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มจธ. ก้้าวไปข้้างหน้้าสู่่�ศััก้ราชใหม�
KMUTT’s New Series

   ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีี การดำาเนิินิงานิของ มจธ. ด้วย

ความม่่ งม่� นิ ท่ี่� จ ะผลิตบั่ณฑิิตที่่� ตอบัโจที่ย์ความต้องการ

ของสั่งคม ปีระเที่ศ และโลก การเปีล่�ยนิแปีลงในิหลากหลาย

มิติ ล้วนิส่ังผลกระที่บัต่อเศรษฐกิจ ส่ังคม และความสัามารถ

ที่างการแข่งข่นิ รวมที่่�งสัถาบ่ันิการศึกษา ซึึ่�งต้องม่ปีร่บัต่ว

เพื่่�อให้ที่่นิต่อการเปีล่�ยนิแปีลงต่าง ๆ โดยสัิ�งสัำาค่ญคือ การ

จ่ดที่ำาแผนิกลย่ที่ธ์มหาวิที่ยาล่ยเที่คโนิโลย่พื่ระจอมเกล้าธนิบั่รี  

(KMUTT Strategic Plan) เพื่่�อใช้้เปี็นิกลไกการถอดแผนิ พื่่ฒนิา 

มจธ. ไปีสั่่การปีฏิิบ่ัติ เป็ีนิกรอบัแนิวที่างการดำาเนิินิงานิ เพื่่�อให้

ปีระช้าคม มจธ. สัามารถเช้ื�อมโยงเปี้าหมายการพื่่ฒนิาให้สั่มพื่่นิธ์

ก่นิที่่กระด่บั อ่นินิำาไปีสั่่การบัรรล่เปี้าหมายเด่ยวก่นิ 

ปีี  พื่.ศ. 2565 จึงเป็ีนิอ่กหนึิ�งจุดเ ริ�มต้นิของแผนิกลย่ที่ธ์ 

มหาวิที่ยาล่ยเที่คโนิโลย่พื่ระจอมเกล้าธนิบ่ัรี ฉบั่บัที่่� 13 (พื่.ศ. 

2565 - 2569) จะมาเป็ีนิกลไกเพื่่�อม่่งเป้ีาส่่ัวิสัย่ท่ี่ศน์ิในิปีี พื่.ศ. 2574 

ในิการเปี็นิมหาวิที่ยาล่ยวิที่ยาศาสัตร์และเที่คโนิโลย่ท่ี่�ม่่งพื่่ฒนิา

นิว่ตกรรมที่างการศึกษา การวิจ่ย ความคิดสัร้างสัรรค์ และความ

เปีน็ิผ่ป้ีระกอบัการ ที่าใหเ้กดิค่ณคา่ นิำาไปีสั่ก่ารเปีล่�ยนิแปีลงใหส้ัง่คม

โลกเข้มแข็งและย่�งยืนิต่อไปี

Over the past 60 years, KMUTT has been operating with a 
determination to produce graduates that meet the needs of society, 
country and the world, changing in many dimensions. All affect the 
economy, society and ability to compete. including educational institutions 
which must be adapted to keep up with the changes. The important 
thing is to formulate a strategic plan of King Mongkut’s University of 
Technology Thonburi. (KMUTT Strategic Plan) to be used as a mechanism 
for removing KMUTT development plans into practice as a framework 
for operating To enable KMUTT community to be able to link development 
goals to each other at all levels leading to the same goal 

In 2022, it is another starting point of the KMUTT strategic plan No. 
13 (B.E. 2022 - 2026) will be a mechanism to aim for the vision in 2031 
to be a university of science and technology that aims to develop 
innovations in education, research, ideas create and entrepreneurship 
create value leading to a change in the global society to be strong and 
sustainable

THE WORD
กองบรรณาธิิการ 
ภาณุพงศ์์ พันธิ์บัวหลวง

บทสััมภาษณ์

สู่ถาน้ก้ารณ์์ แน้วโน้้มและอน้าคตข้องก้ารศัึก้ษาไทย และก้าร
ศัึก้ษาโลก้ท่�เก้ิดข้้�น้
ผมคิดิว่า่มนัมหีลายเรื่่�องมาก ผมสรื่ปุมาเปน็ 4 เรื่่�องที่ี�เปน็สถานการื่ณ์์
แนว่โน้มผมคิิดว่่า 5 ปีข้้างหน้าเรื่าต้้องเผชิิญ คิ่อ ประเด็็นที่่� 1 เรื่่�อง
อาชีิพในอนาคิต้ข้องคินจะเปลี�ยนไปอยา่งรื่ว่ดเรื่ว็่ หมายถงึว่า่ อนาคิต้
อาชิีพว่ิศว่กรื่อาจจะเปลี�ยนไป ว่ิธีีการื่ปรื่ะกอบอาชิีพรื่ว่มถึงหน้าที่ี�
การื่งานก็จะเปลี�ยนไป ผมว่่าเป็นเรื่่�องสำคัิญมาก บางอาชีิพอาจ
จะดีขึ้�น บางที่ีอาจจะแย่ลง บางอาชีิพอาจจะยังมีอย่่แต้่เปลี�ยนว่ิธีี
การื่ที่ำงานไป มันจะที่ำให้เกิด 2 อย่าง หนึ�งคิ่อคินรืุ่่นใหม่ที่ี�เข้้ามา 
จะรื่่้สึกว่่าการื่เรื่ียนรื่่้ในมหาวิ่ที่ยาลัยจะได้คิว่ามรื่่้ที่ี�เปลี�ยนไป เม่�อ
ก่อนมหาว่ิที่ยาลัยคิ่อเข้้ามาเพ่�อที่ี�จะมั�นใจว่่าเรื่ียนจบแล้ว่ปรื่ะกอบ
อาชิีพได้แน่นอน แต่้อนาคิต้ก็เรื่ิ�มไม่แน่ใจว่่าอนาคิต้เปลี�ยนไป ถ้า
มหาว่ิที่ยาลัยยังสอนแบบเดิมอย่่ เข้าจบไปเข้าก็ที่ำงานไม่ได้ เข้า
ก็จะร้่ื่สึกว่่าคิว่ามรื่่้ในมหาวิ่ที่ยาลัยจะไม่ค่ิอยมีค่ิา เหล่านี�เป็นเรื่่�อง
ที่ี�สำคัิญมากแล้ว่เกิดมากข้ึ�นเรื่่�อย ๆ สองคิ่อ เม่�ออาชีิพในอนาคิต้
เปลี�ยนไปเรื่่�อย ๆ คินที่ี�ที่ำงานอย่่แล้ว่ที่ี�ไม่จบจากเรื่า เข้าก็ต้้องการื่
ที่ี�จะเปลี�ยนอาชีิพต้ามอนาคิต้ข้องอาชิีพเช่ินกัน เพรื่าะฉะนั�นการื่
ศกึษาที่ี�เรื่าเรื่ยีกว่า่ Non-Degree คิอ่คินที่ี�ที่ำงานอย่่ในอตุ้สาหกรื่รื่ม
หรื่่อในธุีรื่กิจ เข้าก็อยากจะเปลี�ยนอาชีิพ ก็ต้้องมีการื่พัฒนาตั้ว่เอง
มากข้ึ�น นี�ถ่อเป็นโอกาสทีี่�จะเกิดข้ึ�น ประเด็็นที่่� 2 เรื่่�องข้องคิว่าม

“แผนกลยุทธ์บทใหม่ ตอบโจทย์การศึกษาในอนาคต”

ผศ. ดร. สัันติิ เจริญพรพฒันา 
ผู้้�อำำ�นวยก�รสถ�บัันนโยบั�ยวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลย ี
และนวัตกรรม
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กา้ว่หน้าข้องเที่คิโนโลยีและนวั่ต้กรื่รื่มการื่เรีื่ยนรื่่ ้อย่างทีี่�เรื่าพยายาม
จะที่ำเรื่่�อง Online Learning ไม่ว่่าจะเป็นเรื่่�องเที่คิโนโลยีจะคิว่าม
หมายกว่้างๆ เชิ่น เรื่่�อง MC ข้องเรื่าหร่ื่อแม้กรื่ะที่ั�งต้อนนี�อาจารื่ย์
หลาย ๆ คินใน มจธี.พยายามจะที่ำพว่ก  Virtual Reality บางคิน
ไปไกลถึงที่ำ Tele Teaching เพรื่าะว่่าที่ำแลปไม่ต้้องมาอย่่ที่ี�แล
ปก็ได้ ที่ำจากบ้านก็ได้ เพรื่าะฉะนั�นพว่กนี�จะเป็นตั้ว่เปลี�ยนวิ่ธีีการื่
ศึกษาข้องมหาวิ่ที่ยาลัยทุี่กแห่งในอนาคิต้ อันนี�ก็เป็นเรื่่�องสำคัิญ  
ประเด็น็ที่่� 3 เร่ื่�องข้อง Mobility ข้องคินและสถาบนัการื่ศกึษา หมาย
ถึงว่่าข้อบเข้ต้ข้องปรื่ะเที่ศมันจะหายไป ผมเป็นคินไที่ยผมก็อาจจะ
เรื่ียนมหาว่ิที่ยาลัยจากญี�ปุ�นได้ แล้ว่จบไปที่ำงานที่ี�อเมรื่ิกาได้ โดยที่ี�
ต้วั่ผมอย่่เมอ่งไที่ยก็ได้ เพรื่าะฉะนั�นเรื่่�องนี�มนัที่ำให้มหาวิ่ที่ยาลัยไที่ย
ไม่ได้แข้่งกันเองเที่่านั�น มันจะกลายเป็นต้้องไปอย่่บนเว่ที่ีโลก ไม่เชิ่น
นั�นคินไที่ยกจ็ะหนไีปเรื่ยีนที่ี�อ่�นหมด มนัจะเปลี�ยนคิว่ามคิดิข้องเดมิที่ี�
เรื่ารื่่้สึกว่่าเรื่าต้้องเก่ง เม่�อเทีี่ยบกับมหาวิ่ที่ยาลัยด้ว่ยกันเอง ต้อนนี�
เรื่าอาจจะต้้องเที่ียบกับมหาว่ิที่ยาลัยในต้่างปรื่ะเที่ศ หรื่่อเรื่าต้้องหา
จุดข้องเรื่าเอง ประเด็็นที่่� 4 อาจจะเป็นเรื่่�องเฉพาะข้องปรื่ะเที่ศไที่ย 
คิ่องบปรื่ะมาณ์แผ่นดิน ที่ี�รื่ัฐอุดหนุนกับมหาว่ิที่ยาลัยจะลดลงมัน
เป็นสิ�งที่ี�ต้ิดต้ามมาหลายปี ก็พบว่่าลดลงอย่างมีนัยสำคิัญ แล้ว่ก็มี
แนว่โน้มจะลดลงเรื่่�อย ๆ ยิ�งช่ิว่งโคิวิ่ดที่ำให้ปรื่ะเที่ศเรื่าก่้เงินเกิน
คิว่ามจำเป็นเยอะข้ึ�น เม่�อปรื่ะเที่ศก่้เสรื่็จปีต้่อไปก็เรื่ิ�มต้้องใชิ้หนี� เรื่ิ�ม
ใชิ้หนี�เที่่ากับการื่เอาเงินเดิมจะใชิ้จ่ายมาเป็นเงินที่ี�ต้้องคิ่นหนี� เพรื่าะ
ฉะนั�นงบปรื่ะมาณ์ทีี่�เหล่อในภาพรื่ว่มข้องปรื่ะเที่ศก็จะลดลง งบ
อุดมศึกษาซึึ่�งเป็นส่ว่นหนึ�งในนั�นก็ลดลงแน่ๆ เป็นต้้น 4 เร่ื่�องนี�จึง
เป็นเรื่่�องสำคิัญที่ี�ในแผน 13 เองรื่ะบุคิ่อนข้้างชิัดว่่า ถ้าเรื่าไม่จัดการื่
เรื่าก็จะอย่่รื่อดลำบาก 

“

“

ไม่่ม่ีทางเลืือกที�จะ 
ไม่่พร้อม่ เราติ้อง 

พร้อม่ให้้ได้ เพ่�อก้าวไป
สั่่เป้าห้ม่ายของ

ม่ห้าวิทยาลืัยที�ติั�งไว้
ด้วยความ่ร่วม่ม่ือ

ของทุกคน

แน้วคิด ท่�มา และภาพรวมข้องแผน้ก้ลยุทธ์ฉบัับัท่� 13 ข้อง มจธ.
ผมคิดิว่า่หลกัใหญท่ี่ี�สดุเลย คิอ่ แผน 13 รื่ะบไุว้่คิอ่นข้า้งชิดัว่า่เป็นการื่
สรื่้าง S-curve ใหม่ข้อง มจธี. ในที่ี�นี�ก็จะหมายถึงว่่า มจธี. เรื่ามีการื่
ปรื่ับยุคิสมัยมาหลายยุคิ อย่างทีี่�เรื่ารื่่้ ยุคิแรื่กเรื่าเป็นที่ี�ว่ิที่ยาลัย
เที่คินิคิ ผมก็ถ่อว่่านั�นคิ่อ S-curve ที่ี�หนึ�ง คิ่อเรื่าก็ที่ำได้ดี ยุคิที่ี� 2 
ก็คิ่อเรื่าเป็นมหาว่ิที่ยาลัยที่ี�ยังรื่ว่มเป็น 3 พรื่ะจอมอย่่ แล้ว่ก็ที่ำงาน
กันได้ดี จนกรื่ะที่ั�งเต้ิบโต้แล้ว่มาจนถึงยุคิที่ี� 3 คิ่อเรื่าแยกออกมาเป็น
พรื่ะจอมเกล้าธีนบุรื่ี และยุคิที่ี� 4 คิ่อ ยุคิที่ี�เรื่าปรื่ับจากมหาว่ิที่ยาลัย
ที่ี�เป็นรื่าชิการื่มาเป็นมหาลัยในกำกับข้องรัื่ฐ ซึึ่�งปรื่ะมาณ์ปี 2541 ใน
ยคุิที่ี� 4 นั�นกเ็หน็ไดช้ิดัว่า่เรื่าไต้ ่S-Curve เดมิ คิอ่ต้วั่เลข้ทุี่กต้วั่เลข้เรื่า
ดีข้ึ�นเป็น 3 เที่่า นักศึกษา อาจารื่ย์ก็เพิ�มข้ึ�นเป็น 3 เที่่า งบปรื่ะมาณ์
ก็เพิ�มข้ึ�นอาจจะมากกว่่า 3 เที่่าด้ว่ยซึ่�ำไป คิ่อทีุ่กอย่างที่ำได้ดีมากใน
ชิว่่ง 20 ปทีี่ี�ผ่านมา แต่้ว่า่เรื่ากำลงัอย่ใ่นชิว่่งที่ี�สิ�นสดุ S-curve ต้วั่นั�น
แล้ว่ เพรื่าะว่่าต้ัว่เลข้ต้่าง ๆ  เรื่ิ�มคิงที่ี�มา 4 - 5 ปี อันนี�เป็นอาการื่ข้อง 
S-curve ที่ี�เข้าพ่ดกันว่่าปลาย S-curve มันจะนิ�ง เพรื่าะฉะนั�นว่ันนี�
คิดิว่า่สญัญาณ์นี�มนัชิดั แลว้่แผน 13 จงึมุง่เปา้ทีี่�จะที่ำใหเ้กดิการื่ปรื่บั
ต้วั่ไปส่่ยคุิใหม่ข้อง มจธี. เพรื่าะฉะนั�นแผน 13 จะไม่ใชิแ่ผนทีี่�เรื่่�อย ๆ  
แต้่มันต้้องมีแผนที่ี�เห็นการื่เปลี�ยนแปลงที่ี�ชัิดเจน ส่ว่นในเชิิงข้อง
การื่ส่�อสารื่แผน เรื่าต้ั�งเป้าหมายว่่าจะเป็น 1 ใน 3 อันดับแรื่กข้อง
มหาวิ่ที่ยาลัยที่างด้านวิ่ที่ยาศาสต้ร์ื่เที่คิโนโลยีและนวั่ต้กรื่รื่ม โดย
เน้น Sustainability กับ Entrepreneurship นี�เป็นคิำทีี่�เรื่าท่ี่อง
กันในแผน 13 คิ่อการื่เป็น “Sustainable Entrepreneurial 
University” 1 ใน 3 ข้องอาเซึ่ียน จากการื่ที่ี�รื่่้ข้้อม่ลผมคิิดว่่าเรื่ียน

ว่่าไม่ง่าย แต้่ก็ไม่ได้อย่่เหน่อคิว่ามเป็นไปไม่ได้ จึงกลายเป็น
แนว่คิิดใหญ่ที่ี�เรื่าอยากเห็นมหาวิ่ที่ยาลัยนักคิิดนักพัฒนาแบบ
ผ่้ปรื่ะกอบการื่ แล้ว่ก็มีคิำอย่่ปรื่ะโยคิหนึ�งที่ี�ใชิ้เป็นคิำส่�อสารื่ 
คิ่อคิำว่่า “คิิด็สร้างสรรคิ์ ลงมืือที่ำจริง ส้้จนสำเร็จและสร้าง
ผลกระที่บที่่�มื่คิวามืหมืาย”  ซึ่ึ�งทีุ่กคิำจะมีคิว่ามหมายที่ี�ต้ั�งใจ
ไว่้ แต้่ว่่า 5 Keyword ทีี่�ผมเน้นมาก ๆ ในการื่ที่ำงานกันค่ิอ 
Innovation with Execution ค่ิอการื่สร้ื่างนวั่ต้กรื่รื่ม เรื่าไม่ใชิ่
ที่ำนว่ตั้กรื่รื่มแคิใ่หเ้กดินว่ตั้กรื่รื่มที่ี�คิิดเกง่หรื่อ่ว่า่ว่จิยัเกง่เที่า่นั�น 
แต้่เรื่าต้้องลงม่อที่ำให้เกิดผลจรื่ิงให้ได้ในโลกข้องคิว่ามเป็นจรื่ิง 
ผ่ป้รื่ะกอบการื่ ที่ี�เรื่าใชิส้่�อสารื่นั�นไม่ไดห้มายถงึการื่ที่ำกำไรื่แบบ
ผ่้ปรื่ะกอบการื่ แต้่หมายถึงว่่าผ่้ก่อการื่ที่ี�เว่ลาที่ำอะไรื่เข้าต้้อง
ข้ายได้ และเอาไปบรื่ิการื่ต้่อสังคิม และปรื่ะเที่ศได้

ส่ว่นแนว่คิิดย่อย ๆ มีอย่่สองมิต้ิ คิ่อ หน้างาน ผมคิิดว่่าเรื่าก็
ต้้องว่างคิว่ามคิิดว่่าเรื่าเป็นมหาว่ิที่ยาลัยที่ี�เปิดกว้่างก็ค่ิอว่่าไม่
ได้จำกัดว่่าเรื่าจะต้้องรื่ับนักศึกษาในว่ัยเรื่ียนเที่่านั�น แต้่ค่ิอทีุ่ก
คินทีี่�อยากพัฒนาเรื่าก็เปิดรื่ับ การื่ใชิ้เที่คิโนโลยีและนว่ัต้กรื่รื่ม
การื่เรีื่ยนรื่่้ให้จริื่งจังและเข้้มข้้น และเรื่าคิว่รื่จะเน้นการื่สร้ื่าง
คิว่ามสามารื่ถเชิิงสถาบัน อันนี�เรื่าจะบอกว่่าถ้าเรื่าจะส่งเสริื่ม
บคุิลากรื่ เรื่าคิว่รื่จะส่งเสรื่มิเปน็กลุม่ไม่คิว่รื่สง่เสรื่มิเปน็เดี�ยว่ อนั
นี�เป็นเรื่่�องที่ี�เรื่าโฟกัส ส่ว่นหลังบ้านก็มี 2 เรื่่�อง ก็คิ่อเรื่่�องข้อง
การื่ปรัื่บคิน HR Transformation เพรื่าะว่่าเรื่ารื่่้มาต้ลอดว่่า
คินก็เป็นส่ว่นสำคิัญองคิ์กรื่ และ Digital Transformation คิ่อ
มผี่บ้รื่หิารื่หลายท่ี่านบอกว่า่เรื่าต้อ้งที่ำใหเ้กดิใหไ้ดใ้นชิว่่งนี�เปน็
หัว่ใจสำคิัญ ซึ่ึ�งที่ี�คิ่อปรื่ะเด็นที่ั�งหมดที่ี�ถ่กบันที่ึกไว่้ในแผน 13 
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ก้ลยุทธ์สู่ำาคัญข้องแผน้ก้ลยุทธ์ ฉบัับัท่� 13

ความพร้อมข้อง มจธ. ใน้ก้ารก้้าวเข้้าสู่่�แผน้ก้ลยุทธ์ฉบัับัท่� 13

กลยุที่ธ์ีสำคัิญข้องแผน 13 ปรื่ะกอบด้ว่ย 5 หวั่ข้้อเรื่่�องด้ว่ยกัน ไ ดแ้ก่

หน่�ง การื่หารื่ป่แบบการื่ดำเนินกิจการื่ (Business Model/ Operating 
Model) ใหม่ๆ อันแรื่กเรื่าต้้องหาร่ื่ปแบบกันร่ื่ปแบบการื่ดำเนิน
กิจการื่ มจธี. เดิมเรื่าเคิยรื่่ปแบบการื่ดำเนินกิจการื่ คิ่อการื่การื่รื่ับ
งบปรื่ะมาณ์แผ่นดิน รื่ับค่ิาเล่าเรีื่ยน รื่ับเงินวิ่จัยมา แล้ว่ก็ที่ำต้าม
ผลผลิต้ อันนี�เป็นแบบเดิม ถามว่่าอนาคิต้งบปรื่ะมาณ์ก็ลดลง เด็ก
ก็จะเห็นคิุณ์คิ่าข้องมหาว่ิที่ยาลัยลดลง งานว่ิจัยก็แข้่งข้ันกันมากข้ึ�น 
อนาคิต้มันจะอาจจะเป็นไปได้ไหม ว่่าจะมีคิอนเที่นต้์แบบฟรื่ี ๆ ให้
กับคินในว่งกว่้างมากข้ึ�น แล้ว่เรื่าก็จะเป็นที่ี�ร้่ื่จักเรื่ามากขึ้�น ก็กลาย
เป็นว่่ารื่ายได้เหม่อนจะไม่ได้มาต้รื่ง ๆ แบบที่ี�เรื่าให้การื่สอนแล้ว่ได้
เงินจากค่ิาสอน แต่้มันจะมาจากกิจการื่ให้บริื่การื่วิ่ชิาการื่หรื่่อการื่
ว่ิจัย ผมคิิดว่่าในแต้่ละคิณ์ะมีแนว่คิิดที่ำนองนี�อย่่ 

สอง การื่ยกรื่ะดับการื่เรีื่ยนรื่่้ด้ว่ย Learning Technology and 
Innovation ก็คิ่อไม่ได้แคิ่เอาเที่คิโนโลยีหรื่่อ Innovation ที่างด้าน
การื่เรื่ยีนรื่่ม้าเพ่�อแกไ้ข้ว่กิฤต้เิที่า่นั�น แต้ท่ี่ำใหก้ารื่เรื่ยีนรื่่เ้รื่าดขึี้�นดว้่ย 
ทีุ่กวั่นนี�เรื่าสามารื่ถที่ี�จะเชิิญอาจารื่ย์ที่ี�เก่งทีี่�สุดข้องโลกมาสอนผ่าน 
Zoom ได้ ผมคิิดว่่ามันเป็นการื่ยกรื่ะดับการื่เรื่ียนรื่่้ให้ดีข้ึ�น เป็นต้้น

สามื การื่สรื่้างผลงานว่ิ จัยด้ว่ยการื่ที่ำงานเป็นกลุ่ม หน่ว่ย
ว่ิจัย ศ่นย์ว่ิจัย สถาบันวิ่จัย จะต้้อง ไปทีี่�กลุ่มให้มากขึ้�น มอง
การื่ยกรื่ะดับกลุ่ม มากกว่่าการื่เป็นบุคิคิล เพ่�อแก้ไข้ปัญหา
เรื่่�องข้องคิว่ามสามารื่ถที่ี�จำกัด และคิว่ามต้่อเน่�องข้องคิว่าม
สามารื่ถเรื่าก็จะหายไปเม่�อบุคิคิลแต่้ละท่ี่านต้้องไปจาก มจธี. 

ส่� เรื่่�องการื่พัฒนาคิน และพัฒนารื่ะบบบรื่ิหารื่คิน (HR) และการื่
ปรื่ับเปลี�ยน Digital Transformation ที่ี�ต้้องที่ำให้สำเรื่็จ เพ่�อให้มี
คิว่ามสามารื่ถในการื่รื่องรื่ับการื่ที่ำงานที่ี�เปลี�ยนไป จึงถ่อเป็นเรื่่�อง
สำคิัญที่ี�อย่่เบ่�องหลัง

และหา้  Sustainability กเ็ปน็สว่่นสำคิญั เพรื่าะว่า่หากเรื่าไม่ไดเ้ปน็
องคิ์กรื่ที่ี�ปฏิิบัต้ิต้ัว่ให้สอดคิล้องกับที่ิศที่างในเชิิงข้องการื่สรื่้างคิว่าม
ยั�งย่นข้องปรื่ะเที่ศหรื่่อข้องโลก เรื่าก็อาจจะอย่่ยาก 

ไม่มีที่างเล่อกที่ี�จะไม่พรื่้อม เรื่าต้้องพรื่้อมให้ได้ เพรื่าะเรื่ามาส่่จุด
สิ�นสุดข้อง S-curve ที่ี�ผ่านมา แล้ว่เรื่าก็กำลังจะไปต้่อ ซึ่ึ�งผมคิิดว่่า
ผ่้บรื่ิหารื่ข้องเรื่าก็ต้รื่ะหนักและให้คิว่ามสำคิัญเรื่่�องนี�คิ่อนข้้างมาก 
ส่ว่นปรื่ะเด็นที่ี� 2 ผมคิิดว่่า มจธี.เป็นมหาว่ิที่ยาลัยข้นาดกลาง เรื่ามี
นักศึกษาปรื่ะมาณ์ 15,000 - 17,000 คิน มีบุคิลากรื่ 2,000 กว่่าคิน 
ซึ่ึ�งข้้อดีก็คิ่อ เคิล่�อนไหว่เรื่็ว่ เคิล่�อนไหว่ง่าย มีภาพข้องการื่มีสปิริื่ต้ 
และคิว่ามร่ื่ว่มม่อร่ื่ว่มใจกัน เม่�อถึงจุดหนึ�งทุี่กคินพร้ื่อมทีี่�จะที่ำเพ่�อ
องคิก์รื่เสมอ ผมคิอ่นข้า้งเชิ่�อว่า่ เรื่าจะไปส่ ่S-curve ใหมไ่ดค้ิอ่นข้า้ง
ด ีคิว่ามพร้ื่อมในแง่ที่ี�เป็นคิว่ามท้ี่าที่าย คิอ่เรื่าจะถ่ายที่อดแนว่คิดิและ
กลยทุี่ธ์ีไปส่ก่ารื่ปฏิบิตั้ ิจงึต้อ้งไดร้ื่บัคิว่ามเข้้าใจและคิว่ามรื่ว่่มมอ่จาก
ทีุ่กฝ่�าย ทีุ่กหน่ว่ยงานภายใน อยากจะให้ทีุ่กฝ่�ายเข้้าใจคิอนเซึ่็ปต้์
และเห็นเป้าหมายร่ื่ว่มกัน ถา้ที่ำได้ผมคิดิว่า่ก็จะสำเร็ื่จไปแล้ว่มากกว่า่
คิรื่ึ�ง ผมว่่าในยุคิปัจจุบันการื่ที่ำแผน คิว่ามสำคิัญอย่่ที่ี�กรื่ะบว่นการื่
และคิว่ามเข้้าใจข้องคินที่ี�อย่่องคิ์กรื่เกี�ยว่กับแผน

ก้ารปรับัตัว เพ่�อรับัก้ารเปล่�ยน้แปลงข้องก้ารศึัก้ษาไทยเป็น้
อย�างไรบั้าง
การื่ศึกษาในภาพรื่ว่มเจาะมาทีี่�อุดมศึกษา แล้ว่ก็เจาะจงมาทีี่�
มหาว่ิที่ยาลัยข้องเรื่าบ้าง ปรื่ะเด็นเรื่่�องการื่ปรื่ับต้ัว่ ถ้าพ่ดถึง
การื่ศึกษาโดยภาพรื่ว่มคิิดว่่าปรื่ับต้ัว่ไปค่ิอนข้้างชิ้า ไม่ที่ันกับ
การื่เปลี�ยนแปลง แล้ว่ก็เป็นในทุี่กรื่ะดับรื่ว่มถึงรื่ะดับขั้�นพ่�น
ฐาน ส่ว่นรื่ะดับอุดมศึกษาอย่างที่ี� มจธี. เป็นอย่่ ผมคิิดว่่าเรื่า
ยังปรัื่บตั้ว่ในลักษณ์ะข้องการื่หนีว่ิกฤต้มากกว่่าเป็นการื่ว่าง
อนาคิต้ อย่างเชิ่น ปีนี�เรื่าเจอว่ิกฤต้ิเรื่่�องโคิว่ิดมา 2 ปี การื่
ปรื่บัต้วั่ข้องว่ธิีกีารื่เรื่ยีนการื่สอนเปน็การื่ปรื่บัเพ่�อใหส้ามารื่ถทีี่�
จะเรื่ียนได้ ไม่ให้เด็กข้าดต้อน มากกว่่าการื่ที่ี�จะว่างว่่าอนาคิต้  
Online Learning จะเป็นเร่ื่�องปกติ้ แล้ว่ต้้องที่ำให้ Online 
Learning ดีกว่่า Onsite learning เปรื่ียบเหม่อนเรื่ากำลังดับ
ไฟมากกว่า่กำลงัสรื่า้งบา้น เพรื่าะฉะนั�นผมรื่่ส้กึว่า่เรื่ากท็ี่ำเต้ม็ที่ี�
ในภาพรื่ว่ม แต่้กม็บีางมหาวิ่ที่ยาลัยทีี่�คิอ่นข้า้งจริื่งจังแล้ว่ลงทุี่น
งบปรื่ะมาณ์ค่ิอนข้า้งมากกับการื่ยกรื่ะดับการื่เรีื่ยนรื่่ข้้องคินใน
อนาคิต้ ซึ่ึ�งผมคิิดว่่าเข้าเห็นคิล้ายกันว่่าในชิ่ว่ง 4 - 5 ปีนี� ถ้าไม่
ลงทีุ่นก็จะหมดโอกาสที่ี�จะลงทีุ่นแล้ว่ เพรื่าะว่่าถ้าเรื่าไม่ลงทีุ่น 
เรื่าไม่ที่ำการื่ศึกษาให้ดี เท่ี่ากับว่่าเรื่าจะไม่ที่ัน ซึึ่�งในแผน 13 
ข้อง มจธี. ก็พยายามจะบอกว่่าต้้องมีการื่ลงทีุ่นในเรื่่�องการื่ยก
รื่ะดับการื่เรื่ียนรื่่้ให้เพียงพอ 

ผมคิิดว่่ามหาว่ิที่ยาลัยไที่ยไม่ ได้แข้่งข้ันกันเอง แต้่ว่่า 
กำลังแข้่งข้ันกับมหาว่ิที่ยาลัยที่ั�ว่โลก เพรื่าะฉะนั�นในเรื่่�องนี� 
เรื่ามีผ่้บรื่ิหารื่ และมีกลุ่มคินที่ี�ด่เรื่่�องต้่างปรื่ะเที่ศ ก็จะมีคิว่าม
สำคิัญมาก ๆ ซึ่ึ�งคิำว่่า Internationalization ก็จะมี 2 นัยยะ 
คิ่อมีคิว่ามเป็นสากลในเชิิงคิุณ์ภาพคิุณ์ภาพที่ัดเที่ียมสากล กับ
คิว่ามสากลในด้านการื่ดำเนินงาน ว่่าเรื่ามีโคิรื่งสรื่้างพ่�นฐาน 
มีรื่ะบบงานทีี่�รื่องรัื่บการื่ที่ำงานกับต้่างปรื่ะเที่ศได้ ซึ่ึ�งผมคิิด
ว่่าที่่านผ่้บรื่ิหารื่ก็พยายามอย่างเต้็มที่ี�เพ่�อจะที่ำให้เรื่าแข้่งข้ัน
และปรื่ับต้ัว่ต้รื่งนี� เดิมผมเข้้าใจว่่าเรื่าคิ่อนข้้างที่ี�จะชิ้าในเร่ื่�อง
ข้องคิว่ามเป็นสากลในช่ิว่งทีี่�ผ่านมา แต่้ในช่ิว่งรื่ะยะหลังที่ี�เรื่า
จรื่ิงจังมากข้ึ�น คิิดว่่าเรื่าที่ำได้คิ่อนข้้างดีข้ึ�น และสุดที่้ายคิ่อถ้า
เรื่าปรื่บัต้วั่ไมไ่ด ้หมายถงึว่า่ มหาว่ทิี่ยาลยัยงัข้ดัแยง้กนัเอง มวั่
แต้่แก้ปัญหากฎรื่ะเบียบภายในเองบ้าง โดยสรืุ่ปค่ิอเรื่่�องการื่
ศึกษาโดยเฉพาะอุดมศึกษาข้องไที่ยก็ยังไปค่ิอนข้้างช้ิา และ
จะมีบางมหาว่ิที่ยาลัยที่ี�เห็นโอกาสนี�ว่่าถ้าไม่ที่ำอะไรื่ก็จะแย่ 
แต้่ก็มีไม่มากนัก
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Stepping into a new plan for the goal of becoming one of 

the 3rd “Sustainable Entrepreneurial University” in ASEAN 

by using the sentence to communicate “Create creativity, 

take action, fight till the end and make a meaningful impact” 

KMUTT Strategic Plan 13 consists of five keywords; 

First of all, we need to find a different model, KMUTT’s 

business operation model. is to receive the state budget, 

receive tuition, receive research funds and follow the output 

This is the original asked if the future budget was reduced. 

Children will see a decrease in the value of the university. 

Research has become more competitive.

Second, raising the level of learning with Learning Technology 

and Innovation is not just using technology or innovation in 

learning to solve the crisis. But it makes our learning better 

as well. Nowadays we are able to invite some of the best 

teachers in the world to teach through zoom.

Third, create the research by working in groups, research 

units, research centers, research institutes must go to more 

groups. looking at group upgrading more than being a person 

to solve the problem of limited ability and the continuity of 

our abilities will disappear when each individual has to leave 

KMUTT.

Fourth, develop a human resource management (HR) 

system and change the Digital Transformation to be 

successful In order to have the ability to support the work 

that has changed Therefore, it is important behind the scenes.

and Fifth, sustainability is an important part Because if we are 

not an organization that acts in accordance with the direction 

of sustainability of the country or the world that we may have 

a hard time.

This plan will only be a piece of paper with beautiful lettering 

and pictures. If we don’t walk together I ask everyone to 

take it as a roadmap to travel to KMUTT in the S-Curve 

next, which I believe KMUTT. We have built a new S-Curve 

4 times and this time is the 5th time we will do it. succeed and 

will be a university in Science Technology and Innovation 

at the forefront of Southeast Asia can be proud of together.

ฝาก้ถึงประชาคมท่�จะต้องมาร�วมก้ัน้เดิน้หน้้าไปด้วยก้ัน้ ทิศัทาง และก้ารเช่�อมโยงท่�จะทำาให้ เกิ้ดก้ารดำาเนิ้น้งาน้ 
ตามเป้าหมาย อยากจะฝ่ากถงึที่กุที่า่น และข้อถอ่โอกาสนี�ในการื่ที่ี�จะไดส้่�อสารื่

เรื่่�องแผนกลยุที่ธี์ฉบับที่ี� 13 ไปยังบุคิคิลทีุ่กกลุ่มที่ี�มีส่ว่นรื่่ว่มที่ี�
จะชิ่ว่ยกันผลักดันให้เรื่าเดินหน้าไปส่่เป้าหมายได้ ไม่ว่่าจะเป็น
อาจารื่ย์ บุคิลากรื่ นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่า หร่ื่อเคิร่ื่อ
ข้่ายพันธีมิต้รื่ที่ี�สรื่้างคิว่ามรื่่ว่มม่อกับมหาว่ิที่ยาลัยมาโดยต้ลอด 
สามารื่ถเข้้ามาชิ่ว่ยกันเสนอ ชิ่ว่ยกันที่ำ ชิ่ว่ยกันคิิดต้ามแนว่ที่าง 
และที่ิศที่างที่ี�เรื่าเสนอไว้่ ไม่เชิ่นนั�นแผน 13 ก็จะเป็นเพียง
กรื่ะดาษที่ี�พิมพ์ต้ัว่อักษรื่ และรื่่ปภาพที่ี�สว่ยงามเที่่านั�น หาก
เรื่าไม่เดินไปด้ว่ยกัน อย่างไรื่ก็ต้ามก็ข้อให้ทีุ่กคินยึดเอาแผนนี�
เสม่อนเป็นแผนที่ี�นำที่าง เดินที่างไปส่่ มจธี. ใน S-Curve ต้่อไป 
ซึ่ึ�งผมเชิ่�อว่่า มจธี. เรื่าจะสามารื่ถสรื่้าง S-Curve ใหม่ได้อีกคิรื่ั�ง 
เพรื่าะเรื่าเคิยที่ำสำเรื่็จมาแล้ว่ถึง 4 คิรื่ั�ง และคิรื่ั�งนี�เป็นคิรื่ั�งที่ี� 5 
เรื่าก็จะที่ำให้สำเรื่็จอีกคิรื่ั�ง และจะก้าว่ไปเป็นมหาว่ิที่ยาลัยด้าน
ว่ิที่ยาศาสต้ร์ื่ เที่คิโนโลยีและนว่ัต้กรื่รื่มแนว่หน้าข้องภ่มิภาคิ
เอเชีิยต้ะว่ันออกเฉียงใต้้ได้อย่างภาคิภ่มิใจต้ามเป้าหมายที่ี�ต้ั�งไว่้
ไปด้ว่ยกัน

การื่การื่ถ่ายที่อดแผนไปส่่การื่ปฏิิบัต้ิ มีหลักการื่สำคิัญเพียง
แคิ่ 2 ข้้อแต่้เป็นสิ�งที่ี�สำคิัญมาก คิ่อ ข้้อ 1 การรับร้้ของคิน
ท่ี่�มื่ส่วนเก่�ยวข้อง ทีุ่กคินต้้องที่รื่าบว่่ามหาวิ่ที่ยาลัยกำลัง
อย่่ในโหมดข้องการื่ว่ิ�งเข้้าส่่โอกาสใหม่ที่ี�ต้่างไปจากเดิมมาก 
ไม่ได้อย่่ในหมว่ดการื่นั�งที่ำงานแบบเดิม ๆ ซึ่ึ�งคิิดว่่าก่อนที่ี�
จะเชิิญชิว่นให้คินและองคิ์กรื่หน่ว่ยงานในมหาว่ิที่ยาลัยที่ำ
ต้าม ต้้องที่ำให้ทีุ่กคินที่รื่าบและเข้้าใจต้รื่งกันว่่าเรื่ากำลังอย่่
ในโหมดนี�อย่่ ซึ่ึ�งข้ณ์ะนี� ผ้่บริื่หารื่ก็กำลังพยายามสร้ื่างคิว่าม
เข้้าใจในเร่ื่�องเหล่านี�กับที่ั�งหน่ว่ยงานและบุคิลากรื่ และข้้อ 2 
ผมเข้้าใจว่่าถ้าพิจารื่ณ์าในรื่ายละเอียดลงไป จะพบว่่ามีที่ั�ง 
หน่ว่ยงาน ไมว่่า่จะเปน็คิณ์ะ สำนกั สถาบนั รื่ว่มถึงหนว่่ยงานต้า่ง ๆ  
ภายในสำนกังานอธีกิารื่บดทีี่ี�เปน็ฝ่�ายสนบัสนนุ กเ็ชิ่�อว่า่มทัีี่�งหนว่่ย
ที่ี�พรื่อ้มและไมพ่รื่อ้มต้อ่การื่เปลี�ยนแปลงคิรัื่�งนี� นี�คิอ่คิว่ามยากข้อง
ผ่บ้ริื่หารื่ คิอ่หน่ว่ยทีี่�พร้ื่อมคิงไม่ยาก แต่้หน่ว่ยงานทีี่�ไม่พร้ื่อมจะที่ำ
ต้้องหาว่ิธีีการื่ที่ี�ที่ำให้สามารื่ถที่ี�จะเปลี�ยนแปลงไปได้ที่ั�งหมด เพ่�อ
ให้เรื่าสามารื่ถพากันไปส่่เป้าหมายได้

Interview with

Asst. Prof. Dr. Santi 
Charoenpornpattana 
Director of Science, Technology and Innovation 
Policy Institute (STIPI)

“New chapter of the strategic 
plan answer the future education”
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ธินากร กรุงศ์รี

แน้ะน้ำาตัว “รุ�น้พ่�”

สว่ัสดีคิรื่ับ ผมชิ่�อ “สมืเก่ยรติิ ศิิลวัฒนาวงศิ์” เป็นนักศึกษาเก่า

คิณ์ะว่ศิว่กรื่รื่มศาสต้รื่ ์ภาคิว่ชิิาว่ศิว่กรื่รื่มโยธีา รืุ่น่ทีี่� 23 ปจัจุบัน

เป็นปรื่ะธีานเจา้หนา้ที่ี�บรื่หิารื่ บรื่ษิทัี่ สโต้นเฮ้้นจ ์อนิเต้อรื่ ์จำกดั 

(มหาชิน) หรื่่อ STI ดำเนินธีุรื่กิจที่ี�ปรื่ึกษาบรื่ิหารื่และคิว่บคิุม

งานก่อสร้ื่าง ต้ั�งแต่้การื่ศึกษาสำรื่ว่จ ให้คิำปรึื่กษา ข้้อเสนอ

แนะ บรื่ิหารื่ และคิว่บคิุมงานก่อสรื่้าง รื่ว่มไปถึงการื่ต้รื่ว่จสอบ

รื่ับรื่องงาน เพ่�อให้โคิรื่งการื่แล้ว่เสรื่็จและสามารื่ถเปิดดำเนิน

การื่ไดต้้ามแผนงานข้องผ่ว้่า่จา้ง และเปน็นายกสมาคิมนกัศกึษา

เก่า มหาว่ิที่ยาลัยเที่คิโนโลยีพรื่ะจอมเกล้าธีนบุรื่ีในพรื่ะบรื่ม

รื่าชิ่ปถัมภ์ คินปัจจุบันคิรื่ับ

ความทรงจำาสู่มัยเรียน้ท่� “บัางมด” เป็น้อย�างไร

ในชิ่ว่งทีี่�เรื่ียนอย่่ในมหาวิ่ที่ยาลัยเที่คิโนโลยีพรื่ะจอมเกล้าธีนบุรื่ ี

ในสมัยเรื่ามีคิณ์ะจรื่ิงๆ ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมีอย่่แคิ่ 3-4 

คิณ์ะเอง มีคิณ์ะว่ิศว่กรื่รื่มศาสต้ร์ื่ คิณ์ะว่ิที่ยาศาสต้ร์ื่ในคิณ์ะ

เที่คิโนโลยพีลงังานและว่สัด ุซึึ่�งต้อนนั�นเว่ลานั�นคิณ์ะเที่คิโนโลยฯี

จะเปน็หลกัสต่้รื่ปรื่ญิญาโที่ แลว้่ก็มคีิณ์ะคิรุื่ศาสต้ร์ื่ แต้ล่ะคิณ์ะเรื่า

กจ็ะแยกออกเปน็ภาคิว่ชิิาต้า่งๆ สิ�งที่ี�เปน็คิว่ามปรื่ะที่บัใจไมร่ื่่ล้ม่

คิอ่ เรื่ามคีิว่ามผก่พนักนัในนกัศึกษาที่กุคิณ์ะ ที่กุภาคิว่ชิิา มคีิว่าม

เป็นพี�เป็นน้องที่ี�ด่แลกัน จนกรื่ะที่ั�งถึงปัจจุบันจบการื่ศึกษามา

เกอ่บ 40 ปแีล้ว่ ที่กุวั่นนี�ยงัเจอกนั เรื่ายงัคิบกนั เรื่ายงัสรื่า้งสมัพันธ์ี

ที่ี�ดีต่้อกัน อันนี�ถ่อเป็นจุดแข้็งที่ี�ดีมาก ๆ ข้องมหาว่ิที่ยาลัยเรื่า 

ในแงข่้องอาจารื่ยเ์อง ในชิว่่งที่ี�เรีื่ยนอาจารื่ยแ์ต้ล่ะที่า่นกด็แ่ลเรื่า

เหมอ่นลก่เหมอ่นหลานจริื่ง ๆ  เรื่าผก่พนักบัมหาวิ่ที่ยาลยัแล้ว่เรื่า

ผ่กพันกับอาจารื่ย์มาก เพรื่าะว่่าอาจารื่ย์จะข้ี�จักรื่ยานไปรื่อบๆ

มหาว่ิที่ยาลัย แล้ว่เรื่าก็จะชิอบแกล้งอาจารื่ย์บางท่ี่านด้ว่ยการื่

ต้ั�งฉายาให้ที่่านบ้าง

บางมดสอนให้เรื่าไม่ได้เรื่ียนแต้่ที่ฤษฎี ถ้าเปรื่ียบเหม่อนที่หารื่ก็

คิ่อ สถาบันหร่ื่อมหาว่ิที่ยาลัยต้ิดอาวุ่ธีให้เรื่าคิรื่บม่อ แล้ว่สอน

ให้เรื่ารื่่้จักใชิ้อาวุ่ธีต้่าง ๆ เหล่านั�นอย่างถ่กต้้องสามารื่ถออกรื่บ

ไดท้ี่นัที่ ีสมยัที่ี�ผมเรื่ยีนโยธีา ผมต้อ้งเรื่ยีนข้องอตุ้สาหการื่ดว้่ย ซึ่ึ�ง

ผมกไ็มเ่ข้้าใจว่า่ผมจะไปเรื่ยีนที่ำไม แต้ป่จัจบุนัพอออกมาที่ำงาน

จรื่งิ ๆ  งานข้องเรื่า เรื่าไมไ่ดท้ี่ำงานเฉพาะดา้นเดยีว่ ต้อ้งปรื่ะยกุต้์

องค์ิคิว่ามรื่่้ทีี่�คิรื่่สอนมา ที่ำให้สามารื่ถเข้้าใจข้ั�นต้อนลำดับการื่

ที่ำงานได้อย่างลึกซึ่ึ�ง แล้ว่ก็สามารื่ถป้องกันว่างแผนต้่าง ๆ รื่่ว่ม

กับว่ิศว่กรื่ในสายอาชิีพภาคิอ่�น ๆ  ได้อย่างลงต้ัว่ แล้ว่ก็ที่ำงานได้

อย่างมีปรื่ะสิที่ธีิภาพ

คุุณสมเกีียรติิ ศิิลวััฒนาวังศิ์
นัักศึึกษาเก่าคณะวิิศึวิกรรมศึาสตร์ ภาควิิชาวิิศึวิกรรมโยธา ร่่นัที่่� 23

นัายกสมาคมนัักศึึกษาเก่า มหาวิิที่ยาลััยเที่คโนัโลัย่พระจอมเกลั้าธนับุ่รใีนัพระบุรมราชูปถััมภ์
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คิดว�าเอก้ลัก้ษณ์์ข้อง “เด็ก้บัางมด” ค่ออะไร

เด็กบางมดเป็นคินส้้งานไมื่ยอมืแพ้้ต่ิอสิ�งต่ิาง ๆ นั�นคิ่อ จุดแข้็ง 

ข้องเด็กบางมดเลยก็ว่่าได้ นอกจากนั�นยังเป็นคินที่ี�ใฝ่�รื่่้ มักต้ั�ง

ปรื่ะเด็นคิำถาม และพยายามหาคิำต้อบ ซึ่ึ�งอาจจะต้อบถ่กบ้าง

ไม่ถ่กบ้าง แต้่แสดงให้เห็นถึงการื่พยายามเรื่่�องข้องคิว่ามอดที่น 

และการื่ปรื่ับต้ัว่เข้้ากับการื่ที่ำงานเป็นอัต้ลักษณ์์ทีี่�ชิัดเจนจรื่ิง ๆ 

ข้องเด็กบางมด

ฝากข้้อควิามจาก “ร่่นัพ่�” ถัึง “ร่่นันั้อง”
ฝ่ากถงึน้อง ๆ  ทีี่�กำลงัศกึษาอย่แ่ลว้่กำลงัจะจบ หรื่อ่เบดก็ที่ี�กำลงั

จบใหมเ่ปรีื่ยบเสมอ่นผา้ข้าว่ เม่�อใดกต็้ามที่ี�คิณุ์เดนิไปบนเสน้ที่าง

ไหน โอกาสข้องชีิว่ติ้คิณุ์จะเปลี�ยนเสน้ที่างมนัม ียิ�งนานว่นัมนัจะ

ยิ�งยากข้ึ�น จบมาจงเล่อกงานที่ี�ดี อย่าเกี�ยงงาน อย่ามองในเรื่่�อง

ข้องต้ัว่เลข้เป็นหลัก แน่นอนผลต้อบแที่นเป็นสิ�งที่ี�เรื่าอยากได้ 

แต้่บางคิรื่ั�งผลต้อบแที่นที่ี�ส่ง ณ์ ที่ี�เรื่าจบใหม่ ไม่ใชิ่คิำต้อบที่ี�แที่้

จรื่งิเสมอไป คิว่ามเชิี�ยว่ชิาญ ปรื่ะสบการื่ณ์ ์คิว่ามร้่ื่คิว่ามสามารื่ถ

ต้า่งหาก อาชิพีข้องว่ศิว่กรื่จบมาลกัษณ์ะข้องโคิรื่งสรื่า้งรื่ายไดจ้ะ

เปน็ลักษณ์ะเหมอ่น S-curve คิอ่ เงนิเดอ่นจะต้�ำ งานจะหนัก แต่้

เม่�อที่ำงานมา 5-10 ปี มันจะเรื่ิ�มส่งข้ึ�น แล้ว่มันจะเป็นกรื่าฟที่ี�

ชิัน แต้่สิ�งสำคิัญกว่่านั�นคิ่อ น้องๆ ต้้องทีุ่่มเที่ ต้ั�งใจกับสิ�งที่ี�ที่ำ

อย่างจรื่ิงจัง แล้ว่น้อง ๆ จะปรื่ะสบคิว่ามสำเร็ื่จแน่นอนคิรัื่บ 

และอีกสิ�งที่ี�พี�อยากฝ่ากคิ่อ คิำว่่า “SOTUS” มันมีข้้อดีข้องมัน

ที่ี�ใชิ้ได้ถึงการื่ที่ำงานปัจจุบัน

S – Seniority สอนให้เรื่ารื่่้จักต้รื่ะหนักถึงการื่ว่างต้ัว่ในสังคิม
O – Order สอนให้เรื่ารื่่้จักต้รื่ะหนักถึงการื่เป็นผ่้รื่ับคิำสั�งและ/

หรื่่อ ผ่้ออกคิำสั�งที่ี�ดี
T – Tradition สอนให้เรื่ารื่่้จักรื่ักษาและส่บที่อดปรื่ะเพณ์ีที่ี�ดี

งาม และปรื่ับปรืุ่งให้ดีข้ึ�น
U – Unity สอนให้เรื่ารื่่้จักรื่ักใคิรื่่สมัคิรื่สมานสามัคิคิี
S – Spirit สอนให้เรื่าต้รื่ะหนักถึงการื่มีคิุณ์ธีรื่รื่ม มีน�ำใจและมี

จิต้ใจที่ี�ดีงาม ต้ลอดจนจิต้สำนึกต้่อส่ว่นรื่ว่ม

ส่�งที่่�ได้้เรียนัรู้จาก “บุางมด้” มาใช้ในัการที่ำางานัอย่างไร 

ต้อนที่ี�ผมจบมาใหม่ ผมได้ก้าว่ส่่เส้นที่างข้องการื่ไปฝ่ึกงานอาคิารื่

ที่ี�ส่งทีี่�สุดในปรื่ะเที่ศไที่ย ค่ิอ ใบหยกที่าว่เว่อร์ื่ในสมัยนั�น จาก

ต้รื่งจุดนั�นส่งผลให้ผลงานหรื่่อสิ�งที่ี�มันเป็นปรื่ะสบการื่ณ์์ เรื่าก้าว่

เข้้ามาส่่โคิรื่งการื่ข้นาดใหญ่ นำมาซึ่ึ�งการื่รื่่้จักสถาปนิก ว่ิศว่กรื่

ที่ี�มีช่ิ�อเสียง นำมาซึึ่�งปรื่ะสบการื่ณ์์ทีี่�ไม่เคิยมีที่ี�ใดหรื่่อมีน้อยมาก 

หลังจากที่ี�ฝ่ึกงานเสรื่็จที่างบรื่ิษัที่ก็ชิว่นให้ที่ำงาน ชิ่ว่งนั�นต้อนปี 4 

เรื่ียนไปด้ว่ยที่ำงานพาร์ื่ที่ไที่ม์ไปด้ว่ยจบจากเลิกเรีื่ยนบางมดต้อน 

4 โมง ก็นั�งรื่ถเมล์ไปที่ี�ที่ำงาน เข้้าที่ำงานต้ั�งแต้่ชิ่ว่งหกโมงเย็นถึง

ห้าทีุ่่มเทีี่�ยงค่ินตี้หนึ�งตี้สอง ได้ว่ันละ 30 บาที่ แต่้เป็นสิ�งทีี่�สนุก

มากและเรื่าได้เรีื่ยนรื่่้การื่ที่ำงานจริื่ง ดังนั�น พอเรื่าจบการื่ศึกษา 

เรื่าเหม่อนคินที่ี�มีปรื่ะสบการื่ณ์์ผ่านมาหนึ�งปีแล้ว่ เรื่าสามารื่ถลง

ไปเป็นวิ่ศว่กรื่สนามทีี่�มีคิว่ามรื่่้คิว่ามสามารื่ถได้เลย แล้ว่รื่่้จักพี� ๆ

ที่ำงานต่้อเน่�องได้ที่นัทีี่ จากจุดนั�นก็เป็นจุดทีี่�เรื่าได้สมัผัสงานใหญ่ ๆ  

มาต้ลอด ไม่ว่่าจะเป็นการื่สรื่้างมหาว่ิที่ยาลัยชิินว่ัต้รื่ ผมเป็นคินที่ี�

เข้้าไปคิว่บคิุมด่แลบรื่ิหารื่การื่ก่อสรื่้าง ต้ั�งแต้่เป็นทีุ่่งนา 800 กว่่า

ไรื่ ่บรื่หิารื่งบปรื่ะมาณ์ก่อสรื่า้งหลายพันลา้นบาที่ จนกรื่ะที่ั�งมาเม่�อ

ปี 2546 เพ่�อนบางมดที่ี�เรื่ียนด้ว่ยกันมา ก็เข้้ามาชิ่ว่ยงานเข้า มีคิน

แนะนำโดยคิอนเน็คิชิั�นข้องเรื่า มงีานเรื่าก็หางานมาป้อนเพ่�อน เอา

มาแนะนำให้เพ่�อนบอ่ย ๆ  จนเพ่�อนบอก “สมเกียรื่ติ้ ผมรัื่บงานจาก

คิณุ์ไมไ่หว่แลว้่ ถา้คิณุ์ไมอ่อกมาเปดิบรื่ษิทัี่กบัผม ผมคิงไมส่ามารื่ถ

มกีำลงัรื่บังานคิณุ์ได”้ ว่นิาที่นัี�นกต็้ดัสนิใจที่ี�จะออกมาเปดิบรื่ษัิที่

ข้องต้วั่เอง จากการื่ที่ี�มปีรื่ะสบการื่ณ์ใ์นการื่ที่ำงานเปน็พนกังาน

ข้องบรื่ิษัที่ต้่าง ๆ  มากว่่า 15 ปี ที่ำให้ผมเป็นผ่้บรื่ิหารื่ที่ี�เข้้าใจคิน

ที่ำงาน ปจัจบุนัเรื่ากน็ำพาบริื่ษัที่เข้้าต้ลาดหลกัที่รัื่พย ์โดยคิว่าม

คิิดข้องเพ่�อน ๆ ที่ี�เป็นหุ้นส่ว่นกันก็บอกว่่า ว่ันนี�เรื่าเต้ิบโต้มา

เรื่าจะที่ำบรื่ิษัที่ให้ยั�งย่นต้่อไปอย่างไรื่ การื่จะที่ำให้บรื่ิษัที่ยั�งย่น 

เรื่าสังเกต้ได้จากว่่าบรื่ิษัที่ในลักษณ์ะธีุรื่กิจข้องเรื่ามันต้ายต้กไป

ต้ามต้ัว่เจ้าข้อง เม่�อเจ้าข้องอายุส่งขึ้�น เสียชีิว่ิต้ บรื่ิษัที่นั�นก็จะ

มีธุีรื่กิจที่ี�ด้อยลงหรื่่อต้�ำลง เรื่าจึงมีแนว่คิิดในการื่พัฒนาบริื่ษัที่

ในรื่่ปแบบสถาบัน ไม่ยึดต้ิดกับต้ัว่บุคิคิล มีผลงานที่ี�มีมาต้รื่ฐาน

เป็นที่ี�ยอมรื่ัับแล้ว่ก็สามารื่ถที่ี�จะข้ยายผลงานแล้ว่ก็สรื่้างคิว่าม

มั�งคิั�งมั�นคิงข้องบรื่ิษัที่ให้เต้ิบโต้ข้ึ�นไปเรื่่�อย ๆ  และดำเนินกิจการื่

ต้่อไปได้จากรืุ่่นส่่รืุ่่น
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มจธี. ร่ื่ว่มกบั สำนกังานพัฒนาว่ทิี่ยาศาสต้ร์ื่

และเที่คิโนโลยแีห่งชิาต้ ิ(สว่ที่ชิ.) และหน่ว่ย

งานพันธีมิต้รื่ “ลงนามืบันที่่กข้อติกลง

คิวามืร่วมืมืือโคิรงการวิจัยและพ้ัฒนา

แพ้ลติฟอร์มืแพ้็กแบติเติอร่�มืาติรฐาน

แบบสบัเปล่�ยนสำหรบัมือเติอร์ไซค์ิไฟฟ้า” 

ภายใต้้ทุี่นว่ิจัยร่ื่ว่มจากหน่ว่ยบริื่หารื่และ

จัดการื่ทีุ่นด้านการื่เพิ�มคิว่ามสามารื่ถใน

การื่แข่้งข้นัข้องปรื่ะเที่ศ (บพข้.) เพ่�อว่จิยั

และพฒันา แพลต้ฟอร์ื่มรื่ะบบปรื่ะจไุฟฟ้า

แบบสบัเปลี�ยนสำหรัื่บยานยนต์้ไฟฟ้าเพ่�อ

ยกรื่ะดับอุต้สาหกรื่รื่มยานยนต์้สมัยใหม่

ในปรื่ะเที่ศ

คิณ์ะว่ิที่ยาศาสต้ร์ื่ และคิณ์ะที่รัื่พยากรื่

ชิีว่ภาพและเที่คิโนโลยี มจธี. เป็นเจ้า

ภาพร่ื่ว่มกับ สมาคิมนาโนเที่คิโนโลยี 

แห่ งปรื่ะ เที่ศไที่ย และศ่นย์นา โน

เที่คิโนโลยีแห่งชิาต้ิ (NANOTEC) “จัด็

ประชุุมืวิชุาการและนิที่รรศิการระด็ับ

นานาชุาติทิี่างนาโนเที่คิโนโลย ่คิรั�งที่่� 7”

ภายใต้้หั ว่ข้้อ  “บที่บาที่ข้องนาโน

เที่คิโนโลยีในห้ว่งเว่ลาแห่งการื่ปรื่ิว่รื่รื่ต้” 

(Nanotechnology in Time of 

Disruptive Transformation) พรื่้อม

ไฮ้ ไลที่์ เ รื่่� อ ง  Nanotechno logy 

in mRNA COVID-19 Vaccine”

มจธี. นำโดย รื่ศ. ดรื่.สุว่ิที่ย์ แซึ่่เต้ีย 

อธีิการื่บดี “เข้าร่วมืงาน Thailand 

Energy Awards 2020 และ 2021 

และรับรางวัลผ้้ส่งเสริมืด็้านพ้ลังงาน 

ด็่เด็่น ประเภที่สมืาคิมื องคิ์กร หน่วย

งาน - ภาคิรัฐ ประจำปี 2021” และ

รื่ับรื่างว่ัลดีเด่นด้านพลังงานที่ดแที่น 

ปรื่ะเภที่โคิรื่งการื่ที่ี�ไม่เชิ่�อมโยงกับรื่ะบบ

สายส่งไฟฟ้า [Off-Grid] และปรื่ะเภที่

โคิรื่งการื่ปรื่ะยุกต์้ใช้ิพลังงานที่ดแที่น โดย 

[Innovation on Alternative Energy] 

ข้องปี 2020 ณ์ ห้องภิรื่ัชิ ฮ้อลล์ ศ่นย์

นทิี่รื่รื่ศการื่และการื่ปรื่ะชุิมไบเที่คิ บางนา

15 ธันัวิาคม 2564

21 ธันัวิาคม 2564

16-17 ธันัวิาคม 2564

22 ธันัวิาคม 2564

20 ธันัวิาคม 2564

23 ธันัวิาคม 2564
นายอิซึ่าโอะ เซึ่คิิกุจิ ปรื่ะธีาน นิสสัน 

ปรื่ะเที่ศไที่ย พรื่้อมที่ีมงานบรื่ิษัที่ นิสสัน 

“เข้าเย่�ยมืมืหาวิที่ยาลัยเที่คิโนโลย่

พ้ระจอมืเกล้าธนบุร่และหารือคิวามื

ร่วมืมืือการพั้ฒนาเที่คิโนโลย่ยานยนติ์ 

ไฟฟ้า” กับ รื่ศ. ดรื่.สุว่ิที่ย์ แซึ่่เต้ีย 

อธิีการื่บดี รื่ศ. ดรื่.ยศพงษ์ ลออนว่ล ผ้่

ชิ่ว่ยอธิีการื่บดีฝ่�ายพัฒนาคิว่ามยั�งย่น 

และ หัว่หน้าศ่นย์ว่ิจัย Mobility & 

Vehicle Technology Research 

Center (MOVE)  โดยถ่อโอกาสเยี�ยม

ชิมสถานีอดัปรื่ะจุไฟฟ้าข้องมหาวิ่ที่ยาลัย 

คิณ์ะกรื่รื่มการื่โคิรื่งการื่ 6+1 Flagships 

Track 2 รื่่ว่มกับสำนักงานจัดหาและ

จัดการื่สินที่รัื่พย์ จัด็การสัมืมืนาภายใติ้

หัวข้อ “การบริหารการจัด็ซื�อจัด็จ้าง

สําหรับผ้้บริหาร” ผ่านรื่ะบบ ZOOM 

Meeting สําหรื่ับกลุ่มผ้่บริื่หารื่รื่ะดับ

คิณ์ะ สาํนกั สถาบนั เพ่�อสรื่า้งคิว่ามเข้้าใจ

ในหลักการื่ เที่คินิคิ และแนว่ที่างการื่

บรื่ิหารื่การื่จัดซึ่่�อจัดจ้างข้อง มจธี. โดย

คิาํนงึถงึปรื่ะโยชินส่์งสดุข้องมหาว่ทิี่ยาลยั 

รื่ว่มที่ั�งกฎหมาย รื่ะเบียบ ข้้อบังคิับที่ี�ได้

กําหนดไว่้ 

คณะวิิทยาศาสตร์์ “จััดงานเชิิดชิูเกีียรติิ

บุุคลากีรทีี่�ได้รับุรางวััลและกีารดำรง

ติำแหน่งที่างวิัชิากีาร ประจัำปี พ.ศ. 

2564” เพื่่�อมอบร์างวิัล และแสดงควิาม

ยินดีแก่่ผู้้�ได�รั์บร์างวัิล ซึ่่�งในปีีนี�มีผู้้�ได�รั์บ

ร์างวัิลทั�งสิ�น จำนวิน 31 คน นอก่จาก่

นี�ยังมีก่าร์มอบของที�ร์ะล่ก่ให้�แก่่บุคลาก่ร์

ที� ได� ร์ับก่าร์ เชิิดชิ้ เก่ี ยร์ติ จาก่ห้น่ วิย

งานในร์ะดับภาควิิชิาอีก่ด�วิย ณ ห้�อง 

Sci Connect อาคาร์ศ้นย์เคร์่�องม่อ 

วิิทยาศาสตร์์ฯ และถ่่ายทอดสอดผู่้าน 

Facebook Live
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ศ. ดรื่.สมชิาย ว่งศ์ว่เิศษ ผ่แ้ที่นมหาวิ่ที่ยาลัย

เที่คิโนโลยีพรื่ะจอมเกล้าธีนบุรื่ ี(มจธี.) พร้ื่อม

ด้ว่ยคิณ์ะผ่้ออกแบบและพัฒนาเคิรื่่�องฆ่่า

เชิ่�อโคิว่คิิ-19 “ส่งมือบเคิรื�องฆ่่าเชุื�อโคิวดิ็-

19 จำนวน 14 เคิรื�องให้กบัโรงพ้ยาบาล

ชุยัภม้ื”ิ นอกจากนี�ยงัได้บรื่รื่ยายและต้อบ

ข้้อซัึ่กถาม ในหัว่ข้้อ การื่พัฒนาเคิรื่่�องฆ่่าเชิ่�อ

โคิวิ่ด-19 ณ์ ห้องปรื่ะชิมุพญาแล 1 อาคิารื่ 

ผ่ป้�ว่ยนอก โรื่งพยาบาลชัิยภม่ ิจงัหว่ดัชิยัภม่ิ

มจธ.ร์าชิบุร์ี “จััดกีิจักีรรมถอดบุที่เรียน

ภายใติ้โครงกีารยกีระดับุเศรษฐกีิจั

และสัังคมรายติำบุลแบุบุบุูรณากีาร 

(โครงกีาร 1 ติำบุล 1 มหาวัิที่ยาลัย)” 

ร์่วิมกั่บล้ก่จ�างโคร์งก่าร์ และผู้้�แทนของ

ห้น่วิยงานภาคร์ัฐ ภาคเอก่ชิน ผู้้�นำชิุมชิน 

และปีร์ะชิาชินที�เก่ี�ยวิข�อง ใน 8 พ่ื่�นที�ของ

จังห้วัิดร์าชิบุร์ี ผู้่านโปีร์แก่ร์ม ZOOM  

Meeting และ Facebook Live 

คณะวิศิวิก่ร์ร์มศาสตร์ ์มจธ. “จัดักีจิักีรรม 

Engineering Kaizen Award 2021” 

เวิทีควิามคิดสร์�างสร์ร์ค์ในก่าร์ปีร์ับปีร์ุง

ก่ร์ะบวินก่าร์ทำงาน ณ ห้�องปีร์ะชิุม

สำนัก่งานคณบดี 1 โดยมีก่าร์จัดก่ิจก่ร์ร์ม

ในร์้ปีแบบ Onsite และ Online

มหาว่ิที่ยาลัยเที่คิโนโลยีพรื่ะจอมเกล้า

ธีนบุรื่ ี(มจธี.) “ด็ำเนินการฉ่ีด็วัคิซน่ป้องกัน 

COVID-19 เข็มืที่่� 3 Pfizer (Bฺooster)” 

ให้กบับคุิลากรื่ นกัศกึษา และบคุิคิลทัี่�ว่ไป 

ณ์ หน่ว่ยฉดีว่คัิซีึ่นถาว่รื่ มจธี. อาคิารื่การื่ 

เรื่ยีนรื่่พ้หวุ่ทิี่ยากรื่ (LX)

มจธ. “จััดพิธีีลงนาม MOU” ร์ะห้ว่ิาง 

บร์ิษััท RIASEC และ สำนัก่เคเอก่ซึ่์ ในร์้ปี

แบบ Virtual ผู้่านแอปีพื่ลิเคชิัน ZOOM 

เพื่่�อผู้สานควิามร่์วิมม่อในด�านวิิชิาก่าร์

และงานวิิจัย ก่าร์พัื่ฒนาสมร์ร์ถ่นะของ

ทร์ัพื่ยาก่ร์บุคคลและนัก่ศ่ก่ษัาของไทย

มจธ. นำโดย ร์ศ.ดร์.สุวิิทย์ แซึ่่เตีย 

อธิก่าร์บดี “จััดกีิจักีรรมปลูกีป่า บุริเวัณ

พ้�นที่ี�ทีี่�ดินใหม่ (ใกีล้พ้�นที่ี�กีารศึกีษา

บุางขุุนเที่ียน) จัำนวัน 999 ติ้น” เน่�อง

ในวิันอนุร์ัก่ษั์ทร์ัพื่ยาก่ร์ปี่าไม�ของชิาติ 

ซึ่่�งที�ดินผู้่นดังก่ล่าวิ ตั�งอย้่บริ์เวิณแยก่

จาก่ถ่นนบางขุนเทียน - ชิายทะเล ตำบล

พื่ันท�ายนร์สิงห้์ อำเภอเม่องสมุทร์สาคร์ 

จังห้วิัดสมุทร์สาคร์ 

23 ธันัวิาคม 2564

5 - 13 มกราคม 2565

27 มกราคม 2565

24 ธันัวิาคม 2564

13 มกราคม 2565

24 ธันัวิาคม 2564

14 มกราคม 2565

คณะวิิทยาศาสตร์์ มจธ. “จััดพิธีีสั่งมอบุเคร้�องติรวัจัหารอยลายนิ�วัม้อแฝงให้กีับุ
ศูนย์พิสัูจัน์หลักีฐาน 10” โดย ดร์.วิิภารั์ตน์ ดีอ่อง ผู้้�อำนวิยก่าร์สำนัก่งานก่าร์วิิจัย
แห้่งชิาติ เปี็นปีร์ะธานในพื่ิธีส่งมอบ และ พื่ล.ต.ท.วิีร์ะ จิร์วิีร์ะ ผู้้�บัญชิาก่าร์ สำนัก่งาน 
พื่ิส้จนห้ลัก่ฐานตำร์วิจ เปี็นผู้้�ร์ับมอบ โดยมี ร์ศ.ดร์.สุวิิทย์ แซึ่่เตีย อธิก่าร์บดี พื่ร์�อมด�วิย

คณะผู้้�บร์หิ้าร์ ร์ว่ิมให้�ก่าร์ต�อนร์บัและสง่มอบ ณ ห้�อง Sci Connect อาคาร์ศ้นยเ์คร์่�องมอ่ 

วิิทยาศาสตร์์ฯ มจธ. บางมด

สำนัก่งานเขตทุ่งครุ์ “เดินทางเข�าตร์วิจปีร์ะเมินพื่่�นที�มห้าวิิทยาลัยเทคโนโลยี
พื่ร์ะจอมเก่ล�าธนบุร์ี (มจธ.) เพื่่�อตร์วิจสอบก่าร์ดำ เนินงานในก่าร์ป้ีองกั่นก่าร์แพื่ร่์
ร์ะบาดของโร์คติดเชิ่�อไวิร์ัสโคโร์น่า 2029 (โควิิด-19) ของ มจธ. ให้�เปี็นไปีตามปีร์ะก่าศ
ของ ก่ทม. ร์วิมถ่่งก่าร์เตร์ียมควิามพื่ร์�อมของ มจธ. ในก่าร์ตั�งร์ับ เพื่่�อนำมาตร์ก่าร์ของ
ร์ัฐมาใชิ�ในก่าร์เปีิดก่าร์เร์ียนก่าร์สอน โดยมีตัวิแทนมห้าวิิทยาลัยให้�ก่าร์ต�อนร์ับ พื่ร์�อม
ทั�งให้�ข�อม้ลก่าร์ดำเนินก่าร์ นำเยี�ยมชิมพื่่�นที�ภายในมห้าวิิทยาลัย2 ก่มภาพันัธ์ 2565
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ปีณฏ่ิฐพื่ร ม่ช่้ย / อน่ิสัรณ์ จำาปีีเรือง ทุกการเติบโตในชีวิต ไม่เพียงแค่มาจาก
ความพยายามหรือความมุ่งมั่น แต่สิ่งที่
สำาคัญคือ “สร้างพลังใจด้วยตัวเราเอง” 

ร่้จัก “โรสั” 
นิโรสัโซเฟีย ภม่รพลื 
ช่�อ โรสู่ - น้ิโรสู่โซเฟีย ภมรพล น้ัก้ศัึก้ษาทุน้เพชร

พระจอมเก้ล้า ด้าน้ความเป็น้ผ่้น้ำา 
ชั�น้ปี 3 ภาควิชาวิศัวก้รรมคอมพิวเตอร์ และดำารง

ตำาแหน้�งน้ายก้องค์ก้ารน้ัก้ศัึก้ษาคน้ปัจจุบััน้
ประจำาปีก้ารศัึก้ษา 2564 

ช่วิิตในัรั้วิ มจธ. เป็นัอย่างไรบุ้าง
ย้อนไปเม่�อปี พ.ศ. 2563 โรื่สเป็นนักศึกษารืุ่่นแรื่กที่ี�ข้ึ�นชิั�นปีที่ี� 1 

มาพรื่้อมกับสถานการื่ณ์์ COVID-19 ซึ่ึ�งต้้องพบเจอกับการื่

เปลี�ยนแปลงคิรื่ั�งยิ�งใหญ่ ที่ั�งเรื่่�องข้องการื่เรื่ียน กิจกรื่รื่ม และ

ปรื่ะสบการื่ณ์์ต้่างๆในชิีว่ิต้รื่ั�ว่มหาว่ิที่ยาลัย แต้่ยังโชิคิดีที่ี�ชิ่ว่ง ปี 1 

ในเที่อมแรื่กยงัสามารื่ถเรื่ยีนในหอ้งเรื่ยีน ณ์ มหาว่ทิี่ยาลยัได ้ที่าํให้

เรื่าพอมีปรื่ะสบการื่ณ์์การื่เรื่ียนในห้องเรื่ียนและได้สนุกสนานกับ

เพ่�อนๆอย่บ่า้ง ซึ่ึ�งถอ่ว่า่เป็นคิว่ามที่รื่งจาํที่ี�ดมีากๆ ในส่ว่นข้องการื่

เข้้ารื่่ว่มกิจกรื่รื่ม กิจกรื่รื่มใดที่ี�สามารื่ถเข้้ารื่่ว่มได้โรื่สเข้้ารื่่ว่มทีุ่ก

กจิกรื่รื่มที่ั�งในสว่่นข้องภาคิว่ชิิาและรื่ะดับมหาว่ทิี่ยาลัย แต้ก็่ถอ่ว่า่

พลาดโอกาสหลาย ๆ กิจกรื่รื่มทีี่�ถ่กรื่ะงับลงเพรื่าะสถานการื่ณ์์ 

COVID-19 โรื่สจึงเปลี�ยนว่ิธีีคิิดจากเด็กที่ี�รื่อคิอยกิจกรื่รื่มหรื่่อ

ปรื่ะสบการื่ณ์์ต่้าง ๆ เข้้ามา กลายเป็นต้ั�งคิําถามกับตั้ว่เองว่่า 

“แล้วเราจะที่ําอย่างไรให้เราได้็มื่ประสบการณ์พั้ฒนาตินเอง 

พ้ร้อมืกับสร้างประสบการณ์ คิวามืที่รงจําที่่�ด็่ให้คินอื�น ๆ” 

โรื่สได้รื่่้จักกับพี� ๆ นักศึกษาทีุ่นและพี� ๆ นักกิจกรื่รื่มมากมาย สิ�ง

หนึ�งที่ี�เป็นแรื่งบันดาลใจที่ี�ที่ําให้โรื่สเล่อกเรื่ียนที่ี� มจธี. นั�นเพรื่าะ

สังคิมแบบเป็นพี�เป็นน้องข้องบางมด พี� ๆ ได้เรื่ิ�มชิว่นให้โรื่สเข้้า

มาเป็นคิณ์ะดําเนินงานโคิรื่งการื่ดี ๆ มากมาย นี�จึงเป็นจุดเรื่ิ�ม

ต้้นแรื่กทีี่�นําพาโรื่สส่่นักสร้ื่างกิจกรื่รื่มในฐานะนักศึกษาทุี่นเพชิรื่

พรื่ะจอมเกล้า ด้านคิว่ามเป็นผ่้นํา 

สําหรื่ับการื่ได้เข้้ามาเป็นสมาชิิกองคิ์การื่นักศึกษา โรื่สร่ื่้สึก

ข้อบคิุณ์นักศึกษาทีุ่กที่่านที่ี�สนับสนุนและร่ื่้สึกเป็นเกียรื่ต้ิ 

อย่างยิ�ง โรื่สได้รื่ับรื่่้ถึงปัญหาที่ี�เกิดข้ึ�นกับนักศึกษาหรื่่อสังคิม 

มจธี. และรื่ับร้่ื่ถึงศักยภาพและคิว่ามสามารื่ถข้องนักศึกษา

ที่ี�หลากหลายมากข้ึ�น ได้พบเจอและผ่านอุปสรื่รื่คิปัญหามา

มากมาย หลาย ๆ คิรื่ั�งรื่่้สึกทีุ่กข้์และที่้อ แต้่ก็ต้้องลุกเพ่�อต้่อส่้

และรื่ับม่อกับปัญหาให้ได้ โรื่สเห็นคินรื่อบข้้างก็เหน่�อยเชิ่นกัน 

นั�นทํี่าให้โรื่สร้่ื่สึกว่่าถ้าเรื่าท้ี่อนั�นจะทํี่าให้คินรื่อบข้้างข้องเรื่า

รื่่้สึกแย่ไปด้ว่ย ดังนั�นเรื่าต้้องรื่่้จักการื่สร้ื่างพลังใจด้ว่ยต้ัว่เองให้

ได้ แล้ว่ส่งต้่อพลังใจ กําลังใจ ให้คินรื่อบข้้างข้องเรื่า และโรื่สได้

รื่บัคิาํพด่หนึ�งจาก 1 ในสมาชิกิองคิก์ารื่นกัศกึษาว่า่ “พี�เชิ่�อในต้วั่

โรื่ส เพรื่าะที่ี�ผ่านมาพี�เห็นว่่าเรื่าต้ั�งใจ และพี�เชิ่�อว่่าเรื่าจะที่ําได้ 

แม้ว่่าเรื่าจะเด็กกว่่าพี� ๆ ในนี� แต้่เรื่าคิอยรื่ับฟังคิว่ามเห็นข้อง

ทีุ่กคินเสมอ พี�ถึงเล่อกให้เรื่าเป็นนายกองคิ์การื่” คิําพ่ดข้องรืุ่่น

พี�คินหนึ�งที่ําให้โรื่สรื่่้สึกอบอุ่นใจ จดจําได้อย่างดี และมีกําลังใจ 
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ในการื่ดําเนินงานต้่อไปมาจนถึงปัจจุบัน และจะต้ั�งใจดําเนินงาน

จนกว่่าจะหมดว่ารื่ะการื่เป็นสมาชิิกองคิ์การื่นักศึกษา ปรื่ะจําปี

การื่ศึกษา 2564 และจะสานต้่อปรื่ะสบการื่ณ์์ ข้้อคิิด และชิี�แนะ

แนว่ที่างส่่น้องรืุ่่นถัดไปต้่อไป ปรื่ะโยคิเม่�อสักคิรื่่่ที่ี�โรื่สหยิบมา

เพ่�อต้้องการื่ส่�อว่่าทีุ่ก ๆ เหตุ้การื่ณ์์ในชิีว่ิต้ล้ว่นผ่านปรื่ะสบการื่ณ์์

ที่ี�ดีและไม่ดี อาจมีเศร้ื่าใจหร่ื่อดีใจบ้างสลับกันไป แต้่สิ�งทีี่�เรื่า

สามารื่ถที่าํไดค้ิอ่การื่เติ้มเต็้มพลงัใจใหซึ้ึ่�งกนัและกัน และทีี่�สาํคัิญ

คิ่อ การื่สรื่้างพลังใจด้ว่ยต้ัว่เรื่าเอง แล้ว่เรื่าจะสามารื่ถผ่านพ้น 

และเดินหน้าพัฒนาต้นเองต้่อไปได้อย่างสง่างาม

จากควิามเปล่ั�ยนัแปลังท่ี่�เก่ด้ข้ึ้นัม่การปรับุตัวิอย่างไร
การื่เปลี�ยนแปลงจากสถานการื่ณ์์ COVID-19 ซึ่ึ�งที่ําให้เรื่าต้้อง

ปรื่ับพฤต้ิกรื่รื่มและการื่ใชิ้ชิีว่ิต้อย่างมากจากรื่่ปแบบปกต้ิ แต้่

สถานการื่ณ์์ที่ี�เกิดข้ึ�นไม่ได้มีเพียงแค่ิสิ�งที่ี�ไม่ดี หากเรื่ามองให้

กว่้างขึ้�นเรื่าจะเห็นสิ�งดี ๆ ที่ี�เกิดขึ้�นกับตั้ว่เรื่ามากขึ้�น เชิ่น จาก

ปรื่ะสบการื่ณ์์การื่เรื่ียนออนไลน์ต้ลอดรื่ะยะเว่ลาที่ี�ผ่านมาที่ําให้

โรื่สคิ่อย ๆ รื่่้สึกชิอบการื่เรื่ียนออนไลน์มากขึ้�น โรื่สมองว่่าการื่

เรื่ียนออนไลน์ที่ําให้โรื่สมีเว่ลาบรื่ิหารื่ชิีว่ิต้มากข้ึ�นกว่่าแต้่ก่อน ซึ่ึ�ง

สามารื่ถเรื่ียนหร่ื่อที่ํางานต่้างๆในร่ื่ปแบบข้องออนไลน์ได้ทัี่นที่ี  

อีกทัี่�งยังมองเห็นช่ิองที่างการื่หาคิว่ามรื่่้ใหม่ ๆ จากการื่เรื่ียน 

ออนไลนไ์ดม้ากมาย เรื่ยีนไดท้ี่กุที่ี�อยา่งไรื่พ้รื่มแดนที่ั�ว่โลก โรื่สมอง 

เห็นช่ิองที่างการื่จัดกิจกรื่รื่มในอนาคิต้ทีี่�แต้กต่้างไปจากร่ื่ปแบบ 

เดิม และที่ําให้เรื่ามีคิว่ามสนใจเรื่่�องเที่คิโนโลยีมากขึ้�น เพรื่าะ 

เที่คิโนโลยใีหม ่ๆ  จะสามารื่ถรื่องรื่บัพฤต้กิรื่รื่มและคิว่ามต้อ้งการื่

ข้องผ่ใ้ชิไ้ดอ้ยา่งที่ั�ว่ถึงและไรื่พ้รื่มแดนมากกว่า่ปัจจบุนั แม้จะอย่ใ่น

สถานการื่ณ์์ที่ี�อาจเกดิเหตุ้การื่ณ์์โรื่คิรื่ะบาดขึ้�นอีกคิรัื่�งโรื่สกเ็ชิ่�อว่่า

ผ่้คินจะสามารื่ถปรื่ับต้ัว่ได้ไว่และรื่ับม่อได้อย่างแน่นอน

ฝากถึังชาวิ มจธ. ท่ี่�สนัใจ แลัะอยากม่ประสบุการณ์ 
ที่่�ด้่แบุบุเด้่ยวิกับุโรส
ยังไม่สายทีี่�จะเรื่ิ�มต้้นที่ดลองที่ําสิ�งใหม่ ๆ เพ่�อคิ้นหาหร่ื่อพัฒนา
ศักยภาพข้องต้นเอง ใชิ้ชิีว่ิต้ในทีุ่ก ๆ ว่ันให้คิุ้มคิ่า ใชิ้ชิีว่ิต้ในทีุ่ก ๆ 
ชิ่ว่งเว่ลาให้เต้็มที่ี� หาคิว่ามสุข้และต้ัว่ต้นข้องต้ัว่เองให้เจอ และที่ี�
สําคิัญอย่าล่มสรื่้าง ‘พ้ลังใจ’ ให้ต้ัว่เอง แล้ว่ส่งต้่อพลังใจ กําลัง
ใจ และคิว่ามรื่่้สึกดีๆแบ่งปันให้ส่่ผ่้อ่�นกันนะคิะ สุดที่้ายนี�โรื่สข้อ
เป็นกําลังใจให้ทีุ่ก ๆ คินได้ที่ําในสิ�งที่ี�ต้ั�งใจต้ามเป้าหมายไว่้ เรื่า
ไม่จําเป็นต้้องเป็นเหม่อนใคิรื่ ข้อแคิ่เรื่าเป็นเรื่าในฉบับที่ี�ดีที่ี�สุดใน
แบบข้องต้วั่เองแลว้่เรื่าจะมคีิว่ามสุข้ ที่าํที่กุว่นัใหค้ิุม้คิา่แลว้่ว่นัหนึ�ง
เม่�อเรื่าเต้ิบโต้ข้ึ�นอดีต้ต้่างๆที่ี�ดีและรื่้ายจะเป็นเร่ื่�องเล่าที่ี�มีคิุณ์คิ่า
กับชิีว่ิต้ข้องเรื่าคิ่ะ ส่้ ๆ  นะคิะ โรื่สเป็นกําลังใจให้ทีุ่ก ๆ  คินเลยนะ

หนัที่างช่วิิต คือการที่ด้ลัอง 
สําหรื่ับโรื่สชิีว่ิต้ค่ิอการื่ที่ดลองจริื่ง ๆ คิ่ะ กว่่าเรื่าจะเป็นเรื่าใน

ว่ันนี� กว่่าเรื่าจะที่ําอะไรื่สักอย่างสําเรื่็จ กว่่าเรื่าจะรื่่้เป้าหมายใน

ชิีว่ิต้ หรื่่อกว่่าเรื่าจะต้ัดสินใจที่ําอะไรื่จรื่ิงๆจังๆสักอย่างล้ว่นมา

จากการื่ที่ดลองทํี่าสิ�งต้่างๆผ่านมามากมาย โรื่สมีคิําพ่ดข้องนัก

กว่ีที่่านหนึ�งทีี่�ชิ่�อว่่า Ralph Waldo Emerson มาฝ่ากคิ่ะว่่า 

“All life is an experiment. The more experiments 

you make the better” นั�นหมายคิว่ามว่่าชิีว่ิต้คิ่อการื่ที่ดลอง 

ยิ�งที่ดลองเรื่าจะยิ�งชิํานาญ ซึ่ึ�งโรื่สได้ใชิ้ข้้อคิิดนี�มาต้ลอด เพรื่าะ

การื่ที่ี�เรื่ามีที่ักษะ คิว่ามสามารื่ถหรื่่อปรื่ะสบการื่ณ์์ต้่าง ๆ ล้ว่น

มาจากในอดีต้เรื่าได้เรื่ิ�มต้้นที่ดลองสิ�งใหม่ ๆ ที่ี�เรื่าไม่เคิยที่ํามา

ก่อน หรื่่อการื่ที่ี�เรื่าที่ดลองสิ�งนั�นๆมาเรื่่�อย ๆ  ที่ําให้เรื่าเกิดคิว่ามรื่่้ 

คิว่ามสามารื่ถ พรื่สว่รื่รื่คิ์ หรื่่อจุดแข้็งในแบบข้องต้ัว่เรื่าคิ่ะ  

ดังนั�นไม่ว่่าการื่ทีี่�เรื่าที่ดลองที่ําอะไรื่ก็ต้ามอาจมีล้มเหลว่ หรื่่อ

สําเรื่็จกันบ้างแต้่สุดที่้ายแล้ว่ทีุ่ก ๆ การื่ที่ดลองจะคิ่อย ๆ นําพา

เรื่าไปส่่คิําต้อบหรื่่อหนที่างที่ี�เรื่าต้้องการื่คิ่ะ

ก่จกรรมอื�นัท่ี่�ได้้เข้้าร่วิมท่ี่�ได้้เรียนัรู้ แลัะพัฒนัาศัึกยภาพ
โรื่สได้รื่ับโอกาสในการื่ได้ที่ํากิจกรื่รื่มมากมายที่ั�งภายในและ

ภายนอกมหาว่ิที่ยาลัย ไม่ว่่าจะเป็น 10 ต้ัว่แที่นเยาว่ชินเข้้ารื่่ว่ม

การื่ปรื่ะชุิมสุดยอดผ้่นําอาเซึ่ียน ปี พ.ศ. 2562 ได้รัื่บการื่เล่อก

ต้ั�งให้เป็นคิณ์ะบรื่ิหารื่สภาเด็กและเยาว่ชิน เข้ต้ทีุ่่งคิรืุ่ในปี พ.ศ. 

2562-2564 ซึ่ึ�งที่าํหนา้ทีี่�ในการื่วิ่เคิรื่าะห ์บริื่หารื่ และจัดกจิกรื่รื่ม

หรื่่อลงม่อที่ําเพ่�อพัฒนาเยาว่ชินในพ่�นที่ี�ข้องเข้ต้ทีุ่่งคิรืุ่คิ่ะ รื่ว่มที่ั�ง

การื่ได้จัดโคิรื่งการื่ และกิจกรื่รื่มต้่าง ๆ ภายในมหาว่ิที่ยาลัย มี

โอกาสได้ที่ําในหลากหลายบที่บาที่ ซึ่ึ�งแต่้ละบที่บาที่ก็มีคิว่าม

แต้กต้่างและคิว่ามน่าสนใจเป็นข้องต้นเอง ได้ที่ําที่ั�งในส่ว่นข้อง

เบ่�องหน้า และเบ่�องหลัง ซึ่ึ�งถ่อว่่าต้ลอดรื่ะยะเว่ลา 2 ปีที่ี�ผ่านมา

ได้มีปรื่ะสบการื่ณ์์ทีี่�แต้กต้่างกันไปอย่างมากมาย และได้พัฒนา

ต้นเองในหลายๆมิต้ิที่ั�งที่ี�ไม่เคิยที่ํามาก่อน และที่ี�ต้นเองมีคิว่าม

ถนัดอย่่แล้ว่ให้พัฒนาเพิ�มพ่นมากยิ�งข้ึ�น

Let’s get to know “Rose - Nirosesofia Phamonpol”

“Every growth in life not just from effort or determination but the 
important thing is “Creating our own strength” 

Nirosesofia Phamonpol is the Phet Phra Chom Klao scholarship 

student - Leadership. 3rd year student, Department of Computer 

Engineering and holds the position of the current President of the Student 

Organization. Studying at KMUTT is like being in a place providing us 

the opportunity to do various things for increasing knowledge and 

developing skills as well as to conduct activities with outside 

organizations. I have also gained a good network that empowers me to 

create even greater things. Furthermore, it is important to have physical 

and mental readiness, hard skills and soft skills to reach every 

opportunity and achieve the goals set forth.  
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พีรพงษ์ ปกรณ์รัศ์มี
KMUTT New Year 2022

ปีใหม่ แบุบุ New Normal ข้องชาวิ มจธ.
ศึักราชใหม่แต่โควิิด้-19 ก็ยังไม่จากเราไปไหนั แถัมสถัานัการณ์ยังไม่แนั่นัอนัผูู้้คนัต่างหวิาด้ระแวิงกับุเช้ือโควิิด้-19 ที่่�ม่
อยู่ที่่กหนัที่่กแห่ง จะที่ำาให้เก่ด้ควิามเครียด้แลัะกด้ด้ันักับุงานัไม่มากก็นั้อย แต่มหาวิิที่ยาลััยเที่คโนัโลัย่พระจอมเกลั้าธนับุ่รี 
หรือ มจธ. ข้องเราก็ไม่นั่�งเฉยต่อเหต่การณ์ นัอกจากจะม่มาตรการที่่�ป้องการโควิิด้-19 แลัะอื�นัๆ ในัศึักราชใหม่แลั้วิ ยังม่
เซอร์ ไพร์สด้้วิยการสร้างควิามส่ข้แลัะส่สันัเลั็ก ๆ นั้อย ๆ แลัะแสด้งควิามข้อบุค่ณให้กับุชาวิ มจธ. ที่่กคนัที่่�ที่ำางานัอย่าง
แข้็งข้ันัแลัะร่วิมฟัันัฝ่าอุปสรรคจนัถัึงวิันันั่้ ผู้่านัก่จกรรมส่งที่้ายปีเก่า ต้อนัรับุปีใหม่ KMUTT New Year 2022 ข้ึ้นัในัรูป
แบุบุออนัไลันั์ ผู้่านั ZOOM Webinar เมื�อวิันัที่่� 19 มกราคม 2565 

ก่ิจก่ร์ร์มปีีให้ม่ปีีนี� มีพื่ิธีก่ร์เสน่ห้์แพื่ร์วิพื่ร์าวิทั�งสองคน วิิสาข์ 
ถ่นอมทร์ัพื่ย์ จาก่สำนัก่เคเอก่ซึ่์ และ ปีณัฏฐพื่ร์ มีชิัย จาก่ก่ลุ่ม
งานก่าร์ส่�อสาร์เชิิงก่ลยุทธ์และก่าร์ตลาด ห้ร์่อ PR มาร์่วิมสร์�าง
ควิามสนุก่แบบขำไม่ห้ยุด 

ซึ่่�งนอก่จาก่กิ่จก่ร์ร์มส่งควิามสุขผู้่านของร์างวิัลมาก่มาย
ที�ห้น่วิยงานต่าง ๆ ส่งมอบมาที�ส่วินก่ลางเพ่ื่�อจับสลาก่ให้�
บุคลาก่ร์ผู้้�ดวิงดีได�ร์ับเปี็นของขวิัญในชิ่วิงปีีให้ม่ก่ันแล�วิ ปีีนี�
มีควิามพิื่เศษัจาก่กิ่จก่ร์ร์มที�ให้�บุคลาก่ร์ มจธ. ได�ร่์วิมลุ�นกั่น
มาก่มาย อาทิ ก่ิจก่ร์ร์มตอบคำถ่ามแฟนพื่ันธุ์แท� มจธ. ที�ให้�ชิาวิ 
มจธ. ได�ตอบคำถ่ามผู่้านโปีร์แก่ร์ม Kahoot ชิิงแชิมปี์ผู้้�ที�ร้์�ล่ก่ 
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KMUTT New Year 2022 ร์้�จร์ิง เก่ี�ยวิก่ับ มจธ. ก่ันไปี แถ่มยังมีเก่ม โทร์ด่วินร์ับโชิค ให้�ได�
โทร์เข�ามาที�เบอร์์ที�ก่ำห้นด ใคร์ไวิสุดก่็ได�ร์างวิัลก่ันไปีเลย แต่แม�
จะอย้บ่�านกั่นเป็ีนส่วินให้ญ่ ชิาวิ มจธ. เร์าก็่ไม่น�อยห้น�าโทร์เข�ามา
ลุ�นกั่นจนพื่ธิกี่ร์ต�องบอก่ให้�ร์อสัญญาณแล�วิคอ่ยโทร์ก่นัเลยทเีดยีวิ 
และที�พื่ลาดไม่ได�ในเก่มสุดท�ายก็่คอ่ “The Mask Show” ไฮไลต์
ของงานปีีให้ม่ ก่าร์แสดงควิามสามาร์ถ่ของบุคคลปีร์ิศนา ผู้่าน
ห้น�าก่าก่ KMUTT Brand Attributes ปีร์ะก่อบด�วิย ห้น�าก่าก่ 
Prof – Professional ควิามเปี็นม่ออาชิีพื่ ห้น�าก่าก่ Colly -  
Collective Impact  สร์�างสิ�งที�มีผู้ลก่ร์ะทบที�ดีต่อสังคม 
ห้น�าก่าก่ Int – Integrity ย่ดมั�นและย่นห้ยัดบนควิามถ่้ก่ต�อง
และร์ับผู้ิดชิอบต่อสังคม ห้น�าก่าก่ Pi – Pioneer ควิามเปี็นผู้้�นำ 
และร์ิเร์ิ�มแนวิคิดให้ม่ๆ อย้่เสมอ และห้น�าก่าก่ ORO - Orange 
Robot ตัวิแทนของนัก่ศ่ก่ษัา และบุคลาก่ร์ที�เข�ามาเร์ียนร้์�ชิีวิิต
ใน มจธ. เพื่่�อให้�บุคลาก่ร์ได�ทายก่ันว่ิาเปี็นใคร์ ซึ่่�งเม่�อปีร์ิศนา
แต่ละท่านปีร์าก่ฏก่ายออก่มาก่็ทำเอาอ่�งก่ันไปีเลย นอก่จาก่
ควิามสามาร์ถ่สุดยอดแล�วิ ยังไม่คิดว่ิาจะมาร่์วิมสร์�างควิามสุข
ให้�ก่ันแบบนี�อีก่ด�วิย

ถ่่งแม�กิ่จก่ร์ร์ม KMUTT New Year 2022 จะเป็ีนกิ่จก่ร์ร์ม
ออนไลน์ที�ให้�ชิาวิ มจธ. ได�เข�ามาร์่วิมสนุก่กั่นผู้่านห้น�าจอ แต่
ก่็มีผู้้�เข�าร์่วิมลุ�นร์างวิัลก่ันอย่างสนุก่สนานก่วิ่า 1,200 คน ซึ่่�ง
ถ่่อเปี็นก่าร์สร์�างควิามสุข ผู้่อนคลายควิามเคร์ียดให้�ก่ับบุคลาก่ร์ 
มจธ. ในชิ่วิงก่าร์แพื่ร์่ร์ะบาดของโร์ค COVID-19 ได�อย่างดีเยี�ยม 
ต�องขอขอบคุณผู้้�บร์ิห้าร์ คณะทำงานและห้น่วิยงาน นัก่ศ่ก่ษัา 
ร์วิมถ่่งบุคลาก่ร์ มจธ. ทุก่ท่านที�สนับสนุนให้�เกิ่ดกิ่จก่ร์ร์มดี ๆ 
เชิ่นนี�ข่�นมา

กองบรรณาธิิการ

มจธ. ปรับปรุงระบบ
จอดรถอัติโนมัติิ 

อาคุารจอดรถ 1 (S2) 
สั่ ม ผ่ สั ปี ร ะ สั บั ก า ร ณ์ ร ะ บั บั จ อ ด ร ถ อ่ ต โ นิ ม่ ต ิ

ร่ ปี แบับั ให ม่  ตอบั โจที่ ย์ความ  “ ง� าย  สู่ ะดวก้ 
ปลอดภัย” ด้วย Touchless & Cashless 
Parking พื่ร้อมให้บัริการ เต็ม ร่ปีแบับัในิเดือนิ 

ก่มภาพื่่นิธ์ 2565

• รื่ะบบไม้กั�นอัต้โนมัต้ิ ด้ว่ยการื่อ่านป้ายที่ะเบียนรื่ถ 
สำหรื่ับบุคิลากรื่ที่ี�มีข้้อม่ลในรื่ะบบ
• รื่ะบบเซึ่นเซึ่อรื่์ เพ่�อรื่ับสลิป และผ่านเข้้า – ออก
ด้ว่ย QR Code สำหรื่ับบุคิคิลภายนอก

• ชิำรื่ะเงิินคิ่าบรื่ิการื่จอดรื่ถ ผ่านแอปพลิเคิชิัน บน
ม่อถ่อ (e-payment) ณ์ ต้่้ชิำรื่ะเงินชิั�น 1 อาคิารื่
จอดรื่ถ 1 (S2)
• กรื่ณ์ีที่ี�จอดรื่ถ ไม่เกิน 1 ชิั�ว่โมง สามารื่ถสแกน QR 
Code ที่ี�ที่างออกได้เลย

• กรื่อก / ปรื่บัแกไ้ข้สำรื่องข้อ้ม่ลที่ะเบยีนรื่ถไดส้ง่สดุ 
5 คิัน/คิน (แต้่ไม่สามารื่ถเข้้าใชิ้งานในรื่ะบบจอดรื่ถ
พรื่้อมกันได้)
• แจ้งคิว่ามปรื่ะสงคิ์ข้อจอดรื่ถในพ่�นที่ี�สำหรื่ับบุคิคิล
ภายนอก
• ต้รื่ว่จสอบสิที่ธีิ�การื่เข้้าใชิ้รื่ะบบจองรื่ถด้ว่ยต้นเอง

ลด็การสัมืผัส

การชุำระเงิน 

บริการอื�น ๆ ผ่านเว็บไซติ์

1
2

3
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Online Consultation 
Service

 1. Inform consent of your university email address.
 2. Download OOCA application
 3. Register with KMUTT email address: @kmutt.ac.th

Students who would like to receive 
this service are requested to 
complete a consent form in order 
to grant permission on the use of 
their university email address. This 
information will be imported to 
OOCA system every Monday;  
therefore, students can download 
OOCA application and register for 
service from Tuesday onwards. 

Students must inform their consent to grant permission on 
the use of their university email address before using the 
application.
• Step 1  Download and install OOCA application.

• Step 2  Open the applicationand choose your preferred 
language. Choose “Register” 
• Step 3   Fill in your university email address “@kmutt.ac.th”, 

then accept terms and condition and click “Continue”

• Step 4  The system will send verification email to your 

registered email. 

• Step 5  Fill in the OTP sent to your email in the password 

box, then click “Login” (Failure to complete this step within 

5 minutes, you will require to entirely fill in your information again.) 

• Step 6  After completing all information, click “Continue”

• Step 7  After completing all information, click “Continue” 

• Step 8  Choose “Make Appointment” and confirm. 

 1. Students must inform their consent  to grant permission 
on the use of their university email address before using  
the application. 
2. Email address used for register must be university email 
address (@kmutt.ac.th) only. 

In case that students followed these two steps and still 
cannot receive the service, please contact the Student Affairs 
Office via inbox of the Office’s Facebook page.

The University provides mental health consultation service through the OOCA online  application for students to consult 
their mental health problem with psychologist and psychiatrist. This service is available for all student 
regardless of degree level. Students can make an appointment with more than 50 psychologists and psychiatrists; 
 this service is available 24/7 and free of charge. 

How to receive OOCA

Students wishing to use OOCA

8 Steps to use OOCA 

In case any problems occur, 
students  can follow these steps: 

      For more information: 
 Student Affairs Office (Ms. Pornpilin) 
 0-2470-8113           SAO.KMUTT

We care for our  students 
and would like  to give 
courage to all KMUTT 
students.  We will get 

through  this crisis
together. 

Demonstration video 
of OOCA application:

https://bit.ly/3ll826X
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นัยรัตน์ วงษ์เวทย์

ตลัอด้ระยะเวิลัาที่่�ผู่้านัมาที่่�ร่วิมสรา้งสงัคมสเ่ขี้ยวิในัปี 2564 แลัะจะร่วิมเด้น่ัหน้ัาสรา้งมหาวิิที่ยาลััยสเ่ขี้ยวิอย่างยั�งยนืัท่ี่�มก่ารพัฒนัา 
อย่างต่อเนัื�องให้เก่ด้ควิามยั�งยืนัข้ึ้นัภายในัมหาวิิที่ยาลััย โด้ยได้้พัฒนัาระบุบุการจัด้การพลัังงานั ส่�งแวิด้ลั้อมควิามปลัอด้ภัยแลัะ
ใส่ใจต่อส่ข้ภาพ พร้อมส่งเสริมให้เก่ด้การนัำาระบุบุไปสู่การปฏิ่บุัต่ให้ครบุที่่กหนั่วิยงานัภายในัมหาวิิที่ยาลััย เพ่�อเป็นัตัวิอย่างที่่�ด้่ให้
กับุนัักศึึกษาบุ่คลัากรแลัะช่มชนัรอบุข้้างได้้ยึด้ถัือแลัะนัำาไปปฎ่ิบุัต่ให้เก่ด้ประโยชน์ัต่อช่มชนัสังคมประเที่ศึชาต่ แลัะม่เป้าหมายหลััก
ในัการสร้างระบุบุการเรียนัรู้ให้กับุนัักศึึกษาที่่กระดั้บุในัการท่ี่�จะนัำาควิามรู้ ไปช่วิยเหลัือช่มชนัแลัะสังคมโด้ยผู่้านัก่จกรรมที่่�ต้อง 
มก่ารลังมือปฏิบุ่ต่ัเพ่�อใหเ้หน็ัผู้ลัอย่างเป็นัรปูธรรม รวิมถังึการปลูักจติสำานักึด้า้นัการอนัรั่กษพ์ลัังงานั ส่�งแวิด้ล้ัอมควิามปลัอด้ภัย
ใส่ใจต่อส่ข้ภาพให้กับุนัักศึึกษาข้องมจธ.เพ่�อให้ม่ Green Heart แลัะเป็นั Change Agent ในัการที่่�จะนัำาควิามรู้ควิามเข้้าใจในัด้้านั 
การอนั่รักษ์พลัังงานั ส่�งแวิด้ลั้อมควิามปลัอด้ภัยแลัะใส่ใจต่อส่ข้ภาพเหลั่านั่้ไปเผู้ยแพร่แลัะข้ยายผู้ลัต่อช่มชนัแลัะสังคมในัวิงกวิ้าง 
เพ่�อสร้างควิามยั�งยืนัที่่�แที่้จริงให้เก่ด้ข้ึ้นัในัสังคม

ข้อข้อบัคุณ์ประชาคม มจธ. และ Green Heart Team
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ในโอกาสได�รับปร�ญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย�
ดร.ชิต เหล�าวัฒนา

ผู�ก�อตั้งและที่ปร�กษา
สถาบันว�ทยาการหุ�นยนต�ภาคสนาม (ฟ�โบ�)
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุร�

สาขาว�ชาว�ศวกรรมเคร�่องกล จากมหาว�ทยาลัยบูรพา
ประจำป�การศึกษา 2562

อัครพันธ ทว�ศักดิ์ มนัสกว�น ภูภิญโญกุล และสุภาวดี ภูสนาม

ควารางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1
มดอาสา สูภัยโคว�ด-19
พลิกว�กฤตสูโอกาสการสรางความมั่นคงทางดานอาหาร

นักศึกษาผูนำ GREEN HEART

จัดข�้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2565 ณ มหาว�ทยาลัยราชภัฏบุร�รัมย

ขอแสดงความยินดีกับ

โดยศูนย EESH และกลุมงานชวยเหลือทางการเง�น
แกนักศึกษาเปนที่ปร�กษา

เปาหมายที่ 2
บรรลุความมั่นคงทางอาหาร 

เปาหมายที่ 3
การมีสุขภาพและความเป�นอยู�ที่ดี 

เปาหมายที่ 12
การสร�างรูปแบบการบร�โภคและผลิตที่ยั่งยืน

เปาหมายที่ 17
การสร�างเคร�อข�ายเพ�่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน

การแขงขันโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน
ระดับชาติ ประจำป 2565
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ณัฐเศ์รษฐ์ ภิรมย์เศ์รษฐกุล โลืกไม่่ได้ห้นีไปไห้น
ก้าวช้าๆ นะชีวิติ...

Slow Life .. เป็นัการใช้ช่วิิตแบุบุไม่เร่งรีบุ ยึด้หลัักพอเพ่ยง เป็นัเที่รนัด้์การใช้ช่วิิตแนัวิใหม่ที่่�กำาลัังเป็นัที่่�น่ัยม ฟัังดู้เป็นั
เรื�องง่าย แต่จริงๆ ก็ไม่ง่ายสำาหรับุคนัท่ี่�อยู่ในัย่คปัจจุบุันัที่่�เต็มไปด้้วิยควิามสับุสนัวุ่ินัวิาย การใช้ช่วิิตแบุบุช้าแต่ชัวิร์เพ่�อ
ช่วิิตแสนัส่ข้ สามารถัเริ�มต้นัง่าย ๆ ด้ังนั่้

 แล้วัคุุณจะพบวั่า ชีีวัิติคุุณจะมีคุวัามสุขข้�นอีกีเยอะ ..

ที่ำอะไรื่ให้น้อยลง แที่นที่ี�จะที่ำอะไรื่หลายอย่างใน
เว่ลาพรื่้อมๆกัน ให้เล่อกที่ำสิ�งสำคิัญที่ี�สุดเพียงอย่าง
เดียว่ และเก็บเรื่่�องอ่�น ๆ ไว่้ก่อน

แคิ่ที่ำอะไรื่ให้ชิ้าลงอาจไม่เพียงพอ แต้่ต้้องมีสต้ิอย่่
กับปัจจุบัน เม่�อไหรื่่ที่ี�คิิดฟุ้งซึ่่านให้ดึงต้ัว่เองกลับมา
อย่ก่บัปจัจบุนัเรื่ว็่ที่ี�สดุ การื่มสีต้จิะที่ำใหไ้มค่ิดิฟุง้ซึ่า่น 
ไม่คิิดรื่้ายกับต้ัว่เองและคินอ่�น

หันมาชิ่�นชิมกับคิว่ามงดงามข้องธีรื่รื่มชิาต้ิรื่อบข้้างบ้าง 
แที่นที่ี�จะอุดอ้่นอนต้ากแอรื่์อย่่แต้่ในบ้าน หาเว่ลาออก
มาเดินเล่นในสว่นเพ่�อส่ดอากาศบรื่ิสุที่ธีิ� หรื่่อที่ำกิจกรื่รื่ม
กลางแจ้ง เชิ่น การื่เดิน ว่่ายน�ำ หรื่่อข้ี�จักรื่ยาน เพ่�อให้
รื่่างกายได้สัมผัสกับสายลมแสงแดดบ้าง

ส่ดลมหายใจเข้้าลึก ๆ เม่�อไหรื่่ก็ต้ามที่ี�รื่่้สึกว่่าเรื่่งรื่ีบและ
เหน่�อยหอบ ลองส่ดหายใจเข้้าออกลึกๆ ซึ่ัก 2-3 คิรัื่�ง 
รื่ับรื่องว่่าจะรื่่้สึกผ่อนคิลายข้ึ�นอย่างเหล่อเช่ิ�อ และถ้าจะ
ให้ได้ผลยิ�งข้ึ�น คิว่รื่มีสต้ิกับทีุ่กลมหายใจเข้้าออก 

คิ่อย ๆ เคิี�ยว่เพ่�อรื่ับรื่่้รื่สสัมผัสคิว่าม
อรื่่อยข้องอาหารื่แต่้ละเมน่ จะสร้ื่าง
คิว่ามรื่่�นรื่มย์ให้ชิีว่ิต้มากกว่่าการื่ที่าน
เรื่็ว่ ๆ เพ่�อให้อิ�ม

 นอกจากจะที่ำให้เคิรื่ียดน้อยลงยังชิ่ว่ยลดการื่เกิด
อุบัต้ิเหตุ้ด้ว่ย แที่นที่ี�จะเคิรื่ียดกับการื่จรื่าจรื่บนที่้อง
ถนน ลองเปิดเพลงคิลอเบา ๆ เพ่�อผ่อนคิลายอารื่มณ์์

ใส่ใจคิรื่อบคิรัื่ว่ เพ่�อนฝ่่ง และคินรื่อบ
ข้้างให้มากข้ึ�น หมั�นแสดงคิว่ามห่ว่งใย
และเอ่�ออาที่รื่ต้อ่คินรื่อบข้า้งดว้่ยคิว่าม
จรื่ิงใจอย่างสม�ำเสมอ

ปิดม่อถ่อและอุปกรื่ณ์์ไฮ้เที่คิทุี่กอย่างในช่ิว่งวั่นหยุด 
เปน็การื่ยากที่ี�จะใชิช้ิวี่ติ้แบบพอเพยีงถา้ยงัวุ่น่กบัการื่
เล่นโซึ่เชิียลมีเดีย หรื่่อเชิ็กอีเมลที่ั�งว่ัน

ไม่ว่่าคิุณ์จะที่ำอะไรื่ ข้อให้ที่ำด้ว่ยคิว่ามสุข้
และคิว่ามเต้็มใจ แม้แต้่เรื่่�องเล็ก ๆ น้อย ๆ 
คิณุ์กส็ามารื่ถหาคิว่ามรื่่�นรื่มย์ได ้แคิเ่ปลี�ยน
มุมมองใหม่อะไรื่ ๆ ก็เปลี�ยน

ติ้องโฟกัสสิ�งที่่�ที่ำให้มืากข่�น

มื่สติิเวลาที่ำอะไรก็ติามื

เปล่�ยนพ้ฤติิกรรมืใหมื่

ขจัด็คิวามืเคิร่ยด็ รับประที่านอาหารให้ชุ้าลง

ขับรถชุ้า ๆ อย่างมื่สติิ

คินรอบติัวคิือสิ�งสำคิัญ

ปิด็ชุ่องที่างสื�อสารในวันหยุด็

เริ�มืติ้นมื่คิวามืสุขกับสิ�งง่าย ๆ

ข้อบัคุณ์ข้้อม่ล : โรงพยาบัาลก้รุงเทพพัทยา
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กองบรรณาธิิการ

รศั. ดร. ยศัพงษ์ ลออน้วล

ที่ำาควิามเข้้าใจ
Sustainable  
Entrepreneurial 
University 
ผู้่านัการพูด้ค่ยกับุผูู้้ช่วิยอธ่การบุด้่

ฝ่ายพัฒนัาควิามยั�งยืนั

ควิามหมายการเป็นั Sustainable Entrepreneurial 
University ข้อง มจธ. 
ในมมุมองผมคิอ่ เรื่ามองภาพมหาวิ่ที่ยาลยัช่ิว่งแรื่กจะเน้นในเรื่่�อง
การื่เรื่ียนการื่สอนอย่างเดียว่ ต้่อมาก็พัฒนาให้เรื่ิ�มมีการื่ที่ํางาน
ว่ิจัย ไม่ใชิ่แค่ิสอนหนังส่อ มหาวิ่ที่ยาลัยจึงเรื่ิ�มเปลี�ยนไปถึงขั้�นทีี่�
ต้อ้งสามารื่ถสรื่า้งหรื่อ่พฒันานว่ตั้กรื่รื่มได ้นอกจากนั�นนว่ตั้กรื่รื่ม
ต้อ้งถ่กนําไปใชิไ้ดจ้ริื่ง อกีทัี่�งมหาวิ่ที่ยาลัยกต้็้องมส่ีว่นร่ื่ว่มกบัผ้่คิน
ที่ี�เกี�ยว่ข้้องมากข้ึ�น เรื่าต้้องมี Engagement กับนักศึกษาในการื่
ที่ี�จะพัฒนาเข้าไม่ใชิ่แคิ่ในห้องเรื่ียน และต้้องมีการื่ว่ิจัยที่ี�ที่ําให้
เกิดการื่ใชิ้งานจริื่ง สามารื่ถนําคิว่ามร้่ื่ข้องเรื่ามาที่ํางานรื่่ว่มกับ
คินในพ่�นที่ี�ได้ด้ว่ย

พอมหาว่ทิี่ยาลยัเข้า้ส่ย่คุิ 3.0 ก็ต้้องการื่สร้ื่างนวั่ต้กรื่รื่มทีี่�สามารื่ถ 
นําไปใชิ้ได้จรื่ิง จึงมีการื่นิยามคิําข้ึ�นโดยใชิ้คิําว่่า “Sustainable 
Entrepreneurial University” (SE-U) คิ่อ “มืหาวิที่ยาลัย
นักคิิด็นักพั้ฒนาที่่�ทุี่กคินมื่จิติสําน่กและการกระที่ําเสมืือนผ้้
ประกอบการ โด็ยมืุ่งสร้างนวัติกรรมืที่่�เป็นมืิติรกับสิ�งแวด็ล้อมื
และการมื่ส่วนร่วมืที่างสังคิมืที่่�ทํี่าให้เกิด็ผลลัพ้ธ์ที่่�มื่คุิณค่ิา 
บนฐานการคิิด็และการจัด็การเชุิงระบบ ซ่�งส่งเสริมืให้เกิด็
คิวามืสามืารถในการด็ํารงอย้่และการพ้ัฒนาอย่างยั�งยืนของ
มืหาวทิี่ยาลัยและสงัคิมื” ถา้พด่ใหเ้ข้า้ใจงา่ย ๆ  ค่ิอเรื่าคิดิเหมอ่น
ผ่้ปรื่ะกอบการื่ สรื่้างนว่ัต้กรื่รื่มที่ี�เป็นมิต้รื่กับสิ�งแว่ดล้อมและมี
ส่ว่นร่ื่ว่มที่างสังคิม เพ่�อสร้ื่างผลลัพธ์ีสร้ื่างบางอย่างทีี่�มีคุิณ์ค่ิา
ให้กับปรื่ะเที่ศ แล้ว่เรื่าก็หว่ังว่่ามันจะที่ําให้เรื่าเกิดคิว่ามยั�งย่น 
หมายคิว่ามว่่า จะส่งเสรื่ิมให้มนุษย์สามารื่ถดํารื่งอย่่ได้ ในข้ณ์ะ
เดียว่กันก็เป็นการื่พัฒนาอย่างยั�งย่นข้องมหาวิ่ที่ยาลัยและสังคิม
ไปพร้ื่อมกัน การื่ทีี่�มหาวิ่ที่ยาลัยเรื่าไปช่ิว่ยให้ผ้่อ่�นเกิดคิว่าม
ยั�งย่น ก็จะชิ่ว่ยส่งเสรื่ิมให้ มจธี. ยั�งย่นด้ว่ยเชิ่นกัน แต้่แน่นอน
มหาวิ่ที่ยาลัยจะต้้องมีศักยภาพ และต้้องมั�นใจว่่าเรื่าสามารื่ถทีี่�
จะคิว่บคิุมสิ�งที่ี�เรื่าที่ําได้ 

ที่่�มา แลัะควิามสำาคัญข้องการผู้ลัักด้ันัให้เก่ด้ 
Sustainable Entrepreneurial University

ผมคิิดว่่าเรื่าต้้องตั้�งเปา้ว่่าเรื่าจะต้้องเปน็ Impact University คิอ่
สามารื่ถเปน็ที่ี�พึ�งข้องสงัคิมได้ เรื่าจงึต้อ้งเข้า้ใจหลกัการื่เร่ื่�องข้อง
การื่พัฒนาอย่างยั�งย่นบว่กกับการื่ใชิ้คิว่ามเป็น Sustainable 
Entrepreneurial University ที่ี�มหาว่ิที่ยาลัยเห็นคิว่ามสําคิัญ
เพรื่าะว่่าเป็นอีกก้าว่หนึ�งข้องมหาว่ิที่ยาลัยที่ี�จะข้ับเคิล่�อนไป 
คิําว่่า “Entrepreneurial University” มันใหญ่กว่่าคิําว่่า 
Innovation เพรื่าะการื่สรื่้างนว่ัต้กรื่รื่มเพียงอย่างเดียว่ อาจจะ
ยงัไมใ่ชิค่ิาํต้อบ แต้ก่ารื่สรื่า้งนว่ตั้กรื่รื่มที่ี�เป็นมติ้รื่กบัสิ�งแว่ดล้อม 
และมีส่ว่นรื่่ว่มกับสังคิม ซึ่ึ�งในแง่ข้องข้องการื่ที่ี�มหาว่ิที่ยาลัยจะ
เดนิหนา้เปน็ SE-U ข้ึ�นมา กจ็ะมบีรื่บิที่เร่ื่�องข้อง Sustainability 
เข้้ามามีส่ว่นสําคิัญที่ี�จะผลักดันให้เกิดข้ึ�น โดยเรื่าไม่ที่ิ�งเรื่่�องการื่
เรื่ียนการื่สอน และงานวิ่จัย เรื่าจึงต้้องการื่ผลักดันให้เกิดการื่
เปลี�ยนแปลง 5 ด้าน ดังนี�

1. สร้ื่าง Sustainability Change Agent คิ่อ เรื่าอยากให้
บุคิลากรื่ที่ี�เกี�ยว่ข้้องกับมหาว่ิที่ยาลัยเป็นผ้่เปลี�ยนแปลงเพ่�อให้
เกิดคิว่ามยั�งย่น 

2. สรื่้างงานว่ิจัยที่ี�มี Impact คิ่อ งานว่ิจัยต้้องเอาไปใชิ้ได้จรื่ิง 
และต้้องสรื่้างผลกรื่ะที่บที่ี�ดีให้กับสังคิมในว่งกว่้าง
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3. เข้้าไปมีส่ว่นรื่่ว่มกับชิุมชิน สรื่้าง Social Engagement คิ่อนํา
องคิ์คิว่ามรื่่้ที่ี�มีไปที่ํางานรื่่ว่มกันกับผ่้ปรื่ะกอบการื่ ภาคิรื่ัฐหรื่่อ
เอกชิน เพ่�อทีี่�จะช่ิว่ยแก้ปัญหาคุิณ์ภาพชีิว่ิต้ในชุิมชินไปพร้ื่อม ๆ 
กัน เป็นต้ัว่เรื่่งให้เกิดการื่แก้ปัญหาชิ่องว่่างข้องคิว่ามเหล่�อมล้ํา
ในสังคิมไที่ย

4. บรื่ิหารื่จัดการื่พ่�นที่ี�มหาว่ิที่ยาลัยใหเป็น Smart University 
and Green Campus 

5. มีรื่ะบบการื่การื่จัดการื่มหาว่ิที่ยาลัยที่ี�ยั�งย่น 

ที่ั�ง 5 ด้านนี�เป็นสิ�งที่ี�เรื่ามองว่่ามันค่ิอการื่ผลักดันเรื่่�องคิว่าม
ยั�งย่นในมหาว่ิที่ยาลัย และก็จะที่ําให้ผ้่อ่�นยั�งย่นไปด้ว่ยพร้ื่อม 
ๆกัน นอกจากนี�เรื่ามีอีกหนึ�งเป้าหมายค่ิอ การื่เป็น Carbon 
Neutrality ในปี 2040 ถ่อว่่าเป็น Agenda Base ที่ี�รื่ะดับโลกที่ํา
กัน เพรื่าะฉะนั�นเรื่าก็จะเรื่ิ�มลดการื่ปล่อยคิาร์ื่บอน ที่ําให้การื่ใชิ้
งานมีปรื่ะสิที่ธิีภาพส่งและคิุ้มคิ่าที่ี�สุด หรื่่อเปลี�ยนไปใชิ้พลังงาน
หมุนเว่ียน ข้ณ์ะเดียว่กันคิารื่์บอนก็สามารื่ถถ่กด่ดซึ่ึมได้จากการื่
ปลก่ต้้นไม้ เรื่าจงึเรื่ิ�มมีการื่ปล่กต้น้ไมก้นั มนักจ็ะสมดลุกนัรื่ะหว่่าง
สิ�งที่ี�เรื่าปลอ่ยออกมากบัสิ�งที่ี�เรื่าปล่กเพิ�ม และถา้หากเรื่าไปที่าํงาน
กับชุิมชินและสังคิม เรื่าอาจสามารื่ถช่ิว่ยลดการื่ปล่อยพลังงาน
คิารื่์บอนในชิุมชินได้ 

แนัวิที่างการข้ับุเคลัื�อนัข้องมหาวิิที่ยาลััย
การื่พฒันามหาวิ่ที่ยาลยัใหเ้กดิคิว่ามสามารื่ถส่่คิว่ามยั�งย่นทีี่�ทํี่าให้
เกดิสมดลุในมติิ้คินในสงัคิม สิ�งแว่ดล้อมทีี่�อาศยั และคิว่ามรุ่ื่งเรื่อ่ง
ข้ององคิก์รื่ (Cultivating the Sustainability) กลไกและแนว่ที่าง
การื่ข้ับเคิล่�อนอย่างเป็นรื่ะบบต้้องดําเนินการื่ทีุ่กพ่�นที่ี�การื่ศึกษา
ข้อง มจธี. ที่ั�งรื่ะดับนโยบายและปฏิิบัต้ิการื่  โดยมีการื่

1. Sustainability Committee ปรื่ะกอบด้ว่ย คิณ์ะกรื่รื่มการื่
พัฒนา มจธี. เพ่�อการื่พัฒนายั�งย่น และคิณ์ะกรื่รื่มการื่และคิณ์ะ
ที่ํางานข้ับเคิล่�อนนโนบายการื่ปล่อยคิารื่์บอนสุที่ธีิเป็นศ่นย์

2. Sustainability Team ปรื่ะกอบด้ว่ย คิณ์ะที่ํางานด้านการื่
สรื่้างการื่มีส่ว่นร่ื่ว่มข้องนักศึกษา คิณ์ะทํี่างานด้านการื่สร้ื่าง
ผลกรื่ะที่บจากผลงานวิ่จัยและนวั่ต้กรื่รื่ม คิณ์ะทํี่างานการื่สร้ื่าง
การื่มีส่ว่นรื่่ว่มกับชิุมชิน คิณ์ะที่ํางานด้านโคิรื่งสรื่้างพ่�นฐานและ
สภาพแว่ดล้อมที่ี�เป็นมิต้รื่กับสิ�งแว่ดล้อม คิณ์ะที่ํางานสรื่้างสรื่รื่คิ์
รื่ะบบการื่บรื่ิหารื่ที่ี�ยั�งย่น และคิณ์ะที่ํางานการื่ปรื่ะสานงานแบบ 
บ่รื่ณ์าการื่

3. KMUTT’s SDGs Roadmap ปรื่ะกอบด้ว่ย การื่เชิ่�อมโยง
เป้าหมายการื่พัฒนาที่ี�ยั�งย่นกับแผนกลยุที่ธี์ มจธี. ฉบับที่ี� 13
4. PR Sustainability ปรื่ะอบดว้่ย KMUTT Website Sustain-
ability, KMUTT Inside Magazine ,KMUTT Newsletter, 
KMUTT Facebook  และ VDO : KMUTT 5 Strategic Goals 
for KMUTT Sustainability 

ซึ่ึ�งมีกรื่อบแนว่ที่างการื่ดําเนินงาน มจธี. เพ่�อการื่พัฒนาคิว่าม
ยั�งย่น ได้แก่ 

• การื่สรื่้างการื่ต้รื่ะหนักรื่่้ 
• การื่ต้ิดต้ามผล และปรื่ะเมินการื่ข้ับเคิล่�อนการื่พัฒนาที่ี�ยั�งย่น 
• สรื่้างภาคิีการื่พัฒนา ปรื่ะชิาคิม มจธี. ทีุ่กภาคิส่ว่นมีส่ว่นรื่่ว่ม
ในการื่ข้ับเคิล่�อนเป้าหมายการื่พัฒนาที่ี�ยั�งย่น มจธี.
• การื่เชิ่�อมโยงเปา้หมายการื่พฒันาทีี่�ยั�งย่นกบัแผนกลยทุี่ธ์ี มจธี. 
ฉบับที่ี� 13
• สรื่า้งกลไกการื่ขั้บเคิล่�อนการื่พฒันาที่ี�ยั�งย่น รื่ะดบันโยบายและ
ปฏิิบัต้ิรื่่ว่มบ่รื่ณ์าการื่การื่ข้ับเคิล่�อนที่ั�ง 6 คิณ์ะที่ํางาน
• การื่จัดที่ําโคิรื่งการื่/กิจกรื่รื่มการื่พัฒนาเพ่�อบรื่รื่ลุเป้าหมาย
การื่พัฒนาที่ี�ยั�งย่น 

ฝากถัึงประชาคมผูู้้ม่ส่วินัร่วิมในัเรื�องนั่้
เรื่่�องข้องคิว่ามยั�งยน่มนัเป็นเรื่่�องทีี่�เปน็กรื่ะแส เม่�อกรื่ะที่าํแลว้่จะ
เกิดผลดี แต้่ว่่าเรื่าต้้องด้ว่ยคิว่ามเข้้าใจ ผมเชิ่�อว่่า มจธี. ที่ําเรื่่�อง
คิว่ามยั�งย่นมาต้ลอด 50 – 60 ปี เพียงแต้่ว่่าว่ันนี�ทีุ่กคินในโลก
เรื่ิ�มต้รื่ะหนักถึงเรื่่�องข้อง Sustainability มากข้ึ�น อยากจะฝ่าก
ถึงทีุ่กคินใน มจธี. มีส่ว่นรื่่ว่มที่ั�งหมดในการื่ที่ี�จะที่ําให้เกิดคิว่าม
ยั�งย่นในมหาว่ิที่ยาลัย มันไม่ใด้เป็นงานข้องคินใดคินหนึ�งเลย
อยากจะเชิิญชิว่น ที่่านที่ี�มีไอเดียที่ี�มีปรื่ะโยชิน์ต้่อมหาว่ิที่ยาลัย
หรื่่อต้่อปรื่ะเที่ศในเรื่่�องข้องการื่พัฒนาที่ี�ยั�งย่น ก็สามารื่ถมาพ่ด
คิุยหารื่่อกับผมหร่ื่อที่ีมงานได้ เรื่าพร้ื่อมที่ี�จะสรื่้างเคิรื่่อข่้ายที่ั�ง
ภายในมหาว่ิที่ยาลัยข้องเรื่าเอง และเคิรื่่อข้่ายภายนอก เพ่�อให้
เกิดคิว่ามรื่่ว่มม่อทีี่�นําไปส่่การื่พัฒนาที่ี�ยั�งย่นข้อง มจธี. ต้่อไป 
ในอนาคิต้
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ซึ่่�งในปีร์ะเทศไทย ก่็เร์ิ�มให้�ควิามสนใจเก่ี�ยวิก่ับข�อม้ลส่วินบุคคล
มาก่ข่�น จ่งได�ออก่พื่ร์ะร์าชิบัญญัติคุ�มคร์องข�อม้ลส่วินบุคคล 
พื่.ศ. 2562 ห้ร์่อ “PDPA” ซึ่่�ง PDPA ย่อมาจาก่ Personal Data 
Protection Act B.E. 2562 (2019) เปี็นก่ฎห้มายวิ่าด�วิยก่าร์
ให้�สิทธิ�ก่ับเจ�าของข�อม้ลส่วินบุคคล สร์�างมาตร์ฐานก่าร์รั์ก่ษัา
ข�อมล้สว่ินบคุคลให้�ปีลอดภยั และนำไปีใชิ�ให้�ถ่ก้่วิตัถ่ปุีร์ะสงคต์าม 

คำยินยอมที�เจ�าของข�อมล้ส่วินบคุคลอนญุาต โดยก่ฎห้มาย PDPA 
Thailand (พื่.ร์.บ.คุ�มคร์องข�อมล้ส่วินบคุคล) ได�ปีร์ะก่าศไวิ�ในร์าชิ
ก่ิจจานุเบก่ษัา เม่�อวิันที� 27 พื่ฤษัภาคม 2562 และปีัจจุบันได�
ถ่้ก่เล่�อนให้�มีผู้ลบังคับใชิ�ในวิันที� 1 มิถุ่นายน 2565

มห้าวิิทยาลัยเทคโนโลยีพื่ร์ะจอมเก่ล�าธนบุรี์ (มจธ.) เองก่็ให้�
ควิามสำคัญ และตร์ะห้นัก่ถ่่งควิามสำคัญของข�อม้ลส่วินบุคคล
เชิ่นก่ัน และต่�นตัวิก่ับ พื่ร์ะร์าชิบัญญัติคุ�มคร์องข�อม้ลส่วินบุคคล 
พื่.ศ.2562 ห้ร์อ่วิา่ “PDPA” นี�เชิน่ก่นั โดยได�มกี่าร์จดัก่จิก่ร์ร์มชิ่�อ
วิ่า KMUTTWORKS เม่�อเร์็วิ ๆ นี� ในห้ัวิข�อ “พ.ร.บุ.คุ้มครอง
ขุ้อมูลสั่วันบุุคคลฯ (PDPA) เกีี�ยวัขุ้องกีับุคุณหร้อไม่” ข่�น ผู้่าน
ชิ่องทาง ZOOM, Facebook Live ทางเพื่จ KMUTTWORKS 
เพื่่�อให้�ทุก่ท่านใต�ตร์ะห้นัก่ถ่่ง พื่.ร์.บ.คุ�มคร์องข�อม้ลส่วินบุคคลฯ 
(PDPA) ใคร์บ�างที�เก่ี�ยวิข�อง ส่งผู้ลก่ร์ะทบต่อสายงาน อาชิีพื่ใด
บ�าง และที�สำคัญเม่�อพื่ร์ะร์าชิบัญญัติฉบับนี�มีผู้ลบังคับใชิ�ในวิันที� 
1 มิถุ่นายน 2565 ใคร์บ�างต�องปีร์ับตัวิ ต�องเร์ียนร์้�พื่ัฒนาทัก่ษัะ
อะไร์เพิื่�มบ�าง ห้ร่์อ องค์ก่ร์ใดต�องปีรั์บตวัิอยา่งไร์เพ่ื่�อให้�พื่ร์�อมต่อ
ก่าร์บังคับใชิ� พื่.ร์.บ.คุ�มคร์องข�อม้ลส่วินบุคคลฯ (PDPA) ดำเนิน
ร์ายก่าร์โดย ดร์.อร์ก่ญัญา เยาห้ะร์ ีผู้้�ชิว่ิยอธกิ่าร์บดฝี่า่ยนวิตัก่ร์ร์ม
ก่าร์เร์ียนร์้�ตลอดชิีวิิต

โดยได�ร์ับเก่ียร์ติจาก่วิิทยาก่ร์ผู้้�เชิี�ยวิชิาญ ทั�ง 3 ท่าน ได�แก่่

ผศ. ศุภวััชิร์ มาลานนที่์ อาจาร์ย์ปีร์ะจำบัณฑิิตวิิทยาลัยก่าร์
จัดก่าร์และนวิัตก่ร์ร์ม (GMI) อาจัารย์กีิติติิพงศ์ วัะระที่รัพย์  
อาจาร์ย์ปีร์ะจำคณะเทคโนโลยีสาร์สนเทศ และคุณมนติรี 
สัถาพรกีลุ ผู้้�เชิี�ยวิชิาญดแ้ลข�อมล้สว่ินบคุคล บร์ษัิัท โทเทิ�ล แอค็เซึ่็ 
 คอมมน้เิคชิั�น จำก่ดั (มห้าชิน) มาร่์วิมเปีน็ตวัิแทนในก่าร์ให้�ข�อมล้ 
ควิามร์้�และข�อแนะนำที�เกี่�ยวิข�องก่ับพื่ร์ะร์าชิบัญญัติคุ�มคร์อง
ข�อม้ลส่วินบุคคล พื่.ศ. 2562 ร์วิมถ่่งตอบปัีญห้าซัึ่ก่ถ่ามจาก่ผู้้�
เข�าร์่วิมฟังบร์ร์ยายอีก่ด�วิย

เมื�อเที่คโนัโลัย่เปลั่�ยนัแปลัง ที่ำาให้ส่งผู้ลัต่อพฤต่กรรมผูู้้บุริโภคท่ี่�ต้อง
ปรบัุเปลั่�ยนัตาม ปฏ่ิเสธไม่ได้้เลัยว่ิาย่คน้่ัคือ ย่คข้องข้้อมลูั ท่ี่กการกระ
ที่ำาไม่ว่ิาจะข้ยับุไปที่างไหนั ที่ก่อย่างล้ัวินัเป็นัข้้อมูลัไปหมด้ หลัายท่ี่านั
อาจจะเคยได้้ย่นัว่ิา “ผูู้ท่้ี่�ถัอืครองข้้อมลูัมากท่ี่�สด่้ คอืผูู้ท่้ี่�ม่อำานัาจต่อ
รองมากที่่�ส่ด้” จะยกตัวิอย่างท่ี่�เห็นัได้้ชัด้แลัะใกล้ัตัวิก็คือ Google, 
Facebook ฯลัฯ ในัม่มข้องธ่รก่จหรือภาคอุตสาหกรรม ข้้อมูลัการ
ซ้ือ-ข้ายข้องลูักค้า ข้้อมูลัการสั�งซื้อข้องวัิตถั่ด้่บุ ข้้อมูลัการสต๊อก
ส่นัค้า หรือแม้กระที่ั�งข้้อมูลัที่างโลัจิสต่ก ข้้อมูลัเหล่ัานั่้ล้ัวินัเป็นัข้้อมูลั
ที่่�ส่งผู้ลัต่อภาคธ่รก่จ แลัะสามารถัต่อยอด้ได้้ในัม่มข้องผูู้้บุริโภคหรือ
ผูู้้ใช้บุริการ บุางคร้ังอาจเคยรู้สึกว่ิา เวิลัาใช้บุริหารแอปพล่ัเคชันัต่างๆ 
ส่�งข้องท่ี่�เราอยากได้้ หรือต้องการหาซ้ือ จะปรากฎิข้ึ้นัมาทัี่นัท่ี่ให้เราได้้
เหน็ัเสมอืนัรบัุรู้ หรือได้้ย่นัส่�งที่่�เราต้องการ จนับุางที่แ่อบุวิิตกกงัวิลัถังึ
ควิามปลัอด้ภัยที่างไซเบุอร์ว่ิา ม่โปรแกรมด้ักฟัังหรือด้ักจับุข้้อมูลัอยู่
หรือไม่ แต่ส่�งเหล่ัานััน้ักค็อื ระบุบุ AI ด้กัจบัุข้้อมูลั ในัหลัายๆ ประเที่ศึ 
เริ�มม่การตื�นัตวัิเรื�องข้้อมลูัส่วินับุค่คลัมากข้ึ้นั บุางประเที่ศึม่กฎิหมาย 
ชื�อว่ิา GDPR เป็นักฎิระเบุย่บุข้อง EU ท่ี่�ออกมาเพ่�อค้่มครองประชาชนั
ในักลั่ม่ประเที่ศึ EU จากการท่ี่�ควิามเป็นัส่วินัตัวิแลัะข้้อมูลัส่วินับุค่คลัถูัก
ล่ัวิงลัะเม่ด้มากข้ึ้นัในัโลักยค่ใหม่ท่ี่�ข้บัุเคลืั�อนัด้้วิยข้้อมลูั เป็นัการปรบัุปร่ง
มาตรการให้เหมาะสมกบัุสถัานัการณ์ท่ี่�แตกต่างไปจากเมื�อคร้ังออกกฎิ 
EU Directive เมื�อปี 1995

“ข้้อม่ล” คือ ทรัพย์สิน
เศรษฐกิิจยุุคใหม่่

by
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ผศ. ศภุวัชัิร์ มาลานนท์ี่ ก่ลา่วิว่ิา วิตัถุ่ปีร์ะสงค์ของพื่ร์ะร์าชิบัญญัต ิ
คุ�มคร์องข�อมล้ส่วินบคุคล “PDPA” วิา่ เป็ีน พื่ร์บ. ที�ต�องก่าร์สร์�าง
ควิามโปีร์่งใสในก่าร์ใชิ�ข�อม้ล ไม่วิ่าจะเปี็นองค์ก่ร์ให้ญ่ ห้น่วิยงาน
ภาคร์ฐั ห้ร์อ่แม�แตเ่จ�าของบร์ษิัทัคนเดยีวิ ถ่�าองคใ์ดมกี่าร์นำข�อม้ล
ไปีใชิ�ปีร์ะมวิลผู้ลข�อมล้ส่วินบุคคล แสดงว่ิาองค์ก่ร์ของท่านจะอย้่
ภายใต�ก่ฎห้มายใชิ�บังคับ

ด้าน คุณมนติรี สัถาพรกีุล ก่ล่าวิวิ่า ทุก่คนจะมีส่วินเก่ี�ยวิข�อง
ทั�งห้มด เพื่ร์าะทุก่คนล�วินมีข�อม้ลส่วินบุคคลติดตัวิมาอย้่แล�วิ ไม่
วิา่จะใชิ�บร์กิ่าร์ทางด�านใดก่ต็าม แต่ พื่ร์บ. นี�ออก่มาเพื่่�อคุ�มคร์อง
ข�อม้ลส่วินบุคคล นั�นห้มายควิามวิ่า ผู้้�ให้�บร์ิก่าร์ (Controller) 
จะต�องเปี็นผู้้�ถ่่อคร์องข�อม้ล ของผู้้�ใชิ�บริ์ก่าร์ สิ�งที�สำคัญที�สุดค่อ 
ก่าร์นำข�อมล้ของผู้้�ใชิ�บร์กิ่าร์ไปีใชิ�ให้�ถ่ก้่ต�องตามวิตัถุ่ปีร์ะสงค์ของ
องค์ก่ร์ห้ร์่อธุร์ก่ิจตามข�อตก่ลงที�ได�ตก่ลงร์่วิมก่ัน และนอก่จาก่นี�
ยังเปี็นโอก่าส ในจัดสร์ร์ด้แลข�อม้ลในองค์ก่ร์ สร์�างควิามโปีร์่งใส 
และเปี็นธร์ร์ม ก่าร์จัดก่าร์ข�อม้ลอย่างเปี็นร์ะบบ

อาจัารยก์ีติิติพิงศ ์วัะระที่รพัย ์ ก่ล่าวิว่ิา ห้ลายๆ องค์ก่ร์ พื่ยายาม
ส่งพื่นัก่งานสายงาน IT ไปีร์่วิมอบร์ม แต่จร์ิงๆ แล�วิ IT เปี็นแค่
ส่วินห้น่�ง ห้ร์่อเปี็นแค่เคร์่�องม่อ เชิ่น มีร์ะบบที�จะจัดก่าร์ข�อม้ล
ต่างๆ และก่าร์สร์�างร์ห้ัส ห้ร์่อก่ร์ะบวินก่าร์เข�าถ่่งข�อม้ล และ 
สิ�งที�สำคัญ ค่อ IT อาจจะต�องวิางร์ะบบในก่าร์จัดเก็่บข�อม้ล 
ก่าร์เล่อก่เก่็บข�อม้ลที�จำเปี็น และทำร์ะบบข�อตก่ลงยินยอม ก่าร์
เปีลี�ยนแปีลงก่าร์ยินยอม ตา่งๆ เพื่ร์าะฉะนั�น คนสายงาน IT ไม่ใชิ่
ก่ลุม่คนห้ลกั่แต่จะเปีน็ก่ลุม่คนที�ชิว่ิยในก่ร์ะบวินก่าร์จัดเก่บ็ข�อม้ล
ก่าร์เก่็บร์ัก่ษัาข�อม้ลให้�อย่างมีร์ะบบและปีลอดภัย แต่ทุก่คน ทุก่
ห้น่วิยงานจะต�องตร์ะห้นัก่ถ่ง่ก่าร์บร์หิ้าร์จัดก่าร์ข�อมล้ส่วินบคุคล 
ไม่ใชิ่เพื่ียงคนใดคนห้น่�ง ห้ร์่อก่ลุ่มคนใดก่ลุ่มคนห้น่�ง

ซึ่ึ�งกีิจักีรรมดังกีล่าวัได้กีารติอบุรับุเป็นอย่างดี จัากีผู้ร่วัม 
รับุชิมใหนลากีหลายสัาขุา ที่ั�งนี� หากีที่่านใดสันใจัอยากีรับุชิม
รับุฟััง สัามารถติิดติามชิมย้อนหลังได้ที่ี� Facebook Page: 
KMUTTWORKS

• การปรับุตวัิข้ององค์กร องค์ใด้ ต้องตระหนัักถึัง พระราชบัุญญต่ั
ค้่มครองข้้อมลูัส่วินับุ่คคลั “PDPA” เป็นัพิเศึษ

• พระราชบุญัญต่ัค้่มครองข้้อมลูัส่วินับุ่คคลั “PDPA” หลัายคนัมองว่ิา 
อาจจะเก่�ยวิข้้องกบัุ กลั่ม่บุค่ลัากรสาย IT โด้ยตรงเลัยหรือไม่

Information is a new economic asset.
When technology changes resulting in consumer behavior that must be adjusted accordingly It is undeniable that this era is the age of 
information. Everything is all information. Many of you may have heard that “Those who hold the most information is the one with the most 
bargaining power.”  King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) also attaches importance to and recognizes the importance 
of personal data as well and wake up with The Personal Data Protection Act of 2019, also known as “PDPA”, has recently organized an 
activity called KMUTTWORKS on the topic of “Personal Data Protection Act (PDPA) relevant to you. or not?” up via ZOOM, Facebook Live 
on the KMUTTWORKS facebook page.
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เมื�อควิามสำาเร็จอ่กหนึั�งข้ั้นัข้องผูู้้ที่ำาผู้ลังานัวิิจัย คือ การท่ี่�ผู้ลัการ 
ศึึกษาจากงานัวิิจัยได้้รับุการเผู้ยแพร่หรือนัำาไปใช้ประโยชนั์ ได้้
ต่อไป เช่นัเด้่ยวิกับุ ผู้ลังานัวิิจัยข้องกลั่่มนัักศึึกษาจากภาควิิชา
วิิศึวิกรรมเครื�องกลั คณะวิิศึวิกรรมศึาสตร์ มหาวิิที่ยาลััยเที่คโนัโลัย่
พระจอมเกลั้าธนับุ่รี (มจธ.) ท่ี่� ได้้รับุการต่พิมพ์ ในัวิารสารวิิจัย
นัานัาชาต่ระด้ับุ 1st Quartile (Q1) ที่ั้งในัฐานัข้้อมูลั Scopus แลัะ 
Web of Science

Quartile Score หรือ Journal Quartile Score ใน้งาน้วิจัย ค่ออะไร และม่ความสู่ำาคัญอย�างไร?

Journal Quartile Score คือ หนิึ�งในิด่ช้นิ่ที่่�ใช้้ว่ดค่ณภาพื่วารสัารที่างวิช้าการที่่�ต่พื่ิมพื่์เผยแพื่ร่ผลงานิวิจ่ยในิแต่ละสัาขาวิช้าบันิฐานิข้อม่ล

ที่างวิช้าการระด่บันิานิาช้าติที่่�ม่ความนิ่าเช้ื�อถือ แบั่งออกเปี็นิ 4 กล่่ม คือ Q1 Q2 Q3 และ Q4 โดยวารสัารวิช้าการที่่�ม่การร่บัรองในิระด่บั Q1 

จะถ่กจ่ดอย่่ในิกล่่มวารสัารที่่�ด่ที่่�สั่ดในิสัาขาวิช้านิ่�นิ ๆ หากผลงานิวิจ่ยใด ๆ ที่่�ได้ร่บัการต่พื่ิมพื่์ในิวารสัารกล่่ม Q1 ก็จะถ่กจ่ดเปี็นิผลงานิที่่�ม่

เนิื�อหาหรือข้อม่ลที่่�นิ่าเช้ื�อถือในิระด่บัด่มาก ที่ำาให้ม่โอกาสัมากที่่�ผลงานิวิจ่ยจะถ่กนิำาไปีอ้างอิง เปี็นิปีระโยช้นิ์ต่องานิวิจ่ยอื�นิ ๆ ต่อไปี

ผู้ลงาน “กีารออกีแบุบุกีระดูกีเทีี่ยมเพ้�อใชิ้ในร่างกีาย
มนุษย์ด้วัยกีารใชิ้โปรแกีรมคอมพิวัเติอร์ในกีารวิัเคราะห์
สัมบุัติิเชิิงกีล และกีารไหลขุองขุองไหลผ่านโครงสัร้าง 
ซึ่ึ� ง เกีี� ยวัขุ้องกีับุควัามเหมาะสัมขุองกีารเจัริญเติิบุโติ
ขุองเซึ่ลล์ เม้�อถูกีนำไปใชิ้ในร่างกีายมนุษย์  (Design 
Exploration of 3D-Printed Triply Periodic 
Minimal Surface Scaffolds for Bone Implants)” เปี็น
ผู้ลงานวิิจัยเพื่่�อศ่ก่ษัาโคร์งสร์�างของก่ร์ะด้ก่เทียมที�เห้มาะสม
สำห้รั์บก่าร์เจร์ญิเตบิโตของเซึ่ลลเ์น่�อเย่�อเม่�อถ่ก้่นำไปีปีล้ก่ถ่า่ยใน
ร์่างก่ายของมนุษัย์ โดยก่าร์ออก่แบบผู้่านโปีร์แก่ร์มคอมพื่ิวิเตอร์์
ที�สามาร์ถ่ชิ่วิยวิิเคร์าะห้์คุณสมบัติต่าง ๆ ของชิิ�นงาน ได�สะดวิก่
ข่�นก่ว่ิาก่าร์ทำชิิ�นงานจร์ิงเพื่่�อทำก่าร์ทดลอง ทำให้�สามาร์ถ่ลด
ร์ะยะเวิลาและงบปีร์ะมาณในก่าร์ศ่ก่ษัาวิิจยัลงได�อยา่งมาก่ จดัทำ
โดย นายธีีระพงษ์ พลติ้�อ นายฉััติรชิัย กีรุณา และนายศุภกีฤติ 

เครอ้ดวังคำ นกัีศกึีษาชิั�นปทีี่ี� 4 และนายศรณัย ์สัหีานาม นกัีศกึีษา
ปริญญาโที่ ภาควิิชิาวิิศวิก่ร์ร์มเคร์่�องก่ล คณะวิิศวิก่ร์ร์มศาสตร์์ 
มห้าวิิทยาลัยเทคโนโลยีพื่ร์ะจอมเก่ล�าธนบุรี์ (มจธ.) โดยมี 
ผศ. ดร.พชิรพิชิญ์ พรหมอุปถัมภ์ เปี็นอาจาร์ย์ที�ปีร์่ก่ษัาได�ร์ับ 
ก่าร์ตีพิื่มพื่์ ในวิาร์สาร์วิิจัยร์ะดับนานาชิาติด�านก่ลศาสตร์์ 
(International Journal of Mechanical Sciences) ซึ่่�งเปี็น
วิาร์สาร์วิิจัยในร์ะดับ Q1 ทั�งในฐานข�อม้ล Scopus และ Web 
of Science 

ทีม Corporate & Research 
Communications

ส่ด้เจ๋ง! ผู้ลังานัวิิจัยพัฒนัากระดู้กเที่่ยมสำาหรับุมนั่ษย์
โด้ย นัศึ. วิิศึวิะฯ เครื�องกลั มจธ. ได้้รับุการต่พิมพ์ในัวิารสารนัานัาชาต่ระด้ับุ 1st Quartile (Q1)
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The Research by KMUTT Mechanical Engineering 
students, has been published in international 
journals at the 1st Quartile level (Q1).

Another level of success for the researcher 
is that the results. Study from research has been 
published or can be used further as well as 
the research of students from the Department 
of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering 
of King Mongkut’s University of Technology 
Thonburi (KMUTT) which has been published 
in 1st Quartile (Q1) international research 
journals both in Scopus database and Web of 
Science. 
“Design Exploration of 3D-Printed Triply Periodic 
Minimal Surface Scaffolds for Bone Implants”, 
It is a research study to study the structure of 
artificial bone suitable for the growth of tissue 
cells when implanted in the human body. By 
designing through a computer program that can 
help analyze various properties of the workpiece, 
it is more convenient than making the actual 
workpiece for testing. This can greatly reduce 
the time and budget for research studies.
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“ในฐานะอาจัารย์ กีารปรับุปรุงและพัฒนา
หลักีสูัติรติามแนวัที่าง OBEM  เพ้�อเปิด
โอกีาสัที่างกีารศึกีษาให้กีวั้างขุึ�นให้กีับุคน
ที่กุีชิว่ังวัยั สัามารถนำองคค์วัามรูแ้ละที่กัีษะ
ที่ี�เชิี�ยวัชิาญมาจััดกีารศึกีษาให้กีับุผู้สันใจั
ทีุ่กีกีลุ่มอย่างกีวั้างขุวัาง  พร้อมที่ั�งเปลี�ยน
บุที่บุาที่จัากีผูส้ัอนมาที่ำหนา้ที่ี�อ้�นที่ี�สัำคญัไม่
ยิ�งหย่อนไปกีวั่ากีัน เชิ่น เป็นโค้ชิ และ เป็นผู้
ประเมนิ  ซึ่ึ�งจัะที่ำใหม้หาวัทิี่ยาลยัเปน็แหลง่
เรียนรู้ที่ี�เปิดกีวั้างยิ�งขุึ�น”

“ควัามชิดัเจันในกีารแบุ่ง Strategic objec-
tive โดยแยกีระหวัา่ง research capability 
กีบัุ Innovation & Impacts ออกีจัากีกีนัอยา่ง 
ชิัดเจัน มุ่งเน้นกีารสัร้างระบุบุและกีาร
ดำเนนิกีารที่ี�มีประสัทิี่ธีภิาพในกีารนำผลงาน 
วัจิัยัไปติอ่ยอดจันเป็น innovation ทีี่�สัามารถ 
สัร้าง impact ให้กีับุประเที่ศได้นั�นจัะที่ำให้ 
มจัธี. ก้ีาวัทัี่นควัามเปลี�ยนแปลงและแรงกีดดัน 
จัากีภายนอกี และมุ่งเน้นกีารขุับุเคล้�อนงาน
วัิจััยให้มีกีารใชิ้ประโยชิน์ได้อย่างแที่้จัริง”

“งานวัิจััยในยุคนี�มีควัามสัำคัญมากีในกีาร
ขุับุเคล้�อนเศรษฐกิีจั วัันนี�เราคงต้ิองสัร้าง
จัุดเด่นและมูลค่าเพิ�มให้กีับุงานวัิจััย โดย
กีลไกีสัำคัญค้อ กีารที่ำงานแบุบุบูุรณากีาร
ระหวั่างสัาขุา กีารไม่กีลัวัที่ี�จัะเจัอกีับุสิั�ง
ใหม่ ๆ กีล้าเผชิิญกีับุควัามที่้าที่ายที่ี�ที่ำให้
เราสัามารถผลิติผลงานวิัจััยดี ๆ ออกีมา สัู่
สัังคม และเป็นกีารสัร้างคนเก่ีงที่ี�เหมาะกีับุ
ยุคปัจัจุับุันให้สัามารถสัร้างประโยชิน์ติ่อไป
อีกีในวังกีวั้าง”

“กีารปรับุเปลี�ยนรูปแบุบุกีารที่ำงาน เป็น 
Digital HR Tranformation ที่ดแที่น
กีระบุวันกีารที่ำงานแบุบุเดิม รองรับุติ่อกีาร
ที่ำงานขุองบุุคลากีรแบุบุไฮบุริด และกีาร
ที่ำให้เกีิดวััฒนธีรรมกีารให้ควัามสัำคัญกีับุ
ควัามคิดเห็นขุองบุุคลากีร “VOC” เพ้�อรับุ 
Feedback เร้�องติ่าง ๆ เพราะเร้�องขุอง
บุุคลากีรถ้อเป็นหัวัใจัหลักีสัำคัญทีี่�จัะที่ำให้
เกีิดกีารปฏิิบุัติิทีี่�จัะนำไปสัู่เป้าหมายติามที่ี�
มหาวัิที่ยาลัยติ้องกีารได้”

“แผนกีลยทุี่ธี ์มจัธี. ฉับุบัุที่ี� 13 มคีวัามชิดัเจัน
ที่ี�แสัดงถึงแผนกีารดำเนินกีารและเป้าหมาย
ในกีารพัฒนานักีศึกีษาและมหาวัิที่ยาลัย ซึ่ึ�ง
ที่างสัโมสัรนักีศึกีษาคณะวิัศวักีรรมศาสัติร์
จัะมีสั่วันร่วัมในกีารพัฒนาศักียภาพและ
แผนงานกีิจักีรรมขุองที่างสัโมสัรเพ้�อให้เกีิด
กีิจักีรรมทีี่�นำไปสัู่กีารพัฒนานักีศึกีษาคณะ
วัิศวักีรรมศาสัติร์ทีุ่กี ๆ คน ที่ั�งในที่างที่ฤษฎีี
และปฏิิบุัติิ เพ้�อกีารเรียนรู้และฝึกีฝนที่ักีษะ
ผ่านกีิจักีรรมขุองมหาวัิที่ยาลัย”

“ในฐานะทีี่� เรี ยนภาควัิชิา เที่คโนโลยี
สั้�อสัารกีารศึกีษา เเละเป็นติัวัเเที่นขุอง
สัโมสัรนักีศึกีษาคณะครุศาสัติร์ฯ  ซึ่ึ� ง
เรามีชิ่องที่างกีารเผยเเพร่ขุ่าวัสัารใน
ม้อ ดังนั�นเราจัะเป็นคนผลิติสั้�อ เผยเเพร่
ขุ่าวัสัาร ให้ควัามรู้ด้านวัิที่ยาศาสัติร์เเละ
เที่คโนโลยีอย่างถูกีต้ิอง เพ้�อให้นักีศึกีษา 
บุุคคลภายนอกีได้รับุรู้  เขุ้ าใจั นำไป 
ติ่อยอดได้เพ้�อพัฒนาตินเองให้มีคุณภาพ 
เเละมคีวัามรูม้ากีพอที่ี�จัะสัรา้งนวัตัิกีรรมใหม ่ๆ  
มาพัฒนามหาวัิที่ยาลัยขุองเรา”

ผศ. ดร.เสาวลักษณ์์ เทพสุริวงศ์
รองคณบดีีฝ่่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะศ์ิลปศ์าสัตร์

คุณ์อร่าม ธรรมวงศา  
บุคลากร สัำานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ดร.เพียงเพ็ญ วงศ์นภาพรรณ์ 
Chief Operating Officer, KX

นายปััญญากร อธิกะ
นักศ์ึกษา ภาควิชาวิศ์วกรรมอิเล็กทรอนิกสั์และโทรคมนาคม

รศ. ดร.อนรรฆ ขัันธะชวนะ 
ผ้�ช่วยอธิการบดีฝ่่ายพัฒนาความเปั็นสากล

นางสาวอมรรัตน์ กิตติพงศ์พิสุทธิ�
นักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีเเละส่�อสารการศึกษา
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การก้าวสั่่การพัฒนาม่ห้าวิทยาลืัย
ติาม่แผนกลืยุทธ์์ ม่จธ์. ฉบัับัที� 13 

เราจะม่ีสั่วนร่วม่อย่างไรบั้าง

“ควัามที่้าที่ายจัากีสัถานกีารณ์ติ่าง ๆ ที่ำให้กีารดำเนินติามแผน 13 ติ้องได้รับุควัามร่วัมม้อ
จัากีที่กุีฝา่ยในกีารที่ำงาน สัำหรบัุติวััเองกีม็มีมุมองที่ั�ง 2 มมุ จัากีภายในสัูภ่ายนอกีกีต็ิอ้งปฏิบิุตัิิ
งานให้กีระบุวันกีารที่ำงานประจัำมีมาติรฐานกีารที่ำงาน และหมั�นติรวัจัสัอบุปัญหา สั้�อสัาร
กีับุผู้ที่ี�เกีี�ยวัขุ้องเพ้�อปรับุปรุงกีารที่ำงาน ที่ำงานให้สัำเร็จัติามเป้าหมาย/วััติถุประสังค์ ไม่ใชิ่
เพียงแค่ที่ำให้งานเสัร็จั จัากีภายนอกีสัู่ภายในกี็ค้อมีกีารศึกีษาขุ้อมูลและเรียนรู้เพิ�มเติิมจัากี
เป้าหมายและที่ิศที่างขุอง มจัธี. และแสัวังหาโอกีาสัในกีารที่ำงานเชิิงพัฒนา เป็นกีารเปิด
โอกีาสัในกีารที่ำงานเชิิงรุกี และยังเป็นกีารพัฒนาตินเองไปด้วัย”คุณ์กรรณ์ิการ์ แสงทอง

รองผู้้�อำานวยการฝ่่ายบริหาร สัำานักหอสัมุดี
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การก้าวสั่่การพัฒนาม่ห้าวิทยาลืัย
ติาม่แผนกลืยุทธ์์ ม่จธ์. ฉบัับัที� 13 

เราจะม่ีสั่วนร่วม่อย่างไรบั้าง

เรื�องใหม่ๆ ในัปีใหม่“
อพัเดติติาม่สัไติล์ืคณุ!!!
สวสัดปีีัใหม่ มาเริ�มต�นปีัใหม่ด�วยเร่�อง “ความใหม่” กนัดี ไหม ทกุคนเคยสงสยัหร่อไม่ว่า ขัณ์ะที�เราอ่านบทความกนัอย่้นี� คนส่วน
ใหญ่บนโลกใบนี�ทำาอะไรกนัอย่้ อะไรกำาลังเป็ันที�นิยม เราจะร้�แนวโน�มสิ�งที�จะเกดิข้ั�นในอนาคตได� ทำาอย่างไรให�เป็ันคนไม่ตกเทรนด์ 
ในรอบนี� Travel & Tips จะทำาให�ทกุคนร้�จักเคร่�องม่อพร�อมอพัเดทเร่�องใหม่ ๆ ได�อย่้เสมอ มาร้�จักกบั 4 Tools tips ตดิไว�ใช�ทนั
สมยัตลอดเวลาแน่นอน

PINTEREST

Twitter

Google Visualizer

Buzzsumo

1

3
2

4

รู้หร้อไม่วั่า แอปนี�เป็นเพ้�อนคู่ใจัในกีารชิ่วัยค้นหา
ไอเดียขุองกีราฟัิกีดีไซึ่น์ที่ั�งหลาย ดังนั�น สัิ�งที่ี�กีำลัง
เป็นที่ี�นิยมใน Pinterest เป็นสัิ�งที่ี�เรามองขุ้ามไม่
ได้เลยที่ีเดียวั

เที่รนด์ขุองที่วัิติเติอร์เป็นสัิ�งที่ี�มองขุ้ามไม่ได้เลยวั่า
มีอะไรนิยมอยู่บุ้าง ใชิ้เที่คนิค Explore Location 
จัะที่ำให้รู้วั่ามีอะไรที่ี�กีำลังเป็นที่ี�นิยมอยู่บุ้าง ดูติาม
ภาพได้เลย

เพียงค้นคำนี�ลงไปใน Google ลิงกี์ที่ี�ปรากีฏิ
รายกีารแรกี เปลี�ยน All Region มุมล่างซึ่้าย เป็น 
Thailand ติอบุได้ที่ันที่ีวั่า ขุณะนี�ประเที่ศไที่ยขุอง
เรานิยมค้นอะไรกีันอยู่

เวั็บุไซึ่ต์ิหาบุที่ควัามที่ี�ผู้คนนิยมแชิร์หร้อค้นหา
กีัน พอจัะที่ำให้เรารู้วั่ามีบุที่ควัามหร้อส้ั�อสัังคม
ออนไลน์ที่ี�กีล่าวัถึงประเด็นทีี่�เราค้นหามากีน้อย
เพียงใด เป็นขุองคู่ใจัสัำหรับุกีารนักีกีารติลาด
ออนไลน์เลยที่ีเดียวั

4 Tools tips ติดไว้ใช้ทัน้สู่มัยตลอดเวลา

“



*เลือกเติมความสดชื่นได�ตามปร�มาณที่ต�องการ

ขนาด 350
มล. มล. มล.

#เติมความสดชื่น 

ฝาขวดหลายสี
ลดโอกาสสับสน
ขวดน้ำกับผู�อื่น

ลดการใช�ปร�มาณพลาสติก
ในการผลิตขวดลงกว�า

ผลิตและขนส�ง
โดยโรงงานใกล�มหาว�ทยาลัย 
ลด Carbon Footprint จากการ
ขนส�งน้ำดื่ม (จากเดิมเที่ยวละ 100 กม. 
เหลือเพ�ยง 20 กม.) เพ�่อเป�นการช�วยลด
การปล�อยก�าซเร�อนกระจก

จากค�าเฉลี่ย
ทั้ง 3 ขนาด13.79%

“น้ำดื่ม KMUTT”

สำหรับ นี้ซัมเมอร�

เป�ดตัวไอเทม

คลายร�อน

ใส�ใจสิ�งแวดล�อม

* เร��มจำหน�ายแล�วตั้งแต�วันนี้ที่ สำนักงานหอพักนักศึกษา
0-2470-8460 (บางมด), 02-470-7075 (บางข�นเทียน) , 032-726-561 (ราชบุร�)

ขวดสามารถ "Reuse"
ใช�เติมน้ำดื่มสะอาดสดชื่นทั่วมหาว�ทยาลัย
และอย�าลืมนำกลับมา"Recycle"
เพ�่อลดขยะให�โลก

MADE
GREENER

LESS CARBON FOOTPRINT 
IN LOGISTICS

600 1,500


