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บทสรุปผู้บริหาร
การดำเนิ น โครงการพั ฒ นาความเป็ น สากลของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี
ร่วมกับ Service Learning Office, University of Missouri-Columbia เป็นกิจกรรมแรกในการร่วมมือกัน
ระหว่างสองหน่วยงานในพื้นที่ Social Lab โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความเป็นสากล พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและบุคลากรในการเรียนรู้บริบทสังคม การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อสร้างคุณค่าในการบริการสังคม การ
เรียนรู้ในการทำงานร่วมกัน และเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการทำงานระยะยาว เป็น platform การทำงาน
ร่วมกับหน่วยงานนานาชาติ โดยบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) ร่วมกับ โครงการมหาวิทยาลัย
กับชุมชนและสังคม โดย ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตาม
พระราชดำริ (RSC) เป็นผู้ดำเนินโครงการ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของฝ่ายกิจการนานาชาติ และ
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม โดยในปีที่ผ่านมาได้ ร่วมกับหน่วยงาน Service Learning Office,
University of Missouri-Columbia (MU) ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระหว่างสองสถาบัน การลงสำรวจ
พื้นที่การทำงานมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคมของมจธ. ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นหนึ่งใน
พื้นที่การเรียนรู้ทางสังคม (Social Lab) ของมหาวิทยาลัย การหารือเพื่อ พัฒนางานร่วมกัน ในหลากหลาย
รูปแบบ รวมไปถึงการประสานงานเพื่อการเตรียมความพร้อมในการทำโครงการ Social Service Learning ใน
ครั้งนี้ร่วมกัน
ซึ่งในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรม Social Service Learning ประกอบด้วยนักศึกษา นักวิจัย และบุคลากร
จากสองสถาบัน รวม 42 คน เพื่อทำงานร่วมกันในพื้นที่ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ระหว่างวันที่ 4 - 11 มกราคม 2563
ภายใต้ธีม Eco-Tourism Bo-Kluea Heritage Valley โดยมีผลการดำเนินโครงการโดยสรุป ดังนี้
1. กระบวนการดำเนิน แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ Preparation, Field Experience for Learning, Post Event

3

2. จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมด 41 คน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
a) จาก Service Learning Office, University of Missouri-Columbia (MU) 11 คน
a. นักศึกษา 8 คน จาก 6 สาขาวิชา
b. บุคลากร จำนวน 2 คน และล่าม 1 คน
b) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 30 คน
a. นักศึกษา 14 คน จาก 8 สาขาวิชา
b. บุคลากรสายวิชาการ 6 คน จาก 3 หน่วยงาน
c. บุคลากรและนักวิจัยในพื้นที่จ.น่านของศูนย์ RSC 8 คน
d. บุคลากรสายวิชาชีพ GMI 2 คน
หมายเหตุ ยังมีคณะทำงานของมจธ. จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ราชบุรี ที่ไม่สามารถร่วมเดินทาง
อีกจำนวนหนึ่ง
3. ผลงานของนักศึกษา 4 งาน จาก 4 กลุ่ม และการจัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษและนักเรียนในพื้นที่
จำนวน 3 วัน
a. ผลงานกลุ่มสีเหลือง “MADI MLABRI” ทำ documentary เกี่ยวกับวิถีของชาติพันธุ์มละบริและ
ออกแบบตัวอย่างเวปไซต์สำหรับการจำหน่ายสินค้าของมละบริ
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b. ผลงานกลุ่มสีชมพู Motion Graphic ถ่ายทอดพิธีกรรมและความเชื่อของพื้นที่บ่อเกลือ

c. ผลงานกลุ่มสีฟ้า ทำสื่อเพื่อถ่ายทอดประวัติการทำเกลือโบราณ และศึกษา value chain ของการ
ทำสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า
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d. ผลงานกลุ่มสีเขียว ทำแผ่นประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่บ่อเกลือ

ในการนำเสนอผลงานของกลุ่มนักศึกษา ได้เชิญ stakeholder ที่เกี่ยวข้องในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ งานทั้งหมดได้ถูกส่งให้กับนักวิจัยในพื้นที่ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป
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4. การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา มีการทำประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาสามส่วน
a. การ reflection ในคืนสุดท้าย โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคนสะท้อนความรู้สึก
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b. การตอบแบบคำถามโดยใช้ google form ใช้วิธีการ I Like, I Wish ทั้งในด้านความคาดหวังใน
การร่วมโครงการและความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
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c. การตอบแบบประเมินสะท้อนการเรียนรู้รายบุคคล จากสามคำถามต่อไปนี้ โดยได้รับความ
อนุ เ คราะห์ ใ นการให้ แ นวทางจาก Service Learning, University of Missouri-Columbia
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
i. ให้เล่าประสบการณ์ ที่สะท้อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองหรือการพัฒนาตนเอง
ii. ให้อภิปรายว่าการจากการเข้าร่วมโครงการนี้ ทำให้เกิดการพัฒนาทักษะต่อไปนีอ้ ย่างไร
1. Personal Growth and Development
2. Intellectual Development and Academic Learning
3. Leadership and Understanding of Society
iii. สิ่งที่ได้เรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการร่วมโครงการครั้งนี้ ส่งผลต่อมุมมองหรือ
เป้าหมายอนาคตของเราหรือไม่ อย่างไร ทั้งในด้านการเรียนในสาขาปัจจุบัน แผนการ
เรียนต่อในอนาคต (ถ้ามี) งานที่อยากทำในอนาคต การพัฒนาตนเอง ประสบการณ์จาก
การที่ได้เข้าร่วมโครงการและการทำโครงการสำหรับชุมชนทำให้ความรู้ในศาสตร์/สาขา
ของท่านมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร
5. สิ่งที่ควรพัฒนาต่อไป
a. การชุมเตรียมความพร้อมของทีมงาน การประชาสัมพันธ์ วิธีการคัดเลือกนักศึกษา
b. การประชุมทีมงานหลังการจัดงาน
c. การสร้าง engagement ให้นักศึกษาที่ร่วมโครงการในรุ่นแรกเข้ามามีบทบาทในการออกแบบและ
นำโครงการในครั้งต่อไป
d. การ engagement กับชุมชนให้มากขึ้น
e. การประเมินผลการเรียนรู้ของนักวิจัยในพื้นที่ในมิติต่างๆ
f. การพัฒนา facilitator skills ให้กับนักศึกษาและทีมงาน
g. การติดตามผลการนำงานของนักศึกษาไปใช้ประโยชน์
h. การขยายโครงการให้ต่อเนื่องและขยายผล และใช้ประโยชน์จากงานมาเป็นการสื่อสารเพื่อให้มี
การทำโครงการลักษณะนี้เพิ่มขึ้น
i. โมเดลการระดมทุนอย่างยั่งยืน
j. การถอดองค์ความรู้ เพื่อสร้างเครื่องมือในการประเมิน การออกแบบกิจกรรม
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เอกสารประกอบ
หน้า
รายละเอียดโครงการ
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ผลประเมินจาก google form และการสะท้อนผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ภาคผนวก ก
- ใบลงชื่อเข้าร่วมโครงการฯ
ภาคผนวก ข
- รูปภาพบรรยากาศของการจัดโครงการฯ
ภาคผนวก ค
- เอกสารขออนุมัติโครงการฯ
รายชื่อคณะทำงาน

12
22
25
55
58
69
72
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รายละเอียดโครงการ
รายละเอียดคำของบประมาณ ISOO (International Strategic Output & Outcome)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ISOO ตาม Strategic Based สำหรับปีงบประมาณ 2562)
หน่วยงาน: บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
1. ชื่อโครงการ:

___ ปรับจากโครงการเดิมชื่อ ................................... เริม่ ดำเนินการตั้งแต่ปี ...............
_X_ เป็นโครงการใหม่
___ โครงการ 1 ปี
_X_ โครงการต่อเนื่องสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ………………….
2. หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
− ฝ่ายกิจการนานาชาติ
− โครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม โดย ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุน
มูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ (RSC)
− บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
3. ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมาย/กลยุทธ์ของมจธ. และมจธ.บางขุนเทียน
3.1. การพัฒนา มจธ. สู่ความเป็นสากล (Internationalization)
− ยกระดับสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา นักวิจยั ในพื้นที่ บุคลากร
− พัฒนาสมรรถนะการทำงานข้ามวัฒนธรรม
− สร้างจิตสำนึกในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก เพื่อส่งเสริมชื่อเสียงและเกียรติภูมิของ
มหาวิทยาลัย
3.2. การสร้างและทำงานร่วมกับเครือข่ายและพันธมิตร (Alliances and Partnerships)
− สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพื่อทำงานร่วมกัน และ
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจัย อาจารย์
− สร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยกับชุมชน เพื่อพัฒนางานที่เหมาะสมไปถ่ายทอดให้กับชุมชน
และสังคม
3.3. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ (Social Change Agent)

13

4. หลักการและเหตุผล/ความสำคัญของโครงการ

จากเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการมุ่งสู่การเป็น World Class
University เพื่อปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและชุมชน ผ่านกลไก
การทำงานที่มุ่งสู่ความเป็นสากลและการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรต่างประเทศ เพื่อเป็นรากฐาน
ในการพัฒนาผู้เรียนและชาวมจธ.พร้อมช่วยกันสร้างสังคมให้เข้มแข็งได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ในปี 2561 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้ต้อนรับตัวแทนจากหน่วยงาน Office
of Service Learning, University of Missouri-Columbia จากประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพาไปดูการทำงานในพื้นที่ social lab จ.เชียงใหม่ และ จ.น่าน และได้กำหนด
เป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาการทำงานร่วมระหว่างสองมหาวิทยาลัยให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็น
ที่มาของการพัฒนาโครงการความเป็นสากล ผ่านการนำนักศึกษาและบุคลากรของสองมหาวิทยาลั ยมา
เรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่ จ.น่าน ระหว่างวันที่ 5-11 มกราคม 2563 โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
− เป็ น โครงการความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง Office of Service Learning, University of
Missouri-Columbia และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
− เป็ น ความร่ ว มมื อ ครั ้ ง แรก ระหว่ า ง 2 หน่ ว ยงาน และเป็ น ครั ้ ง แรก ที่ University of
Missouri-Columbia ดำเนินการในพื้นที่ประเทศไทย
− เป็นโครงการที่ University of Missouri-Columbia มุ่งพัฒนาทักษะภาคปฏิบัติและสร้าง
ประสบการณ์ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายสาขาวิชา ประกอบกันเป็น
ทีม โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมตามความจำเป็น โดยมุ่งกลุ่มเป้าหมาย
ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา
− โครงการความร่วมมือนี้ จะรับสมัครนักศึกษา มจธ. เข้าร่วมโครงการ เพื่อทำงานร่วมกั บ
นักศึกษาและอาจารย์ของ University of Missouri-Columbia โดยใช้โจทย์ในพื้นที่ทำงาน
Social Lab จังหวัดน่าน
5. วัตถุประสงค์
5.1. พัฒนาความเป็นสากลโดยผ่านการทำงานร่วมกันของนักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ จากสอง

สถาบัน
5.2. การพัฒนาความร่วมมือในการทำงานระยะยาวระหว่างสองสถาบัน
5.3. พัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ด้าน cross cultural แก่นักศึกษาและบุคลากร
5.4. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยกลุ่มงานมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคมของมหาวิทยาลัยทั้งการใช้
ภาษาอังกฤษและการทำงานร่วมกันเป็นทีม
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5.5. นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อพื้นที่ต่างๆในพื้นที่ Social Lab จ.น่าน
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1. นักวิจัยกลุ่มงานมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคมของมหาวิทยาลัยในพื้นที่เชียงใหม่และน่าน
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

จำนวน 7 คน
บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย จำนวน 10 คน (จากศูนย์ RSC, บัณฑิตวิทยาลัย
การจัดการและนวัตกรรม, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ , Media Art, คณะวิศวกรรมศาสตร์,
มจธ. ราชบุรี)
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 13 คน
บุคลากรและนักศึกษาจาก University of Missouri-Columbia จำนวน 15 คน
เยาวชน และพื้นที่ชุมชน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

7. ระยะเวลาและการดำเนินงาน

เริ่มต้นโครงการ มกราคม 2563

สิ้นสุดโครงการ ธันวาคม 2563

8. แผนการดำเนินงาน

9. งบประมาณดำเนินการ (งบประมาณประจำปี 2563)

งบประมาณสำหรับกิจกรรมที่ 1 ช่วงเดือนมกราคม 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิน 360,500 บาท
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ส่วนที่ 1 : ได้รับงบประมาณสนับสนุนดำเนินโครงการ จากสำนักงานกิจการต่างประเทศ (สกต.)
เป็นจำนวนเงิน 161,000 บาท
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
รายการค่าใช้สอย
ขออนุมัติ
ใช้จริง
งบประมาณระหว่างวันที่ 5-11 มกราคม 2563
ค่าเดินทาง กรุงเทพ-น่าน-กรุงเทพ ของบุคลากร โดยเครือ่ งบิน
38,272.20
50,000.00
(5,000 บาท/คน x 10 คน)
ค่าเดินทาง กรุงเทพ-น่าน-กรุงเทพ ของนักศึกษา โดยรถทัวร์
16,129.00
26,000.00
(2,000 บาท/คน x 13 คน)
ค่าที่พัก (1,000 บาท/ห้อง/คืน x 10 ห้อง x 6 คืน)
60,000.00
41,300.00
ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
25,000.00
20,423.25
รวม
161,000.00
116,124.45
ส่วนที่ 2 : ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุน จากบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมส่วนที่เหลือใน
การดำเนินโครงการ เป็นจำนวนเงิน 199,500 บาท
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
รายการค่าใช้สอย
ขออนุมัติ
ใช้จริง
งบประมาณก่อนวันที่ 5 มกราคม 2563
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน
15,000.00
3,686.00
งบประมาณระหว่างวันที่ 5-11 มกราคม 2563
ค่าน้ำมันรถส่วนตัว
5,000.00
5,610.20
ค่าอาหาร 3 มือ้ (300 บาท/คน/วัน x 30 คน x 7 วัน)
42,000.00
35,983.00
ค่าเลี้ยงรับรอง (500 บาท/คน x 45 คน x 2 ครั้ง)
45,000.00
19,125.00
ค่าพาหนะรับจ้าง (2,000 บาท/วัน x 2 คัน x 7 วัน)
28,000.00
18,000.00
ค่าน้ำมัน (1,000 บาท/วัน x 2 คัน x 7 วัน)
14,000.00
5,490.00
ค่าทำของที่ระลึก
22,500.00
12,800.00
ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
25,000.00
0.00
งบประมาณหลังวันที่ 11 มกราคม 2563
การประชุมถอดบทเรียนและจัดทำรายงานการดำเนินงาน
3,000.00
0.00
รวม
199,500.00
100,694.20
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10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
10.1.ได้ผลงานจากการทำโครงการร่วมกันของนักศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ของพื้นที่ เช่น เนื้อหาและสื่อภาษาอังกฤษเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่บ่อ
เกลือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โมเดลธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของชุมชนและการ
ขยายผลไปสู่สากล
10.2.การเรี ย นรู ้ ท ั ก ษะ Public Service Leadership และ Cross Cultural Awareness ของ
นักศึกษาและบุคลากร
10.3.การสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในอนาคต ผ่านการพัฒนางานวิจัย หรือโครงการอื่นๆใน
ระยะยาวระหว่างสองสถาบัน เช่น เกษตรบนพื้นที่สูง การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในภาคฤดูร้อน
การแลกเปลี่ยนบุคลากร
10.4.การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักวิจัยในพื้นที่ และนักศึกษา
11. การประเมินผลการดำเนินงาน: ตัวชี้วัดหรือเป้าหมาย
− เชิงปริมาณ/หน่วยนับ
 จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
 จำนวนนักวิจัยม.กับชุมชนที่ได้ร่วมการทำงานในโครงการ
 จำนวนชิ้นงานที่นศ.พัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์ในชุมชน
− เชิงคุณภาพ/หน่วยนับ
 การเรียนรู้ถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่น การเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง
 ความตระหนักในการทำงานเพื่อประโยชน์แก่สังคม
 เกิดการเรียนรู้แก่เยาวชนและนักวิจัยในพื้นที่ให้พัฒนางานต่อได้
 การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักวิจัยในพื้นที่ และนักศึกษา
11.1. ผลผลิต: Output ตามตัวชี้วัดหรือเป้าหมาย
11.1.1. จำนวนนั ก ศึ ก ษาที ่ ผ ่ า นการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม จำนวน 21 คน (จากมจธ. 13 คน,
Missouri 8 คน)
11.1.2. จำนวนนักวิจัยม.กับชุมชนที่ได้ร่วมการทำงานในโครงการ จำนวน 7 คน
11.1.3. จำนวนชิ้นงานที่นศ.พัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์ในชุมชน ไม่น้อยกว่า 4 ชิน้ งาน
11.2. ผลลัพธ์: Outcome
11.2.1. การเรียนรู้ถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่น การเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง
11.2.2. ความตระหนักในการทำงานเพื่อประโยชน์แก่สังคม
11.2.3. เกิดการเรียนรู้แก่เยาวชนและนักวิจัยในพื้นที่ให้พัฒนางานต่อได้
11.2.4. การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักวิจัยในพื้นที่ และนักศึกษา
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Schedule Bo-Kluea (Nan) Heritage Valley
4-11 January 2020
University of Missouri – Columbia & KMUTT
Sat. 4 Jan. 2020
At GMI, KMUTT/ NakornChai Air Bus Terminal (KMUTT
Students)
14.00 -17.00
Meeting at GMI, KMUTT (Objective: Program understanding)
14:00 – 14:20
- Greeting by Aj.Vorapoch
14:20 – 15:00
- Getting to know each other
15:00 – 15:45
- Bo Kluea village profile overview by Khun Sumate
(ให้ทุกคนได้เห็นภาพของบ่อเกลือและมละบริ รวมถึงความต้องการในการพัฒนาของพื้นที่จาก
ประสบการณ์การทำงานของมจธ. โดยสังเขปก่อนขึ้นไปเห็นของจริง)
15:45 – 16:15
- Objectives & Schedule by Aj.Nok & Aj.Jan
(แจ้งกำหนดการ ความคาดหวัง แบ่งกลุ่ม วิธีการ reflection ในแต่ละวันและวันสุดท้ายเพื่อให้
ทุกคนได้เตรียมตัว แจกเสื้อ กระบอกน้ำ ป้ายชื่อ)
วัตถุประสงค์
- เรียนรู้บริบทชุมชนเพื่อพัฒนาสื่อเพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (Develop media for
strategic communication)
- ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนผ่านการจัดกิจกรรม English Learning
Activity ให้กับนักเรียนในโรงเรียน
16:15 – 17:00
- Faculty meeting
(คณาจารย์ของสองมหาวิทยาลัยคุยกันเพื่อให้มั่นใจว่าเข้าใจกระบวนการทำงานและผลลัพธ์ที่
ต้องการไปในทางเดียวกัน)
20.15
KMUTT Students go to Nan Province by Bus (NakhonChai air)
Sun. 5 Jan. 2020
07.30 – 08.50
(Air Asia)

Don Mueang Airport / Nan Province/ Bo Kluea
Flight from BKK to Nan (Missouri Team) and meet KMUTT team

ทีมน่านลงมาสมทบในเมือง
09.00 – 11.00
Cultural Excursion: Phumin Temple, Nan National Museum, ect.
11.00 – 14.00
Visit Farm FamFai Organic Life By K. Fai and Visit “Si Na Pan” Village
in the middle of the Miang forest and have lunch there.
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(พี่ฝ้าย ศิษย์เก่า มจธ. เจ้าบ้านจังหวัดน่านบรรยายและพาเยี่ยมชม Farm FamFai Organic
Life พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นพี่ฝ้ายจะพาเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านชากลางผืนป่ า
เมืองน่าน “ศรีนาป่าน” วิทยากรชาวบ้านพาเดินชมป่าเมี่ยง การแปรรูปใบเมี่ยง/ใบชา เป็น
ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งชิมของว่างจากใบชาที่จัดทำโดยชาวบ้าน)
14.00 – 16.00
Go to Bo Kluea
16.00 – 17.00
Check-in
(ที ่ พ ั ก ของ นศ จาก University of Missouri คื อ ฆ้ อ งดั ง รี ส อร์ ท และ ของนศ มจธ. คื อ
บ้านณัฐวรรณ โดยแต่ละที่พักจะมีห้องพักของอาจารย์/เจ้าหน้าที่ (ผู้หญิง) คอยดูแลอยู)่
17.00 – 18.00
Meet at KMUTT office for Program and Team introduction
19.00 – 21.00
Welcome dinner at Bo Kluea View restaurant & Reflection
ให้ (กลุ่ม) นศ.สะท้อนการเรียนรู้จากการกิจกรรมของวันนี้ ตลอดกิจกรรม ทีมนักวิจัยของน่าน
จะอยู่ในกลุ่มนศ.ด้วยเพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการถ่ายทอดบริบทชุมชนเพิ่มเติมและฝึกภาษาอังกฤษ
Mon. 6 Jan. 2020 Bo Kluea (เรียนรู้เกี่ยวกับบ้านบ่อเกลือ และทำกิจกรรมภาษาอังกฤษที่
โรงเรียน)
07.00 – 08.30
Breakfast
08:30
Walk to Bo Kluea village
09.00 – 12.00
Explore, gathering information, interaction with Local (Bo Kluea)
เรียนรู้ประวัติ วิถี สินค้า โดยแบ่งเป็น 4 ฐานการเรียนรู้
1. ประวัติชุมชนบ้านบ่อหลวง (ชุมชมผลิตเกลือสินเธาว์โบราณ)
2. วิธีการต้มเกลือ/ผลิตภัณฑ์เกลือ
3. พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับการต้มเกลือ
4. งานที่ มจธ. เคยทำกับชุมชนนี้
12.00 – 13.00
Lunch at KMUTT office
13.00 – 14.30
Explore, gathering information, interaction with Local (Bo Kluea)
Workshop ทำเกลือสปา (ค่าธรรมเนียมคนละ 200 บาท โครงการสนับสนุนค่าธรรมเนียมให้
นศ. ทั้งหมด)
15:00 – 16:00
English Learning Activity at School (Grades 4-6 about 30 students)
17.00 – 18.00
Relax
18:00 – 19.00
Dinner at KMUTT office
19.00 – 20.30
Group working & Reflection
ให้ (กลุ่ม) นศ. สะท้อนการเรียนรู้จากการกิจกรรมของวันนี้และเริ่มระบุสิ่งที่จะทำ
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Tue. 7 Jan. 2020
Malbri (เรียนรู้เกี่ยวกับมละบริ)
07.00 – 08.30
Breakfast
08:30
Depart to visit Malbri
09.00 – 12.00
Explore, gathering information, interaction (Malbri)
เรียนรู้ประวัติ วิถีของมละบริ โดยแบ่งเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ (โดยโข่งและตัวแทนมละบริ)
ญอกถัก ญอกย้อม อาหารมละบริ หัตถกรรมผู้ชาย
12.00 – 13.00
Lunch
13.00 – 16.00
Explore, gathering information, interaction (Malbri) – trail walk
(เดินป่า)
16.00 – 18.00
Relax
18:00 – 19.00
Dinner at KMUTT office
19.00 – 20.30
Group working & Reflection
- ให้ (กลุ่ม) นศ.สะท้อนการเรียนรู้จากการกิจกรรมของวันนี้และเริ่มคิดถึงการผลิต media
ที่เป็นไปได้
- ระบุว่ากลุ่มไหนจะทำอะไร และอยากจะไป revisit ที่ไหนหรือไม่เพื่อจัดการเดินทางในวัน
ถัดไป
Wed. 8 Jan. 2020 Bo Kluea/ Sapan village (เช้ า ไปเที ่ ย วสะปั น บ่ า ยทำงานกลุ ่ ม และ
กิจกรรมภาษาอังกฤษที๋โรงเรียน)
07.00 – 08.30
Breakfast
08:30
Depart to Sapan village
09.00 – 12.00
Visit Sapan village: Sapan Waterfall, Oun I Mang Coffee, ect.
12.00 – 13.00
Lunch at Sapan village
13.00 – 15.00
Return to KMUTT office for group work or revisit Bo Kluea or Malbri
(depends on working topic and need)
กลับมาทำงานกลุ่มที่ออฟฟิสมจธ. หรือไปเก็บข้อมูลเพิ่ม (ตามที่วางแผนในคืนวันที่ 7)
15.00 – 16.00
English Learning Activity at School
16.00 – 18.00
Relax
18:00 – 19.00
Dinner at KMUTT office
19.00 – 20.30
Mid presentation and Reflection
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Thu. 9 Jan. 2020
07.00 – 08.30
09.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 18.00
18:00 – 19.00
19.00 – 20.30

Bo Kluea (ให้แต่ละกลุ่มทำงาน และทำกิจกรรมภาษาอังกฤษที่โรงเรียน)
Breakfast
Group working at KMUTT office
Lunch at KMUTT office
Group working (develop prototype for testing)
English Learning Activity at School
Relax
Dinner at KMUTT office
Group working & Reflection

Fri. 10 Jan. 2020
ผลงาน)
07.00 – 08.00
09.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 16.00
17.00 – 18.00
18:00 – 20.30

Bo Kluea (เช้ า ร่ ว มกิ จ กรรมวั น เด็ ก ที ่ โ รงเรี ย น บ่ า ยนำเสนอ
Breakfast
Join Children's Day Activity at School
Lunch at KMUTT office
Final presentation
Relax
Farewell Dinner at Bo Kluea View restaurant

Sat. 11 Jan. 2020 Bo Kluea/ Nan Airport/ Don Mueang Airport/ NakornChai Air
Bus Terminal (KMUTT Students)
07.00 – 08.00
Breakfast & check-out
08:00 – 09:30
Visit Kad La-On (weekend market organized by local youth) ไป
เยี่ยมชมกาดละอ่อน
09.30 – 12.00
Self Refection (infographic, article, video clip) at KMUTT office
- นศ.แต่ละคน และนักวิจัยมจธ. สะท้อนการเรียนรู้ของตนเอง ผ่านคลิป งานเขียน หรือสื่อ
อะไรก็ได้ คนละ 2-3 นาที
- สรุปโครงการ และมองไปข้างหน้าว่าจะสามารถทำอะไรร่วมกันได้อีกบ้าง
- ประเมินโครงการ
12.00 – 13.00
13.00 – 15.00

Lunch at KMUTT office
Depart to Nan Airport
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17.00
Asia)
19:00

Flight from Nan to BKK (Missouri Team) and KMUTT team (by Air
KMUTT Students go to BKK by Bus (NakhonChai air)

Note: We will inform you in advance in case there is any change
หลังจากเปิดเทอม ทีมมจธ.นัดประชุมเพื่อสรุปงานและถอดบทเรียน
ไอเดียการจัดกลุ่ม (เพื่อให้ทำความรู้จักกันและสะดวกต่อการเรียนรู้และทำงาน) ทั้งหมด 4 กลุ่ม โดยแต่
ละกลุ่มจะประกอบด้วย
- นศ.จาก Missouri 2 คน
- นศ.จากมจธ. 3-4 คน
- นักวิจัยมจธ.น่าน 1-2 คน
- เยาวชนในพื้นที่ 1-2 คน (ถ้าหาได้)
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รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาความเป็นสากลร่วมกับ Service Learning Office, University of Missouri-Columbia
รายชื่อนักศึกษา
Name
Kelly Dade
Lucy Ebeling
Claire Hassler
Addisyn Henley
Cory Johnson
Jewell Paine
Madison Wheelan
Deztiny Willis
Pimchanok Panthai
Sirimaporn Charoennaiwongpao
Athitiya Songsamer
Wimonnat Kruahong
Kan Rungcharoenroj
Nichakarn Jaibangyang
Jittarin Natthong
Nanthanat Chompradist
Varat Ageprapai
Thanwarat Singkhorn
Phattarawadee Tomchu
Kanjana Tayaborworn
Phumin Chuntraphun
Kamonwan J.Jitcharoenchai

Nickname

Pim
Jub
Milk
Gigi
Champ
Nampetch
Top
Kwan
New
Neutron
Seuar
Som-O
Ken
Ryukew

University
Missouri (Student)
Missouri (Student)
Missouri (Student)
Missouri (Student)
Missouri (Student)
Missouri (Student)
Missouri (Student)
Missouri (Student)
KMUTT (Student)
KMUTT (Student)
KMUTT (Student)
KMUTT (Student)
KMUTT (Student)
KMUTT (Student)
KMUTT (Student)
KMUTT (Student)
KMUTT (Student)
KMUTT (Student)
KMUTT (Student)
KMUTT (Student)
KMUTT (Student)
KMUTT (Student)

Field of study/ Faculty / Department
Pre-Engineering
Sociology and Theatre
Journalism
Health Professions
Pre-Journalism
Communications
Business (Accountancy)
Health Professions
Logistics & Supply Chain Management
Logistics & Supply Chain Management
Logistics & Supply Chain Management
Logistics & Supply Chain Management
Logistics & Supply Chain Management
Product Design
Product Design
Interior Architecture
Interior Design
Media Art - Graphic Design
Media Art - Graphic Design
Learning Innovation and Technology
Mechanical Engineering
Electrical Engineering
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No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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รายชื่อ STAFF
No.
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Name
Anne-Marie Foyley
Ellen McQuie
Parinun Nimsa-ard
Monchai Neesang
Chayaporn Sittisun
Thatchakorn Thaseekaew
Jakkit Sriwan
Chanakon Upajak
Thanit Khamkean

Nickname

Nun
Arr
Pu
Joom
Tae
Boy
Jame

University
Missouri (Staff)
Missouri (Staff)
Missouri (Staff)
KMUTT (Staff)
KMUTT (Staff)
KMUTT (Staff)
KMUTT (Staff)
KMUTT (Staff)
KMUTT (Staff)

32

Sumate Tanchareon

P'Ter

KMUTT (Staff)

33

Norachat Wongwandee

Khong

KMUTT (Staff)

34

Sirikoy Chutataweesawas

Aj.Koy

KMUTT (Staff)

35

Nanthaha Boonlaor

Aj.Eve

KMUTT (Staff)

36

Budsakayt Intarapasan

Aj.Jan

KMUTT (Staff)

Field of study/ Faculty / Department
Office of Service Learning
Office of Service Learning
Interpreter

Royal Project Foundation and Kings
Recommended Project Supporting Center

Media Art
School of Architecture and Design
School of Architecture and Design

หน้าที่
หัวหน้าทีม Missouri
หัวหน้าทีม Missouri
ล่าม
ร่วมกลุ่มนศ. ประสานเพื่อให้นศ.เข้าใจบริบท
พื้นที่และให้ข้อมูลเกี่ยวกับงาน มจธ.

ดูแลนักศึกษาและให้ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน
ของมจธ.
(วันที่ 4,7-11)
ร่วมกลุ่มนศ. ประสานเพื่อให้นศ.เข้าใจบริบท
พื้นที่และเกี่ยวกับมละบริ (วันที่ 4-11)
ดูแลนักศึกษาและ บันทึกภาพตลอดกิจกรรม
(วันที่ 4-11)
ดูแลนักศึกษา
(วันที่ 4,5,6,10,11)
ดูแลนักศึกษา
(วันที่ 4,5,6,10,11)
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24
รายชื่อ STAFF (ต่อ)
No.

Name

Nickname

University

37

Vimolrat Krisanakriangkrai

Aj.Joom

KMUTT (Staff)

38

Vorapoch Angkasith

Aj.Orr

KMUTT (Staff)

39

Kanokporn Kungwalsong

Aj.Nok

KMUTT (Staff)

40

Thiprat Boonpheng

Poom

KMUTT (Staff)

41

Puwadon Chinjohor

Comment

KMUTT (Staff)

Field of study/ Faculty / Department
School of Architecture and Design
Graduate School of Management and
Innovation
Graduate School of Management and
Innovation
Graduate School of Management and
Innovation
Graduate School of Management and
Innovation

หน้าที่
ดูแลนักศึกษา
(วันที่ 4,5,6)
ดูแลนักศึกษาและโครงการ (วันที่ 4-11)
ดูแลความเรียบร้อยของการจัดโครงการ
(4,5,6,10,11)
ประสานงานการจัดโครงการ (วันที่ 4-11)
บันทึกภาพตลอดกิจกรรม (วันที่ 4-8)

24

25

การประเมินผลการดำเนินงาน
การประเมินผลการดำเนินโครงการ ได้แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ Program Evaluation "KMUTT/MU Social
Service Learning 2020" ในรู ป แบบการตอบแบบสอบถามใน Google Form และแบบการประเมิ นตนเอง
โครงการ KMUTT- MU Social Service Learning 5-11 January 2020 ณ จังหวัดน่าน เป็นรายบุคคล โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

Program Evaluation "KMUTT/MU Social Service Learning 2020"
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามใน Google Form จำนวน 14 คน จากผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 22 คน
คิดเป็น ร้อยละ 63.64 โดยมีข้อคำถามดังต่อไปนี้
1. What were your expectations before you come? Did you get what you expected or
unexpected?
No.
Answer
1 I expected I would get new friends, practiced more about speaking English, fun and used
my hard skill that what I have learnt to do the project. And yes, I get that all I expected
moreover, I knew more about the history of Bo-kluea and their believes. Especially, I was
very impress and proud about the Mlabri project that I made for them.
2 I expected that I would get some of the new experience and how to works as a group
with Americans student such as the perspectives, cultural, languages etc. And yes, I was
got it beyond my expectations.
3 My expectations before I join in this project are new friends and new experience and after
that I got new foreigner friends, language and knowledge from villager and foreigner
friends.
4 I expect that in the program I will used a lot of English, practice it. and meet new friend.
And yes, I get what I expected.
5 My expectations were that we would be learning about Thai culture and teaching English
to school children. We did lean so much about Nan and Thailand!!! I had an amazing time
with all the excursions and activities. However, I think the program became more about
working on the project than teaching English to the children (only 3 hours to work with
them). This may have just been a marketing issue from Mizzou but I did think we would
be working more with the children and wish we could’ve had more time with them.
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No.
Answer
6 I expected to be more understanding about the community that I will go and to make
more friends from this workshop and I really get what I expected.
7 I expected to practice an English skill, make friends with foreigners and develop village
with my knowledge and now I get it all.
8 This is my first time joining the workshop, I did not expect anything.
9 My expectation was to develop my English skill to communicate with foreigner friends.
Yes, I did...while I’m in this camp, I have to try to explain so many details of Bo Kluea
district such as history, the way of making salt, culture and other in English.
10 My expectations before come is expand English skills and develop thinking skills in
operation between Thai and American colleague. I get the expected.
11 I'm hope to getting new experiences from this camp, more learning and talking in English.
And getting to know new friends and we all got that.
12 I was expected to learn about the thinking process and how to create the social service
project which is something I've never done before. Also, I want to practice working in
group with new people and practicing English language. I got everything that I expected
and also the extra unexpected things which are new knowledge about the history, culture
and ritual of the village and other places that I visited, new valuable experiences and
also new friends.
13 Before I came this camp, I would like to improve my English. After came this camp I got
to improve my English and know more people.
14 Having foreign friends and using my knowledge to improve community.
2. List 5 things you think it is effective about this program.
No.
Answer
1 1) Food, 2) people in this camp is very nice, 3) Speaking in English is better, 4) An
atmosphere ,the weather, surrounding and 5) The history and the believe of Bo-klure and
Mlabri tribe.
2 1) Managements, 2) Foods, 3) Empathy, 4) Information and 5) Friends.
3 1) Language, 2) Culture in each country, 3) Believe in each person, 4) Food and
5) Lifestyle.
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No.
Answer
4 1) My confident when talking with foreigner, 2) Culture exchanging, 3) Group working skill,
4) The way professer help is really help me to do the project until it done and it
meaningful, and 5) Time management skill.
5 1) Repetitive information, 2) Translators, 3) Lots of professor help, 4) Having made lesson
plans for the kids made beforehand and 5) Having an itinerary.
6 1) Location for working and staying, 2) Management in local area, 3) Local staff, 4) Foods
and 5) Transportation.
7 1) Staff that work in office have knowledge and can help us to do project, 2) have many
kind of major that can blends and share knowledge to each others, 3) good food and
facilities, 4) interesting place to do a project such as Malabri, bokluea and 5) good program
to know each other and know village life.
8 1) Good program to know each other and know village life, 2) Working on the project with
the crossing of the culture, 3) Practice English language, 4) Learn to be giver not only
receiver and 5) Learning new skills and knowledge from many different people.
9 1) Empower participants to create their own project, 2) Staff and researcher are expert
in that area, 3) Teamwork, 4) Time management and 5) Summarize what we have done
every evening.
10 1) My English skills, 2) Thinkings, 3) Operation with colleague, 4) The effort to
communications to colleague foreigner and 5) Find information with local people.
11 1) Food, 2) Team work, 3) Friends, 4) Language and 5) Communication
12 1) Communication skill (both Thai and English), 2) Ability to work with others, 3) Problem
solving, 4) Critical thinking and 5) Time management.
13 1) Time, I think the time to do of a project is too short, 2) Local people, if we don't have
information from them, we can't continue the program, 3) Teamwork, 4) Communication
and 5) Language.
14 1) Improve my english ability, 2) Knowing American culture, 3) Knowing local villagers, 4)
Having experienced to working with American student and 5) Having experienced to
working with other faculty.
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3. List 3 things about the program needed to be improved for the future.
No.
Answer
1 1) Time to do Project, 2) Stay together both foreign and Thai and 3) Increase the camp
duration into 15 days.
2 1) Home stay, I think it’s shouldn’t be divided if we can stay together with American
friends, we will know each other or close up easier and 2) Internet router/ wifi
3 1) Schedule is more activities, 2) This project is short time and 3) Time for teach children
should be more than hour.
4 1) About working time. I think it should have more free time to do the project, 2) And
about Uncertainty time schedule and 3) I really don't know the last one because your
team working such a really great job.
5 1) Student professor communication, 2) Professionalism from the Missouri University
professor and 3) More working with children.
6 1) Schedule (Research time and working time are too short), 2) The resting place was far
from the office so it’s hard to go back to get stuff or work and 3) Stay separately with
foreign students (should stay in the same place).
7 1) Script changing day by day, maybe first time, 2) Misunderstanding for objective between
Thai and Missuri and 3) Too much pressure from some staff but i understand.
8 1) Too much pressure from some staff but i understand, 2) Prioritise to the issues that
should be more concern and 3) Prioritise to the issues that should be more concern.
9 1) Add more “Ice breaking” activities for example, cultural night in the first day, 2) Should
have more time to work on project and 3) The objective of this camp and project area
from MU and KMUTT should be clear.
10 1) Increase Date in program, 2) Change food is sometime eat local foods and sometime
eat international food because sometime my American friends isn’t enjoy eating and 3)
Should be KMUTT students go by Airplane.
11 1) I'd like Missouri students to stay in the same place as KMUTT students, 2) I'd like the
duration of the camp to be longer and 3) I'd like to workshop before coming to the camp.
12 1) Schedule should be supportive to the assigned project. (maybe give more time or
decease other activities on the day before presentation day to let the students finish
their work), 2) Both universities should talk and set the standard of work that they want
to be in the same way because there are some confusion in the first that which kind of
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No.

Answer
work that we need to do and 3) Ice breaking before the project start to let everyone
knows each other not only from the same group but also from the others.
13 1) Time, I think time to do project is too short
1) 1 week is too less, 2) Working time too less and 3) Want to know more American
culture.

4. How does the program support your learning in the following skills, please specify? If
it's not, please provide suggestions.
learning in the skillss : Teamwork
No.
suggestions.
1 Communication, Speaking English, accept other opinions.
2 We are learned a lot hot to deal with different people from other majors, cultures so,
at least we absolutely got soft skill as a group work.
3 Everyone Can separate in each part of work for suit person
4 About teamwork i have to work with a lot of different people . So i learn that i should
do the part that i can do with my best.
5 Teamwork was amazing! All the students worked well together and worked hard to make
sure everyone understood what was going on. Even if it was a mess in the beginning all
the projects and activities with the school children turned out so well and we all made
new lifelong friends! The program brought the Thai and American students together for
teamwork, and I think it turned out very well.
6 we’re learning teamwork skill from project because we’re all come from country and
major and then when we work together its important to do something that make project
success.
7 Compromising.
8 This program support my teamwork skills because we have to work and deal with time
limit (1-2 days) also have different languages, mindset, styles, knowledges background
and other so, we have to work on teamwork to success our project.
9 Listen to opinions another in group.
10 Missouri students and KMUTT students consult each other all the time. To get a good
result.
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No.
suggestions.
11 The program set us to work with people we've never known before and we have to
create the project together which support the ability of work cooperatively with others.
12 The program set us to work with people we've never known before and we have to
create the project together which support the ability of work cooperatively with others.
13 The program make me learn about teamwork such as shearIng a work.
14 Yes.
learning in the skillss : Leadership
No.
suggestions.
1 แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า, accept other opinions.
2 I can be leadership in term of translator in our group. Actually, I’m shy person but this
program make me dare to talk, even though it’s not correct completely but It’s make
me confident more.
3 I think this skill is support who has good communicate.
4 Before this i had lack of leadership skill. But after this i realize that,Sometimes you have
to be the leader of the team when the team is in the problem.
5 I think this program allowed for the natural leaders of the groups to step up and ensure
a good project outcome and to provide a great learning experience for the school
children. Although each group, in my opinion, did equal work, it would not have been
possible without a leader in each group stepping up and doling out responsibilities.
6 I tried to share the idea and translate in the group so it makes me more likely to talk
and communicate and lead the group sometimes.
7 When we get many idea we’ll listen everyone and can make decision that think it a
good choice to do.
8 Leading the project direction when no one try to do.
9 This program support my leadership skills because while we are in our group survey or
even other time, we have to thought that we are Thai and we like their host, if anything
we didn’t expect happen for example, if our foreigner friends cannot use chopsticks or
they cannot eat spicy food, we should decide which way we should do to deal with
these situations.
10 I can offer my opinion to my group.
11 I think everyone has leadership.
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No.
suggestions.
12 To work as a group, I have to be the leader sometimes to start the conversation, to start
the working process, or to assign the work to other group members but i was also a
followers. My group worked as a friend. So, we mainly worked by helping each other
along the way.
13 Not
14 No, I am not leader of team.
learning in the skillss : Social responsibility as a global citizen
No.
suggestions.
1 Help people in Bo-kluea and Mlabri tribe to get more tourism and more income by
using our hard skills. Learning and understanding more about other people in different
place and not just jugde them without learning about them.
2 In this program I saw many side beauty of nature, culture, local life styles. Nowadays,
our world has become more technologically advanced or perhaps too much, so this
program make me reconsider and turn to ask myself, is it nature has the profit/fascination
by own? Yes, it is - this is my answer- after this I would like to give the responsibility to
our global, every social as a human being.
3 This project is make me think more about social responsibility as a global citizen from
listening the story from villagers.
4 I realize that we should protect the nature because when i went to bo kuler i see a lot
of good nature and fresh air. We should try to keep this beautiful still as long as we can
5 This program shows us that although not all cultures are alike, kids of the same ages still
have many of the same opinions, humor, and talents. The program fostered a learning
environment for us to figure out these differences and similarities on our own and come
to our own conclusions about the other cultures.
6 Understand other people better. Learn that local people also have their knowledge and
skills that we may not know.
7 After we’ll live with people in this place it change my mind and make me want to do
something for them.
8 Learn more about life styles, cultures, and to be giver.
9 This program makes me see the value of traditional life of villagers in Bo Kluea such as
the traditional way of making salt, villagers’s belief, how they can live their life with
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No.

10
11
12

13
14

suggestions.
nature and forest, the way that children study..their ability, their opportunity or even
projects that KMUTT collaborate with people in Bo Kluea area, too. These things make
me look back and ask to myself “Is there anything I can do more to preserve their way
of life and improve their quality of life?” And I said to myself “ If I have an opportunity
to do that, I will do whatever take”
Seeing equality in Thai society.
I'm not sure for the question.
The program opened the new world to me and gave me new experiences. It let me see
the living of the people in different community and made me understand myself in the
context of the world and know that the choice that i chose has an action. So, I have to
think before do anything and if i have chance i should give some to others too.
I learn to respect different culture and beliefs.
Yes.

learning in the skillss : Communication
No.
suggestions.
1 Speaking English all day!
2 My English skill was improved too much from here.
3 This project is help me to practice English language.
4 The program really suplort me in this part because i have to communicate with a lot of
people.
5 This program supports communication as a skill because it forced all the students to
speak with each other and make a project with a language barrier. It taught many student
how to communicate without using only words, and how to work together to make sure
everyone was understood.
6 Since we are from different places and speak different language so we have to try to
communicate to each other both in English and body language.
7 Communication with an English skill have important because it easy to misunderstanding.
this program improve communication skill through team project and daily life
8 To communicate with English
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No.
suggestions.
9 This program super support my communication skills because sometime when we don’t
know how to explain them in english, we have to find the way such as body language,
hand language and other to make our friends understand us.
10 Practice to questions with local people myself.
11 Missouri students and KMUTT students consult each other all the time. To get a good
result.
12 As there are foreigners in the team, we have to use English to communicate with each
other and that help supporting communication skill a lot. As well, we use
communication skill to ask questions from the villagers and to present the final
presentation.
13 The program make me improve my English and brave to speak with the foreigner.
14 Yes.
5. Please give a rating scale of the following:

จากการตอบแบบประเมิน พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในด้านที่พัก อยู่ในระดับมากที่สุด
จำนวน 8 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 57.1) อยู่ในระดับมาก จำนวน 5 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 35.7) และอยู่ในระดับ
ปานกลาง จำนวน 1 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 7.1)
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จากการตอบแบบประเมิน พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในด้านอาหาร อยู่ในระดับมากที่สุด
จำนวน 9 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 64.3) และ อยู่ในระดับมาก จำนวน 5 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 35.7)

จากการตอบแบบประเมิน พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในด้านการเดินทาง อยู่ในระดับ
มากที่สุด จำนวน 4 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 28.6) อยู่ในระดับมาก จำนวน 8 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 57.1) และอยู่ใน
ระดับปานกลาง จำนวน 2 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 14.3)

จากการตอบแบบประเมิน พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในด้านกิจกรรม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด จำนวน 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 21.4) อยู่ในระดับมาก จำนวน 9 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 64.3) และอยู่ในระดับ
ปานกลาง จำนวน 2 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 14.3)
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จากการตอบแบบประเมิน พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในด้านการดูแลของเจ้าหน้าที่ /
อาจารย์/นักวิจัย อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 11 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 78.6) และอยู่ในระดับมาก จำนวน 3 ท่าน
(คิดเป็นร้อยละ 21.4)

แบบการประเมินตนเองโครงการ KMUTT- MU Social Service Learning
จำนวนผู้ตอบแบบการประเมินตนเองโครงการฯ จำนวน 10 คน จากผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 22 คน
คิดเป็น ร้อยละ 45.45 โดยมีรายละเอียดของแต่ละบุคคลดังต่อไปนี้
*****************
ผู้เข้าร่วมโครงการคนที่ 1
1. personal and educational development
จากหัวข้อที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ให้เลือกเพียงหนึ่งหัวข้อในการอภิปราย โดยให้เล่าประสบการณ์/สถานการณ์ที่
เกิดขึ้นที่ทำให้ท่านได้พัฒนาตนเองในหัวข้อดังกล่าว (ความยาวไม่เกิน 1 หน้า)
- Critical thinking-Problem solving
In the 2 nd day at Nan, after we surveyed around the village. Our group had to think about
project's subject. We have and argument and misunderstanding. It was really stressful moment.
So i decided to take a break about the project, give them a space because i realized that working
with the stress and Tension will make everything worst. And after a moment i thought i should
bring them to meet each other and Adjust understanding. Everything went so well and we promise
to each other that if we have a problem we should tell so that we can find the best way to solve
the solution and we should talk more. After that day our group get along very well
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2. อภิปรายว่าการจากการเข้าร่วมโครงการนี้ ทำให้เกิดการพัฒนาทักษะต่อไปนี้แก่ตัวท่านอย่างไร กำหนด
ความยาว ทักษะละไม่เกิน 1 หน้า
A: personal Growth and development
I have more confident to give an opinion. Sometime i think my idea is bad and i don’t want
to tell it. But when i tell my group, they like it!. So i learn that if you have an idea, don’t keep it
to yourself. Just share with others , there is no stupid idea
B: Intellectual Development and Academic Learning
I develop listening skill .I didn't have much chance to talk in real life with foreigner (accept
English teacher) I remember the first day i met mizzou friends. It's really hard to understand the
long English sentence. I always give confuse face to them. But after i spend more time talking. I
feel that it is not that hard!
C: understanding and appreciation of people with diverse background
I have to admit that i felt really uncomfortable when i saw my mizzou friend have a problem
with their professor. The way they act was kind of rude for me. Then P'Nun came to talk to me
and said that they were fine. And yes they were! So i learn that there have a lot of things that
normal for them but not for us and also in the other hand. Diverse place different background.
And i also got a contact for future work about drawing illustration.
3. สิ่งที่ได้เรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการร่วมโครงการครั้งนี้ ส่งผลต่อมุมมองหรือเป้าหมายอนาคต
ของเราหรือไม่ อย่างไร ทั้งในด้านการเรียนในสาขาปัจจุบัน แผนการเรียนต่อในอนาคต (ถ้ามี) งานที่อยากทำ
ในอนาคต การพัฒนาตนเอง ประสบการณ์จากการที่ได้เข้าร่วมโครงการและการทำโครงการสำหรับชุมชนทำ
ให้ความรู้ในศาสตร์/สาขาของท่านมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร กำหนดความยาว ไม่เกิน 1 หน้า
After I attended in this workshop. It make me want to explore the outside world more. So
next year in semester break, I decide to go somewhere that i can learn and meet new thing. I
don’t want to lose time with nonsensical things , laying on bed like every semester break. And
make me want to be exchange student more and more ( It was my dream when high school) go
and explore the world.
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ผู้เข้าร่วมโครงการคนที่ 2
1. Personal and Educational Development
จากหัวข้อที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ให้เลือกเพียงหนึ่งหัวข้อในการอภิปราย โดยให้เล่าประสบการณ์ /สถานการณ์ที่
เกิดขึ้นที่ทำให้ท่านได้พัฒนาตนเองในหัวข้อดังกล่าว (ความยาวไม่เกิน 1 หน้า)
*understanding society, social challenges and social justice
จากการที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ทำให้ได้มีโอกาสรู้จักกับมละบริหรือชนเผ่าผีตองเหลืองจากที่เมื่อก่อนก็ได้
ยินชื่อบ้างผ่านๆไม่ได้สนใจอะไรรู้แค่ว่าประเทศเรามีคนหลายเชื้อชาติหลากหลายกลุ่มเข้ามาอยู่อาศัยแต่ก็ไม่ได้
สนใจว่าเขามีชีวิตความเป็นอยู่กันอย่างไรแต่พอได้เข้าไปเรียนรู้ประวัติความเป็นมาและชีวิตความเป็นอยู่ของเขามัน
ทำให้รู้ว่าเขาได้มีการเปลี่ยนจากการใช้ชีวิตในป่าล่าสัตว์มาเป็นปลูกผักผลไม้ทำงานฝีมือไว้ขายและอยากใช้ชีวิตอยู่
กับที่มากขึ้นซึ่งโครงการนี้ทำให้ไดด้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยได้ workshop ร่วมกันทำใหห้รู้สึกว่าพวกเขาน่ารักนะพูด
เพราะและต้อนรับเราเป็นอย่างดีซึ่งโดยส่วนตัวและเพื่อนๆ ในกลุ่มได้ช่วยกันสร้างเว็บไซต์สำหรับมละบริโดยเฉพาะ
เพื่อให้คนอื่นไม่ว่าจะเป็นไทยหรือต่างชาติได้รู้จักพวกเขามากขึ้นเพื่อให้พวกเขาได้มีรายได้และไม่ถูกมองว่าเป็นชน
เผ่าเร่ร่อนแต่อยากให้มองว่าเขาก็เป็นคนเหมือนกับเรา
2. อภิปรายว่าการจากการเข้าร่วมโครงการนี้ ทำให้เกิดการพัฒนาทักษะต่อไปนี้แก่ตัวท่านอย่างไร กำหนด
ความยาว ทักษะละไม่เกิน 1 หน้า
หมายเหตุ รายละเอียดประกอบที่มีให้สำหรับแต่ละทักษะ มีไว้เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินตนเองเท่านั้น ไม่
จำเป็นต้องอธิบายรายหัวข้อหรืออธิบายให้ครบทุกหัวข้อ นำเสนอเฉพาะหัวข้อที่เกิดกับเราจริงๆ
A. Personal Growth and Development
เป็ น การเปิ ด ประสบการณ์แ ละเปิ ด โลกของตั ว เองมากขึ้ นเพราะการมาน่ านครั้ ง นี ้ไ ม่ ได้ มาในฐานะ
นักท่องเที่ยวแต่ได้มาเรียนรู้อะไรที่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสมันและทำให้รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง
ว่าในระยะเวลาสั้นๆ เราก็สามารถช่วยคนอื่นจากการร่วมมือกันถึงแม้จะเป็นเพียงการเริ่มต้นหรือทำอะไรเล็กๆ
น้อยๆ ก็ตาม
B. Intellectual Development and Academic Learning
ทำให้ได้ฝึกทักษะในการฟังและพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นมีการแชร์ไอเดียและฝึกให้ยอมรับความคิดของ
เสียงส้วนมากด้วยและก็ทำให้เรารู้ด้วยว่าเราควรจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นในหลายๆ ด้านและได้ฝึกการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้ากับเหตุการณ์ที่ไม่เคยเจอเช่นการได้ไปสอนหนังสือเด็ก
C. Leadership and Understanding of Society
ทำให้เข้าใจสังคมเข้าใจนอื่นมากขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนต่างชาติเนื่องจากมีวัฒนธรรมทั้งความคิดความเป็นอยู่
อาหารการกินที่ต่างกันบางคนกินอาหารไทยได้บ้างบางคนกินไม่ได้บ้างแต่เขาก็พยายามลองมันทำให้รู้สึกว่าถ้าเป็น
เราไปอยู่ต่างบ้านเราคงต้องปรับตัวมากเหมือนกันและที่สำคั ญได้ connection ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนต่างชาติหรือ
แม้แต่พวกพี่ๆ ที่ทำงานอยู่ที่น่านเผื่อไดด้มีโอกาสร่วมงานกันในอนาคต
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3. สิ่งที่ได้เรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการร่วมโครงการครั้งนี้ ส่งผลต่อมุมมองหรือเป้าหมายอนาคต
ของเราหรือไม่ อย่างไร ทั้งในด้านการเรียนในสาขาปัจจุบัน แผนการเรียนต่อในอนาคต (ถ้ามี) งานที่อยากทำ
ในอนาคต การพัฒนาตนเอง ประสบการณ์จากการที่ได้เข้าร่วมโครงการและการทำโครงการสำหรับชุมชนทำ
ให้ความรู้ในศาสตร์/สาขาของท่านมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร กำหนดความยาว ไม่เกิน 1 หน้า
สิ่งที่ได้เรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการร่วมโครงการครั้งนี้ ส่งผลต่อมุมมองในการท่องเที่ยววเปลี่ยนไป
แทนที่จะไปเที่ยวถ่ายรูปสวยๆ แล้วกลับแต่เราสามารถช่วยหรือพัฒนาที่นั้นๆ หรือช่วยอนุรักษ์สิ่งเหล่านั้นให้คงอยู่
ต่อไปและเนื่องจากตัวเองสนใจเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรอยู่แล้วได้มีโอกาสเข้าไปที่สวนของ มจธ.ที่มีการทดลอง
ปลูกผักผลไม้ไว้มันทำให้รู้สึกว่าถ้าได้มีโอกาสลงมือปลูกเองด้วยก็คงดีเพราะอยากเรียนรู้เทคนิคเหล่านี้ไว้เหมือนกัน
และประสบการณ์จากการที่ได้เข้าร่วมโครงการและการทำโครงการสำหรับชุมชนทำให้เรารู้ว่าการที่เราจะเข้าไป
ช่วยชาวบ้านหรือเอาความรู้ความสามารถที่เราเรียนมาไปช่วยเขานั้นไม่ใช่แค่การมาช่วยแล้วก็ไปแต่เราต้องทำ
บนความต้องการที่จำเป็นจะต้องทำจริงๆ และต้องทำไปพร้อมๆ กับชาวบ้านด้วย
ผู้เข้าร่วมโครงการคนที่ 3
1. Personal and Educational Development
จากหัวข้อที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ให้เลือกเพียงหนึ่งหัวข้อในการอภิปราย โดยให้เล่าประสบการณ์/สถานการณ์
ที่เกิดขึ้นที่ทำให้ท่านได้พัฒนาตนเองในหัวข้อดังกล่าว (ความยาวไม่เกิน 1 หน้า)
Openness to new experiences วันที่ 5 – 11 มกราคม 2563 เป็นวันที่เกิดโครงการ KMUTT-MU Social
Service Learning ซึ่งเป็นโครงการที่ให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัย Missouri มาทำ project เพื่อช่วยพัฒนาชุมชน ณ อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ร่วมกันซึ่งก่อน
หน้านี้ทาง ผศ.ดร.กนกพร กังวาลสงค์ อาจารย์จากบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมได้มีการเชิญชวนให้
เข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งฉันรู้อย่างคร่าวๆ แล้วว่าทางโครงการมีนักศึ กษาต่างชาติเข้าร่วม แต่ไม่ได้บอกรายละเอียด
อย่างอื่นชัดเจนมากนัก จึงทาให้ไม่ได้มีการเตรียมตัวที่มากเพียงพอสาหรับโครงการนี้ และค่อนข้างเป็นกังวล
ในเรื่องของการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพราะมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ไม่ดีนัก
ก่อนวันเดินทาง 1 วัน คือวันที่ 4 มกราคม 2563 มีการนัดพบบวกกับพูดคุยถึงตารางการทำงาน ณ จังหวัด
น่าน ระหว่างนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Missouri
รวมถึงมีการจัดกลุ่มเพื่อคละจำนวนนักศึกษาจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัยออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ สีเหลือง สีเขียว สีชมพู
สีฟ้า ฉันได้อยู่กลุ่มสีฟ้า ซึ่งมีนักศึกษาจาก Missouri 2 คน คือ Claire และ Addisyn มีนักศึกษาจาก KMUTT
4 คน คือ พี่ส้มโอ น้ำเพชร เคนและฉัน และมีการพูดคุย เล่นเกมส์ละลายพฤติกรรมกันนิดหน่อย
เมื่อเดินทางไปถึงอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในวันแรก รู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูก เพราะไม่เคยเข้าร่วม
โครงการในลักษณะนี้มาก่อน และมารับรู้ภายหลังว่าจะต้องทำ project ร่วมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
Missouri จึงยิ่งทำให้เกิดความกังวลเพิ่มขึ้นไปอีก ได้แต่ตัดความกังวลดังกล่าวทิ้งไปและเปิดใจ เผชิญหน้ารับกับ
อนาคตที่กำลังจะเข้ามา ฉันค่อยๆ เริ่มเปิดบทสนทนากับนักศึกษาจาก Missouri พยายามพูดคุยในเรื่องต่างๆ
เพื่อทำความรู้จักพวกเขาให้มากขึ้น ซึ่งผลจาการพูดคุยกันตลอดทำให้ได้ชิ้นงาน project ที่ออกมาแล้วค่อนข้าง
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พอใจ (สามารถติดตามผลงานของกลุ่มสีฟ้าได้ทางเพจ facebook : บ่อเกลือ บ่ไกล (Bor Kluea Not Too Far)
ค่ะ)
จากที่กล่าวมาทั้งหมด ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ฉันได้มีมากมายนับไม่ถ้วน ทั้งเพื่อนใหม่ที่เป็นชาวต่างชาติ
การพูดคุยสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษตลอดสัปดาห์ รวมถึงการทำงานร่วมกันชาวต่างชาติเป็นครั้งแรก ถือเป็น
ประสบการณ์ที่ดีมากสำหรับฉัน
2. อภิปรายว่าการจากการเข้าร่วมโครงการนี้ ทำให้เกิดการพัฒนาทักษะต่อไปนี้แก่ตัวท่านอย่างไร กำหนด
ความยาว ทักษะละไม่เกิน 1 หน้า
A. Personal Growth and Development
• Self-esteem, sense of personal worth and competence – จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ทำให้ฉันรู้สึกภาคภูมิใจกับตัวเองมาก รู้สึกว่าตัวเองมีความกล้าพูดและกล้าสื่อสารกับเพื่อชาวต่างชาติมากกว่าที่คิด
สามารถทำให้ project ที่ทำเสร็จลุล่วงตามที่หวังไว้และชิ้นงานค่อนข้างมีคุณภาพ
• Personal power, belief in ability to make a difference – project ที่ท ำค่อนข้างต้องใช้ทั กษะ
เฉพาะทาง เช่ น การตั ด ต่ อ วิ ด ี โ อ ข้ อ มู ล ทางด้ า น supply chain ทำให้ ม ี ก ารจั ด สรรงานให้ เ หมาะสมกั บ
ความสามารถของสมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่ม สุดท้ายแล้วก็ชิ้นงานค่อนข้างมีคุณภาพ
• Openness to new experiences, to take risks and accept challenge - เป็นที่แน่นอนเลยว่าการ
ทำโครงการลักษณะนี้ต้องได้ประสบการณ์ใหม่ๆ แน่นอน ได้แก่ เพื่อนใหม่ที่เป็นชาวต่างชาติ การพูดคุยสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษตลอดโครงการ รวมถึงการทำงานร่วมกันชาวต่างชาติ
B. Intellectual Development and Academic Learning
• Communication skills (listening, articulating ideas, etc.) – ฉันคิดว่าระหว่างการเข้าร่วมโครงการ
นี้ฉันมีทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น เพราะต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดทั้งโครงการ
C. Leadership and Understanding of Society
• Skills in caring for others – ทางกลุ่มสีฟ้ามีการดูแลซึ่งกันและกันตลอดทั้งโครงการ Claire และ
Addisyn พูดคุยเกี่ยวกับความเป็นอยู่และความแตกต่างของทางประเทศตัวเอง อีกทั้งยังชวนเล่นเกมส์ ส่วนทางฝั่ง
KMUTT คอยแนะนำอาหารแต่ละมื้อว่ามีอะไรบ้าง ต้องรับประทานอย่างไร ซึ่งสำหรับฉันมันเป็นภาพที่น่ารักมากๆ
3. สิ่งที่ได้เรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการร่วมโครงการครั้งนี้ ส่งผลต่อมุมมองหรือเป้าหมายอนาคต
ของเราหรือไม่ อย่างไร ทั้งในด้านการเรียนในสาขาปัจจุบัน แผนการเรียนต่อในอนาคต (ถ้ามี) งานที่อยากทำ
ในอนาคต การพัฒนาตนเอง ประสบการณ์จากการที่ได้เข้าร่วมโครงการและการทำโครงการสาหรับชุมชนทำ
ให้ความรู้ในศาสตร์/สาขาของท่านมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร กำหนดความยาว ไม่เกิน 1 หน้า
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โครงการ KMUTT-MU Social Service Learning ถือเป็นโครงการที่ท ำให้ฉัน ได้ ประสบการณ์ใ หม่ ๆ
มากมาย ทั้งเพื่อนใหม่ที่เป็นชาวต่างชาติ การสื่อสารภาษาอังกฤษตลอดทั้งโครงการ การท ำงานร่วมกับเพื่อน
ชาวต่างชาติเป็นครั้งแรก รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันระหว่างนั กศึกษาจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Missouri ซึ่งส่งผลบ้างต่อมุมมองและเป้าหมาย
ในอนาคต เช่น เรื่องหน้าที่การงาน ทาให้คิดได้ว่าหากเรามีการพัฒนาภาษาอังกฤษที่มากกว่านี้ อาจทำให้สามารถ
มีประเภทงานให้เลือกทาได้หลากหลายมากขึ้น
สำหรับการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้เกี่ยวกับสาขาของตัวเอง ทาง project ของกลุ่มสีฟ้า มีชิ้นงาน
ที่เกี่ยวกับ supply chain ของการทำเกลือ ซึ่งทำให้ทางฉันและพี่ส้มโอได้ใช้ความรู้ส่วนนี้อยู่บ้าง และตัวชิ้นงานนี้ก็
สามารถนำมาต่อยอดเป็นธีสิสในการจบปริญญาโทได้เช่นกัน
ผู้เข้าร่วมโครงการคนที่ 4
1. Personal and Educational Development
จากหัวข้อที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ให้เลือกเพียงหนึ่งหัวข้อในการอภิปราย โดยให้เล่าประสบการณ์/สถานการณ์
ที่เกิดขึ้นที่ทำให้ท่านได้พัฒนาตนเองในหัวข้อดังกล่าว (ความยาวไม่เกิน 1 หน้า)
*critical thinking—problem solving, practical deliberation and speculative thought
*transformation of personal values and beliefs through service
*exploration of personal values and beliefs reinforced in action
*openness to new experiences
*ability to take responsibility
*experiencing new identities
*exploration and experience of professional skills and the working world
*understanding and appreciation of people of diverse backgrounds and life situations
*understanding of citizenship and citizen responsibility
*developing ethically and morally
*occupational contacts and skill enhancement
*observing and learning about effective leadership
*understanding society, social challenges and social justice
2. อภิปรายว่าการจากการเข้าร่วมโครงการนี้ ทำให้เกิดการพัฒนาทักษะต่อไปนี้แก่ตัวท่านอย่างไร กำหนด
ความยาว ทักษะละไม่เกิน 1 หน้า
A. Personal Growth and Development
•
Self-esteem, sense of personal worth and competence
•
Self-understanding, insight into self
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Self-direction, internal motivation
Independence, autonomy, assertiveness
Sense of usefulness, of satisfaction in doing something worthwhile
Personal power, belief in ability to make a difference
Conscious set of personal values and beliefs reinforced in action
Openness to new experiences, to take risks and accept challenge
Ability to take responsibility, acknowledge consequences of actions
Capacity to be productive, to persevere in difficult tasks
Exploration of new identities, unfamiliar roles

B. Intellectual Development and Academic Learning
•
Basic academic skills (writing, reading, calculating, etc.)
•
Subject matter knowledge and skills gained and enhanced through a broader range of
experiences and associations
•
Higher level thinking skills (critical thinking, problem solving)
•
Application of academic knowledge and skills to real problems
•
Skills in learning from experience (to observe, ask questions, synthesize)
•
Curiosity about one's world, ability to find something interesting to do, look for, ask about
•
More positive, attitude toward education, learning
•
Communication skills (listening, articulating ideas, etc.)
•
Insight, judgment, understanding--the nuances that can't be fully explained in a book or
lecture but are often the most important things of all to know
•
Exploration of an academic major
C. Leadership and Understanding of Society
•
Concern for the welfare of others, a broader circle of people about whom one feels
concern and responsibility
•
Understanding and appreciation of people with diverse backgrounds and life situations
•
Skills in caring for others
•
Ability to work cooperatively with others
•
Increased likelihood of continuing involvement in civic leadership
•
Knowledge of and exploration into service-related careers
•
Realistic ideas about the world of work
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•
•
•
•

Contacts for future job possibilities
Heightened sense of the power of group and individual action in a democratic society
Ethical and moral development
Occupational contacts and skill enhancement

ผู้เข้าร่วมโครงการคนที่ 5
1. Personal and Educational Development
จากหัวข้อที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ให้เลือกเพียงหนึ่งหัวข้อในการอภิปราย โดยให้เล่าประสบการณ์/สถานการณ์ที่
เกิดขึ้นที่ทำให้ท่านได้พัฒนาตนเองในหัวข้อดังกล่าว (ความยาวไม่เกิน 1 หน้า)
*ability to take responsibility
ทำให้ ไ ด้ ฝ ึ กการรับ ผิ ด ชอบตั ้ ง แต่เ ริ่ มสมัค รเข้า โครงการมาเนื่ อ งจากได้ มี โ อกาสช่ ว ยอาจารย์ต ิ ดต่อ
ประสานงานกับน้องๆ คนไทย และพาน้องไปน่าน เมื่อได้ทำความรู้จักเพื่อนๆ ชาวต่างชาติไปในวันแรกแล้ว พอถึง
ที่น่านความรับผิดต่อมาคือรับผิดชอบต่อตัวเอง ในการเตือนตัวเองให้พูดภาษาอังกฤษ อย่าเผลอพูดไทยกันเอง
เยอะ เพื่อพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษอย่างที่ตั้งใจไว้ และเพื่อให้เพื่อนต่างชาติมีส่วนร่วมกับเรา เมื่อถึงเวลาทำงาน
แน่นอนความรับผิดชอบต่องานของกลุ่ม คือช่วยกันเก็บข้อมูลนำมาคุยกันเพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจ จากนั้นวางแผน
เพื่อไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติม มีการแบ่งงานกัน และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย มอบภาพการกระบวนการทำงาน
ที่กว้างขึ้น ฝึกความเป็นผู้นำมากขึ้น กล้าเสนอความเห็น ไม่รอเป็นผู้ตามเพียงเดียว อย่างตอนทำงานโปรเจค หนูได้
เสนอให้ทางกลุ่มนำวิดีโอใส่เว็บเซต์ และทำในเชิงช่วยในมละบริได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อ หากทำลงยูทูปเฉยๆ มันก็
จะเหมือนกับวีดีโอทั่วไปในยูทูปที่มีอยู่แล้วและที่สำคัญที่สุดมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ในระหว่างหาข้อมูลและทำ
โปรเจคเพราะในงานนั้นเกี่ยวข้องกับประวัติและความเชื่อของชุมชน ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน พยายามเข้าใจก่อน
เรียนรู้ แล้วค่อยหาวิธีจัดการกับกระบวนการทำงานที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ ในการทำงานกับมละบริก็จะต้องคอย
ปรึกษาพี่โข่งว่าสิ่งที่เราคิดสามารถทำได้หรือไม่และเสนอให้พี่ๆ ในมละบริทราบขอบเขต เพื่อขอความเห็นจากเขา
เพราะหากเป็นสิ่งที่เขาพอใจและสบายใจ รวมถึงอยากมีส่วนร่วม ก็จะทำให้การทำงานราบรื่นยิ่งขึ้น
2. อภิปรายว่าการจากการเข้าร่วมโครงการนี้ ทำให้เกิดการพัฒนาทักษะต่อไปนี้แก่ตัวท่านอย่างไร กำหนด
ความยาว ทักษะละไม่เกิน 1 หน้า
A. Personal Growth and Development
• Personal power, belief in ability to make a difference
ในการเลือกมาค่ายนี้แรกเริ่มอยากมารู้จักเพื่ อนใหม่ๆ อยากเจอชาวต่างชาติได้ลองฝึกภาษา โดยคิดไว้ถึง
เพื่อนจะไม่มาเราก็จะมาอยู่ดี แล้วก็ไม่ผิดหวังถ้ามัวแต่กลัวจะไม่มีเพื่อน หรือกลัวว่าจะคุยกับต่างชาติไม่ได้ ก็จะได้
พัฒนาตัวเอง
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• Openness to new experiences, to take risks and accept challenge
ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติซึ่งเป็นโปรเจคจริงๆ ที่ใช้เวลาทำงานประมาณ
2 วัน จะมีการลงความเห็นเพื่อเลือกว่าจะทำเรื่องอะไร และนำมาคุยกันอีกทีในรายละเอียดงานต่างๆ เพื่อแบ่งงาน
ในการดำเนินการ มีบ้างที่เข้าใจไม่ตรงกัน และยังมีการเสนอความเห็ นเพื่อแลกเปลี่ยนกัน อีกทั้งไปเยี่ยมชม เรียนรู้
การใช้ชีวิตของชาวบ้านที่บ่อเกลือ และมละบริ กลุ่มหนูได้ดำงานกับมละบริ มีความท้าทายในการเข้าไปเรียนรู้ อีก
ทั้งเรื่องประวัติต่างๆ บางส่วนมีความ sensitive กับชาวมละบริจึงจำเป็นต้องระมัดระวัง
• Ability to take responsibility, acknowledge consequences of actions
ในบ้างส่วนของการทำงาน เราก็จะต้องมีการเสนอความเห็น รวมถึงเสนอการทำงานที่เราคิดว่าเหมาะสม
เนื่องเป็นการเรียนรู้แบบท่องเที่ยวไปด้วย บางครั้งจึงต้องจัดแจงงาน แสดงความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ เพื่อให้
งานสำเร็จทันเวลา
B. Intellectual Development and Academic Learning
• Higher level thinking skills (critical thinking, problem solving)
ได้แก่ไขปัญหาปัญหาเฉพาะหน้า ทั้งในการสื่อสารยังไงให้เพื่อนต่างชาติเข้าใจ และในการทำงานโปรเจค
ร่วมกัน มีการเคราะว่าจะทำสโคปงานอะไรบ้างให้ทัน เช่น ในตอนจะถ่ายภาพสินค้าของมละบริ มีการช่วยกันคิด
นำเอาสิ่งที่มีอยู่มาเป็นฉากเป็นพร๊อพในการถ่ายภาพให้สวยงาม
• Curiosity about one's world, ability to find something interesting to do, look for, ask about
ปกติเป็นคนช่างถามอยู่แล้ว แต่พอได้มาเรีย นรู้ และทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ ทำให้เห็นเลยว่าเขากล้า
แสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจน ไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่อาจารย์ถามหรืออธิบาย แต่เมื่อเขาเห็นว่าเขาไม่เห็นด้วยกับ
ความคิดอาจารย์ เขาจะแย้งทันทีพร้อมบอกเหตุผล อีกทั้งยังสนใจเรียนรู้เรื่องต่างๆของชาวบ้าน ทำให้หนูรู้ สึกว่า
กล้ามากขึ้นในการสงสัย หรือตั้งคำถาม
• Exploration of an academic major
ส่วนตัวได้นำเอาวิชาความรู้ในการออกสื่อ การใช้โปรแกรม ai มาใช้ในการทำงาน ในส่วนของการทำงาน
ร่วมกัน ได้แบางงานตามที่ทุกคนถนัด จึงได้นำเอาความรู้ที่ได้เรียนมามาใช้
C. Leadership and Understanding of Society
• Understanding and appreciation of people with diverse backgrounds and life situations
ในระหว่างค่ายก็มีได้เห็นการแสดงออกที่แตกต่างกันทั้งของชาวต่างชาติและชาติไทย บางอย่างไม่เข้าใจ
แต่เมื่อสังเกตุ ร่วมถึงเรียนรู้และถามถึงเหตุผลและที่มา ทำให้เข้าใจมากขึ้น
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• Skills in caring for others
เมื่อต้องทำงานกับผู้อื่นที่แตกต่างกัน ทั้งชาวบ้านหรือชาวมละบริที่มีความเชื่อวิถีการใช้ชีวิตของตนเอง หรือ
ชาวต่างชาติที่มีการใช้วิติที่แตกต่าง รวมถึงเพื่อนๆ น้องๆ ชาวไทยก็ตาม ต่างคนก็มีสไตน์ที่แตกต่างกั น ดังนั้นเวลา
จะพูดหรือทำอะไร บางทีก็ต้องเข้าใจและใส่ใจ นึกถึงตัวตนของคนๆ นั้นด้วย
• Ability to work cooperatively with others
ต่างคณะต่างสาขามีการเรียน มีวิธีการในการทำงานไม่เหมือนกัน เมื่อต้องมาทำงานร่วมกัน จึงทำให้ต้อง
ปรับความเข้าใจ มีการยอมรับความเห็นยอมรับความคิด ช่วยกันจัดสรรงานตามที่แต่ละคนถนัด แบ่งงานกันชัดเจน
• Realistic ideas about the world of work
การทำงานร่วมกันในชีวิตจริง ไม่ใช่แค่ทำงานคนเดียว แต่ต้องทำงานร่วมกันสาขาอื่นๆ ร่วมกันบางทีอาจเป็น
ต่างชาติ ต้องพยายามสื่อสาร เสนอความคิดเห็น และหาทางออกร่วมกัน บางเรื่องต้องมีความเป็นผู้นำ กล้า
ตัดสินใจไม่ใช่มัวแต่รอเป็นฝ่ายตามอย่างเดียว และรู้จักรับฟังความคิดคนอื่นในทีม ใส่ใจตามเพื่อน โดยถามเพื่อน
แต่ละคนว่าอยากเสนออะไร หรือถนัดในด้านไหนเพราะคนเราจะเต็มใจหรือตั้งใจทำงานเมื่อได้ทำในสิ่งที่ตัวเอง
ถนัดหรือชอบ
3. สิ่งที่ได้เรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการร่วมโครงการครั้งนี้ ส่งผลต่อมุมมองหรือเป้าหมายอนาคต
ของเราหรือไม่ อย่างไร ทั้งในด้านการเรียนในสาขาปัจจุบันแผนการเรียนต่อในอนาคต (ถ้ามี) งานที่อยากทำ
ในอนาคต การพัฒนาตนเองประสบการณ์จ ากการที่ได้เข้าร่วมโครงการและการทำโครงการสำหรับชุมชนทำ
ให้ความรู้ในศาสตร์/สาขาของท่านมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร กำหนดความยาวไม่เกิน 1 หน้า
ในการร่วมโครงการทำให้ได้รู้จักกลุ่มงานที่ทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนมากขึ้นทำให้เห็นแนวทางในการศึกษา
โปรเจคต่างๆ เพื่อที่สามารถศึกษาและพัฒนาต่อได้ในส่วนด้านการเรียนในสาขาปัจจุบัน คิดว่าระบบโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนมีความจำเป็นมากในการเข้าไปพัฒนาระบบส่งขนส่งสินค้า การจัดเก็บ หรือการจัดสรรทรัพยากร
ภายใต้พื้นที่จำกัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้ต้นทุนต่ำสุด และยังทำได้กำไรเพิ่มมากขึ้น จากการทำงาน
ร่วมกันและมีพี่ๆ วิจัยของ มจธ. คอยให้คำแนะนำ ให้ความรู้ ทำให้เห็นถึงการนำความรู้หรือศาสตร์ที่เรียนมา
มาประยุกต์ใช้จริงในพื้นที่โดยมีการดัดแปลง ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับสมกับพื้นที่
จากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ทำให้พัฒนาในเรื่องการพูดภาษาอังกฤษ เรียนรู้วัฒนธรรม ได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ แนวคิดที่แตกต่างจากเพื่อนต่างชาติ ได้ร่วมงานกับหลากหลายสาขา สนุกมาก เรียนรู้ว่าเมื่อถึงเวลาทำงาน
จริงๆ เมื่อได้นำความรู้ที่แตกต่างมารวมกันเป็นชิ้นงาน มันดีมาก ประทับใจ เคยคิดว่ามีเวลาแค่ 1 วันกว่าๆ คงทำ
อะไรไม่ได้มาก แต่พอได้มาช่วยกันจริงๆ กลับออกมาเป็นชิ้นงานที่ดีมาก ทุกกลุ่มน่าทึ่งมาก ทำได้ขนาดนี้ ทำให้เห็น
ว่าถ้าตนเองตั้งใจพยายามจริงๆ ก็สามารถทำได้ ได้พัฒนาในเรื่องการวางแผน จัดการเวลาในการทำงาน ทำให้มี
ความรับผิดชอบมากขึ้น รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการมีความเป็นผู้นำมากขึ้น เช่น เมื่อถึงเวลาที่ทุกคน
เงียบบางทีเราต้องเป็นคนเริ่มเสนอความคิด จัดแจง เพื่อให้งานเสร็จทันเวลา ต้องรู้จักเป็นฝ่ายเริ่มบ้าง ไม่ใช่แค่เป็น
ฝ่ายตาม
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ผู้เข้าร่วมโครงการคนที่ 6
1. Personal and Educational Development
จากหัวข้อที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ให้เลือกเพียงหนึ่งหัวข้อในการอภิปราย โดยให้เล่าประสบการณ์/สถานการณ์ที่
เกิดขึ้นที่ทำให้ท่านได้พัฒนาตนเองในหัวข้อดังกล่าว (ความยาวไม่เกิน 1 หน้า)
openness to new experiences
ระหว่างการเข้าร่วมโครงการนี้ ดิฉันได้ทำสิ่งต่างๆที่ถือเป็นประสบการณ์ใหม่มากมาย ในตอนแรกแม้
จะรู้สึกไม่มั่นใจแต่เมื่อได้ลองทำแล้ว และได้ตกตะกอนถึงสิ่งที่ได้รับกลับมา ก็รู้สึกภูมิใจมากที่ตัวเองกล้าที่จะออก
จากกรอบและลองทำสิ่งใหม่ เช่น
ในวันจันทร์ เป็นวันที่ทุกคนต้องไปตามฐานการเรียนรู้ต่ างๆเพื่อนเรียนรู้ถึงประวัติชุมชนบ้านบ่อหลวง
วิธีการต้มเกลือและผลิตภัณฑ์จากเกลือ พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับการต้มเกลือ และงานของมจธที่เคยทำกับ
ชุมชนนี้ ดิฉันได้รับมอบหมายให้เป็นล่ามประจำกลุ่ม โดยต้องแปลเนื้อหาทั้งหมดจากไทยเป็นอังกฤษตลอดทั้งวัน
ซึ่งเป็นสิ่งที่ดิฉันไม่เคยทำมาก่อน เพราะการที่ต้องแปลประโยคต่อประโยคในทันทีนั้นค่อนข้างยากกว่าการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษปกติมาก แต่พอได้ลองทำในวันนั้นแล้ว พบว่าเป็นการฝึกภาษาที่ได้ผลดีมาก เพราะเป็นการใช้
ความสามารถด้านการสื่อสารทุกด้าน ทั้งการฟังเนื้อหาอย่างตั้งใจเพื่อให้ได้ เนื้อหาที่ครบถ้วน การเรียบเรียงข้อมูล
จัดเรียงความสำคัญ การหาคำศัพท์ที่ต้องใช้และการเรียบเรียงออกมาให้ชาวต่างชาติเข้าใจมากที่สุดเพื่อให้เขา
สามารถเข้าใจวัฒนธรรมและเรื่องราวใหม่ๆได้ง่าย ดิฉันรู้สึกว่าประสบการณ์นี้ช่วยพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารของ
ดิฉันอย่างมากและช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษทั้งกับคนไทยและชาวต่างชาติ
นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน ได้มีกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษเด็กนักเรียนที่โรงเรียน โดยก็ถือเป็นประสบการณ์
ใหม่ของดิฉันเช่นกัน ในครั้งแรกที่สอนก็พบเจอปัญหาว่าทุกคนในกลุ่มเข้าใจผิดว่าเป็นเด็กเล็กมากจึงเตรียมเนื้อหา
ไปไม่เหมาะสม ในตอนหลังจึงได้มีการแก้แผนการสอนทำให้บรรยากาศในการเรียนดีขึ้น เป็นการแก้ไขจาก
ข้อผิดพลาดของกลุ่มเราในแต่ละวัน และพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ แม้จะพบปัญหาและไม่มั่นใจในตอนแรก แต่หลังจาก
ได้ลงมือทำจริงๆแล้ว ประสบการณ์ใหม่ครั้งนี้ทำให้ดิ ฉันได้เรียนรู้หลายด้านมาก ทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การ
ทำงานเป็นทีม ฝึกการสังเกตุและยังฝึกทักษะในการสอนอีกด้วย
2. อภิปรายว่าการจากการเข้าร่วมโครงการนี้ ทำให้เกิดการพัฒนาทักษะต่อไปนี้แก่ตัวท่านอย่างไร กำหนด
ความยาว ทักษะละไม่เกิน 1 หน้า
A. Personal Growth and Development
โครงการนี้ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสทำสิ่งที่ไม่เคยทำ เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ ทำให้ดิฉันเปิดใจ
ในการลองทำอะไรใหม่มากขึ้น เช่น การเดินป่า โดนปกติดิฉันไม่ค่อยทำกิจกรรมประเภทนี้ทำให้รู้สึกไม่สนใจใน
ช่วงแรก แต่พอได้เปิดใจและลองทำจริงๆและกลับพบว่าเป็ นกิจกรรมที่สนุกและดีมาก ทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับพืช
การใช้ชีวิตของผู้คนในป่า และได้สัมผัสกับธรรมชาติในแง่มุมที่ไม่เคยสัมผัส การสอนหนังสือเด็กนักเรียนก็เช่นกัน
ในตอนแรกดิฉันไม่มั่นใจในตัวเอง เพราะเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำและคิดว่าไม่จะทำได้ไม่ดี แต่พอได้ลองทำจริงๆ ได้พบ
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ปัญหาและร่วมกันแก้ไขไปกับสมาชิกในกลุ่ม ทำให้ในท้ายที่สุดการสอนภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ดิฉัน
ประทับใจและภูมิใจที่ได้ทำ
การโปรเจคที่มอบหมายกล้าที่จะทำอะไรที่ท้ายทายตัวเอง กล้าที่จะเสี่งทำอะไรที่ไม่เคยทำ รับผิดชอบงาน
ที่ตัวเองได้รับมอบหมายให้ดีที่ สุด การวางแผนจัดการเวลาและทำงานตามที่วางแผนให้เกิดผลสำเร็จตามเวลาที่
กำหนด
นอกเหนือจากนี้ สิ่งที่สำคัญมากคือทำให้ดิฉันกล้าที่จะออกจากกรอบ ในที่นี้นอกจากจะหมายถึงกล้าทำ
กิจกรรมใหม่ๆที่ออกจาก comfort zone แล้วยังหมายถึงนอกกรอบทางความคิดด้วย ดิฉันกล้าที่จะทำอะไรที่
ท้าทายตัวเอง และรู้สึกได้ว่าตัวเองโตขึ้นจริงๆ เพราะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานและสิ่งที่พบเจอจริงๆ
เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ทำให้เกิดกระบวนการคิดที่นำไปต่อยอดได้
B. Intellectual Development and Academic Learning
ดิฉันได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะใหม่ ทั้ง graphic skill เพราะต้องเรียนรู้โปรแกรมและเครื่องมือใหม่ เรียนรู้
ที่จะจัดการเวลาได้ดีขึ้น การทำงานภายใต้เวลาที่สั้น ทำให้เรียนรู้ที่จะประเมินงานของตัวเองและทำให้เสร็จตาม
เวลาที่กำหนดและยังได้พัฒนา communication skill เพราะต้องมีการแปลไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษเป็นไทย
เพื่อสื่อสารกันภายในกลุ่ม ทำให้ต้องฝึกทั้งความสามารถการฟัง พูด อ่าน เขียน จับใจความ รวมทั้งได้เรียนรู้
คำศัพท์ใหม่ๆและเพิ่มความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ ไม่เพียงแค่การสื่อสารภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ยังได้ฝึก
การสื่อสารในภาษาไทยอีกด้วย เพราะระหว่างกระบวนการทำงานต้องมีการพูดคุยและสัมภาษณ์กับชาวบ้าน ทำให้
ได้ฝึกสกิลการสังเกตและตั้งคำถาม ทรนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ skill ใหม่ๆจากสมาชิกในกลุ่มเช่นได้เรียนรู้การ
จัดเรียงข้อมูล ทักษะกระบวนการคิดที่เป็นระบบและยังได้พบว่าแต่ละคนมีวิธีคิดหาไอเดียที่แตกต่างกัน ทำให้ดิฉัน
ได้พบหลักการคิดหาไอเดียใหม่ๆเพื่อนำไปใช้ในการเรียนและคิดงานในอนาคตได้
ในการทำงานและทำกิจกรรมต่างๆมักจะเกิดปัญหาและสิ่งที่ไม่คาดคิดอยู่แล้ว ทำให้ได้ฝึกความสามารถใน
การคิดและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งเป็น skill ที่จำเป็นมากในการดำเนินชีวิตและทำงาน
C. Leadership and Understanding of Society
ดิฉันได้ฝึกการทำงานกลุ่มว่าต้องมีการเคารพและรับฟังซึ่งกันและกัน รู้จักการประนีประนอมภายในกลุ่ม
เนื่องจากเป็นงานกลุ่มหลายคนทำให้ต้องมีปัญหาและความคิดขัดแย้งกันอยู่แล้ว สิ่งที่สำคัญคือการที่เราจะจัดการ
และแก้ปัญหายังไงให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และการที่เราต้องมีความสามารถในการยืดหยุ่นในสถานการณ์ ต่างๆ
ที่เปลี่ยนไปโดยไม่คาดคิด เรายังต้องรู้จักสังเกตุและสนใจคนรอบข้างว่าทั้งสุขภาพร่างกายและอารมณ์ปกติหรือไม่
มีปัญหาอะไรที่เราสามารถช่วยเหลือได้หรือไม่ เพราะการทำงานร่วมกันหมายถึงเป็นทีมเดียวจึงควรจะช่วยเหลือ
ดูแลซึ่งกันและกัน
ในตอนแรกภาษาและความสนิทสนมเป็นกำแพงในการทำงานกลุ่ม ทำให้มีปัญหาในขั้นตอนระดม
ความคิดเพราะสมาชิกแต่ละคนยังมีความไม่กล้าที่จะพูด ทั้งกลัวความคิดไม่ดี กลัวการพูดภาษาอังกฤษ หรือ
ชาวต่างชาติก็กลัวคนไทยจะไม่เข้าใจ แต่เมื่อเวลาผ่านไปมีความสนิทมากขึ้นทำให้การระดมความคิดนั้นราบรื่น ซึ่ง
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โดยส่วนตัวแล้วดิฉันคิดว่าการออกความคิดเห็นนี้เป็นขั้นตอนการทำงานที่สำคัญที่สุดในการทำงานกลุ่ม เพราะงาน
ชิ้นนึงควรจะเป็นความคิดของทุกคนไม่ใช่แค่ของคนสองคน เพราะเมื่องานสำเร็จแล้ว สมาชิกทุกคนจะได้รู้สึกได้
เป็นส่วนร่วมและภูมิใจกับผลสำเร็จ
และท้ายที่สุดได้สร้าง connection และรู้จักคนใหม่ๆ ทั้งอาจารย์ พี่ๆจากบางมดใหญ่ ชาวต่างชาติจาก
mizzou และพี่ๆนักวิชาการที่คอยให้คำแนะนำและให้ความรู้ตลอดจนจบโครงการ
3. สิ่งที่ได้เรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการร่วมโครงการครั้งนี้ ส่งผลต่อมุมมองหรือเป้าหมายอนาคต
ของเราหรือไม่ อย่างไร ทั้งในด้านการเรียนในสาขาปัจจุบัน แผนการเรียนต่อในอนาคต (ถ้ามี) งานที่อยากทำ
ในอนาคต การพัฒนาตนเอง ประสบการณ์จากการที่ได้เข้าร่วมโครงการและการทำโครงการสำหรับชุมชนทำ
ให้ความรู้ในศาสตร์/สาขาของท่านมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร กำหนดความยาว ไม่เกิน 1 หน้า
สิ่งที่ได้เรียนรู้ปละประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ดีมากๆ
ทำให้ดิฉันได้รับโอกาสในการเรียนรู้ด้านต่างๆของสถานที่แต่ละสถานที่ในเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญและคนท้องถิ่น
ทั้งประวัติศาสตร์ ความเชื่อ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ทำให้ได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างทางวัฒธรรมนอกจากระหว่าง
คนไทยกับชาวต่างชาติที่มาด้วยกันแล้ว ยังได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างคนไทยในแต่ละพื้นที่ด้วย ทำให้ดิฉัน
เกิดมุมมองใหม่ๆ ต่อความเชื่อที่แตกต่างกัน การเรียนรู้ในเชิงลึกทำให้เข้าใจถึงที่มาที่ไปและรากฐานของความเชื่อ
นั้น ทำให้สามารถผสมผสานเหตุผลเข้ากับความเชื่อได้ เป็นการพัฒนามุมมองความคิดที่มีประโยชน์มาก
เนื่องจาก ดิฉันเรียนในสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ทำให้ในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่จะต้องทำงานในไซต์
งานต่างจังหวัดหรือโปรเจคที่เกี่ยวข้องกับชุมชน โครงการนี้ทำให้ดิฉันเข้าใจในตัวชุมชนท้องถิ่นและผู้คนมากขึ้น
ทำให้เกิดแนวคิดในการทำงานออกแบบว่าก่อนจะทำอะไรควรจะศึกษาหาข้อมูลให้ดีและมั่นใจเผื่อหลีกเลี่ยงความ
ผิดพลาด รวมทั้งการออกแบบโดยปรับ เปลี่ย นให้เข้ ากั บชุม ชนและดึง เอกลักษณ์ของชุม ชนออกมา แทนที่
จะปรับเปลี่ยนหรือสร้างขึ้นมาใหม่ เป็นการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น โครงการนี้ได้พัฒนากระบวนการคิด
และการทำงานของดิฉันให้ดีขึ้นเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนในระดับที่สูงขึ้นและการทำงานในอนาคต
ผู้เข้าร่วมโครงการคนที่ 7
1. Personal and Educational Development
จากหัวข้อที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ให้เลือกเพียงหนึ่งหัวข้อในการอภิปราย โดยให้เล่าประสบการณ์/สถานการณ์ที่
เกิดขึ้นที่ทำให้ท่านได้พัฒนาตนเองในหัวข้อดังกล่าว (ความยาวไม่เกิน 1 หน้า)
*occupational contacts and skill enhancement
จากการได้เข้าร่วมค่ายที่ทางมหาวิทยาลั ยได้จัดขึ้นร่วมกับมหาวิทยาลัยมิซซูรี่จากประเทศสหรัฐอเมริกา
ตั้งแต่วันที่ 5 – 11 มกราคม ที่บ้านบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน นั้น ทางคณะอาจารย์ผู้จัดกิจกรรมได้มี
การแบ่งกลุ่มของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยรวมทั้งนักศึกษาต่างชาติหลากหลายสาขา และนักศึกษาคณะสถาปั ตย์
ร่ ว มกั บ นั ก ศึ ก ษา GMI โดยกลุ ่ ม ของเราได้ เ ลื อ กทำสื ่ อ เพื ่ อ นำเสนอเรื ่ อ งราวของ บ่ อ เกลื อ ทั ้ ง ภู ม ิ ศ าสตร์
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ประวัติศาสตร์ รวมถึงความเชื่อและพิธีต่างๆ ซึ่งสื่อที่เลือกใช้ในการนำเสนอได้แก่ Motion Graphic โดยขั้นตอน
การดำเนินงานหลักๆ คือ การรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ พิธีและความเชื่อต่างๆ ให้ถูกต้อง ก่อนจะนำไปแปล
เป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มที่เป็นนักศึกษาจากต่างประเทศมีความเข้าใจตรงกันเช่นเดียวกับเรา จากนั้น
จึงพากย์เสียงภาษาอังกฤษ ประกอบกับการใช้สื่อ Motion Graphic ทำให้สามารถเข้าใจได้ง่ายและภาษาเป็น
สากล ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ในส่วนของตนเองได้ได้พัฒนาทักษะที่มีอยู่แล้วเพิ่มเติมได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงระบบ ตั้งแต่ตอนรวรวมข้อมูลว่าควรเชื่อข้อมูลใดเป็นหลัก หรือ การวางแผนที่จะนำเสนอเรื้องราวให้เป็น
ขั้นตอน และทำให้ชิ้นงานมีประโยชน์ในการใช้งานจริงๆ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอั งกฤษ
เนื่องจากเป็นทำงานร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ และหัวข้อที่เลือกทำ มีคามยากในการสื่อความหมายให้เข้าใจตรงกัน
เมื่อทำงานดังกล่าวจึงมีการได้ฝึกฝนเพิ่มเติมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังได้มีการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้ทำ
ได้แก่ การใช้โปรแกรมในการวาดรูปในคอมพิวเตอร์ โดยได้น้องๆ นักศึกษาสถาปัตย์และมีเดีย เป็นผู้ให้คำแนะนำ
ทำให้มีพื้นฐานสำหรับการทำกราฟิกเพิ่มเติม
2. อภิปรายว่าการจากการเข้าร่วมโครงการนี้ ทำให้เกิดการพัฒนาทักษะต่อไปนี้แก่ตัวท่านอย่างไร กำหนด
ความยาว ทักษะละไม่เกิน 1 หน้า
A. Personal Growth and Development
การเข้าร่วมโครงการนี้ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองในหลายๆ ด้านที่เกิดขึ้นกับตนเอง หัวข้อที่เลือกทำเป็น
เรื่องที่มึความท้าทายสำหรับตนเองเรื่องหนึ่ง โดยเรื่องที่เลือกทำคือเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีต่างๆ ภายในหมู่บ้าน
ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วมีความคิดที่ไม่เชื่อเรื่องงมงายหรือพิธีต่างๆ ทำให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งกับตนเองในการเริ่มทำ
เรื่องนี้ เมื่อเริ่มทำจึงต้องไปรวบรวมข้อมูลมาจากกลุ่มชาวบ้านที่ทราบเรื่องราวเหล่านี้ หากฟังข้อมูลทั้งหมดแบบผิว
เผินรู้สึกว่าไม่มีความน่าเชื่อถือและไม่อยากทำเรื่องราวดังกล่าว แต่เมื่อทำการวิเคราะห์ให้ลึกลงไปถึงข้อมูลที่ได้
รับมาจึงพบว่าความเชื่อต่างๆ ได้เชื่อมโยงถึงกุศโลบายที่คนสมัยก่อนใช้ ทำให้เร ามีมุมมองต่อเรื่องความเชื่อ
เปลี่ยนแปลงไป และมองว่าเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ใช้ในการจัดการหรือบริหารอย่างหนึ่งแทน เมื่อเริ่มทำชิ้นงานนี้ก็ทำ
ให้เกิดการพัฒนาตนเองในการยอมรับความท้าทายงานที่ไม่เคยทำ เนื่องจากชิ้นงานเป็นงานเกี่ยวกับการทำสื่อซึ่ง
เน้นการออกแบบกราฟฟิกเป็นหลัก ในส่วนนี้จึงทำให้ตนเองได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และได้พยายามหางานที่
เหมาะสมกับตนเองในการช่วยเหลือการดำเนินงานภายในกลุ่ม และเมื่องานสำเร็จก็ทำให้เกิดความภาคภูมิใจและ
คิดว่างานที่ทำมีประโยชน์สำหรับชุมชนหากมีการนำไปดำเนินต่อในอนาคต
B. Intellectual Development and Academic Learning
เรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมหลายอย่างจากการทำงานนี้เริ้มตั้งแต่การคิดเชิงระบบและการคิดเชิงตรรกะ
เพื่อประเมินข้อมูลที่ได้รับมา นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ทำให้เข้าใจความแตกต่างใน
ด้านของความคิดและความเชื่อของคนไทยและคนต่างชาติ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ในด้านงานกราฟิกพื้นฐาน
เพิ่มเติม ทำให้ตระหนักได้ว่าความรู้เป็นสิ่งสำคัญในการช่วยพัฒนาชิ้นงานที่มีประโยชน์สักอย่าง หากเรามีความรู้
เพียงด้านเดียวก็จะมองในมุมที่ตนเองเรียนมา แต่เมื่อได้มีการรวมกลุ่มของนักศึกษาจากหลายๆ สาขา ทำให้ได้
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มุมมองหลากหลาย และทำให้งานที่ได้มีคุณค่า หากมีกลุ่มที่มีความรู้ในหลากหลายด้านรวมกันน่าจะสามารถ
สร้างสรรค์งานที่มีความแตกต่างกันไปได้
C. Leadership and Understanding of Society
ในส่วนของการพัฒนาทักษะด้านความเป็นผู้นำและด้านสังคม คิดว่าเพิ่มทั กษะในการดูแลคนอื่น และ
ความห่วงใยและรับผิดชอบ เนื่องจากโตที่สุดในกลุ่มรวมถึงเป็นคนไทยซึ่งมีหน้าที่ดูแลนักศึกษาจากต่างประเทศ
ด้วย และพบว่าการดูแลคนอื่นเป็นสิ่งที่ตนเองชอบทำเช่นกัน นอกจากนี้ยังทำให้ได้ติดต่อกับผู้คนจากหลายสาขาซึ่ง
คาดว่าเป็นประโยชน์ในอนาคต ในส่ วนของการทำงานภายในกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่และส่วนที่แต่ละคนต้อง
รับผิดชอบตามความสามารถ แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องมีการทำงานร่วมกันเพื่อเชื่อมงานทุกส่วนให้ออกมาเป็นชิ้นงาน
สุดท้ายเช่นกัน ทำให้ได้ทั้งทักษะการบริหารจัดการงาน รวมถึงทักษะการทำงานเป็นกลุ่มไปพร้อม ๆ กัน
3. สิ่งที่ได้เรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการร่วมโครงการครั้งนี้ ส่งผลต่อมุมมองหรือเป้าหมายอนาคต
ของเราหรือไม่ อย่างไร ทั้งในด้านการเรียนในสาขาปัจจุบัน แผนการเรียนต่อในอนาคต (ถ้ามี) งานที่อยากทำ
ในอนาคต การพัฒนาตนเอง ประสบการณ์จากการที่ได้เข้าร่วมโครงการและการทำโครงการสำหรับชุมชนทำ
ให้ความรู้ในศาสตร์/สาขาของท่านมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร กำหนดความยาว ไม่เกิน 1 หน้า
สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการร่วมโครงการนี้มีทั้งทักษะต่างๆ ทั้งภาษา และ ทักษะการทำสื่อกราฟิก รวมถึงทำให้มี
ความคิดและทัศนคติเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมต่อชุมชน และ ชาวบ้าน ซึ่งมอว่ามีผลต่อเป้าหมายในอนาคตโดยคิดว่า
โครงการที่ไปทำนั้นอาจไม่ได้ตรงกับสายที่เรียนมาโดยตรง แต่ห ากมองและวิเคราะห์ดีๆ จะพบว่า สามารถนำ
ความรู้ที่เรียนมาเข้าไปช่วยในบางส่วนได้เช่นกัน มีบางช่วงเวลาที่รู้สึกอยากทำอะไรที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมที่
นั่น โดยสอบถามการทำงานต่างๆ จากพี่ที่ทำงานวิจัยอยู่ที่บ่อเกลือ แสดงว่าตนเองมีความสนใจที่จะทำงานเกี่ยวกับ
สังคมอยู่เช่นกัน
การเข้าร่วมโครงการไม่ได้ทำให้ความรู้ในสาขาที่เรียนมาเปลี่ยนแปลงไป แต่ช่วยให้เข้าใจได้มากขึ้นว่าสิ่งที่
เรียนมาสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอะไรได้บ้าง ไม่จำเป็นต้องใช้เฉพาะในงานขนส่งเท่านั้น แต่รวมถึงกระบวนการ
คิดต่างๆ และหลักการวิเคราะห์ปัญหา เป็นสิ่งทีได้นำมาใช้จริงจากความรู้ทีได้รับมา
ผู้เข้าร่วมโครงการคนที่ 8
1. Personal and Education Development
Understanding and appreciation of people of diverse backgrounds and life situations
On the day that our group went to Mlabri village to see their way of life, they prepared 4
stations for us to learn about them. Making rattan shoot chili paste, dying vine thread, weaving
bag from vine thread, and iron stamping respectively. Before I went through these 4 stations,
I thought that it would be like normal craft as I used to see from other places. But after I have
tried making all these things, it made me really understand them better. Especially in craft, all
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the processes that they have done to make the products from vine thread was surprised me and
impressed me a lot. From the beginning like cut vine and get the fiber from outer part, dye vine
fiber, join fiber to be thread by pushing on the shin, weave the thread to be a product. If I went
there as a tourist, I would not be able to see all the processes and effort that Mlabri people put
in. I will think that maybe they just have the knowledge about farming or just live day by day. So,
I think the villagers really change how I think about other people, understand people better, and
don’t judge people from the outside but look at what they have done and
how they do things.
2. Development
A. Personal Growth and Development (Openness to new experiences, to take risks and
accept challenges)
Rather than learning, working or observe in the village I think hiking is one of the
challenging activities for me. I usually not a person who take risk and like everything to be easy
and comfortable. But through this workshop there were a lot of hiking and walking into the forest.
I kind of afraid every time before doing but after I went out or achieve the goal like walk to the
waterfall, it was like an achievement for me and make me proud of myself.
B. Intellectual Development and Academic Learning (Communication Skills)
In this workshop is not only Thai people but also have foreigner friends who speak English.
Communication is harder than usual because some words that I tried to say may not be the same
as the meaning but everyone tried to understand each other. More challenging part was when I
went to observe local people and they speak local words or specific words that are hard to
explain even in Thai language. Another experience that I have improved my communication skills
is when I went to teach English to the kids at school. Kids are not able to understand everything
we said so I have to adjust the activities that can make them learn better like games or drawings.
C. Leadership and Understanding of Society (Realistic ideas about the world of work)
There were different people from different places and faculty in one team. My team include
friends from the states, GMI which from Bangmod campus, Engineering from RC campus, and I
from Bangkhuntien campus. Everyone is from different majors and have skills in different things.
It is like in the real world that I will not know who I work with and I cannot choose. I think most
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people want to work with the one they are used to. But what I can do is adjust myself to be a
part of the group, share my ideas and listen to other people.
3. Lesson Learned
Actually, this is not my first time going to the workshop like this or working with foreigners so
basically, it’s not new to me. But every time I went to the community it’s not the same. Each
community or village have their own culture and way of life. For Bo Kluea I learn their history,
belief and jobs which make me understand better about community and villagers. I’m studying
in Social and Cultural Innovation Lab which. mainly about society and it’s the same way as I have
done in this workshop. So, I think I will bring the knowledge that I get to apply in design field and
continue doing this kind of thing for community and society.
ผู้เข้าร่วมโครงการคนที่ 9
1. Personal and Education Development
For this program, I have learned a lot of new things that I never know it before. Since the
first day, I arrived in Nan province for the first time. I saw the beautiful culture in the north part
of Thailand so, this is a good opportunity that I can see the real thing, out of the book. It makes
me understand easier the culture, history and the story, etc. For me, in terms of a design student
which is learning about society and culture for main, I have to know and understand in many
people so, this is the one way I have developed a lot from this program. Basically, the Bo-Kluea
wisdom was impressed me very much especially the process of salt production beginning from
the salt well until the salt products.
2. Development
A. Personal Growth and Development (Openness to new experiences, to take risks and accept
challenges) For mainly, working as a group with the USA students is new for me. We come from
different families also different cultures. This is the first time I received the new experience in
terms of the adaptation for each other including culture, conversation, and communication
(language). Honestly, I never talk to USA natives for a long time before, so it very challenges me
at this point. But, after we were accustomed further, I have dared to talk more than before.
Moreover, dealing with concerns between friends is another challenge to me as well. I use and
improved a lot of soft skills because I did not know what the friends think of. Therefore, I have
to balance between the concerns and enjoyment equally for success to come out well.
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B. Intellectual Development and Academic Learning (Communication Skills)
When we go to the village to observe such as the history and believes of Bo-Kluea village. The
words quite hard because it is very technical words so, it was difficult to communicate with foreign
friends. The way to fixed it, I have to prepare the rough information at the first before I explain
to them. This point makes me know the new words together with them pretty much, and also it
was supported me to beyond in English skills.
C. Leadership and Understanding of Society (Realistic ideas about the world of work)
In the real world, we have to work or deal with many people even though we don’t know for
each other. In the same way, this workshop we work as a group which is our group come from
the other part of the world, different cultures, and different majors. I believe that every people
can be leadership but the most important thing is we must have the responsibility to the duty
we got. So, this workshop teaches me a lot of how to work as a group. For example, how to deal
with the work, how to handle the situation like anxiety, work, enjoy, and soft skills.
3. Lesson learned
I get a piece of new knowledge from this program also the new thinking process in work. I believe
that I will bring the knowledge I got to apply to my work in the future. I really got the new skills
that I never try it before that was amazing to me and it was a benefit to me as well. I hope that
all of those things I have got, I will be making it for do something advantages and give it to our
society as the same this workshop.
ผู้เข้าร่วมโครงการคนที่ 10
1. Personal and education development (*exploration of personal values and beliefs
reinforced in action)
เมื่อก่อนผมมักจะเป็นคนที่คิดเสมอว่า จะไม่ลงมือหรือลงแรงของตัวเองไปกับอะไรที่ เราไม่ได้รับสิ่งตอบ
แทนที่เราพอใจ หลังจากได้เข้าร่วมโครงการนี้ไม่ใช่เพียงการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ ความสุขท%ีได้ให้ ได้
ช่วยเหลือ โดยการนำความรู้, ความสามารถ, และประสบการณ์ที่สั่งสมมาไปสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่ น และการที่
ได้เห็นว่า สิ่งที่เราได้ทำไปนั้นเกิดประโยชน์กับผู้รับอย่างแท้จริง ทำให้ผมเกิดความรู้สึกพึงพอใจ และ อิ่ มอกอิ่มใจ
อย่างไม่น่าเชื่อในช่วงเวลาระหว่างที่กำลังเข้าร่วมโครงการ ผมได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ มากมาย และรับรู้ได้ถึง
ทัศนคติใหม่ในการมองถึงคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว ในแง่ของโปรเจคที่ได้ทำเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้คนในชุมชนนั้นหลังจากได้มีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจและแลกเปลี่ยนนข้อมูลกับชาวบ้านนั้น ทำให้ผมรู้สึกว่า การที่
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เราไปเพื่อพัฒนาชุมชนนั้น ไม่เพียงแค่เราที่เป็นฝ่ายให้ แต่เราก็ได้สิ่ งต่างๆ กลับมามากมายในระหว่างการพูดคุย
แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ สิ่งที่ีผมได้รับก็คือประสบการณ์ และความรู้ในด้านต่างๆ ที่ ผมไม่เคยได้รับรู้ ผ่านการเล่า
เรื่องราวและการให้ข้อมูลจากชาวบ้านในชุมชน ผมมีการมองและนึกถึงคุณค่าของสิ่ งต่างๆ มากขึ้น เหมือนกับว่า
ผมสามารถมอบให้คุณค่าให้กับทุกประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้ไม่คิดว่าเราจำเป็นต้องได้ผลประโยชน์ แต่ทุกสิ่งที่
เราได้รับนั้นล้วนเป็นประโยชน์กับตัวเราเองได้อย่างมากมาย นอกจากนี้ ผมยังได้เรียนรู้ที่จะยอมรับและทำความ
เข้าใจในความแตกต่างทางพฤติกรรมและความคิด อันเนื่ องเป็นผลมาจากความแตกต่างของชีวิตประจำวัน ,
สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรม ประเพณี
จากโครงการนี้ผมได้เรียนรู้ ประสบการณ์, ความรู้ และ ทักษะใหม่ๆ มากมาย นอกจากนี้ยังได้ค้นพบและ
ได้ทำความเข้าใจในตัวเอง, มุมมองทีม่ ีต่อสิ่งรอบตัว และการมองเห็นในคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว
หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการ สิ่งที่ผมได้เรียนรู้เป็นหลักคือ เรื่องของการเป็นผู้ให้มากกว่าการรอที่จะเป็น
ผู้รับ ได้เรียนรู้ที่จะมองสิ่งต่างๆ รอบตัวในมุมที่ต่างออกไป รวมถึงการให้คุณค่ากับสิ่งต่างๆ หรือการมองถึงคุณค่า
ในสิ่งที่ต่างๆ มากกว่าเดิม ความเปลี่ ยนแปลงของตัวเองที่ ผมรู้สึกได้เลยก็คือ การรู้สึกถึงความสุขที่ เกิดขึ้นในใจ
หลังจากทีไ่ ด้รับรู้ว่าสิ่งทีเ่ ราได้ทำนัน้ เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับผู้ที่ได้รับ ในระหว่างโครงการผมได้เรียนรู้ ในการ
ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่ งมีความแตกต่างกัน ทั้ งช่วงอายุและเชื้อชาติ ทำให้เกิดความเห็น , มุมมอง และวิธีการ
ทำงานที่ แ ตกต่ า งกั น พอสมควร ทำให้ ค วามประณีป ระนอม และ การเปิ ด ใจยอมรั บ ในความคิ ด ของผู ้อื่ นมี
ความสำคัญเป็นอย่างมาก การทำงานร่วมกับชาวต่างชาตินั้ น ปัญหาหลักหนีไม่พ้นเรื่ องการสื่อสาร การที่จะทำให้
โปรเจคนัน้ สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายนั้น จำเป็นต้องเกิดความเข้าใจที่ตรงกันภายในกลุ่ม ซึ่งนั้นก็ทำให้ผมได้ฝึกฝน
และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากขึน้
การได้ลงมือทำงานจริง หรือได้เรียนรู้ นอกเหนือจากห้องเรียนนั้ นไม่เพียงแต่ทำให้เกิดความกระตือรือร้น
ความอยากรู้อยากเห็น แต่มันทำให้ผมรู้สึกว่า ผมได้ฝึกการทำงานจริงๆ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ที่เรียนมา
ทั้งตัวเนือ้ งานของโปรเจครวมถึงการวางระบบและการวางแผนการทำงาน นอกจากได้ลงพื้นที่และทำโปรเจคจริงๆ
แล้ว การทำงานกับคนหลากหลายรูปแบบทำให้เกิดการแลกเปลี่ ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่ งกันและกัน นี้เป็น
ครั้งแรกที่ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของการลงไปสำรวจชุมชนและช่วยเหลือสังคม การที่ผมได้สำรวจและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
ทำให้ผมรู้เหมือนถูกกระตุ้นทำให้รู้สึกตื่ นเต้นเมื่อได้รู้ว่ากำลังจะได้เรียนรู้สิ่ งใหม่ๆ ซึ่งก็ส่งผลมาถึงการเรียนใน
ห้องเรียน ผมรู้สึกว่ามีความอยากรู้อยากเห็นมากขึน้ และ รู้สึกได้ว่าสามารถกลับมานัง่ เรียนอยู่ในห้องเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้
การได้ลงไปเพือ่ ช่วยพัฒนาชุมชนในครั้งนี้ผมไม่ได้แค่ลงไปช่วยพัฒนาชุมชน แต่ผมก็ได้เรียนรู้และได้พัฒนา
ตัวเองขึ้นด้วยหลายๆ ด้านภายในเวลาเดียวกั นผมก็ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ของตัวเองช่ วยพัฒนาชุมชนไป
ด้วย การได้ลงพื้นที่จริง ได้ทำงานจริงนั้ นโดยส่วนตัวผมมองว่าเป็นอีกหนึ่ งทางที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่เพียงแค่กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น แต่การได้ลงมือทำจริงๆ ทำให้ได้ฝึกฝนสิ่ งที่ได้เรียนมาซึ่ง
เกิดผลได้อย่างเห็นได้ชัด นี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้รับโอกาสเข้าร่วมเวริ์ คช็อปที่มีการลงพื่นที่ชุมชน ซึ่งก็เป็นครั้งแรก
ของผมเช่นกัน ทำให้ผมรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงทัง้ ความรู้สึกและมุมมองของผมหลังจากโครงการจบลง
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หลังจากที่ ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ผมเกิดความสนใจและมีความคิดว่าการได้ทำงานกับคนในชุมชนได้
แลกเปลี่ยนความคิด และประสบการณ์กันแล้ว ผมรู้สึกว่ามีความสนใจ และต้องการที่ จะได้ทำงานร่วมกับชุมชน
ช่วยกันพัฒนาและหาทางออกตามความต้องการของชุมชน ผู้คนในชุมชนล้วนมีความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ ในแบบที่คนเมืองนั้นไม่มี ผู้คนเหล่านั้นควรได้รับโอกาสให้เขาได้ใช้ความรู้และความสามารถของเขา
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขา
ผมได้เรียนรู้ทักษะ และวิธีการทำงานใหม่ๆ มากมาย รวมถึงได้พัฒนาสิ่ งที่ตัวเองได้เรียนมาเพื่อปรับให้เข้า
กับการได้ทำงานจริง ถึงแม้ว่าตัวชิ้นงานที่ทำนั้นจะไม่ได้ตรงสายกับที่ผมเรียนมาโดยตรง แต่ผมก็ได้ใช้ความรู้ ใน
เรื่องของความสวยงามมาปรับใช้กับชิ้ นงาน และการได้ทำงานร่วมกับคนต่างวัฒนธรรมนั้ นทำให้ได้เรียนรู้การ
ทำงานในแบบที่แตกต่าง ก็ได้มีการพัฒนาและปรับใช้ให้เข้ากันหลังจากที่ ได้เข้าร่วมโครงการ ผมที่ ไม่เคยคิด หรือ
วางแผนอนาคตของตัวเองไว้ ก็รู้สึกมีความต้องการที่ จะค้นหาตัวเองมากขึ้นว่า ที่แท้จริงแล้วตัวเองต้องการอะไรใน
อนาคต ต้องการให้ออกมาเป็นยังไง ทำงานแบบไหน ผมได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ในหลายๆ ด้านและก็ได้
ช่วยคนในชุมชนในโครงการครัง้ นีแ้ ละจะไม่ปล่อยโอกาสครั้งต่อไปอย่างแน่นอน
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ภาคผนวก ก
ใบลงชื่อเข้าร่วมโครงการฯ
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ภาคผนวก ข
รูปภาพบรรยากาศของการจัดโครงการฯ
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Meeting at GMI, KMUTT
(Objective: Program understanding and Getting to know each other)
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Cultural Excursion: Phumin Temple and Nan National Museum
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Visit Farm FamFai Organic Life By K. Fai

62

Visit “Si Na Pan” Village in the middle of the Miang forest

63

Explore, gathering information, interaction with Local (Bo Kluea)

64

Explore, gathering information, interaction with Local (Bo Kluea)

65

Explore, gathering information, interaction (Malbri)

66

Explore, gathering information, interaction (Malbri)

67

English Learning Activity at School

68

Group working & Reflection

69

ภาคผนวก ค
เอกสารขออนุมัติโครงการฯ

70

71

72

รายชื่อคณะทำงาน
1. ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์
2. ผศ.ดร.กนกพร กังวาลสงค์
3. นายสุเมธ ท่านเจริญ
4. ผศ.ดร.ศิริกอ้ ย ชุตาทวีสวัสดิ์
5. ผศ.ดร.บุษเกตน์ อินทรปาสาน
6. ผศ.นันทนา บุญลออ
7. อาจารย์วิมลรัตน์ กฤษณเกรียงไกร
8. นายนรชาติ วงศ์วันดี
9. นายมนต์ชัย นีซัง
10. นางสาวชยาภรณ์ สิทธิสนั ติ์
11. นางสาวธัชกร ทะสีแก้ว
12. นายจักรกฤชณ์ ศรีวรรณ์
13. นายธนิตย์ คำแคว่น
14. นายชนะกรณ์ อุปจักร
15. อาจารย์ศุเรนทร์ ฐปนางกูร
16. ผศ.ดร.ปณัตดา ยอดแสง
17 รศ.ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์
18. ดร.วรนุช ชื่นฤดีมล
19. นายบวรศักดิ์ เพชรานนท์
20. นางสาวทิพย์รัตน์ บุญเพ็ง
21. นายภูวดล ชินจอหอ
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