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ขัับเคลื่่�อนองค์กร พััฒนาทรัพัยากรบุคคลื่
อย่างสร้างสรรค์

HR Transformation for a 
better version of KMUTT

    จากการเปลี่่�ยนแปลี่งที่่�เกิดขึ้้�นตลี่อดระยะเวลี่าที่่�ผ่่านมา อาจ

ที่ำาใ้้ห้ก้ารปรับเปลี่่�ยนเป็นสิ่ิ�งท่ี่�เกิดขึ้้�นกับทุี่กคน แลี่ะองค์กรทุี่กองค์กร 

มห้าวิที่ยาลี่ัยเที่คโนโลี่ย่พระจอมเกลี่้าธนบุรี ก็ม่การเปล่ี่�ยนแปลี่ง

ใ้นด้านต่าง ๆ เพ่�อตอบโจที่ย์เป้าห้มายขึ้องมห้าวิที่ยาลี่ัยผ่่านแผ่น

กลี่ยุที่ธ์ มจธ. ฉบับที่่� 13 (พ.ศ. 2565 - 2569) โดยม่ Strategic 

Objective ใ้น 5 ด้าน โดยใ้นด้านที่่� 5 ถืือเป็นสิ่่วนสิ่ำาคัญ คือ การ

ยกระดับแลี่ะปรับ Profile ขึ้องบุคลี่ากร แลี่ะปฏิรูิปการบริห้ารจัดการ

บุคลี่ากรใ้ห้้สิ่ามารถืสิ่นับสิ่นุนการพัฒนามห้าวิที่ยาลัี่ยสิู่่อนาคต 

(Transforming HR & HR Management for the future) อัน

เป็นพ่�นฐานสิ่ำาคัญ เพราะกำาลี่ังคนเป็นกำาลัี่งห้ลัี่กท่ี่�จะม่ส่ิ่วนช่่วย

ใ้ห้้การดำาเนินงานใ้นด้านอื�น ๆ ขึ้องมห้าวิที่ยาลี่ัยดำาเนินไปได้ตาม

เป้าห้มายที่่�ตั�งไว้

 มห้าวิที่ยาลี่ัยใ้ห้้ความสิ่ำาคัญใ้นการบริห้าร แลี่ะพัฒนา

ที่รัพยากรบุคลี่อย่างต่อเนื�อง โดยได้ม่การประกาศ 15 กลี่ยุที่ธ์

สิ่ำาคญัสิ่ำาห้รบันโยบายดา้นที่รพัยากรบคุคลี่ มจธ. เพ่�อเปน็แนวที่าง

ใ้นการดำาเนินงานเร่�องการบริห้ารแลี่ะที่รัพยากรใ้ห้้ม่ประสิิ่ที่ธิภาพ 

แลี่ะสิ่ามารถืสิ่นับสิ่นนุการที่ำางาน แลี่ะการพัฒนาขึ้องบุคลี่ากรขึ้อง 

มจธ. ใ้ห้้เป็นผู่้ที่่�ม่ที่ักษะ ความเช่่�ยวช่าญ ด้วยวิธ่การที่่�ที่ันสิ่มัยแลี่ะ

เห้มาะสิ่มกับสิ่ถืานการณ์์ เพ่�อเพ่�มประสิ่ิที่ธิภาพอยู่เสิ่มอ

THE WORD
กองบรรณาธิิการ 
ภาณุพงศ์์ พันธิ์บัวหลวง

บทสััมภาษณ์

ผศ. สุเมธ อังคะสิริกุลื่
รองอธิิการบดีีฝ่่ายบุคคล

มุมมองคำาว่่า ทรัพัยากรบุคคลื่ มจธ.

หลื่ักการสำาคัญขัองทรัพัยากรบุคคลื่ท่�ดี่

	 งานทรััพยากรับุุคคล	 สำหรัับุ	 มจธ.	 ซึ่่�งเป็็นองค์กรัท่�ม่พันธกิจ 
ในด้้านของการัจัด้การัศึ่กษา	 เรัาถืือว่่าทรััพยากรับุุคคลก็เป็็น 
กำลังสำคัญท่�สุด้ในการัท่�จะทำให้พันธกิจของเรัาเด้ินไป็ได้้อย่าง
ม่ป็รัะสิทธิภาพ	 เพรัาะเรัาใช้้คว่ามสามารัถืของคนในการัทำงาน	
ในการัถื่ายทอด้องค์คว่ามรั้้	 ในการัว่ิจัยเรัื�องใหม่	 ๆ	 รัว่มถื่งเอา 
คว่ามร้้ัของเรัาไป็ใช้้ป็รัะโยช้น์ต่อ่ภาคของเศึรัษฐกิจ	ภาคสังคมต่า่ง	ๆ  
โด้ยในกิจกรัรัมของมหาว่ิทยาลัย	 ซึ่่�งผมเช้ื�อว่่าในการัจัด้การัศึ่กษา 
เทคโนโลยน่่าจะมาใช้แ้ทนคนได้ใ้นเฉพาะบุางส่ว่น	แต่ก่ารัสร้ัางองค์
คว่ามรั้้ต่่าง	ๆ	จะเกิด้ข่�นได้้นั�น	องค์ป็รัะกอบุของทรััพยากรับุุคคล	ก็
ยังเป็็นส่ว่นป็รัะกอบุท่�สำคัญท่�สุด้อย้่ด้่

	 ในยุคน่�ถื้าพ้ด้ถื่งทรััพยากรับุุคคลท่�ด้่ 	 แน่นอนว่่าคว่าม
เป็ล่�ยนแป็ลงในด้้านของเทคโนโลย่ก็ต่าม	 ในด้้านของภาคคว่ามรั้้ 
ต่่าง	 ๆ	 มันเป็ล่�ยนไป็อย่างรัว่ด้เรั็ว่	 สถืานภาพของสังคมมันก็ม่การั
เป็ล่�ยนแป็ลงไป็มาก	จากการัเรั่งของคว่ามเจรัิญทางด้้านเทคโนโลย่	
ทางด้้านของเครัื�องมือต่่างๆ	 มันทำให้คว่ามเป็ล่�ยนแป็ลงน่�มันเกิด้
ข่�นรัว่ด้เร็ัว่	 และก็ต่้องการัการัต่อบุสนองท่�รัว่ด้เร็ัว่	 ดั้งนั�นการัท่�จะ

“ก้าวสำำาคัญของ HR Transformation ตาม
แผนกลยุทธิ์ มจธิ. ฉบับที� 13”

from the changes that have occurred over the past period May 

make adjustments happen to everyone. and every organization 

King Mongkut’s University of Technology Thonburi There 

have been changes in various aspects to meet the goals of 

the university through the KMUTT Strategic Plan No. 13 (2022 

- 2026) with Strategic Objectives in 5 areas, in which the 5th 

aspect is considered an important part, Transforming HR 
& HR Management for the future which is fundamental. 

Because manpower is the main force that will help the 

operations in other areas of the university to carry out 

the goals that have been set.

HR Transformation for a better version of KMUTT 
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เกิด้การัทำงานท่�ม่ป็รัะสิทธิภาพ	 ซึ่่�งอันนั�นก็จะมองเป้็าหมาย 
ทางกลยุทธ์ในการัท่�บุุคลากรัของเรัาจะต้่องเกิด้การัทำงานท่�มัน
มป่็รัะสทิธภิาพเกดิ้การัใช้ร้ัะบุบุเรืั�องของเทคโนโลยด่้จิทัิลเขา้มา
ทำงานให้มากข่�น	และสามารัถืสร้ัางป็รัะสิทธิภาพการัทำงานท่�ด้่
ข่�นใหก้บัุมหาว่ทิยาลยั	จากในรัะหว่า่งการัทำแผน	13	มก่ารัคดิ้ใน
สิ�งท่�เป็น็แนว่ทางของการัพฒันาคนแนว่ทางของคว่ามเป็น็ไป็ของ
รัะบุบุบุรัหิารัจดั้การัคน	แนว่ทางของการัท่�เรัาจะมบุ่คุลากรัแลว้่
เรัาสรัา้งขว่ญักำลงัใจในการัทำงานของบุคุคลท่�ด้	่ซึ่่�งจะทำใหเ้กดิ้
เป็็นกำลังช่้ว่ยกันผลักดั้นของมหาวิ่ทยาลัยไป็ได้้	 ด้ังนั�นหลังจาก 
ท่�ม่เป็้าหมายในแผน	 13	 เกิด้ข่�นท่�เร่ัยกว่่าเป็็นเป็้าหมายท่�	 5	
ในส่ว่นของการัด้้แลรัะบุบุจัด้การั	 และการัพัฒนาบุุคคล	 ก็ได้้
ม่การัลงมาป็รัับุในเรัื�องของการัด้้แลจัด้การัด้้านบุุคคล	 โด้ยสิ�ง
แรักท่�ทางมหาวิ่ทยาลัยได้้ทำ	 คือ	 มาด้้เรืั�องนโยบุายเก่�ยว่กับุ 
ด้้านของบุุคคล	 (HR	 policy)	 เรัาก็ได้้ม่การัรัว่บุรัว่มเอาสิ�งท่�
เป็็นเป้็าหมายคว่ามจำเป็็นสิ�งท่�อยากจะให้เกิด้ข่�นกับุผลงานใน
อนาคต่ของมหาวิ่ทยาลัย	 โด้ยม่ทั�งหมด้	 15	 ข้อในการัท่�จะเป็็น
แนว่ทางในการัท่�จะไป็สร้ัางว่ิธ่การัของการับุริัหารัจัด้การับุุคคล
ท่�จะส่งผลให้เกิด้คว่ามสำเร็ัจของมหาวิ่ทยาลัย	 ซึ่่�งส่ว่นหน่�งเป็็น
เรัื�องของการับุริัหารังาน	 ส่ว่นของการัเป็ล่�ยนแป็ลงบุุคคล	 ส่ว่น
ของการัพัฒนาสมรัรัถืนะของคน	ดั้งนั�นเป็น็สิ�งท่�อย้ใ่นแผน	13	ได้้
ว่างภาพไว่้	จะเกิด้การัด้ำเนินการัข่�นในช้่ว่งรัะยะเว่ลา		4	-	5	ป็ี 
จะม่การัป็รับัุป็รังุ	และพฒันาด้า้นของ	HR	อยา่งช้ดั้เจนมากยิ�งข่�น 
ขณะน่�สภามหาวิ่ทยาลัยกำลังผลักด้นัพนัธกิจใหม่ของมหาวิ่ทยาลัย 
ในส่ว่นของทรััพยากรับุุคคลทั�งหลาย	 ในส่ว่นของพนักงานของ
มหาวิ่ทยาลัยหรืัออาจจะเป็น็ลก้จ้างของมหาวิ่ทยาลัยท่�ด้แ้ลงาน
ในภารักิจต่่าง	ๆ	ของมหาว่ิทยาลัย	อาจจะม่คว่ามจำเป็็นจะต่้อง
ไป็ด้้งานของเขาเหล่านั�น	 ถ้ืาม่คว่ามจำเป็็นต้่องเป็ล่�ยนแป็ลงไป็
อยา่งไรั	ในอนาคต่อันใกล้น่�	กค็งต้่องพยายามทำให้ต่วั่เองสามารัถื
พฒันาเพื�อต่อบุสนองพันธกิจไป็ด้ว้่ย	ในขณะเด้ย่ว่กันในส่ว่นของ
มหาว่ิทยาลัยเองก็จะทำการัป็รัับุป็รัุงในเรัื�องของกฎเกณฑ์์ 
รัะเบุ่ยบุต่่าง	ๆ	เรัื�องแนว่ทางของการัทำงานแล้ว่	ทำงานให้เกิด้
ผลต่อบุแทนต่่อองค์กรัต่ามเป็้าหมายขององค์กรัแล้ว่ก็ต่้องได้ ้
สิ�งต่อบุแทนกับุต่ัว่เองท่�เหมาะสมและเป็็นธรัรัม	 ไม่ว่่าจะเป็็น
เรัื�องเก่�ยว่กับุค่าต่อบุแทน	 การัคิด้ในเรืั�องเก่�ยว่กับุการัป็รัะเมิน
ภารัะงาน	 เรัื�องของคว่ามก้าว่หน้า	 สิ�งเหล่าน่�ก็จะถื้กคิด้ข่�นมา
ใหม่ภายในช้่ว่งรัะยะเว่ลาอันใกล้น่�	น่�ก็เป็็นสิ�งท่�ม่การักำหนด้อย้่
ในนโยบุายของการับุรัิหารับุุคคลด้้ว่ย

	 คว่ามจรัิงแล้ว่มหาว่ิทยาลัยเรัาม่แผนของมหาว่ิทยาลัย	 ทั�ง
แผนรัะยะยาว่	 20	 ป็ีท่�เรั่ยกว่่า	 KMUTT Road Map 2036 
อย้่	 ซึ่่�งม่ต่ั�งแต่่การัคิด้	 การักำหนด้แผนต่รังนั�นข่�นกับุคว่าม
จำเป็็นในการัเป็ล่�ยนแป็ลงของมหาว่ิทยาลัยเกิด้ข่�น	 ม่การัต่ั�ง
เป้็าหมายของมหาว่ิทยาลัยท่�ช้ัด้เจน	 เพื�อให้ทุกคนได้้รั้้ทิศึทาง
ของมหาว่ิทยาลัยรั่ว่มกัน	แต่่ว่่าเมื�อเรัาต่ัด้ทอนแผน	20	ป็ีท่�เป็็น
แผนรัะยะยาว่ลงมากลายเป็็นแผนป็ฏิิบุัต่ิงาน	 เป็็นแผนรัะยะ
ท่�สั�นลงเป็็น	 5	 ปี็กลายเป็็นแผนกลยุุทธ์์ มจธ์. ฉบัับัท่� 13 
ซึ่่�งม่การัรัะบุุสถืานการัณ์	 รัะบุุเป็้าหมายท่�ช้ัด้เจนยิ�งข่�น	 และ
แผนการัด้ำเนินงานท่�จะก้าว่ไป็ส้่สิ�งท่�เป็็นเป้็าหมายในรัะยะ
ยาว่	ด้ังนั�นในแผน	13	จ่งม่การักำหนด้เป็้าป็รัะสงค์ทางกลยุทธ์
ข่�นมา	 ซึ่่�งในงานด้้านของทรััพยุากรับัุคคลถืือว่่าเป็็นงานท่�
สำคัญ	 ดั้งนั�นในแผนฉบัุบุน่�ก็ม่เป้็าหมายท่�เก่�ยว่ข้องโด้ยต่รัง	
ท่�เรัาเรั่ยกว่่าเป็็นเป้้าหมายุทางกลยุุทธ์์ท่� 5	 ซึ่่�งอันนั�นก็จะ
มองเป็้าหมายทางกลยุทธ์ในการัท่�บุุคลากรัของเรัาจะต่้อง

เต่รั่ยมการัรัองรัับุสิ�งท่�เป็็นเรัื�องใหม่	 จ่งม่คว่ามจำเป็็นท่�ต่้องทำ
อย่างรัว่ด้เรั็ว่ไป็ด้้ว่ย	 ในส่ว่นของทรััพยากรับุุคคล	 หรืัอบุุคลากรั
ท่�เป็็นกำลังสำคัญโด้ยเฉพาะในมหาวิ่ทยาลัย	 ก็คว่รัจะต้่องม่
ความสามารัถในการัท่�จะรัับัมือกับัส่�งใหม่ ๆ รัับัมือกับัภารัก่จ
ใหม่ๆ ได้้อยุ่างรัวด้เรั็วเพรัาะว่่ายุคน่�มันเป็็นยุคท่�เรัาจะเห็นการั
พ้ด้ถื่งเรัื�องของ	 Digital	 Disruption	 ทำให้กิจการับุางอย่างก็
จะถื้กเทคโนโลย่แทนท่�ไป็	ทำให้บุางเรัื�องมันหายไป็จากสิ�งท่�เคย
เป็น็	สำหรับัุในภาคการัศ่ึกษาน่�	ก็จะได้ร้ับัุผลกรัะทบุเช่้นเด้ย่ว่กัน 
ด้ังนั�นบุุคลากรัในองค์กรั	 จ่งต้่องม่แนว่ทางการัทำงานท่�ป็รัับุ
เป็ล่�ยนไป็	และคงจะต่้องม่การัคิด้แนว่ทางท่�จะเด้ินต่่อไป็	ในช้่ว่ง
เว่ลาน่�เรัาต่้องการัคว่ามรั่ว่มมือในการัเป็ล่�ยนแป็ลงท่�จะต่้องเกิด้
ข่�นไป็ในทิศึทางท่�เหมาะสมท่�สุด้แล้ว่ก็ไป็ได้้อย่างทันเว่ลา	 สิ�งน่�ก็
น่าจะเป็็นสิ�งท่�เป็็นคุณสมบุัต่ิท่�สำคัญ

ในส่ว่นของ	 มจธ.	 ก็ม่สิ�งท่�เป็็นอัต่ลักษณ์ของเรัา	 คือเรัาเป็็น
องค์กรัท่�เรัาถืือว่่าเรัาก็ไม่ใหญ่มาก	 แต่่ก็ไม่ใช้่องค์กรัเล็ก	 ใน
ป็ัจจุบุันเรัาม่บุุคลากรัถื่งป็รัะมาณ	2	 -	3	พันคน	 เรัาม่พื�นท่�การั
ศึ่กษาอย้่มากมาย	 แต่่ว่่าสิ�งท่�สำคัญของเรัาไม่ว่่าจะม่หน่ว่ยงาน 
มากนอ้ยแคไ่หน	แต่ว่่า่เรัาสามารัถืท่�จะมารัว่มพลงัทำงานรัว่่มกนั
ให้เกิด้คว่ามสำเร็ัจกับุโครังการัอะไรัใหม่	 ๆ	 หรัือว่่าสิ�งท่�เรัาต้่อง
ทำได้้	 ด้ังนั�นส่ว่นหน่�งบุุคลากรัของเรัาก็จะต่้องม่คว่ามสามารัถื
แล้ว่ก็ไม่ป็ิด้กั�นในการัมาทำงานด้้ว่ยกัน	 มารัว่มกลุ่มกัน	 รัว่มท่ม
กัน	เพื�อให้เกิด้คว่ามสำเรั็จของงาน	เกิด้	Impact	ในด้้านต่่าง	ๆ	
เป็น็เรัื�องท่�สำคญั	คอื	นอกจากพรัอ้มท่�จะเป็ล่�ยนแป็ลง	ทำงานได้้
อย่างรัว่ด้เรั็ว่	การัทำงานรั่วมกันการัทำงานเป้็นท่มเป็็นป็ัจจัยท่�
สำคัญ	แล้ว่เรัาคิด้ว่่าทำงานไป็เรัาก็คว่รัจะคิด้ถื่งการัเป็ล่�ยน	หรัือ
การัพัฒนางานให้ด้่ข่�น	 ทำให้ป็รัะสิทธิภาพของงานต่่าง	 ๆ	 ด้่ข่�น 
อาจจะมองทั�งงานท่�ต่ัว่เรัาเองรัับุผิด้ช้อบุ	 หรัือในงานท่�มันเป็็น
ภาพโด้ยส่ว่นรัว่มของมหาว่ทิยาลัย	อะไรัท่�ทำให้ด้ข่่�นเรัาก็สามารัถื
ท่�จะเอาคว่ามคดิ้เหน็ของเรัามาบุอกกลา่ว่ต่อ่คนท่�ด้แ้ลรัับุผดิ้ช้อบุ
งานให้เขาป็รัับุป็รัุงได้้	 ด้ังนั�นเรัื�องของการัท่�จะคิด้ถ่ืงการัพัฒนา
อยุ่่ตลอด้	 ก็ถืือว่่าเป็็นป็รัะเด็้นท่�สำคัญสำหรัับุบุุคลากรัของเรัา
พอสมคว่รั	

แผนกลื่ยุทธ์ มจธ. ฉบับท่� 13 กับ Strategic Objective ท่� 5

“ก้าวสำำาคัญของ HR Transformation ตาม
แผนกลยุทธิ์ มจธิ. ฉบับที� 13”

“

“

ทรััพยากรับุุคคลท่�ดี่
ต้้องมี่ 3 ส่่วนคือ 

ความีส่ามีารัถในการั
รัับุมีือส่่�งท่�เปล่�ยนแปลง

อย่างรัวดีเรั็ว 
การัทำางานเป็นท่มี และ

การัพัฒนาอย่่ต้ลอดีเวลา



6 Inside KMUTT

	 สำหรัับุคนท่�ม่หน้าท่�ในการัด้้แลจัด้การัด้้านงานบุุคคล
หมายรัว่มทั�งคนท่�ด้้แลในส่ว่นกลางของมหาวิ่ทยาลัย	 คืองาน
ท่�เป็็นงานบุรัิหารัทรััพยากรับุุคคลและงานพัฒนาทรััพยากรั
บุุคคล	 รัว่มไป็ถื่ง	 HR	 ในส่ว่นของหน่ว่ยงานต่่าง	 ๆ	 ด้้ว่ยว่่า
ต่อนน่�การัเป็ล่�ยนแป็ลงต่่าง	 ๆ	 ต่้องการัคว่ามรัว่ด้เ ร็ัว่
แล้ว่การัทำงาน	 HR	 มันเป็็นงานท่�คว่รัจะต่้อง	 Support 
คว่ามสำเร็ัจขององค์กรัเรัาคงเป็ล่�ยนจากงาน	 HR	 ท่�เป็็นงาน
เฝ้้ารัะว่ังการัป็ฏิิบุัต่ิต่ามกฎรัะเบุ่ยบุมาเป็็นเว่ลารัะยะหน่�ง	
ในโอกาสตั่�งแต่่น่�เป็็นต่้นไป็	 เรัาจะทำหน้าท่�เป็็น	 Business 
Partner	 คือเป็็นคนท่�เด้ินค้่ไป็กับุคว่ามสำเรั็จของหน่ว่ยงาน 
ต่้องเน้นในผลลัพธ์เป้็าหมายเป็็นหลัก	 ดั้งนั�นคนท่�อย้่ท่�ทั�งฝ้ั�งของ
หน่ว่ยงานต่่าง	ๆ	 เรัาต่้องทำให้คนท่�อย้่ในงานต่่าง	ๆ	 เข้ามาเป็็น
เครืัอข่ายของคน	HR	ท่�ทำงานกันใกล้ช้ิด้ยิ�งข่�น	 แล้ว่ก็ถืือว่่าเป็็น
ต่ัว่แทนท่�จะเข้าถ่ืงต่ัว่บุุคลากรัของมหาว่ิทยาลัยได้้อย่างใกล้ช้ิด้ 
มากกว่่า	 HR	 ส่ว่นกลาง	 แต่่ว่่าอะไรัต่่าง	 ๆ	 ท่�เป็็นสิ�งท่�ทำให้
คว่ามสำเรั็จของงานเกิด้ข่�น	 HR	 ท่�อย้่ในองค์กรัเหล่าน่�ก็จะเป็็น
คนท่�ช้่ว่ยเรัาในการัท่�จะด้่งข้อม้ลเข้ามาส่ว่นกลาง	 ช้่ว่งเว่ลาน่� 

Interview with
Asst. Prof. Sumet Angkasirikul 
“Important steps of HR Transformation 
according to KMUTT Strategic Plan 
No. 13.”
       Human Resources for KMUTT, an organization with 
missions in the field of educational management We con-
sider human resources to be. The most important force 
in making our mission run efficiently. because we use 
the ability of people to work in the transfer of knowledge 
in new research, including knowledge can be applied to 
various sectors of the economy, social sectors by the ac-
tivities of the university. I believe that in the management 
of Education Technology should be able to replace people 
in only certain parts. But the creation of different bodies 
of knowledge can occur. Elements of Human Resources 
It’s still the most important component. 

 KMUTT Strategic Plan No. 13 also has goals that 
are directly related. What we call the fifth strategic goal, 
which is to look at the strategic goal of our people to work 
effectively  which will look at the target strategic way for 
our people to work effectively by using digital technology 

systems to work more and can create better performance 
for the university. From the process of making Plan 13, 
what was thought as a guideline for the development of the 
Guidelines after the goal in Plan 13 has arisen is known as 
Goal 5 in the management system section. and personal 
development It has come down to adjust in terms of personal 
care. The first thing that the university has done the 15 HR 
policise for KMUTT, we have compiled what is the goal, 
need, what would like to happen to the future performance 
of the university. 

 On the part of university employees who take care of the 
various missions of the university. There may be a need to go 
see their work. If so, how will this change in the near future? 
I must try to make myself able to develop to meet the mission 
as well. As for the university, it will make improvements in 
terms of rules, regulations, and guidelines for working. Work 
for the return of the organization according to the goals of 
the organization, and then have to receive compensation 
for yourself that is appropriate and fair. whether it is about 
compensation, thinking about estimating the workload 
matter of progress. These things will be reimagined in the 
near term. This is also something that is stipulated in the 
personnel management policy.

ฝากถึึงบุคลื่ากร มจธ. เป็็นช่้ว่งเว่ลาสำคัญในการัท่�จะทำให้มหาว่ทิยาลยัสามารัถืด้ำเนินงาน 
ในการัท่�จะพัฒนากำลังคนให้กับุป็รัะเทศึเร่ัยกว่่าม่คว่าม
เป็ล่�ยนแป็ลงท่�สำคัญเกิด้ข่�น	เรัาจะต้่องพัฒนากำลังคนท่�ไมใ่ช้แ่ค่
เป็น็คนท่�อย้ใ่นว่ยัเร่ัยนอยา่งเด้ย่ว่	แต่ว่่า่กำลงัคนท่�เรัาต่อ้งพฒันา
มันเป็็นกำลังคนท่�อย้่ต่ลอด้ทุกช่้ว่งวั่ย	 เพื�อทำให้เป้็าหมายของ
ป็รัะเทศึสามารัถืท่�จะบุรัรัลไุด้	้ด้งันั�นแนน่อนว่า่เป็น็ช้ว่่งเว่ลาการั
เป็ล่�ยนแป็ลงท่�มันอาจจะกรัะทบุกับุงานท่�เรัาทำ	 ต่รังน่�มันเป็็น
คว่ามสำคัญของคว่ามสำเรั็จของป็รัะเทศึด้้ว่ย	 ซึ่่�งท่านก็จะเป็็น
กำลังส่ว่นหน่�งท่�สำคัญในการัสรั้างคว่ามก้าว่หน้าของป็รัะเทศึ	
ในขณะเด้่ยว่กันเมื�อท่านสร้ัางคว่ามก้าว่หน้าของป็รัะเทศึ	 ท่าน
อาจจะต่้องการัอะไรัท่�ม่งานใหม่	 ๆ	 ท่�จะต่้องทำ	 มหาว่ิทยาลัย
เองก็จะพยายามทำให้สิ�งท่�เป็็นกำลังของท่านเมื�อออกไป็แล้ว่	
จะได้้สิ�งท่� เป็็นผลต่อบุแทนท่�ด้่	 ไม่ว่่าจะเป็็นผลต่อบุแทน 
ทางด้้านของค่าต่อบุแทน	 การัทำงานแล้ว่ม่สว่ัสด้ิการั	 หรัือว่่า
คว่ามก้าว่หน้าในว่ิช้าช้่พของท่านให้สอด้คล้องกับุงานท่�ท่าน
ได้้ทำแรังท่�ท่านได้้ลงไป็	 คว่ามพยายามท่�ท่านได้้ให้ต่่องานของ
ท่าน	 ด้ังนั�นก็ขอเป็็นกำลังใจให้กับุบุุคลากรัทุกคนท่�รั่ว่มกัน
เป็ล่�ยนแป็ลงแลว้่กผ็ลกัด้นัคว่ามสำเรัจ็ของมหาว่ทิยาลยัท่�จะเกดิ้
ข่�นต่่อไป็	ขอเป็็นกำลังใจให้กับุทุกท่าน	ขอบุคุณครัับุ
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ตัวช�วยในยุค New Normal ทีทุ่กคนสามารถนําไปใช�ภายในบ�านหร�อห�องต�างๆ

โคว�ด-19
ด้วยรังสี UVC
เคร�่องฆ�าเชื้อโรคโคว�ด-19

ออกแบบและพัฒนา : ศ. ดร.สมชาย วงศวิเศษ รศ. ดร.วันชัย อัศวภูษิตกุล นายธวัชชัย เขียวคำรพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) และ ผศ.สิทธิชัย วงษธนสุภรณ บริษัท เอ.ซี.เทค จำกัด

ใชงานจริง เชน

โรงพยาบาล

IN

OUT

"เครื่องฆาเชื้อโควิด-19 ดวยรังสี UVC” นวัตกรรมที่ไดพัฒนาขึ้นมาจากหลักการงายๆ ไมซับซอน 

โดยมีคาใชจายที่ไมสูงมาก แตสามารถทำความสะอาดอากาศในหองไดรวดเร็วอยางมีประสิทธิภาพ 

     สามารถใชงานไดหลากหลาย เชน ใชฆาเช้ือโรคสำหรับหองท่ัวไป หรือติดตั้งเพื่อทำหองความดันลบ 

(Negative pressure room) และหองความดันบวก (Positive pressure room) การรักษาตัวเองที่บาน 

(Home isolation) หรือใชในหองผูปวย หองบุคลากรทางการแพทย ในโรงพยาบาล

ผานการทดสอบและรับรองจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

และสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.)

ขณะนี้ภาคเอกชนไดเซ็นตสัญญากับ มจธ. เพื่อนำทรัพยสินทางปญญานี้ไปสูการผลิตในเชิงพาณิชย

เครื่องมีน้ำหนัก 22.5 กิโลกรัม

ระบบจะทำการดูดอากาศในหองที่มีเชื้อโรค และทำใหอากาศที่ไหลอยูภายในอุปกรณมีเวลาสัมผัสกับรังสี UVC ที่มาจาก

หลอด UVC ที่ติดต้ังอยูที่แกนกลางของทอใหมากท่ีสุด เพ่ือฆาเชื้อโรคใหไดมากท่ีสุด โดยภายในจะมีแผงกั้น (Baffle) 

ลักษณะคลายๆ กับท่ีใช ในอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนแบบเปลือกและทอ โดยอากาศจะหมุนวนเวียนกลับไปกลับมา

ตามชอง เพื่อใหเชื้อโรคในอากาศเขาไปใกลหรือโดนรังสี UVC ซ้ำๆ ทำใหสุดทายอากาศที่ถูกปลอยออกมาจะสะอาดขึ้น 

ดวยอัตราการไหลของอากาศที่สูง จึงสามารถทำใหเกิด Air Change ซึ่งมีความจำเปนตอการทำความสะอาดอากาศ

ภายในหอง 

กดปุมเปดเครื่อง และเลือกระดับ

ความแรงของพัดลมได 3 ระดับ 

ตามความตองการ 

กระบอกสเตนเลส ขนาดความยาว 120 เซนติเมตร 

เสนผานศูนยกลาง 15 เซนติเมตร 

หลอด UVC

หลักการทำงานสำคัญ

สถานปฏิบัติธรรม

หองเรียน และ

หองทดลอง

เครื่องประกอบดวย
มอเตอร

พัดลม

ลอเลื่อน 

วิธีการใชงาน การใชงานงายไมยุงยาก และ เนนใชงานไดทั่วไป

อุปกรณประกอบตางๆ สามารถหาซื้อไดงาย เชน หลอด UVC 
มอเตอร พัดลม สามารถถอดเปลี่ยนเองได สะดวกในการบำรุงรักษา 

อัตราการใชไฟต่ำ

ภายใน 2 ชั่วโมงเครื่องสามารถฆาเชื้อในอากาศไดถึง 99 เปอรเซ็นต 
(ผลทดสอบจากหองปฏิบัติการภาคเอกชน)

จุดเดน

161 ซม.

40 ซม.

40 ซม.
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ธินากร กรุงศ์รี

แนะนำาตัว่ “รุ่นพีั�”

	 	 	สว่ัสด้่ครัับุ	ผม	พ่�บัอยุ - ว่รัพล ยุ่�มส่นสมบ่ัรัณ์์ จบุจาก	

ภาคว่ชิ้าไฟฟ้า	คณะวิ่ศึว่กรัรัมศึาสต่ร์ั	ปี็ท่�เข้าเรัย่น	2539	เป็็นไฟฟ้า

รัุ่นท่�	 37	 จบุเป็็นบุัณฑ์ิต่ปี็	 2000	 ครัับุ	 ต่อนน่�ก็อายุ	 43	 แล้ว่ครัับุ	

ปั็จจุบุันเป็็นกรัรัมการัผ้้จัด้การับุรัิษัท	 Brilliant	 POWER	 เก่�ยว่กับุ 

การัออกแบุบุ	-	ติ่ด้ต่ั�งแผงโซึ่ล่า	เซึ่ลล์	(Solar	cell	system)		โซึ่ล่า 

รัฟ้ทอ็ป็	(Solar	rooftop)	สำหรับัุ	บุ้านพกัอาศึยั	อาคารั		โรังงาน	และ

ฟาร์ัม	แล้ว่กท็ำธุรักจิทางด้้านไอท	่แพลต่ฟอร์ัมด้้ว่ยครัับุ

““

มุ�งมั�น ตั�งใจ ทุ�มเทไม�ยอมแพ้้

คว่ามทรงจำาสมยัเรียนท่� “บางมดี”

	 	 	 ต่อนท่�เรัิ�มเรั่ยนต่อนนั�นเป็็นป็ี	 2539	 จำได้้เลยต่อนท่�ไป็

สัมภาษณ์ท่�มหาว่ิทยาลัย	 ถืนนท่�เข้าไป็ยังเป็็นดิ้นโคลนและ 

น�ำท่ว่มขัง	 พอฝ้นต่กท่น่งจะเข้าไป็มหาว่ิทยาลัยค่อนข้างยาก

นะครัับุถืือว่่าช้่ว่งนั�นกำลังเป็็นช้่ว่งเป็ล่�ยนผ่านคว่ามเจรัิญเข้าส้่

มหาวิ่ทยาลัยเพรัาะต่อนนั�นเรัิ�มม่การัทำถืนนหนทางให้ด้่ข่�น		

ถืง่แมจ้ะเป็น็มหาว่ทิยาลยัท่�ไมไ่ด้้ตั่�งอย้ใ่นพื�นท่�ท่�ใหญม่ากนะครับัุ	

แต่เ่รัื�องสถืานท่�กม็ค่ว่ามอบุอุน่และคว่ามทรังจำท่�ป็รัะทบัุใจ	พ่� ๆ

และน้อง ๆ  ท่�เรัาได้้เจอกัน ตั�งแต่ป้ี 1 ถึงป้ี 4 เรัาก็ค่อนข้าง 

ม่ความสน่ทสนมกลมเกล่ยุวเหน่ยุวแน่นกันนะครัับั	 ทั�ง

กิจกรัรัมหลากหลายด้้าน	 และป็รัะสบุการัณ์หลากหลายท่�ไม่ได้้

ม่แค่เรัื�องการัเรั่ยนรั้้อย่างเด้่ยว่ท่�ได้้รัับุจากมหาว่ิทยาลัย

กรรมการผู้้�จััดการบริษััท Brilliant  POWER Co.,Ltd.

คุุณวีีรพล ยิ้้�มสิ้นสิมบ้รณ์

คดิีว่่าการสร้างคว่ามผูกพันัคว่รเริ�มจากอะไร   

	 	 ผมคิด้ว่่าถื้าเรัาจะผ้กพันกับุสิ�งใด้เรัาต่้องม่ป็รัะสบุการัณ์กับุ 

สิ�งนั�น	ๆ 	อก่สิ�งหน่�งท่�สำคัญคอืการั	“เป้ดิ้ใจ” เรัาต้่องทำให้คนอื�น 

รั้้ส่กว่่าเรัาจริังใจไม่ได้้เอาผลป็รัะโยช้น์เป็็นท่�ต่ั�ง	 พอเรัารั้้จักกัน

จะทำใหเ้กดิ้คว่ามสนทิสนมทำใหก้ลา้ท่�จะคยุป็ร่ักษาหารัอืกนัได้้ 

ทุกเรืั�องกล้าท่�จะคุยในสิ�งท่�เรัาไม่เคยเป็ิด้ใจ	 พอเรัาเข้าใจกัน 

มากข่�น	 คว่ามสัมพันธ์เรัาก็จะเพิ�มข่�น	 พอเรัาเปิ็ด้ใจได้้เรัาจะได้้

เห็นมุมมองต่่าง	ๆ	ในแต่่ละคนซึ่่�งจะไม่เหมือนกันเลย

อตัลื่กัษณ์์ขัองเดีก็บางมดี

	 	 		ผมคดิ้ว่า่เด้ก็บุางมด้เป็น็เด้ก็ท่�พร้ัอมจะลยุ	มค่ว่ามอด้ทน	ไม่

ยอ่ทอ้ต่อ่ป็ญัหา	เพรัาะเรัาเป้็นมด้ซึ่ึ�งมด้ถ้าอยุ่่คนเด้่ยุวก็จะด้่

ตัวเล็กแต่พอเรัาอยุ่่รัวมกันเป้็นท่มจะทำให้เรัาเข้มแข็งมาก 

ถื่งแม้บุางเรัื�องท่�ทำม่โอกาสท่�จะสำเร็ัจน้อยแค่ไหน	 เรัาก็จะไป็

หาว่ิธ่ทำให้เรัื�องน่�สำเรั็จจนได้้	พ่�เช้ื�อว่่าถื้าเรัามุ่งมั�นต่ั�งใจนะครัับุ	

อยา่งไรัมนักจ็ะมโ่อกาสให้เรัาเสมอ	ถ่ืงแมค้รัั�งนั�นมนัจะไมส่ำเร็ัจ

แต่่เรัาจะเห็นแล้ว่ว่่าครัั�งต่่อไป็จะทำยังไงให้มันสำเรั็จ



9Issue 17 • July - August 2022

กรรมการผู้้�จััดการบริษััท Brilliant  POWER Co.,Ltd.

ฝากถึงึน้อง ๆ มจธ.

	 	 	ขอใหมุ่้งมั�นตั่�งใจถ้ืาทำในสิ�งท่�เรัาถืนดั้	การัท่�เรัาจะรั้ว้่า่ช้อบุ

อะไรั	เรัากต็่อ้งคน้หาต่วั่เอง	บุางคนยงัไมร่ั้ว่้่าช้อบุอะไรักพ็ยายาม

ค้นหาให้เจอ	 ถ้าม่โอกาสใด้ๆ เข้ามาก็ลองทบัทวนด้่ว่า 

ตัวเองถนัด้ทางด้้านไหนชอบัอะไรั ยุังขาด้อะไรัก็หาความรั่้

เพ่�มเต่ม ท่�สำคัญเลยุ คือต้องม่ Soft skill ท่�จะช่วยุเสรั่ม 

เช่้น	 บุุคลิกการัแสด้งออกล้ว่นเป็็นสิ�งท่�ส่งเสริัมให้ป็รัะสบุคว่าม

สำเร็ัจแล้ว่	 ไม่ว่่าจะเป็็นการัพ้ด้จาด้่	 ม่สัมมาคารัาว่ะอ่อนน้อม

ถื่อมต่นท่�	และท่�สำคัญต่้องกล้าแสด้งออก	พ้ด้ให้คว่ามคิด้เห็น

การขัับเคลื่่�อนองค์กรในช่่ว่งโรคระบาดี

	 	 	โรัครัะบุาด้	หรัอืโควิ่ด้	เป็น็ปั็ญหาท่�เจอกันหมด้นะครับัุไม่ใช่้

แคธ่รุักจิแต่ส่ำหรับัุธรุักจิ	แต่ล่ะท่�จะม่ภ้มคุ้ิมกนัท่�ต่า่งกนัเรัาต่อ้ง

เรัาต้่องร้้ัจกัการัป็รับัุตั่ว่	เรัาตอ้งรั่ก้อ่นวา่ป้ญัหาท่�เรัาเจอเน่�ยุมนั

กรัะทบัธ์ุรัก่จเรัาด้้านไหนแล้วเรัาก็หาว่ธ์่แก้ ยกต่ัว่อย่าง	 เช้่น	

เรัาเป็็นธุรักิจก่�งรัับุเหมานะครัับุ	 ออกแบุบุติ่ด้ต่ั�งแล้ว่ก็ลงทุน

พลังงานแสงอาทิต่ย์	 เป็็นก่�งนักลงทุน	 ก็จะเจอสถืานการัณ์ท่�

ล้กค้าขายไม่ด้่ก็จะขอช้ะลอโครังการัไว่้ก่อนก็ม่	เรัาต่้องว่างแผน

ว่่าจะทำอย่างไรัให้บุริัษัทอย้่ได้้	 ก็ต่้องหาโซึ่ล้ช้ั�นท่�ทำให้ล้กค้า

ไม่เดื้อด้ร้ัอนเพิ�มข่�นจากกการัทำโครังการัของเรัา	 เช้่น	 ทางเรัา

ก็จะช้่ว่ยซึ่ัป็พอรั์ต่	 ในด้้านการัจัด้สรัรัหาสินเช้ื�อจากธนาคารัให้	

เพรัาะว่่าสินเชื้�อธนาคารัธุรักิจพลังงานแสงอาทิต่ย์มันสามารัถื

เล่�ยงต่ัว่มันเองได้้	เป็็นต่้นครัับุ

นศ.เก่า - นศ. ปััจจุบันม่ส่ว่นร่ว่มในการเปัล่ื่�ยนแปัลื่ง 
พัฒันาอย่างสร้างสรรค์ได้ีอย่างไร

	 	 	 ทุกคนสามารัถืช้่ว่ยเหลือสังคมสรั้างการัเป็ล่�ยนแป็ลงกับุ

ป็รัะเทศึช้าต่ิ	 เรัาช้่ว่ยเหลือสังคมให้ด้่ข่�นทุกอย่างจะด้่ข่�นเองขอ

ให้เรัาเอื�อเฟ้�อเห็นอกเห็นใจ	 ม่อะไรัก็ช้่ว่ยเหลือกันได้้เท่าท่�เรัา

ทำได้้โด้ยไม่เด้ือด้รั้อนนะครัับุ	 สังคมเรัาตอนน่�ม่ทั�งคนรัุ่นเก่า

และคนรัุ่นใหม่เพ่ยุงแต่คนรัุ่นใหม่อาจจะม่พลังเยุอะกว่า ก็

อาศััยุคนรัุ่นใหม่มาช่วยุผลักด้ันนะครัับั ส่วนคนรัุ่นเก่าเรัาก็

พรั้อมจะเป้ล่�ยุนแป้ลงตัวเองบั้าง	อยากฝ้ากถื่งรัุ่นพ่�	ๆ 	ท่�เป็็น

รัุ่นกลางและจะกลายเป็็นรัุ่นเก่า	 บุางอย่างท่�เรัาเป็ล่�ยนแป็ลง 

ต่ัว่เองได้้	 ถื้ามันทำให้สังคมด้่ข่�น	ก็ช้่ว่ยกันสรั้างสรัรัค์แต่่สิ�งด้่	 ๆ	

โด้ยท่�ไม่เบุ่ยด้เบุ่ยนใครั	 และทุกคนม่คว่ามสุข	 พว่กเรัาบุางมด้

ต่้องช้่ว่ยกัน	พ่�เช้ื�อว่่าเรัาทำได้้	ช้่ว่ยกันขับุเคลื�อนในหลาย	ๆ	มิต่ิ

Let’s get to know Bangmod senior
Mr. Veerapol Yimsinsomboon  l  Managing Director Brilliant POWER Co., Ltd. 
Hello, I am Veerapol Yimsinsomboon. I am analumnus of Department of Electrical Engineering. Faculty of Engineering, 
KMUTT. My business about design - installation of Solar cell system and Solar rooftop for homes, buildings, factories 
and farms, and doing IT business platform. To be bound by anything, we must have experience with it.  “Open your 
mind” is the important thing to make you feel that we sincerely do not take advantage with together.



10 Inside KMUTT

5 กรกฎาคม 2565

20 - 21 กรกฎาคม 2565

3 สำิงหาคม 2565

7 กรกฎาคม 2565

22 กรกฎาคม 2565

3 สำิงหาคม 2565

7 กรกฎาคม 2565

25 กรกฎาคม 256512 กรกฎาคม 2565

26 กรกฎาคม 2565

มหาว่ิทยาลัยเทคโนโลย่พรัะจอม
กล้าธนบุุรั่จัด้ “พ่ธ์่มอบัโล่ป้รัะกาศั
เก่ยุรัต่คุณ์แก่ผ่้ม่อุป้การัคุณ์ต่อมหา
ว่ทยุาลัยุ ป้รัะจำป้ี 2564”	เพื�อแสด้ง
คว่ามขอบุคุณท่านผ้้ม่อุป็การัคุณท่�
ให้การัสนับุสนุน	 และส่งเสรัิมกิจการั
ของมหาว่ิทยาลัยด้้ว่ยด้่เสมอมา	 ทั�ง
ในด้้านบุริัจาคทุนทรััพย์สนับุสนุนการั
ศึ่กษา	ว่ัสดุ้อุป็กรัณ์เพื�อการัศึ่กษา	และ
บุรัิจาคทรััพย์แก่มหาวิ่ทยาลัย	 เพื�อใช้้
พัฒนาการัศึ่กษา	 การัให้คำแนะนำ
ต่่าง	ๆ	ณ	ห้องป็รัะชุ้มจำรััส	ฉายะพงศึ์	
มจธ.	บุางมด้	

มจธ.	 ร่ัว่มกับุ	 สำนักงานเขต่ทุ่งครัุ	
สภาว่ัฒนธรัรัมเขต่ทุ่งครัุ	 และชุ้มช้น 
รัอบุข้าง	 จัด้	 “งานวันสำคัญอนุรัักษ์์
สืบัสานวัฒนธ์รัรัมป้รัะเพณ์่ ก่จกรัรัม
วนัเข้าพรัรัษ์า ป้รัะจำปี้ 2565”	โด้ยได้้
นำขบุว่นรัถืบุุป็ผช้าติ่	 ต้่นเท่ยนพรัรัษา	
เพื�อไป็ถืว่ายเท่ยนจำนำพรัรัษา	 และ
จตุ่ปั็จจัยไทยธรัรัม	 ณ	 ว่ัด้พุทธบุ้ช้า 
โด้ยปี็น่�ม่ยอด้เงินทำบุุญจากป็รัะช้าคม	
มจธ.	รัว่มทั�งสิ�น	7,039	บุาท	

ศึ.	 ด้รั.สมช้าย	 ว่งศ์ึวิ่เศึษ	 พร้ัอมด้้ว่ย
ท่มออกแบุบุและพัฒนาเครัื�องฆ่่าเช้ื�อ 
โคว่ิด้-19	 ด้้ว่ยรัังส่	 UVC	 เข้าร่ัว่ม	
“ป้รัะชุมตอบัข้อซึ่ักถาม และสำรัวจ
เครัื�องฆ่่าเชื�อโคว่ด้-19 ท่�ต่ด้ตั�งตาม
ห้องเรั่ยุนต่าง ๆ ตลอด้จนการัให้ 
คำแนะนำในการัใช้งาน”	โด้ยได้้ทำการั
ต่ิด้ต่ั�งเครัื�องฆ่่าเช้ื�อโควิ่ด้-19	 ด้้ว่ยรัังส่	
UVC	 จำนว่นกว่่า	 100	 เครัื�อง	 เพื�อ 
ฆ่่าเช้ื�อโรัคในอากาศึ	 ลด้โอกาสท่�จะ
เกิด้โรัคทางเดิ้นหายใจให้กับุนักเรั่ยน	
อาจารัย์และผ้้ป็กครัอง	 ณ	 โรังเรั่ยน 
ปั็ณณว่ชิ้ญ์	จังหว่ดั้พรัะนครัศึรัอ่ยุธยา

มจธ.	 โด้ยสำนักงานกิจการันักศึ่กษา 
จัด้	 “การันำเสนอต้นแบับันวัตกรัรัม 
(Prototype Presentation) รัอบั 
ชง่ชนะเลศ่ั”	 ในโครังการั	 Innovation 
For	 KMUTT	 Sustainability	 2022: 
KMUTT	 SGDs	 Transformation 
Contest	 เพื�อเช้ิญช้ว่นให้นักศึ่กษาม่
สว่่นรัว่่มในการัสรัา้งการัรับัุรั้น้ว่ตั่กรัรัม
ท่�ส่งเสรัิมคว่ามยั�งยืนของมหาว่ิทยาลัย	
ณ	 ห้อง	 Science	 Connect	 คณะ
ว่ิทยาศึาสต่รั์	

มจธ.	ร่ัว่มกบัุ	EU-SHARE	จัด้	“การัสมัมนา 
ว่ชาการัเรัื�อง Micro-Credentials 
in Thai Higher Education: 
Opportunities, Challenges, and 
Outlook from ASEAN and Europe” 
เป็็นเว่ท่การันำเสนอแนว่คิด้	 ว่ิธ่การั
จัด้การัศ่ึกษา	 และแพลต่ฟอร์ัมของ 
Micro-Credentials	 ในต่่างป็รัะเทศึ	
เพื�อให้หน่ว่ยงานด้้านการัศ่ึกษาใน
ป็รัะเทศึไทยได้้เห็นถื่งทิศึทางของการั
ศึ่กษายุคใหม่ท่�ให้คว่ามสำคัญกับุการั
พัฒนากำลังคนทุกช่้ว่งว่ัย	 ทิศึทางของ
ต่ลาด้แรังงานของโลก	 และการัรับัุรัอง
คว่ามสามารัถืรัะด้ับุบุุคคลมากกว่่าใบุ
ป็รัญิญา	ณ	โรังแรัมพล้แมน	คิงเพาเว่อร์ั 
กรังุเทพฯ

คณะครัศุึาสต่ร์ัอตุ่สาหกรัรัมและเทคโนโลย่	
มจธ.	ร่ัว่มกบัุสถืาบุนัการัศึก่ษา	หน่ว่ยงาน 
องค์กรัภาครัฐั	และเอกช้น	ร่ัว่มด้ำเนินการั
จดั้	“โครังการัป้รัะชมุว่ชาการัรัะด้บััชาต่ 
ด้้านนวัตกรัรัมการัเรัยุ่นรั่ท้างวท่ยุาศัาสตร์ั 
และเทคโนโลยุ ่ครัั�งท่� 3 (NCLIST 2022)”
รัป้็แบุบุออนไลน์	(Virtual	Conference) 
ใน	2	กลุม่สาขาว่ชิ้า	ได้แ้ก	่หวั่ข้อนว่ตั่กรัรัม 
ในการัเรั่ยนรั้้เพื�อการัพัฒนาสังคม	 และ
หัว่ข้อการับุ้รัณาการัเทคโนโลย่เพื�อการั
พฒันาอตุ่สาหกรัรัม

คณะกรัรัมการัโครังการั	6+1	Flagships	
Track	 2	 ร่ัว่มกับุ	 สำนักงานบุรัิหารั
ทรัพัยากรับุุคคล	(สทบุ.)	และสำนกังาน
พัฒนาทรััพยากรับุุคคล	 (สพบุ.)	 จัด้	
“การัสัมมนารัะด้มสมองในโครังการั 
6+1 Flagships Track 2 ครัั�งท่� 35	ใน
หวั่ข้อ	“Understanding roles of HR 
for a better version of KMUTT” 
เพื�อถ่ืายทอด้และสร้ัางคว่ามเข้าใจ 
แผนกลยุทธ์	มจธ.	ฉบุบัุท่�	13	(พ.ศึ.	2565	- 
2569)	 รัว่มถืง่คว่ามเข้าใจนโยบุายด้้าน
ทรััพยากรับุุคคล	 ต่ลอด้จนสร้ัางคว่าม
เข้าใจบุทบุาทหน้าท่�ในการับุรัิหารั 
และพัฒนาทรััพยากรับุุคคล	 ณ	 ห้อง	
Crystal	 Ballroom	 โรังแรัม	Holiday	
Inn	สล่ม	

มหาว่ิทยาลัยเทคโนโลย่พรัะจอมเกล้า
ธนบุรุั	่(มจธ.)	และ	ศึน้ย์พลงังานอาเซึ่ย่น	
(ASEAN	Centre	for	Energy:	ACE)		จดั้	
“พ่ธ์ล่งนามบันัทกึข้อตกลงความร่ัวม
มือทางว่ชาการั”	 ผ่านรัะบุบุออนไลน์	
Zoom	Webinar	 โด้ยม่วั่ต่ถืุป็รัะสงค์
หลกัคอืการัสร้ัางคว่ามเข้มแขง็เครัอืข่าย
ว่จิยัและกจิกรัรัมว่ชิ้าการั	 ด้้านพลงังาน
ทด้แทนและการัอนุรัักษ์พลังงานใน
ภ้มิภาคอาเซึ่่ยน	 เพื�อก้าว่ส้่การัลด้การั
ป็ลด้ป็ล่อยคาร์ับุอนสทุธใิห้เป็็นศึน้ย์	โด้ย
ในส่ว่นของศึน้ย์	ACE	เป็็นคว่ามร่ัว่มมือ
ภายใต้่แผนการัด้ำเนินงาน	ASEAN	Plan	
of	Action	for	Energy	Cooperation	
(APAEC)	 ท่�มุง่เน้นให้เกดิ้การับุร้ัณาการั
คว่ามร่ัว่มมือด้้านพลังงานในภ้มิภาค
อาเซึ่ย่น

เครัอืข่ายงานป็รัะช้าสมัพนัธ์และสื�อสารั
องค์กรับุคุลากรัสายสนบัุสนนุในสถืาบุนั
อุด้มศึ่กษา	 ซึ่่�งเป็็นเครัือข่ายใหม่ท่� 
ได้้รัับุการัแต่่งต่ั�งจากท่�ป็รัะชุ้มสภา
ข้ารัาช้การั	 พนักงาน	 และล้กจ้าง
มหาว่ทิยาลยัแห่งป็รัะเทศึไทย	(ป็ขมท.)	
ร่ัว่มกับุมหาว่ิทยาลั ย เทคโนโลย่
พรัะจอมเกล้าธนบุรุ่ั	 จัด้	“การัป้รัะชมุ
ว่ชาการัเครืัอข่ายุงานป้รัะชาสัมพันธ์์
และการัสื�อสารัองค์กรั บัุคลากรัสายุ
สนับัสนุนในสถาบัันอุด้มศึักษ์า (PR 
Connect # 1 : Show & Share 
@KMUTT)”	 ในรั้ป็แบุบุออนไลน์
ผ่าน	 ZOOM	 เพื�อส่งเสรัิมการัเรั่ยนรั้้
และเสรัิมสร้ัางทักษะท่�จำเป็็นสำหรัับุผ้้
ป็ฏิิบุัต่ิงานในสายงานการัสื�อสารัและ
ป็รัะช้าสัมพันธ์ของสถืาบุันการัศึ่กษา
ทั�ว่ป็รัะเทศึ

มจธ.	จัด้	“กจ่กรัรัมป้ฐมนเ่ทศันกัศักึษ์า
ใหม่ KMUTT New Student 
Onboard ing  2022 ภายุใต้
ธ์่ม Our Journey Begins Here 
เ รัาพรั้ อมจะ ร่ัวมสนับัสนุนการั 
เด้่นทางไป้กับันักศึักษ์าใหม่”	 เพื�อ
สรั้างคว่ามป็รัะทับุใจ	 และสร้ัางแรัง
บุันด้าลใจให้นักศึ่กษาสามารัถืศ่ึกษา
จนสำเร็ัจการัศ่ึกษาและเต่รั่ยมคว่าม
พรั้อมด้้านต่่าง	 ๆ	 ให้กับุนักศึ่กษาใหม่	
ต่ลอด้จนการัใช้้ช้่วิ่ต่ในมหาวิ่ทยาลัย
อย่ างม่คว่ามสุข 	 โด้ยม่นักศึ่กษา
เข้ารั่ว่มกว่่า	 3,000	 คน	 ณ	 โรังฝ้ึก
พลศ่ึกษา	 อาคารัพรัะจอมเก ล้า 
รัาช้านุสรัณ์	190	ป็ี	มจธ.	บุางมด้

มจธ.	นำ	“ผลงานวจ่ยัุเข้าร่ัวมจดั้แสด้ง
ในภาคนท่รัรัศัการั งานมหกรัรัมการัวจ่ยัุ
แห่งชาต ่2565 (Thailand Research 
Expo 2022 )” ภายุใต้แนวค่ด้ “วจั่ยุ
เพื�อพฒันาป้รัะเทศั ส่ค่วามมั�นคง มั�งคั�ง 
และยุั�งยุนื” โด้ยสำนกังานการัว่จิยัแห่ง
ช้าติ่	ซึ่่�งนำเสนอผลงานวิ่จยัใน	Theme	

งานว่จิยัและนว่ตั่กรัรัมเพื�อยกรัะด้บัุสงัคมและสิ�งแว่ด้ลอ้มอยา่งยั�งยนื	ใน	Concept	
สังคมคาร์ับุอนต่�ำ	 โด้ยนำเสนอผ่านศิึลป็ะการัออกแบุบุบุ้ทนิทรัรัศึการัและคว่าม
คิด้สรั้างสรัรัค์	 ณ	 โรังแรัมเซึ่็นทารัาแกรันด้์	 และบุางกอกคอนเว่นช้ันเซึ่็นเต่อรั์	
เซึ่็นทรััลเว่ิลด้์

1 - 5 สำิงหาคม 2565
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5 สำิงหาคม 2565

5 สำิงหาคม 2565

11 สำิงหาคม 2565

26 สำิงหาคม 2565

29 สำิงหาคม 2565

29 สำิงหาคม 2565

13 - 21 สำิงหาคม 2565

19 สำิงหาคม 2565

24 สำิงหาคม 2565

16 สำิงหาคม 2565

16 สำิงหาคม 2565

18 สำิงหาคม 2565

มจธ.	 จัด้	 “การัเปิ้ด้ตัวรัะบับัการัขอ
เอกสารัทางการัศึักษ์าสำหรัับันักศัึกษ์า
เก่า (Secured Document online 
request system : Secured Doors)” 
เพื�อให้นักศึ่กษาเก่าสามารัถืด้ำเนินการั
ขอและด้าว่น์โหลด้เอกสารัผ่านรัะบุบุได้้
ด้้ว่ยต่นเอง	ลด้ขั�นต่อนและรัะยะเว่ลาการั
ป็ฏิิบุัต่ิงาน	 รัว่มทั�งอำนว่ยคว่ามสะด้ว่ก
ให้แก่ผ้้รัับุบุรัิการั	 ต่ลอด้จนยกรัะด้ับุ
มาต่รัฐานการัให้บุริัการั	โด้ยคำนง่ถ่ืงคว่าม
สะด้ว่ก	 รัว่ด้เร็ัว่	 ป็ลอด้ภัยของข้อม้ลให้
มากท่�สดุ้	 ซ่ึ่�งได้้จัด้งานเปิ็ด้ตั่ว่รัะบุบุอย่าง
เป็็นทางการั		ณ	ลานอเนกป็รัะสงค์	ช้ั�น	1	
อาคารัสำนักงานอธกิารับุด้่

กลุ่มงานการัสื�อสารัเชิ้งกลยุทธ์และการั
ต่ลาด้	มจธ.	จดั้	“กจ่กรัรัม SCM Training 
ครัั�งท่� 1 ในหัวข้อเรืั�อง กลยุุทธ์์การั
สื�อสารัและเทคน่คการับัรั่หารัช่อง
ทางการัสื�อสารัการัตลาด้สำหรัับัทุก 
ช่วงวัยุ” ซึ่่�งได้้รับัุเกย่รัต่จิากคณุแช้มป์็	 -	 
ศึ่กรั	 เจนว่รักุลช้ัย	 Project	 Manager	
บุรัษิทั	Hubvisor	ในร้ัป็แบุบุของกจิกรัรัม
ฝึ้กอบุรัมออนไลน์ผ่าน	Zoom

พลอากาศึเอก	ป็รัะจิน	จั�นต่อง	ป็รัะธาน	
คณะกรั รัมา ธิ ก า รัก า รัอุ ด้ ม ศ่ึ กษา	
ว่ทิยาศึาสต่รั	์ว่จิยัและนว่ตั่กรัรัม	ว่ฒุสิภา	
พรั้อมด้้ว่ยคณะศึ่กษาด้้งาน	 “เข้าเยุ่�ยุม
ชมการัป้ฏิ่บััต่ งานและหารัือแลก
เป้ล่�ยุนความค่ด้เห็นเก่�ยุวกับัการัส่ง
เสรั่มสนับัสนุนการัพัฒนาความรั่วมมือ
ในด้้านการัว่จัยุรั่วม การัถ่ายุทอด้องค์
ความร้่ัและเทคโนโลยุ่ และนวัตกรัรัม
จากมหาว่ทยุาลัยุส่่ชุมชน”	 เพื�อการั
พัฒนาเศึรัษฐกิจชุ้มช้นอย่างยั�งยืน	 ณ	
ห้องป็รัะชุ้ม	CB	206	อาคารั	BRI	มจธ.	
บุางขุนเท่ยน

มจธ.	 “ต้อนรัับัคณ์ะผ่้บัรั่หารัและ
บัุคลากรั คณ์ะแพทยุศัาสตร์ัโรัง
พยุาบัาลรัามาธ์่บัด้่ มหาว่ทยุาลัยุ
มหด่้ล”	 เข้าเย่�ยมช้มการัด้ำเนนิงานการั
เรัย่นการัสอน	Gifted	Education	ของ	
มจธ.	 เพื�อเป็็นแนว่ทางในการัสร้ัางคว่าม
เข้มแข็งให้กับุการัสร้ัางคว่ามร่ัว่มมือ
ทางการัศึ่กษา	 และพัฒนานักเรั่ยนใน
ศึต่ว่รัรัษท่�	 21	บุนฐานคว่ามเช้่�ยว่ช้าญ
ด้้านว่ิทยาศึาสต่ร์ัและเทคโนโลย่ให้ม่
คณุลกัษณะท่�พง่ป็รัะสงค์	 รัว่มถืง่เย่�ยมช้ 
มผลงานว่ิจัยท่�เก่�ยว่ข้องทางการัแพทย์	
ท่�มุ่งเน้นนำเทคโนโลย่ไป็ป็รัะยุกต์่ใช้้
เพื�อป็รัะโยช้น์ทางการัแพทย์	ณ	 มจธ.
บุางขุนเทย่น	 และช่้ว่งบุ่ายเข้าเย่�ยมช้ม
งานว่จิยั	และผลงานสนบัุสนนุการัแพทย์
ของนกัว่จิยั	มจธ.	ณ	มจธ.	บุางมด้

มจธ.	 ให้การั	“ต้อนรัับัคณ์ะผ่้บัรั่หารั
และบัุคลากรัจากมหาว่ทยุาลัยุ
เกษ์ตรัศัาสตรั์”	 ในโอกาสเข้าศึ่กษา
ด้้งานด้้านการับุรัิหารัทรััพย์สินและ
การับุริัหารัจัด้การักิจการับุริัษัทของ
มหาว่ิทยาลัย	ณ	อาคารัเคเอกซึ่์	 ถืนน
กรัุงธนบุุรั่

มจธ.	จดั้ให้ม่	“พ่ธ่์วางพานพุ่มถวายุรัาช
สกัการัะแด่้องค์พรัะบัาทสมเด้จ็พรัะป้รั
เมนทรัรัามาธ่์บัด้่ศัรั่ส่นทรัมหามงกุฎ 
พรัะจอมเกล้าเจ้าอยุ่ห่วั พรัะสยุามเทว
มหามกุฏิว่ทยุมหารัาช รััชกาลท่� 4” 
เนื�องในวั่นวิ่ทยาศึาสต่ร์ัแห่งช้าติ่	 เพื�อ
เป็็นการัน้อมรัำลก่ถืง่พรัะมหากรัณุาธิคณุ
พรัะบุดิ้าแห่งว่ทิยาศึาสต่ร์ัไทย	ณ	มจธ.	
บุางมด้

มจธ.	 ร่ัว่ม	 “ออกบั่ธ์น่ทรัรัศัการั
ง านมหกรั รัม ว่ทยุาศัาสต ร์ั และ
เ ท ค โ น โ ล ยุ่ แ ห่ ง ช า ต่  ป้ รั ะ จ ำ
ปี้ 2565 (NSTFair Thailand 
2022)”	 จัด้โด้ย	 องค์การัพิพิธภัณฑ์์
ว่ิทยาศึาสต่ร์ัแห่งช้าต่ิ	 (อพว่ช้.)	 ภายใต้่ 
แนว่คิด้	 “ศึิลป็ะ	 วิ่ทยาศึาสต่ร์ั	 และ
นว่ตั่กรัรัมเพื�อสงัคมยั�งยืน”	(Art	–	Science	– 
Innovation	and	Sustainable	Society)	
ณ	Hall	9	-	10	โซึ่นสถืาบุนัการัศึก่ษาและ
มหาว่ิทยาลัย	 ศึ้นย์แสด้งสินค้าและการั
ป็รัะช้มุ	อมิแพค็	เมอืงทองธาน่

มจธ.	 จัด้	 “สัมมนาโครังการั 6+1 
Flagships Track 1 ครัั�งท่� 41 (กลุม่ 
1) หัวข้อ การัจัด้การัว่ชาการัท่�มุ่ง
เน้นคุณ์ภาพ (Quality Embedded 
Academy Management)” เพื�อ
สร้ัางคว่ามเข้าใจด้้านการัจัด้การัท่�มุ่ง
เน้นคุณภาพท่�สอด้คล้องแผนกลยุทธ์	
มจธ.	 ฉบุับุท่�	 13	 (พ.ศึ.	 2565	 -	 2569)	
โด้ยม่การัร่ัว่มกันกำหนด้ทิศึทางและ
รั้ป็แบุบุการัป็รัับุหลักส้ต่รั	 รัองรัับุ
การัเรั่ยนการัสอนรั้ป็แบุบุใหม่	 (OBE,	
OBEM,	 MC)	 ต่ามเกณฑ์์ใหม่ของ 
กรัะทรัว่ง	อว่.	และนโยบุายของ	มจธ.		รัว่มทั�ง 
กำหนด้บุทบุาท	 และแนว่ทางการัสอน 
ของอาจารัย์แต่่ละรัายว่ชิ้าให้สอด้คล้องกบัุ
การัเรัย่นการัสอนรัป้็แบุบุใหม่	ณ	โรังแรัม	
Anantara	Riverside	Resort	Bangkok	

มจธ.	 “ต้่อนรัับุบุคุลากรัทางการัแพทย์	
โรังพยาบุาลสมเด็้จพรัะปิ็�นเกล้า	 กรัม
แพทย์ทหารัเรัอื”	 ในโอกาสเดิ้นทางเข้า
เย่�ยมช้ม	และศึก่ษาด้ง้านสำนกังานว่จิยั	
นว่ตั่กรัรัมและพนัธมติ่รั	รัว่มทั�งภาคว่ชิ้า
ว่ิศึว่กรัรัมเครัื�องกล	 มจธ.	 ให้บุุคลากรั
ของโรังพยาบุาลสมเด้็จพรัะปิ็�นเกล้า	
ได้้ศึ่กษาลักษณะงานและแนว่ทาง
การัด้ำเนินงาน	 ต่ลอด้จนแลกเป็ล่�ยน
ป็รัะสบุการัณ์รัะหว่่างบุคุลากรัท่�ทำงาน
ด้้านการัแพทย์ร่ัว่มกนั	ณ	มจธ.บุางมด้

มจธ.	“ต้อนรับัั ผ่บ้ัรัห่ารัและบัคุลากรั 
จากกองกายุภาพและส่�งแวด้ล้อม 
ว่ทยุาเขตหาด้ใหญ่ มหาว่ทยุาลัยุ
สงขลานครั่นทร์ั”	 ในโอกาสท่� ไ ด้้
เด้ินทางมาศึ่กษาด้้งานเก่�ยว่กับุการั
บุริัหารังานซ่ึ่อมบุำรัุง	 การัจัด้การั
ขยะแบุบุครับุว่งจรั	 และการัด้้แล
บุำรัุงรัักษาภ้มิทัศึน์	 พร้ัอมทั�งเย่�ยม
ช้มและศ่ึกษาด้้งาน	 การัจัด้การัขยะส้่
พลังงาน	ณ	 ศึ้นย์การัเรั่ยนรั้้	 BIOGAS 
การับุริัหารัจดั้การั	และการัคดั้แยกขยะ	
เพื�อนำมาป็รัะยุกต์่ใช้้ในการัป็ฏิิบุัต่ิงาน
ให้มป่็รัะสิทธภิาพยิ�งข่�น	ณ	มจธ.	บุางมด้

มจธ.	“ต้อนรับััคณ์ะนส่ต่และบัคุลากรั
จากกองก่จการัน่ส่ต มหาว่ทยุาลัยุ
เกษ์ตรัศัาสตร์ั”	 เย่�ยมช้มพื�นท่�และ
ศึก่ษาด้ง้านด้้านกจิกรัรัมของ	 มจธ.	 ซ่ึ่�ง
ม่จุด้ป็รัะสงค์เพื�อเสรัิมสร้ัางว่ิสัยทัศึน์
และแนว่คิด้ด้้านการับุริัหารัจัด้การัท่�
จำเป็็นต่่อการันำไป็ใช้้ในการัด้ำเนินงาน
ในฐานะผ้้นำองค์กรักิจกรัรัมนักศึ่กษา	
และสร้ัางเครัอืข่ายคว่ามร่ัว่มมอืรัะหว่่าง
ผ้้นำกิจกรัรัมนักศึ่กษาของทั�งสอง
มหาว่ทิยาลยั	ณ	มจธ.	บุางมด้

สำนักงานบุรัิหารัทรััพยากรับุุคคล	 จัด้	
“งานเชด่้ชเ่กยุ่รัตบ่ัคุลากรั มจธ์. ป้รัะจำปี้ 
2562 – 2564”	เพื�อแสด้งคว่ามช้ื�นช้มและ
ยนิด้ก่บัุคณาจารัย์	นกัว่จิยั	หน่ว่ยงาน	และ
บุคุลากรัของมหาว่ทิยาลยัทกุท่าน	ท่�ได้้ช่้ว่ย
สร้ัางช้ื�อเสย่งให้กบัุมหาวิ่ทยาลยั	ซึ่่�งได้้ร่ัว่ม
กนัคดิ้ค้นสร้ัางสรัรัค์ผลงานว่ชิ้าการั	ผลงาน
ว่จิยั	 และงานนว่ตั่กรัรัมท่�ม่คณุภาพเป็็นท่�
ป็รัะจักษ์และป็รัากฏิส้ส่าธารัณะจนได้้รับัุ
รัางว่ลัต่่างๆ	ทั�งในรัะด้บัุป็รัะเทศึและรัะด้บัุ
นานาช้าติ่	ณ	ห้อง	Lunar	ช้ั�น	10	โรังแรัม 
อว่าน	่พลสั	รัเิว่อร์ัไซึ่ด์้	กรังุเทพฯ
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ปณัฏฐพร มีชััย / อนุสัรณ์ จำำาปีเรือง ปณัฏฐพร มีชััย / อนุสัรณ์ จำำาปีเรือง

สำวัสำดีีครับ ชื�อนายสำิรวิชญ์ วัฒโน ปัจจุบันกำาลังศึกษาอยู�ชั�นปีที� 3
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพ้ิวเตอร์ เคยดีำารงตำาแหน�งเป็น รองประธิาน
สำภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ้ระจอมเกล้าธินบุรี ประจำา
ปีการศึกษา 2564 ครับ

รู้จัก “เบส”
สิรว่ิช่ญ์ ว่ัฒโน

“ไม่ม่อะไรท่�ทำาไม่ไดี้ ถึ้าเราคิดีจะทำามันจริง ๆ”

เล�าเรื�องชีวิตในรั�ว มจธิ.
ถื้าให้ผมน่กย้อนถื่งช้่ว่ิต่ในช้่ว่งช้ั�นป็ีท่�	 1	 ท่�พ่�งเข้ามาศึ่กษาต่่อ	
ในมหาว่ทิยาลยัเทคโนโลยพ่รัะจอมเกลา้ธนบุรุั	่ก็ต่อ้งบุอกไว่ว่้่าใน
ต่อนนั�นก็คิด้ไว่้เพ่ยงแค่ว่่าจะลด้การัทำากิจกรัรัมในมหาวิ่ทยาลัย
ลง	จากท่�เคยทำาในรัะด้ับุช้ั�นมัธยมศึ่กษาป็ลาย	แต่่สุด้ท้ายก็ต่้อง
มาเป็ล่�ยนคว่ามคิด้ในช้่ว่งใกล้จะจบุช้ั�นป็ีท่�	 1	 ในนาท่ท่�ต่ัด้สิน
ใจลงสมัครัรัับุเลือกต่ั�งเป็็นสมาช้ิกสภานักศึ่กษา	 ป็รัะจำาป็ีการั
ศึก่ษา	2564	ด้ว้่ยเหต่ผุลท่�ว่า่เรัาเองกอ็ยากพฒันาทกัษะและเกบ็ุ
ป็รัะสบุการัณใ์นด้า้นการัทำางาน	รัว่มทั�งก็อยากจะหาแนว่ทางใน
การัพัฒนาสภานักศ่ึกษาให้ได้้ด้่มากยิ�งข่�นกว่่าเดิ้ม	 แต่่มันก็แลก
มากับุการัท่�เรัาจะต้่องบุริัหารัเว่ลาของตั่ว่เองให้ได้้ด้่เพิ�มมากข่�น	
ป็รัับุสมดุ้ลรัะหว่่างการัเรั่ยนและกิจกรัรัมให้ด้่	 และสิ�งท่�สำาคัญ
มากท่�สดุ้สำาหรับัุผมในรัั�ว่	มจธ.	ผมมองว่า่มันคือโอกาสท่�นกัศ่ึกษา	
มจธ.	มอบุให้	ผ่านทางคะแนนเส่ยงท่�ไว่้ใจให้ผมมาป็ฏิิบุัต่ิหน้าท่�
ในต่ำาแหนง่สมาช้กิสภานกัศึก่ษา	และรัองป็รัะธานสภานกัศึก่ษา	
สิ�งน่�ก็เลยเป็็นเหมือนจิ๊กซึ่อว์่ช้่วิ่ต่ชิ้�นสำาคัญท่�ป็รัับุเป็ล่�ยนการัใช้้
ช้่ว่ิต่ของผมเข้ามาส้่การัทำากิจกรัรัมจนถื่งทุกว่ันน่� การนำาความรู้ และทักษะที�ไดี้รับ มจธิ.

ไปประยุกต์ใช้อย�างไรบ้าง 
ในคว่ามเป็็นจริังแล้ว่อนาคต่ของเรัาไม่เพ่ยงแค่อย้่ภายใน
ห้องเรั่ยนเพ่ยงอย่างเด้่ยว่	แต่่มันคืออนาคต่ท่�เรัาจะได้้ไป็ทำางาน	
ไป็เข้าสังคม	 เหมือนกับุการัทำากิจกรัรัม	 ดั้งนั�นการันำาคว่ามร้้ั
และทักษะท่�ได้้รัับุจากกิจกรัรัมไป็ใช้้	 ก็ต่้องบุอกว่่าสามารัถืนำา
ไป็ใช้ต้่อ่ได้ค้อ่นข้างมาก	ไมว่่า่จะเป็น็ต่ั�งแต่ท่กัษะการัว่างแผนให้
สำาเรั็จต่ามเป็้าป็รัะสงค์ท่�ว่างไว่้ทั�งการัเรั่ยนและการัทำากิจกรัรัม,	
ทักษะการัจัด้การั	 การัต่ิด้ต่าม	 และการัด้ำาเนินงานไป็ให้ได้้ม่

ตัวอย�างผลงานที�ไดี้ทำา / กิจกรรมที�ไดี้เข้าร�วม
ป็รัะธานโครังการัมด้พัฒน์	1/2564	และ	มด้พัฒน์	2/2564	
(โครังการัรัับุสมัครัผ้ป้็รัะสานงานและรับัุเรัื�องรัอ้งเรัย่นป็รัะจำา
ภาคว่ิช้า)
แกนนำาโครังการัคา่ยอาสาต่ิด้ต่ั�งคอมพวิ่เต่อรัใ์ห้นอ้งโรังเรั่ยน
บุ้านทุ่งรัักช้ัยพัฒน์	จ.พังงา
วิ่ทยากรักิจกรัรัมสร้ัางแรังบัุนด้าลใจ	และแนะนำาการัเข้าศ่ึกษาต่่อ
รัะดั้บุชั้�นอุด้มศ่ึกษา	ณ	โรังเร่ัยนคุรัะบุุร่ัชั้ยพัฒนาพิทยาคม	จ.พังงา

รัุน่พ่�แลกเป็ล่�ยนป็รัะสบุการัณ	์ในโครังการัป็ฐมนเิทศึนกัศึก่ษา
ใหม่	รัะด้ับุป็รัิญญาต่รั่	ป็รัะจำาป็ีการัศึ่กษา	2565	
หัว่หน้าฝ่้ายพยาบุาล	 โครังการัก้าว่แรักน้องใหม่ส่้ว่ิศึว่กรัรัม
คอมพิว่เต่อรั์	ครัั�งท่�	6.5	(ModCom)
โครังการัอบุรัมป็รับัุพื�นฐานการัเขย่นโป็รัแกรัมใหก้บัุนกัศึก่ษา
ใหม่	 ภาคว่ิช้าว่ิศึว่กรัรัมคอมพิว่เต่อรั์	 มจธ.	 ป็รัะจำาป็ีการั
ศึ่กษา	2564
กิจกรัรัมรัว่บุรัว่มและอภิป็รัาย	 แบุบุสอบุถืามการัลด้ค่า
ธรัรัมเน่ยมการัศ่ึกษา	มจธ.	1/2564	และ	2/2564
กิจกรัรัมร่ัว่มร้ัองเร่ัยนผลกรัะทบุของนักศ่ึกษาจากสถืานการัณ์
การัแพร่ัรัะบุาด้ของโรัค	COVID-19	กับุมหาวิ่ทยาลัยอื�น	ๆ	อ่ก	
12	สถืาบัุน	ณ	สัป็ป็ายะสภาสถืาน
กิจกรัรัมต่รัว่จสอบุกิจกรัรัมรัับุน้องใหม่และป็รัะชุ้มเช้่ยร์ั	
ป็รัะจำาป็ีการัศึ่กษา	2564
เข้ารั่ว่มอบุรัมโครังการั	 ส่งเสรัิมและพัฒนาผ้้นำากิจกรัรัม
นักศึ่กษา	 Student	 Activity	 Leadership	 Cross	 Skills	
Program
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สำวัสำดีีครับ ชื�อนายสำิรวิชญ์ วัฒโน ปัจจุบันกำาลังศึกษาอยู�ชั�นปีที� 3
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพ้ิวเตอร์ เคยดีำารงตำาแหน�งเป็น รองประธิาน
สำภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ้ระจอมเกล้าธินบุรี ประจำา
ปีการศึกษา 2564 ครับ

ความท้าทายในการทำางานร�วมกับคนอื�น / 
ประสำบการณ์ที�ไดี้รับจากการบริหารจัดีการคน
สิ�งท่�ท้าทายในการัทำางานร่ัว่มกับุคนอื�น	 ผมคิด้ว่่ามันคือการั

ป็รัับุต่ัว่เข้าหากันและกัน	 แน่นอนว่่าการัทำากิจกรัรัมหรัือการั
ทำางานต่า่ง	ๆ 	เรัากจ็ะได้ท้ำางานกบัุคนอื�น	ๆ 	ท่�แต่กต่า่งกนัออกไป็ 
คำากล่าว่แรัก	ๆ	ท่�ผมมักจะพ้ด้เว่ลาทำางานกับุคนกลุ่มใหม่	 ๆ	ก็
คือ	“ถื้าม่อะไรัท่�อยากแนะนำา	หรัือไม่พอใจต่รังไหน	ก็สามารัถื
บุอกเรัาได้้เลยนะ”	 เพรัาะผมคิด้ว่่าการัทำางานมันไม่ใช้่เพ่ยงแค่
การัทำาให้คนอื�น	 ๆ	 จะต้่องมาป็รัับุตั่ว่เข้าหาเรัาทั�งหมด้	 หรัือ
เรัาต่้องป็รัับุต่ัว่ไป็หาคนอื�นทั�งหมด้	 แต่่มันคือการัป็รัับุต่ัว่เข้าหา
กันและกันในจุด้ท่�ทุกคนยอมรัับุได้้	 นำาไป็ส่้การัทำาสิ�งท่�พว่กเรัา 
คาด้หมายหรืัอมุง่หวั่งใหไ้ด้้มป่็รัะสทิธิภาพมากท่�สดุ้	และจากการั
ทำางานรั่ว่มกับุคนอื�น	ๆ	ในหลาย	ๆ	กลุ่ม	หลาย	ๆ	ครัั�ง	ก็จะนำา
ไป็ส้ป่็รัะสบุการัณท่์�ผมได้ร้ับัุจากการับุรัหิารัจัด้การัคน	ซ่ึ่�งมันคือ
การัพยายามสอบุถืามและการัสงัเกต่ในแต่ล่ะบุคุคล	เพื�อจดั้สรัรั
งานให้ได้้ต่รังต่ามคว่ามถืนัด้	คว่ามช้อบุ	หรัือคว่ามสนใจของคน
นั�น	 ๆ	 รัว่มทั�งก็ต่้องจัด้สรัรัให้ได้้ครับุต่ามต่ำาแหน่งท่�งานของเรัา
ต่อ้งการั	เพรัาะจากการัทำางานท่�ผา่น	ๆ 	มา	ถืา้หากเพื�อน	ๆ 	ได้ท้ำา
ในสิ�งท่�ต่นเองถืนดั้	ช้ื�นช้อบุ	หรัอืม่คว่ามสนใจ	ก็จะทำาใหเ้พื�อน	ๆ 	
มค่ว่ามสขุอย่้กบัุสิ�งท่�ทำา	และการัท่�งานของเรัานั�นม่คนท่�ครับุทกุ
ต่ำาแหนง่	มก่ารัแบุ่งสดั้สว่่นงานแต่่ละคนอยา่งเท่ากันและชั้ด้เจน	
มันจะเป็็นภาพการัทำางานร่ัว่มกันท่�ด้่	 เป็็นการัทำางานท่�ม่รัะบุบุ	
และสรั้างคว่ามป็รัะทับุใจท่�ด้่ให้กับุผ้้รั่ว่มงานทุกคน

แนวคิดีในการเป็นผู้นำาที�ดีี
สำาหรัับุผมแลว้่แนว่คดิ้ในการัเป็็นผ้้นำาท่�ด้	่กค็อืการัท่�เรัาต้่องลอง
เป็็นผ้้ต่ามบุ้าง	 ไม่ได้้เป็็นผ้้นำาเพ่ยงอย่างเด้่ยว่	 เพรัาะมันก็ทำาให้
เรัาได้้เห็นมุมมองของการัทำางาน	 ในจุด้ท่�เรัาไม่ได้้เห็นขณะเป็็น
ผ้น้ำา	ทำาใหเ้รัาได้ร้ับัุรั้ว้่า่ผ้น้ำาท่�ด้ค่ว่รัเป็น็แบุบุไหน	หรัอืเรัาไมช่้อบุ
ผ้น้ำาแบุบุไหน	เพื�อบุอกกลา่ว่กนัและนำามาป็รับัุใช้ก้บัุเรัา	ในว่นัท่�
เรัาเป็็นผ้้นำาของกิจกรัรัม	 หรัืออาจกล่าว่เป็็นคำาพ้ด้ได้้ว่่า	 “อย่า
ทำาต่ัว่เป็็นคนท่�เรัาไม่ช้อบุ”	และท่�สำาคัญในการัเป็็นผ้้นำาท่�ด้่ก็คือ	
การัไม่ต่ดั้สนิใจด้ว้่ยเสย่งของต่นเองเป็น็หลกั	แต่เ่นน้การัต่ดั้สนิใจ
ด้ว้่ยเสย่งสว่่นมากใหท้นัต่อ่เว่ลา	ทนัต่อ่สถืานการัณ	์รัว่มทั�งเรัื�อง
ของการัด้้แลและให้กำาลังใจกัน	 ในยามท่�เกิด้ป็ัญหาหรัือเหนื�อย
ลา้จากการัทำางาน	เพรัาะการัทำากจิกรัรัมนั�นคงไมม่เ่พย่งแค่ผ้น้ำา
หรัือแกนนำาท่�เหนื�อย	 แต่่ทุก	 ๆ	คนท่�เป็็นคณะกรัรัมการัด้ำาเนิน
งานก็เหนื�อยด้้ว่ยเช้่นกัน	หรัือในบุางครัั�งอาจจะเหนื�อยมากกว่่า
ผ้้นำาด้้ว่ยซึ่้ำาไป็	ทั�งหมด้น่�จ่งเป็็นแนว่คิด้ในการัเป็็นผ้้นำาท่�ด้่	ท่�จะ
ทำาให้การัทำางานรั่ว่มกันกับุคนอื�น	 ๆ	 และการับุรัิหารัจัด้การัม่
ป็รัะสิทธิภาพอย่างส้งสุด้

ฝ่ากถึงชาว มจธิ. ที�สำนใจ
และอยากมีประสำบการณ์ที�ดีีแบบเดีียวกัน
สำาหรับัุช้าว่	มจธ.	ท่�มค่ว่ามสนใจ	ผมกอ็ยากฝ้ากไว่ว้่า่	สำาหรับัุใครั
ท่�ไมเ่คยทำากจิกรัรัมกอ็ยากใหเ้ป็ดิ้ใจท่�จะลองทำาสิ�งใหม	่ๆ 	โด้ยไม่
ต่อ้งกลวั่ว่่าเรัาจะทำาไมไ่ด้้	ขอเพ่ยงแคเ่รัาต่ั�งใจท่�จะทำาให้ด้ก็่เพ่ยง
พอ	พยายามฝึ้กฝ้น	และนำาข้อผดิ้พลาด้ไป็พัฒนาต่นเองอย้เ่สมอ	
ๆ	หรัอืสำาหรัับุใครัท่�เคยทำามาอย่้แลว้่	กส็ามารัถืมาต่่อยอด้สิ�งท่�ต่วั่
เองถืนัด้	มาลองเรั่ยนรั้้สิ�งใหม่	ๆ	ให้ด้่มากข่�นกว่่าเด้ิม	เพื�อนำาไป็
ป็รัับุป็รัุงและพัฒนาต่นเอง	 สุด้ท้ายแล้ว่มากกว่่าคำาว่่ากิจกรัรัม	
มันก็คือ	 ทักษะการัใช้้ช้่วิ่ต่	 ทักษะการัทำางาน	 ป็รัะสบุการัณ์	
มิต่รัภาพ	 คว่ามสุข	 และสิ�งอื�น	 ๆ	 อ่กมากมายท่�จะได้้รัับุกลับุ
ไป็จากการัทำากิจกรัรัม	 ว่ันน่�ผมก็ขอฝ้ากเรัื�องรัาว่ไว่้เพ่ยงเท่าน่�	
ขอบุคุณและสว่ัสด้่ครัับุ

ป็รัะสิทธิภาพส้งสุด้,	ทักษะการับุรัิหารัจัด้การัคนให้ได้้รัับุหน้าท่�
ต่ามคว่ามถืนัด้ของต่นเอง,	 ทักษะการัสื�อสารัและป็รัะสานงาน
กับุหน่ว่ยงานภายนอก	หรัือภายในมหาว่ิทยาลัย	หรัือคนอื�น	ๆ		
ซึ่่�งกย็งัสามารัถืนำาไป็ใช้ไ้ด้กั้บุการัทำางานในอนาคต่	และสิ�งสำาคญั
ท่�หลาย	ๆ	คนอาจมองข้ามไป็	ก็คือทักษะทางด้้านการัป็รัะเมิน
ผล	 ซ่ึ่�งจะเป็็นสิ�งท่�คอยช่้ว่ยพัฒนาข้อบุกพร่ัองท่�เกิด้ข่�นในครัั�งน่�
ให้ด้่ข่�นในโอกาสถืัด้	ๆ	ไป็

Let’s get to know “Best - Sirawit Wattano”

“There is nothing that can’t be done if we think to do.”
Hello everyone, I am Best - Sirawit Wattano. I am currently studying 
in the 3rd year, Faculty of Engineering, Department of Computer 
Engineering. The challenges of working with others, I think 
it’s about adjusting to each other. For those who have never done 
an activity, they want to be open to trying new things without fear 
that we won’t be able to do it. Just as long as we intend to do good 
is enough, try to practice and always bring mistakes to improve 
ourselves or for anyone who has already done it. You can come 
and expand on what they are good at Let’s try to learn new things 
better than ever for improve and develop yourself.
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พีรพงษ์ ปกรณ์รัศ์มี

สำาหรับนโยบายดี้านทรัพัยากรบุคคลื่ มจธ.

กลื่ยุทธ์สำาคัญ

โดีย ผศ. ดีร.ทว่ีศักดีิ� กฤษเจริญ
ผู้ช่่ว่ยอธิการบดี่ฝ่ายบุคคลื่ 

15

  มห้าวิที่ยาลี่ัยเที่คโนโลี่ย่พระจอมเกล้ี่าธนบุรี ใ้ห้้ความ

สิ่ำาคัญกับที่รัพยากรบุคคลี่ ซ่ึ่�งถืือเป็นที่รัพยากรที่่�ม่

คุณ์ค่าแลี่ะความสิ่ำาคัญที่่�สิุ่ดใ้นองค์กร การจัดที่ำานโยบาย

ด้านที่รัพยากรบุคคลี่ครั�งน่� ม่ รศ. ดร.ศักรินที่ร์ ภูมิรัตน 

เป็นประธานคณ์ะที่ำางาน แลี่ะม่ผู้่ที่รงคุณ์วุฒิต่าง ๆ ที่ั�ง

จากภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นห้น่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกช่น แล้ี่วก็ม่ท่ี่มอาจารย์คนรุ่นใ้ห้ม่มาช่่วยเป็น

ที่่มเลี่ขึ้านุการด้วย นโยบายด้ีานทรัพัยากรบุคคลื่ได้ี
ผ่านการรับรองจากมติสภามหาวิ่ทยาลื่ัย เม่�อว่ันท่� 
2 กมุภาพันัธ์ 2565 โดย รศ. ดร. สิ่วิุที่ย์ แซ่ึ่เต่ย อธิการบด ่

มจธ.ได้มก่ารลี่งนามประกาศ เพ่�อที่่�จะสิ่ื�อสิ่ารออกมาอย่าง

เป็นที่างการเรียบร้อยแล้ี่ว เมื�อช่่วงต้นเดือนมน่าคมที่่�ผ่่านมา 

15 นโยบายสำาคญัสำาหรบันโยบายด้ีานทรพััยากรบคุคลื่ ดงั

ต่อไปน่�ครบั 

1. ธรรมาภบิาลื่องค์กร (Good Governance)
4. การสรรหาแลื่ะคดัีเล่ื่อก (Recruitment & Selection) 

2. การปัฏิิรปูัโครงสร้างองค์กร 

3. การกระจายอำานาจการบริหารจัดีการ 

    (Organization Structure Reform)

     (Distribution Management Autonomy)

	 เรัื�องของ	ธรัรัมาภบิุาลองค์กรั	เป็น็ส่ว่นท่�มหาว่ทิยาลัยใหค้ว่าม

สำคัญเป็็นอย่างมาก	 เพรัาะถืือว่่าทุกองค์กรัจะสามารัถืด้ำเนิน

กิจการัของต่ัว่เองไป็ได้้อย่างเป็็นธรัรัม	 และสามารัถืท่�จะให้ผ้้ม่

ส่ว่นได้้ส่ว่นเส่ยทั�งหมด้	 ได้้รั่ว่มกันม่ส่ว่นรัับุรั้้และเป็็นท่�ยอมรัับุ

ของป็รัะช้าคมทั�งภายในและภายนอกได้้	 การัทำงาน	 และการั

ป็ฏิิบัุต่ิงานของทุกคนในองค์กรั	 จ่งจะต้่องม่คว่ามโป็ร่ังใสเป็็น

ธรัรัม	 พรั้อมท่�จะรัับุการัต่รัว่จสอบุได้้	 จ่งเป็็นสิ�งท่�สำคัญใน

นโยบุายข้อแรัก

	 มหาว่ิทยาลัยเรัาอยากสรัรัหาและคัด้เลือกบุุคลากรัท่�ม่คว่าม

สามารัถื	 เป็็นทั�งคนด้่และเก่งเข้ามาทำงานกับุองค์กรั	 โด้ยท่�เรัา

จะย่ด้หลักสมรัรัถืนะ	 (Competency)	การัท่�จะสรัรัหาและคัด้

เลือกบุคุลากรัต่า่ง	ๆ 	ท่�มค่ว่ามสามารัถืต่รังต่ามท่�หน่ว่ยงานต่า่ง	ๆ  

คาด้หว่ัง	 โด้ยท่�กฎรัะเบุ่ยบุต่่าง	 ๆ	 ก็จะต่้องเลือกอำนว่ยให้เรัา

สามารัถืค้นหาคนท่�ม่คุณภาพ	 และม่สมรัรัถืนะต่รังกับุคว่าม

ต่้องการัได้้รัว่ด้เรั็ว่ต่ามคว่ามต่้องการัของหน่ว่ยงานจรัิง	ๆ

	 			อก่นโยบุายสำคัญท่�มหาวิ่ทยาลัยจำเป็น็ต้่องป็รับัุเป็ล่�ยน	หรัอื

หาว่ิธ่การัท่�จะทำให้การัด้ำเนินงานของหน่ว่ยงานต่่าง	ๆ 	ภายใน

มหาว่ิทยาลัยเป็็นไป็อย่างยืด้หยุ่น	 สามารัถืท่�จะสอด้คล้องกับุ

กลยุทธ์ท่�มหาว่ิทยาลัยกำลังจะเป็ล่�ยนแป็ลงไป็ได้้ทั�งในป็ัจจุบุัน	

และแผนในอนาคต่

	 	 มหาวิ่ทยาลัยให้คว่ามสำคัญกับุการัท่�บุุคลากรัท่�ทำงานใน 

หนว่่ยงานต่า่ง	ๆ 	ต่อ้งสามารัถืท่�จะได้ร้ับัุมอบุอำนาจการัตั่ด้สนิใจ 

ในรัะดั้บุท่�ต่นเองถืือครัอง	 โด้ยการัตั่ด้สินใจของตั่ว่เองจะต้่อง 

ใช้้ข้อม้ลท่�ม่อย้่	เป็็นข้อม้ลท่�ม่คว่ามเป็็นจรัิง	อัพเด้ต่	และม่คว่าม

เหมาะสม	นำไป็ส้่การัต่ัด้สินใจท่�ถื้กต่้อง	และเป็็นป็รัะโยช้น์
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5. ผลื่ตอบแทนแลื่ะสิทธปิัระโยช่น์

10. การเสริมสร้างคว่ามย่ดีหยุ่นทางจิตใจแลื่ะพัฤติกรรม

12. การส่�อสารเชิ่งกลื่ยุทธ์ (Strategic Communication)

14. การทำางานแบบไฮบริดีแลื่ะคว่ามปัลื่อดีภัยในการทำางาน

11. การบริหารบุคลื่ากรท่�ม่ศกัยภาพัสงู

13. การปัรบัปัรงุระบบนเิว่ศการเกบ็ข้ัอมลูื่บคุลื่ากรดีจิิทลัื่

15. หน่ว่ยงาน HR เป็ันหุน้ส่ว่นเชิ่งกลื่ยทุธ์ขัององค์กร

6. ระบบการบริหารผลื่การปัฏิิบัตงิานท่�ม่ปัระสทิธผิลื่

7. ทกัษะในการทำางานท่�บคุลื่ากรองค์กรคว่รม่

8. ทักษะการบริหารทางธุรกิจเพั่�อสร้างคว่ามยั�งย่น   
     ทางการเงินให้แก่องค์กร

9. การสร้างคุณ์ค่าให้แก่สังคมในลื่ักษณ์ะท่�ทำาให้เกิดี 
     สังคมปัริว่รรตพิัพัฒัน์อนาคต

    (Compensation and Benefits)

    (Creating Resilient and Agile Mindset/ Behavior)

    (Hybrid Workplace and Safety)

    (Talent Management)

    (Engaging Digital HR Solutions)

    (Strategic HR Units)

    (Effective Performance Management System)

    (New Corporate Skill and Culture)

    (Business Model and Financial Sustainability)

    (Public Value and Sense Making)

	 	 	 การัให้ผลต่อบุแทนแล้ว่ก็สิทธิป็รัะโยช้น์แก่บุุคลากรัจำเป็็น

จะต่้องได้้รัับุการัทบุทว่นแล้ว่ก็คว่รัท่�จะสอด้คล้องกับุสมรัรัถืนะ

หรัือว่่าผลการัป็ฏิิบัุติ่งานของพนักงานแต่่ละคน	 มากกว่่าท่�จะ

คำน่งถื่งเพ่ยงแค่อายุงานอย่างเด้่ยว่ 	 	 การัเรั่ยนรั้้ท่�จะป็รัับุคว่ามรั้้ส่กน่กคิด้ของต่ัว่เองให้ม่สภาว่ะท่�

ล้มแล้ว่ลุกข่�นมาต่่อส้้กับุช้่ว่ิต่	 ต่่อส้้กับุการัทำงานต่่อไป็ได้้อย่าง

รัว่ด้เรัว็่	จง่เป็น็เรัื�องท่�จำเป็น็	พรัอ้ม	ๆ 	กับุการัท่�	จะต่อ้งป็รับัุต่วั่เอง 

ให้ทันกับุสถืานการัณ์	หรัื�อสิ�งต่่าง	ๆ	ท่�จะเป็ล่�ยนแป็ลงไป็

	 				การัสื�อสารัให้บุุคลากรัทั�งภายในและบุุคลากรัทั�งภายนอก

รัับุทรัาบุข้อม้ลสำคัญต่่าง	 ๆ	 ท่�มหาวิ่ทยาลัยต่้องการัจะสื�อสารั

ออกไป็	และทกุคนมส่ว่่นช้ว่่ยในการัสื�อสารัใหผ้้ม้ส่่ว่นได้ส้ว่่นเสย่

ท่�เก่�ยว่ข้องให้ได้้รัับุข้อม้ลท่�ถื้กต่้อง	และทันต่่อสถืานการัณ์

	 			การัทำงานจากท่�ไหนกไ็ด้้	และทำอย่างไรัให้การัทำงานของเรัา 

ยังได้้ผลท่�ม่ป็รัะสิทธิภาพ	 และบุรัรัลุเป้็าหมายเหมือนเด้ิม 

	จง่เป็็นสิ�งท่�ต้่องมาว่างแผนร่ัว่มกนั	โด้ยต่รัะหนักถืง่คว่ามป็ลอด้ภัย

ทั�งร่ัางกาย	และจติ่ใจเป็็นสำคญัในสภาว่ะการัทำงานเช่้นน่�

	 		บุุคลากรัเป็็นส่ว่นสำคัญในการัสรั้างคว่ามเจรัิญเต่ิบุโต่คว่าม

ยั�งยืน	จำเป็น็ต้่องเป็น็บุคุลากรัท่�มค่ว่ามสามารัถืท่�โด้ด้เด้น่แลว้่จง่

ต่้องค้นหา	สนับุสนุนและพัฒนาบุุคลากรัท่�ม่ศึักยภาพส้งเหล่าน่�่� 

ให้สามารัถืแสด้งศึักยภาพได้้อย่างเต่็มท่�	 พรั้อมท่�จะนำสิ�งด้่	 ๆ 

มาส้่	มจธ.	อย่างต่่อเนื�อง

	 	 	HR	จำเป็็นท่�จะต่้องอาศึัยข้อม้ลของบุุคลากรัในการัทำงาน	

จ่งเป็็นสิ�งท่�ต่้องได้้รัับุทบุทว่น	 และอาศึัยการัใช้้เทคโนโลย่ท่�ทัน

สมยัเพื�อใหส้ามารัถืนำขอ้มล้มาว่เิครัาะหไ์ด้อ้ยา่งรัว่ด้เรัว็่	รัว่มถืง่ 

สามารัถืให้บุรัิการัด้้านต่่าง	ๆ	ให้กับุบุุคลากรัได้้ด้่ยิ�งข่�น

	 	 	 ทุกคนท่�ทำงานทางด้้าน	 HR	 ทั�งส่ว่นกลาง	 และหน่ว่ยงาน

คว่รัท่�จะม่การัป็รัับุเป็ล่�ยน	 ทำให้การัทำงานของต่ัว่เองเป็็นการั

ทำงานเช้ิงรัุกท่�เข้าใจนโยบุาย	 กลยุทธ์ของมหาว่ิทยาลัยใน

ลักษณะท่�เป็็น	ฺBusiness	หรัือ	Strategic	Partner	มากยิ�งข่�น

	 	 	 	นโยบุายข้อน่�ก็ให้คว่ามสำคัญกับุการัท่�บุุคลากรัทุกฝ้่ายจะ

ต่้องได้้รัับุการัป็รัะเมินผลการัป็ฏิิบัุต่ิงานท่�เป็็นธรัรัม	 ผ้้ม่ส่ว่นได้้

ส่ว่นเส่ยท่�เก่�ยว่ข้องม่ส่ว่นรั่ว่มในการัป็รัะเมินผลการัป็ฏิิบุัต่ิงาน	

ใหม้ั�นใจว่า่การัป็รัะเมนิผลการัป็ฏิิบุตั่งิานน่�	สามารัถืท่�จะเช้ื�อมโยง 

ไป็ส้่การัพัฒนาหรัือป็รัับุป็รัุง	ทำให้เกิด้ผลการัป็ฏิิบุัต่ิงานท่�ด้่ข่�น	

และมองเห็นเส้นทางคว่ามก้าว่หน้าท่�จะเจรัิญเต่ิบุโต่ต่่อไป็ด้้ว่ย

	 	 	 การัเป็ล่�ยนแป็ลงท่�ถืาโถืมมาในยุคป็ัจจุบุัน	 ทำให้รัะบุบุ

อุด้มศึ่กษาต่่าง	ๆ	จำเป็็นต่้องได้้รัับุการัป็รัับุต่ัว่อย่างมาก	ด้ังนั�น

องค์กรัอย่าง	 มจธ.	 ก็จำเป็็นต่้องม่การัทบุทว่น	 และคิด้ทักษะ

ใหม่	 ๆ	 หรัือว่่าวั่ฒนธรัรัมท่�บุุคลากรัในองค์กรั	 คว่รัท่�จะแสด้ง

พฤต่ิกรัรัมในการัท่�ป็รัับุเป็ล่�ยนไป็ออกมาให้ได้้มากท่�สุด้

	 				ข้อน่�จะมุ่งเป็้าไป็ท่�กลุ่มท่�ทำหน้าท่�เป็็นผ้้บุรัิหารัขององค์กรั	

ไมว่่า่จะเป็น็รัะด้บัุหนว่่ยงานต่า่ง	ๆ 	หรัอืว่่าในรัะด้บัุของสว่่นกลาง	

ซึ่่�งผ้บุ้รัหิารัของมจธ.	โด้ยต่อ้งมแ่นว่คดิ้หรัอืทกัษะในเช้งิของการั

บุรัิหารัธุรักิจ	 เนื�องจากสภาพแว่ด้ล้อมต่่าง	 ๆ	 ท่�ป็รัับุเป็ล่�ยนไป็

จำเป็็นจะต้่องมก่ารัแข่งขัน	ดั้งนั�นเรัื�องการัเข้าใจการัจัด้การัธุรักิจ

ต่่าง	ๆ	เพื�อท่�จะสามารัถืสรั้างรัายได้้	หรัือผลป็รัะกอบุการัอื�น	ๆ	

ท่�ทำให้	มจธ.	เกิด้คว่ามยั�งยืนทางการัเงินในรัะยะยาว่

	 					มจธ.	ต่รัะหนักในบุทบุาทท่�เรัาจำเป็็นจะต่้องม่ส่ว่นทำให้

สังคมได้้รัับุคุณค่า	 พัฒนากำลังคนให้กับุป็รัะเทศึช้าต่ิ	 ม่การั

สื�อสารัให้ข้อม้ล	หรัือช้่�นำแนว่ทางในสิ�งท่�ด้่ท่�ถื้กต่้องให้กับุสังคม	

ทำใหส้งัคมเกดิ้การัเป็ล่�ยนแป็ล	และม่การัพฒันาการัท่�ด้ข่่�นเรัื�อย	ๆ  

เกิด้คว่ามยั�งยืนในอนาคต่	 รัว่มทั�งต่้องทบุทว่นบุทบุาทของ 

ต่ัว่เองอย้่เสมอ
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International Affairs Office (IA) Coffee Club
 As there are over 1,000 international students and staff at KMUTT, it is inevitable to have conversations in 
English. However,not every staff member is fluent in English. Using English to communicate with international students 
and staff is inevitable as their number is increasing. Therefore, to facilitate the staff to be more confident in speaking 
English at the workplace, the Coffee Club activity was initiated by the IA Office by trying to bring in the international students 
to help create the environment where the participants had to use English to communicate with each other.  This activity is 
designed for KMUTT support staff members who wanted to improve and gain more confidence in speaking English or to 
brush up on their everyday English. 
 The Coffee Club activity was conducted as an English conversation activity where the participants had to use 
only English to communicate with each other on each topic. There are four topics provided for the Coffee Club participants. 
The topics included hobbies. The participants were able to decide on the topic they would like to register for. So, They 
would be comfortable to speak English on the topic of their interest English in their interests. The International Affairs 
Office expects that after joining the Coffee Club, all participants will gain more confidence to communicate in English on 
various topics and situations with pleasure here are some comments from the participants.

KHANITHA
PETSUK
School of Energy,
Environment and Materials

          The Coffee Club project aims to encourage participants 

to communicate more fluently in English. It is not too 

difficult for beginners with content that focuses more on 

communication than grammatical issues. The project 

scheduled the activities weekly to improve the participants’ 

English skills regularly.

    I would like to tell all those who are language 

practitioner, “Don’t be afraid to make mistakes and start 

over again. Even if we are native Thai speakers, we still 

make mistakes. So, join us and speak more English. “

          I love to communicate in English because it’s the 

medium to communicate with people. During my trip to 

other countries, I had an opportunity to improve my Eng-

lish skills. Since I heard about this project, I think it is 

really good to practice some English even though I am in 

Thailand. After participating, I found that all the activities 

in the project were really fun and I have truly learned 

English. All activities that are included in the project focus 

on the daily conversation that can be adapted to the real 

situation. I have gained more new vocabulary from the 

class. I love the vibe that gives me more confidence to 

speak English with friends.

          I would like to share with all those who are interested 

in language practice, “If you are afraid of speaking English, 

please try this activity. It’s not so scary. It provides us with 

a comfortable vibe to learn English, even if you are a 

beginner”

CHANCHIRA
WONGBOON
-NGAM
School of Energy,
Environment and Materials
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      โดยในโครงการน้� ม้ีนกัศึกึษาส่ง่ข้อ้เส่นอโครงการ
นวััตกรรมีเข้้าร่วัมีประกวัด จำนวัน 15 ท้ีมี 
เป็นนกัศึกึษาจากคณะ/ภาควิัชาต่าง ๆ รวัมี 44 คน 
โดยส่มีาชกิจากทีกุทีม้ีท้ี�ผ่่านการคดัเลืือกมีโ้อกาส่ 
ได้เข้้าร่วัมีกิจกรรมี “Incubation Workshop” 
จำนวัน 4 ครั�ง โดย ศึูนย์ Hatch ในเรื�องต่าง ๆ 
ได้แก่ 
     • แนวัคดิเรื�อง Innovation & Sustainability
     • รู้้�จัักตััวเอง เข้�าใจัทีีม การทีำงานร่วัมีกัน 
     • การู้พิิจัารู้ณากลุ่่�มลุ่้กค้�าส่ำหรับส่ินค้าคือใคร 
ทีำไมีถึงึตอ้งเข้า้ใจกลืุม่ีเป้าหมีาย พร้อมีใหเ้ครื�องมีอื
ที้�ช่วัยทีำควัามีเข้้าใจกลืุ่มีเป้าหมีาย 
     • การู้ใช้� Business Modal Canvas เครื�องมีอื 
ที้�ทีำใหเ้หน็ภาพรวัมีข้องกลืุม่ีเปา้หมีาย คณุคา่แลืะ
การส่่งมีอบการหารายได้ แลืะโครงส่ร้างต้นทีุน
     • การู้นำเสนอ Pitching องค์ประกอบข้องการ
จัดทีำข้้อมีูลื แลืะเทีคนิคการการนำเส่นอผ่ลืงาน
อย่างไร ให้โดนใจลืูกค้า

    ที้มีที้�ผ่่านการคัดเลืือกได้รับเงินรางวััลืส่นับส่นุน
การทีำต้นแบบนวััตกรรมี ที้มีลืะ 15,000 บาทีแลืะ
เฟ้้นหาผู่้ชนะใน “การู้นำเสนอตั�นแบบนวัตักรู้รู้ม 
(Prototype Presentation)” รอบชิงชนะเลืิศึ 
จำนวัน 4 ที้มี

      

       แลืะท้ีมีท้ี�ชนะเลืศิึ คอื ทีีมหมก้รู้ะทีะ รองชนะเลิืศึ 
อันดับ 1 ทีีม Labtasoil รองชนะเลืิศึอันดับ 2 ทีีม 
MDP KMUTT แลืะรางวััลืชมีเชย ทีีม PET Block    
ส่ามีารถึดูรายลืะเอ้ยดเพิ�มีเติมีข้องแต่ลืะที้มี ได้ที้� 
https://kmutt.me/innoprototype

 โครงการประกวดี Innovation for KMUTT Sustainability 2022 “KMUTT SDGs Transformation 
Contest” เป็นหนึ�งในกจิกรรมตอบรบัต�อการขบัเคลื�อนของ มจธิ. ตามแผนกลยุทธ์ิฉบบัที� 13 ในการสำร้าง Entrepreneurial 
mindset ให้กับนักศึกษา เพ้่�อสำร้างความเปลี�ยนแปลง สำู� SDGs โดียเปิดีรบัผลงานนวตักรรมของนกัศกึษาที�จะนำาพ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ้ระจอมเกล้าธินบุรี (มจธิ.) ไปสำู�ความยั�งยืนภายใต้กรอบการดีำาเนนิงานที�สำามารถสำนบัสำนนุนโยบาย
ของการพ้ัฒนามหาวิทยาลัย คือ 1. การสร้างนว่ัตกรรมท่�เปั็นปัระโยช่น์ (Innovation with Execution) 2. การส่งเสริม
การดีำาเนนิงานด้ีานคว่ามยั�งย่นขัอง มจธ. (For KMUTT Sustainability)แลื่ะ 3. การส่งเสริมการขัับเคลื่่�อนนโยบายลื่ดี
การปัลื่ดีปัลื่่อยคาร์บอนสุทธิเปั็นศูนย์ ขัอง มจธ. (KMUTT Carbon Neutrality 2040)

ปิยาภา ธรรมศักดิ�

โคุรงการ
Innovation for KMUTT Sustainability 2022
“การนำาเสำนอต้นแบบนวัตกรรม (PROTOTYPE PRESENTATION)”
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เรียบเรียงข้อมูลจาก: นิตยสำารชีวจิตฉบับที� 559 ปีที� 24 16 มกราคม 2565

สาเหตุขัองโรคนอนไม่หลื่ับ

สัญญาณ์เต่อนขัองโรคนอนไม่หลื่ับ

คว่ามรุนแรงขัองโรคนอนไม่หลื่ับ

ณัฐเศ์รษฐ์ ภิรมย์เศ์รษฐกุล

•  นอนหลุ่ับได�ยาก นอนหลุ่ับไม�ตั�อเนื่อง

   นอนหลุ่ับไม�สนิที

•  มีอาการู้อ�อนเพิลุ่ีย ไม�มีแรู้ง

•  สมาธิ ค้วามสนใจั แลุ่ะค้วามจัำาลุ่ดลุ่ง

•  อารู้มณ์ไม�ดี หง่ดหงิดง�าย

•  อาการู้นอนไม�หลัุ่บช้ั่วค้รู้าว (Transient 
Insomnia) มีักพบในช่วังการเปลื้�ยนแปลืงช้วัิต
ประจำาวััน ส่ิ�งแวัดลื้อมีท้ี�ไมี่คุ้นชิน หรืออาจเกิด
จากอาการ Jet lag เมีื�อเดนิทีางข้า้มีเส่น้แบง่เวัลืา
โลืก (Time zone)

•  อาการู้นอนไม�หลุ่ับรู้ะยะส้ัน (Short-term 
Insomnia) มีกัเกดิเพ้ยง 2-3 วันัจนถึึง 3 ส่ปัดาห ์
อาจพบได้เนื�องจากเกิดภาวัะเคร้ยด

•  อาการู้นอนไม�หลัุ่บเรู้ื้อรัู้ง (Long-term or 
Chronic Insomnia) เกดิขึ้�นเปน็ระยะเวัลืานาน
อาจเปน็เดอืน หรอืเปน็ป ีซึ�งอาจเกดิผ่ลืจากการใช้
ยา การเจ็บป่วัยเรื�อรังไม่ีวั่าทีางด้านร่างกายแลืะ
จติใจ หรอือาจเกดิจากควัามีผ่ดิปกตขิ้องการนอน
หลืับโดยตรง (Primary sleep disorder)

รู้ับปรู้ะทีานอาหารู้

ปัจัจััยทีางด�าน

การู้เดินทีาง แลุ่ะ

การู้ดื่มแอลุ่กอฮอลุ่์

การู้รู้ับปรู้ะทีาน

อ่ปนิสัยการู้นอน

ปรู้ิมาณมาก

สิ่งแวดลุ่�อม

การู้ทีำางานหนัก

ค้าเฟอีน แลุ่ะนิโค้ติัน

ยาบางช้นิด

ทีี่ไม�ถ้กส่ข้ลุ่ักษณะ

หากเกิดีอาการง่ว่งนอนตอนกลื่างว่ัน ทั้งน่้ถึ้าปัลื่่อยไว่้ ไม่รักษาให้
ถึูกต้อง จะส่งผลื่ต่อสุขัภาพั ไดี้แก่

•  ม่โอกาสเป้็นโรัคซึ่ึมเศัรั้ามากกว่าคนทั�วไป้ 2 เท่า

•  มโ่อกาสเกด่้โรัคหวัใจขาด้เลือด้ ภาวะหวัใจวายุ ความด้นัโลหต่ส่ง

•  โรัคไขมันในเลือด้ส่ง โรัคเบัาหวาน และโรัคอ้วน

•  เพ่�มอัตรัาการัเส่ยุช่ว่ตและเก่ด้อุบััต่เหตุจากการัขับัรัถ / ทำางาน

 ควรัออกกำาลังกายุอยุ่างสม่ำาเสมอ ตื�นนอนและเข้านอนให้ตรังเวลา งด้ใช้อุป้กรัณ์์อ่เล็กทรัอน่กส์ และอุป้กรัณ์์
สื�อสารัในห้องนอน งด้ด้ื�มกาแฟช่วงเวลาเยุ็นหรัือก่อนนอน รัวมถึงงด้การันอนกลางวันหลังบั่ายุสามโมง จะสามารัถ
ช่วยุป้รัับัให้นาฬ่กาช่ว่ตในรั่างกายุทำางานได้้ตามป้กต่

คำาแนะนำาเบ่้องต้น ค่อ

หากปฏ้บัต้ตามนี้คุรบ 1 เดือนแล�วีอาการนอนไม่หลับยิ้ังไม่ดีขึ้น
ต�องรีบปรึกษัาแพทยิ้์โดยิ้ด่วีน

INSOMNIA
SIGNS

สำัญญาณโรคนอนไม�หลับ และความเสำี�ยงต�อโรคอื�น
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กองบรรณ์าธิการ

 สร้างบุคลากร KX
ให้มีความแตกต่าง

ด้วยความตั้งใจ

ดีร.เพัียงเพั็ญ ว่งศ์นภาพัรรณ์

บทสัมภาษณ์์

รองปัระธานเจ้าหน้าท่�บริหารสำานักเคเอกซ์

“ “

	 การัรัับุสมัครัเจ้าหน้าท่�ของเคเอกซึ่์	เรัาเน้นการัลง	Social	
Media	 เป็็นหลัก	 และรั่ว่ิว่ป็รัะว่ัต่ิ	 สนใจคนไหนก็เรั่ยกมา
สัมภาษณ์	 ต่อนสัมภษณ์ก็จะให้ท่มงานท่�เก่�ยว่ข้องโด้ยต่รังกับุ
ต่ำาแหน่งนั�นคุยเองก่อนเลย	 ด้้ทัศึนคต่ิ	 คว่ามสามารัถืด้้อะไรั
หลายๆ	 ถื้าท่มช้อบุคนไหน	 หรัือคนไหนท่�เขาสามารัถืทำางาน
ด้้ว่ยได้้	 ก็จะม่รัอบุ	 2	 ก็จะเป็็นพ่�เข้าไป็คุย	 ถื้าถื้กใจก็ต่กลง
และพ้ด้คุยเรัื�องค่าต่อบุแทน	 กว่่าจะได้คนมาทำางานก็ต่้องใช้้
เว่ลาสัมภาษณ์่	 2	 -	 3	 รัอบุ	 เว่ลาท่�เรัาด้้คนท่�จะมาทำางานกับุ
เรัา	 นอกจากเรัาด้้คว่ามสามารัถืท่�เก่�ยว่ข้องกับุงานแล้ว่	 เรัาด้้
ทัศึนคต่ิของเขาค่อนข้างเยอะเหมือนกัน	เรัื�องคว่ามสามารัถืใน
การัทำางานเป็็นท่ม	และการัเป็ิด้ใจต่่อคำาแนะนำาของท่ม	เพรัาะ
งานของเรัาต่้องช้่ว่ยกันคิด้	 เหมือนต่่กันเองก่อน	 ทุกอย่างต่ก
ต่ะกอน		ให้แน่ใจว่่าสิ�งท่�เรัาต่ัด้สินใจทำามันสรั้างคุณค่า	บุางคน
จะรั้้ส่กว่่าคว่ามคิด้	 ต่ัว่เองไม่ได้้รัับุการัยอมรัับุ	 สุด้ท้ายถื้าเกิด้
คว่ามเข้าใจในว่ัฒนธรัรัมการัทำางานของท่�น่�	ก็ต่้องยอมรัับุได้้ว่่า	
อันน่�เป็็นการัต่ัด้สินใจของท่ม	ท่มได้้กำาหนด้เป็้าหมายท่�ช้ัด้เจน
แล้ว่	ซึ่่�งงานของ	KX	จะเป็็นงานบุรัิการั	จ่งจะต่้องทำาให้ล้กค้า
ท่�มาใช้้บุรัิการัพ่งพอใจ	รั้้ส่กว่่ามาท่�น่�	แต่กต่่างและได้้ป็รัะโยช้น	์
เรัาจะเห็นช้ัด้เจนว่่า	คนท่�ทำางานแบุบุเห็นคุณค่า	คนท่�ทำางาน
เน้นการัสรั้างคุณค่าให้กับุผ้้รัับุป็รัะโยช้น์แนว่เป็็นแบุบุน่�	แต่่เรัา
ก็เข้าใจว่่าทุกคนเรั่ยนจบุมาทุกคนอยากม่รัายได้้	 ทุกคนอยาก
เล่�ยงครัอบุครััว่และต่ัว่เอง	 ม่พื�นฐานคว่ามต่้องการัรัะด้ับุหน่�ง	
ซึ่่�งเรัาคิด้ว่่าเรัาให้ได้้	 แต่่ว่่าเขาจะได้้เรั่ยนรั้้ป็รัะสบุการัณ์จาก
ท่�น่�อย่างแน่นอน

	 คดิ้ว่่าสิ�งท่�สำาคญั	และจำาเป็น็ท่�สดุ้	คอืเรัื�องของกรัอบุคว่ามคดิ้ 
(Mindset)	ท่�พรั้อมจะเรั่ยนรั้้	และพัฒนาอย้่เสมอ	ในการัสรั้าง
จุด้แข็งท่�แต่กต่่าง	 เพรัาะ	 KX	 ของเรัาม่พื�นฐานของการัเป็็น
องค์กรัการัศึ่กษาท่�อย้่ในรั้ป็แบุบุของ	 Innovation Center 
ดว้ัยการใชพื้�นท้ี�ใกลืเ้มีอืงเปน็ยทุีธศึาส่ตร์ เพื�อส่ร้างควัามีร่วัมีมีอื 
กับบุคคลื กลืุ่มีคน แลืะองค์กรต่าง ๆ ให้เกิดข้ึ�นบนพื�นที้�แห่งน้� 
หน้าที้�หลืักข้องเราจึงเป็นการบริหารพื�นที้� การเป็นผู่้ส่นับส่นุน
บ่มีเพาะ Startup แลืะ SMEs ซึ�งในการทีำางานในลืักษณะน้�
ตอ้งอาศึยัทีกัษะตา่ง ๆ  ที้�จะใหเ้ราม้ีควัามีแตกตา่งจากหนว่ัยงาน 
ภายนอก หรือบริษัทีเอกชนที้�มี้รูปแบบเด้ยวักัน แลืะส่ร้าง
ประโยชน์ ส่่งมีอบให้กับลืูกค้า โดยต้องมี้หูตาที้�กวั้างไกลื รู้เข้า 
รู่้เรา หมีั�นต่ิด้ต่าม	และอัพเด้ต่ข้อม้ลของต่ลาด้อย่างสม่ำาเสมอ	
เพื�อนำามาว่ิเครัาะห์	และป็รัะกอบุการัต่ัด้สินใจในการัทำางานใน
เรัื�องต่่าง	ๆ 	อ่กสิ�งหน่�งท่�สำาคัญไม่แพ้กัน	เพรัาะท่�น่�เรัาเน้นการั
ทำางานเป็็นท่มท่�จะก้าว่ไป็ข้างหน้าด้้ว่ยกัน

สิำานักเคุเอกซ์มีการคุัดเลือกเจั�าหน�าที่อยิ้่างไรบ�าง สิ้่งที่สิำาคุัญจัำาเป็นต่อการเป็นเจั�าหน�าที่ KX
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	 สิ�งท่�เน้นย้ำากับุทุกคนเสมอว่่า	 ทุกคนไม่ใช้่แค่เจ้าหน้าท่� 
แต่่เป็รั่ยบุเสมือนต่ัว่แทนของ	 KX	 ท้ี�เป็นผู่้ถึ่ายทีอดควัามี 
เป็นเคเอกซไ์ปสู่เ่ครอืข้า่ยไดอ้ยา่งชัดเจน ผ่า่นกระบวันการทีำางาน 
ที้�มี้ข้ั�นตอน ให้บริการด้วัยหัวัใจ (Service Mind) ประส่านงาน 
เชื�อมีโยงควัามีร่วัมีมืีอ (Connect the Dots) ส่ง่มีอบประโยชนใ์ห้
กับผู่้ประกอบการแลืะพันธมีิตรได้อย่าง Win – Win Situation 
แลืะส่่งเส่ริมีให้เกิดนวััตกรรมีที้�ตอบโจทีย์ แก้ไข้ปัญหาข้อง 
ผู่้บริโภคแลืะประเทีศึในภาพรวัมีได้ จึงเป็นเหมืีอนวััฒนธรรมี 
(Culture) ข้องพวักเรา ทีำาใหท้ีกุครั�งที้�เราบรหิารจดัการ ส่ง่มีอบ
บริการที้�่ต้องการให้กับลืูกค้า หรือนำาเส่นอให้กับกลืุ่มีเป้าหมีาย 
เกิดจากด้วัยควัามีตั�งใจจากเจ้าหน้าที้�ทีุกคน 

	 จรัิง	ๆ 	เรัาก็ม่คว่ามพยายามในการัสรั้างคว่ามผ้กพันให้กับุ
เจ้าหน้าท่�อย้่	 ด้้ว่ยกิจกรัรัม	 และโครังการัท่�ทำาให้ได้้ม่ช้่ว่ง
เว่ลา	 และสิ�งท่�ทำารั่ว่มกันอย่างสม่ำาเสมอ	 ไม่ว่่าจะเป็็นการัรัับุ
ป็รัะทานอาหารัรั่ว่มกัน	 เป็็นการัสังสรัรัค์เล็ก	 ๆ	 ท่�เรัาจัด้กัน
บุ่อย	 ๆ	 ได้้ม่ช้่ว่งเว่ลาในการัพ้ด้คุยกันนอกเหนือจากเรัื�องงาน	
เป็็นการัทำาคว่ามรั้้จักกับุเพื�อนให้มากยิ�งข่�น	ป็รัะมาณเด้ือนละ	
1	-	2	ครัั�ง	นอกจาน่�ก็จะเป็็นการัไป็ทำากิจกรัรัมทั�งในพื�นท่�	และ
นอกพื�นท่�	เช้่น	การัทำา	Team	Building	หรัือการั	Outing	กัน	
ก็คิด้ว่่าเป็็นสิ�งท่�ทำาให้เจ้าหน้าท่�ของเรัาเกิด้คว่ามผ้กพันกันได้้
ไม่น้อย	เพรัาะสภาพแว่ด้ล้อม	ถืือเป็็นสิ�งสำาคัญของการัทำางาน	
แม้ว่่าอัต่รัาของการัเป็ล่�ยนงานท่�เคเอกซึ่์ยังม่อย้่พอสมคว่รั	แต่่
ส่ว่นใหญ่ก็ทำางานมากกว่่า	1	ป็ี	เพรัาะค่าต่อบุแทนของเรัาไม่ได้้
ส้งมากถื้าเท่ยบุกับุบุรัิษัทเอกช้น	แต่่ทุกคนท่�ได้้เข้ามาทำางานท่�
น่�	จะได้้รัับุป็รัะสบุการัณ์ท่�ด้่	ได้้ม่เว่ท่ท่�ได้้ลองทำา	ลองผิด้ลองถื้ก 
ม่ท่มท่�ซึ่ัป็พอรั์ต่การัทำางาน	รัับุผิด้ช้อบุรั่ว่มกัน	และเต่ิบุโต่จาก
การัเรั่ยนรั้้สิ�งต่่าง	ๆ	ไป็พรั้อมกัน

	 การัทำางานท่�น่�ไม่ม่ต่ำาแหน่ง	HR	แต่่เรัานโยบุายให้่หัว่หน้า
ท่มของแต่่ละฝ้่ายได้้ม่โอกาส	 และบุทบุาทในการัด้้แลล้กท่ม
ของต่ัว่เองอย่างเต่็มท่�	ในการัท่�จะสอน	สนับุสนุนและผลักด้ัน
น้อง	ๆ 	ในท่มให้ม่ทักษะและศึักยภาพเพิ�มมากข่�น	รัว่มทั�งเรัื�อง
ต่่าง	ๆ	ด้้ว่ย	แต่่ก็ม่น้องท่�อาสามาด้้แลเรัื�องพว่กน่�ให้ในการัจัด้
กิจกรัรัม	หรัือเป็็นต่ัว่กลางในการัรัับุฟังคว่ามต่้องการัต่่าง	ๆ 	ท่�
เก่�ยว่ข้องกับุการับุรัิหารั	และพัฒนาทรััพยากรับุุคคล	เช้่น	การั
จัด้คอรั์สสอนภาษาอังกฤษ	การัทำาแคมเป็ญการัออกกำาลังกาย	
การัรัว่บุรัว่มป็ัญหาจากฝ้่าย	ๆ 	ต่่าง	ๆ 	มาเพื�อพ้ด้คุยกัน	ส่ว่นต่ัว่
คิด้ว่่า	HR	ม่คว่ามจำาเป็็นสำาหรัับุทุกองค์กรั	แต่่ทุกคนก็สามารัถื
เป็็น	HR	 ได้้	ทุกคนมาช้่ว่ยกันคิด้ได้้ว่่าเรัาอยากให้องค์กรัของ
เรัาเป็็นอย่างไรั	 เด้ินไป็ด้ว่ยกันในทิศึทางไหน	 ไม่จำาเป็็นต่้อง
มาบุอกว่่าฉันแค่ทำางานท่�ฉันรัับุผิด้ช้อบุ	 ถื้าองค์กรัเป็็นของ
ทุกคน	 ทุกคนมาช้่ว่ยกันคิด้ช้่ว่ยกันบุอกในสิ�งท่�อยากได้้อยาก
เห็นก็ช้่ว่ยได้้อย้่	 สรัุป็คือ	 คนท่�จะมาเป็็น	 HR	 เรัาอยากได้้คน
ท่�เข้าใจในต่ัว่องค์กรัแล้ว่ค่อยมาเป็ล่�ยน	Position	ในภายหลัง	
เพรัาะทุกอย่าง	 คนท่�เหมาะสมท่�จะมาทำาหน้าท่�คือ	 People	
Relationship	 ได้้ด้่	 ก็จะเป็็น	 HR	 ท่�ด้่ท่�สุด้ขององค์กรัอย่าง
แน่นอนค่ะ

สิ้่งที่ทำาให�เจั�าหน�าที่ KX มีคุวีามแตกต่างจัากที่อื่น 

กลยิุ้ทธ์ในการสิร�างคุวีามผู้้กพันใน KX 

KX บริหารทรัพยิ้ากรบุคุคุลอยิ้่างไร โดยิ้ไม่มี HR

Make KX people differentiated with intention.
Something that always emphasizes to everyone in the work that Everyone is not just an officer but like a representative of KX who conveys the 

clearly to the network through the work process with steps to provide service with the heart (Service Mind) to coordinate, connect the dots to de-

liver benefits to entrepreneurs and partners like a Win – Win Situation, and promote innovation that meets the needs Solve problems of consumers 

and the country as a whole. These things are like our culture that every time we manage, deliver the services they need to customers or present to 

the target audience. It born with the intention of all officials. Personally, I think HR is necessary for every organization but everyone can be HR. Let’s 

all come together to figure out what we want our organization to be and what direction do they walk together.



22 Inside KMUTT

 หงษ์ - ศุภ่าพิชิ้ญ์์ ศุลิุ่าวรู้รู้ณ
นกัศึึกษาทุีนเพชรพระจอมีเกล้ืา 
ด้านวิัชาการ ปัจจุบันกำลัืง
ศึึ กษาชั� นปี ท้ี�  4  ภาค วิัชา
เทีคโนโลืยแ้ลืะส่ื�อส่ารการศึกึษา 
คณะครุศึาส่ตร์อุตส่าหกรรมี
แลืะเทีคโนโลืย้ จบการศึึกษา
ระดับมีัธยมีศึึกษาจากโรงเร้ยน
ไพรบึงวัทิียาคมี จงัหวัดัศึรส้่ะเกษ 

 วิว - สิรู้ิวรู้รู้ณ กันทีะเสน 
นกัศึกึษาทีนุธรรมีรกัษา ปัจจุบัน
กำลัืงศึึกษาชั�นปีท้ี� 4 ภาควัิชา 
เทีคโนโลืยแ้ลืะส่ื�อส่ารการศึกึษา 
คณะครุศึาส่ตร์อุตส่าหกรรมี
แลืะเทีคโนโลืย้ จบการศึึกษา 
ระดับมีัธยมีศึึกษาจากโรงเร้ยน 
มีั ธ ย มี พ ร ะ ร า ช ที า น เ ฉ ลืิ มี 
พระเก้ยรติ จังหวััดน่าน 

 (หงษ์) “ต้องเลื่าก่อนนะคะ ส่มีัยช่วังมีัธยมีศึึกษาตอนปลืาย 
เราเร้ยนส่ายวัิทีย์ - คณิต แต่ก็เป็นเด็กที้�ชอบทีำกิจกรรมี ทีั�งใน 
แลืะนอกโรงเร้ยนก็เข้้าร่วัมีหมีด นอกจากนั�นก็เป็นกลืุ่มีส่ภา
นกัเรย้น โดยเป็นหนึ�งในฝ่า่ยวิัชาการ ม้ีอะไรก็จะช่วัยเพื�อนท้ี�เป็น
ประธานนักเรย้นตลือด พออยูช่ั�นมีธัยมีศึกึษาปีที้� 6 ม้ีวัชิาแนะแนวั 
ซึ�งจะมี้การพูดคุยเรื�องการศึึกษาต่อ เลืยคุยกับแมี่วั่าอยากหาทีุน
เพื�อมีาช่วัยเหลืือครอบครัวัเลืยตั�งใจเก็บผ่ลืงาน กิจกรรมีต่าง ๆ 
เพิ�มี โดยบอกตัวัเองเส่มีอวั่าต้องไมี่กดดันตัวัเองจนเกินไป แลืะ
พยายามีมีองหาทุีนที้�จะช่วัยเรื�องค่าเทีอมี คา่ใชจ้า่ยระหว่ัางเรย้น 
จนได้มีาเจอทีุนเพชรพระจอมีเกลื้าข้องมีหาวัิทียาลืัยเทีคโนโลืย้
พระจอมีเกลื้าธนบุร้ข้ึ�นมีาเป็นอันแรกเลืย ประกอบกับมี้รุ่นพ้�
ที้�รู้จักเร้ยนต่อที้�น้�ด้วัย เลืยไปส่อบถึามีข้้อมีูลืรายลืะเอ้ยด ตอน
นั�นการเข้้าศึึกษาต่อในมีหาวัิทียาลืัยยังเป็นระบบการศึึกษา
แบบ TCAS ที้�รับนักศึึกษาทีั�งหมีด 5  รอบ โดยมี้เกณฑ์์การรับ
ส่มีัครที้�แตกต่างกันออกไปในแต่ลืะรอบ เราตั�งใจที้�จะเข้้ารอบ 1 
ซึ�งเป็นรอบ Portfolio จากนั�นเราก็มีาคิดทีบทีวันกับตัวัเองว่ัา
ส่นใจอะไร อยากเร้ยนต่ออะไร โดยเลืือกคณะ ส่าข้าจากส่ิ�งที้� 
ตัวัเองชอบก่อนเลืยมีาเจอคณะครุศึาส่ร์อุตส่าหกรรมีแลืะ
เทีคโนโลืย้ที้�เปิดหลืักสู่ตร ส่าข้าเทีคโนโลืย้การศึึกษาแลืะส่ื�อส่าร
มีวัลืชน พอเราเจอคณะ ส่าข้า ที้�อยากจะส่มัีครเข้้าก็วัางแผ่นการ 
เตร้ยมี Portfolio ถึ้ายิ�งเราเจอเป้าหมีายเร็วั เราก็จะม้ีเวัลืา 
ทีำ มี้เวัลืาเตร้ยมีตัวัมีากกวั่า”

 ช�วงนี�หลายคนกำาลังเตรียมตัวที�จะวางแผนอนาคตของตนเอง บางคนเลือกที�จะทำางาน หรือบางคนเลือกที�จะศึกษาต�อ ทางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพ้ระจอมเกล้าธินบุรีไดีมี้การสำนับสำนุนทนุการศึกษาเพ่้�อสำ�งเสำริมการแสำดีงออกถึงความสำามารถในด้ีานต�าง ๆ  โดียเปิดีโอกาสำให้กบั
หลาย ๆ  คนได้ีศกึษาต�อที�นี�  ไม�ว�าจะเป็นระดีบัการศึกษาใดี กส็ำามารถเรียนไดี ้เพ้ราะ มจธิ. เปิดีโอกาสำใหท้กุคนได้ีเรยีนรู้ พ้ฒันาความสำามารถ
ของตนเองไดี้ตลอดีชีวิต กับคนทุกช�วงวัย ในวันนี�เราจะพ้าไปทำาความรู้จักกับทุนการศึกษาในรอบ Active recruitment ผ�านบทสำัมภาษณ์ 
จากมุมมองของนักศึกษาที�เคยไดี้รับทุนเพ้ชรพ้ระจอมเกล้า และทุนธิรรมรักษา เพ้่�อเป็นแนวทางถึงการขอทุนการศึกษา ว�าทุกคนสำามารถ
ทำาไดี้ และไม�ไดี้ยากอย�างที�คิดี

มาทำำาความรู้จักกับนัักศึึกษาทำุนักันั การเตรียมตัวก่อนัรับทำุนั

เตรียมพร้อมตัวเองอย่างไรั

เพ่�อให้้ ไดี้รัับุทำุนัทำี� มจธ.สิริว่รรณ์ กันทะเสน
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 (วิว) “เราเร้ยนส่ายวิัทีย์-คณิตมีา แต่เป็นเด็กวิัทีย์หัวัใจศิึลืป์ 
เพราะมีค้วัามีชื�นชอบส่ายงานทีางดา้นนเิทีศึศึาส่ตรม์ีาตั�งแตเ่ดก็ ๆ  
เลืยวัางแผ่นเกบ็ผ่ลืงานตา่ง ๆ  มีาตั�งแตต่อนชั�นมัีธยมีศึกึษาปทีี้� 4 
หาโอกาส่ให้ตัวัเองได้ม้ีประส่บการณ์จากการเข้้าร่วัมีกิจกรรมี
ต่าง ๆ ไมี่วั่าจะในโรงเร้ยน หรือนอกโรงเร้ยน ซึ�งเมีื�อมี้จดหมีาย
จากองค์กรข้้างนอกมีาถึึงโรงเร้ยนเพื�อให้นักเร้ยนส่่งผ่ลืงานเข้้า
ประกวัด เราก็มัีกจะเป็นคนหนึ�งที้�จะเข้้าไปร่วัมีอยู่เส่มีอ ที้�เรา
เลืือกที้�จะไปเข้้าร่วัมีด้วัย ก็เพราะเรารู้ส่ึกวั่าทีำแลื้วัรู้ส่ึกส่นุก ได้
รับควัามีรู้ ได้พัฒนาตนเอง ได้เจอเพื�อใหมี่ แลืะส่ิ�งที้�เราหาไมี่ได้
จากในห้องเร้ยน ในโรงเร้ยน แลืะที้�ส่ำคัญยังส่ามีารถึเก็บไวั้เป็น
ผ่ลืงาน แลืะนำมีาใส่่ใน Portfolio ข้องเราได้อ้กด้วัย”

 (หงษ์) “ทีุนเพชรพระจอมีเกลื้าจะมี้รายลืะเอ้ยดการข้อรับ
ทีุน โดยม้ีข้้อกำหนดเรื�องเกรด แลืะกิจกรรมีต่าง ๆ ในการยื�น
โดยต้องมี้ใบเก้ยรติบัตรระดับประเทีศึ ซึ�งข้องเราม้ีแค่การแข้่ง
ปฐมีพยาบาลืระดับประเทีศึข้องยุวักาชาด อาจไม่ีไดเ้ก้�ยวักบัส่าข้า
ที้�อยากเข้้าแต่เราก็ระบุไป เราทีำตรงนั�น เราทีำอะไรแลืะเราได้
อะไรจากตรงนั�น โดยจะใส่กิ่จกรรมีที้�โดดเด่นลืงไป   โดยเมีื�อไดร้บั
ทีนุเพชรพระจอมีเกลืา้ดา้นวัชิาการแลืว้ั ตอ้งรกัษาเกรดเฉลื้�ยรวัมี
ไมี่ให้ต�ำกวั่า 3.25 โดยทีุนการศึึกษาน้�จะมี้การพิจารณาเป็นราย
ปีการศึึกษา นักศึึกษาทุีนต้องเข้้าร่วัมีกิจกรรมีข้องมีหาวิัทียาลัืย
อย่างน้อย 3 กิจกรรมี แลืะต้องมี้ชั�วัโมีงการติวักับเพื�อน ๆ เป็น
เหมืีอนการแบ่งปันควัามีรู้กัน โดยทีุกเทีอมีต้องส่่งเป็นรายงาน
พร้อมีรูปถ่ึายให้ตรงกับชั�วัโมีงการติวัตามีเกณฑ์์รายลืะเอ้ยด
เมืี�อได้รับทุีน หรือเราจะเข้้าชมีรมีติวัข้องทีางมีหาวิัทียาลืัย
ก็ได้ โดยเราต้องทีำการศึึกษารายลืะเอ้ยดข้องทีุนให้ชัดเจน” 

 (หงษ์) “จริง ๆ แลื้วัทีุนการศึึกษาข้อง มีจธ. นั�นม้ีมีากมีาย 
หลืกากหลืายมีาก ทีั�งแบบระยะส่ั�น ระยะยาวั จากภายใน
มีหาวิัทียาลัืย หรือทีุนภายนอก ก็ลื้วันแล้ืวัแต่เป็นทีางเลืือกให้
คนที้�ส่นใจ ข้อเพ้ยงแค่มี้การติดตามี เอาใจใส่่ แลืะที้�ส่ำคัญต้อง
มี้ควัามีมีุ่งมีั�น กระตือรือร้น หรือจะเร้ยกวั่าควัามีกระหาเพื�อหา
โอกาส่ส่ำหรบัตนเองอยากเพ้ยงแตค่ดิ แตล่ืงมีอืทีำดว้ัยควัามีตั�งใจ 
ไมี่ย่อที้อต่ออุปส่รรคที้�ผ่่านเข้้ามีา ถึ้าเราได้ทีำอย่างเต็มีที้�แลื้วั 
ส่ักวัันโอกาส่ต้องเป็นข้องเราอย่างแน่นอนค่ะ”

 (ววิ) “อยากใหท้ีกุคนตั�งใจ มีองหาโอกาส่อยูเ่ส่มีอ เพราะการ
ศึึกษามีันส่ำคัญจริง ๆ มีันทีำให้เราเห็นมีุมีมีองใหมี่ ๆ บางอย่าง
เราไมี่ส่ามีารถึที้�จะควับคุมีมัีนได้ก็ปลื่อยมีันไป แต่ควัามีฝั่นข้อง
เรา เราควับคุมีได้ ถึ้าเราอยากจะทีำมีันจริง ๆ  จงมีองหาช่องทีาง
อยูเ่ส่มีอ การเตร้ยมีตวััที้�ดค้อืการวัางแผ่น แมีไ้มีเ่ปน็ตามีที้�วัางไวั้
แต่อยากน้อยเราม้ีแนวัทีาง เหมืีอนคำคมีที้�เราไวั้ใช้เตือนตัวัเอง
อยู่เส่มีอ แลืะข้อแบ่งปันให้กับทีุกคนด้วัยวั่า “จงทีำตัวัให้พร้อมี
รับโอกาส่ที้�จะเข้้ามีาในช้วัิต เพราะบางที้โอกาส่มีันจะเข้้ามีาโดย
ไม่ีส่นว่ัาเราจะพร้อมีหรือเปล่ืา เราเลืยทีำได้แค่พร้อมีท้ี�สุ่ดใน 
ส่ถึานการณ์นั�นๆ แมี้อาจไมี่ได้ด้ที้�สุ่ดก็ตามี” 

 (วิว) “ในส่่วันข้องทีุนธรรมีรักษา จะมี้รายลืะเอ้ยดการข้อรับ
ทีนุ คอืตอ้งไมีม่ีค้นในครอบครวััส่ำเรจ็การศึกึษาระดบัอุดมีศึกึษา 
แลืะมีภู้มีลิืำเนาอยูใ่นพื�นที้�ทีรุกนัดาร เมีื�อไดรั้บทีนุธรรมีรกัษาแลืว้ั
จะไดร้บัคา่เลืา่เร้ยนตามีหลืกัส่ตูรแลืะคา่ครองชพ้รายเดือน 4,000 
บาที/เดือน เหมีือนกับทีุนเพชรพระจอมีเกลื้า แต่จะแตกต่าง 
กนัในส่ว่ันข้องคา่อปุกรณก์ารศึึกษา แลืะทีนุธรรมีรักษาจะมีสิ้่ทีธิ�
ได้พักหอพักในข้อง มีจธ. อ้กด้วัย โดยเกรดเฉล้ื�ยรวัมีต้องไมี่ต�ำ
กว่ัามีาตรฐานที้�ทีางมีหาวิัทียาลืัยกำหนด แลืะต้องทีำกิจกรรมี
จิตอาส่าที้�เป็นประโยชน์ต่อส่่วันรวัมี ไมี่วั่าจะเป็นกิจกรรมีใน
หรือนอกมีหาวัิทียาลืัย พร้อมีส่่งรายงานให้ทีางมีหาวัิทียาลืัย 
โดยที้�ผ่่านมีาวัิวัได้ไปถึ่ายทีอดประส่บการณ์ให้กับน้อง ๆ ในการ
ทีำงาน Production ผ่ลืิตคอนเทีนต์วัิด้โอเทีคนิคการใช้กลื้อง
ที้�จังหวััดน่าน”

เง่�อนัไขข้อตกลงของทำุนัการศึึกษา

ส่�งทีำ�อยากแนัะนัำา
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 ปัจจุบันมีการนำาหุ�นยนต์ และยานยนต์พ้ลังงานไฟฟ้ามาใช้งาน
ในชีวิตประจำาวันของมนุษย์เพ้ิ�มมากข้�นในหลายดี้านและหลายภาค
สำ�วน ล�าสุำดี มีความพ้ยายามในการนำาเทคโนโลยีทั�ง 2 มาประยุกต์
ใช้กับภาคการเกษตร โดียเฉพ้าะเกษตรกรชาวนาเกลือ โดีย นาย 
นรวิศว์ หนังสำือ นักศึกษาปริญญาโท สำถาบันวิทยาการหุ�นยนต์ภาค
สำนาม หรือ ฟีโบ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ้ระจอมเกล้าธินบุรี (มจธิ.) 
ไดีค้ดิีคน้และพ้ฒันา “หุ�นยนตป์รบัหนา้ดีนิอตัโนมติั 5G Zero Carbon 
สำำาหรบัเกษตรกรชาวนาเกลอื” เพ้่�อช�วยชาวนาเกลอืประหยดัีแรงงาน 
ลดีต้นทุนค�าเชื�อเพ้ลิง สำามารถปรับหน้าดีินในนาเกลือให้เรียบและ
แน�นข้�น และยังช�วยลดีมลภาวะรักษาสิำ�งแวดีล้อม โดียมี รศ. ดีร.ชิต 
เหล�าวัฒนา ดีร.ปราการเกียรติ ยังคง และ ผศ. ดีร.ถวิดีา มณีวรรณ์ 
เปน็อาจารยท์ี�ปรก้ษา ผลงานวจิยันี�ไดีร้บัการสำนบัสำนนุในสำ�วนของตวั
รถที�เอาไว้ใช้ในการดัีดีแปลงจากนายอาภรณ์ หนงัสำอื และได้ีรบัเงินทนุ
สำนับสำนุนจากสำำานักงานพ้ฒันาการวจิยัการเกษตร (องคก์ารมหาชน)

  นายนรวัิศึวั์ เจ้าข้องผ่ลืงานหุ่นยนต์ปรับหน้าดินอัตโนมีัติ 
กลื่าวัว่ัา หุ่นยนต์ท้ี�พัฒนาข้ึ�นน้� เป็นรถึหุ่นยนต์ไร้คนขั้บ เพื�อ
ตอบโจทีย์นวััตกรรมีการปรับหน้าดินนาเกลืือข้องคุณพ่อ โดย
ได้ดัดแปลืงมีาจากรถึปรับหน้าดินหรือรถึกลืิ�งนาเกลืือเดิมีที้�เป็น
เครื�องยนต์ส่ันดาบภายในแลืะใช้แรงงานคนในการขั้บ เบื�องต้น

ทีม Corporate & Research 
Communications

ต�นแบบนวีัตกรรม
“หุ่นยนต์ปัรับหน้าดีินนาเกลื่่อไร้คนขัับ”

ผลื่งาน นศ. ปั.โท ฟีีโบ้ มจธ.

รถึหุ่นยนต์คันน้�เป็นรถึข้ับเคลืื�อนด้วัยลื้อหน้า โดยเปลื้�ยนจาก
เครื�องยนต์มีาเป็นมีอเตอร์ที้�ใช้พลืังงานไฟ้ฟ้้าจากแบตเตอร้� โดย
กระบวันการทีำงานข้องรถึหุ่นยนต์ตัวัน้�จะแบ่งได้เป็น 2 ส่่วัน
หลืักๆ คือ กระบวันการวัางแผ่นซึ�งจะทีำหน้าที้�วัางเส้่นทีางการ
เคลืื�อนที้�ส่ำหรับรถึโดยคำนึงถึึงกลืศึาส่ตร์ที้�ส่อดคล้ืองกับรถึ 
รวัมีถึึงการส่ร้างเส่้นทีางเพื�อให้เกิดรัศึมี้การเลื้�ยวัที้�ส่ั�นที้�สุ่ด ส่่วัน
กระบวันการถึดัมีาคอืกระบวันการควับคมุีรถึหุน่ยนตใ์หเ้คลืื�อนที้�
ไปตามีเส่น้ที้�กำหนดไวั(้จากกระบวันการที้�แลืว้ั) โดยตวััควับคมุีจะ
ค่อย ๆ ทีำการปรับควัามีเร็วัเพื�อป้องกันการกระชาก นอกจากน้�
ยังนำเทีคโนโลืย้ RTK (Real Time Kinematic Positioning) 
มีาประยุกต์ใช้ส่ำหรับการระบุตำแหน่งที้�มี้ควัามีแมี่นยำสู่ง แลืะ 
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 นายนรวิัศึวั์ เล่ืาวั่า ครอบครัวัประกอบอาช้พทีำนาเกลืืออยู่
ในพื�นที้�จังหวััดเพชรบุร้ แลืะม้ีการประกอบกิจการตั�งแต่รุ่นปู ่
ปัจจุบันครอบครัวัก็ยังทีำนาเกลืืออยู่ ส่ำหรับกระบวันการ 
ถึ่ายโอนน�ำทีะเลืในนาเกลืือจะมี้อยู่ 4 นาตามีลืำดับ คือ นาข้ัง 
นาแผ่ ่นาเชื�อ แลืะนาวัาง เมีื�อน�ำท้ี�เคม็ีจนถึงึจดุอิ�มีตวััถึกูแดดเผ่า
ในนาวัางก็จะเกิดผ่ลืึกเกลืือบนผ่ิวัดิน เมีื�อผ่ลืึกเกลืือมี้ควัามีหนา 
1 - 3 ซมี. ก็ส่ามีารถึเก็บเก้�ยวัผ่ลืผ่ลืิตได้ หลืังจากการเก็บเก้�ยวั
จะต้องทีำการชะล้ืางหน้าดินแลืะปรับหน้าดินให้แน่นแลืะเร้ยบ
กอ่นเริ�มีทีำการถ่ึายน�ำจากนาเชื�อเข้า้สู่่นาวัางอก้ครั�ง ส่าเหตทุ้ี�ต้อง
ทีำการปรบัหนา้ดนิ เนื�องจากพื�นที้�ในนาวัางหลืงัเกบ็เก้�ยวัแลืว้ัจะ
มีค้วัามีข้รขุ้ระ ไมีแ่นน่ ไมีส่่มี�ำเส่มีอ หากปลือ่ยไวัจ้ะทีำใหเ้กลืือท้ี�
เก็บเก้�ยวัข้ึ�นมีามี้เศึษดินปะปนอยู่จำนวันมีาก

Inertial Measurement Unit (IMU) ส่ำหรบัการระบทุีศิึทีางข้อง
รถึ รถึหุ่นยนต์คันน้�มี้หน้ากวั้าง 1.5 เมีตร น�ำหนักรวัมีประมีาณ 
240 กิโลืกรัมี (น�ำหนักโครงรถึ 160 กก. + น�ำหนักแบตเตอร้� 80 
กก.) แลืะม้ีควัามีเรว็ัสู่งสุ่ดอยูท่ี้� 1 เมีตรต่อวิันาท้ี (ระดับควัามีเรว็ั
ข้ึ�นอยู่กับมีอเตอร์ที้�ใช้)

 “วิธิีการปรับหน้าดีินที�ชาวนาเกลือใช้กันมานาน คือ การกลิ�งนา
เกลือ แต�เดิีมชาวนาจะใช้แรงงานคนจำานวน 2 - 4 คนต�อการลาก
ลูกกลิ�งหนึ�งลูก ต�อมาจ้งเปลี�ยนเป็นการใช้เครื�องยนต์สำันดีาบภายใน
โดียใช้คนขับหนึ�งคนนั�งอยู�บนรถ ซึ่ึ�งโดียปกติจะใช้ระยะเวลาประมาณ 
1 ชั�วโมงต�อรอบการกลิ�งที�ครอบคลุมทั�วกระทงนา (1 กระทงนา มี
ขนาดีพ้่�นที�ประมาณ 100 x 50 เมตร หรือเท�ากับ 5,000 ตาราง
เมตร) จง้มองว�าปจัจบุนัดีว้ยเทคโนโลยมีีความกา้วหนา้มากข้�นเรื�อย ๆ  
หากสำามารถพ้ัฒนารถปรับหน้าดีินนาเกลือดี้วยเทคโนโลยีหุ�นยนต์
และระบบอตัโนมตั ิกน็�าจะช�วยประหยัดีค�าใชจ้�ายใหก้บัชาวนาเกลือ ซึึ่�ง

เปน็สำ�วนหนึ�งของภาคการเกษตรของไทย นอกจากจะช�วยลดีแรงงาน
คน และลดีต้นทุนค�าเชื�อเพ้ลิงแล้ว ยังช�วยรักษาสำิ�งแวดีล้อมโดียการ 
ไม�ปล�อยก๊าซึ่คาร์บอนไดีออกไซึ่ดี์ ออกสำู�บรรยากาศและไม�มีการ 
รั�วไหลของนำ�ามันหล�อลื�นและนำ�ามันเชื�อเพ้ลิงลงสำู�กระทงนาอีกดี้วย”

 ทีั�งน้� ผ่ลืงานหุ่นยนต์ปรับหน้าดินอัตโนมีัติ 5G Zero Carbon 
ยังเป็นเพ้ยงหุ่นยนต์ต้นแบบ ปัจจุบันยังไม่ีได้นำไปทีดส่อบใน
พื�นที้�จริง เนื�องจากส่ิ�นสุ่ดฤดูการทีำนาเกลืือแลืะเริ�มีเข้้าสู่่ฤดูฝ่น 
แต่ได้ทีำการทีดส่อบวัิ�งในมีหาวัิทียาลืัย พบวั่าส่ามีารถึใช้งานข้ับ
เคลืื�อน ถึอยหลืัง เดินหน้าได้เหมีือนรถึทีั�วัไป แต่ไร้คนข้ับ แลืะ
ส่ามีารถึดูการทีำงานได้ผ่า่นโทีรศัึพท์ีมีอืถืึอ อย่างไรก็ตามีผ่ลืงาน
ชิ�นน้� ยงัถึอืเปน็หุน่ยนตต์น้แบบตวััแรกที้�ถูึกคดิคน้แลืะพฒันาขึ้�น 
เพื�อตอบโจทีย์ชาวันาเกลือื จากไอเดย้ข้องคุณพ่อแลืะการพัฒนา
โดยนกัศึกึษารุ่นใหมีท่ี้�ไมีท่ีิ�งอาชพ้ดั�งเดมิีข้องครอบครวัั นำมีาตอ่ 
ยอดข้ยายผ่ลืเพิ�มีมีลูืคา่โดยใชอ้งคค์วัามีรู้ดา้นเทีคโนโลืยหุ้น่ยนต์
แลืะระบบอัตโนมีัติมีาประยุกต์ใช้

The research of the FIBO Master students, KMUTT.
Innovation Model : “A robot that adjusts the salt field 
without a driver”

Currently, the robot And electric vehicles for use in human 

daily life are increasing in many areas and sectors. Recently, 

there has been an attempt to apply both technologies to the 

agricultural sector, especially the salt farmers by Mr. Norawit. 

Master’s degree student book Institute of Field Robotics or FIBO, 

King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) 

has invented and developed “5G Zero Carbon Automatic Soil 

Modification Robot for Salt Farmers” to help salt farmers save 

labor Reduce fuel costs Can adjust the topsoil in the salt fields 

to be smoother and tighter It also helps reduce pollution and 

preserve the environment, with Assoc. Prof. Dr. Schitt Laowattana, 

Dr. Prakankiat Youngkong and Asst. Prof. Dr. Thawida Maneewan 

as advisors. The results of this research were supported in the 

part of the vehicle used for modifications from Mr. Arphon 

Nangsue and received funding from the Agricultural Research 

Development Agency (Public Organization).
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อยากเห็นภาพรวัมี Future of the University ข้อง 
KMUTT ก่อน เช่น ใน 20 ปีต่อไป มีจธ. เราจะเป็น
อย่างไร ตามีมีาด้วัยเหน็โครงส่ร้างการจดัทีพับคุลืากร
ทีั�งฝ่่ายวัิชาการแลืะส่นับส่นุน โดยเฉพาะควัามี
แข้็งแกร่งข้องที้มีส่นับส่นุนหรือ Support Team 
ที้�จะเป็นกำลัืงส่ำคัญในการผ่ลัืกดันอนาคตข้อง
มีหาวัทิียาลืยัต่อไป บคุลืากรควัรมีต้ำแหน่ง ควัามี
ส่ามีารถึ ทัีกษะ ส่มีรรถึนะท้ี�เปลื้�ยนไปอย่างไรบ้าง

ส่ิ�งที้�อยากเห็น แลืะให้เกดิข้ึ�นใน มีจธ. คอื องค์กร
ข้องเราส่ามีารถึจดัการภายในได้ด ้ ส่ามีารถึดงึคนด้
คนเก่งมีาร่วัมีงาน เพราะเมีื�อมีค้นด้คนเก่งมีาร่วัมีงาน 
กม็ีโ้อกาส่ส่ร้างส่รรค์ผ่ลืงานท้ี�ด้” โดยการจดัการที้�ด้
นั�น เกิดข้ึ�นได้จากพนกังานทีกุระดับ ผู่บ้ริหารระดบั
ส่งู ต้องวัางกลืยุทีธ์ท้ี�แข่้งขั้นได้ ผู่บ้รหิารระดบักลืาง 
ต้องข้ับเคลืื�อนงานให้ส่ำเร็จ ส่่วันผู่้ปฏิิบัติหน้างาน 
ต้องรูห้น้าที้�ข้องตนเอง ส่ามีารถึดำเนนิการได้ แลืะ
ส่่งมีอบงานอย่างถึกูต้อง

อยากให้มี้การส่่งเส่ริมีให้เกิดการ Up-skills แลืะ 
New-skills เพื�อส่ร้างกระบวันการทีางควัามีคิด 
แลืะทีกัษะในการส่ร้างนวัตักรรมีบรกิารที้�ส่นบัส่นนุ
การข้ับเคลืื�อนข้องมีหาวัิทียาลืัย ตลือดจนทีำลืาย
กำแพงการทีำงานร่วัมีกันระหว่ัางหน่วัยงาน (Cross 
Functional) บุคลืากรต้องส่ามีารถึออกไปทีำงาน 
เร้ยนรู้ หรือส่ร้างโปรเจคร่วัมีกบัหน่วัยงานอื�นๆ แลืะ
องค์กรภายนอกได้ (On The Job Training) เพื�อนำ
ประส่บการณ์ท้ี�ได้รบัมีาถึอดบทีเรย้น แล้ืวัปรบัปรุง
กระบวันการทีำงานเพื�อส่่งมีอบบริการที้�เกิดกว่ัา
ควัามีคาดหวัังให้ผู่ร้บับริการต่อไป

ในฐานะท้ี�ทีำงานเป็นเจ้าหน้าที้�ส่ายส่นับส่นุน
มีานาน อยากเห็นบุคลืากรส่ายส่นับส่นุนได้
พัฒนาตนเองโดยการเร้ยนรู้ส่ิ�งใหม่ี ๆ อย่าง
ต่อเนื�องเพื�อนำมีาพัฒนางานข้องตนเองให้
ส่ามีารถึทีำงานได้ในส่ภาพแวัดลื้อมีที้� เปลื้�ยน
ไป อยากให้บุคลืากรเ ห็นควัามีส่ำคัญข้อง 
กา ร เร้ ย น รู้ ทีุ ก ส่ิ� ง ทีุ ก อย่ า งที้� เ ก้� ย วั ข้้ อ ง กั บ
มีหาวัิทียาลืัย นอกจากน้� การทีำงานต้องคำนึง
ถึึงประโยชน์ส่่วันรวัมี คุณธรรมี แลืะจริยธรรมี 
ซึ�งวิัธ้การพัฒนาท้ี�ได้ผ่ลื ควัรเป็นการถ่ึายทีอด
ประส่บการณ์  การเร้ยนรู้จากการทีำงานจริง แลืะ
การส่อนงาน 

ในนามีส่ภาคณาจารย์ฯ แลืะในฐานะบคุลืากร มีจธ. 
เหน็ว่ัาทีศิึทีางการพฒันาทีรัพยากรมีนุษย์ในยคุใหม่ี 
ต้องอาศึยัการพฒันาทีั�งในด้านทีกัษะควัามีรู ้ ควับคู่
กับมิีติทีางด้านจิตใจ อันจะก่อให้เกิดควัามีสุ่ข้ใน
การทีำงานอย่างยั�งยืน รวัมีถึึงเส่ริมีส่ร้างทีักษะให้
บุคลืากรมี้ควัามีส่ามีารถึรอบรู้ในเชิงส่หวัิทียาการ 
ส่ามีารถึเรย้นรูไ้ด้ด้วัยตนเอง เข้้าใจส่ถึานการณ์การ
เปลื้�ยนแปลืงจากส่ภาพแวัดล้ือมีต่าง ๆ  ประกอบกบั
มีหาวัทิียาลืยัมีก้ารส่่งเส่ริมีด้านส่วัสั่ดิการที้�เหมีาะส่มี 
จะช่วัยเป็นแรงผ่ลืักดันให้บุคลืากรพัฒนาศึักยภาพ
แลืะพร้อมีปรบัตวััให้อยูใ่น มีจธ. อย่างมีค้ณุค่า

ส่ิ�งที้�ส่ำคัญมีากท้ี�สุ่ดที้�ควัรมีุ่งเน้น แลืะดำเนินการ
ในการพัฒนาเรื�องทีรัพยากรบุคคลื คือการพัฒนา
ส่มีรรถึนะที้�จำเป็นข้องบุคลืากร (Competency 
Development) ในการปฏิบัิตงิานแลืะควัามีท้ีาทีาย
ต่อการเผ่ชญิส่ถึานการณ์ที้�เปลื้�ยนแปลืงอย่างรวัดเรว็ั
ข้องเทีคโนโลืย้ การแข่้งข้ัน ส่ภาพแวัดล้ือมีทีาง
ธรุกจิ เศึรษฐกจิ ทีั�งภายในแลืะนอกองค์กร  (VUCA 
World)”

ในนามีส่ภาคณาจารย์แลืะพนกังานฯ แลืะในฐานะ
อาจารย์ อยากเหน็ มีจธ. เป็น Happy Workplace 
มี้บรรยากาศึการทีำงานที้�ไม่ีถึูกกดดันด้วัยเกณฑ์์
การประเมีนิต่างๆ แต่เป็นการส่ร้างเส่ริมีบรรยากาศึ
การร่วัมีมืีอ ร่วัมีแรงพัฒนาองค์กรข้องเราให้เจริญ
ก้าวัหน้าไปด้วัยกัน ส่ร้างเส่ริมีให้ทีกุคนม้ี Employee 
Engagement แลืะพฒันาให้บคุลืากรม้ีควัามีมีั�นคง
ในอาช้พแลืะม้ี Career Path ที้�ชัดเจน แลืะม้ีค่า
ตอบแทีนที้�เพย้งพอต่อการดำรงชวิ้ัตในส่งัคมีปัจจุบนั

ในฐานะบุคลืากรส่ายส่นับส่นุนข้องมีหาวิัทียาลืัย 
อยากเห็น มีจธ. พัฒนางานด้านทีรัพยากรบุคคลื 
ไปในทิีศึทีาง ที้�มี้การส่ร้างเส่ริมีทัีกษะที้�จำเป็นใน
อนาคต (Future skill) ให้แก่บคุลืากรส่ายส่นบัส่นนุ 
เนื�องจากปัจจบุนัมีท้ีกัษะใหม่ี ๆ เกดิข้ึ�นมีากมีาย ใน
ยคุปัจจุบนั การที้�บคุลืากรมีม้ีากกว่ัา 1 ทีกัษะ จะ
ทีำให้บุคลืากร ส่ามีารถึรบัมีอืกบังานที้�เปลื้��ยนแปลืง
ไปได้อย่างเหมีาะส่มี แลืะรวัดเร็วั แลืะส่ามีารถึ
พฒันางานได้อย่างมีป้ระส่ทิีธภิาพ อก้ทีั�งส่ร้างส่รรค์
นวัตักรรมี แลืะนเทีคโนโลืย้มีาประยกุต์ใช้ อนัจะนำ
มีาเข้้ามีาช่วัยพฒันางานประจำได้ดย้ิ�งข้ึ�น

ดีรั. อรักัญญาณี่ เล่�ยงอ่ส่ส่รัะ
ผู้้�ชั่วยอธิิการบดีีฝ่่ายนวัตกรรมการเรียนร้�ตลอดีชัีวิต

คุณีอนุส่รัา มี่ชััย
รองผู้้�อำานวยการฝ่่ายบริหาร สัถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสันาม

คุณีเส่าวรััต้น์ ทรััพย์เก่ดี
บุคลากรสัำานักงานทะเบียนนักศ์ึกษา

คุณีวิส่า แซ่่เต้่ย
ที�ปรึกษาสัำานักงานอธิิการบดีี 

คุณีส่่รัิศา น่ธิ่โส่ภา
บุคลากร สัภาคณาจำารย์และพนักงาน

อาจารัย์วรัรัณีภพ กล่อมีเกล่�ยง
รองประธิานเจำ�าหน�าที�บริหารสัำานักเคเอกซ์์ 

รัศ. ดีรั.นุชัจรัินทรั์ เห้ลืองส่ะอาดี
รองประธิานสัภาคณาจำารย์และพนักงาน คนที� 1 /
อาจำารย์ประจำำาคณะครุศ์าสัตร์อุตสัาหกรรมและเทคโนโลยี

คุณีปารัิฉััต้รั เมีืองปรัะแก้ว
บุคลากรคณะศ์ิลปศ์าสัตร์

26 Inside KMUTT

“คุณอยากเห็นัการพัฒนัา
ทำรัพยากรบุคคลของ มจธ. ไปในัทำ่ศึทำางไหนั”
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แห่่ง
แหลื่่งเรียนรู้ ลื่ะแว่ก มจธ.

ด�วยค้วามสำเรู้จ็ัข้องพิิพิิธภัณฑ์์เด็ก เข้ตัจัตัจ่ักัรู้ ข้องกรู่้งเทีพิมหานค้รู้ (กทีม.) ท่ีีเปิด
เป็นพิื้นท่ีีสรู้�างสรู้รู้ค์้สำหรู้ับเด็กแลุ่ะเยาวช้นในที่กกลุ่่�ม จัึงทีำให�เกิดพิิพิิธภัณฑ์์เด็ก 
กรู้ง่เทีพิมหานค้รู้ แห�งทีี ่2 ในเข้ตัท่ี�งค้รู้ข่้ึน้ โดยนำเสนอเรู้ือ่งรู้าววถิชี้วีติัการู้เปลุ่ีย่นแปลุ่ง
เป็นช้ม่ช้นเมอืง ค้วามหลุ่ากหลุ่ายในแหลุ่�งทีีอ่ย้�อาศัุย แลุ่ะค้วามสวยงามข้องกรู้ง่เทีพิฯ 
ในมม่มองตั�างๆ มทีีัง้ห�องทีำกจิักรู้รู้ม ห�องปรู้ะช้ม่ แลุ่ะฉายภาพิยนตัร์ู้

เปิดอย�างเป็นทีางการู้เมือ่ปี พิ.ศุ. 2548 บอกเรู้ือ่งรู้าววถิชี้วีติัมส่ลุ่มิตััง้เกดิจันถงึจัากโลุ่กนี้
ไป ผู้้�ท่ีีเข้�าช้มจัะได�ทีรู้าบถงึวัฒนธรู้รู้มข้องช้าวม่สลุ่มิไทีย ทีัง้ด�านวถิชี้วิีตั วนัสำค้ญั์ ศุลิุ่ปะ 
ภาษา แลุ่ะการู้แตั�งกาย รู้วมถงึบค่้ค้ลุ่สำค้ญั์ในอลิุ่สลุ่ามวิทียาลุ่ยัแห�งปรู้ะเทีศุไทียด�วย

มาที�องเทีีย่วเช้งิเกษตัรู้ในพิืน้ทีีช่้ม่ช้น “ดงปรู้อื” ค้ำว�า “ดงปรู้อื” เกิดจัากสภาพิโดย
รู้อบข้องพิืน้ทีีท่ี่�งค้รู้ม่สีภาพิเป็นสวน บางแห�งมตีั�นปรู้อืหรู้อืตั�นธป้ฤษจีัำนวนมาก แวะมา 
เยีย่มช้มธรู้รู้มช้าตั ิลุ่�องเรู้อื ลุ่องทีำข้นมโบรู้าณ ถ�ายรู้ป้ได�ตัลุ่อดเส�นทีาง

ช้มแหลุ่�งผู้ลุ่ิตัอาหารู้ทีี่ปลุ่อดภัยภายใตั�ช้ื่อ “เซฟตัิสท์ี ฟาร์ู้ม” ตั�นแบบข้องโมเดลุ่
เศุรู้ษฐกจิัสเีข้ยีว สามารู้ถมาที�องเทีีย่วเช้งิเกษตัรู้ผู้�านการู้กิจักรู้รู้มข้องโค้รู้งการู้ Green 
Thonburi อย�างการู้อบรู้มปลุ่ก้ผัู้ก ช้มวถิชี้วีติัช้ม่ช้นรู้มิค้ลุ่องบางมด

นอกจัากสำนกัหอสมด่ มจัธ. ใจักลุ่างมหาวทิียาลุ่ยั ยงัมหี�องสมด่เพิือ่การู้เรู้ยีนรู้้�ที่�งค้รู้่ 
ช้ดิข้อบรู้ัว้สวนธนบรีู่้รู้มย์ เป็นลัุ่กษณะอาค้ารู้ 3 ช้ัน้ กจิักรู้รู้มมทีีก่เดอืน เหมาะสำหรัู้บ
วนัพัิกผู้�อนข้องค้รู้อบค้รัู้ว มาเยีย่มช้มสวนธนบ่รีู้รู้มย์ แลุ่ะแวะรู้�วมกิจักรู้รู้มเพิือ่การู้เรู้ยีน
รู้้�กบัทีางห�องสม่ดปรู้ะช้าช้นนีไ้ด�

ทีีต่ััง้ : ซอยพ่ิทีธบช้้า 36 แข้วงบางมด เข้ตัที่�งค้รู้ ่กรู่้งเทีพิฯ 

วนัเวลุ่า : เดือนลุ่ะ 2 วัน เสาร์ู้แลุ่ะอาทีติัย์ (จัองค้วิลุ่�วงหน�า)

            ค้�าเข้�าช้ม 300-350 บาที

ตัดิตั�อ : 083-024-8107 

    ข้อบค้ณ่รู้ป้ภาพิ กรู้ะปก่ดอทีค้อม, 2565

ทีีต่ััง้ : ซอยปรู้ะช้าอท่ีศิุ 76 แข้วง ที่�งค้รู้ ่เข้ตัที่�งค้รู้ ่กรู้ง่เทีพิฯ 

วนัเวลุ่า : เดือนลุ่ะปรู้ะมาณ 1 วัน (จัองคิ้วลุ่�วงหน�า)

ตัดิตั�อ : 089-481-8303

      ข้อบค่้ณรู้้ปภาพิ กรู้ง่เทีพิธรู่้กจิั, 2565

ทีีต่ััง้ : 377/1 ถ.พ่ิทีธบช้้า แข้วงบางมด เข้ตัที่�งค้รู้ ่กรู่้งเทีพิฯ

วนั- เวลุ่า : วนัองัค้ารู้-วันเสาร์ู้ 08.30 – 19.30 น. แลุ่ะวันอาทิีตัย์ 
09.00-17.00 น. 

ตัดิตั�อ : https://bangkoklibrary.go.th/web27/

พ้ิพ้ิธิภัณฑ์์เดี็กกรุงเทพ้มหานครแห�งที� 2 ทุ�งครุ

ทีีต่ััง้ : ภายในศุ้นย์กฬีาเฉลุ่มิพิรู้ะเกยีรู้ตัทิี่�งค้รู้่

        ตัรู้งข้�ามกบัมหาวทิียาลุ่ยัเทีค้โนโลุ่ยีพิรู้ะจัอมเกลุ่�าธนบรู่้ี

วนัเวลุ่า : เปิดอังค้ารู้-วนัอาทีติัย์ เวลุ่า 10.00-16.00 น.

            ปิดทีก่วนัจันัทีร์ู้ แลุ่ะวันหยด่นกัข้ตััฤกษ์

ตัดิตั�อ : https://www.museumthailand.com/th/museum/Bangkok-Family-Center

ทีีต่ััง้ : ซอย ปรู้ะช้าอท่ีศิุ 71 ภายในอสิลุ่ามวทิียาลุ่ยัแห�งปรู้ะเทีศุไทีย 

วนัเวลุ่า : เปิดจันัทีร์ู้-ศุ่กร์ู้ เวลุ่า 09.30-16.00 น. ไม�มีค้�าเข้�าช้ม

ตัดิตั�อ : 0-2426-1369, 0-2526-1546 ตั�อ 103

ศูนย์ว่ัฒนธรรมอิสลื่ามแห่งปัระเทศไทย

กัมปังในดีงปัรือ

เซฟีติสท์ ฟีาร์ม (SAFETis Farm)

ห้องสมุดีเพั่�อการเรียนรู้ ทุ่งครุ




