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“Entrepreneurial” อาจเป็นค�าท่ีฟังดูคุ้นหู ในบริบทของ 
ความหมายการเป็นผู้ประกอบการในโลกของธุรกิจ และเม่ือรวม 
กับค�าว่า “University” ก็อาจท�าให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทาง 
ของการเป็นมหาวิทยาลัยท่ีส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 
แต่ในความหมายของ มจธ. น้ัน ค�าว่า “Entrepreneurial 
University” คือ การเป็นมหาวิทยาลัยที่ทุ่มเททรัพยากร ทั้งคน 
ความรู ้และโอกาสขององค์กร เพ่ือสนับสนุนการท�างาน และ
สร้างบรรยากาศการท�างานที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประเทศ 
ผ่านภารกิจต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลกระทบสูง 
ในวงกว้าง โดย มจธ. มุ ่งเน้นในการส่งเสริมสมรรถนะและ 
ขีดความสามารถของประชาคม ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ นักศึกษา 
และบุคลากร สู่การเป็น Social Change Agent หรือผู้น�า 
การเปล่ียนแปลงทางสังคม ด้วยการใช้องค์ความรู้ ความสามารถ 
และความเชี่ยวชาญในการแก้ ไขโจทย์ปัญหาของสังคม ประเทศ
และโลก 

จากการด�าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ (Strategic 
Goal) ของ มจธ. ที่ตั้งไว้ในอีก 40 ปีข้างหน้าที่จะเป็น The most  
impactful Science Technology Innovation University 
in Asia เป็น Top 3 Science Technology Innovation  
Entrepreneurial University in ASEAN ใน 10 ปี และ 
ใน 5 ปี อันใกล้น้ี เราจะเป็น The best Science Technology  
Innovation University in Thailand for Learning Innovation 
ซึ่งการที่ มจธ. จะมุ่งไปสู่เป้าหมายได้นั้น จ�าเป็นจะต้องด�าเนินงาน 
ตามพันธกิจ และภารกิจของมหาวิทยาลัยท้ัง 3 ด้าน คือ 
การเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการ ท่ีมุ่งเน้น 
การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรภาคส่วนต่างๆ ท้ังภาค 
อุตสาหกรรม ภาคสังคม และภาครัฐ  ท่ีมาเป็นส่วนหน่ึงใน 
การพัฒนา Platform หรือ Ecosystem ใหม่ในการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขันในภาวะท่ีมีพลวัตสูงอันเกิดจาก 
วิกฤตต่างๆ ท่ีท�าให้เราต้องเรียนรู ้ ช่วยกันคิด และลงมือท�า 
เพื่อพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้อย่างทันท่วงที 

การสร้างนวัตกรรม ล้วนแล้วแต่ต้องมีงานวิจัยเป็นพื้นฐาน  
ความเชีย่วชาญของ มจธ. ในด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี รวมถึงการสร้างความร่วมมืออย่างไม่มีพรมแดน
มารวมทีมกันเป็น Ant Team ที่ถือเอาภารกิจมาก่อนโครงสร้าง
องค์กร จากวิกฤตการณ์ COVID-19 ในครั้งนี้ พิสูจน์ให้เห็นแล้ว 
ว่า การท�างานของ มจธ. ได้สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ท่ีตอบโจทย์ป ัญหาของประเทศได้อย่างแท้จริง ซึ่งถือเป็น 
กลยุทธ์หน่ึงท่ีส�าคัญท่ีจะน�าพาเราไปสู่การสร้างสรรค์สังคม 
ประเทศชาติ และโลกของเราให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

วิดีโอสัมภาษณ์

ผศ. ดร.มณฑิรา นพรัตน์ 
รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ
“Entrepreneurial University กับภาคอุตสาหกรรม”
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Entrepreneurial University
นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม

ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร

“Entrepreneurial University

ในบริบทของ มจธ.”

Editor’s Talk

บทสัมภาษณ์

THE WORD

กองบรรณาธิการ 

ภาณุพงศ์ พันธ์บัวหลวง

ความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมท�าให้เกิด 
Entrepreneurial University ได้อย่างไร
	 Entrepreneurial	 university	 มีการตีความอยู่ค่อนข้าง 

หลากหลาย	หนงัสอื	Engines	of	Innovation:	The	Entrepreneurial 

University	in	the	Twenty-First	Century	ของ	Holden	Thorp 

และ	Buck	Goldstein		ให้ค�าจ�ากัดความส่วนหนึ่งว่า	มหาวิทยาลัย

ที่เติบโตขึ้นด้วยการแก้โจทย์ปัญหาขนาดใหญ่	 เป็น	มหาวิทยาลัย 

ที่มุ่งทั้งสร้างนวัตกรรมและการน�าไปใช้ได้ เป็นมหาวิทยาลัย 

ที่สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ ซึ่งจะเห็นว่าตรงกับ

วสิยัทศัน์และแนวทางของ มจธ. ซึง่ในการท�าโจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ 

ทีม่ผีลกระทบต่อชมุชนและสงัคม	สามารถน�าเอาผลงานไปใช้ได้จรงิ 

มจธ.	 ต้องท�างานร่วมกับพันธมิตร	 ซึ่งไม่ใช่แค่ภาคอุตสาหกรรม 

อย่างเดียว	 แต่รวมถึงภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้าง 

องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์และสร้างผลกระทบในวงกว้างได้จริง

ผลงานเด่นที่ มจธ. ท�างานร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม
	 มจธ.	 มีผลงานที่ท�ากับภาคอุตสาหกรรม	 และสามารถไปใช้

ประโยชน์จรงิอยูห่ลายเรือ่ง	ยกตวัอย่างเช่น	ในช่วงสถานการณ์การ 

ระบาด	COVID-19	ผลงานทีเ่ด่นชดั	เช่น	“มดบรริกัษ์”	ซึง่เป็นหุน่ยนต์ 

ท่ีสนบัสนนุการท�างานของบคุลากรทางการแพทย์	“มดบรริกัษ์”	เป็น

ตวัอย่างผลงานที	่FIBO	มจธ.	ท�างานร่วมกบัพนัธมติร	ทัง้ภาคธรุกจิ	

อุตสาหกรรมและสมาคมที่เกี่ยวข้อง	 ท�าให้เราสามารถที่จะสร้าง

นวัตกรรมนี้ขึ้นมาภายในระยะเวลาจ�ากัด	 ซึ่งถ้า	 FIBO	 ท�าเพียง

หน่วยงานเดียว	 ผลความส�าเร็จที่รวดเร็วคงจะเป็นไปได้ยากมาก	

แต่การที่เราท�างานร่วมกับพันธมิตรที่มีความรู้ความช�านาญที่ต่าง

กัน	 ท�าให้เราสามารถร่วมมือกันพัฒนา	 “มดบริรักษ์”	 ให้สามารถ

ใช้งานได้จริง	ตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้ใช้จริงได้	 	ซึ่งเป็น

ตวัอย่างหนึง่จากหลายโครงการของ	มจธ.	ทีท่�างานร่วมกบัพนัธมติร



นโยบายที่ด�าเนินการร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม
	 มหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีชัดเจนในการท�างานร ่วมกับ

ภาคอุตสาหกรรม	 เพราะเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยคือ 

เราอยากผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ	 รวมทั้ง 

มีทักษะที่ตรงกับความต้องการของผู ้ใช ้บัณฑิต	 เราจะท�าให้ 

บัณฑิตมีคุณลักษณะเหล่านี้ได้	 มหาวิทยาลัยต้องท�างานร่วมกับ

ภาคอุตสาหกรรม	 ซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิตของเราในอนาคต	 ฝึกให้เขา

เข้าใจการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมากับโจทย์จริง	 ซึ่งก็ต้องขอบคุณ

ภาคอุตสาหกรรมที่มาท�างานร่วมกับ	 มจธ.	 เป็นจ�านวนมาก 

ในมุมของการพัฒนาบัณฑิต	 นอกจากนี้แล้ว	 อีกมุมหนึ่งท่ีภาครัฐ

และภาคอุตสาหกรรมท�างานกับ	 มจธ.	 คือ	 งานวิจัยและบริการ

วชิาการ	ซึง่เป็นโอกาสทีท่�าให้อาจารย์และนกัวจัิยของ	มจธ.	ได้เหน็ 

โจทย์ปัญหาจริง	 และเห็นว่าการท�าวิจัยเพื่อให้เอาไปใช้ประโยชน์

ได้จริง	 มีประเด็นพึงตระหนักอะไรบ้าง	 เมื่อมีการคุยกันระหว่าง

อาจารย์/นักวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น	 จะช่วยให้นักวิจัย

โดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ๆ	 เห็นโจทย์ปัญหาของอุตสาหกรรม	

เข้าใจความต้องการจริงของภาคอุตสาหกรรม	 รู้เป้าหมายว่า 

ต้องท�างานวิจัยไปถึงระดับไหน	จึงจะสามารถเอาไปต่อยอดใช้งาน 

ได้จริง	 ท�าให้อาจารย์เราสามารถท�างานวิจัยท่ีมีคุณค่าและมี 

ความหมายต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้	 และ	 มจธ.	

หวังว่ากลไกนี้จะท�าให้อาจารย์เก่งขึ้น	 น�าความรู้ประสบการณ ์

กลับมาสอนนักศึกษาของเราให้เก่งขึ้น	

อนาคตมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นตอบโจทย์
Thailand 4.0 อย่างไร
	 Thailand	 4.0	 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนยบายเพื่อปฏิรูปโครงสร้าง

เศรษฐกิจของประเทศ	ไปสู่ “Innovation-Based Economy” 

หรือ	 เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม	 ส�าหรับ	 มจธ.	 นั้น	

มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นที่จะพัฒนากลไกการสนับสนุนงานวิจัยและ 

นวัตกรรม	 โดยหนึ่งในเป้าหมายคือการสนับสนุนให้มีการน�า 

ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	 เพื่อสร้างผลกระทบต่อชุมชนและ 

สังคม	 โดยมี	 ส�านักงานวิจัย	 นวัตกรรมและพันธมิตร	 (สวนพ.)	

เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ	 ซึ่งมีพันธกิจหลักในการประสาน	 

ส่งเสริม	 และสนับสนุนเรื่องงานวิจัยและนวัตกรรม	 นอกจากนี้ 

การพัฒนา	 Entrepreneurial	 skill	 ของอาจารย์	 นักวิจัย	 และ

นักศึกษา	 สวนพ.	 ได้ด�าเนินการผ่าน	 ศูนย์	 HATCH	 และ	 KX	 

ในการบ่มเพาะ	 startup	 จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก	

(Deep	 Science	 and	 Technology)	 โดยมีกิจกรรมต่างๆ	 ใน

หลายรูปแบบ

ฝากอะไรถึงประชาคม มจธ. 
อยากจะขอเชญิชวน อาจารย์และนักวิจยัทกุท่านออกไปท�างาน
ร่วมกันกับพันธมิตร ท้ังท่ีเป็นหน่วยงานวิจัย มหาวิทยาลัย
อ่ืนๆ ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ซึ่งการท่ีเราท�างานร่วม
กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยก็จะท�าให้เรามีโอกาสท่ีจะ
ท�างานตอบโจทย์ท่ีมีความหมายมากขึ้น โจทย์ท่ีมีผลกระทบ
ต่อประเด็นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และอยากชวนให้
อาจารย์ท่ีท�างานร่วมกบัภาคอุตสาหกรรมอยู่แล้ว  เมือ่มีโอกาส
ในการพานักศึกษาออกไปเรียนรู้ด้วย จะช่วยให้นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์ที่ดี เก่งขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นและจบออกไป
เป็นบัณฑิตที่ท�าประโยชน์ สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม
และประเทศชาติต่อไป

ท�ำอย่ำงไรถึงจะฝึกให้นักศึกษำเข้ำใจกำรประยุกต์ใช้ 
ส่ิงท่ีเรียนมำได้ในกำรท�ำงำนจริง รวมถึงกำรด�ำเนิน
ชวีิตนอกห้องเรียนทีเ่ขำจะต้องไปเจอจริงๆ กำรท�ำงำน
ร่วมกับภำคอุตสำหกรรม เช่น ผ่ำนกำรบูรณำกำร
กำรเรียนรู ้ร่วมกับกำรท�ำงำน จะช่วยให้นักศึกษำ 
มีประสบกำรณ์ท่ีใกล้กับส่ิงท่ีนักศึกษำต้องเจอเม่ือ 
ออกไปท�ำงำนจริงๆ

“เรำท�ำงำนร่วมกับหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย 
ก็จะท�ำให้เรำมีโอกำสท่ีจะท�ำโจทย์ท่ีมีควำมหมำยมำกขึ้น”
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มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการส่งเสริม
งานวิจัยสู่การเป็น Entrepreneurial
University อย่างไร 
	 ต้องบอกก่อนว่า	 Entrepreneurial	 University	 ก็มีใน 

หลากหลายมุม	 แต่ถ้าพูดถึงงานวิจัย	 มจธ.	 ได้วางกลยุทธ์ในการ 

ส่งเสริมงานวิจัยไว้หลายมิติ	คือ

 อันดับแรก	เรามองถึงความเชี่ยวชาญของ	มจธ.	เอง	ผ่านการ

ก�าหนด	Strategic	Research	Theme	7	ด้าน	อาทิ	Sustainable	

Energy	and	Environment		Smart	Healthcare		Smart	Mobility 

เพื่อเน้นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย	รวมถึงก่อให้เกิดการท�างานอย่าง 

บูรณาการในหลายศาสตร์เพื่อตอบโจทย์จริงในแต่ละ	theme	

 อันดับที่สอง	เรามองการสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรวิจัย 

เพื่อก่อให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีความหมาย	 เป็นงาน 

ที่ส�าคัญคนเป็นองค์ประกอบหลัก	 ดังนั้น	 เรามีแผนในการพัฒนา

ศกัยภาพบคุลากรวจิยั	ทัง้ในส่วนการให้ทุนวิจัยส�าหรบับคุลากรวจัิย	

โดยเฉพาะรุ่นเยาว์	ที่จะเป็นฐานก�าลังส�าคัญของ	มจธ.	 ในอนาคต	 

มกีารสร้างสังคมวจิยัรุ่นเยาว์	มกีารสนบัสนนุทนุ	skill	development 

grant	 เพื่อไปฝึกฝนทักษะเพิ่มขึ้น	 สนับสนุนการไปเผยแพร่ 

งานวิชาการ	ทั้งในรูปแบบการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ	

หรือการไปประชุมวิชาการ	

 อนัดบัทีส่าม	เราวางกลไกในการประสาน	ส่งเสรมิ	สนบัสนนุให้

เกดิงานวจิยั	และเกิดการใช้งานวจิยั	ในมมุต่างๆ	ทัง้การใช้ประโยชน์

เชิงพาณิชย์	การถ่ายทอดสู่สังคม	ชุมชน	ผ่านการปรับกระบวนทัพ

ของ	สวนพ.	หรือส�านักงานวิจัย	นวัตกรรมและพันธมิตร	ท�าหน้าที่	

เป็นฟันเฟืองในการประสาน	 ส่งเสริม	 สนับสนุนทุกฝ่าย	 ไม่ว่าจะ

เป็นการส่งข้อเสนอโครงการ	หรอืรายงานความก้าวหน้างานวจัิยต่อ

แหล่งทุนต่างๆ	การดูแลเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา	ความสอดคล้อง

กับกฎหมายหรือระเบียบในส่วนของจริยธรรมวิจัย	 สวนพ.	 จัดท�า	

work	flow	หรือ	working	procedure	ภายในที่ชัดเจนขึ้น	จัดท�า

ระบบทีส่ามารถลดภาระของบคุลากรวจิยัหรอืผูบ้รหิาร	เช่น	ระบบ	

KIRIM	ในการจัดท�าเอกสารและอนุมัติ	ให้เป็นระบบ	online	

	 และอนัดบัสุดท้ายก็คอื	ปัจจบุนัและอนาคต	เราจะเน้นในการ 

รวมพลังเสนอของบประมาณสนับสนุนวิจัยในรูปแบบชุดโครงการ

ขนาดใหญ่	เพือ่ให้ได้ทนุมาท�างานวจัิยทีม่คีณุภาพและมคีวามหมาย	

ซึ่งอาจมาจากโจทย์ของแต่ละ	 theme	หรือ	 โจทย์ย่อยจากแต่ละ	

sub-theme	อีกด้วย

ในอนาคตมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อ 
ตอบโจทย์การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ได้
อย่างไร
	 ในมุมการท�างานของ	มจธ.	 ถือเป็นการท�าวิจัยเพื่อตอบโจทย์ 

การพัฒนาไปสู ่	 Thailand	 4.0	 อยู ่แล้ว	 ด้วยวิสัยทัศน์ของ 

มหาวิทยาลัยท่ีมุ ่งสู ่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีและการวิจัย	 

มุ่งม่ันที่จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทโดดเด่นด้านการวิจัย	

พัฒนาและเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะกับบริบททางเศรษฐกิจ 

และสังคมไทย	 เพื่อสร้างประชาคมไทยท่ีมีความสุข	 และมีพลัง 

การแข่งขันกบันานาชาต	ิมหาวทิยาลยัจะสร้างความเข้าใจให้เกดิขึน้ 

ในสังคม	 ให้ทราบถึงผลประโยชน์	 และผลกระทบของเทคโนโลย ี

ต่อชีวิตและสังคม	 ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีด้วยสติปัญญา 

เพื่อการรักษาสภาพแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ตอบโจทย ์

การพัฒนาไปสู่	Thailand	4.0

เรำรักในกำรท�ำงำนที่ท้ำทำย เรำสร้ำงงำน
ที่มีควำมหมำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้พื้นฐำน กำรท�ำงำนวิจัยประยุกต์

ฝากถงึประชาคมในการผลกัดนัและสนับสนุน
ให้เกิด Entrepreneurial University
มจธ. มีฐาน มีวัฒนธรรมการเป ็น Entrepreneurial  
University ต้ังแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน เรารักในการท�างาน 
ท่ีท้าทาย เราสร้างงานท่ีมีความหมาย ไม่ว ่าจะเป็นการ 
สร้างองค์ความรู ้พื้นฐาน การท�างานวิจัยประยุกต์ หรือ 
การถ ่ายทอดงานวจิัย สู ่ภาคอุตสาหกรรมหรือชุมชน 
ถ้าจะให้ฝากถึงประชาคม คงจะบอกว่า ท�าในส่ิงท่ี มจธ. เป็น 
และเป็นอยู่ คือ การเป็น Pioneer ใช้ความเชี่ยวชาญของเรา 
ให้เกิดประโยชน์ ตอบโจทย์ของประเทศ ของโลก และท�างาน
ให้สนุก

ดร.วรินธร สงคศิริ
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย
“การส่งเสริมงานวิจัยสู่การเป็น Entrepreneurial University”

บทสัมภาษณ์
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Being an entrepreneurial university is how we address 
high-impact research problems. In resolving these research 
problems with significant impact, we need to work together 
with various partners who are not only from the industrial 
sector, but also from business and the government sectors 
in order to extract knowledge and capabilities from a wide 
diverse network to tackle the sizable problems with major 
impact. Managing complex problems with multiple partners 
requires the university to have an ingrained entrepreneurial 
mindset and skills.

The main goal of the university is to produce graduates 
who understand and meet the real requirement/situations, 
as well as having the ability to apply what they learn into 
practice. To achieve this, it is vital that we work with industry 
who will recruit our graduates in the future. In turn, they 
themselves work with the university as they commission 
us to conduct research and provide academic services. 
This mechanism enables lecturers and researchers to work 
with external partners, allowing them to be more insightful, 
adept at solving real problems and thus contributing to the 
economy and society accordingly.

In fact, the university has implemented several supporting 
programs so as to respond to the Thailand 4.0 Policy which 
emphasizes value-based society, innovation and economic 
growth. These include establishing a dedicated agency with 
responsible personnel such as the Research, Innovation 
and Partnerships Office or RIPO. In addition, KMUTT Hatch 
Center and KX were founded to enhance the entrepreneurial 
skills of the students so that they become a more effective 
workforce in the actual job situations. We have also built a 
network of cooperation to accelerate and set up various 
programs to help the researchers to carry out the research 
and innovation that are more practical. We strive to generate 
knowledge that paves the way for the creation for Deep 
Science and Technology.

Working with external agencies has provided us with the 
opportunities to challenge those meaningful economic 
and social issues of the country. I would like to call for more  
collaboration and research work with industry from all 
KMUTT staff, allowing students to work with the private 
sector as much as possible whenever opportunities  
allow. Doing so will help them become more capable and 
skillful. When they graduate, they are ready made to enter 
the private sector and will significantly make a positive  
contribution and impact on the society and the nation as 
a whole.

Interview with

Asst. Prof. Dr. Montira Nopharatana,
Vice President for Industry and Partnerships

“Entrepreneurial University and Industrial Sector”

KMUTT has developed a strategy to strengthen our research 
work and gear this towards becoming an Entrepreneurial 
University by incorporating four features as follows: 

As a first step, we have examined the current expertise of 
KMUTT and developed this into 7 key strategic research 
themes.

Secondly, believing our assets are our people, we have laid 
plans to strengthen our personnel by further developing 
the capabilities of our research staff.

Third, we have also put the necessary support mechanisms 
in place for coordination, promotion and support for  
the use of research, including commercial applications, 
knowledge dissemination to the public and the community. 
This is undertaken by our energetic Research, Innovation 
and Partnerships Office.

Fourthly, the university has been proactive in our efforts to 
attract funding support for large-scale, high impact projects 
to ensure we secure the necessary resources for quality and 
meaningful research work.

In the wake of the university’s vision to pursue technological 
innovation and research excellence, we are determined to 
be a higher education institute with a distinguished role 
in conducting the research, development and technology 
application that best suits the Thai economic and social 
context. With the aim to create a happy and vigorous Thai 
society with a competitive edge in the international arena, 
the university will raise the public awareness about the 
benefits and impacts of technology on life and society. 
Smart adoption of technology will help to safeguard the 
environment and promote sustainable development in 
pursuit of the Thailand 4.0 policy and goals.

KMUTT’s entrepreneurial culture has been deeply ingrained 
in the university since our inception up until the present.  
The university thrives on challenging work and creating 
meaningful tasks, e.g., developing core knowledge,  
undertaking applied research or transferring the research 
to industry or the community. The message for all those 
involved in this work is to remember our evolution and  
be proud to be a pioneer and to harness our expertise in 
the interest of the nation and the world.

Interview with
Dr. Warinthorn Songkasiri
Vice President for Research Strategy

“Becoming an Entrepreneurial University through 
 Research Promotion”

Through the lens of executives
THE WORD
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ธนากร กรุงศรี

ความทรงจ�าสมัยเรียน “บางมด” เป็นอย่างไร

	 สมัยนั้นบางมดไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่มาก	 เลยท�าให้

เราได้เจอกัน	 รู ้จักกันหมด	 ผมจ�าได้ว่าสิ่งที่ผมประทับใจที่สุด 

คือวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอยู่หลังมหาวิทยาลัย	 เราอยู่ตึก	 CB5	 

ถ้าเราเดินไปหน้ามหาวิทยาลัย	 ไม่มีวันไหนที่ไม่มีใครไม่ทักผม	 

เรารู้จักกันทุกภาควิชา	 คณะสถาปัตย์สมัยนั้นอยู่ช้ัน	 8	 เรียกได้ว่า 

สนิทกันเลย	 มีอะไรก็ช ่วยเหลือกันตลอด	 เนื่องจากบางมด 

ค่อนข้างเปิดโอกาส และไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรทีจ่�ากดัมากมาย เรา

จึงรู้สึกมีพื้นที่อิสระทางความคิด และท�าให้เราได้รู้จักกับเพื่อนๆ  

ที่อยู่นอกภาควิชาครับ

“ เมื่อเรามศีักยภาพมากพอ
 เราจ�าเป็นต้องไปช่วยเหลือคนอื่น ”

ผศ. ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล
นักศึกษาเก่า ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 4)
อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  คณะวิศวกรรมศาสตร์

แนะน�าตัว “รุ่นพี่”

	 สวัสดีครับ	ผมชื่อ	ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล หรือ	พี่ตั้มนะครับ 

เป็นนักศึกษาเก่าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมครับ	 (สมัยท่ี 

เข้ามาเรียนปีหนึ่งยังไม่มีใครจบในหลักสูตรนี้เลย)	 เป็นรุ่นท้ายๆ	 

ที่ยังมีการสอบ	 Entrance	 แต่เป็นรุ่นแรกๆ	 ในการบกุเบิก	 CB	 5	

(อาคารเรยีนรวม	5)	ครับ

 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่ มจธ.	มาประมาณ	10	ปีแล้ว	ได้เห็น 

การเปลี่ยนแปลงจากรุ่นต่อรุ่น	 รู้สึกดีใจที่มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่ง 

ในการเชื่อมโยงรุ ่นพ่ี รุ ่นน ้องท่ีอยู ่ ในวิศวกรรมสิ่งแวดล ้อม 

เข้าด้วยกัน	 เนื่องจากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมของเราเป็น 

ภาควิชาเล็กๆ	 ถึงแม้อาจจะห่างกันไปบ้าง	 แต่เรายังสนิทสนมกัน

เป็นครอบครัวใหญ่เหมือนเดิม
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สิ่งที่ ได้เรียนรู้จาก มจธ. ไปปรับใช้
กับการท�างานอย่างไร

	 ผมว่าบางมดของเรา	 สอนผมมาต้ังแต่ปริญญาตรี	 คือเราต้อง 

ลงไปท�างานจริง	 (ไม่ใช่แค่ยืนสั่ง)	 เพื่อให้เข้าใจรายละเอียดงาน 

ทุกอย่างด้วยตัวเองให้ได้	 และไม่ย่อท้อต่อความยากล�าบาก	

นอกจากนี้เม่ือเรามีศักยภาพมากพอ	 เราต้องไปช่วยเหลือคนอื่น	 

ที่เขายังต้องการความช่วยเหลือจากเรา

งานด้านไหนที่คิดว่าน�าไปช่วยเหลือสังคมได้

	 งานวิจัยของผมเน ้นการแก ้ไขป ัญหาด ้านสิ่ งแวดล ้อม	 

สมัยเรียนปริญญาโทและปริญญาเอก	 ผมเน้นไปที่การท�าวิจัย 

เกี่ยวกับเรื่องฝุ่น	 และก็ท�ามาเรื่อยๆ	 จนจบปริญญาเอก	 ผมเก็บ 

ข้อมูลฝุ ่น	 PM
2.5	

มาตั้งแต่ปี	 2545	 ต่อเนื่องมาตลอด	 10	 ปี	 

ตอนที่มาท�างานวิจัยที่ 	 AIT	 ค ่าที่ตรวจวัดได ้ก็สูงมาตลอด	 

แหล่งก�าเนิดหลักของ	 PM
2.5
	 ก็คือ	 รถยนต์	 และการเผาในที่โล่ง

โดยรอบพื้นที่	 กทม.	 หากพูดถึงประเด็นนี้เมื่อ	 17	 -	 18	 ปีที่แล้ว

ไม่มีใครสนใจ	 PM
2.5
	 เลย	 แต่พอมีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่อง	 PM

2.5
 

คนก็เริ่มให้ความสนใจมากขึ้น	 ท�าให้เราค้นพบตัวเองว่า	สิ่งที่เรา

ท�าในอดีตนั้น เป็นการสั่งสมประสบการณ์ ที่ท�าให้สามารถ

ช่วยแก้ไขปัญหาในระดับประเทศ	 ตลอดจนการแก้ปัญหาเรื่อง

โรงงานอุตสาหกรรม	 ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน	 หรือ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	 เป็นต้น	 ปัจจุบันผมเริ่มมีทีมงานและ 

ได้ร่วมท�างานในระดับนิคมอุตสาหกรรม	 ระดับชุมชนขนาดใหญ่	

และมส่ีวนในการผลกัดนันโยบายต่างๆ	ของประเทศอกีด้วย	ดงันัน้ 

งานวิจัยของผมจึงไม่ได้เป็นแค่เพียงท�าวิจัย แต่ผมท�าเพื่อหา 

Best solution ให้ได้

ฝากข้อความจาก “รุ่นพี่” ถึง “รุ่นน้อง”

ส�าหรับน้องๆ ที่ก�าลังศึกษาอยู่หรือก�าลังจะเรียนจบน้ี

ต้องบอกว่า กิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยกับการท�างาน

จริงแตกต่างกันค่อนข้างมาก เราเองต้องมีความพร้อม 

ที่จะไปเผชิญกับอนาคตที่บางครั้งอาจจะโหดร้าย  หรือ

ยุ่งยาก อาจจะมีความรู้สึกเหนื่อย ท้อแท้ แต่การท�างาน

จริงน้ันไม่ได้ยากขนาดที่เราต้องยอมแพ้ เราอาจได้พบ

เส้นทางหน่ึงทีเ่ป็นของเราก็ ได้ ดงัน้ันเราจึงต้องพร้อมใน

การท�างาน แม้เราอาจจะไม่ได้งานทีช่อบ 100 เปอร์เซน็ต์  

แต่ต้องมีบางเปอร์เซ็นต์ท่ีเรารักในงานน้ัน ส่ิงส�าคัญ

ท่ีสุดคือ เราต้องไม่ยอมแพ้ จนถึงที่สุด เพราะมีก�าไร

ในงานทุกอย่าง แล้วเราจะได้รับรางวัลส�าหรับชีวิตเรา

อย่างแน่นอน 
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นักศึกษา	มจธ.	 ร่วมกับ	กลุ่มงานช่วยเหลือ

ทางการเงินแก่นักศึกษา	 ด�าเนินโครงการ	

‘Shield For Heroes’	 รองรับกิจกรรม

ในรูปแบบงานอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคม

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

เชื้อไวรัส	COVID-19

มดอาสา	มจธ.	พร้อมด้วยกลุ่มนักศึกษาผู้น�า	Green	Heart	ร่วมกับ

ศูนย์	EESH	และกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา	จัดท�า 

‘เคร่ืองกดเจลแอลกอฮอล์ชนิดเท้าเหยียบ’	 เพ่ือมอบให้กับชุมชน	

ตลาด	วัด	และมัสยิดรอบมหาวิทยาลัย

ส�านักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ	 มจธ.	 บางขุนเทียน	 

(สทภ.	บางขนุเทยีน)	ร่วมกบั	ศนูย์การจดัการด้านพลงังานสิง่แวดล้อม 

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	 (ศูนย์	 EESH)	 จัด	 ‘กิจกรรม 

ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day)’	 ณ	 มจธ.	

บางขุนเทียน

มจธ.	ร่วมกับนกัศกึษาเก่า	หน่วยงานภาครฐั	และภาคเอกชน	ด�าเนนิ	

‘โครงการระดมทุนจัดหาอาหารช่วยคนว่างงานจากสถานการณ์ 

COVID-19’	 โดยร่วมสนับสนุนอาหารกลางวัน	 และข้าวสาร 

อาหารแห้งให้กับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

มจธ.	 ร่วมกับ	บริษัท	 ซัยโจ	 เด็นกิ	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 และ

ภาคจุลชีววิทยา	 คณะสาธารณสุขศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล 

ส่งมอบระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ และระบบกรอง

อากาศส�าหรับห้อง ‘True Negative Pressure ต้นแบบ’  

ให้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

มดอาสา	มจธ.	น�างบสนบัสนนุและเงนิบรจิาค 

ร่วม	 “ผลิตแอลกอฮอล์ส�าหรับฆ่าเชื้อ” 

ณ	 โรงงานต้นแบบผลิตเอทานอล	 มจธ.	

บางขุนเทียน	 และจัดหาแอลกอฮอล์	 เพื่อ 

ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ต ่างๆ	 

ทั่วประเทศ

บคุลากรจติอาสาในคณะวิทยาศาสตร์	ร่วมใจ

จัดท�า	 ‘Face Shield’	 จากการรวบรวม 

แผ่นใสจากการบรจิาคในโครงการ	“แผ่นใส 

ไม่ใช้แล้วเราขอ #COVID-19”	เพือ่ส่งมอบ

ให้โรงพยาบาลต่างๆ

17 เมษายน 256310 เมษายน 25639 เมษายน 2563

19 เมษายน 2563

20 เมษายน 2563 22 เมษายน 2563

20 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2563
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ส�านักบริหารอาคารและสถานที่	 ร่วมกับ	 

ศูนย์การจัดการด้านพลังงานส่ิงแวดล้อม

ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั	(ศนูย์	EESH) 

จดัโครงการ	‘ปลกูต้นไม้เพือ่กรองฝุน่ละออง

และลดอุณหภูมิภายใน มจธ.’ เนื่องใน 

วันต้นไม้แห่งชาติ	ณ	มจธ.	บางมด

ศูนย์	 EESH	 และส�านักงานบริหารจัดการ

ทรัพยากรกายภาพ	 มจธ.	 บางขุนเทียน	 

ชวนพนกังาน	ชมุชนรอบมหาวทิยาลยั	‘ปลกู

พืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ สร้างความ

มั่นคงทางอาหาร’	 จ�านวน	 32	 แปลง	 ณ	

พื้นที่ภายใน	มจธ.	บางขุนเทียน

มจธ.	 ต้อนรับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	 ร่วมหารือ	 ‘การเตรียม 

ความพร้อมเพือ่สนบัสนนุและรองรบัการผลติวคัซนี COVID-19’ 

น�าเสนอความพร้อมของ	 มจธ.	 ในการเป็นสถานท่ีผลิตวัคซีนให้กับ

ประเทศ	ณ	มจธ.	บางขุนเทียน

มจธ.	ร่วมกับนักศึกษาเก่า	มจธ.	จากการประปานครหลวง	‘จดัหา

อาหารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักศึกษา ประชาชน และ

ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

COVID-19

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม	 มจธ.	

ส่งมอบ	 ‘มดบริรักษ์’	 ชุดระบบหุ่นยนต์ 

ช่วยบุคลากรทางการแพทย์	 ปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัส	COVID-19	ให้กับโรงพยาบาล

รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ผลิต	 ‘บอร์ด
เคลือ่นย้ายผูป่้วยทีม่ชีดุบ�าบดัอากาศส�าหรบัผูป่้วยโรคตดิเชือ้ทาง
เดนิหายใจ’	ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลราชวถิ	ีเพือ่ลดความเสีย่งของ
บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย	ณ	ตึกสิรินธร

กลุ่มนักศึกษาทีม	 ‘Food for Friends’	 โดยการสนับสนุนจาก

สมาคมนักศึกษาเก่า	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 

ในพระบรมราชูปถัมภ์	 และกลุ ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่

นกัศกึษา	ร่วมน�าของบริจาคไปมอบให้แก่นกัศึกษา	มจธ.	ท่ียงัพักอาศัย 

อยู่ในหอพักบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย

24 เมษายน 2563

5 พฤษภาคม 2563 5 พฤษภาคม 2563 8 พฤษภาคม 2563

1 พฤษภาคม 2563

13 พฤษภาคม 2563 16 พฤษภาคม 2563
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ชีวิตในรั้ว มจธ. เป็นอย่างไรบ้าง

ส�าหรับชีวิตมหาวิทยาลัยของผม	 ก็เรียกว่าได้ท�าทุกอย่างครบรส 

นะครับ	 ก็ค่อนข้างแน่น	 เพราะท่ีน่ีมีท้ังวิชาท่ีเป็นทฤษฏี	 และ 

เน้นมากเรือ่งการฝึกปฏบิติั	ให้ได้ลงมอืท�าอย่างครบถ้วน	แต่กจิกรรม

ในมหาวิทยาลัยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีผมให้ความสนใจ	 และได้ร่วมท�า 

ก็คือการเป็นพิธีกรประจ�ามหาวิทยาลัยครับ	 นอกจากเรียนแล้ว	 

ผมใช้เวลาหลังเลิกเรียนมาอยู่ที่	Workshop	 เพื่อศึกษาและค้นคว้า 

ในการท�างานวิจัยต่างๆ	 โดยได้น�าความรู ้ ท่ีได้เรียนมาปรับใช้ 

ซึ่งผมเชื่อว่าการท�าวิจัยนั้นเป็นสิ่งส�าคัญอย่างมาก เพราะ 

งานวิจัยจะสามารถช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป 

ในอนาคตได้ครับ

เริ่มเข้ามาท�างานวิจยัหรือสร้างนวตักรรมได้อย่างไร

ผมมีความสนใจ	ชอบศึกษา	และท�าโครงงานวิทยาศาสตร์	จึงท�าให้

ผมมโีอกาสได้รับคดัเลอืกเข้าศกึษาต่อใน	มจธ.	และได้เป็นนกัศกึษา

ทุนเพชรพระจอมเกล้า ด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะ	 มจธ.	 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมี 

ชือ่เสยีงด้านวศิวกรรมศาสตร์	วทิยาศาสตร์	และเทคโนโลย	ีมอีาจารย์	

และอุปกรณ์ที่สนับสนุนให้เราได้เรียนรู้	 และลงมือท�ามากยิ่งขึ้น	 

ผมจงึสามารถเดนิหน้าสร้างงานวจิยัหรอืนวตักรรมเพือ่เป็นประโยชน์

ได้ต่อไปครับ

ผลงานวิจัย ที่โดดเด่นคืออะไร

ส�าหรับผลงานหลักของผม	ก็คือการพัฒนา	และออกแบบเพื่อสร้าง 

รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กประหยัดพลังงานเพื่อเข้าแข่งขันรายการ	

Shell	 Eco	 Marathon	 ซึ่งเป็นผลงานที่เริ่มท�าร่วมกับเพื่อนๆ	 

ตั้งแต่เข้ามาในช่วงปี	1	ครับ	และล่าสุดที่ได้ท�ากับทีม	คือ	หน้ากาก

อนามัยที่มีระบบสร ้างความดันลบ	 ที่ เข ้าร ่วมการแข ่งขัน	 

Hackathon	ในช่วงของโรคระบาด	COVID-19	นี้ครับ

ความภาคภูมิใจ และประสบการณ์ดีๆ
ที่ ได้จากการท�างานตรงนี้

ส�าหรับความภาคภูมิใจของผม	 คงต้องขอยกให้กับการที่ได้มีโอกาส 

ได้เป็นผู้ริเริ่มสร้างทีมวิจัยส�าหรับพัฒนาและออกแบบเพ่ือสร้าง 

รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กประหยัดพลังงานเพื่อเข้าแข่งขันรายการ	

Shell	 Eco	Marathon	 ท�าให้เราได้เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ	 และ

ได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆ	 ได้ท�างานร่วมกับเพื่อนๆ	 ในทีม	 และได้ 

พาทีมเข้าร่วมการแข่งขันในต่างประเทศ	 ถึง	 2	 ปี	 และยังสามารถ 

คว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ในปีที่	 2	 ครับ	 ซึ่งตรงนี้เป็นประสบการณ ์

สวัสดีครับ.... ผมก้อง ก้องภพ ห์ลีละเมียร
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ความคิดสร้างสรรค์

ช่วยสร้างนวัตกรรมเพื่อ

ประโยชน์ของทุกคนรู้จัก
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ที่คุ้มค่าอย่างมาก	 ทั้งได้เรียนรู้การท�างาน	 การสร้างรถ	 การแก้ไข

ปัญหา	 การท�างานร่วมกัน	 และการท่ีได้ไปแข่งขันในต่างประเทศ

ที่ท�าให้เราได้พบกับทีมอื่นๆ	 จากหลากหลายประเทศ	 ซึ่งเป็น

ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับ	 นอกจากนั้นได้พาทีมเข้า

ร่วมการแข่งขัน Hackathon ที่มีโจทย์การวิจัยในการจัดสร้าง

อุปกรณ์เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

ซึ่งเราสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศจากทางบริษัท	Denso	มาได้	

ซ่ึงตรงน้ีผมเองรู้สึกภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหา	

ให้กับสังคมและประเทศได้ครับ

แรงบันดาลใจในการท�างานแต่ละชิ้น

แรงบันดาลใจหลักของผม	คือ	การได้น�าความรู้และความสามารถ

ที่เรามี เพื่อช่วยเหลือและเป็นประโยชน์ต่อสังคมครับ	ในส่วนของ

รถยนต์ไฟฟ้าเกิดขึ้นจากการที่มีความชอบในรถยนต์เป็นทุนเดิม 

อยูแ่ล้ว	เราจึงอยากทีจ่ะศกึษาและพฒันารถยนต์	โดยมสีิง่ส�าคัญ	คอื

อยากพฒันารถยนต์ทีเ่ป็นมติรต่อโลกของเรามากขึน้	จึงเลอืกพัฒนา

รถยนต์ประหยัดพลังงาน	 โดยผมคิดอยู่เสมอว่า	 เราต้องการเห็นรถ

ที่ออกแบบโดยฝีมือของทีมเราได้ไปวิ่งแข่งขันในสนาม	หรือรายการ

ระดับนานาชาติให้ได้	 ส่วนผลงานหน้ากากอนามัย	 เป็นสิ่งท่ีผม	 

และเพื่อนๆ	 อยากมีส่วนช่วยในช่วงท่ีทุกคนก�าลังเผชิญกับวิกฤต	 

จึงได้ริเริ่มคิดค้นและวิจัยนวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นมา	

น�าความรูจ้ากการเรียน มจธ. ไปประยุกต์ใช้อย่างไร

เราได้น�าความรู้ที่ได้รับจากในห้องเรียน	 และทักษะต่างๆ	 ท่ีได้รับ 

จากการท�ากิจกรรมมหาวิทยาลัยไปปรับใช้กับงานตรงน้ีเยอะมาก 

เพราะงานที่ท�าใช้องค์ความรู้ทางวิชาการเป็นพื้นฐาน	ซึ่งทาง	มจธ. 

มีการเรียนการสอนอย่างเข็มแข็ง เนื้อหาที่ เข ้มข้น และม ี

การฝึกปฏิบัติจริง ท�าให้สามารถน�าไปต่อยอดได้	 รวมถึงยังมี 

วิชาอื่นๆ	 ที่สอนการคิดวิเคราะห์	 การบูรณาการในการประยุกต์ใช ้

ในการวางแผน	 รวมถึงใช้ทักษะ	 Soft	 Skill	 จากการท�ากิจกรรม	 

ไม่ว่าจะเป็นการบรหิารจดัการ	การเป็นผูน้�า	การจัดการปัญหาต่างๆ	

ที่เกิดขึ้น	 การท�างานร่วมกัน	 รวมทั้งการประสานงานกับทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย

คิดว่าอะไรคือปัจจัยในความส�าเร็จ
ของการท�างานด้านนี้

ผมว่าส่ิงส�าคัญเลยคือ ความมุ่งมั่นครับ	 เพราะการท�างานอะไร 

ก็แล้วแต่	 มักเจอปัญหา	 อุปสรรคหลายรูปแบบที่เข้ามาทดสอบเรา

ระหว่างทาง	อย่ากลัวความผิดพลาด	อย่ากลัวความล้มเหลวเพราะ

สิ่งต่างๆ	 เหล่านั้นจะเป็นบทเรียนที่ดีที่สอนเรา	 ไม่ให้ท�าผิดพลาด 

ซ�้าอีก	และสุดท้ายเมื่อเป้าหมายนั้นส�าเร็จ	สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรา 

กค็อื ความภาคภมูใิจในตวัเองในผลงานของเรา แต่สิง่ทีม่ค่ีาทีสุ่ด 

กค็อืประสบการณ์ทีใ่ห้เราได้เรยีนรู ้และหาจากทีไ่หนไม่ได้เลยครบั 

ฝากถึงชาว มจธ. ท่ีสนใจ และอยากเข้ามาท�างาน
ตรงนี้เหมือนก้อง

อยากให้ทุกคนที่ความคิด	 หรือความฝัน	 ชอบอะไรหรืออยากท�า

อะไร	อยากให้ลงมือท�าอย่ากลัวในอุปสรรคใดๆ เตรียมตัวให้พร้อม 

หาโอกาสให้กับตัวเอง	 เพราะโอกาสมีอยู่รอบตัวเราเสมออยู่ที่ว่า 

เราจะมองเห็นและลงมือท�ามากน้อยแค่ไหน	 มจธ.	 ของเราม ี

ความพร้อมท้ังในเรื่องของอาจารย์ผู ้มีความสามารถ	 อุปกรณ์

ต่างๆ	 และทุนต่างๆ	 มากมายที่จะช่วยสนับสนุนทุกคนที่มีความฝัน	

หรือต่อยอดไอเดียให้เกิดขึ้นได้จริงครับ	 สุดท้ายนี้อยากให้ทุกคน 

มาท�างานวิจัยและผลิตผลงานนวัตกรรมที่ไปช่วยแก้ปัญหา 

ให้กับสังคมและประเทศของเรากันนะครับ

13Issue 2 • May 2020



KIRIM คืออะไร 
ระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KMUTT Integrated 
System for Research and Innovation Management: 
KIRIM) เป็นระบบบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ที่ได้จัดซื้อและปรับแต่งมาจากซอฟต์แวร์ Converis ของบริษัท 
Clarivate Analytics และท�างานควบคู่กับท่ีปรึกษาจากบริษัท 
AT-CRIS เพื่อให้การด�าเนินงานการบริหารงานวิจัยและบริการ
วิชาการเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ โดยโครงการน้ีได้เริ่มด�าเนิน

การตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 

KIRIM ช่วยอะไร 
ระบบ KIRIM คือ ระบบท่ีช่วยบริหารการจัดการข้อมูลแบบ 
จัดการกระบวนงาน (workflow management) โดยที ่
ระบบนี้สามารถช่วยการบริหารงานวิจัยได้อย่างคล่องตัว 
เนื่องจากเป ็นระบบบริหารจัดการกระบวนงานวิจัยและ 
งานบริการวิชาการตลอดวงจรของการท�างาน ช่วยสนับสนุน
การบริหารงาน ต้ังแต่ส่งข ้อเสนอโครงการจนถึงการปิด
โครงการ ระบบนี้จะมีผู ้ ใช้งานในหลายระดับ อาทิ อาจารย์  
นักวิจัย ผู ้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนด้านงานวิจัยและ 
งานบริการวิชาการ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถเห็นข้อมูลของ 
องค์กรอยู่บนภาพเดียวกัน ช่วยลดภาระในการรวบรวมและ
จัดการข้อมูลตลอดทั้งกระบวนงาน ทั้งยังช่วยให้การจัดท�า
รายงานภายในองค์กร และการประเมินผลเป็นไปอย่างถูกต้อง
และเรียบร้อย รวมทั้งสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มา
ของข้อมูลได้

ตัวช่วยบริหารจัดการงานวิจัย
และงานบริการวิชาการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ส�านักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
อาคารส�านักงานอธิการบดี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 0-2470-9648 (คุณเจนจิรา) kirim.kmutt.ac.th kirim@kmutt.ac.th

เจนจิรา แก้วศรีเมือง

โครงการที่ต้องด�าเนินการผ่าน KIRIM

1. โครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก
 ทุนงบประมาณด้านวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
 และนวัตกรรม (ทุน ววน.) และทุนอื่นๆ

2. โครงการวิจัยแหล่งทุนภายใน
 ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี และทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก

3. งานบริการวิชาการ (Technical Services)
 งานที่ปรึกษาเดี่ยว และประเภทโครงการ งานรับจ้างวิจัย  
 งานภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
 เพื่อขอยกเว้นภาษี 200% และงานฝึกอบรม
 ประเภท In-House Training
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ได�รับคำชื่นชมในฐานะอาสาสมัครที่อ�ทิศตน ทุ�มเท และเสียสละเวลา
ในการมีส�วนร�วมในการจัดการประชุมว�ชาการนานาชาติประจำป�ของ IFT
โดยทำหน�าที่ทบทวนคัดย�อของนักศึกษาในงานประชุมครั้งนี้
อีกทั้งได�เป�นผู�จัดให�มีการประกวดโปสเตอร�สำหรับนักศึกษาอีกด�วย



The United Nations Volunteers programme (UNV) promotes and 
advances the role of youth in development through volunteerism. 
KMUT T signed an agreement with UNV to develop KMUT T  
students’ capacities and leadership skills in supporting innovations  
and approaches to achieving SDGs. This program would create  
opportunities for KMUTT students to volunteer nationally and  
internationally in a multilateral setting as a model of South-South  
Cooperation and channels for peer/experiential learning and problem 
solving through innovation with ASEAN partners.

So far, there have been 5 KMUTT students joining UNV. They shared their 

experiences as follows:

Kunch Ringrod, fourth year Computer Engineering 
student, Faculty of Engineering: I joined the  
program when I was in the 3rd year at Pulse Lab,  
Indonesia. Volunteerism is my conventional lifestyle.  
One of my intention is to work for an international  
organization with international environment, which 
enables me to apply my expertise, both academic skills 
and essential-skills, to help develop people’s quality of 
life, to know more people, and to have an eye-opening 
experience; especially, in unfamiliar cultural-diversity. 
This is such a unique and extraordinary opportunity 
given only by UNV program….. I learnt many new tools 
and implemented them with the real-world situation. 
Moreover, it was my first time working aboard for a long 
period of time, which improves my maturity and ability 
to work under pressure with time limited.

Job Barallas, a master’s degree student from the 
Philippines studying at Design and planning, 
SoA+D : My six-month assignment as a UN University 
Volunteer for UNESCO brushed up my creativity,  
management and networking skills. Aside all the required 
tasks, I got a more in-depth understanding of how UN 
system works with countries in terms of fulfilling the 
SDGs,….This experience allowed me to be an “unofficial” 
KMUTT ambassador…. I always kept in mind that I should 
embody the values of the university by being professional 
and maintaining my integrity....

“Hard work pays off.” Before coming to Thailand, I had 
a goal of working in the UN. With this program at our 
university, it became a stepping stone for me to continue 
working professionally as a UNESCO consultant.

International Affairs Office (IA)

United Nations
Volunteers (UNV) program

@KMUTTUNVolunteers
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ธนาคาร คุ้มภัย

Entrepreneurial University:

5 SDGs Mega Trend 2020
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมุง่เน้นพฒันานวตักรรมทางการศกึษา  
งานวิจัยท่ีมีผลกระทบสูงในวงกว้างต่อสังคมและประเทศ ท�าให้เกิดคุณค่าที่น�าไปสู่การเปล่ียนแปลงให้สังคมโลกเข้มแข็งและย่ังยืน  
จากผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้ ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของประเทศ และอันดับท่ี 101-200 ของโลก  
จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายความย่ังยืนแห่งสหประชาชาติ  
Times Higher Educations : Impact Ranking 2020 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยทั่วโลกเข้าร่วมกว่า 788 แห่ง โดย มจธ. มีจุดเด่นอยู่ที่ SDG  
เป้าหมายที่ 2: ขจัดความหิวโหย เป้าหมายที่ 6: การจัดการน�า้และสุขาภิบาล และเป้าหมายที่ 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  
ซึ่งสะท้อนถึงการด�าเนินการด้านความย่ังยืนของมหาวิทยาลัยท่ีมุ่งม่ันจะให้เกิดความยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนบน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP for SDGs)

 หนึง่ในการรเิริม่ส�าคญั (Initiatives) ของการขับเคลือ่น มจธ. 

ภายใต้ “สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต” ในด้านการมุ่งสร้าง

นวัตกรรมทีน่�าไปใช้ประโยชน์ได้ (Entrepreneurial University) 

ท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบอย่างกว้าง

ขวางทั่วโลก จึงเป็นเร่ืองจ�าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องปรับตัวให้ทันต่อการ

เปลีย่นแปลง จากข้อมลูของสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่ง

ประเทศไทยเกีย่วกบัแนวโน้มส�าคญัด้านความยัง่ยนืท่ามกลางวกิฤต

อนัเป็นสิง่ทีส่ร้างความท้าทายใหม่ท่ีต่างต้องมีการประเมินความเสีย่ง

และเตรียมรับมือส�าหรับอนาคต ประกอบด้วย

4. การเงินและการลงทุนที่ยั่งยืน (Sustainable Finance and 
Investment) เป็นอกีแนวโน้มส�าคญัด้านการลงทนุทีใ่ห้ความส�าคญั

กบัประเดน็สิง่แวดล้อม สงัคม และบรรษทัภิบาท (ESG Investment) 

ได้รับความสนใจและเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

5. นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน (Technological  
Innovation for Sustainable) มีค�ากล่าวว่า นวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีจะเป็นจุดคานงัดของการสร้างการเปลี่ยนแปลงส�าคัญ 

ในระดับโลกในการแก้ปัญหาวิกฤตสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด

และนวัตกรรมเริ่มถูกน�ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การน�าระบบ

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ หรือ

แม้แต่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างานโดยใช้เทคโนโลยีมากขึ้น 

เช่น Work From Home ที่ทุกคนทั่วโลกต้องร่วมมือกันเพื่อลด 

การแพร่ระบาดของโรค โดยลดการมีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง

 แนวโน้มส�าคญัด้านความยัง่ยืนทีก่�าลังเกิดขึ้นในโลก เป็นส่ิงท่ี 
จะช่วยให้ทุกภาคส่วนได้เข้าใจพลวัตและการเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญ
ของโลก ซึ่งจะเป็นปัจจัยส�าคัญในการน�ามาก�าหนดทิศทางของ
องค์กรธรุกจิในการขับเคลือ่นสูค่วามย่ังยืน และถอืเป็นทศิทางใหม่ 
ท่ี Entrepreneurial University ต้องจับตามอง และส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับความย่ังยืนและสอดคล้องกับ 
วิถี New Normal ท่ีเป็นจุดเปล่ียนของทุกคนบนโลกใบน้ีภายใต้
ความยั่งยืนบนวิถีของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสืบต่อไป

1. ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Business and Human Rights) 
โดยเฉพาะในประเด็นการละเมดิสทิธมินษุยชนในห่วงโซ่อปุทานของ

ธุรกิจ ที่ระบบโลจิสติกส์และเทคโนโลยีท�าให้ต้นน�้าถึงปลายน�้าของ

ธรุกจิมคีวามห่างไกลและยากแก่การควบคมุ โดยรฐับาลไทยประกาศ

แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 

(พ.ศ.2562 - 2565) ถือเป็นแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วย ‘ธุรกิจ

กับสิทธิมนุษยชน’ ฉบับแรกในเอเชีย

2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการก้าวเข้าสู่สังคม
คาร์บอนต�่า (Climate & Low Carbon Society) จากรายงาน 

ขององค์กรอุตุนิยมวิทยาโลก เปิดเผยว่า เฉพาะในปี พ.ศ. 2562 

อุณหภูมิโลกสูงกว่าช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมถึง 1.1 องศาเซลเซียส  

ท�าให ้มีการประเมินกันว ่าผลกระทบจากภัยพิบัติของการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปีนี้จะยิ่งรุนแรงและส่งผลกระทบ

มากขึ้น

3. พลาสติกและการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน (Plastic & 
Circular Economy) กระแส “No Plastic Movement” จาก

นโยบายงดให้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตและ

ร้านสะดวกซ้ือทั่วประเทศ ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 

2563 ทีผ่่านมา ท�าให้มกีารประเมนิกนัว่า ระบบเศรษฐกจิหมนุเวยีน 

ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรสูงสุด จะได้รับการยอมรับจากภาคธุรกิจ 

มากขึ้นเป็นล�าดับ

1 

2

3

4

5
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1.	 ถามตัวเองให้ชัดเจน 

คุณต้องถามตัวเองก่อนว่า คุณจะกินวิตามินเพื่ออะไร 

เช่น การเลือกกินแคลเซียมในกลุ่มกระดูกพรุน เหมาะกับ 

หญิงสูงวัยที่ผ่านการมีบุตร หรือคนวัยทอง วิตามินบีรวม

เหมาะส�าหรับคนท�างานหนัก หรือพักผ่อนน้อย วิตามินซี 

ช่วยสร้างภูมิคุ ้มกันในร่างกายให้ท�างานได้ดีขึ้น หรือ 

วติามนิอช่ีวยชะลอผวิให้อ่อนเยาว์ และกระจ่างใส เป็นต้น 

2.	 หาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้

ถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ ต้องเลือกคนที่น่าเชื่อถือ น่าจะ

เป็นประโยชน์ทีส่ดุ หรอืศึกษาข้อมลูจากเวบ็ไซต์ต่างๆ ทีใ่ห้

ข้อมูลเกี่ยวกับวิตามิน 

3.	 ต้องรู้จักส่วนประกอบส�าคัญของอาหารเสริม	 
	 หรือวิตามินที่จะซื้อ

ศึกษาข้อมูลของส่วนประกอบส�าคัญ และความแตกต่าง

ของสรรพคุณก่อนซ้ือ เช่น วิตามินอี ควรเลือกแบบสกัด

จากธรรมชาติ (d-alpha tocopherol) ซึ่งราคาจะสูงกว่า

แบบสังเคราะห์ (dl-alpha tocopherol) เพราะสามารถ

ดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้รวดเร็วกว่า และมีประสิทธิภาพ

มากกว่า หรือแคลเซียมควรมีส่วนประกอบที่ส�าคัญคือ 

calcium carbonate หรือ calcium citrate ที่มีการ

ดูดซึมได้ดีกว่า 

4.	 ควรเปรียบเทียบยี่ห้อ	

ควรเลือกซื้อโดยพิจารณาเลือกด้วยการเปรียบเทียบ 

ส่วนประกอบ ปริมาณ เพราะบางยี่ห้อมีการตั้งราคาสูง 

และมีความแตกต่างกับยี่ห้ออื่นๆ เพียงแค่ราคาเท่านัน้ 

5.	 เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีการรับรอง

ผลิตภณัฑ์ทีเ่ลอืกซือ้ต้องได้มาตรฐาน ได้รบัการรบัรองจาก

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

6.		อย่าหลงตามกระแส	ตามค�าชวนเชื่อ
	 โดยไม่ศึกษาข้อเท็จจริง	

ไม่ควรเลือกซื้อ เพราะค�าเชิญชวน โฆษณา หรือ เห็นว่า 

ราคาถูกที่สุด โดยเฉพาะอาหารเสริมและวิตามินที่ไม่เป็น 

ที่รู้จัก เพราะของแถมที่ได้มาอาจเป็นสารตกค้าง หรือ 

สารปนเปื้อนที่อาจจะส่งผลท�าให้สุขภาพร่างกายแย่ลงไป

กว่าเดิมอีกด้วย เข้าต�าราเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย 

ณัฐเศรษฐ์ ภิรมย์เศรษฐกุล

ขอบคุณข้อมูลจาก http://woman.teenee.com/health/3233.html

ฉลาดเลือกกับตัวช่วย
เพื่อ

ทางกลุ่มบริการสุขภาพและอนามัย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์
จากเกร็ดความรู้ ในครั้งนี้เพื่อน�าไปใช้ประกอบ 

ในการตัดสินใจเลือกใช้อาหารเสริม หรือวิตามิน
เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดกับร่างกายของท่าน

 ในสังคมปัจจุบัน คนเราต่างใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบ ท�าให้หลายๆ คนไม่มีมีเวลาในการเลือกรับประทานอาหาร 
ท่ีมีประโยชน์มากนัก มักจะเลือกกินแต่อาหารท่ีหาได้สะดวก รวดเร็ว ส่วนเรื่องประโยชน์ต่อร่างกายอาจเป็นส่ิงที่ถูกให ้
ความส�าคัญหลังสุด โดยในปัจจบัุน หมู่คนรักสุขภาพ จึงมีการเลือกใช้อาหารบ�ารุงสุขภาพ ท้ังวิตามินและอาหารเสริม
กันมากขึ้น เพือ่เป็นตัวช่วยในเร่ืองของสุขภาพในด้านต่างๆ หลายคนคงมีค�าถามว่ามีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวางขาย
อยู่มากมายในท้องตลาด ท�าให้เราจ�าเป็นต้องศึกษาถึงประโยชน์ ความเหมาะสม และต้องดูผลข้างเคียงท่ีอาจได้รับด้วย  
เพื่อที่จะได้เลือกอย่างเหมาะสม วันนี้เราจึงมีเคล็ดลับดีๆ มาฝากกัน

สุขภาพ
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ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ กรรณิการ์ ส่องจ้า

 ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ รศ. ดร.วันชัย อัศวภูษิตกุล 

นายธวัชชัย เขียวค�ารพ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

ธนบุรี (มจธ.) และ ผศ. สิทธิชัย วงศ์ธนสุภรณ์ จากบริษัท 

เอ ซี เทค จ�ากัด ได้ร่วมกันออกแบบและผลิต “บอร์ด 

เคลือ่นย้ายผูป่้วยทีม่ชีดุบ�าบัดอากาศส�าหรบัผูป่้วยโรคตดิเชือ้

ทางเดนิหายใจ” เพ่ือลดการแพร่กระจายของเชือ้โรคสูอ่ากาศ 

ชดุอุปกรณ์สามารถถอดประกอบได้ง่าย ใช้ได้ทัง้ในรถพยาบาล 

รถฉุกเฉิน และเตยีงโรงพยาบาล สะดวกในการเคลือ่นย้ายและ

ท�าความสะอาด 

วิศวกรรมเครื่องกล	มจธ.
ผลิตบอร์ดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมชุดบ�าบัดอากาศ
ลดการแพร่กระจายเชื้อโรคมอบโรงพยาบาลราชวิถี 

บุคลากรทางการแพทย์จ�าเป็นต้องมีเครื่องมือและ
อุปกรณ์ส�าหรับการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ
ทางเดินหายใจหรือบุคคลท่ีคาดว่ามีการติดเชื้อ 
อุปกรณ์ดังกล่าวต้องสามารถน�าไปใช้เคล่ือนย้าย 
ผู ้ป ่วยได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย รวมถึง
สามารถควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ 
ท้ังระหว่างการเคล่ือนย้ายจากท่ีพักและระหว่าง
รอรับการรักษา

 ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ กล่าวว่าอุปกรณ์ประกอบด้วย

สามส่วนหลกัๆ คอืส่วนทีจ่ะรองรบัลมหายใจและสารคดัหลัง่ 

จากผู้ป่วยไม่ให้แพร่กระจายออกสู่ภายนอก ส่วนที่จะน�าพา 

อากาศที่ติดเชื้อนี้ เข ้าสู ่ชุดบ�าบัดอากาศและส่วนของ 

การบ�าบดัอากาศ หลักการท�างาน คอื เมือ่ต้องการเคล่ือนย้าย

ผู้ป่วยไปรับการรักษา เราก็จะให้ผู้ป่วยข้ึนไปนอนบนบอร์ดน้ี

หลังจากนั้นก็ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน ท�าการครอบ

ส่วนบนของผู้ป่วยด้วยถุงพลาสติก ต่อท่อลมระหว่างส่วนหัว 

ของบอร์ดเข้ากับเครื่องบ�าบัดอากาศ และจึงเปิดระบบการ 

บ�าบัดอากาศ อากาศที่ออกจากลมหายใจของผู้ป่วย ซึ่งอาจมี 

สารคัดหล่ังอยู ่ด้วยจะถูกดูดเข้าเคร่ืองบ�าบัด เพื่อกักและ 

ท�าลายเชือ้โรคไม่ปล่อยสู่อากาศภายนอก ท�าให้อากาศทีอ่อกมา 

ปลอดจากเชือ้โรค ภายในถงุทีค่รอบส่วนบนอยู ่จะมคีวามดันลบ 

(Negative pressure) ท�าให้ลมหายใจที่ติดเชื้อไม่สามารถ

เล็ดลอดออกมาได้ แต่จะถูกดูดเข้าไปบ�าบัดที่เครื่องบ�าบัด  

ในตวัเครือ่งบ�าบดัจะประกอบด้วย พดัลม หลอด UV Pre-filter 

และ Hepa filter การเลือกพัดลมและ Filter เป็นสิ่งที่ 

ส�าคัญมาก โดยลมต้องกระจายสม�่าเสมอผ่านไส้กรอง ถ้าลม 

แรงเกินไปเชื้อโรคจะหลุดรอดไส้กรองไปได้ แต่ถ้าน้อยเกินไป 

จะไม่สามารถกั้นเชื้อโรคจากถุงที่ครอบส่วนบนได้ และก็จะ

ท�าให้ใช้งานไส้กรองได้ไม่เต็มความสามารถ และเนื่องจาก 

Hepa filter มีราคาแพงจึงต้องเลือกและก�าหนดขนาดให้

เหมาะสม การใช้ Pre filter จะช่วยยืดอายุการใช้งานของ 

Hepa filter ได้ 
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 บอร์ดนี้สามารถน�าไปใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมกับบ�าบัด

อากาศไปด้วย ใช้งานง่าย ผู้ป่วยสามารถหายใจได้ตามปกติ

ไม่รู ้สึกอึดอัด ถุงที่คลุมหลังจากใช้แล้วสามารถถอดเปลี่ยน 

ได้เลย เมือ่ต้องการใช้บอร์ดนีก้บัผูป่้วยรายใหม่ กส็ามารถใช้ได้

ทันทีเพียงเปลี่ยนถุงใหม่ 

 โดยเมือ่วันท่ี 24 เมษายน 2563 ผศ. ดร.มณฑริา นพรตัน์ 

รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ 

มจธ. ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ รศ. ดร.วันชัย อัศวภูษิตกุล  

นายธวัชชัย เขียวค�ารพ และ ผศ. สิทธิชัย วงศ์ธนสุภรณ์  

ได้ส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าวให้โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อลด

ความเส่ียงของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องสัมผัสใกล้ชิด 

กับผู้ป่วย 

Sustainable Bioeconomy
(เศรษฐกิจฐานชีวภาพที่ยั่งยืน)
เน้นการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรแบบยั่งยืน การเกษตร

แม่นย�า (Precision farming) เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

และการแปรรูปอาหาร อาหารสัตว์ วัคซีนสัตว์ อาหารเพ่ือ 

อนาคต (เช่น อาหารส�าหรับผู ้สูงวัย) เชื้อเพลิง วัสดุและ 

เคมีชีวภาพเทคโนโลยีส�าหรับการจัดการ และการใช ้ 

ทรพัยากรชวีภาพอย่างยัง่ยนื (เช่น การจดัการความหลากหลาย 

ทางชวีภาพ และการอนรัุกษ์ระบบนเิวศน์) รวมท้ังการวจิยัและ

ผลิตยาชีววัตถุ (biopharmaceuticals) 

Sustainable Energy and Environment 
(พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน)
เน้นการวิจัยและพัฒนาใน 4 ด้านหลัก ได้แก่

1. พลังงานหมุนเวยีน โดยเฉพาะการใช้ชวีมวลเพ่ือผลติความร้อน 

 และไฟฟ้า ก๊าซชีวภาพ พลังงานจากแสงอาทิตย์ และระบบ 

 อปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง (เช่น ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดจิว๋ (Micro grid) 

  และโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart grid) ตลอดจนระบบ 

 อุปกรณ์กักเก็บพลังงาน (Energy storage))

2. เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยเฉพาะ 

 ด้านการออกแบบอาคาร ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง

3. เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมที่ย่ังยืน ท้ังด้านคุณภาพน�้า คุณภาพ 

 อากาศ และการก�าจัดขยะชุมชน

4. เทคโนโลยีเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 (Climate change) โดยเฉพาะด้านการจ�าลองภูมิอากาศ  

 การจัดการน�้า การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังจากภาค 

 เกษตรและป่าไม้ เป็นต้น รวมท้ังการวิจัยเชิงนโยบายด้าน 

 พลังงานและสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Transformation)
เน้นการวิจัยพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัล

เพื่อรองรับต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนและคุณภาพชีวิต 

ครอบคลมุทัง้คณติศาสตร์ประยกุต์ และการค�านวณเชงิวิทยาศาสตร์

และวิศวกรรม (Computational science and engineering) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ Internet of Things (IoT), Big data 

analytics รวมท้ังบริการผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart services 

and products) 
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7 ประเด็นยุทธศาสตร์วิจัย มจธ.
ประเด็นยุทธศาสตร์วิจัย (Strategic Research Themes) เกิดขึ้นจากความเข้มแข็งทางการวิจัย ผนวกกับความมุ่งมั่นที่จะ

สรา้งผลงานวจิยั พฒันา และนวตักรรมทีม่คุีณภาพและมผีลกระทบสงูตอ่ท้ังภาคอตุสาหกรรม และสงัคม โดยใชก้ารท�างานรว่ม

กันแบบสหสาขา (Multi-disciplinary) เพื่อแก้ปัญหาและโจทย์วิจัยที่ในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น ประกอบด้วย 7 สาขา

Sustainable Mobility
(การเดินทางและขนส่งที่ยั่งยืน)
เน้นการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการวิจัยนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง

กับการเดินทางท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายให้ใช้พลังงานน้อยและ 

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ครอบคลุมเทคโนโลยียานยนต์

คาร์บอนต�า่ โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยรีะบบรางระบบการขนส่ง

อัจฉริยะ (Intelligent transport system) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

และโลจิสติกส์ และความปลอดภัยด้านการขนส่ง รวมท้ังนโยบายและ

แผนที่เกี่ยวข้อง

Innovative Materials, Manufacturing
and Construction
(การผลิตและการก่อสร้างที่ชาญฉลาด)
เน้นการวิจัยและพัฒนาวัสดุ การประยุกต์ใช้วัสดุ และการขึ้นรูปวัสดุ  

(ทั้งโลหะ อโลหะ โพลิเมอร์ และคอมโพสิท) เพื่ออุตสาหกรรมการผลิต 

(เช ่น อุตสาหกรรมยานยนต์) และการก่อสร้าง และในส่วนอ่ืนๆ  

(เช่น พลังงานและสิ่งแวดล้อม) การใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 

ในการผลติและการก่อสร้าง ตลอดจนการบรหิารจดัการระบบและคณุภาพ

การผลิตและการก่อสร้าง

Smart Healthcare
(บริการสุขภาพแบบชาญฉลาด)
เน้นการวจิยัและพัฒนาท่ีบรูณาการเทคโนโลยท่ีีก้าวหน้าหลากหลายสาขา 

เพื่อการวินิจฉัย บ�าบัด ฟื้นฟูและป้องกันโรค และบริการทางการแพทย์  

(เช่น การผลิตยาชีววัตถุโดยโรงงานต้นแบบที่ได้มาตรฐานสากลการผลิต

เซลล์เพ่ือเวชศาสตร์ฟื ้นฟู) รวมท้ังเทคโนโลยีการวินิจฉัยโรคประเภท  

Non-invasive (เช่น bio-imaging, biosensors และ molecular  

diagnostics เป็นต้น) รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ 

ผู้สูงวัย และการพัฒนาทางสมองของเด็ก

Creative and Learning Society 
(สังคมแห่งการเรียนรู้และการสร้างสรรค์)
เน้นการวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (Learning process) ใหม่ๆ 

ด้านศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบ เพื่อมุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และ

การสร้างสรรค์เพื่อกระบวนการเรียนรู้ส�าหรับอนาคต (Future learning) 

และวิถีชีวิตและสังคมแห่งอนาคต (Future society) รวมทั้งการพัฒนา

และการจดัการชมุชน การสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิมบนฐานของวฒันธรรม และ 

การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกับศิลปะและการออกแบบ

 0-2470-9685
 research@kmutt.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
งานยุทธศาสตร์วิจัย
ส�านักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) 

ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์วิจัยท้ัง 7 นี้ ยังมีการแบ่งออกเป็นประเด็น
ยุทธศาสตร์วิจัยย่อย (Sub-theme) อีกจ�านวนหน่ึง เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการวางแผนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไปในทิศทางที่จะสร้าง
ความเข้มแข็งร่วมกันได้อย่างสูงสูด
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 โคเซ็น (KOSEN) เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอีกรูปแบบหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น ท่ีมีเป้าหมาย 
ในการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ (Practical Engineer) เพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ และลงมือผลิตนวัตกรรมได้จริง  
ซึ่งเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก โดยจะรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาผ่านการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเป็น
ระยะเวลา 5 ปี ดังน้ันในช่วงปลายปี พ.ศ. 2561 รัฐบาลไทยจึงได้มีความร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่นในการจัดตั้ง
สถาบันโคเซน็ในประเทศไทย  เพือ่การพฒันาก�าลังคนและเพิม่ขดีความสามารถของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ
และภมิูภาค และไดด้�าเนินการ KOSEN KMUTT ภายใต้การดูแลของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 ส�านักงานห้องเรียนวิศว์ - วิทย์ ผู้รับผิดชอบ KOSEN 
KMUTT ร่วมกับคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ในการพัฒนา
หลักสูตรอนุปริญญาวิศวกรรมอัตโนมัติ (Automation  
Engineering) หลักสูตร 5 ปีที่มีความสอดคล้องกับบริบทของ
สังคมและอุตสาหกรรมในอนาคต โดยเฉพาะอุตสาหกรรม 
เป้าหมายใหม่ (New S-Curve Industry) ของประเทศในด้าน 
Robotics & Automation เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง 
ไปสู่การเป็นดิจิทัล (Digital Transformation) อันจะเป็น 
ส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนสังคมอัจฉริยะ (SMART Society) 
ที่มีความต้องการก�าลังคนเป็นจ�านวนมากในอนาคตอันใกล้

KOSEN 
KMUTT

ติดต่อสอบถาม

0-2470-8386 / 0-2470-8389

ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง

 การจัดการเรียนการสอนของ KOSEN KMUTT มุ่งเน้น 
การพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์ ควบคู่กับการพัฒนากระบวนการคิด ทักษะ
การเรียนรู ้การสรา้งสรรค ์นวตักรรม และภาษาญีปุ่น่ ผ่านการ 
เรียนรู้กับคณาจารย์จาก มจธ. สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น  
รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม โดยนักเรียนจะมี 
โอกาสในการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรม และการท�างานร่วมกับ 
ผูป้ระกอบการ ในพืน้ทีก่ารพฒันาเมอืงนวตักรรม ระบบอตัโนมตั ิ
หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Aripolis) ในโครงการ 
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) เพือ่ใหเ้กดิประสบการณ์
และทักษะที่จ�าเป็นจากบริบทในภาคอุตสาหกรรมจริง ซึ่งจะ 
สนับสนุนให้ผู้ส�าเร็จการศึกษามีความพร้อมในการเรียนรู้ 
พัฒนาตนเอง และท�างานตามเป้าหมายของโครงการต่อไป

ส�านักงานห้องเรียนวิศว์ - วิทย์
esc@mail.kmutt.ac.th KOSENKMUTT
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 เป็นท่ีทราบกันดีว่าประเทศไทยเราก�าลังเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนได้พยายามส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใน 
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรม  
เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และน�าพา
ประเทศไปสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่ได้ในที่สุด

 สถาบนัการศกึษามสีว่นส�าคัญในพัฒนาทกัษะแรงงานไทย
ยุคใหม่ โดยเป็นต้นแบบในการน�าเทคโนโลยีมาเพื่อแก้ปัญหา
หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เช่น การสแกน 
QR Code แทนการเช็กชื่อนักศึกษาท�าให้มีเวลาส�าหรับการ
ท�ากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ในห้องเรียนมากข้ึน หรือสร้าง 
การมีส่วนร่วมในห้องชั้นเรียนด้วยแอปพลิเคชันต่างๆ แทน 
การสอนแบบบรรยายโดยทั่วไปท่ีเน้นการส่ือสารแค่ทางเดียว 
ตวัอยา่งเลก็ๆ เหลา่นีส้ะท้อนให้เหน็วา่บุคลากรดา้นการศึกษา
ควรใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากข้ึน
ในยุค Thailand 4.0 

 ทีมพัฒนาและบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
(Education Technology Development and  
Integration Support) หรือ ETS หนึ่งในหน่วยงานของ 
มจธ. ที่มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมการน�าเทคโนโลยี 
มาใช้งานเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งเน้น 
การเผยแพรค่วามรู ้ขา่วสาร เก่ียวกับการน�าเอาเทคโนโลยี
ที่ช่วยอ�านวยความสะดวกกับการเรียนการสอน เช่น 
โปรแกรม แอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย 
ในตา่งประเทศ สามารถใชง้านผา่นเครือ่งมอือิเลก็ทรอนกิส์
ที่ ใช้งานกันในชีวิตประจ�าวัน เช่น โทรศัพท์มือถือ 
คอมพิวเตอร์ แทบเล็ต ฯลฯ และที่ส�าคัญเป็นเทคโนโลยี
ที่ใช้งานไม่ยุ่งยากจนเกินไปเหมาะสมกับการน�าไปปรับใช้
กับการศึกษาในทุกระดับ
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	 ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา	 ETS	 ได้จัดการอบรม 
เพื่อให้ความรู้	แนะนำาการใช้งาน	โปรแกรม	และแอปพลิเคชัน 
ต่างๆ	 ที่เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน 
การสอนให้กับทั้งอาจารย์และบุคลากร	 มจธ.	 หลากหลาย
หลักสูตร	 ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ	
Gamfication	 การสร้างแบบฟอร์มเก็บข้อมูลออนไลน์ด้วย	
Kwiksurveys	 ฯลฯ	 รวมไปถึงจัดอบรมแนะนำาการใช้เทคนิค
ใหม่ๆ	 ที่จะทำาให้ห้องเรียนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น	 เช่น	
หลักสูตร	 Active	 Presenter	 การผลิตสื่อวิดีโอเพื่อการเรียน
การสอน	เป็นต้น	โดยหวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเหล่านี้ 
จะนำาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะการเรียน
การสอนของแต่ละคน	 ผลลัพธ์ที่ได้นอกจากจะให้ประโยชน์
ในด้านการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ให้สนุกสนานมาก 
ยิง่ข้ึนแลว้	ยงัเป็นแบบอยา่งทีเ่ป็นรปูธรรมใหก้บันกัศึกษา	มจธ.	
ได้เห็นการนำาเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้จริง	 ช่วยกระตุ้นให้
นักศึกษาเกิดทักษะด้านการเรียนรู้นวัตกรรม	 ด้านสารสนเทศ
สื่อสารและเทคโนโลยี	 ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณลักษณะบัณฑิตที่ 
พึงประสงค์ของ	มจธ.	อีกด้วย

คน มจธ.
มจธ.

ดร.อมรรัตน� วัฒนล้ำเลิศ
บุคลากรสำนักงานว�จัยนวัตกรรมและพันธมิตร 

ของ คืออะไร

ผศ. สุชาดา ไชยสวัสดิ์ 
ผู�ช�วยรักษาการผู�อำนวยการศูนย� EESH

รศ. ดร.ยศพงษ� ลออนวล
ผู�ช�วยอธิการบดีฝ�ายพัฒนาความยั่งยืน

มุ�งเน�นการสร�างสรรค�ผลงานว�จัย
ที่นำไปใช�ประโยชน�เพ�่อสังคมชุมชนได�จร�ง

“งานว�จัยที่สามารถนำองค�ความรู�
 มาต�อยอดและประยุกต�ใช�งานได�จร�ง
 กับสังคมไทยและโลก”

ผศ. ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร�
ประธานสภาคณาจารย�และพนักงาน มจธ.

“สรรสร�างงานว�จัยจากห�องแลป
 สู�อ�ตสาหกรรมและชุมชน”

“มุ�งเน�นการสร�างสรรค�
 ผลงานว�จัยที่นำไปใช�ประโยชน�
 เพ�่อสังคมชุมชนได�จร�ง”

“งานว�จัยเชิงลึก ตอบโจทย�ผู�ใช�งานจร�ง
 สร�าง impact ต�อ ประเทศ”

“เชี่ยวชาญงานว�จัยเชิงลึก พัฒนางาน
 เพ�่อยกระดับคุณภาพชีว�ต ตอบโจทย�
 ความต�องการ ใช�งานได�จร�ง”

ดร.ปภาพ�ต หิรัญสิร�สวัสดิ์
รักษาการผู�อำนวยการสำนักงานว�จัย
นวัตกรรม และพันธมิตร

นางสาวภรณ�วรัตน� สุว�ชาชนันทร� 
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

“งานว�จัยเพ�่อสังคมที่เป�นประโยชน�
 และช�วยเหลือส�วนรวมในทุกระดับ”

นายว�ร�ยะ ปาลวัฒน�
นักศึกษาภาคว�ชาว�ศวกรรมไฟฟ�า
คณะว�ศวกรรมศาสตร�

“มจธ. มีความโดดเด�นในการ
 สร�างงานว�จัยที่มีผลกระทบสูง
 เพ�่อตอบโจทย�ความยั่งยืน
 บนโลกใบเดิมที่ดีข�้น”

คุณอารยา ศร�บัวบาน
บุคลากร สำนักหอสมุด

คุณณัฏฐา รักการดี
บุคลากร สถาบันว�ทยาการหุ�นยนต�ภาคสนาม

“ผนึงกำลังร�วมมือกับพันธมิตร
 สร�างผลกระทบที่ดีต�อสังคม”

คุณว�สาข� ถนอมทรัพย�
บุคลากรสำนักเคเอกซ�

“งานว�จัยที่สามารถนำไปใช�
 แก�ป�ญหาได�จร�งและตรงจ�ด
 ตอบโจทย�ความต�องการของ
 ผู�ประกอบการและภาคอ�ตสาหกรรม”

คิดว�า จ�ดเด�นงานว�จัย

“งานว�จัย มจธ. สามารถ
 นำไปใช� ได�จร�ง ในสังคม
 ไม�เป�นงานว�จัยข�้นหิ�ง”

	 ไม่เพียงแต่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 
มีความรู้	 ความสามารถออกไปเป็นแรงงานที่มีสมรรถนะสูง
ตามความต้องการของตลาดแรงงานเท่านั้น	มจธ.	ยังมีพันธกิจ
ในการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
และสังคมบนฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกด้วย	 ซึ่ง	 ETS	 
ได้ขานรับนโยบายดังกล่าวของทางมหาวิทยาลัย	 โดยได้จัด
อบรมให้กับหน่วยงานภายนอก	 เพราะในสภาวการณ์ปัจจุบัน
และอนาคต	การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการการศึกษาเป็น 
สิง่ทีไ่มอ่าจหลกีเลีย่งได	้คร	ูอาจารยใ์นทกุระดบัการศกึษาจะตอ้ง 
ยอมรับความเปล่ียนแปลง	 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอน 
เรียนรู้เทคโนโลยี	 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ต่างๆ	 แล้วนำามา 
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของห้องเรียนในแต่ละสถาบัน	
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนโดยยึดผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง	 
ซึ่งที่ผ่านมา	ETS	 ได้จัดการอบรมให้แก่หน่วยงานและสถาบัน
การศกึษาตา่งๆ	มากมาย	เชน่	คณะวทิยาศาสตร	์มหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 โรงเรียนหลวงพ่อปราง
คลองด่านอนุสรณ์	วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก	ฯลฯ

เพราะเทคโนโลยียังคงก้าวหน้าไปในทุกๆ วัน ETS จึงไม่หยุดย้ังท่ีจะแสวงหาเทคโนโลยี รวมไปถึงเทคนิค วิธีการจัดการ 
ความรู้รูปแบบใหม่ในยุค Thailand 4.0 มาเผยแพร่ให้กับสาธารณชนอย่างต่อเน่ืองในคอลัมน์ Technology Review  
บนเว็บไซต์ ets.kmutt.ac.th ซึ่งไม่ได้จำากัดผู้ใช้งานว่าจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม มจธ. เท่าน้ัน แต่ไม่ว่าจะอยู่พื้นท่ี
ไหน หรือเป็นบุคลากรด้านการศึกษาในระดับใดก็เข้ามาใช้งานได้ฟรี เพียงสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ (สำาหรับบุคคลภายนอก) โดยใช้ 
อีเมลส่วนบุคคลท่ีสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ จาก ETS ในการสมัคร เพียงเท่าน้ีก็สามารถศึกษาวิธีการใช้งาน
โปรแกรม แอปพลิเคชันต่างๆ รวมถึงคำาแนะนำาเพื่อนำาไปปรับใช้กับห้องเรียนจริงได้อย่างเหมาะสม หรือติดตามข้อมูล ข่าวสาร 
อัปเดตความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ ETS ตั้งใจนำาเสนอเพื่อเป็นประโยชน์ในกับพัฒนาการศึกษาได้ที่ facebook.com/etskmutt
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 เพ�่อสังคมชุมชนได�จร�ง”

“งานว�จัยเชิงลึก ตอบโจทย�ผู�ใช�งานจร�ง
 สร�าง impact ต�อ ประเทศ”

“เชี่ยวชาญงานว�จัยเชิงลึก พัฒนางาน
 เพ�่อยกระดับคุณภาพชีว�ต ตอบโจทย�
 ความต�องการ ใช�งานได�จร�ง”

ดร.ปภาพ�ต หิรัญสิร�สวัสดิ์
รักษาการผู�อำนวยการสำนักงานว�จัย
นวัตกรรม และพันธมิตร

นางสาวภรณ�วรัตน� สุว�ชาชนันทร� 
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

“งานว�จัยเพ�่อสังคมที่เป�นประโยชน�
 และช�วยเหลือส�วนรวมในทุกระดับ”

นายว�ร�ยะ ปาลวัฒน�
นักศึกษาภาคว�ชาว�ศวกรรมไฟฟ�า
คณะว�ศวกรรมศาสตร�

“มจธ. มีความโดดเด�นในการ
 สร�างงานว�จัยที่มีผลกระทบสูง
 เพ�่อตอบโจทย�ความยั่งยืน
 บนโลกใบเดิมที่ดีข�้น”

คุณอารยา ศร�บัวบาน
บุคลากร สำนักหอสมุด

คุณณัฏฐา รักการดี
บุคลากร สถาบันว�ทยาการหุ�นยนต�ภาคสนาม

“ผนึงกำลังร�วมมือกับพันธมิตร
 สร�างผลกระทบที่ดีต�อสังคม”

คุณว�สาข� ถนอมทรัพย�
บุคลากรสำนักเคเอกซ�

“งานว�จัยที่สามารถนำไปใช�
 แก�ป�ญหาได�จร�งและตรงจ�ด
 ตอบโจทย�ความต�องการของ
 ผู�ประกอบการและภาคอ�ตสาหกรรม”

คิดว�า จ�ดเด�นงานว�จัย

“งานว�จัย มจธ. สามารถ
 นำไปใช� ได�จร�ง ในสังคม
 ไม�เป�นงานว�จัยข�้นหิ�ง”



กนกพร อยู่อ�าไพ / อารยา ศรีบัวบาน

อยู่ในช่วงเก็บตัวหน่อยๆ เว้นระยะทางทางกายภาพกับเพ่ือนๆ ไปนิด “อยากเที่ยวววว”  
น่าจะเป็นส่ิงท่ีทุกคนเฝ้าฝันกันอย่างแน่นอน วันน้ีเราเลยขอน�าเสนอการท่องเท่ียว 
แบบปลอดภัยสุดๆ แถมไม่ต้องเสียเงินอีกด้วย กับโปรแกรมอัจฉริยะที่พาเราไปส�ารวจโลก 
ได้ง่ายๆ อย่างเจ้า “Google Earth” มาดูกันว่าไปอย่างไรและมีที่ไหนน่าสนใจกันบ้าง

Editor’s Picks
ฟีเจอร์ยอดนิยมที่คัดสรรมาจาก
ทีมผู้พัฒนา

Games
ตอบปัญหาเกี่ยวกับโลกที่มีวิว และภาพ
สวยๆ ให้เราได้ส�ารวจกัน

Layer
ให้เราได้ส�ารวจการเปลี่ยนแปลง
และวิกฤตการณ์ต่างๆ ของโลก 

STREET VIEW
ฟีเจอร์เด็ดที่จะพาเราไปส�ารวจโลกง่ายๆ 
ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ อินเดีย 
เกาะต่างๆ หรือแม้กระทั่งโลกใต้ทะเลก็ไปได้

Nature
ส�ารวจสถานที่ตามแหล่งธรรมชาติ
ที่สวยอย่าบอกใคร
Culture
วัฒนธรรมของชาวโลกก็มีให้คุณ
ได้เรียนรู้กัน

Travel
พาคุณไปพบกับสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต
ทั่วโลกแบบ 3 มิติกันเลย 
Education
เกร็ดความรู้ที่ให้คุณได้ส�ารวจโลกไป
พร้อมๆ กัน

 หลายคนคงรู้จัก Google Earth กันแล้วว่าเป็นเหมือนโลกเสมือนที่จะให้เราได ้

ส�ารวจกันง่ายๆ เพียงแค่ค้นหาสถานที่ที่อยากไป วันนี้เราจะมาน�าเสนอฟีเจอร์เด็ด 

ที่พาให้คุณได้เที่ยวอย่างสมใจในช่วงนี้ด้วยฟีเจอร์ Voyager หรือนักเดินทางกัน

 ก่อนอื่น มาลองเข้าไปที่ นักเดินทาง (Voyager) กันเลย ในหน้านี้เราจะพบกับ 

ความตื่นตามากมาย

ท่องไปในโลกกว้างด้วยปลายนิ้ว

เห็นไหมว่าอยู่บ้าน กเ็ที่ยวได้ง่ายๆ ไม่เสียเงิน
แถมได้ความรู้อีกด้วย พร้อมแล้วก็ไปทัวร์กันเลย
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กลุ�มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ�และการตลาด (สำนักงานอธิการบดี)

126 ถนนประชาอ�ทิศ แขวงบางมด เขตทุ�งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
0 2470 8000 0 2427 8595 

ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุร�

pr@kmutt.ac.th

KMUTT
Transformation

Organization

ปรับเปลี่ยน มจธ. พร�อมรับมือความเปลี่ยนแปลง
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