program to promote 

a new format of student mobility and maintain 

educational exchanges in the Asia and Pacific region 

for students who need to develop their skills both in 

academic and cultural issues. The program aims to 

offer new and innovative ways of learning through the 

platforms KMUTT4Life (Earn system) and Learn.4life 
/ LEB2 (Learn system) which contain both synchronous 

and asynchronous elements. 

        For Strand A or ‘Earn System’, we offer a Micro- 

credential (MC) called “Static web page for data 

displaying in industrial application”. Strand A is 

designed to endorse job-specific performance 

demonstrations through the means of evidencing 

‘competency’ attained in both formal and informal 

forms of learning. The competence which the students 

will acquire includes understanding the data sets and 

using the appropriate tools to create a basic web page 

for any industry. For Strand B or ‘Learn system’, 

An orientation session to Strand A program

KMUTT4Life 
Earn and Learn system

International Affairs Office (IA)
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 อาคิาร Green Society (S10)
 EESH 
 http://sustainable.kmutt.ac.th/
 0-2470-8293

สอบถามข้้อมูลเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�

ในชื่�วิงวิิกฤตการณก์ารแพัร�ระบาดข้องเชื่ื�อไวิรสัั COVID-19 สั�งผู้ลัให�ทก่คนต�องป็รบัเป็ลั่�ยน

ร้ป็แบบวิิถ่ชื่ิวิิตใหม� New Normal ในท่ก ๆ ด�าน การสั�งเสัริมกิจกรรมอย�างยั�งยืน ม่เป็�า

หมายหลัักในการสัร�างระบบการเร่ยนร้�ให�กับนักศึกษาท่กระดับในการท่�จะนำาควิามร้�ไป็ชื่�วิย

เหลืัอช่ื่มชื่นแลัะสังัคม โดยผู้�านกจิกรรมท่�ต�องมก่ารลังมอืป็ฏิบิตัใิห�เหน็ผู้ลัอย�างเป็็นร้ป็ธรรม

รวิมถึงป็ลั้กจิตสัำานึกด�านการอน่รักษ์พัลัังงาน สัิ�งแวิดลั�อมควิามป็ลัอดภัยใสั�ใจต�อสั่ข้ภาพั

 ให�กบันกัศกึษาข้อง มจธ. เพัื�อให�ม่ Green Heart แลัะเป็็น Social Change Agent สัามารถ

นำาควิามร้�ควิามเข้�าใจไป็เผู้ยแพัร�ข้ยายผู้ลัต�อช่ื่มชื่นแลัะสัังคมในวิงกวิ�าง เพัื�อดำาเนินการให�

ได�ตามเป็�าหมายหลััก จึงได�ม่การป็รับร้ป็แบบกิจกรรมผู้�านชื่�องทางออนไลัน์ ทำาให�ท่กคน

สัามารถเข้�าถึงได�ท่กท่� ท่กเวิลัา แลัะไม�จำากัดข้อบเข้ตในการแสัดงทักษะ

นัยรัตน์ วงษ์เวทย์

กจิักรรม  “Green Heart Camp” เปน็กจิกรรมที�มหาวทิย์าลยั์เทคโนโลย์พีระจอมเกล�าธ์นบรุี

โดย์ ศููนย์์การจัดการด�านพลังงานสิ�งแวดล�อมความปลอดภัย์และอาชีวอนามัย์จัดข่ึ�นทุกป ี

มีจุดมุ่งหมาย์ให�ผู่�ที� เข่�าร่วมกิจกรรมค่าย์ได�เกิดความเข่�าใจ และติระหนักถึงปัญหา 

ผ่ลกระทบ รวมถึงแนวทางการอนุรักษ์ในเร่�องข่องพลังงาน สิ�งแวดล�อม และความปลอดภัย์

ในปิีนี� กิจักรรม Green Heart Camp Online ในธีีม “Green School Network : 

Green Heart Junior” โดย์มีคณ์ะนักศัึกษาผูู้้นำ Green Heart เป็นแกนนำจัดกิจกรรม

ผ่่านรูปแบบออนไลน์ผ่่านโปรแกรม ZOOM ติามหลักการข่องการเว�นระย์ะห่างทางสังคม 

และการปฏิิบัติิติามหลักการ KMUTT New Normal ถ่อว่าเป็นติ�นแบบข่องการส่งติ่อที�

สามารถนำไปดำเนินการต่ิอได� จึงได�รับความสนใจจากคณะครู และนักเรีย์น และสามารถ

ข่ย์าย์ผ่ลเคร่อข่่าย์โรงเรีย์นสีเข่ีย์วไปย์ังอีกหลากหลาย์ภูมิภาคทั�วประเทศูไทย์ 

คณะครู นกัเรยี์นที�เข่�ารว่มกิจกรรม สามารถนำความรู�ความเข่�าใจในด�านการอนุรกัษ์พลงังาน

สิ�งแวดล�อม ความปลอดภัย์ที�ดีเหล่านี�ไปเผ่ย์แพร่ และข่ย์าย์ผ่ลต่ิอชุมชน สังคมรอบข่�าง 

ให�เกิดความย์ั�งย์่น และก่อให�เกิดผ่ลดีติ่อประเทศูชาติิส่บติ่อไป 

Play & Learn = Plearn
“เพื่ลิน” เรียนร้�คื้่กิจกรรม 
ก�าวข้�ามทุุกอุป็สิ่รรคืไม่หยุด้ทุุกการเรียนร้� กับร้ป็แบบการเรียนร้�วิถืีใหม่ในยุคื New Normal

Play & Learn = Plearn
Learning in Parallel with Activities – Overcome all Obstacles, Never Stop Every Learning with 
the New Learning Model in the New Normal Era
KMUTT organizes a Green Heart Camp every year for new students so they can learn in an 
actual environment by transforming our campus into an ideal environment for creating awareness 
and solving problems concerning innovations with the purpose to solve environmental problems 
and increase the quality of life in the future. This year, we have organized an online camp titling 
the “Green School Network : Green Heart Junior Theme”.
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Together we are stronger

Strategic Communications and Marketing Unit

*สื่อประชาสัมพันธ�นี้ใช�เทคนิคในการจัดเร�ยงภาพ

I G   T 
MY COVID-19

VACCINE!

พร�อมปฏิบัติงาน
ตามมาตรการภาครัฐ
We're all set to go.
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Together we are stronger

Strategic Communications and Marketing Unit
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We're all set to go. ณัฐเศรษฐ์ ภิรมย์เศรษฐกุล

New trend in perfect Health
เทุรนด้์ใหม่ในการมีสิุ่ข้ภาพื่ด้ีทุี�ยังยืนในยุคืด้ิจิทุัล

จิะเห็นไดี้ว่าเที่รืนดี์ ใหม่ในเร่ืืองขัองสุุขัภาพ เป็นเร่ืือง
ขัองการืมีชี่วิตท่ีี่กลมกลืนและปรืะสุานสุอดีคล้อง
กับธิรืรืมช่าติขัองช่ีวิต รื่วมกับการืใช่้เที่คโนโลยีที่าง
วิที่ยาศาสุตร์ืการืแพที่ย์สุมัยใหม่อย่างผู้สุมกลมกลืน
ตามหลักการืขัองการืแพที่ย์ เพ่่อการืมีช่วิีตท่ีี่ยนืยาวหรืือ 
Integrated Longevity Medicine นั่นเอง

การออกกำลัังกายเป็ินปิระจัำสูม�ำเสูมอ นอกจัากจัะ
ชิ�วยเผู้าผู้ลัาญไขีมนัสู�วนเกินแลัะชิ�วยในการไหลัเวยีน
ขีองโลัหิต ยังมีการศัึกษาวิจััยที�สูนับสูนุนว�าการออก
กำลัังกายสูม�ำเสูมอ อย�างน้อยวันลัะ 30 นาที โดย
เฉพิาะการเดินนั�น จัะชิ�วยกระตุน้การผู้ลิัตฮอร์โมนต�อ
ต้านความแก�ชิราด้วย

การมีชิีวิตอยู�ด้วยการมีความรักต�อเพิ้�อนมนุษย์แลัะ
สูรรพิสูิ�งรอบตัว เอ้�อเฟื้้�อเผู้้�อแผู้�สูิ�งที�ดี ๆ ต�อกัน ชิ�วย
เหลัอ้เก้�อกูลักัน แลัะใหอ้ภยักนัแลัะกนั เม้�อเกิดความ
ผู้ิดพิลัาดนั�นจัะทำให้จิัตใจัเกิดความปิิติสุูขีในการ
ดำรงชีิวิตอันเป็ินรากฐานทางจิัตใจัที�จัะทำให้มี
สูุขีภาพิดี

การนอนหลับัพัิกผู้�อนที�เพิยีงพิอตามวงจัรชีิวติ ที�เรยีก
ว�า “นาฬิิกาเวลัา (Biological clock)” นั�น จัะมีผู้ลั
ทำให้มีการผู้ลัิตฮอร์โมนต�างๆ ที�ปิ้องกันแลัะต�อต้าน
การแก�ชิรามีการผู้ลัิตออกมาอย�างสูมบูรณ์์เต็มที� เรา
จัึงควรเขี้านอนให้สูามารถหลัับสูนิทในความม้ดโดย
ปิระมาณ์ก�อนเที�ยงค้น แลัะควรใชิ้วิธีีการตาม
ธีรรมชิาติต�างๆ เพิ้�อทำให้นอนหลัับโดยไม�ต้องใชิ้ยา

ระงับปิระสูาทที�จัะสู�งผู้ลัต�อการผู้ลัิตฮอร์โมนบาง
ชินิดเม้�อใชิ้เปิ็นระยะเวลัานาน การเขี้านอนให้

หลับัสูนทิก�อนเที�ยงคน้ จังึเปิน็รากฐานขีองการ
มีสูุขีภาพิที�สูมบูรณ์์แบบวิธีีหนึ�ง

การมอีารมณ์์ที�แจั�มใสู การฝึกึคดิในทางบวก แลัะการ
มองโลักในแง�ดี จัะทำให้เกิดการหลัั�งสูารแห�งความ
สูุขี ที�เรียกว�า “เอ็นโดฟื้ิน” ออกมาที�จัะทำให้ระบบ
ต�างๆ ขีองร�างกายทำงานได้เต็มที� แลัะกระตุ้นให้มี
การผู้ลิัตฮอร์โมนตา้นความชิรา รวมทั�งทำให้การย�อย
อาหารสูมบูรณ์์ เม้�อร�างกายได้รับสูารอาหารดีแลัะ
ครบถ้วนย�อมเปิ็นรากฐานขีองการมีสูุขีภาพิดี

อาหารสิุ่ข้ภาพื่

ออกกำาลังกายเพื่ื�อสิุ่ข้ภาพื่

ด้ำารงช่ีวิตอย้�ด้�วยคืวามรัก

นอนหลับสิ่นิทุก�อนเทุี�ยงคืืนในคืวามมืด้

ข้อข้อบคุุณข้้อมูลจาก โรงพิ่ยาบาลบำารุงราษฎร์

อารมณ์์แจ�มใสิ่ มองโลกในทุางบวก1

2
5

3

4
การรับปิระทานอาหารที�ครบถ้วนทุกหมวดหมู� ด้วย
การรับปิระทานอาหารที�ให้พิลัังงานมากจัำพิวกแป้ิง 
น�ำตาลัแลัะไขีมันในตอนเชิ้า แลัะรับปิระทานอาหาร
ที�มีสู�วนซ่�อมแซ่มแลัะต�อต้านอนุมูลัอิสูระ อันได้แก� 
โปิรตีนแลัะพิช้ิผัู้กผู้ลัไม้สูดในตอนเย็น โดยมีสูโลัแกน
ง�าย ๆ ว�า “ม้�อเชิ้ารับปิระทานอย�างราชิา ม้�อกลัาง
วันแบบคนธีรรมดา แลัะม้�อเย็นแบบยาจัก” รวมทั�ง
ไม�รับปิระทานอาหารที�เค็มจััด หวานจััด แลัะไม�
บริโภคเคร้�องด้�มแอลักอฮอลั์

สุขุัภาพเปน็ภาพขัองความสุขุั ภาพขัองการืมรีืา่งกายที่ีสุ่มบร้ืณ ์มจีิติใจิที่ีแ่จิม่ใสุเบกิบาน และดีำารืงช่วีติอย่้ในสัุงคมไดีอ้ยา่ง
มคีวามสุุขั การืมีสุขุัภาพดีเีป็นรืากฐานขัองการืมีคุณภาพชี่วิตท่ีี่ดี ีอนัเปน็สุิ�งท่ีี่มนุษย์ที่กุคนแสุวงหาและการืมีสุขุัภาพดีนีั�น
กเ็ปน็รืากฐานขัองการืมอีายทุี่ีย่นืยาวอยา่งมพีลงัช่วีติ อนัจิะสุามารืถดีำารืงช่วีติตอ่ไปไดีอ้ยา่งมคีณุภาพช่วีติท่ีี่ดีโีดียไมต่อ้ง
พ่่งพาคนรือบตัวมากนัก จิึงไม่เป็นภารืะขัองล้กหลานและสุังคม แต่การืจิะมีสุุขัภาพดีีไดี้นั�น เรืาจิะต้องเรืียนรื้้ที่ี่จิะมีช่ีวิตที่ี่
สุอดีคล้องกับธิรืรืมช่าติเสุียก่อน Health Hacks ฉบับนี� จิึงขัอเสุนอแนวที่างการืดีำาเนินช่ีวิตเบื�องต้นที่ี่จิะที่ำาให้รื่างกาย
สุดีช่ื่นแขั็งแรืง จิิตใจิแจิ่มใสุเบิกบาน ซ่่่งเป็นที่ี่ยอมรืับกันมากที่ี่สุุดีว่าเป็นเที่รืนดี์ในอนาคตขัองการืดี้แลสุุขัภาพกันดีีกว่า

A New Trend for Sustainable Healthy
Living in the Digital Age

A new health trend is to live one’s life in harmony and 
inconsistent with the nature of life combined with 
utilizing the modern medical science technology, 
according to the medical principles so to live a longer 
life or it is called “Integrated Longevity Medicine”. 
There are five guidelines in doing so i.e., healthy diet, 
exercise, sleep, cheerful nature, and living with love.
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ที่ำาไมการืเรืียนวิช่า GENed จิึงต้องมีการืเปลี่ยนแปลง
  ที�มาข่องการปรับเปลี�ย์นมาจากหลาย์ปัจจัย์ ทั�งบริบทการ
เปลี�ย์นแปลง เทคโนโลย์คีวามก�าวหน�า การแพรร่ะบาดข่องโควดิ - 19 
รวมถึงความติ�องการข่องผู่�ใช�บัณฑิิติ สิ�งเหล่านี� ค่อติัวกระติุ�นให�
เราติ�องกลับมาทบทวนเร่�องรูปแบบการศูึกษาใหม่ ว่าสิ�งที�เราเคย์
ทำมาในอดีติหรอ่เราอาจจะมองว่าเคย์ประสบความสำเรจ็ในอดีติ 
มันอาจไม่สามารถที�จะดำเนินการติ่อไปได� แล�วประกอบกับมจธ์. 
มนีโย์บาย์เร่�องแผ่นพัฒนาการศึูกษาข่องมหาวิทย์าลัย์ สำหรับคน
ทุกช่วงวัย์ก็สามารถเรีย์นได� Education for all แล�วก็สามารถ
เรยี์นได�ทุกที� Anywhere is Learning จงึทำให�คณะศิูลปศูาสติร์
ที�รับผิ่ดชอบการเรีย์นรู�ในกลุ่มวิชาศึูกษาทั�วไป อันเป็นมิติิในการ
พัฒนา soft skill สำหรับนักศูึกษา ทักษะบางสิ�งบางอย์่างที�ไม่
ได�เกิดจากวิชาชีพ แติ่เป็นสิ�งที�มีความสำคัญจำเป็นติ่อการทำงาน
ในอนาคติติ�องมาทบทวนในการดำเนินงานข่องติัวเองและลุกข่ึ�น
มาปรับเปลี�ย์นไม่ใช่เพีย์งแค่ติัวหลักสูติรหร่อราย์วิชา แติ่ติ�องปรับ
เปลี�ย์นติัวผู่�สอน รวมทั�งกระบวนการเรีย์นการสอน จากเดิมการ
เรีย์นรู�ในกลุ่มวิชาการศูึกษาทั�วไปข่องนักศูึกษาแติ่ละคนอย์ู่ที� 30 
หน่วย์กิติ ก็จะถูกลดลงเหล่อเพีย์ง 24 หน่วย์กิติ แต่ิสิ�งที�ติ�องคง
ความสำคญัไว� คอ่ ความรู�และทกัษะที�นกัศูกึษาจะได�รบัจะติ�องไม่
ลดลง และติ�องเกิดประโย์ชน์สูงสุดกับผู่�เรีย์นเป็นสำคัญ

 จุดเริ�มติ�นข่องการปรับเปลี�ย์นครั�งนี� เป็นสิ�งที�ติ�องคิดใหม่ ทำ
ใหม่ติ�องอาศูัย์ความเข่�าใจ และความทุ่มเทข่องคนทุกกลุ่มที�ติ�อง
ระดมความคิด สรรพกำลัง รวมทั�งการเรีย์นรู�สิ�งใหม่ที�อาจจะไม่
เคย์ทำมาก่อน ทางคณะศิูลปศูาสติร์จึงใช�กลย์ุทธ์์ในการส่�อสาร
สร�างความเข่�าใจ กับกลุ่มคนทั�งภาย์ใน และภาย์นอก เพราะใน
การเรีย์นการสอนเรามีทั�งอาจารย์์ บุคลากรภาย์ใน ผู่�ทรงคุณวุฒิ
และอาจารย์์พิเศูษภาย์นอก เพราะว่าทุกคน ค่อกำลังสำคัญใน
การที�จะช่วย์ในการที�จะพัฒนานักศูึกษาข่อง มจธ์. 

กรืะบวนการืในการืปรืับเปลี่ยนที่ี่คณะศิลปศาสุตรื์ใช่้
  อย์่างที�ได�กล่าวไปเบ่�องติ�นว่าการส่�อสาร และสร�างความ
เข่�าใจกับคนกลุ่มหลักที�จะติ�องเป็นผู่�ที�เริ�มปรับติัวก่อน ทำให�เรา
ได�รับความร่วมม่ออย์่างดีในการข่ับเคล่�อนการทำงานในครั�งนี�
ด�วย์กัน และมีพฒันาการมาโดย์ลำดับ กระบวนการทำงานข่องเรา
เป็นการรวมตัวกลัุ�มคนทำงานที�มีความมุ�งมั�น แลัะมีเปิ้าหมาย
ร�วมกัน (collaborative working group) ไม่ได�ย์ึดติิดว่าติ�อง
มีติำแหน่งบริหาร แติ่เป็นการรวมตัิว ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์์ และ
บุคลากรนักพัฒนาการศึูกษามาเป็นกำลังสำคัญมาช่วย์กันออก
ไอเดีย์ ทดลอง ทดสอบ และพัฒนารูปแบบ ส่�อการเรีย์นการสอน 
หรอ่การถา่ย์ทอดเทคโนโลยี์ระหวา่งกนั กถ่็อเปน็การ Reskill และ 
Upskill ให�กับผู่�สอน เพ่�อสามารถนำเอาไปออกแบบการเรีย์นรู�
สำหรับนักศูึกษาข่องเราได�ดีย์ิ�งข่ึ�น 

  กระบวนการติอ่ไปที�สำคัญมากในการที�จะนำเอามาปรบัปรุง
หลักสูติรข่องเราค่อ การรับฟื้ังความต้องการจัากผูู้้ที�เกี�ยวข้ีอง
(Needs) ทั�งผูู้ใ้ชิบ้ณั์ฑิติอย์า่งอตุิสาหกรรม องคก์ร และภาควชิา 
คณะติ่าง ๆ ในมหาวิทย์าลัย์ เพ่�อให�การเรีย์นรู�นั�นทำให�นักศูึกษา
มีทักษะ และสมรรถนะที�ติอบโจทย์์ และติรงติามความติ�องการ
สำหรับวิชาชีพที�แติกติ่างกันออกไป โดย์รวบรวมนำเอาความ
ติ�องการเหล่านี�ไปออกแบบการเรีย์นการสอนในราย์วิชาข่องเรา
นอกจากความเปลีี�ย์นแปลงข่องหลักสูติรแล�ว อีกสิ�งหนึ�งที�ติ�อง
ปรับเปลี�ย์นค่อ รูปิแบบขีองการเรียนวิชิา GENed จากเดิมใช�
วิธ์ีการเรีย์นรวมกันแบบคละภาควิชา มาเจอกันในห�องเรีย์น 
โดย์แบ่งนักศูึกษาเป็นกลุ่มย์่อย์ และจัดให�มีอาจารย์์เก่�อหนุน 
(Farlicitator) ไปเป็นพี�เลี�ย์ง หร่อที�ปรึกษาประจำกลุ่ม เพ่�อให� 

กองบรรณาธิิการ

วิช่า GENed ร้ป็แบบใหม่“ “

กับ ผ่ศึ. ด้ร.ศึศึิธุร สิุ่วรรณ์เทุพื่
คณบดีีคณะศิลปศาสุตรื์

ที่้าที่ายการืศ่กษาในยุค New Normal
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คำแนะนำและสนับสนุนการเรีย์นรู�ในการเรีย์น และการทำ
กิจกรรมซ่ึ�งจากสถานการณ์ที�เกิดข่ึ�น ทำให�เราไม่สามารถจัดการ
เรีย์นการสอนในรูปแบบเดิมได� ซ่ึ�งจำเป็นติ�องให�นักศูึกษาไปเรีย์น
รู�บนแพลติฟอร์มออนไลน์อย์่าง Ms Team หร่อ Zoom และการ
เรยี์นรู�ผ่า่นออนไลน์ การใช�ระย์ะเวลา 3 ชั�วโมงในการเรยี์นรู� แม�ว่า
จะมีการ Breakout ห�องย์่อย์ก็อาจจะทำให�นักศูึกษาไม่สามารถ
โฟกัสกับสิ�งที�กำลังเรีย์นรู�ได�อย์่างเติ็มที�

  การนำเอานโย์บาย์ข่องมหาวิทย์าลัย์ในด�านการพัฒนาการ
เรีย์นการสอนในรูปแบบใหม่แบบโมดูล เน�นการเรียนรู้ที�มุ�งสูร้าง
ผู้ลัลััพิธี์การเรียนรู้ (Outcome Base Education หร้อ OBE) 
การบริหารการจัดการเรยี์นรู�เป็นหน่วย์ย่์อย์ หรอ่ที�เรยี์กว่า Learning 
Unit ที�นักศูึกษาได�เรีย์นรู�แติ่ละเร่�อง โดย์ใช�เวลาไม่มาก 
และเกิดความเข่�าใจในสิ�งที�เรีย์นได�ดีย์ิ�งข่ึ�นผ่่านการเรีย์น การทำ 
กิจกรรมที�เสริมสร�างให�เกิดทักษะและสมรรถนะที�ติรงติาม 
วัติถุประสงค์ข่องโมดูลนั�น ๆ โดย์มีการจัดเติรีย์มส่�อการเรีย์น 
การสอนที�มีความน่าสนใจ และกิจกรรมที�นักศึูกษาจะมีส่วนร่วม 
ให�ได�มากที�สดุภาย์ใติ�ข่�อจำกัดที�ม ีการจัดการเรยี์นบนแพลติฟอร์ม 
OBEM (Outcome Base Education Module) นี�เปน็การเปดิ
โอกาสให�นักศูึกษาสามารถเล่อก learning to do small thing 
ทำสิ�งเล็ก ๆ ที�ตินเองสนใจ นอกจากนี� เรามีความพย์าย์ามที�จะ
ทำให�สมรรถนะผ่ลการเรีย์นรู�ที�เป็นติัวย์่อย์ ๆ สามารถเทีย์บโอน
ประสบการณก์ลบัมาได� หมาย์ความวา่ถ�านกัศูกึษาไปทำกจิกรรม
หรอ่ได�เรยี์นรู�ผ่า่นการทำโปรเจกติ ์โครงงานที�ร่วมกบัหลกัสตูิรหรอ่
ภาควิชาข่องตินเอง แต่ิมมีติิขิ่อง soft skill หร่อว่าเป็นสิ�งที�มันเป็น 
กรอบข่อง general education เข่าสามารถจะมาแสดงหลกัฐาน 
ว่าเข่ามีสมรถนะติรงนั�นให�กับทางศิูลปศูาสติร์ได� เม่�อเข่ามี 
การแสดงหลักฐานและพิสูจน์ได�ว่าเข่ามีสมรรถนะอย์่างนั�นจริง ๆ 
กส็ามารถได�การรบัรองจัากมหาวทิยาลัยั (Digital Badge) โดย์ 
ที�ไม่จำเป็นติ�องมาลงทะเบีย์นเรีย์นเป็นเหม่อนการเทีย์บโอน
ประสบการณ์ ถ่อเป็นการพลิกโฉมการเรีย์น GENed  ในรูปแบบ
ใหม่ แติ่ถ�าคิดว่าติัวเองย์ังไม่มีสมรถนะที�เพีย์งพอ หร่อย์ังไม่ได�ใน
ระดับที�ติัวเองพึงประสงค์ก็สามารถมาเล่อกเรีย์นใน Learning 
Unit ที�จะติอบความติ�องการข่องติัวเองได� อันนี�ค่อเป็นอีกสิ�งหนึ�ง
ที�กำลังจะเกิดข่ึ�นค่ะ

ปรืะสุบการืณ์ใหม่ขัองการืเรืียนรื้้ GENed ในรื้ปแบบใหม่
   จากที�กล่าวไปแล�วว่าการเรีย์นรู� GENed ที�ถูกแบ่งย์่อย์ออก
เป็น Learning Unit ที�นักศูึกษาสามารถเล่ิอกเรีย์นรู� เพิ�มทักษะ
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เพราะการเรีย์นรู�ในกลุ่มวิชาข่องเรา ค่อ soft skill ที�จะเป็นสิ�งที� 
ติิดตัิวข่องเข่าที�สามารถนำเอาไปปรับใช�ในการใช�ชีวิติประจำวัน
ในปัจจุบัน และเพ่�อการทำงานในอนาคติ และนักศึูกษาก็จะได�
รับประสบการณ์การเรีย์นรู�ที�ทางคณะศูิลปศูาสติร์เติรีย์มให� รวม
ทั�งมีการสนับสนุนการเรีย์นรู�นอกห�องเรีย์น (Extra-Curriculum) 
ผ่่านกิจกรรมที�จะเสริมสร�างทักษะ และสมรรถนะให�กับนักศูึกษา
อกีทางหนึ�ง ทางคณะศิูลปศูาสติร์จงึได�จดัติั�งศููนยพ์ิฒันาสูมรรถนะ
สูากลั (Global Competence Development Centre: 
GCDC) ข่ึ�นมาเพ่�อดำเนินการในเร่�องนี� แต่ิการที�นักศูึกษาจะได�
สมัผั่สกับประสบการณ์ติา่ง ๆ  ที�ทางเราเติรีย์มไว�ให�นั�น ติวันักศึูกษา
เอาก็เป็นคนที�สำคัญที�สุดในการที�พร�อมรับ และปรับติัวเพ่�อการ
เรีย์นรู�ที�แติกติ่างจากเดิม ข่�อจำกัดที�เกิดข่ึ�นจากสภาพแวดล�อม
อาจทำให�นักศูึกษารู�สึกว่ามันเป็นการเรีย์นรู�ในช่วงเวลาที�ย์าก
ลำบาก การเรยี์นผ่า่นออนไลน์อาจจะไม่ติอบโจทย์กั์บการเรยี์นใน
รปูแบบที�ติ�องการ แติเ่ม่�อสถานการณด์ขึี่�น ทางคณะศูลิปศูาสติรก์็
พร�อมที�จะการจดัการเรยี์นรู� และกิจกรรมที�ให�นกัศูกึษาได�เข่�ามาใน
พ่�นที�การเรีย์นรู�ภาย์ในมหาวิทย์าลัย์อย่์างแน่นอน ติามวิสัย์ทัศูน์
ข่องคณะภาย์ใติ�แนวคิด “Playground of Wisdom” ค่อ เป็น
พ่�นที�สนกุเพ่�อการปลกูฝังัปญัญา พฒันาความเปน็เลศิูทางวชิาการ
และสานพันธ์กจิสมัพนัธ์์กบัชมุชนอย์า่งสร�างสรรค์ด�วย์การจัดการ
ศูึกษาแบบศูิลปศูาสติร์” 

ในวันที่ี่คณะศิลปศาสุตรื์สุามารืถ OBEM ให้เกิดีขัึ�น 
 ในส่วนข่องตัิวข่องอาจารย์์เอง มองว่าการเรีย์นรู�มันเป็น 
Education for all หร้อ All for education ทกุคนกม็บีทบาทที�จะ
เปน็ผู่�เรยี์นและเป็นผู่�สร�างบทเรยี์น เพราะฉะนั�นผู่�เรยี์น กส็ามารถ
เปน็ผู่�สร�างบทเรยี์นได� ดงันั�น ไม่ได�คิดว่าการสร�างองค์ความรู�แบบ 
OBEM มันติ�องเกิดขึ่�นจากฝ่ัาย์วิชาการเท่านั�น เพราะวิชาข่อง
คณะศูิลปศูาสติร์เป็น soft skill เป็นทักษะและสมรรถนะที�มี
ความจำเปน็ มนัเปน็เร่�องที�เกี�ย์วข่�องกบัชวีติิ (Life) สามารถนำเอา
ประสบการณ์มาใช�ในการถ่าย์ทอดได� และในทุกการเปลี�ย์นแปลง
ย์่อมมีเร่�องราวระหว่างทาง แติ่การพัฒนาสิ�งใดก็ติาม ไม่สามารถ
เกิดขึ่�นได�จากคน ๆ เดีย์ว แต่ิเกิดจากความร่วมม่อร่วมใจที�จะ
ผ่ลักดัน เข่�ามามีบทบาทในบริบทที�ตินเองสามารถทำได� ข่อบคุณ
อาจารย์ท์กุทา่น บคุลากรทกุคนทั�งในคณะศูลิปศูาสติร ์หนว่ย์งาน
ในมหาวิทย์าลยั์ รวมถงึผู่�มสีว่นเกี�ย์วข่�องภาย์นอกที�มารว่มกนั โดย์
มีเป้าหมาย์เดีย์วกันเพ่�อการเรีย์นรู�ข่องนักศูึกษา มจธ์. ข่องเรา

The New Format of “GenEd” Subject Challenging the Education in the New Normal Era

The sources of change are from the changing technology and the COVID-19 pandemic, including the demands of graduate users 
that encourage us to review the education format in order to properly prepare for people of all ages and genders to be able to 
learn (Education for All) from anywhere (Everywhere is for Learning). Consequently, this caused the Faculty of Arts to be responsible 
for learning in general education courses for the dimension of soft skills development for students with OBEM Platform.
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4Life

4แอป็พื่ลิเคืช่ันแนะนำา
ตัวช่่วยยุคืใหม่มีไว� ได้�ใช่�ช่ัวร์

การืดีำาเนินช่ีวิตดี้วยวิถีใหม่ (New Normal) จิากการืรืะบาดี
ขัอง Covid-19 ที่ำาให้ต้องเรืียนออนไลน์และที่ำางานจิากที่ี่บ้าน 
(Work from Home) จิะเห็นไดี้ว่าเที่คโนโลยีเขั้ามามีบที่บาที่
ในช่ีวิตปรืะจิำาวันมากขึั�น ช่่วยอำานวยความสุะดีวกที่ั�งการื
ปรืะชุ่มพูดีคุยกันการืแสุดีงความคิดีเห็นรื่วมกัน และการืที่ำา 
Presentation นำาเสุนองานหรืือบที่เรืียนต่างๆ

“ETS ขัอเสุนอ 4 แอปพลิเคช่ันที่ี่จิะช่่วยให้การืที่ำางานและการื
เรืยีนจิากท่ีี่บ้านมปีรืะสุทิี่ธิภิาพมากขึั�นและใช่ง้านไดีฟ้รีือกีดีว้ย”

สูำหรับบุคลัากรทางการศึักษา แนะนำให้สูมัครลังทะเบียน 
แบบ Education เพิ้�อรับสูิทธีิ�การใชิ้งานที�เพิิ�มขีึ�น

คน้หาแอปิพิลัเิคชินัใหม�ๆ  เพิ้�อใชิป้ิระกอบการเรยีนการสูอน
พิร้อมดาวน์โหลัดคู�ม้อการใชิ้งานแอปิพิลิัเคชิัน/โปิรแกรม
ปิักหมุด (Pin) บทความเก็บไว้อ�านภายหลััง แลัะติดตาม
ขี�าวสูารเพิิ�มเติมได้ที�

techintegration.ets.kmutt.ac.th

ETSKMUTT

@etskmutt

• โปิรแกรมสูร้างสู้�อกราฟื้ิกได้หลัาย
รูปิแบบ เชิ�น Presentation, Info-
graphic, Poster, Brochure แลัะ 
Social Media Post

• บันทึกภาพิหน้าจัอ พิร้อมทั�งภาพิ
แลัะเสูียงผูู้้บรรยายเป็ินวิดีโอได้
ภายในโปิรแกรมเดียว 

• แบบ Basic หร้อแบบฟื้รี รองรับ
ผูู้้เขี้าร�วมได้ถึง 100 คน ปิระชิุมได้
นานสูุด 40 นาที แลัะปิระชุิมแบบ 
One-on-one ได้ไม�จัำกัดเวลัา

• ไวท์บอร์ดออนไลัน์ สูำหรับการ
ระดมสูมอง แลัะแลักเปิลัี�ยนความ
คิดเห็นแบบเรียลัไทม์ใชิ้งานพิร้อม
กันแบบไม�จัำกัดจัำนวนผูู้้ใชิ้

• ใชิ้งานง�าย มีรูปิแบบ Template 
ให้เลั้อกมากกว�า 8,000 รูปิแบบ

• บันทึกลังคลัาวด์อัตโนมัติ แลัะมี
ระบบแจั้งเต้อนเม้�อผูู้้เรียนเขี้ามา
ชิมวิดีโอ

• ตั� ง เวลัานัดหมายการปิระชิุม 
ลั�วงหน้าได้

• แชิร์ไอเดียผู้�านทาง Mind Map 
แปิะ Sticky Note ได้

• Download ผู้ลังานได้ทั�ง PNG, 
JPG แลัะ PDF

• สูามารถใชิ้  Pen tool เพิ้�อไฮไลัท์
ปิระเด็นสูำคัญ แลัะเพิิ�มลิังก์ข้ีอมูลั
เพิิ�มเติมได้

• บันทึกวิดีโอการปิระชิุมเก็บไว้บน
ระบบคลัาวด์หร้อบันทึกลังเคร้�อง
คอมพิิวเตอร์ได้

• เพิิ�มรูปิภาพิ วิดีโอ แลัะไฟื้ลั์ต�าง ๆ 
แลัะมี Template มากมาย

• สูามารถแชิท สู�งไฟื้ลั์ แชิร์หน้าจัอ 
แลัะมีเคร้�องม้อ Annotate เขีียน
อธีิบายเน้�อหาเพิิ�มเติม

CANVA

LOOM

ZOOM

MIRO

Suggesting 4 Applications • Helpers of the Modern Age • Having them, they are definitely of use  

Studying online and working from home have become the new normal lifestyle ever since the occurrence of Covid-19 pandemic.
It can be seen that technology is playing an increasing role in our everyday life. It helps facilitate the meeting and brainstorming. 
Doing presentations or lessons using the 4 applications will make working and studying from home more efficient, and they are 
free of charge. 
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นักศึึกษาวิศึวกรรรมเคืร่�องกล ป็ี 4 มจธุ. สิ่ร�างอุป็กรณ์์รด้นำ�า 

แป็ลงผั่ก เพื่่�อเป็็น “กิจกรรมข้องจริง” สิ่ำาหรับการสิ่อนภาคืป็ฏิิบัติ 

ในสิ่าระการเรียนร้�วิทุยาศึาสิ่ตร์ ระดั้บ ป็.5  ข้องโรงเรียนป็ระถืม 

ช่ายข้อบ จังหวัด้ราช่บุรี ทีุ�นอกจากทุำาให�เด็้กเกิด้การเชื่�อมโยง

วิทุยาศึาสิ่ตร์และเทุคืโนโลยีเข้�ากับชี่วิตทีุ�เป็็นวิถีืช่ีวิตข้องเข้าแล�ว ยัง

เป็็นงานสิ่ร�างวิศึวกรทุี�มองถืึงการแก�ป็ัญหาให�ผ่้� ใช่�งานมากกว่าการ

แก�ป็ัญหาเช่ิงวิศึวกรรมอีกด้�วย

“ออกแบบและเข่ยี์นโปรแกรมที�การใช�เหติผุ่ลเชงิติรรกะอย์า่งงา่ย์” 
ค่อหนึ�งในตัิวชี�วัดข่องกลุ่มสาระการเรีย์นรู�วิทย์าศูาสติร์ ข่อง
นักเรีย์น ป.5 โดย์ในหลักสูติรจะกำหนดให�เด็กได�ฝัึกปฏิิบัติิด�วย์
การหัดเข่ีย์นชุดคำสั�ง (Code) ง่าย์ ๆ  ในรูปแบบข่องบล็อกคำสั�ง 
ทำให�เกิดตัิวการต์ินูบนจอคอมพวิเติอร ์เคล่�อนที�ติาม “ชุดคำสั�ง” 
ที�เด็กเข่ีย์น ซ่ึ�งสำหรับเด็กนักเรีย์นในโรงเรีย์นที�อย์ู่ในเม่องจะ
สามารถเรีย์นรู�และเช่�อมโย์งกับสิ�งรอบติัวได�ไม่ย์ากนัก

“ก่อนจะเป็นหัวข่�อโปรเจกต์ินี� ผ่มให�โจทย์์กับนักศูึกษาว่า
อย์ากได�งานที�เกี�ย์วกับการสอน coding ที�เหมาะกับเด็ก
ประถม การเข่ีย์นชุดคำสั�งเพ่�อไปควบคุมอุปกรณ์ ที�จะสามารถ 
สนับสนุนกระบวนการเรีย์นรู�ให�กับนักเรีย์น 
ในโรง เรี ย์นแห่ งนี�  โดย์ใช�สิ� งที� รั บฟั งจาก 
คุณครูในโรงเรีย์นที�มี นักเรีย์นมาเป็นข่�อมูล
สำคัญ เพ่�อให�ชิ�นงานที�ได�สามารถติอบความ
ติ�องการข่องผู่�ใช�และนำไปสูก่ารใช�งานจริงให�ได�” 
รศั. ดร.ชิวิน จัันทรเสูนาวงศั ์  อาจารย์์ประจำ 
ภาควิชาวิศูวกรรมเคร่�องกล คณะวิศูวกรรมศูาสติร์ มจธ์.  
ในฐานะอาจารย์์ที�ปรึกษากล่าวถึงที�มาข่องงาน

และผ่ลจากการพูดคุย์ทั�งการลงพ่�นที�และผ่่านการประชุม
ออนไลน์กับอาจารย์์ในโรงเรีย์น ทางนักศูึกษาจึงเล่อกจะพัฒนา
สิ�งที�เรีย์กว่า CNC Smart Farmer ที�ติรงกับเป้าหมาย์ 
ข่องกิจกรรมการเข่ีย์นชุดคำสั�ง ในสาระวิชาวิทย์าการคำนวณ 
และกิจกรรมการปลูกผ่ัก ในสาระวิชาการงานและอาชีพ

ทีม Corporate & Research 
Communications

แติ่สำหรับเด็กที�อย์ู่นอกเม่องหร่ออย์ู่ในชนบท ที�วิถีชีวิติไม่ค่อย์
ข่�องเกี�ย์วกับเทคโนโลย์ีมากนัก  หากสามารถเปลี�ย์นจากการ
ควบคุมติัวการ์ติูนบนหน�าจอสี�เหลี�ย์ม ออกมาสู่การควบคุมข่อง
ที�จบัติ�องได� คุ�นเคย์ และเป็นสว่นหนึ�งในวิถชีวีติิข่องเข่า อาจทำให�
พวกเข่าสามารถเข่�าถึงสาระการเรีย์นรู�วิทย์าศูาสติร์ได�มากข่ึ�น 
และเป็นส่วนหนึ�งที�ทำให�มีความสนใจหร่อไม่ปฏิิเสธ์การเรีย์น
วิทย์าศูาสติร์และคณิติศูาสติร์ได�

นั�นจึงเป็นที�มาข่อง “ชิุดหุ�นยนต์เพิ้�อการศึักษา การเรียนรู ้
การเขีียนโปิรแกรมควบคุมการทำงานขีอง CNC Smart 
Farm  การเรียนรู้เชิิงปิฏิิบัติการในสูถานการณ์์โควิด-19 
ให้กับโรงเรียนวัดรางเสูน� ห์นครจัันทร์ อำเภอสูวนผู้ึ�ง 
จัังหวัดราชิบุรี” ข่องนางสาวกิติติิกานติ์ คงมณี นางสาว 
ณฐวรรณ ข่าวซ่ัง และนางสาวณัฏิฐ์ชานนท์ นิรภัย์ 3 นักศูึกษา 
ชั�นปีที� 4 ภาควิชาวิศูวกรรมเคร่�องกล คณะวิศูวกรรมศูาสติร์ 
มหาวิทย์าลัย์เทคโนโลยี์พระจอมเกล�าธ์นบุรี (มจธ์.) โดย์  
project นี� ได�รับเงินสนับสนุนการดำเนินการจากกองทุนเพ่�อ
ความเสมอภาคทางการศูึกษา (กสศู.) ภาย์ใติ�ช่�อโครงการพัฒนา
ส่�อการเรีย์นวิชาปฏิิบัติิผ่่านการเรีย์นออนไลน์

“แข้นกลรด้นำ�าแป็ลงผั่ก” : งานดี้พื่่� ป็.ตรี เพื่่�อน�อง ป็.5 



25Issue 9 • March - April 2021Issue 12 • September - October 2021

“ไอเดีย์ข่องเราค่อสร�างอุปกรณ์ที� เรีย์กว่า CNC Smart 
Farmer (CNC: Computer Numerical Control หร่อ
เคร่�องจักรกลที�ทำงานติามโปรแกรมที�ติั�งไว�)  ที�เด็กนักเรีย์น 
ป.5 จะใช�โปรแกรมเข่ีย์นชุดคำสั�งข่ึ�นมา และชุดคำสั�งนี�จะถูก 
แปลงสัญญาณไปสู่ชุดรอกข่องหัวฝัักบัว เพ่�อข่ยั์บหัวฝัักบัวไป 
สู่ติำแหน่งที�กำหนดไว� พร�อมทั�งปล่อย์น�ำในปริมาณที�กำหนด 
ออกมารดน�ำให�กับผ่ัก ณ จุดนั�น และจุดติ่อ ๆ ไป ติามลำดับ 
ข่องชุดคำสั�งที�เด็กเข่ีย์นข่ึ�นมา” กิติติิกานติ์ ให�ข่�อมูลเบ่�องติ�น

ความท�าทาย์ข่องนักศึูกษาวิศูวกรรมเคร่�องกลกลุ่มนี� ค่อการ
ทำงานแบบสหสาข่าวิทย์าการ ที�ติ�องนำศูาสติร์ข่องวิศูวกรรม
เคร่�องกล ในการสร�างอุปกรณ์ที�มีทั�งชุดควบคุมรอกและชุด
ควบคุมหัวฝัักบัว เพ่�อไปวางครอบลงบนแปลงปลูกผั่กข่นาด 
1.5 x 2.5 เมติร ศูาสติร์ด�านวิศูวกรรมไฟฟ้าหร่ออิเล็กทรอนิกส ์
ที�ติ�องนำความรู�มาสร�างแผ่งควบคุมและสั�งการทำงานข่อง 
ชดุเคร่�องกล ที�จะรับคำสั�งต่ิาง ๆ  มาแปลงเป็นสญัญาณไฟฟ้าเพ่�อ
สั�งการกับชดุเคร่�องกลได�อย่์างถูกติ�อง และศูาสติร์ด�านวิศูวกรรม
คอมพิวเติอร์ ในการสร�างโปรแกรมควบคุม ในลักษณะข่อง ชุด
คำสั�ง (Code) ที� “ง่าย์ติ่อการเรีย์นรู�ข่องผู่�เรีย์น”  นอกจากนั�น
ย์ังบูรณาการข่�อมูลด�านด�านอ่�น ๆ  ทั�งเร่�องการเกษติร เช่น ความ
สูงกับปริมาณน�ำที�ติ�องให�กับผ่ักแติ่ละชนิด และสาระการเรีย์นรู�
ในแติ่ละวิชาที�เกี�ย์วข่�องเข่�ามาร่วมในการออกแบบ

“สิ�งที�ได�ค่อ องค์ความรู� ทั�งวิศูวกรรมเคร่�องกล และสาข่าอ่�น ๆ 
นอกจากนี�ย์ังได�ทักษะในการแก�ปัญหาติ่าง ๆ ซ่ึ�งอาจารย์์จะ
เน�นอย์ู่เสมอว่า CNC Smart Farm ข่องเราเป็นการทำเพ่�อ
การศูึกษา ไม่ใช่เพ่�อการเกษติร เพราะฉะนั�นทุกอย์่างติ�อง
ง่าย์ที�สุด เช่น เราออกแบบให�ถอดเปลี�ย์นหัวฝัักบัวได�ง่าย์ 
รวมถงึเล่อกใช�หัวฝักับวัเปน็พลาสติกิเพราะราคาถกูและหาซ่่�อได�
ทั�วไป นอกจากนี�เราย์งัให�ความสำคญักบัความคดิเหน็ข่องคณุครู

ที�โรงเรีย์น โดย์มีการหาร่อกันเป็นระย์ะติั�งแติ่เริ�มโครงการจนถึง
วันติิดติั�ง ซ่ึ�งทางทีมได�เข่�าไปอธิ์บาย์และสอนการใช�งานอย่์าง
ละเอีย์ด จนสุดท�าย์ก็มีการทำคู่ม่อการใช�โปรแกรมให�กับคุณครู
อีกด�วย์” กิติติิกานติ์ พูดถึงสิ�งที�ได�รับจากโปรเจกติ์เร่�องนี�

ด�าน อาจัารย์จัิรยา ธีนยศัธีรนากร ผู่�อำนวย์การโรงเรีย์น 
วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ กล่าวว่า การเป็นโรงเรีย์นชาย์ข่อบ 
ที�มีนักเรีย์นแค่ 90 คน (ตัิวโรงเรีย์นอย์ู่ห่างจากอำเภอเม่อง 
เก่อบ 50 กิโลเมติร แต่ิห่างจาก
ชาย์แดนไม่ถึง 30 กิโลเมติร) ทำให�
ที� ผ่่านมาจึงมีข่�อจำกัดข่องการให�
เด็กได�มีโอกาสทดลองจากข่องจริง 
ดังนั�นพอเด็กๆ ได�มาเห็นและทดลอง
ใช� CNC Smart Farm จึงทำให� 
พวกเข่าสนใจเป็นอย์่างมาก

“เด็ก ๆ อย์ากเห็น อย์ากใช�งานเคร่�องนี� มาติั�งแติ่รู�ข่่าวแล�ว 
พอวันที� มจธ์. มาติิดติั�งจริง ทดลองจริง เราเห็นเลย์ว่า
แววติาข่องเด็กที� เห็นติุ๊กติาเดินไปมาบนจอ กับแววติา
ที�หัวฝัักบัวเคล่�อนที�ไปเองและติอนที�เห็นน�ำถูกปล่อย์ออก
มาต่ิางกัน แสดงให�เห็นว่างานนี�สามารถสร�างทัศูนคติิที�ดี 
ด�านวิทย์าศูาสติร์เทคโนโลยี์ให�กับเด็กในชนบท หร่อเด็กชาย์
ข่อบได�อย่์างแท�จริง  ซ่ึ�งนอกจากเด็ก ๆ ข่องโรงเรีย์นเรา
แล�ว ติอนนี�ก็มีคุณครูจากโรงเรีย์นประถมในพ่�นที�ใกล�เคีย์ง 
สนใจที�จะพาเด็กนักเรีย์นข่องเข่ามาทดลองใช�เคร่�องนี�ด�วย์” 
อาจารย์์จิรย์า กล่าว

ด�าน รศู. ดร.ชวิน กล่าวสรุปว่า จากจุดเริ�มติ�นที�วางเป้าหมาย์ 
ที�ชัดเจนโดย์อิงกับผู่�ใช�งานเป็นหลักบวกกับการนำความรู�หลาย์
แข่นงมาใช�ร่วมกับศูาสติร์ด�านวิศูวกรรมเคร่�องกลข่องนักศึูกษา
กลุม่นี� ถอ่วา่เปน็ก�าวหนึ�งข่องการเปน็วศิูวกรที�มองถงึการใช�งาน
จริง  มากกว่าการแก�ปัญหาในเชิงติัวเลข่หร่อเชิงเทคนิค อันเป็น
เป้าหมาย์ข่องมหาวิทย์าลัย์

สำหรับงานในระย์ะติ่อไปนั�น รศู. ดร.ชวิน กล่าวว่า ในส่วนข่อง 
เคร่� องรดน�ำ ผั่ก ได�มีการประสานกับอาจารย์์ที�  มจธ์.
ราชบุรี เพ่�อเป็นโครงการให�กับนักศึูกษารุ่นติ่อไปที�จะทำให�
เคร่�องกลชิ�นนี�ได�รับการบำรุงรักษาและอัพเกรดเป็นระย์ะ 
อันจะช่วย์ส่งเสริมการเรีย์นรู�และทัศูนคติิด�านวิทย์าศูาสติร์
และเทคโนโลย์ีข่องเด็ก ๆ ในโรงเรีย์นแห่งนี�และพ่�นที� 
ใกล�เคีย์งได�อย์่างติ่อเน่�อง

“Mechanical Arm for Watering Vegetable Plots” : Good Work of Bachelor-Degree Seniors for 5th Grade Juniors
4th year Mechanical Engineering students of KMUTT built a watering device for vegetable plots for 5th grade students of primary schools in 
Ratchaburi province as an “Actual Activity” of practical science teaching. This has created the link of science and technology to the children’s 
way of life and created engineers who look for solving problems for the users rather than solving engineering problems with vegetable plots 
as an “Actual Activity” of practical science teaching. They have applied the science of mechanical engineering for building equipment of hoist 
control set and sprinkler control set, science of electrical engineering or electronics for building mechanical control panels and knowledge of 
computer science for creating the control program in the form of a set of instructions (Code) that is “easy to learn for the learners”.
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“การเปลี�ย์นแปลงที�เกิดข่ึ�นอย์่างรวดเร็ว 
ทำให�ความรู�เดิม ๆ อาจไม่สามารถนำมาใช�
กับสถานการณ์ใหม่ ๆ ได� คนที�ย์อมรับและ
พร�อมเรีย์นรู�สิ�งใหม่ ก็จะมีความรู� มีทักษะที�
สามารถรับม่อติ่อการเปลี�ย์นแปลง ถ�าคิดจะ
ปรับตัิวเพ่�ออย์ู่รอด การเรีย์นติลอดชีวิติจึงมี
ความสำคัญเป็นอย์่างมาก”

“ในสาย์งานไอทีนั�น มีเทคโนโลย์ีใหม่ ๆ แนว
ความคิดใหม่ ๆ อยู่์ติลอดเวลา ถ�าข่าดการ
เรีย์นรู�อย์ู่ติลอดจะทำให�เราติามโลกไม่ทัน 
เสีย์โอกาสในการพัฒนาตินเอง และการ
พัฒนางานที�ทำไปอาจเปล่าประโย์ชน์จาก
การเปลี�ย์นแปลงอย่์างรวดเร็ว สำหรับสาย์
ไอทนีั�นถ�าข่าดการเรยี์นรู� กเ็หมอ่นหย์ดุหาย์ใจ”

“ความพร�อม ความใฝั่รู� และความกระหาย์รู� 
เป็นส่วนผ่สมสำคัญในการเรีย์นรู� ในข่ณะที� 
โลกมีการพัฒนาติ่อเน่�องอย์่างเป็นพลวัติมี
การ Transformation อย์่างไร�รูปแบบและ 
รวดเร็ว ใครเรีย์นรู�ก่อนก็จะมีความก�าวล�ำ
เพิ�มโอกาส ลดความผิ่ดพลาด และเพิ�ม
ประสิทธิ์ภาพข่องงาน หากเรายั์งติ�องต่ิ�นเช�า
ข่ึ�นมาเพ่�อการดำรงอย์ู่ การเรีย์นรู�ก็ควรถูก
รงัสรรค์ให�เท่าทันต่ิอเน่�องเฉกเชน่ลมหาย์ใจ” 

“การเรยี์นรู�ติลอดชีวติิเป็นสิ�งสำคัญในการปรับ
เปลี�ย์นกระบวนพฒันาทกัษะทางความคดิ โดย์
สร�างแรงบันดาลใจและสร�างบรรย์ากาศูการ
เรยี์นรู�ให�กบัตัิวเราเองและคนรอบข่�างผ่่านการ
ทำกจิกรรมลงมอ่ปฏิบัิติงิานจริงร่วมกนัจนเกิด
กระบวนการเรยี์นรู�ใหม่ ๆ อย่์างเป็นข่ั�นติอน
ย์ังประโย์ชน์ในการพัฒนาสังคมให�ก�าวหน�า
ต่ิอไปในอนาคติ”

“เราเช่�อเหล่อเกินว่าการเรีย์นรู�ติลอดชีวิติ 
นั�น จะเป็นฟันเฟืองชิ�นสำคญัในโลกยุ์คปัจจบุนั 
ที�มีการเปลี�ย์นแปลงอย์ู่ติลอดเวลา โดย์การ 
เรยี์นรู�ติลอดชวีติิ จะทำให�เราสามารถเช่�อมโย์ง 
ความรู�จากในอดตีิ และสิ�งที�เรากำลังจะเรยี์นรู� 
ในปัจจุบันเพ่�อสร�างสรรค์ และนำไปสู่การ 
เกิดเป็นความรู�และทักษะใหม่ ๆ ให�กับเรา
สำหรับนำไปใช�ในการพัฒนาตินเองต่ิอไปใน
ทกุช่วงข่องชวีติิ”

“การเรีย์นรู�ค่อกระบวนการสำคัญในการ
พัฒนาทักษะต่ิาง ๆ และปรับเปลี�ย์นความ
สามารถข่องตินเพ่�อติอบสนองต่ิอการพัฒนา
ข่องโลก การเรยี์นรู�สิ�งใหม่ ๆ อย์ูต่ิลอดเวลา
จงึเป็นสิ�งสำคัญ ที�จะทำให�เราสามารถนำการ
เปลี�ย์นแปลงข่องโลกมาเป็นประโย์ชน์ และ
เสริมสร�างความเป็นอย์ูท่ี�ดขี่ึ�นให�กับตินเองและ
สงัคมอีกด�วย์”

“การเรีย์นรู�สำคัญมากติ่อการใช�ชีวิติและ
สัมมาชีพ เพราะเทคโนโลย์ีเปลี�ย์น สังคม
เปลี�ย์นทำให�การดำรงชีพติ�องเปลี�ย์นติามให�
ทัน สิ�งที�เคย์เรีย์นหร่อเคย์รู�ล�าสมัย์เร็ว การ
เรีย์นเพ่�อให�รู�และรู�ที�จะเรีย์น เกิดจากฉันทะ
หนึ�งค่ออย์ากเรีย์นอย์ากรู� และความรู�พ่�น
ฐานที�แน่นอีกหนึ�ง สองสิ�งนี�ที�จะส่งเสริมให�
เราเรีย์นรู�ได�ติลอดชีวิติ”

“โลกข่องเรามีความรู�ใหม่ ๆ  เกิดข่ึ�นติลอดเวลา 
และสังคมก็เปลี�ย์นแปลงไปอย่์างรวดเร็ว 
การเรีย์นรู�จึงเป็นเคร่�องม่อสำคัญ ที�จะทำให�
เราสามารถปรับติัวให�พร�อมอย์ู่เสมอ ถ�าเรา
ได�เรีย์นรู�เพ่�อพัฒนาทักษะที�มีอย์ู่เดิมให�ดีข่ึ�น 
ก็สามารถนำเอาไปปรับใช�ให�งานข่องเรามี
ประสิทธิ์ภาพดีย์ิ�งขึ่�น หร่อการเพิ�มทักษะ
ใหม ่ๆ  กท็ำให�เราสามารถทำงานที�ท�าทาย์ข่ึ�น”

“การเรีย์นรู�ติลอดชีวิติ ค่อการที�เราได�ทำการ 
พัฒนาติัวเองอย์่างติ่อเน่�องไม่สิ�นสุด ส่งผ่ลให��
เราสามารถทำงาน และใช�ชวีติิได�อย่์างก�าวทัน 
ติ่อสถานการณ์โลก และเทคโนโลย์ีใหม่ ๆ 
อย์ู่เสมอ อีกทั�งย์ังเป็นการเปิดวิสัย์ทัศูน์ข่อง
เราให�กว�างไกลข่ึ�น มองเห็นภาพสิ�งติ่าง ๆ  
ได�ชัดเจน และพร�อมรับสำหรับโอกาส 
ใหม่ ๆ ที�เข่�ามาอีกด�วย์”
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  ผ่ศึ. สิ่นั�น สิ่ระแก�ว 
   หัวหน�าภาคืวิช่าวิศึวกรรมคือมพื่ิวเตอร์ 

  อาจารย์กิตติพื่งศึ์ วะระทุรัพื่ย์ 
   อาจารย์ป็ระจำาคืณ์ะเทุคืโนโลยีสิ่ารสิ่นเทุศึ

  คืุณ์วันทุนา ภาคืถืิน 
   ผ่้�เกษียณ์อายุ

  คืุณ์พื่รไพื่ลิน ถืาวร 
   บุคืลากรสิ่ำานักงานกิจการนักศึึกษา

  คืุณ์นนทุวัตร จันเสิ่น 
   บุคืลากร สิ่ำานักคือมพื่ิวเตอร์

  นายสิ่ิรวิช่ญ์ วัฒโน 
   นกัศึกึษาวิศึวกรรมคือมพิื่วเตอร์ คืณ์ะวิศึวกรรมศึาสิ่ตร์    

   คืุณ์พื่งศึกร จงช่ีวีวัฒน์
    นักศึึกษาเก่าภาคืวิช่าวิศึวกรรมเคืมี 

  คืุณ์คืมสิ่ัน รักษ์ศึิร ิ
   อาจารย์โรงเรียนด้รุณ์สิ่ิกข้าลัย

   นางสิ่าวฟ้้าใสิ่ แซ่่แต� 
   นกัศึกึษาวิศึวกรรมคือมพิื่วเตอร์ คืณ์ะวิศึวกรรมศึาสิ่ตร์    

การเรียนร้�ตลอด้ช่ีวิต
มีคืวามสิ่ำาคืัญต่อเราอย่างไร
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ผ้�กำากับความร้�ให�ตนเอง
มาเริ�มบที่บาที่การเป็น

เพี่�อสำร�างการเรียนร้�ด�วยตนเองอย่างก�าวกระโดด

ที่ี่มา : Facebook Page - KMUTT Learning Space /  https://youtu.be/ZNJcOVItRrI  /  https://youtu.be/G74imp0xwRU
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ตั�งเป็้าหมายข้องตัวเอง

จัด้ทุำาแผ่นการเรียนร้�

สิ่ร�างแบบฝึกหัด้ให�ตัวเอง

ข้อผ่ลตอบรับจากผ่้�อื�น เรียนให�มากกว่าสิ่ิ�งทุี�ต�องทุำา

หมั�นสิ่งสิ่ัย และตั�งคืำาถืาม

ป็ระกาศึเป็้าหมายสิ่้่สิ่าธุารณ์ะ 

ใหต้้�นเตน้แลัะมรีายลัะเอยีดใหม้ากพิอ เพิ้�อให้
สูามารถมองเห็นสูิ�งที�ต้องการทำอย�างชิัดเจัน

เขีียนเปิ็นรายขี้อ (Bullet) วางหัวขี้อแต�ลัะ
เร้�องไว้อย�างชัิดเจัน เพิ้�อให้การเดินทางขีอง
เราก้าวไปิอย�างมีขีั�นตอน

เขีียนทบทวน หร้อเลั�าให้คนอ้�นฟื้ัง เพิ้�อตรวจั
สูอบความเขี้าใจัขีองตนเอง

ฟื้ังขี้อแนะนำ แลัะความคิดเห็นจัากผูู้้ที�มี
ปิระสูบการณ์์มากกว�า เพิ้�อนำมาปิรับปิรุง

เรยีนรูสู้ิ�งที�ยากกว�า ให้มากกว�าสูิ�งที�จัะนำไปิใชิ ้เพิ้�อ

ให้เราเขี้าใจัมากขีึ�น แลัะต�อยอดได้ดียิ�งขีึ�น 

มองสูิ�งรอบตัวอย�างรอบด้าน สูงสูัยแลัะถาม นำ

ไปิสูู�หาคำตอบ เพิ้�อทำให้เขี้าใจัได้ในทุกมุมมอง

เพิิ�มความชิดัเจัน แลัะแสูดงออกต�อความมุ�งมั�นในการ

ทำตามเปิ้าหมาย แรงกดดันจัะเปิ็นแรงผู้ลัักดันที�ดี

คณุเคยมคีำาถามที่ีเ่กิดีขัึ�นกบัตวัเอง รื้สุ้ก่วา่ตวัเองเรืยีนไมเ่กง่ ที่ำาไมเรืาไปไดีช้่า้กว่าเพ่อ่น เรืยีนรื้้ในแตล่ะเร่ืืองจิะเริื�ม
จิากไหนดี ีการืเรืยีนรื้น้ั�นเสุมอืนการืเดีนิที่างที่ีม่จีิดุีหมายรืออย้ป่ลายที่าง เรืาจิะเดีนิที่างไปอยา่งไรื Tips & Travel 
ฉบับนี�จิึงขัอเสุนอ “เคืล็ด้ลับการเรียนร้�ด้�วยตนเองอย่างก�าวกระโด้ด้” เพ่่อการืพัฒนาและดี่งศักยภาพการืเรืียน
รื้้ขัองเรืาออกมาให้ ไดี้อย่างเต็มที่ี่

“การศึึกษาเป็ิด้โอกาสิ่ให�มนุษย์
ได้�ใช่�ศึักยภาพื่ทุางกาย และใจ
อย่างเต็มทุี� ทุั�งกับช่ีวิตสิ่่วนตัว
และช่ีวิตในสิ่ังคืม

- Abhijit Naskar- 

“




