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จากวิิสััยทััศน์์ของมหาวิิทัยาลััยเทัคโน์โลัยีพระจอมเกล้ัาธน์บุุรี ทีั�มี 

จุดมุ�งหมายใน์การเป็็น์ “มหาวิิทยาลััยวิิทยาศาสตร์์ แลัะเทคโนโลัยี ที�ม่�ง
พััฒนานวัิตกร์ร์ม ทางการ์ศึกษา การ์วิิจััย ควิามคิดสร้์างสร์ร์ค์ แลัะ
ควิามเป็็นผู้้้ป็ร์ะกอบการ์ ทำาให้เกิดค่ณค�า นำาไป็ส้�การ์เป็ลีั�ยนแป็ลังให้
สังคมโลักเข้้มแข็้งแลัะยั�งยืน” นั์�น์ ซ่ึ่�งหน่์�งใน์กลัยุทัธ์ทีั�สัำาคัญ เพ่�อให้ มจธ. 

สัามารถดำาเนิ์น์งาน์ได้ตามวิิสััยทััศน์์ก็คือ “เครื์อข้�ายแลัะพัันธมิตร์” 

มจธ. มุ�งเน้์น์การพัฒน์าควิามร�วิมมือกับุหน์�วิยงาน์ภาครัฐ แลัะ

เอกชน์ ทัั�งใน์แลัะต�างป็ระเทัศ สัร้างเครือข�ายควิามสััมพัน์ธ์ระหวิ�าง

มหาวิิทัยาลััยกับุนั์กศ่กษาเก�า โดยอาศัยการสัร้างป็ฏิิสััมพัน์ธ์ทีั�

ก�อให้เกิดการเรียน์ร้้บุน์พ่�น์ฐาน์ของการสัร้างป็ระสับุการณ์์ แลัะ

การใช้ควิามร้้อย�างมีป็ระสิัทัธิภาพ เพ่�อสั�งเสัริมให้มหาวิิทัยาลััย 

มีศักยภาพทัางด้าน์วิิชาการแลัะการวิิจัย เพ่�มควิามสัามารถใน์การ

ดำาเนิ์น์งาน์ทีั�ตอบุโจทัย์ แลัะแก้ปั็ญหาให้กับุป็ระชาชน์ ชุมชน์ สัังคม

แลัะป็ระเทัศชาติได้อย�างมีป็ระสิัทัธิภาพมากยิ�งข้�น์ ด้วิยควิามร�วิมมือ

ของภาคีเครือข�าย แลัะพัน์ธมิตรของมหาวิิทัยาลััยทีั�มีีควิามเข้มแข็ง

อย�างต�อเนื์�อง แลัะยั�งยืน์

 Regarding the vision of King Mongkut’s 

University of TechnologyThonburi with the objective 

of becoming “a science and technology university 

which is committed to developing educational 

innovation, research, creativity and entrepreneurship 

to create a strong and sustainable society”,one of the key 

strategies that enable KMUTT to operate in accordance 

with its vision is “Alliances and Partnerships”. 

 KMUTT focuses on developing cooperation with 

government agencies and private sectors nationally and 

internationally, as well as building a network between the 

University and alumni by creating “Interaction” that brings 

about “Interaction Generates Knowledge” on the basis 

of “Creating, Sharing and Using knowledge” in order to 

promote the University’s academic and research potential, 

as well as increase the operational ability that meets and 

efficiently solves problems for people, communities, society 

and the nation through strong, continuous and sustainable 

cooperation with the University’s alliances and partnerships.

KMUTT PARTNERSHIP: Join forces together with partner 
networks to meet social needs.

THE WORD

กองบรรณาธิิการ 

บทสััมภาษณ์

ศ. ดร.บุุญเจริญ ศิริเนาวกุุล
ประธานเจ้้าหน้าที่่�บริหารสำำานักเคเอกซ์์

ความเป็็นมาของ “KX” 
จุุดเร่ิ่�มต้้นของการิ่ก่อต้้�งอาคาริ่ใจุกลางเมืองแห่่งน้�ท้ี่�ม้ชืื่�อว่่า“อาคาร 
เคเอกซ์์” เป็็นการิ่ต้อ่ยอดมาจุากเด่มท้ี่� มจุธ.  ม้ศููนยบ์ร่ิ่การิ่การิ่ศูกึษา
ในเมอืง (Bangkok Code) ดำาเน่นการิ่โดยคณะสถาป็ตั้ยกริ่ริ่มศูาสต้ริ่์
และการิ่ออกแบบ เพืื่�อเป็็นพืื่�นท้ี่�สำาห่ร้ิ่บการิ่ป็ริ่ะสานคว่ามร่ิ่ว่มมือและ
แสดงผลงานของมห่าว่่ที่ยาล้ย การิ่สริ่้างอาคาริ่เคเอกซ์์ในชื่่ว่งต้้น 
ม้คำาสำาค้ญ คือการิ่เป็็น “Open Collaboration Platform” โดยม้ 
เป้็าห่มายในการิ่นำาคว่ามรู้ิ่และนว้่ต้กริ่ริ่มของมห่าว่่ที่ยาล้ยไป็ใช้ื่จุร่ิ่งใน
ภาคอุต้สาห่กริ่ริ่ม ผ่านกลไกการิ่แลกเป็ล้�ยนที่างคว่ามรู้ิ่ต้ามชืื่�ออาคาริ่ 
“Knowledge Xchange” ด้านว่่ที่ยาศูาสต้ร์ิ่และเที่คโนโลย้ของ มจุธ. 

ปั็จุจุุบ้นว่่ส้ยท้ี่ศูน์ของเคเอกซ์์ คือ “การเป็็น Innovation and 
Entrepreneurship ท่ี่�ด่ีท่ี่�สุุดีในป็ระเที่ศไที่ยในการขัับเคล่ื่�อน 
การพััฒนานวััตกรรม ผ่่านกลื่ไก Open Innovation แลื่ะการ
แลื่กเป็ล่ื่�ยนเร่ยนร้� (Knowledge Exchange for Innovation) 
เพ่ั�อเพ่ั�มข่ัดีควัามสุามารถที่างการแข่ังขัันแลื่ะการพััฒนาท่ี่�ยั�งย่น
ขัองป็ระเที่ศไที่ย”

“Knowledge Xchange ใจกลางเมือง  
พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสานความร่วมมือ 
สู่การสร้างนวัตกรรม บ่มเพาะผู้ประกอบการ และ
ยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน”

Kmu tt                             Partnershi p
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แนวทางกุารดำาเนินงาน และกุลยุุทธ์์สำำาคัญ
ของเคเอกุซ์์
การดีำาเน่นงานขัองเคเอกซ์์ เพืื่�อสร้ิ่างคว่ามเข้มแข็งที่างเที่คโนโลย้
และนว้่ต้กริ่ริ่มให้่ก้บผู้ป็ริ่ะกอบการิ่ขนาดกลางและขนาดเล็ก และ
สน้บสนุนการิ่พ้ื่ฒนาผู้ป็ริ่ะกอบการิ่ริ่ายให่ม ่โดยใช้ื่เที่คโนโลย้เป็็น
ฐาน (Technology-based startups) โดยการิ่พ้ื่ฒนาริ่ะบบน่เว่ศู
นว้่ต้กริ่ริ่ม (Innovation system) ผ่านคว่ามริ่่ว่มมืออย่างใกล้
ช่ื่ดริ่ะห่ว่่างมห่าว่่ที่ยาล้ย องค์กริ่ภาคร้ิ่ฐ และเอกชื่น ที่ำาห่น้าท้ี่�
เป็็นศููนย์กลางของมห่าว่่ที่ยาล้ยในการิ่ดำาเน่นการิ่เสมือนสะพื่าน
เชืื่�อมบุคลากริ่ภายในก้บห่น่ว่ยงานภายนอก ต่้ดต่้อป็ริ่ะสาน
งานก้บอุต้สาห่กริ่ริ่ม และสริ่้างบริ่ริ่ยากาศูที่้�ก่อให้่เก่ดการิ่สริ่้าง
นว้่ต้กริ่ริ่ม มุ่งเน้นกลุ่มเป้็าห่มายภาคอุต้สาห่กริ่ริ่ม SMEs และ
ผู้ป็ริ่ะกอบการิ่ริ่ายให่ม่  Startup ท้ี่�อาศู้ยนว้่ต้กริ่ริ่มเป็็นต้้ว่ 
ข้บเคลื�อน (Innovation driven entrepreneur) ให่ส้ามาริ่ถเข้ามา 
ร้ิ่บคว่ามรู้ิ่ และการิ่ถ่ายที่อดป็ริ่ะสบการิ่ณ์จุากผู้เช้ื่�ยว่ชื่าญ ด้ว่ย
การิ่เชืื่�อมองค์คว่ามรู้ิ่จุากห่ลายห่น่ว่ยงาน ช่ื่ว่ยให้่ผู้ป็ริ่ะกอบการิ่
ริ่ายให่ม่ของไที่ยแข็งแกร่ิ่ง และเพ่ื่�มข้ดคว่ามสามาริ่ถการิ่แข่งข้น 
ข้บเคลื�อนริ่ะบบนว้่ต้กริ่ริ่มท้ี่�ม้คุณค่าและม้คว่ามห่มายต่้อการิ่
พ้ื่ฒนาเศูริ่ษฐก่จุ ส้งคมของป็ริ่ะเที่ศูชื่าต่้ต่้อไป็

จุากว่่ส้ยท้ี่ศูน์ข้างต้้นก่อให้่เก่ด “พัันธก่จ 3 ดี�าน” ได้แก่ 

   เป็็นต้้ว่เร่ิ่งในการิ่สริ่้างคว่ามเข้มแข็งที่างเที่คโนโลย้และ
นว้่ต้กริ่ริ่มให้่ก้บผู้ป็ริ่ะกอบการิ่ขนาดกลางและย่อมให้่สามาริ่ถ
ป็ร้ิ่บต้้ว่ต่้อคว่ามเป็ล้�ยนแป็ลงที่างเที่คโนโลย้ และร้ิ่กษาข้ดคว่าม
สามาริ่ถที่างการิ่แข่งข้นได้ 

      พ้ื่ฒนาริ่ะบบน่เว่ศูนว้่ต้กริ่ริ่มท้ี่�เข้มแข็ง ส่งเสร่ิ่มการิ่เต่้บโต้
ของ startups ด้ว่ยการิ่สน้บสนุนการิ่เข้าถึงแห่ล่งทุี่น เที่คโนโลย้ 
โอกาสที่างการิ่ต้ลาดและที่ร้ิ่พื่ยากริ่ท้ี่�จุำาเป็็น 

            การิ่เป็็นกลไกสำาค้ญในการิ่นำาผลงานว่่จุ้ยของมห่าว่่ที่ยาล้ย
ไป็ใช้ื่ป็ริ่ะโยชื่น์ในภาคเศูริ่ษฐก่จุ และส้งคมอย่างม้ป็ริ่ะส่ที่ธ่ภาพื่

1

2

3

กลื่ยุที่ธ์ขัองเคเอกซ์์ท้ี่�สร้ิ่างคว่ามได้เป็ร้ิ่ยบในการิ่สร้ิ่างคว่าม
ร่ิ่ว่มมือ และที่ำาให้่เริ่าสามาริ่ถดำาเน่นงานต้ามพ้ื่นธก่จุได้น้�น 
ป็ริ่ะกอบด้ว่ย

ป็ระการแรก “ควัามพัร�อมแลื่ะควัามมุ่งมั�น” มจุธ. ม้คว่ามมุ่งม้�น 
ผล้กด้น และที่ำางานท้ี่�ถูกต้้อง ม้คว่ามช้ื่ดเจุนในเป้็าห่มาย และ
พื่ร้ิ่อมทุ่ี่มเที่สริ่ริ่พื่กำาล้งในการิ่ดำาเน่นงานผ่านกลไกต่้าง ๆ เพืื่�อ
เป็็นท้ี่�รู้ิ่จุ้กในห่มู่ของผู้ป็ริ่ะกอบการิ่ SMEs Startup และ Social 
Enterprise  ท้ี่�ที่ำาให้่เก่ดการิ่พ้ื่ฒนาศู้กยภาพื่และสมริ่ริ่ถนะของ 
ผู้ป็ริ่ะกอบการิ่ให้่ได้มากท้ี่�สุดอย่างเต็้มกำาล้งคว่ามสามาริ่ถ

ป็ระการท่ี่�สุอง “ควัามเช่ี่�ยวัชี่าญ แลื่ะป็ระสุบการณ์์ขัอง
บุคลื่ากร มจธ.” เริ่าเป็็นส่ว่นห่นึ�งของ มจุธ. ท้ี่�ม้ชืื่�อเส้ยง   ได้ร้ิ่บ
การิ่ยอมร้ิ่บจุากท้ี่�งในและต่้างป็ริ่ะเที่ศู ม้อาจุาริ่ย์ น้กว่่จุ้ย และ
บุคลากริ่ของมห่าว่่ที่ยาล้ยท้ี่�ที่ำางานร่ิ่ว่มก้บภาคอุต้สาห่กริ่ริ่มมา
อย่างยาว่นาน ม้คว่ามพื่ริ่้อมในการิ่ที่้�จุะถ่ายที่อด แลกเป็ล้�ยน
องค์คว่ามรู้ิ่  และส่งต่้อป็ริ่ะสบการิ่ณ์ ริ่ว่มท้ี่�งม้เครืิ่อข่ายพ้ื่นธม่ต้ริ่
ท้ี่�เข้มแข็ง เพืื่�อสน้บสนุนและให้่คว่ามช่ื่ว่ยเห่ลือแก่ผู้ป็ริ่ะกอบการิ่
ในด้านต่้างๆ

และกลื่ยุที่ธ์สุุดีที่�าย ค่อ “บุคลื่ากรขัองเคเอกซ์์ทุี่กคน” ห่น้าท้ี่�
ห่ล้กของคนเคเอกซ์์คือ การิ่สร้ิ่างบริ่ริ่ยากาศู และสภาพื่แว่ดล้อม
ท้ี่�ที่ำาให้่เก่ดนว้่ต้กริ่ริ่มให้่ก้บผู้อื�น ส่�งสำาค้ญคือ การิ่เร่ิ่�มต้้นจุากการิ่
สร้ิ่างบริ่ริ่ยากาศูและสภาพื่แว่ดล้อมให้่ก้บต้นเองและท้ี่มที่ำางาน
ภายใน ที่ำาให้่เก่ดเป็็นว้่ฒนธริ่ริ่มองค์กริ่ท้ี่�ด้ ทุี่กคนม้คว่ามร้ิ่กใน
องค์กริ่ ม้คว่ามค่ดสร้ิ่างสริ่ริ่ค์ มองเห็่นเป้็าห่มายเด้ยว่ก้น ม้ส่ว่น
ร่ิ่ว่มในการิ่แสดงคว่ามค่ดเห็่น ลงมือที่ำา ป็ร้ิ่บป็รุิ่งกริ่ะบว่นการิ่ 
ห่รืิ่อห่าแนว่ที่างในการิ่พ้ื่ฒนา ต่้ดต้ามงาน อ่อนน้อมถ่อมต้น 
ม้มาริ่ยาที่ และให้่เก้ยริ่ต่้ผู้อื�น ซึ์�งเป็็นอ้ต้ล้กษณ์ของคนเคเอกซ์์ 
ท้ี่�ถูกถ่ายที่อดออกมาผ่านบุคล่กล้กษณะสู่สายต้าให้่บุคคล
ภายนอกได้เห็่น

“ “

มจธ. กับสำานักเคเอกซ์ ์
คื�อ “หน่่งเดียวกัน” 
เป็นเสมือนหน้าต่าง 

เชื่ื่อมโยงความร่วมมือ 
ระหว่างมหาวิทยาลัย

กับเหล่าพันธม�ตร 
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ความร่วมมือกุับุพัันธ์มิตรในกุารทำางานของเคเอกุซ์์ 

เป็้าหมายุของเคเอกุซ์์ในอนาคต

ฝากุถึึงป็ระชาคม มจธ์. และเครือข่ายุพัันธ์มิตร
ของเคเอกุซ์์

จุากการิ่ดำาเน่นงานมาในริ่ะยะกว่่า 4 ปี็ ในแต่้ละปี็ เคเอกซ์์ได้ 
บ่มเพื่าะผู้ป็ริ่ะกอบการิ่ริ่ายให่ม่ให้่เก่ดขึ�นกว่่า 200 แห่่ง ม้กลุ่มคน 
ท้ี่�เข้ามาใช้ื่บร่ิ่การิ่กว่่า 60,000 คน จุากก่จุกริ่ริ่มในพืื่�นท้ี่�ต่้าง ๆ
มากมาย อาท่ี่ การิ่จุ้ดอบริ่มให้่ผู้ป็ริ่ะกอบการิ่ การิ่จุ้ดก่จุกริ่ริ่มพูื่ดคุย 
แลกเป็ล้�ยนข้อมูลคว่ามรู้ิ่ร่ิ่ว่มก้น ริ่ว่มท้ี่�งก่จุกริ่ริ่มอ้นจุะก่อให้่เก่ด 
การิ่สร้ิ่างสริ่ริ่ค์นว้่ต้กริ่ริ่มให่ม่ ต้ลอดจุนเชืื่�อมต่้อการิ่บร่ิ่การิ่ด้าน
การิ่พ้ื่ฒนาผู้ป็ริ่ะกอบการิ่จุากเครืิ่อข่ายพ้ื่นธม่ต้ริ่ และห่น่ว่ยงาน
ท้ี่�เก้�ยว่ข้อง โดยม้พ้ื่นธม่ต้ริ่ห่ล้กของเคเอกซ์์ม้  3 กลุ่ม ด้งน้� 

             ภาคการศึกษา เคเอกซ์์ม้การิ่ที่ำางานร่ิ่ว่มก้บมห่าว่่ที่ยาล้ย 

ห่ลายแห่่ง โดยป็ริ่ะสานคว่ามริ่่ว่มมือ เพืื่�อนำาเอาคว่ามรู้ิ่ คว่าม

เช้ื่�ยว่ชื่าญเฉพื่าะด้านท้ี่�โดดเด่นมาถ่ายที่อด ให้่คำาป็รึิ่กษาแก่ผู้

ป็ริ่ะกอบการิ่ในแต่้ละอุต้สาห่กริ่ริ่มท้ี่�เก้�ยว่ข้อง อาท่ี่เช่ื่น ศู้กยภาพื่

และคว่ามเช้ื่�ยว่ชื่าญด้านนว้่ต้กริ่ริ่มอาห่าริ่ของมห่าว่่ที่ยาล้ย

เกษต้ริ่ศูาสต้ร์ิ่ เป็็นต้้น

      ภาครัฐ การิ่สร้ิ่างคว่ามร่ิ่ว่มมือก้บห่น่ว่ยงานและองค์กริ่ 

ภาคร้ิ่ฐท้ี่�ให้่การิ่สน้บสนุนผ่านการิ่ให้่ทุี่นว่่จุ้ย ห่รืิ่อการิ่สน้บสนุน 

การิ่ดำาเน่นงานด้านอื�น ๆ  อาท่ี่ สำาน้กงานนว้่ต้กริ่ริ่มแห่่งชื่าต่้ (NIA) 

สำาน้กงานพ้ื่ฒนาว่่ที่ยาศูาสต้ร์ิ่และเที่คโนโลย้แห่่งชื่าต่้ (สว่ที่ชื่.) 

สำาน้กงานป็ล้ดกริ่ะที่ริ่ว่งการิ่อุดมศึูกษา ว่่ที่ยาศูาสต้ร์ิ่ ว่่จุ้ยและ 

นว้่ต้กริ่ริ่ม (สป็.อว่) นอกจุากน้�ยง้ม้สถาบ้นนโยบายว่่ที่ยาศูาสต้ริ่์ 

 เที่คโนโลย้ และนว้่ต้กริ่ริ่ม (STIPI) ที่้�เข้ามาช่ื่ว่ยว่างแผนนโยบาย 

การิ่ดำาเน่นงานของเคเอกซ์์ ริ่ว่มที่้�งย้งม้สำาน้กงานต้้�งอยู่ในพืื่�นท้ี่�

ของอาคาริ่เคเอกซ์์อ้กด้ว่ย

      ภาคอุตสุาหกรรม เป็็นเครืิ่อข่ายพ้ื่นธม่ต้ริ่ท้ี่�เข้มแข็งของ  

มจุธ.จุากการิ่ที่ำางานร่ิ่ว่มก้นมายาว่นาน ที่ำาให้่เคเอกซ์์ได้ร้ิ่บคว่าม 

ร่ิ่ว่มมือจุากกลุ่มอุต้สาห่กริ่ริ่มที่้�ห่ลากห่ลาย อาท่ี่ อุต้สาห่กริ่ริ่ม 

อาห่าริ่ อุต้สาห่กริ่ริ่มห่น้ก อุต้สาห่กริ่ริ่มธุริ่ก่จุการิ่เง่นและธนาคาริ่

อุต้สาห่กริ่ริ่มการิ่เกษต้ริ่ เป็็นต้้น ซึ์�งเป็็นรูิ่ป็แบบการิ่สร้ิ่างคว่าม

ร่ิ่ว่มมือแบบสองที่าง ท้ี่�งในการิ่ที่ำางานว่่จุ้ยริ่ว่่มก้น การิ่ให้่บร่ิ่การิ่

ว่่ชื่าการิ่ของ มจุธ. เพื่ื�อช่ื่ว่ยแก้ปั็ญห่าและพ้ื่ฒนาธุริ่ก่จุ โดยในส่ว่น

ของบร่ิ่ษ้ที่ในกลุ่มอุต้สาห่กริ่ริ่มเองก็เข้ามาม้ส่ว่นร่ิ่ว่มในการิ่ให่้ 

ไอเด้ย ผล้กด้น ให้่คำาแนะนำา และเป็็นพ้ื่�เล้�ยงให้่แก่ผู้ป็ริ่ะกอบการิ่ 

ริ่ายให่ม่ในกลุ่มอุต้สาห่กริ่ริ่มเด้ยว่ก้น

เป้็าห่มายของเคเอกซ์์ท้ี่�ดำาเน่นการิ่ต้ามพ้ื่นธก่จุอย่างมุ่นม้�นมา
ต้ลอดริ่ะยะห่ลายปี็ จุากผลสำาเร็ิ่จุท้ี่�สร้ิ่างให้่เก่ดคว่ามเข้มแข็ง
ของเครืิ่อข่ายพ้ื่นธ่ม่ต้ริ่ และผู้ป็ริ่ะกอบการิ่ริ่ายให่ม่ท้ี่�ผ่านการิ่ 
บ่มเพื่าะจุากพืื่�นท้ี่�แลกเป็ล้�ยนเร้ิ่ยนรู้ิ่แห่่งน้� ที่ำาให้่พ่ื่สูจุน์ได้ว่่าส่�งท้ี่�
เริ่าที่ำาน้�นมาถูกที่าง ถ้าถามถึงเป้็าห่มาย ส่�งท้ี่�ผมจุะกล่าว่น้�นเป็็น 
ส่�งท้ี่�ผมมุ่งห่ว้่งท้ี่�จุะเห็่นก็คือ การิ่ท้ี่�เคเอกซ์์กลายเป็็น “Innovation 
Ecosystem and Entrepreneurship ท่ี่�ด่ีท่ี่�สุุดีแห่งหนึ�งขัอง
ป็ระเที่ศ” ท้ี่�สามาริ่ถสร้ิ่างและบ่มเพื่าะผู้ป็ริ่ะกอบการิ่ริ่ายให่ม่ท้ี่�

สุำาหรับป็ระชี่าคม มจธ. ผมอยากให้่ทุี่กคนท้ี่�งน้กศึูกษา อาจุาริ่ย์ 
น้กว่่จุ้ย และบุคลากริ่ มองว่่าเคเอกซ์์คือห่นึ�งเด้ยว่ก้นก้บ มจุธ. 
ห่ากมองว่่าการิ่ดำาเน่นงานท้ี่�เป็็นพ้ื่นธก่จุของเคเอกซ์์ที่้�จุะสามาริ่ถ
ส่งเสร่ิ่ม และสน้บสนุนการิ่ที่ำางานของทีุ่กท่ี่าน ก็ขอให้่ป็ริ่ะสาน
คว่ามร่ิ่ว่มมือ เคเอกซ์์พื่ร้ิ่อมเป็็นส่ว่นห่นึ�งเพืื่�อช่ื่ว่ยให้่เป้็าห่มาย
ของท่ี่านบริ่ริ่ลุต้ามป็ริ่ะสงค์ต้ามท้ี่�ต้้องการิ่อยา่งเต็้มกำาล้ง ในส่ว่น
ของพืื่�นท้ี่�ของเคเอกซ์์น้�น ได้ม้การิ่เต้ร้ิ่ยมพืื่�นท้ี่�ท้ี่�จุะอำานว่ยสำาห่ร้ิ่บ
ชื่าว่ มจุธ. ให้่สามาริ่ถเข้ามาใช้ื่งาน เป็็นสถานท้ี่�น้ดพื่บ พูื่ดคุยก้บ
บุคคลภายนอกได้ มจุธ. ก้บสำาน้กเคเอกซ์์ คือ “หนึ�งเด่ียวักัน”
KX พื่ร้ิ่อมที่ำาห่น้าท้ี่�เป็็นเสมือนห่น้าต่้างเชืื่�อมโยงคว่ามร่ิ่ว่มมือ 
ริ่ะห่ว่่างมห่าว่่ที่ยาล้ยก้บเห่ล่าพ้ื่นธม่ต้ริ่ท้ี่�จุะนำาคว่ามเช้ื่�ยว่ชื่าญ 
องค์คว่ามรู้ิ่ และส่�งท้ี่�เป็็นป็ริ่ะโยชื่น์จุากผลงานของป็ริ่ะชื่าคม 
มจุธ. ไป็สู่ภาคการิ่ผล่ต้และการิ่บร่ิ่การิ่ภายนอก  สุำาหรับเคร่อข่ัาย 
พัันธม่ตร ไม่ว่่าจุะเป็็นภาคร้ิ่ฐ ภาคเอกชื่น ห่รืิ่อภาค้คว่ามร่ิ่ว่มมือ 
ต่้าง ๆ ท้ี่�ได้เข้าม้ส่ว่นร่ิ่ว่มในการิ่ดำาเน่นงานต้ามพ้ื่นธก่จุเพืื่�อสร้ิ่าง 
ผู้ป็ริ่ะกอบการิ่ให้่คว่ามสามาริ่ถในการิ่แข่งข้น และม้ผลกริ่ะที่บ 
ต่้อเศูริ่ษฐก่จุของป็ริ่ะเที่ศู ผมห่ว้่งเป็็นอย่างเป็็นอย่างย่�งว่่าเริ่าจุะ 
ร่ิ่ว่มมือก้น สร้ิ่างเครืิ่อข่ายให้่เข้มแข็ง และขยายเครืิ่อข่ายออกไป็ 
เป็็นว่งกว้่าง เพืื่�อท้ี่�จุะนำาคว่ามรู้ิ่ คว่ามเช้ื่�ยว่ชื่าญท้ี่�แต้กต่้างก้น 
อ้นจุะนำาไป็สู่การิ่ยกริ่ะด้บ และข้ดคว่ามสามาริ่ถได้ต่้อไป็ในอนาคต้ 
อย่างย้�งยืน สุำาหรับบุคคลื่ กลุ่ื่มคนท่ี่�ม่นวััตกรรม หร่อไอเด่ีย 
สุร�างสุรรค์ อยากจุะเป็็นผู้ป็ริ่ะกอบการิ่ ก็ขอให้่นึกถึงเคเอกซ์์เป็็น
ท้ี่�แริ่ก เริ่าเป็็นองค์กริ่ภาคร้ิ่ฐท้ี่�ไม่ห่ว้่งผลกำาไริ่ แต่้ม้คว่ามต้้องการิ่
ให้่คว่ามช่ื่ว่ยเห่ลือ และให่ก้าริ่สน้บสนุนแก่ทุี่กคน และที่กุองค์กริ่

1

2

3

สร้ิ่างผลกริ่ะที่บที่างเศูริ่ษฐก่จุของป็ริ่ะเที่ศูได้ ริ่ว่มท้ี่�งช่ื่ว่ยนำาพื่าให้่
สามาริ่ถเจุร่ิ่ญเต่้บโต้ภายใต้้สภาว่ะว่่กฤต้ต่้างๆ ไป็ได้ และเป็็นพืื่�นท้ี่�
สำาห่ร้ิ่บการิ่แลกเป็ล้�ยนเร้ิ่ยนรู้ิ่ ถ่ายที่อดองค์คว่ามรู้ิ่ด้านนว้่ต้กริ่ริ่ม
และเที่คโนโลย้ท้ี่�ทุี่กคนท้ี่�งในป็ริ่ะเที่ศูและต้่างป็ริ่ะเที่ศูต้้องนึกถึง
เป็็นอ้นด้บต้้น ๆ
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TECHBITE Review
ผู้�านป็ร์ะสบการ์ณ์การ์เข้้าร์�วิมโคร์งการ์ข้องทีม iCube กองบรรณาธิิการ

ทีีม iCube คืือหนึ่่�ง Startup ทีี�ดำำ�เนิึ่นึ่ธุุรกิิจในึ่กิลุุ่�มอุตส�หกิรรม Industrial Tech ทีี�ผ่��นึ่กิ�ร 
บ่�มเพ�ะ แลุ่ะไดำ้รับ่กิ�รสนึ่ับ่สนึุ่นึ่จ�กิโคืรงกิ�ร TECHBITE รุ�นึ่ทีี� 1    

ค่ณสิงหดิศร์์ จัันทร์ักษ์
CEO แลัะ Co-Founder 
บุริษัทั ไอคิวิบุ์ จำากัด (iCube)

จัุดเร์ิ�มต้นข้อง iCube
ธุริ่ก่จุของผม ม้จุุดเร่ิ่�มต้้นมาจุากการิ่ที่ำาโป็ริ่เจุคจุบเมื�อสม้ยเร้ิ่ยนป็ร่ิ่ญญาต้ร้ิ่ท้ี่�บางมด
จุากการิ่ได้เข้าไป็ฝึึกสห่ก่จุศึูกษาท้ี่�บร่ิ่ษ้ที่ เบริ่ที่าโกริ่ จุำาก้ด (มห่าชื่น) และต่้อยอดมาสู่ 
การิ่ริ่ว่มต้้ว่ก้นของเด็กบางมด เพืื่�อสร้ิ่าง Platform ท้ี่�ที่ำาให้่ 
โริ่งงานอุต้สาห่กริ่ริ่มไที่ย สามาริ่ถเข้าถึงเที่คโนโลย้ท้ี่�ท้ี่นสม้ย 
เห่มือนของต่้างป็ริ่ะเที่ศูได้ โดยม้แนว่ค่ดในการิ่ริ่ว่บริ่ว่ม 
ข้อมูลโริ่งงานท้ี่�งห่มดอย่างเป็็นปั็จุจุุบ้น (Real time) มาแสดงผล 
ในริู่ป็แบบ Dashboard ซึ์�งที่ำาให่้ผู้เก้�ยว่ข้องร้ิ่บรู้ิ่ข้อมูลได้ 
อยา่งท้ี่นท่ี่ว่งท้ี่ผ่านอุป็กริ่ณ์ Smart phone ห่รืิ่อ Tablet  ซึ์�งเป็็น 
การิ่พ้ื่ฒนา Platform ท้ี่�เร้ิ่ยกว่่า “Low - Code and No - Code” ท้ี่� 

สามาริ่ถใช้ื่ได้ง่าย และป็ริ่ะยุกต์้ใช้ื่ได้ก้บทุี่กโริ่งงานอุต้สาห่กริ่ริ่ม

Interview with
Prof. Dr. Booncharoen
Sirinaovakul
CEO, The Knowledge Exchange

“Knowledge Xchange at the heart 
of the city - A space for exchanging 
knowledge, collaborating with each 
other to create innovation, nurturing 
entrepreneurs, and enhancing 
competitiveness ”
“KX Building” is established with the intention of opening 
collaboration platform. It has three missions consisting of: 
Being a catalyst to strengthen technology and innovation; 
developing a strong Innovation Ecosystem and foster the 
growth of startups; and being an important mechanism for 
utilizing the University’s research results in the economic 
sector. KX has operational approaches to strengthen 
technology and innovation for small and medium-sized 
entrepreneurs, as well as to support the development of 
new entrepreneurs. Technology-based startups develop 
innovation systems through collaboration with networks 
by acting as the center of the University to carry out as a 

bridge connecting internal personnel with external agencies, 
liaise with the industry to strengthen new Thai entrepreneurs 
and improve competitiveness by driving innovation systems 
that are valuable and meaningful to the National Socio- 
Economic Development. It includes 3 strategies including: 
“Readiness and Commitment”, “Expertise and experiences 
of KMUTT personnel” and; “All KK personnel”. Over the past 
4 years, KK has nurtured over 200 new entrepreneurs. There 
are more than 60,000 people coming to use the service by 
participating in various local activities. KX’s main partners 
can be categorized into 3 groups, comprising of Education, 
Government and Industry sectors. The University looks 
forward to seeing KX become one of the best “Innovation 
Ecosystem and Entrepreneurship” places in the country that 
can establish and nurture new entrepreneurs resulting in a 
positive impact on the country’s economy, as well as helping 
to enable those businesses to thrive under various crises. 
Additionally, it is also a place for exchanging knowledge and 
transferring knowledge on innovation and technology that 
everyone both domestic and international must primarily 
think of KX.



8 Inside KMUTT

ป็ร์ะสบการ์ณ์ที�ได้ร์ับจัาก TECHBITE 
การิ่ได้เข้าร่ิ่ว่มโคริ่งการิ่ TECHBITE ถือเป็็นโอกาสท้ี่�สำาค้ญท้ี่�
เป็ล้�ยนแนว่ค่ด และว่่ถ้การิ่ดำาเน่นงานดา้นธุริ่ก่จุจุากกริ่ะบว่นการิ่
บ่มเพื่าะผู้ป็ริ่ะกอบการิ่ท้ี่�ถูกส่งมอบให้่ก้บท้ี่ม Startup ท้ี่�เข้ามา 
ร่ิ่ว่มโคริ่งการิ่น้� ด้ว่ยการิ่สน้บสนุนจุากสำาน้กเคเอกซ์์ต้้�งแต่้ 
ว้่นแริ่ก จุนถึงปั็จุจุุบ้น

• Application Calling and Screening การิ่สม้คริ่เข้าร่ิ่ว่ม 
โคริ่งการิ่ เป็็นเห่มือนการิ่ส่งข้อเสนอโคริ่งการิ่ (Proposal) ของ
เริ่าเข้าไป็ เมื�อผ่านการิ่พ่ื่จุาริ่ณาเบื�องต้้นแล้ว่ เริ่าก็จุะได้เข้าไป็ใน
กริ่ะบว่นของการิ่ส้มภาษณ์ก้บผู้ม้ป็ริ่ะสบการิ่ณ์ ห่รืิ่อ CEO ของ
บร่ิ่ษ้ที่ชืื่�อด้ง โดยจุะเป็็นริู่ป็แบบของการิ่พืู่ดคุย ต้อบข้อซ้์กถาม
เก้�ยว่ก้บธุริ่ก่จุของเริ่าท้ี่�จุะสอบถามคว่ามเข้าใจุ มุมมอง และ
ท้ี่ศูนคต่้ ซึ์�งไม่ใช่ื่แค่การิ่สอบถามเท่ี่าน้�น  แต่้ส่�งท้ี่�เริ่าจุะได้ร้ิ่บคือ 
การิ่ให่้คำาแนะนำาท้ี่�เป็็นป็ริ่ะโยชื่น์ต่้อธุริ่ก่จุเริ่าในมุมมองอื�น ๆ 
แม้ว่่าเริ่าจุะไม่ได้ร้ิ่บการิ่ค้ดเลือกในการิ่เข้าร่ิ่ว่มโคริ่งการิ่ก็ต้าม 

• Preparation ห่ล้งจุากผ่านการิ่ค้ดเลือกเข้าร่ิ่ว่มในโคริ่งการิ่
แล้ว่ เริ่าจุะได้ร้ิ่บคว่ามรู้ิ่ และท้ี่กษะต่้าง ๆ  ท้ี่�สามาริ่ถนำาไป็ป็ริ่ะยกุต์้ 
ใช้ื่ และเต้ร้ิ่ยมคว่ามพื่ร้ิ่อมสำาห่ร้ิ่บการิ่ขอทุี่นสน้บสนุนในกริ่ะบว่นการิ่ 
ต่้อไป็ ผ่านก่จุกริ่ริ่ม Workshop ท้ี่�ให้่การิ่เร้ิ่ยนรู้ิ่ทุี่กอยา่ง ผ่านการิ่ 
ลงมือที่ำาแบบจุร่ิ่ง ๆ  ไม่ใช้ื่แค่น้�งฟััง ได้แลกเป็ล้�ยนคว่ามค่ดเห็่น เร้ิ่ยนรู้ิ่ 
มุมมองจุากป็ริ่ะสบการิ่ณผ่์าน CEO จุากไที่ย ห่รืิ่อต่้างป็ริ่ะเที่ศู และ 
ผู้ท้ี่�ม้ชืื่�อเส้ยงในว่งการิ่อุต้สาห่กริ่ริ่มท้ี่�มาเป็็น Speaker ห่รืิ่อ mentor 
ให้่ก้บเริ่า การิ่ได้เร้ิ่ยนรู้ิ่ห่ล้กสูต้ริ่ริ่ะยะส้�น และการิ่ได้ร้ิ่บคำาป็รึิ่กษา 
ที่ำาให้่เริ่าได้องค์คว่ามรู้ิ่ท้ี่�คริ่บถ้ว่น นำาไป็เพ่ื่�มจุุดแข็ง แก้ไขจุุดอ่อน 
และต่้อยอดให้่เก่ดผลด้ต่้อธุริ่ก่จุของเริ่าได้ 

• YSF Grant การิ่ขอทุี่นสน้บสนุนจุากแห่ล่งทุี่น เป็็นเห่มือน
เว่ท้ี่ท้ี่�ที่ำาให้่เริ่าได้รู้ิ่ว่่า ธุริ่ก่จุของเริ่าพื่ร้ิ่อมท้ี่�จุะก้าว่ไป็สู่โลกธุริ่ก่จุ
 โดยก่อนท้ี่�จุะเข้าไป็นำาเสนอ จุะได้ร้ิ่บการิ่ฝึึก Pitching และได้
ร้ิ่บแนะนำาจุากบุคลากริ่เคเอกซ์์ท้ี่�ที่ำาให้่เริ่าเก่ดคว่ามม้�นใจุ จุนใน
ท้ี่�สุด iCube ได้เป็็นห่นึ�งในท้ี่มท้ี่�ได้ร้ิ่บทุี่นสน้บสนุน 1.5 ล้านบาที่
จุาก Young Startup Fund by TEDFUND  เมื�อเดือนม่ถุนายน 

2564 ท้ี่�ผ่านมา   
• Venture Building การิ่ให้่การิ่สน้บสนุน และคว่ามช่ื่ว่ยเห่ลือ
จุากโคริ่งการิ่อย่างต่้อเนื�อง เป็็นอ้กส่�งห่นึ�งท้ี่�ที่ำาให้่ผู้ป็ริ่ะกอบการิ่
รุ่ิ่นให่มอ่ย่างเริ่า สามาริ่ถพ้ื่ฒนา และดำาเน่นงานต่้อไป็ได้ ด้ว่ยการิ่
ต่้ดต้าม ให้่คำาแนะนำา ป็ริ่ะสานคว่ามร่ิ่ว่มมือเครืิ่อข่าย ริ่ว่มไป็ถึง
ช้ื่�ให้่เห็่นศู้กยภาพื่ต่้างๆ ของเริ่าท้ี่�ม้ Value และสามาริ่ถสร้ิ่าง 
Impact ให้่ก้บกลุ่มเป้็าห่มายได้อ้กด้ว่ย 

ควิามป็ร์ะทับใจัที�มีต�อ TECHBITE
TECHBITE ม้ส่ว่นในการิ่ชื่่ว่ยสร้ิ่างผู้ป็ริ่ะกอบการิ่รุ่ิ่นให่ม่ให้่เก่ด
ขึ�นในป็ริ่ะเที่ศูไที่ย ด้ว่ยคว่ามต้้�งใจุ และทุ่ี่มเที่ที่ร้ิ่พื่ยากริ่ เพืื่�อ
บ่มเพื่าะ Startup ให้่สามาริ่ถสร้ิ่างผล่ต้ภ้ณฑ์์ และบร่ิ่การิ่ท้ี่�ต้อบ
โจุที่ย ์และสร้ิ่างผลกริ่ะที่บให้่ก้บเศูริ่ษฐก่จุ ซึ์�งก็เห่มือนห่ลาย ๆ  ท้ี่� 
ท้ี่�ม้จุุดป็ริ่ะสงค์เด้ยว่ก้น แต่้ม้ส่�งท้ี่�ที่ำาให้่ TECHBITE แต้กต่้างจุาก
โคริ่งการิ่อื�น ๆ คือ 
• ควัามเขั�มแข็ังขัองเคร่อข่ัายพัันธม่ตร ถือเป็็นจุุดแข็งของการิ่
โคริ่งการิ่ TECHBITE ในการิ่ใช้ื่คว่ามคว่ามริ่่ว่มมือดึงเอาผู้ท้ี่�ม้
ป็ริ่ะสบการิ่ณ์การิ่ที่ำาธุริ่ก่จุของบร่ิ่ษ้ที่ชื่้�นนำา ห่รืิ่อผู้ท้ี่�เป็็นท้ี่�รู้ิ่จุ้ก
ในว่งการิ่อุต้สาห่กริ่ริ่มต่้าง ๆ มาเป็็นว่่ที่ยากริ่ให้่คว่ามรู้ิ่ ห่รืิ่อท้ี่�
ป็รึิ่กษามาแลกเป็ล้�ยนป็ริ่ะสบการิ่ณ์ และมุมมองร่ิ่ว่มก้น ส่�งท้ี่�
เริ่าได้ร้ิ่บส่�งท้ี่�มากกว่่าคว่ามรู้ิ่ แต่้คือคว่ามเข้าใจุส่�งท้ี่�เก่ดขึ�นจุร่ิ่ง
ในว่งการิ่ธุริ่ก่จุ 

• ควัามหลื่ากหลื่ายขัองเคร่อข่ัายธุรก่จ ผู้ป็ริ่ะกอบการิ่ให่ม่ 
ม้กเจุอปั็ญห่าในการิ่ดำาเน่นธุริ่ก่จุท้ี่�ที่ำาให้่ไม่สามาริ่ถเด่นต่้อไป็ได้ 
แต่้ด้ว่ยพ้ื่นธม่ต้ริ่ของเคเอกซ์์ท้ี่�ป็ริ่ะกอบด้ว่ยผู้เช้ื่�ยว่ชื่าญ และบร่ิ่ษ้ที่
ช้ื่�นนำามากมายท้ี่�มานำาเสนอ สร้ิ่างคว่ามร่ิ่ว่มมือในด้านต่้าง ๆ 
ให้่ก้บเริ่า ไม่ว่่าจุะเป็็นการิ่ออกแบบ การิ่พ้ื่ฒนาผล่ต้ภ้ณฑ์์ การิ่
ต้ลาด ห่รืิ่อด้านกฏห่มาย เป็็นต้้น

• การสุนับสุนุนขัองบุคลื่ากรเคเอกซ์์ นอกเห่นือจุากคว่ามรู้ิ่
และท้ี่กษะต่้างๆ ท้ี่�ได้ร้ิ่บจุากการิ่บ่มเพื่าะจุากว่่ที่ยากริ่ และท้ี่�
ป็รึิ่กษาแล้ว่ พ้ื่� ๆ  บุคลากริ่ของเคเอกซ์์ก็เป็็นกลุ่มคนอ้กกลุ่มห่นึ�งท้ี่�
ให้่การิ่สน้บสนุน และชื่ว่่ยเห่ลืออยา่งเต็้มกำาล้งด้ว่ยคว่ามใสใ่จุทุี่ก
กริ่ะบว่นการิ่ ให้่ก้บทุี่กท้ี่มท้ี่�เข้าร่ิ่ว่มโคริ่งการิ่

แนวิทางการ์ดำาเนินธ่ร์กิจัข้อง iCube ในอนาคต
ด้ว่ยการิ่ท้ี่�ผล่ต้ภ้ณฑ์์ของ iCube เป็็น Platform สำาห่ร้ิ่บโริ่งงาน
อุต้สาห่กริ่ริ่ม ปั็จุจุุบ้นเริ่าจึุงม้การิ่สน้บสนุนภาคการิ่ศึูกษาใน
การิ่นำาเอา Platform ไป็ช่ื่ว่ยน้กศึูกษาในการิ่ที่ำาให้่การิ่ออกแบบ
แนว่ค่ด สามาริ่ถเก่ดขึ�นจุร่ิ่งได้ ส่ว่นของภาคธุริ่ก่จุ ในอนาคต้
เริ่ามุ่งเป้็าไป็สู่การิ่ต่้อยอดในการิ่ที่ำา Digital Solution ให้่ก้บ
อุต้สาห่กริ่ริ่มอื�น ๆ ด้ว่ยคว่ามร่ิ่ว่มมือของภาคส่ว่นต่้าง ๆ

จัากทีม TECHBITE ถึึง iCube 
ท่ี่ม iCube เป็็นท้ี่มท้ี่�ใช้ื่คว่ามรู้ิ่และเที่คโนโลย้เข้ามาต้อบโจุที่ย์ท้ี่�
เป็็นปั็ญห่าของภาคอุต้สาห่กริ่ริ่ม เป็็นท้ี่มท้ี่�ม้คว่ามกริ่ะตื้อรืิ่อร้ิ่น
ลงมือที่ำาจุร่ิ่ง ไม่ห่ยุดพ้ื่ฒนา และได้ม้การิ่ป็ร้ิ่บป็รุิ่งพ้ื่ฒนา
ผล่ต้ภ้ณฑ์์ของต้นเองอยู่เสมอ ท้ี่�งจุาก feedback ของผู้ใช้ื่งาน 
ริ่ว่มถึงคำาแนะนำาจุากผู้เช้ื่�ยว่ชื่าญ ท้ี่�งด้านธุริ่ก่จุและการิ่นำาเสนอ
ผลงาน
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โครงการ 6+1 Flagships Track 2 ร่วม

กับสำำานัักคอมพิิวเตอร์ และ สำำานัักงานั

อำานัวยการ จััดการสััมมนาครั�งท่ี่� 31 

หััวข้้อ “ระบบการจััดการเอกสัาร

ภายในมหัาวิที่ยาลััย (KMUTT Digital 

Document)” ในัรูปแบบออนัไลน์ั เพ่ิ�อ

ถ่่ายทอดนัโยบายในัการบริหารจััดการ

งานัเอกสำารภายในั และสำร้างความเข้้าใจั

ในัหลักการทำางานั สำมรรถ่นัะข้องระบบ 

ขั้�นัตอนัการปฏิิบัติ การติดตามสำถ่านัะ

เอกสำาร การใช้้ลายเซ็็นัอิเล็กทรอนิักส์ำ  

และเตรียมความพิร้อมที�จัะข้ยายผลไปยัง

ทุกหน่ัวยงานัในัลำาดับต่อไป

คณะครุศาสำตร์อุตสำาหกรรมและเทคโนัโลยี 

มจัธ. ร่วมกับสำถ่าบันัโค้ช้ไทย จััดพิิธ่ีเปิิด

โครงการพัิฒนาบุคลัากรสัายวิชาการใน

หััวข้้อ “ครูสูั�โค้ช...นำาการเร่ยนรู้ สูั�การ

เปิล่ั�ยนแปิลัง : Teacher as a Coach 

for Transformative Learning” ในั

รูปแบบการเสำวนัา Community of 

Practice (CoPs) ผ่านัระบบ Zoom 

Meeting

สำำานัักงานักิจัการนัักศึกษา มจัธ. จััด 

กิจักรรม โครงการสั�งเสัริมสุัข้ภาพิจิัต 

กับช่วิตปิกติใหัม� “ที่ำาอย�างไรเม่�อถููก 

Social Isolation คุกคาม” ในัรูปแบบ 

ออนัไลน์ั เพ่ิ�อให้ผู้เข้้าร่วมโครงการ 

มีแนัวทางในัการเฝ้้าระวัง และจััดการกับ

ปัญหาจัากภาวะความโดดเดี�ยวทางสัำงคม

และความเครียดจัากสำถ่านัการณ์ปัจัจุับันั

สำาน้กงานพ้ื่ฒนาที่ร้ิ่พื่ยากริ่บุคคล จัดีอบรม

“โครงการ On-Boarding Program 

สุำาหรับพันักงานใหม่สุายว่ัชี่าการ แลื่ะ

สุายว่ัชี่าช่ี่พัอ่�นๆ ครั�งท่ี่� 2/2564” เพืื่�อ

ให้่พื่น้กงานให่ม่รู้ิ่จุ้ก มจุธ. และป็ร้ิ่บต้้ว่

เข้าก้บว้่ฒนธริ่ริ่มการิ่ป็ฏ่บ้ต่้งานของ 

มจุธ. ได้

ศููนย์ว่่จุ้ยและบร่ิ่การิ่ชืุ่มชื่นและส้งคม ฺ

ร่ิ่ว่มก้บศููนยก์าริ่ศึูกษาต่้อเนื�อง จัดีพ่ัธ่เปิ็ดี 

“โครงการฝึึกอบรม - ฝึึกงานคนพ่ัการ 

เพ่ั�อเตร่ยมควัามพัร�อมเขั�าที่ำางานใน

สุถานป็ระกอบการ รุ่นท่ี่� 8” ในรูิ่ป็แบบ

ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เพืื่�อให้่

คนพ่ื่การิ่ได้ม้โอกาสพ้ื่ฒนาศู้กยภาพื่ด้าน

การิ่ป็ริ่ะกอบอาช้ื่พื่ท้ี่�ต้ริ่งก้บคว่ามต้้องการิ่

ของสถานป็ริ่ะกอบการิ่ ม้ท้ี่กษะ คว่ามรู้ิ่ท้ี่�

เพ้ื่ยงพื่อต่้อการิ่ป็ฏ่บ้ต่้งาน

มจุธ. ร่ิ่ว่มก้บ สำาน้กงานสภานโยบายการิ่

อุดมศึูกษา ว่่ที่ยาศูาสต้ร์ิ่ ว่่จุ้ยและนว้่ต้กริ่ริ่ม

แห่่งชื่าต่้ (สอว่ชื่.) และสำาน้กงานการิ่ว่่จุ้ย 

แห่่งชื่าต่้ (ว่ชื่.) ลื่งนามบันทึี่กขั�อตกลื่งควัาม

ร่วัมม่อที่างว่ัชี่าการ “โครงการการพััฒนา

ระบบว่ัที่ยาศาสุตร์ ว่ัจัย แลื่ะนวััตกรรมขัอง

ป็ระเที่ศ” เพืื่�อพ้ื่ฒนาศู้กยภาพื่ด้านนโยบาย

ว่่ที่ยาศูาสต้ร์ิ่ เที่คโนโลย้และนว้่ต้กริ่ริ่ม

ของบุคลากริ่ในริ่ะบบการิ่อุดมศึูกษา 

ว่่ที่ยาศูาสต้ร์ิ่ ว่่จุ้ยและนว้่ต้กริ่ริ่ม สร้ิ่าง

บุคลากริ่พ้ื่ฒนานโยบายรุ่ิ่นให่ม่ท้ี่�ต้อบโจุที่ย์

การิ่พ้ื่ฒนาป็ริ่ะเที่ศู

25 พัฤษภาคม – 24 มิถึ่นายน 2564 2 กร์กฎาคม 2564 

30 กร์กฎาคม 2564 

27 กร์กฎาคม 2564 

16 สิงหาคม 2564

13 สิงหาคม 2564 

18 สิงหาคม 2564 

2 สิงหาคม 2564 

ภาควิช้าวิศวกรรมเคร่�องกล คณะวิศวกรรมศาสำตร์ มจัธ. ร่วมกับ บริษัท เอ ซี็ เทค จัำากัด 

โดยการสำนัับสำนุันัข้องคุณพิรทิพิย์ หาญดำารงกุล (ไซ็โล ศรีพิงษ์) มอบเคร่�องฆ่่าเช่้�อโควิด-19 

จัำานัวนั 4 เคร่�อง ให้กับโรงพิยาบาลชั้ยบาดาล จัังหวัดลพิบุรี ณ ห้องประชุ้มเพิช้รนัารายณ์ 

ชั้�นั 3 อาคารผู้ป่วยนัอก

มหาวิทยาลัยเทคโนัโลยีพิระจัอมเกล้าธนับุรี จััดพิิธ่ี “วางพิานพุิ�มถูวายราชสัักการะแด� 

องค์พิระบาที่สัมเด็จัพิระจัอมเกล้ัาเจ้ัาอยู�หััว รัชกาลัท่ี่� 4 เน่�องในวันวิที่ยาศาสัตร์แหั�งชาติ” 

เพ่ิ�อเป็นัการน้ัอมรำาลึกถึ่งพิระมหากรุณาธิคุณพิระบิดาแห่งวิทยาศาสำตร์ไทย นัำาโดย รศ. ดร. 

สุำวิทย์ แซ่็เตีย อธิการบดี มจัธ. ณ ลานัพิระบรมราช้านุัสำาวรีย์ฯ มจัธ. บางมด
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แนะนำาตัวิ “ร์่�นพั่�”

  สว้่สด้คร้ิ่บ พ้ื่� “ว่ัชัี่ย ป็ระมวัญสุมบัต่” เข้าบางมดปี็ 2532 

รุ่ิ่นท้ี่� 30 คร้ิ่บ สม้ยน้�นเร้ิ่ยกสถาบ้นเที่คโนโลยพ้ื่ริ่ะจุอมเกล้าธนบุร้ิ่ 

ภาคว่่ชื่าว่่ศูว่กริ่ริ่มโยธา เป็็นห่ล้กสูต้ริ่ 4 ปี็รุ่ิ่นแริ่ก เข้ามาเลยเจุอ

รุ่ิ่นพ้ื่�ปี็ 2,3,4,5 และ 6,7,8 ป็ริ่ะป็ริ่ายคร้ิ่บ และเป็็นรุ่ิ่นแริ่กท้ี่�แยก

ภาคว่่ชื่าต้้�งแต่้สอบ Entrance รู้ิ่เลยว่่าได้เร้ิ่ยนช่ื่างอะไริ่ ปั็จุจุุบ้น 

ที่ำางานท้ี่� บร่ิ่ษ้ที่ อาคาริ่ 33 จุำาก้ด ต้ำาแห่น่ง ผู้จุ้ดการิ่โคริ่งการิ่ 

เป็็นบร่ิ่ษ้ที่ร้ิ่บเห่มาก่อสร้ิ่างงานอาคาริ่ก้บที่างริ่าชื่การิ่คร้ิ่บ

ควิามทร์งจัำาสมัยเร์ียนที� “บางมด” เป็็นอย�างไร์

  สม้ยเร้ิ่ยน บางมดเป็็นสถาบ้นเฉพื่าะที่าง ม้น้กศึูกษาคณะ

ว่่ศูว่กริ่ริ่มศูาสต้ร์ิ่ รุ่ิ่นละป็ริ่ะมาณ 400 คน คณะว่่ที่ยาศูาสต้ร์ิ่รุ่ิ่นละ 

160 คน ที่ำาให่รู้้ิ่จุ้กก้นแที่บห่มด แลว้่ใช้ื่เว่ลาท้ี่�บางมดก้นต้ลอดว้่น 

เพื่ริ่าะลงช็ื่อป็ก้นท้ี่�งว้่น พ้ื่�ๆ ท้ี่�งในภาค และต่้างภาคก็ช่ื่ว่ยเห่ลือ 

รุ่ิ่นน้องต้ลอด ในรุ่ิ่นเด้ยว่ก้นรู้ิ่จุ้กจุำาห่น้าก้นได้ทุี่กคน แต่้เร้ิ่ยนก้น 

ห่น้กมาก อาจุาริ่ย์เก่งๆ เยอะมาก แต่้ย้งเช่ื่ญอาจุาริ่ย์เฉพื่าะ 

ที่างมาอ้ก ท้ี่�งจุากกริ่มที่างห่ลว่ง กริ่มชื่ลป็ริ่ะที่าน มห่าว่่ที่ยาล้ย 

ธริ่ริ่มศูาสต้ร์ิ่ จุำาได้ว่่าเพื่ื�อนท้ี่�เครืิ่�องกล อุต้สาห่การิ่ ไฟัฟ้ัาเร้ิ่ยนก้น 

170 กว่่าห่น่ว่ยก่ต้ ใน 4 ปี็ เร้ิ่ยนห่น้กแต่้สนุก ได้ลงมือฝึึกที่ำางาน 

จุร่ิ่งต้ลอดอย่างช่ื่างโยธาต้้องฝึึกงานไม้ งานเด่นท่ี่อป็ริ่ะป็า 

งานก่ออ่ฐฉาบปู็นเสมือนก้บเร้ิ่ยนสายเที่คน่ค ป็ริ่ะท้ี่บใจุ 

อาจุาริ่ย์ด้ว่ยท้ี่�ช่ื่ว่ยเห่ลือท้ี่�งห่างาน ห่าเง่นมาสนุบสนุนก่จุกริ่ริ่ม

ต่้างๆ ของน้กศึูกษา เร้ิ่ยกว่่าป็รึิ่กษาได้ทุี่กเรืิ่�อง

คิดวิ�าเอกลัักษณ์ข้อง “เด็กบางมด” คืออะไร์

   ภาพื่จุำาของเด็กบางมด คือ “การเป็็นว่ัศวักรคุณ์ภาพั” 

ท้ี่�ม้คว่ามสู้งานไม่ม้ถอย ห่น้กเอาเบาสู้ ไม่ม้ที่ำาไม่ได้ ว่่เคริ่าะห์่ 

ว่างแผนงานได ้แต่้ไม่โป็ริ่โมที่ต้้ว่เอง MD (กริ่ริ่มการิ่ผู้จุ้ดการิ่) ของ

พ้ื่�เคยบอกไว้่ ค่ดว่่าน่าจุะใช่ื่ป็ริ่ะมาณน้� พ้ื่�เคยที่ำางานท้ี่�ม้ท้ี่�ป็รึิ่กษา

เป็็นว่่ศูว่กริ่ออสเต้ริ่เล้ย เขาบอกว่่าพ้ื่�เป็็น Best contractor in 

Thailand ก็มาจุากสถาบ้นท้ี่�สอนเริ่ามา ให้่รู้ิ่จุ้กการิ่ว่่เคริ่าะห์่

ว่างแผนให้่งานป็ริ่ะสบคว่ามสำาเร็ิ่จุได้

ธินากร กรุงศรี

คุุณวิิชััย ประมวิญสมบััติิ

     เดิินคนเดิียวเดิินไดิ้เร็็ว 
เดิินพร็้อมกัันเดิินไดิ้ ไกัล “ “

ผู้้�จััดการโคุรงการ  บัริษััท อาคุาร 33  จัำากัด   
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ฝากข้้อควิามจัาก “ร์่�นพั่�” ถึึง “ร์่�นน้อง”

สิั�งทีั�สัำาคัญทีั�อยากจะฝากไว้ิ คือ “ต้องใช้้ช้ีวิิตแบ่บ่ปรับ่สมดำุลุ่” 

เน์ื�องจากวิิชาชพีพวิกเรา จะไดผ้ลัตอบุแทัน์ทีั�เพยีงพอ สัามารถดำารง

อย้�แบุบุมีศักดิ�ศรีได้ สั�วิน์ทัี�เหลัือจาการสัะสัม ต้องตอบุแทัน์คืน์สัังคม 

เพ่�อให้เกิดการเกื�อก้ลักัน์ ไม�วิ�ากลัับุไป็ช�วิยเหลัือโรงเรียน์ สัถาบุัน์ 

มหาวิิทัยาลััย หรือผ้้ทีั�ด้อยโอกาสักวิ�าเรา ฝึกการเป็็น์ผ้้ ให้เมื�อมี

โอกาสั เพราะเราเป็็น์ผ้้รับุมาตลัอดใน์ตอน์เรียน์ทัี�บุางมด ต้องถือวิ�า

เป็็น์น์ักเรียน์ทัุน์ป็ระชาชน์ทัุกคน์ เพราะต้องใช้งบุป็ระมาณ์แผ�น์ดิน์มา

ผลัิตพวิกเราให้ออกไป็สัร้างควิามเจริญ ควิามก้าวิหน์้าแก�บุ้าน์เมือง 

แก�ป็ระเทัศ ขอให้พวิกเราย่ดถือควิามถก้ต้องของวิิชาชีพเป็น็์หลััก แลัะ

เป็็น์ผ้้ให้แก�สั�วิน์รวิมเมื�อมีโอกาสั

เคลั็ดลัับในการ์ทำางานให้ป็ร์ะสบควิามสำาเร์็จั

  เด็กบางมดม้กจุะที่ำางานให้่มากกว่่าพูื่ด ให้่เนื�องาน ผลของงาน 

บอกถึงคุณภาพื่ของต้้ว่เอง ต้้องป็ริ่ะสานท้ี่มงานท้ี่�งผู้อาวุ่โสกว่่า

ด้านว้่ยวุ่ฒ่ และคุณวุ่ฒ่ และผู้เยาว์่กว่่า ต่อผ้่�อาวุัโสุ ต้้องอ่อนน้อม 

ให้่เก้ยริ่ต่้ แต่้กล้าท้ี่กท้ี่ว่งเสนอแนว่ที่างท้ี่�ค่ดว่่าถูกต้้องต้ามห่ล้ก

ว่่ชื่าและจุริ่ริ่ยาบริ่ริ่ณ ต่อผ้่�เยาว์ักว่ัา ต้้องพื่ร้ิ่อมร้ิ่บฟััง สามาริ่ถ

อธ่บายว่่ธ้การิ่ที่ำางานท้ี่�ส้�งไป็ได้ และให้่คำาแนะนำาท้ี่�ถูกต้้องดูแล

จุนถึงคริ่อบคร้ิ่ว่เขาต้ามอ้ต้ภาพื่ เพืื่�อให้่เขาสามาริ่ถที่ำางานได้

แบบเต็้มใจุและสบายใจุ ในการิ่ที่ำางานย่อมพื่บอุป็สริ่ริ่คป็ัญห่า 

บางท้ี่ก็แก้ไขได้เอง บางท้ี่ต้้องกล้าขอป็รึิ่กษาผู้อื�น ขอคำาแนะนำา

แล้ว่นำามาป็ร้ิ่บใช้ื่แก้อุป็สริ่ริ่คปั็ญห่าของเริ่า เพื่ริ่าะเริ่าย่อมไม่รู้ิ่

ไป็ทุี่กเรืิ่�อง ต้้องศึูกษาห่าข้อมูลให่ม่ๆ ต้ลอดเว่ลา เพื่ริ่าะว่่ชื่าช่ื่าง

ม้คว่ามก้าว่ห่น้าไป็ต้ลอด
การ์สร์้างควิามร์�วิมมือกับพัันธมิตร์ มีควิามสำาคัญกับ
การ์ทำางานอย�างไร์ 

  การิ่ที่ำางานในช้ื่ว่่ต้จุร่ิ่ง ยอ่มไม่สามาริ่ถที่ำางานให้่สำาเร็ิ่จุโดยเริ่า

คนเด้ยว่ได้ ท้ี่มงาน คู่ค้า บร่ิ่ษ้ที่ร้ิ่บช่ื่ว่งงาน เป็็นท้ี่มท้ี่�ต้้องป็ริ่ะสานให้่

งานเด่นอย่างริ่าบรืิ่�น ด้งน้�นเริ่าต้้องม้พ้ื่นธม่ต้ริ่ท้ี่�จุะเด่นไป็ก้บเริ่า 

ด้งคำาพูื่ดท้ี่�ว่่า “เด่ีนคนเด่ียวัเด่ีนไดี�เร็วั เด่ีนพัร�อมกันหลื่ายคน

เด่ีนไดี�ไกลื่” ถ้าที่ำาได ้งานกจ็ุะเด่นห่นา้อยา่งริ่าบรืิ่�น และป็ริ่ะสบ

คว่ามสำาเร็ิ่จุ และผล้กด้นให้่เริ่ากล้าเด่นในที่างท้ี่�กว้่างขึ�น ที่างยาว่

ขึ�น เพื่ริ่าะเริ่าม้�นใจุในท้ี่มของเริ่า

แนะนำาการ์ป็ร์ับตัวิให้น้องๆ ที�กำาลัังเร์ียนจับ แลัะการ์
หางานช่�วิง COVID-19

  ยุคสม้ยน้�เป็ล้�ยนไป็จุากสม้ยก่อนต้ามกาลเว่ลา น้องๆ ท้ี่�

เร้ิ่ยนจุบก็พ่ื่สูจุน์ว่่าม้คว่ามรู้ิ่คว่ามสามาริ่ถ อย่างน้อยผ่านเกณฑ์์

มาต้ริ่ฐานของบางมด ต้้องม้คว่ามเชืื่�อม้�นในต้นเอง เว่ลาสม้คริ่งาน 

ม้สอบส้มภาษณ์ออนไลน์ ก็คว่ริ่แต่้งกายให้่เร้ิ่ยบร้ิ่อย ม้สมาธ่ก้บ 

คำาถาม ค่ดที่บที่ว่นก่อนให้่คำาต้อบ ต้้องสำาริ่ว่จุต้นเองว่่าอยาก

ที่ำางานด้านใด จึุงเสาะห่าองค์กริ่ท้ี่�เห่มาะก้บต้้ว่เอง พ้ื่�ยง้เชืื่�อว่่างาน

ด้านช่ื่าง ด้านเที่คโนโลย ้ยง้ต้้องการิ่แริ่งงานเข้ามาในริ่ะบบอ้กมาก

ท้ี่�ผา่นมาห่ลายปี็ เด็กบางมดเป็็นน้กศึูกษาท้ี่�จุบมาแล้ว่ม้โอกาสใน

การิ่เลือกองค์กริ่ท้ี่�ต้้องการิ่ไป็ที่ำางานได้ และย้งเป็็นเช่ื่นน้�น 

จุนถึงปั็จุจุุบ้นน้�

Let’s get to know Bangmod senior
Mr. Wichai Pramaulsombat - Project Manager, BUILDING 33 CO., LTD. 

Hello, I’m Wichai Pramualsombat, an alumnus from the batch 30th of Department of Civil Engineering, Faculty of 
Engineering. I am currently the project manager of BUILDING 33 CO., LTD. What I have gained from studying at KMUTT 
is that I have the opportunity to learn everything, carry out tasks and practice skills until I become a quality engineer, 
which is the identity of the every KMUTT graduate. In addition to having knowledge and expertise, respecting the elders 
and listening to younger people is another important thing which helps me to have alliances who work hand in hand. 
This is the tip for success. 
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ชีวิตในรั้ว มจธ์. เป็็นอยุ่างไรบุ้าง
ชี่ว่ัต่ขัองผ่มในรั�วั มจธ. คด่ีว่ัาเหม่อนการเป็น็ห�องที่ดีลื่องในการ 

ใชี่�ชี่ว่่ัตท่ี่�ม่ Scale ใหญม่าก ๆ  เป็น็พื่ื�นที่้�ที่้�เปิ็ดโอกาสให้่ไดเ้ริ่ย้นริู่ ้

และที่ดลองส่�งให่ม่ๆ ในทีุ่กม่ต้่คริ่้บ ที่้�งด้านว่่ชื่าการิ่ที่้�ให่้เริ่าได้นำา

เอาคว่ามริู่้ไป็ป็ริ่ะยุกต้์ใชื่้ และลงมือที่ำา ส่ว่นในด้านของก่จุกริ่ริ่ม 

ก็ให่้เริ่าได้ลองห่าป็ริ่ะสบการิ่ณ์ ไป็พื่บเจุอผู้คนมากมาย ได้เริ่้ยน

ริู่้และค้นห่าต้้ว่เอง ไม่ว่่าส่�งที่้�ได้ริ่้บน้�นจุะม้ผลเป็็นบว่ก ห่ริ่ือลบ 

สำาเริ่จ็ุห่ริ่อืผด่พื่ลาดก็ล้ว่นแลว้่เป็น็บที่เริ่ย้นที่้�ที่ำาให่เ้ริ่ามภ้มูคุ่ม้กน้

และพื่ริ่้อมที่้�จุะออกไป็สูส่นามจุริ่่งที่้�ต้้องเจุอในอนาคต้ ผมเชื่ื�อว่า่ 

“การไดี�ออกไป็ที่ำาก่จกรรมร่วัมกับภายนอกมหาว่ัที่ยาลัื่ย นอกจาก 

จะสุามารถม่โอกาสุไดี�ถ่ายที่อดีควัามร้� แบ่งป็ันป็ระสุบการณ์์

ระหวั่างกันแลื่�วั สุ่�งที่่�เราจะไดี�รับก็ค่อ เคร่อขั่ายที่่�ดี่ที่่�ที่ำาให�เก่ดี

พัลื่ังสุร�างสุ่�งที่่�ย่�งใหญ่ขัึ�นกวั่าเดี่ม”

ผลงานที่ได้ทำา / กุิจกุรรมที่ได้เข้าร่วม
ต้้�งแต่้เข้ามาเป็็นน้กศึูกษาของ มจุธ. ผมได้เข้าริ่่ว่มก่จุกริ่ริ่มต้่าง

 ๆ มากมาย ไม่ว่่าจุะในฐานะของผู้เข้าริ่่ว่ม เป็็น Staff จุ้ดงาน 

ก็ล้ว่นแล้ว่แต้่เป็็นป็ริ่ะสบการิ่ณ์ชื่้ว่่ต้ท้ี่�ด้สำาห่ริ่้บผม จุากการิ่

ทีุ่่มเที่ที่ำาก่จุกริ่ริ่มนอกเห่นือจุากช่ื่ว่งเว่ลาเริ่้ยน ที่ำาให้่ผมได้

เริ่้ยนริู่้ส่�งให่ม่ๆ จุากผู้คนท้ี่�งภายในและภายนอกมห่าว่่ที่ยาล้ย

ได้ริู่้จุ้กการิ่ที่ำางานร่ิ่ว่มก้บผู้อื�น การิ่แก้ไขปั็ญห่า คว่ามเป็็นผู้นำา

ริ่ว่มถึงคว่ามริู่้ให่ม่ๆ ที่้�ไม่อยู่ในห่้องเริ่้ยน และส่�งห่นึ�งที่้�ที่ำาให่้ผม

เก่ดคว่ามสนใจุ คือเริ่ื�องของการิ่สริ่้างผู้ป็ริ่ะกอบการิ่ ต้้ว่ผมเอง

ค่ดว่่าคว่ามเป็็นผู้ป็ริ่ะกอบการิ่ เป็็นส่�งห่นึ�งที่้�คว่ริ่ม้ในทีุ่กคน 

ไม่ว่่าจุะเป็็นอาชื่้พื่ใดก็ต้าม ห่ากเริ่าม้คว่ามเชื่้�ยว่ชื่าญในคว่าม

ริู่้ที่้กษะต้่าง ๆ เริ่าสามาริ่ถสริ่้างผล่ต้ภ้ณฑ์์ ห่รืิ่อบร่ิ่การิ่ได้  

แต้ไ่มใ่ชื่อ่งคป์็ริ่ะกอบที่้�งห่มด เพื่ริ่าะส่�งท้ี่�เริ่าต้้องรู้ิ่มากกว่่าน้�นม้น

ยง้มอ้ก้มากมายคริ่บ้ จุากคว่ามสนใจุน้�ที่ำาให่ป้็จัุจุบุน้ผมเขา้มาริ่บ้ 

ต้ำาแห่นง่เป็็นป็ริ่ะธานชี่มรม KMUTT Entrepreneurs Club 

หร่อ KEC ชื่มริ่มของเริ่า เป็็นชื่มริ่มที่้�ต้้�งขึ�นต้ามเป็้าห่มายของ

กริ่ะที่ริ่ว่งการิ่อุดมศึูกษา ว่่ที่ยาศูาสต้ร์ิ่ ว่่จุ้ยและนว่้ต้กริ่ริ่ม 

ที่้�ม้คว่ามต้้องการิ่ให้่แต้่ละมห่าว่่ที่ยาล้ยม้การิ่ต้้�งห่น่ว่ยงาน 

ที่้�สนบ้สนนุเริ่ื�อง SMEs และผูป้็ริ่ะกอบการิ่ ภายใต้้คว่ามดแูลของ

สองห่น่ว่ยงาน คือ ศููนย์บูริ่ณาการิ่เที่คโนโลย้เพื่ื�ออุต้สาห่กริ่ริ่ม

ไที่ย (TITEC)  และห่น่ว่ยบม่เพื่าะว่ส่าห่กจุ่และคล่นก่เที่คโนโลย้

ท้ี่�ม้ภาริ่ก่จุในการิ่ช่ื่ว่ยเห่ลือผู้ป็ริ่ะกอบการิ่ โดยการิ่นำาเอา

โจุที่ย์ปั็ญห่าของผู้ป็ริ่ะกอบการิ่มาแก้ด้ว่ยการิ่ใชื่้คว่ามรู้ิ่ด้าน

ว่่ที่ยาศูาสต้ริ่์ ว่่ศูว่กริ่ริ่มศูาสต้ริ่์ นว่้ต้กริ่ริ่มและเที่คโนโลย้ เพื่ื�อ

ให่ผู้ป้็ริ่ะกอบการิ่มค้ว่ามสามาริ่ถในการิ่ป็ริ่ะกอบธรุิ่กจุ่ ซ์ึ�งเริ่าจุะ

ม้การิ่สน้บสนุนผ่านการิ่อบริ่มให่้คว่ามริู่้ ให่้คำาแนะนำาเพื่ื�อที่้�จุะ

สริ่า้งผูป้็ริ่ะกอบการิ่ริุ่น่ให่ม่ให่เ้กด่ขึ�นใน มจุธ. ถอืว่า่เป็น็ต้น้ที่าง 

ที่้�จุะชื่่ว่ยให่้น้กศูึกษาของเริ่าสามาริ่ถเป็็นเจุ้าของธุริ่ก่จุได้เมื�อ

จุบการิ่ศูึกษาออกไป็ นอกจุากน้�นที่างชื่มริ่มย้งม้ส่ว่นริ่่ว่มใน

การิ่สนบ้สนนุสริ่า้งคว่ามริ่ว่่มมอืเพื่ื�อชื่ว่่ยเห่ลอืผูป้็ริ่ะกอบการิ่ใน

แถบภาคกลางต้อนล่าง อาที่่ จุ้งห่ว่้ดริ่าชื่บุริ่้ นคริ่ป็ฐม เพื่ชื่ริ่บุริ่ ้

กาญจุนบุริ่้ สุพื่ริ่ริ่ณบุริ่้ และป็ริ่ะจุว่บค้ริ่้ข้นธ์ ซ์ึ�งเข้าไป็ดูแล

รู้จักุ “ป็อนด์ป็อนด์” 

นพัณัฐ โตแกุ้ว

“เป้าหมายมีไว้พุ่งชน...สำาเร็็จไดิ ้
ดิ้วยคนที่พร็้อมลงมือทำา”

“สัวัสัดีครับ ชัื่อ “นพัณัฐ โตแกุ้ว” นักศึกษาชัั้นปีที่ 3 
ภาควิชัาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสัตร์

ประธิานชัมรม KMUTT Entrepreneurs Club ครับ”
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ผล่ต้ภ้ณฑ์์กลุ่ม OTOP กลุ่มว่่สาห่ก่จุชืุ่มชื่น เชื่่น ข้าว่แต้๋น 

น้ำามะนาว่ น้ำาม้ลเบอริ่์ริ่้� ขนมป็ัง ที่องม้ว่น มะพื่ร้ิ่าว่เคลือบ 

ชื่็อคโกแลต้ นมอ้ดเม็ด ผล่ต้ภ้ณฑ์์อบแห่้ง กลุ่มผู้ป็ริ่ะกอบการิ่ 

SMEs โดยจุากการิ่ดำาเน่นงานผ่านการิ่ริ่่ว่มมือก้บเคริ่ือข่าย

ก็ที่ำาให่้เริ่าสามาริ่ถบริ่ริ่ลุต้ามเป็้าห่มายที่้�ว่างไว่้ได้เป็็นอย่างด้

นำาความรู้จากุกุารเรียุน มจธ์. ไป็ป็ระยุุกุต์ใช้
อยุ่างไร
คว่ามรู้ิ่ท้ี่�ได้ร้ิ่บจุากการิ่เร้ิ่ยน และท้ี่กษะต่้าง ๆ  ท้ี่�ได้ร้ิ่บจุากการิ่อบริ่ม 

และการิ่ที่ำาก่จุกริ่ริ่มที่้�จุด้ขึ�นในมห่าว่่ที่ยาล้ย ผมไดน้ำาป็ริ่บ้ใชื่ก้้บ

งานที่กุ ๆ  ด้าน ดี�านควัามร้�วัช่ี่าการ ในห่อ้งเริ่ย้นก็จุะเริ่ย้นการิ่

สอนเนื�อห่าเขม้ขน้ และสอนให้่มองถึงการิ่ที่ำางานจุริ่ง่ ๆ  ม้การิ่ฝึึก

ป็ฏบ้่ต้จุ่ริ่ง่ สามาริ่ถเอาคว่ามริู่ใ้นการิ่นำาไป็ป็ริ่ะยกุต้แ์ละต้อ่ยอด 

ได ้โดยม้การิ่ฝึึกว่เ่คริ่าะห์่ ที่้�งริู่เ้ท่ี่าท้ี่นสถานการิ่ณ์ และใชื่ท้้ี่กษะ

ในการิ่ว่างแผนต้่างๆ นอกจุากน้� ดี�านก่จกรรม ที่ำาให่ �เริ่าได้

พื่้ฒนาที่้กษะด้าน Soft Skill ที่้�งเริ่ื�องการิ่บริ่่ห่าริ่จุ้ดการิ่เว่ลา

ที่้กษะในการิ่สื�อสาริ่ ที่้กษะการิ่ป็ริ่้บต้้ว่ ที่้กษะที่ำางานริ่่ว่มก้บ 

ผู้อื�น การิ่โน้มน้าว่ ซ์ึ�งจุากที่้�งคว่ามริู่้และที่้กษะต้่าง ๆ  สามาริ่ถ

เอามาใชื่้ได้ที่้�งการิ่ต้่อริ่อง สริ่้างคว่ามริ่่ว่มมือเพื่ื�อป็ริ่ะสานงาน

ที่้�งห่น่ว่ยงานภายใน มจุธ. และห่น่ว่ยงานภายนอกได้

ฝากุถึึงชาว มจธ์. ท่ีสำนใจ และอยุากุมีป็ระสำบุกุารณ์ 
ที่ดีแบุบุเดียุวกุับุป็อนด์ป็อนด์
ฝึากถึงชื่าว่ มจุธ. ทีุ่กคนที่้�ม้เป็้าห่มาย ห่ริ่ือย้งไม่ที่ริ่าบอยากที่ำา

อะไริ่ ขอให่ล้องที่ำาที่กุอยา่งเลย ถา้คด่ว่า่อยากที่ำาต้อ้งที่ำาห่าเว่ลา

ลงมือที่ำาเลย แต้่การิ่ที่ำาแบบสุ่มแบบน้� เริ่าอาจุเจุอคว่ามเห่นื�อย 

คว่ามที่้อ อุป็สริ่ริ่คต้้องม้ แต้่อย่างน้อยเริ่าจุะได้อะไริ่จุากส่�งที่้�ที่ำา

แน่นอน  ถ้าอยากที่ำาจุริ่่งก็ไม่ต้้องก้งว่ลส่�งเห่ล่าน้� และขอให่้ห่า

โอกาสให้่กบ้ต้ว้่เองเสมอ คว้่าโอกาสทุี่กโอกาสท้ี่�ไดร้้ิ่บ ที่ำาทุี่กอยา่ง 

อย่างเต็้มที่้� เต็้มคว่ามสามาริ่ถ และเริ่าจุะไม่เส้ยใจุ แล้ว่ว่่าส่�ง

น้�นจุะล้มเห่ลว่ก็ต้าม ลุกขึ�นให่ม่ให่้ได้ และที่ำา ที่ำา ที่ำาต้่อไป็คริ่้บ 

สุ่�งสุำาคญัที่่�สุดุี คอ่ “ควัามพัร�อม” ที่ั�งกาย ใจ ควัามร้�ที่างวัช่ี่าการ

(Hard Skill) แลื่ะที่กัษะเชี่ง่สุมรรถนะ  (Soft Skill) เพัราะถ�า 

โอกาสุใดี ๆ  กต็ามมาถึงเรา เรากจ็ะสุามารถลื่งมอ่ที่ำามนัไดี�ที่นัที่่

สดุที่า้ยกข็อให่ท้ี่กุคนคน้ห่าต้ว้่เองเจุอ ต้้�งเป็า้ห่มาย ไดท้ี่ำามน้อยา่ง 

เต้็มที่้� และม้คว่ามสุขก้บส่�งที่้�ได้ที่ำาคริ่้บ  

เคล็ดลับุของกุารทำางานร่วมกัุบุเครือข่ายุ
ส่�งแริ่กที่้�จุะที่ำาให่้เริ่าสามาริ่ถที่ำางานริ่่ว่มก้บเคริ่ือข่ายได้น้�น

สำาห่ร้ิ่บผมค่ดว่่า “การเป็ดิีรบั” เพื่ริ่าะการิ่ที่ำางาน ห่รืิ่อการิ่สร้ิ่าง 

คว่ามร่ิ่ว่มมอืริ่ะห่ว่่างบคุคล กลุม่คน ห่รืิ่อห่น่ว่ยงานใด ๆ  กแ็ลว้่แต่้ 

การเป็ดิีตา เป็ดิีห้ เป็ดิีใจ คอ่ การมองผ่้�อ่�น ฟงัผ้่�อ่�น แลื่ะเขั�าใจผ่้�อ่�น 

จุะที่ำาให่เ้ริ่าไดเ้ร้ิ่ยนริู่ส้่�งต้า่งๆ เพ่ื่�มขึ�นมากมาย และถอืเป็น็การิ่ให่้

เก้ยริ่ต้่และเคาริ่พื่ต้่อผู้อื�น ซ์ึ�งในการิ่ที่ำางานริ่่ว่มก้นเริ่าก็จุะได้ริ่้บ

ส่�งเด้ยว่ก้บกล้บมาจุากผู้ริ่่ว่มงานของเริ่าเชื่่นก้น และเมื�อเริ่าเป็ิด

ริ่้บส่�งต่้าง ๆ มากขึ�น เห่มือนน้ำาที่้�ไม่ม้ว่้นเต็้มแก้ว่ สามาริ่ถเต้่ม

คว่ามริู่ ้ที่ก้ษะ คว่ามเชื่้�ยว่ชื่าญ และนำาไป็บรูิ่ณาการิ่ ป็ริ่ะสานพื่ลง้

เพื่ื�อสริ่้างเคริ่ือข่ายที่้�เข้มแข็ง และส่งต้่อป็ริ่ะโยชื่น์ให่้ก้บคนอื�น ๆ  

ต้่อไป็ได้อย่างไม่ม้ริู่้จุบ

Let’s get to know  “Pondpond - Nopphanat Tokaew”
“The target is to hit... It can be accomplished by people who are ready to take action.”
3rd year student, Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering
Studying at KMUTT is like being in a large laboratory providing us the opportunity to do various things for increasing knowledge 
and developing skills as well as to conduct activities with outside organizations. Apart from having the opportunity to transfer 
knowledge and share experiences with other people, I have also gained a good network that empowers me to create even greater 
things. Furthermore, it is important to have physical and mental readiness, hard skills and soft skills to reach every opportunity 
and achieve the goals set forth.
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KX SMART Play                @kxsmartplay
094-666-9656, 064-163-2929

KX Build
@kxbuild
0-2470-7998

หน่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการ
ของสำานักเคเอกซ์์4Marketing Team, KX
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โป็ริ่แกริ่มพ้ื่ฒนาผู้ป็ริ่ะกอบการิ่นว้่ต้กริ่ริ่ม พ้ื่ฒนาองค์คว่ามรู้ิ่ พ้ื่ฒนาโจุที่ย์

ปั็ญห่าให้่ก้บผู้ป็ริ่ะกอบการิ่ ด้ว่ยว่่ที่ยาศูาสต้ร์ิ่ เที่คโนโลยแ้ละนว้่ต้กริ่ริ่ม โดย

นำาเอาองค์คว่ามรู้ิ่ ผู้เช้ื่�ยว่ชื่าญ มจุธ. และเครืิ่อข่ายพ้ื่นธม่ต้ริ่ มาพ้ื่ฒนาร่ิ่ว่ม

ก้บการิ่สน้บสนุนจุากแห่ล่งทุี่นภาคร้ิ่ฐและเอกชื่น นอกจุากน้�นย้งขยายคว่าม

สามาริ่ถในพ้ื่ฒนาท้ี่กษะสมริ่ริ่ถนะของคนและองคก์ริ่ ด้ว่ยโป็ริ่แกริ่ม KX Build 

Academy เพืื่�อเพ่ื่�มข้ดคว่ามสามาริ่ถการิ่แข่งข้นของผู้ป็ริ่ะกอบการิ่ไที่ย โดย

เฉพื่าะกลุ่ม SMEs ซึ์�งเป็็นฐานริ่ากเศูริ่ษฐก่จุสำาค้ญของป็ริ่ะเที่ศู 

พืื่�นท้ี่�ในการิ่เสร่ิ่มสร้ิ่างและพ้ื่ฒนาท้ี่กษะสำาค้ญในศูต้ว่ริ่ริ่ษท้ี่� 21 และเป็็นจุุดเร่ิ่�มต้้นในการิ่ค้นห่าต้้ว่เอง
คว่ามชื่อบ และคว่ามถน้ดของนว้่ต้กริ่รุ่ิ่นเยาว่ ์ด้ว่ยโป็ริ่แกริ่มการิ่เร้ิ่ยนรู้ิ่ท้ี่� KX SMART Play ม้ห่ลากห่ลาย
เห่มาะสำาห่ร้ิ่บน้อง ๆ อายุ 4 - 15 ปี็ โดยเน้นการิ่เร้ิ่ยนรู้ิ่ผ่านการิ่เล่น (Play-based Learning) และการิ่
ลงมือที่ำา (Project-based Learning) เพื่ื�อเสร่ิ่มสริ่้างและพ้ื่ฒนาท้ี่กษะสำาค้ญ ท้ี่�งคว่ามค่ดสร้ิ่างสริ่ริ่ค์
(Creativity) การิ่ค่ด ว่่เคริ่าะห์่ แก้ปั็ญห่า (Critical thinking & Problem solving) การิ่สื�อสาริ่ 
(Communication) และการิ่ที่ำางานร่ิ่ว่มก้บผู้อื�น (Collaboration) สร้ิ่างคว่ามเข้าใจุและป็ริ่ะยุกต์้และ 
ต่้อยอดคว่ามรู้ิ่ได้ในอนาคต้ นอกจุากน้� ย้งเป็็นสนามแห่่งการิ่เร้ิ่ยนรู้ิ่ท้ี่�น้อง ๆ จุะได้ค้นห่าต้้ว่เองในคว่าม
ถน้ดห่รืิ่อสายอาช้ื่พื่ต่้าง ๆ  เช่ื่น ด้านการิ่ค่ด ว่่เคริ่าะห์่ สายว่่ศูว่กริ่ริ่มศูาสต้ร์ิ่ การิ่พูื่ด การิ่สื�อสาริ่ และอื�น ๆ  
ผ่านการิ่สอนในรูิ่ป็แบบ Coaching ฝึึกการิ่ส้งเกต้ การิ่ต้้�งคำาถาม และการิ่แก้ปั็ญห่า

ควิามสำาเร์็จัที�ผู้�านมา
ปี็ 2561 - 2563 ฝ่ึายพ้ื่ฒนาผู้ป็ริ่ะกอบการิ่นว้่ต้กริ่ริ่มได้พ้ื่ฒนา 

ผู้ป็ริ่ะกอบการิ่ผ่านโป็ริ่แกริ่ม KX Build จุำานว่น 4,351 ริ่าย โดย

แบ่งการิ่พ้ื่ฒนาออกเป็็น 3 ริ่ะด้บ คือ
   •  เข้าใจุองคค์ว่ามรู้ิ่ ท่ี่ศูที่างการิ่พ้ื่ฒนาธุริ่ก่จุ จุำานว่น 3,238 ริ่าย 

 • เข้าใจุและสามาริ่ถนำาเครืิ่�องมือไป็ใช้ื่พ้ื่ฒนาท้ี่กษะและธุริ่ก่จุ

จุำานว่น 747 ริ่าย

 •  สามาริ่ถพ้ื่ฒนาธุริ่ก่จุเช่ื่งลึก จุำานว่น 366 ริ่าย 

ควิามสำาเร์็จัที�ผู้�านมา
น้อง ๆ ท้ี่�เข้าร่ิ่ว่มม้คว่ามเข้าใจุ สามาริ่ถป็ริ่ะยุกต์้และต่้อยอดส่�งท้ี่�ได้เร้ิ่ยนรู้ิ่

ในการิ่สร้ิ่างสริ่ริ่ค์ผลงาน ส่�งป็ริ่ะด่ษฐ์ของต้้ว่เอง ที่ำาให้่ผู้ป็กคริ่องสามาริ่ถ

สน้บสนุนในส่�งท้ี่�น้อง ๆ ชื่อบ และถน้ดได้อย่างเห่มาะสม

เป็้าหมายในอนาคต 
ขยายคว่ามร่ิ่ว่มมือและพ้ื่นธม่ต้ริ่ ภายในและภายนอก มจุธ. 

เพืื่�อขยายเป้็าห่มายการิ่พ้ื่ฒนาผู้ป็ริ่ะกอบการิ่นว้่ต้กริ่ริ่ม สร้ิ่าง

ผลกริ่ะที่บท้ี่�สำาค้ญและคว่ามย้�งยืนให้่ก้บป็ริ่ะเที่ศู และพ้ื่ฒนา 

สำาน้กเคเอกซ์์ให่้เช้ื่�ยว่ชื่าญในการิ่พ้ื่ฒนาผู้ป็ริ่ะกอบการิ่ของ 

ป็ริ่ะเที่ศู ท้ี่�งม่ต่้ว่่ที่ยาศูาสต้ริ่์ เที่คโนโลย้ นว้่ต้กริ่ริ่ม ริ่ว่มถึง

สมริ่ริ่ถนะของคนและองค์กริ่

เป็้าหมายในอนาคต 
สร้ิ่างและพ้ื่ฒนาโป็ริ่แกริ่มการิ่เร้ิ่ยนรู้ิ่ และส่งเสร่ิ่มให้่เก่ดเป็็นสนามแห่่งการิ่

เร้ิ่ยนรู้ิ่ และพืื่�นท้ี่�สำาห่ร้ิ่บ Makers 
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Startup Incubator Program ท้ี่�ช่ื่ว่ยบ่มเพื่าะ Startups ท้ี่�ม้ศู้กยภาพื่ โดย

โคริ่งการิ่ TECHBITE ช่ื่ว่ยเห่ลือ Startups เห่ล่าน้� โดยการิ่จุ้ดก่จุกริ่ริ่มอบริ่ม  

การิ่ให้่คำาป็รึิ่กษาจุากผู้เช้ื่�ยว่ชื่าญจุากภาคอุต้สาห่กริ่ริ่มต่้าง ๆ  และการิ่ช่ื่ว่ยเห่ลือ 

ด้านธุริ่ก่จุ ริ่ว่มถึงบร่ิ่การิ่ต่้าง ๆ ท้ี่�จุำาเป็็นสำาห่ร้ิ่บการิ่พ้ื่ฒนาผล่ต้ภ้ณฑ์์ และ 

การิ่เข้าสู่การิ่แข่งข้นที่างธุริ่ก่จุของ Startups ริ่ว่มถึงการิ่เพื่่�มโอกาสในการิ่ 

เข้าถึงแห่ล่งทุี่นจุากห่น่ว่ยงานภาคร้ิ่ฐ และภาคเอกชื่น 

Fablab Bangkok ก่อต้้�งขึ�นด้ว่ยแนว่ค่ดท้ี่�ต้้องการิ่ให้่คนท้ี่�ม้คว่ามสามาริ่ถ

ห่ลากห่ลายมาอยู่ริ่ว่มก้น เด็กรุ่ิ่นให่ม่จุะได้เร้ิ่ยนรู้ิ่ร่ิ่ว่มก้นและแบ่งปั็นคว่าม

รู้ิ่ให่ม่ๆ แลกเป็ล้�ยนและถ่ายที่อดองค์คว่ามรู้ิ่ซึ์�งก้นและก้นจุนถึงการิ่ที่ำางาน

ท้ี่�งในพืื่�นท้ี่�ที่างกายภาพื่และพืื่�นท้ี่�โลกออนไลน์ โดยต้้องใช้ื่คว่ามสามาริ่ถท้ี่� 

ห่ลากห่ลายมาริ่ว่มก้น ท้ี่�น้�ทุี่กคนสามาริ่ถเข้ามาใช้ื่อุป็กริ่ณ์และเครืิ่�องมือต่้าง ๆ  

โดยม้น้กออกแบบ ว่่ศูว่กริ่และช่ื่างเที่คน่ค ช่ื่ว่ยสอนว่่ธ้การิ่ใช้ื่เครืิ่�องมือดูแล 

ควิามสำาเร์็จัที�ผู้�านมา
•  ต้ลอดริ่ะยะเว่ลา 1 ปี็ท้ี่�ผ่านมา โคริ่งการิ่ TECHBITE ม้ผู้สม้คริ่เข้าร่ิ่ว่มโคริ่งการิ่มากกว่่า 300 ท้ี่ม และ

บ่มเพื่าะ Startups ท้ี่�ม้ศู้กยภาพื่เป็็นจุำานว่น 100 ท้ี่ม

•   ท้ี่มท้ี่�เข้าร่ิ่ว่มโคริ่งการิ่ TECHBITE ไดน้ำาเสนอธรุิ่ก่จุ ภายใต้้โคริ่งการิ่ Youth Startup Fund ของกองที่นุ 

พ้ื่ฒนาผู้ป็ริ่ะกอบการิ่นว้่ต้กริ่ริ่ม (TED Fund) โดยได้ร้ิ่บทุี่นสน้บสนุนมากกว่่า 25 ท้ี่ม ริ่ว่มเป็็นมูลค่ากว่่า 

23.6 ล้านบาที่

ควิามสำาเร์็จัที�ผู้�านมา
•  NIR Spectrometer และการิ่ผล่ต้แบบจุำานว่นน้อย (Small Lot Production) เป็็นอุป็กริ่ณ์เซ์นเซ์อร์ิ่ท้ี่�ใช้ื่เที่คโนโลยก้าริ่ป็ล่อยคลื�น 

Near Infrared เพืื่�อที่ำาการิ่ค้ดแยกองค์ป็ริ่ะกอบและชื่น่ดของใบชื่า เพืื่�อนำาไป็ว่่เคริ่าะห์่ข้อมูล และแสดงผลผ่าน Mobile Application 

• อุป็กริ่ณ์ช่ื่ว่ยเด่นสำาห่ร้ิ่บผู้ป่็ว่ยโริ่คพื่าร์ิ่ก่นส้น กลุ่มอาการิ่ Freezing Gait เป็็นอุป็กริ่ณ์ช่ื่ว่ยการิ่เด่นสำาห่ร้ิ่บผู้ป่็ว่ยพื่าร์ิ่ก่นส้น 

พื่้ฒนาโดยที่้มแพื่ที่ย์ จุากโริ่งพื่ยาบาลริ่ามาธ่บด้ มห่าว่่ที่ยาล้ยมห่่ดล และ
สถาบ้นไฟัฟ้ัาและอ่เล็กที่ริ่อน่กส์

คว่ามป็ลอดภ้ย และพื่ร้ิ่อมให้่คำาแนะนำา ห่รืิ่อให้่บร่ิ่การิ่ On-Demand Services ต่้าง ๆ  เริ่ามุ่งเน้นการิ่ให้่บร่ิ่การิ่พ่ื่สูจุน์แนว่ค่ด (Proof 

of Concept) ซึ์�งเร่ิ่�มต้้นต้้�งแต่้การิ่พ้ื่ฒนา Rapid Prototype การิ่พ้ื่ฒนา Minimum Viable Product (MVP) และการิ่ที่ดสอบ 

การิ่ใช้ื่งานผล่ต้ภ้ณฑ์์ (Usability) ต้ลอดจุนถงึการิ่ออกแบบผล่ต้ภ้ณฑ์์ (Product Design) ริ่ว่มที่้�งยง้สามาริ่ถให่บ้ร่ิ่การิ่ผล่ต้แบบ Small 

Lot Production สำาห่ร้ิ่บอุป็กริ่ณ์ไฟัฟ้ัาและอ่เล็กที่ริ่อน่กส์ โดยสถาบ้นไฟัฟ้ัาและอ่เล็กที่ริ่อน่กส์ กริ่ะที่ริ่ว่งอุต้สาห่กริ่ริ่มด้ว่ย 

ซึ์�งเป็็นการิ่สน้บสนุนกริ่ะบว่นการิ่ว่่จุ้ยและพ้ื่ฒนา (R&D) ที่ำาให้่สามาริ่ถลดริ่ะยะเว่ลาของการิ่พ้ื่ฒนาผล่ต้ภ้ณฑ์์ Hardware 

Prototype ได้ริ่ว่ดเร็ิ่ว่แม่นยำาย่�งขึ�น

เป็้าหมายในอนาคต 
โคริ่งการิ่ TECHBITE ต้้�งใจุท้ี่�จุะขยายคว่ามร่ิ่ว่มมือก้บห่น่ว่ยงานพ้ื่นธม่ต้ริ่ โดยม้เป้็าห่มายในการิ่ผล้กด้น

startups รุ่ิ่นให่ม่ให้่เต่้บโต้ เพืื่�อเพ่ื่�มโอกาสให้่ Startups ได้ร้ิ่บทุี่นสน้บสนุน ได้เข้าถึงเที่คโนโลย้และการิ่

สน้บสนุนด้านนว้่ต้กริ่ริ่มจุากมห่าว่่ที่ยาล้ย ริ่ว่มถึงการิ่พ้ื่ฒนาธุริ่ก่จุและผล่ต้ภ้ณฑ์์ท้ี่�ต้อบโจุที่ย์ผู้ใช้ื่งาน เพืื่�อ

ช่ื่ว่ยข้บเคลื�อนเศูริ่ษฐก่จุของป็ริ่ะเที่ศู ภายใต้้การิ่สน้บสนุนจุากริ่ะบบน่เว่ศูนว้่ต้กริ่ริ่มท้ี่�เคเอกซ์์

เป็้าหมายในอนาคต 
การิ่เป็็นสถานท้ี่�สำาห่ร้ิ่บการิ่พ้ื่ฒนา 
ผล่ต้ภ้ณฑ์์ต้้นแบบสำาห่ร้ิ่บทุี่กคน 

TECHBITE Incubator

FabLab Bangkok
fablab@kxinnovation.com 
www.fablabbkk.com
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International Affairs Office (IA)

     From the years in my experience supervising the 

program, regardless of that it is often said that Japanese 

people are shy. I found that being stimulated 

by the experience in culture and foreign environment, 

Japanese students participating in programs like the 

gPBL tend to be engaged and active and they find 

Thai students easy to relate to. I think that this is one 

of the factors that make the relationship between 

KMUTT and SIT so successful.

Shibaura Institute of Technology 
KMUTT University Partnership 

What do you think about the relationship 
between SIT and KMUTT thus far?
     Since the signing of the academic collaboration 

between KMUTT and SIT in 2006, have built a very good 

relationship in collaborating activities at all levels with 

a highly satisfactory number of students attending 

programs hosted by both institutions whether in joint 

degree, joint research, or student exchange programs. 

One of the many successful programs to mention such 

as the Hybrid Twinning Program, a graduate school 

twinning program. 12 students from KMUTT have 

obtained SIT’s doctorate degrees where two of them 

are now faculty members of KMUTT, promoting joint 

research and student exchange programs with SIT.

How have student development programs 
hosted by SIT and KMUTT impacted with SIT 
students or collaboration ties with KMUTT?
     Strengthening research capabilities is one of the 

major themes at SIT. I believe that one of the most 

important ways to achieve this is to increase joint   

research with overseas universities. On the other hand, 

I think what further deepened the interaction between 

KMUTT and SIT was the initiation of a Global PBL 

(gPBL) about 10 years ago. Since the program had 

taken place, there have been a great development in 

other programs like laboratory internship or semester 

exchange programs. Currently, we cannot travel to each 

other, but we do have several programs online.

What are your opinions on having KMUTT as 
an academic partner with SIT?
     We are proud to have KMUTT as a partner university. 

I, myself, have visited the campus of KMUTT many 

times and found it to be a very sophisticated and 

organized university. For example, KMUTT’s public-

ity to promote the university is very informative, and 

there are many things we should learn from it.

What are your expectations on future academic 
collaborations with KMUTT?
     I hope that we can continue to work together in 

education and research as a good partner and rival for 

building a sustainable world. After the COVID-19 

settled down, we hope that many students from KMUTT 

will come to SIT. I’m looking forward to that day!

      In this issue of INSIDE KMUTT, we explored into the partnership 
of one of KMUTT’s most active and strongest partner university, 
Shibaura Institute of Technology (SIT), Japan. Mr. Osamu Sugiyama, 
General Manager, Division of Global Initiatives of SIT shared his 
thoughts with us on the relationship between KMUTT and SIT this far 
and how have our cooperation impacted students in both universities. 
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 อาคาร็ Green Society (S10)
 EESH 
 http://sustainable.kmutt.ac.th/
 0-2470-8293

สอบถามข้้อมูลเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�

นัยรัตน์ วงษ์เวทย์

พิลังความร่วมม่อในัการสำร้างมหาวิทยาลัยยั�งย่นัข้อง มจัธ. นัั�นั

เกิดจัากการสำร้างเคร่อข่้ายพัินัธมิตรจัากทุกภาคส่ำวนัในัการสำอด

ประสำานั ส่ำงเสำริม และสำนัับสำนัุนัให้เกิดโครงการ และกิจักรรม

ต่างๆ ตามเป้าหมาย SDGs 17 ข้้อ อันัประกอบด้วย 

•  เคร่อข้�ายภายใน มจัธี. การดำาเนินโครงการแลัะกิจักรรมท่ี่�มุ�ง

เน้นสัร้างการม่สั�วนร�วม แลัะสั�งเสัริมให้ัม่หััวใจั Green Heart  

ให้ัเกิดกับปิระชาคม มจัธี. ทุี่กคน 

•  เคร่อข้�ายชุมชน การสำง่เสำรมิและสำนัับสำนันุัใหเ้กิดความยั�งยน่ัในั

ชุ้นัช้ม อันัเป็นักำาลังสำำาคัญในัการพัิฒนัาโครงสำร้างพ่ิ�นัฐานัที�สำำาคัญ

ข้องสัำงคมและประเทศ ส่ำงต่อองค์ความรู้ และแผ่ข้ยายโอกาสำให้

กับคนัในัชุ้มช้นัในัการลดปัญหาความยากจันั และสำร้างอาชี้พิ

•  เคร่อข้�ายภาครัฐ แลัะภาคเอกชน การทำางานัร่วมกับ

กรุงเทพิมหานัคร หน่ัวยงานัเอกช้นั และภาคีเคร่อข่้ายต่าง ๆ ในั

การสำ่งเสำริมโครงการเคร่อข่้ายโรงเรียนัสีำเขี้ยว KMUTT Green 

School Network  และกิจักรรมด้านัความยั�งย่นัต่าง ๆ อีก

มากมาย   

•  เคร่อข้�ายการที่ำางานด้านความยั�งย่น ทัี่�งในแลัะต�างปิระเที่ศ

อาทิ เคร่อข่้าย SUN Thailand  ISCN  ASCN  เป็นัต้นั มุ่งเน้ันั

การแลกเปลี�ยนัประสำบการณ์ และเสำริมสำร้างความร่วมม่อระหว่าง

มหาวิทยาลัยในัประเทศไทยและต่างประเทศ เพ่ิ�อส่ำงเสำริมการ

พัิฒนัาอย่างยั�งย่นัภายในัสำถ่าบันั

“ภ�คืเีคืรอืข่��ย” เป็็น์อกีหน์่�งใน์บุทับุาทัสัำาคญัทีั�ทัำาใหเ้กดิการพฒัน์าอย�างยั�งยนื์ โดยมกีารแลักเป็ลัี�ยน์องคค์วิามร้ ้แลัะป็ระสับุการณ์ต์�าง ๆ  ผ�าน์

กระบุวิน์การ หรือกจิกรรมเชิงสัรา้งสัรรค์ไป็ยงัเครือข�ายรอบุข้าง เป็็น์การร�วิมมือเพ่�อใหเ้กดิผลัลััพธ์การพัฒน์าอย�างยั�งยนื์ใน์ทุักภาคสั�วิน์ตาม

เป็า้หมายการพฒัน์าทัี�ยั�งยนื์ (SDGs) ทีั�มุ�งหวิงัจะช�วิยแกปั้็ญหาทีั�โลักกำาลัังเผชญิอย้� เช�น์ ควิามยากจน์ แลัะสัภาวิะโลักรอ้น์ เพ่�อเสัรมิแน์วิคดิ 

“ไมเ่ปน็กัาร็ทิ�งใคร็ไว้ข้้างหลัง”  ซ่ึ่�งจากการทัำางาน์ทีั�ผ�าน์มาได้รบัุควิามร�วิมมืออย�างดียิ�งจน์เกิดเป็น็์ผลังาน์เชิงป็ระจักษ ์แลัะช�วิยพัฒน์านั์กศก่ษา

สั้�การเป็็น์ “ผ่้้นึ่ำ�แห�งกิ�รเปลุ่ี�ยนึ่แปลุ่งทีี�มีหัวิใจในึ่กิ�รอนึุ่รักิษ์์พลุ่ังง�นึ่สิ�งแวิดำลุ่้อม (Green Heart)”  โดยทัี�ผ�าน์มา มจธ. ก็ได้รับุควิามร�วิม

มืออย�างดียิ�งจากทัุกภาคสั�วิน์ใน์การสัร้างกลัไก แลัะพัฒน์าเป็็น์เครือข�ายใน์การทัำางาน์ให้เกิดควิามเข้มแข็งใน์การดำาเน์ิน์งาน์มาโดยตลัอด

จัากการดำาเนิันังานัด้วยความร่วมม่อ ร่วมใจัข้องประช้าคม 

มจัธ. ได้ส่ำงผลต่อการจััดอันัดับข้องมหาวิทยาลัย และได้รับรางวัล

ที�การันัตีความร่วมม่อในัการทำางานั ซึ็�งเกิดจัากการทำางานั 

ร่วมกันัและร่วมกันัสำนัับสำนุันัส่ำงเสำริมจัากภาคีเคร่อข่้าย  ได้แก่ 

•  การจััดอันดับข้อง Times Higher Education Impact 

Rankings 2021  มจัธ. เป็นัอันัดับ 1 ข้องโลก ด้านัพิลังงานั

สำะอาดที�ทุกคนัเข้้าถึ่งได้ SDG 7: Affordable And Clean 

Energy  

•  รางวัลั Thailand Energy Awards 2021 (TEA 2021) 

รางวัลดีเด่นั ผู้ส่ำงเสำริมด้านัพิลังงานั (ประเภทสำมาคม องค์กร 

หน่ัวยงานัภาครัฐ และภาคเอกช้นั) จััดโดย กรมพัิฒนัาพิลังงานั

ทดแทนัและอนุัรักษ์พิลังงานั กระทรวงพิลังงานั

• รางวัลัสัถูานศึกษาปิลัอดภัยด่เด�น 2 ปีซ้็อนั มจัธ. บางมด 

(ในัปี 2563 - 2564) และ มจัธ.บางขุ้นัเทียนั 3 ปีซ้็อนั (ในัปี 

2562 - 2564) จััดโดย กรมสำวัสำดิการและคุ้มครองแรงงานั

กระทรวงแรงงานั

รางวัิลัทัี�น์�าภาคภ้มิใจเหลั�านี์�เป็็น์การมุ�งสัร้างชื�อเสัียงแลัะเกียรติภ้มิ

ให้เกดิข้�น์แก�ป็ระชาคม  แลัะยงัเป็น็์เครื�องสัะท้ัอน์ ชี�วัิดถง่ควิามสัำาเรจ็

ใน์ควิามร�วิมมือของคน์ใน์องค์กรเพ่�อการพัฒน์าทัี�ยั�งยืน์ แลัะทีั�

สัำาคัญคือต้องร�วิมกัน์พัฒน์า ป็รับุป็รุง ร�วิมมือกับุเครือข�ายต�าง ๆ 

ใน์การสัรา้งควิามยั�งยนื์ใหเ้กดิข้�น์ใน์มหาวิิทัยาลััย แลัะหวัิใจของทุัก ๆ  
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Marketing Team, KX

พ้�นึ่ทีี�ทีำ�ง�นึ่
คืนึ่นึ่วิัตกิรรม
 ใน์ยุคปั็จจุบัุน์ การจะทัำาธุรกิจให้ป็ระสับุควิามสัำาเร็จ ป็ฏิิเสัธไม�ได้เลัยวิ�า 

‘คอนเนคช่ั�น’ ถือเป็็น์กุญแจสัำาคัญ ผ้้ป็ระกอบุการรุ�น์ใหม�หลัายคน์จ้ง

เลืัอกเริ�มตน้์ธรุกจิบุน์พ่�น์ทัี� co-working space เพราะน์อกจากราคาทัี�

เป็น็์มติรแลัว้ิ ผ้ป้็ระกอบุการยงัมีโอกาสัไดพ้บุป็ะกบัุผ้ป้็ระกอบุการราย 

อื�น์ๆ เกิดการสันั์บุสัน์นุ์ซึ่่�งกัน์แลัะกัน์ มโีอกาสัสัร้างคุณ์ค�าใหม�เชิงธุรกจิ

ร�วิมกัน์ ซึ่่�งเป็็น์เสัน์�ห์สัำาคัญของพ่�น์ทัี�ทัำางาน์ร้ป็แบุบุน์ี� 

 KX Knowledge Xchange เป็็น์หน่์�งใน์ผ้้น์ำาผ้้ให้บุริการด้าน์ 

co-working space น์อกจากมีการเดิน์ทัางทีั�สัะดวิกสับุาย ติด 

BTS วิงเวิยีน์ใหญ�แลัว้ิ KX ยงัพรอ้มไป็ดว้ิยฝา่ยสัน์บัุสัน์นุ์ใน์ทุัก ๆ  ดา้น์ 

เช�น์ ภาครัฐ ภาคอตุสัาหกรรม ภาคการศก่ษา เป็็น์ระบุบุนิ์เวิศน์วัิตกรรม 

ทัี�ครบุวิงจร โดยแต�ลัะธุรกิจสัามารถเลัือกพ่�น์ทัี�ทัำางาน์ได้ตามควิาม

เหมาะสัม

Private office

Co-working space 

Virtual office 

Event Space

คุุณพร�อมท่�จัะเป็นส่วินหน่�งของ KX คุอมม้นิติ่�แล้�วิหรือยัง?

ติดำต�อทีีมง�นึ่เพ้�อรับ่คืำ�ปรึกิษ์� แลุ่ะร�ยลุ่ะเอียดำเพ่�มเติมทีี� 
        02-470-7906               Sale@kxinnovation.com

ปัจจุบ่ันึ่ KX มีผ่้้ประกิอบ่กิ�รกิวิ�� 35 องคื์กิร ในึ่คือมม้นึ่ิตี�  แลุ่ะ
รองรับ่กิ�รจัดำง�นึ่อีเวิ้นึ่ที์ม�แลุ่้วิกิวิ�� 1,500 ง�นึ่ ต�อปี เร�เป็นึ่
ม�กิกิวิ��พ้�นึ่ทีี�ทีำ�ง�นึ่ นึ่ั�นึ่คืือเป็นึ่พ้�นึ่ทีี�ข่องโอกิ�ส ทีี�จะช้�วิยสนัึ่บ่สนึ่นุึ่
ผ่้้ประกิอบ่กิ�ร แลุ่ะนึ่ักิสร้�งสรรคื์นึ่วิัตกิรรมทุีกิคืนึ่ เดำินึ่ไปข่้�งหนึ่้�
อย��งเข่้มแข่็งผ่��นึ่กิ�รสนึ่ับ่สนึุ่นึ่อย��งคืรบ่วิงจร 

1

2

3

4

สัำานักงานสั�วนตัวบนพ่ิ�นท่ี่� 

25 ตารางเมตร ตอบโจัที่ย์

สัำาหัรับองค์กรท่ี่�ที่ำางานแบบ

ร่โมที่ แต�ต้องการท่ี่�อยู�บริษัที่

เพ่ิ�อความน�าเช่�อถู่อ 

พ่ิ�นท่ี่�สัำาหัรับจััดงาน 

อ่เว้นท์ี่ตามมาตรฐาน

สัากลัในราคาพิิเศษ

ตอบโจัที่ย์ผูู้้ปิระกอบการรุ�นใหัม� 

ย่ดหัยุ�นด้วยรูปิแบบการเข้้าใช้

งานท่ี่�หัลัากหัลัายตามต้องการ

สัำาหัรับองค์กรข้นาดเล็ัก แลัะข้นาดกลัาง 
•   พ่ิ�นัที�ทำางานัส่ำวนัตัวข้นัาด 4 - 6 ที�นัั�ง  •   ห้องประชุ้ม (ระบบจัอง) 

•  ที�จัอดรถ่   •   ที�อยู่บริษัท  •  สิำ�งอำานัวยความสำะดวกอ่�นัๆ 

•  มีห้องประชุ้ม สัำมมนัามากกว่า 20 ห้อง รองรับการจััดกิจักรรม

หลากหลายรูปแบบ  
•  บริการอาหารและเคร่�องด่�ม
•  ทีมงานัคุณภาพิ
•  สิำ�งอำานัวยความสำะดวกอ่�นัๆ 

•   ที�อยู่บริษัท
•   บริการจััดการพัิสำดุ และเอกสำาร     •   ห้องประชุ้ม
•   บริการให้ความช่้วยเหล่ออ่�นัๆ

•  พ่ิ�นัที�ทำางานัรายเด่อนั 1 ที�นัั�ง
•  ห้องประชุ้ม (ระบบจัอง)
•  ที�อยู่บริษัทราคาพิิเศษ
•  สิำ�งอำานัวยความสำะดวกอ่�นัๆ 

Fixed Desk Fixed Day

Hot Desk

•  พ่ิ�นัที�ทำางานัรายเด่อนั 1 ที�นัั�ง
•  เหมาจ่ัายรายเด่อนั จ่ัายเฉพิาะ
วันัที�เข้้ามาใช้้งานั
•  ส่ำวนัลดพิิเศษสำำาหรับห้องประชุ้ม
•  สิำ�งอำานัวยความสำะดวกอ่�นัๆ 

•  พ่ิ�นัที�ทำางานัรายวันั 1 ที�นัั�ง 
•  ส่ำวนัลดพิิเศษสำำาหรับห้องประชุ้ม
•  สิำ�งอำานัวยความสำะดวกอ่�นัๆ 

KX Working Space
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ณัฐเศรษฐ์ ภิรมย์เศรษฐกุล

ที่ใช่...ไมเกุรน
ป็วดหัวแบุบุไหน

อ�กิ�รปวิดำศีีรษ์ะ เป็นึ่อ�กิ�รทีี�ทีุกิคืนึ่ต้องเคืยเป็นึ่ แต�ปวิดำแบ่บ่ไหนึ่เรียกิวิ��อะไร 
แลุ่ะอ�กิ�รแบ่บ่ไหนึ่ทีี�ต้องไปพบ่แพทีย์ วิันึ่นึ่ี�เร�จึงจะพ�ทุีกิคืนึ่ไปทีำ�คืวิ�มร้้จักิกิับ่
“ไมเกรน (Migraine)” ให้ดำีม�กิยิ�งข่ึ�นึ่ เพ้�อรับ่มือกิับ่อ�กิ�รทีี�เกิิดำขึ่�นึ่ รวิมทัี�ง 
หลุ่ีกิเลุ่ี�ยงพฤติกิรรมทีี�จะส�งผ่ลุ่ต�อกิ�รเกิิดำโรคืข่องคืุณ

ไมเกร์น คืออะไร์? อาการ์ไมเกร์นร์ักษาได้อย�างไร์บ้าง?

ระยะท่ี่�ไม�ปิวดศ่รษะ

ระยะท่ี่�ม่อาการปิวดศ่รษะเฉ่ียบพิลััน

พัฤติกร์ร์มใดบ้างที�ส�งผู้ลัให้เกิดอาการ์ไมเกร์น?

อาการ์ป็วิดศีร์ษะแบบไมเกร์นเป็็นแบบไหน?อาการ์ป็วิดศีร์ษะแบบไมเกร์นเป็็นแบบไหน?
      •  ปิวดศ่รษะข้้างเด่ยว

      •  ปิวดศ่รษะแบบตุบๆ เป็ินระยะหัร่อเป็ินจัังหัวะ

      •  ปิวดมากจันที่ำาอะไรไม�ได้

      •  เบ่�ออาหัาร คล่ั�นไส้ั อาเจ่ัยน

      •  ปิวดบริเวณเบ้าตา

     อาจัม่อาการนำาก�อนปิวดศ่รษะ เช�น เห็ันแสังวูบวาบ 

ไฟระยิบระยับ เห็ันภาพิเบลัอ เป็ินต้น โดยมักม่อาการนำามาก�อน

ปิวดศ่รษะปิระมาณ 10 – 30 นาท่ี่

พัฤติกร์ร์มใดบ้างที�ส�งผู้ลัให้เกิดอาการ์ไมเกร์น?
      •  นอนหัลัับไม�เพ่ิยงพิอ

      •  ความเคร่ยด

      •  กินข้้าวไม�ตรงเวลัา กินข้้าวไม�ครบม่�อ

      •  กินอาหัารบางปิระเภที่มากเกินไปิ

      •  ด่�มเคร่�องด่�มท่ี่�ม่คาเฟอ่นมากเกินไปิ

      •  อยู�ในท่ี่�ท่ี่�ม่แสังจ้ัา

      •  แพ้ิกลิั�น

1

2

 เรียบเรียงข้อมูลจำาก: โรงพยาบาลศิครินทร์และโรงพยาบาลกรุงเทพ

What kind of headache is the right symptom of Migraine?
Migraine is a type of chronic headache that interferes with daily life. The most noticeable symptom is a throbbing pain on one 
side or both sides of the head. Migraine is notably common in women than men, and more likely to occur in people with high 
emotional and mental stress. In addition to disrupting daily life, headaches can also affect long-term health problems caused 
by certain behaviors such as insufficient sleep, stress, not eating on time, smell allergy, etc.

ไมเกร์น คืออะไร์?
    ไมเกรน (Migraine) เป็นัอาการปวดศีรษะเร่�อรังช้นิัดหนึั�ง 

ที�รบกวนัชี้วิตประจัำาวันั ลักษณะอาการที�สัำงเกตได้ ค่อ ปวดศีรษะ

แบบตุบๆ มักจัะเกิดข้้างเดียว หร่อทั�งสำองข้้างก็ได้  โดยส่ำวนัใหญ่

มักพิบในัผู้หญิงมากกว่าผู้ช้าย และมักเป็นัในัผู้ที�มีความเครียดทาง

อารมณ์และจิัตใจัสูำง ซึ็�งนัอกจัากจัะเป็นัการรบกวนัช้วิีตประจัำาวันั

แล้ว ยังส่ำงผลต่อปัญหาสุำข้ภาพิในัระยะยาวอีกด้วย

อาการ์ไมเกร์นร์ักษาได้อย�างไร์บ้าง?
      การปิวดศ่รษะไมเกรนเป็นัโรคเร่�อรัง สำามารถ่ควบคุมได้

ด้วยการปฏิิบัติตัวอย่างถู่กต้อง และการใช้้ยาอย่างเหมาะสำมเม่�อ

อายมุากขึ้�นั มักจัะมีอาการปวดศีรษะลดลง การรักษาปวดศีรษะ

ไมเกรนั แบ่งได้ 2 ประเภท ค่อ

              ระยะท่ี่�ม่อาการปิวดศ่รษะเฉ่ียบพิลััน ใช้้เฉพิาะเวลา

มีอาการปวดศีรษะเท่านัั�นั และให้รับประทานัยาหลังจัากที�เริ�ม

มีอาการปวดศีรษะทันัที จัะได้ผลการรักษาอาการปวดศีรษะที�ดี 

          •  ยาแก้ปิวด เช่้นั พิาราเซ็ตามอล ยาลดการอักเสำบที�

ไม่ไช่้สำเตียรอยด์ (NSAIDs) เป็นัต้นั

     • ยาท่ี่�เฉีพิาะเจัาะจังกับไมเกรน เช่้นั ยากลุ่ม 

ทริปแทนั (Triptan) หร่อ ยาที�มีส่ำวนัผสำมข้องเออโกทามีนั 

(Ergotamine) ซึ็�งออกฤทธิ�ที�เส้ำนัเล่อดสำมองโดยตรง

          •  ยาสัำาหัรับลัดอาการคล่ั�นไส้ั อาเจ่ัยน

             ระยะท่ี่�ไม�ปิวดศ่รษะ (ยาป้องกันัอาการปวดศีรษะ

ไมเกรนั) ต้องรับประทานัติดต่อกันัทุกวันั

        •  กลุั�มยากันชัก เช่้นั Topiramate  Valproic acid 

เป็นัต้นั

        •  กลัุ�มยาปิิดกั�นตัวรับแคลัเซี่ยม เช้่นั Flunarizine 

Cinnarizine  Verapamil เป็นัต้นั

          •  กลัุ �มยาปิิดกั �นตัวรับเบต้า เช้่นั Propanolol 

Atenolol  Metoprolol เป็นัต้นั

        •  กลัุ�มยาต้านอาการซีึมเศร้า เช้่นั Amitriptyline 

Nortriptyline  Duloxetine  Velafaxine เป็นัต้นั

         กรณีมีอาการปวดศีรษะไมเกรนัในัช่้วงมีประจัำาเด่อนั 

สำามารถ่รับประทานัยาลดการอักเสำบที�ไม่ไช่้สำเตียรอยด์ หร่อ

ยากลุ่มทริปแทนัช่้วงก่อนัมีประจัำาเด่อนัประมาณ 2 – 3 วันั 

และรับประทานัยาต่อจันัหมดประจัำาเด่อนั 4 – 5 วันั
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KX (Knowledge Xchange)
กับัการทำางานร่วิมกับัเคุรือข่ายพันธมิติร 

คืวิ�มร�วิมมือข่องพันึ่ธุมิตรในึ่กิ�รดำำ�เนึ่ินึ่ง�นึ่ ภ�ยใต้กิ�ร
พัฒนึ่�ผ่้้ประกิอบ่กิ�รนึ่วิัตกิรรม
  การพัิฒนาผูู้้ปิระกอบการนวัตกรรม มีจุัดมุ่งหมายที�จัะยก
ระดับ และเพิิ�มสำมรรถ่นัะให้กับกลุ่มคนัให้มีความสำามารถ่ในัการ
ที�จัะเติบโตเป็นัผู้ประกอบการได้อย่างมีคุณภาพิ สำำานัักเคเอกซ็์ 
จึังมีแนวที่างในการบ�มเพิาะผูู้้ปิระกอบการใน 3 มิติ ผู้�าน 3 โปิรแกรม 
ที� จััดตั�งขึ้�นั เพ่ิ�อสำนัองต่อวิสัำยทัศน์ัและพัินัธกิจัข้องเราและ 
ตอบโจัทย์ความต้องการข้องประเทศในัการสำร้างความเข้้มแข็้ง 
ความสำามารถ่ทางการแข่้งขั้นัให้กับผู้ประกอบการ อันัได้แก่ 

 •   การพัิฒนัาผู้ประกอบการ โดยการใช้้องค์ความรู้ และความ
เชี้�ยวช้าญข้อง มจัธ. และเคร่อข่้ายพัินัธมิตร เพ่ิ�อส่ำงต่อองค์ความรู้
แก้โจัทย์ปัญหาด้วยการวิจััย รวมไปถึ่งการจััดทำามาตรฐานั โดยมี
โมเดลการส่ำงเสำริมและสำนัับสำนุันัตั�งแต่จุัดเริ�มต้นั จันัถึ่งปลายทาง 
ที�เรียกว่าโปรแกรม “KX Build” ผ่านัการให้ความรู้แบบ 
K2K (Knowledge to KX) ซึ็�งเป็นัการให้ความรู้แบบกลุ่มให้กับ
คนัที�สำนัใจัในัแต่ละอุตสำาหกรรม จัากคนักลุ่มใหญ่ก็จัะมุ่งเป้าไปที�
ผู้ที�สำนัใจัให้มีโอกาสำได้ปรึกษากับผู้เชี้�ยวช้าญเชิ้งลึกกับกิจักรรม 
C2K (Consulting to KX) ต่อยอดไปสู่ำการ Site Visit ที�จัะให้ 
ผู้เชี้�ยวช้าญได้เข้้าไปถึ่งสำถ่านัประกอบการหร่อองค์กร เพ่ิ�อช่้วย
แก้ไข้ปัญหาโจัทยจ์ัริงที�เกิดขึ้�นั ก่อให้เกิดการนัำาเสำนัอโครงการวจัิัย 
โดยสำำานัักเคเอกซ์็จัะเป็นัผู้ที�อำานัวยความสำะดวกในัการหาแหล่งทุนั
วิจััย ติดตามความก้าวหน้ัาจันัโครงการสำำาเร็จั

 •   “KX Build Academy” เป็นัอีกมิติหนึั�งในัการพัิฒนัา 
ผู้ประกอบการ โดยมุ่งเน้ันัไปที�การเสำริมทักษะ และพัิฒนัาสำมรรถ่นัะ 
ข้องบุคลากรในัองค์กร เพิ่�อให้สำามารถ่ตอบสำนัองต่อการพิัฒนัา
องค์กรข้องตนัเองได้มากที�สุำด ด้วยการใช้้เคร่�องม่อในัการประเมินั
สำมรรถ่นัะ วิเคราะห์จุัดแข็้ง และจุัดอ่อนั อันัจัะนัำาไปสู่ำการใช้้จุัดแข็้ง 
แปรไปเป็นัสำมรรถ่นัะที�ช่้วยในัการขั้บเคล่�อนัองค์กร และใช้้จุัดอ่อนั
สำำาหรับการจััดโปรแกรมการพิฒันัาทักษะและสำมรรถ่นัะด้านั Soft 
Skill ที�ตรงจุัดเฉพิาะบุคคล ด้วยวิทยากรข้อง มจัธ. และเคร่อข่้าย 
ข้องเราที�มีความรู้ และความเชี้�ยวช้าญในัเร่�องต่างๆ ทั�งเร่�อง 
ข้องความเป็นัผู้นัำา การคิดวิเคราะห์ การส่ำ�อสำาร การทำางานัเป็นั
ทีม เป็นัต้นั

 •   อีกมิติในัการพัิฒนัาผู้ประกอบการ จัากผลการวิจััยที�การ
พัิฒนัาคนัควรเริ�มตั�งแต่วัยเด็ก ทำาให้การพัิฒนัาในัมิตินีั� เรามุ่งเป้า
ให้เกิดพัิฒนัาเด็กที�มีอายุ 4 – 15 ปีเป็นัหลัก โดยเป็นัการพัิฒนัา
โปรแกรมการเรียนัรู้ที�เหมาะสำมตามช่้วงอายุผ่านัการเล่นั จึังเรียก
โปรแกรมนีั�ว่า “KX Smart Play” โดยใช้้หลักการในัการพัิฒนา 4 
ด้าน (4C) ค่อ ความคิดสัร้างสัรรค์ (Creativity) การสัร้างความ
ร�วมม่อ (Collaboration) การส่ั�อสัาร (Communication) 
แลัะการคิดเชิงวิพิากย์ (Critical Thinking) ซึ็�งในัส่ำวนันีั�สำำานััก 
เคเอกซ็ไ์ด้มีความร่วมม่อกับหน่ัวยงานัทั�งภายในั และภายนัอก อาทิ
เช่้นั การสำร้างความร่วมม่อข้องบรษัิทแกมมาโก้ ที�สำนัับสำนุันั LEGO 
Education เพ่ิ�อใช้้สำำาหรับกิจักรรมการเรียนัรู้  การสำนัับสำนุันัข้อง 
The Mall Group ที�ทำาให้เกิดพ่ิ�นัที�การเรียนัรู้ ณ ชั้�นั 2 ข้อง The 
EmQuartier การร่วมสำร้างสำรรค์หลักสูำตรการเรียนัรู้ข้อง สำถ่าบันั
การเรียนัรู้ มจัธ. (LI)  ดรุณสิำกข้าลัยฯ และ บริษัท HelloAuda 
ซึ็�งเป็นันัักศึกษาเก่าข้องสำถ่าบันัวิทยาการหุ่นัยนัต์ภาคสำนัาม มจัธ. 
(FIBO) 

 ในัการดำาเนิันังานัในัทุกมิตินัั�นั ส่ำวนัสำำาคัญที�สุำดค่อ การสำร้าง
ความร่วมม่อข้องเคร่อข่้ายพัินัธมิตรที�เป็นัองค์ประกอบหลักที�
ทำาให้เราสำามารถ่ผลักดันั สำนัับสำนุันัให้เกิดความสำามารถ่ที�จัะช่้วย
พัิฒนัาผู้ประกอบการแบบรอบด้านัอย่างเป็นัรูปธรรม 

มุมมองต�อกิ�รสร้�งคืวิ�มร�วิมมือกิับ่เคืรือข่��ยพันึ่ธุมิตร
 แนัวทางในัการดำาเนิันัการสำร้างความร่วมม่อกับพัินัธมิตรในั
ความคิดข้องตัวผมเอง ผมมองทุกคนัค่อ “เพ่ิ�อน” ไม�ใช� “คู�แข้�ง”
ไม่ว่าจัะเป็นัมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐ ภาคเอกช้นั ล้วนัแล้วแต่
เป็นัเพ่ิ�อนัที�เราพิร้อมจัะถ่่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ ความสำามารถ่
ให้กับเคร่อข่้ายข้องเรา เพ่ิ�อข้ยายโอกาสำ สำร้างความเข้้มแข็้งในัการ
ที�จัะเป็นัผู้ส่ำงต่อความรู้ไปได้อีกมากมาย หากสำำานัักเคเอกซ็์เป็นั
เพีิยงที�เดียวที�จัะเข้้าไปช้ว่ยพัิฒนัาผู้ประกอบการ ในั 1 ปีอาจัทำาได้
เพีิยง 200 แหง่ แตถ้่่าเราสำรา้งเคร่อข่้าย ผลที�จัะกลบัมากจ็ัะทำาให้
เราสำามารถ่ทวีคูณการพัิฒนัาผู้ประกอบการไปได้อีกมากมาย ให้
เติบโตไปเป็นัผู้ประกอบการที�มีความสำามารถ่ในัการแข่้งขั้นั และ
นัำาพิาสัำงคม เศรษฐกิจัข้องประเทศได้อย่างยั�งย่นัต่อไปในัอนัาคต

กองบรรณาธิิการ

อาจัาร์ย์วิร์ร์ณภพั กลั�อมเกลัี้ยง 
 รองประธานเจั�าหน�าท่�บัริหารสำานักเคุเอกซ์์
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คืวิ�มร�วิมมือข่องพันึ่ธุมิตรในึ่กิ�รดำำ�เนึ่ินึ่ง�นึ่ ภ�ยใต้กิ�ร
พัฒนึ่�ระบ่บ่นึ่ิเวิศีนึ่วิัตกิรรม 
 จัากวิสัำยทัศน์ัข้องผู้บริหาร มจัธ. ที�ให้ความสำำาคัญในัการ 
เช่้�อมโยงกับพัินัธมิตร โดยใช้้กลยุทธ์ในัการก่อตั�งสำำานัักเคเอกซ์็ให้ 
เป็นั Innovation Center ด้วยการใช้้พ่ิ�นัที�ใกล้เม่องเป็นัยุทธศาสำตร์ 
เพ่ิ�อสำร้างความร่วมม่อกับบุคคล กลุ่มคนั และองค์กรต่างๆ ให้เกิดขึ้�นั
บนัพ่ิ�นัที�แห่งนีั� ระบบนิเวศนวัตกรรมเป็นัอีกส่ำวนัสำำาคัญที�จัะต้อง
สำร้างขึ้�นัมาให้เกิดความสำมบูรณ์เช่้นัเดียวกับป่าไม้ที�อุดมสำมบูรณ์ 
แนวที่างหัลัักในการสัร้างระบบนิเวศข้องสัำานักเคเอกซ์ี ค่อ การ
สัร้างชุมชน (Community) ข้องคนท่ี่�ม่ความต้องการพัิฒนาให้ั
สัามารถูเข้้ามา (Easy to access) เพ่ิ�อรับคุณค�า (Value) กลัับ
ไปิ โดยมุ�งเน้นการจััดพ่ิ�นท่ี่� (Space) สัำาหัรับการสัร้างกิจักรรม
(Workshop / Event) เพิ่�อให้ัองค์ความรู้ แลัะเสัรมิทัี่กษะท่ี่�นำา
ไปิใช้ได้ เกิดปิระโยชน์ต�อตนเอง แลัะองค์กร 

 การเปิดอาคารเคเอกซ์็ให้เป็นั Open Platform ที�ทำาให้ทุกคนั
สำามารถ่เข้้ามาร่วมได้ ค่อ จุัดแข็้ง และความแตกต่างที�เปิดโอกาสำ
ให้เกิดพ่ิ�นัที�ให้คนัที�มีไอเดียเปลี�ยนัโลกได้มารวมตัวกันั เพ่ิ�อสำร้าง 
Open Innovation ให้เกิดขึ้�นัได้อย่างไม่มีข้้อจัำากัด นัอกจัากนัั�นั
เรายังส่ำงเสำริม และสำนัับสำนุันัเคร่�องม่อ และองค์ความรู้ ทั�งจัาก 
มจัธ. และเคร่อข่้ายพัินัธมิตร ไม่ว่าจัะเป็นัการเชิ้ญผู้เชี้�ยวช้าญมาให้
ความรู้ การให้คำาปรึกษาเฉพิาะด้านั โดยมีโปรแกรม ‘TECHBITE’ 
Incubation ที�สำนัับสำนุันัให้ Startup SMEs ให้ได้รับการบ่มเพิาะ 
ความสำามารถ่ เพ่ิ�อต่อยอดธุรกิจัจัากเหล่าผู้เชี้�ยวช้าญและผู้
ประกอบการมากประสำบการณ์ที�จัะคอยแนัะนัำาอย่างใกล้ชิ้ด 
และทำาให้ความฝั้นัให้เป็นัจัริง รวมทั�งยังมีอุปกรณ์ เคร่�องม่อและ
เทคโนัโลยีต่างๆ ในัพ่ิ�นัที� “Maker Space แลัะ FabLab” เพ่ิ�อ
ให้ได้ทดลองสำร้างสำรรค์นัวัตกรรม และต่อยอดไอเดียให้เกิดขึ้�นั
ได้จัริงอีกด้วย

 สัมาชิกข้องสัำานักเคเอกซ์ี ล้วนัเป็นัเคร่อข่้ายข้องระบบนิัเวศ
ที�หลอมรวมใหเ้คเอกซ์็มีความแตกต่างที�เป็นัเอกลกัษณ์ (Unique) 
จัากพ่ิ�นัที�อ่�นัๆ ที�มีโมเดลข้องการเป็นั Innovation Center เช่้นั
เดียวกันั โดยสำมาช้กิข้องสำำานัักเคเอกซ็แ์บ่งออกเป็นั 2 ประเภท ค่อ 

 •  พัินธีมิตรภายใน  ส่ำวนัหนึั�งในัพ่ิ�นัที�ข้องอาคารเคเอกซ์็ มี
สำำานัักงานัข้องบริษัท และ Startup อยู่หลายแห่ง ซึ็�งถ่่อว่าเป็นั
เคร่อข่้ายพิันัธมิตรที�มีความเข้้มแข็้งมาก เน่ั�องจัากแต่ละองค์กร
นัั�นัมีความเชี้�ยวช้าญ มีความถ่นััดที�แตกต่างกันั และได้รับการ
ยอมรับเป็นัอันัดับต้นัๆ ข้องอุตสำาหกรรม ไม่ว่าจัะเป็นัด้านัการ
ออกแบบ เทคโนัโลยต่ีางๆ ทั�งในัประเทศ และตา่งประเทศ ที�ต่างมี 
จุัดมุ่งหมายเดียวกันัที�จัะสำร้างความเปลี�ยนัแปลง ด้วยการพัิฒนัา
นัวัตกรรมจัากองค์ความรู้ข้องตนัเอง และพิร้อมที�จัะแบ่งปันัให้
แก่ผู้อ่�นั  

 • พัินธีมิตรภายนอก ความร่วมม่อจัากข้องภาครัฐ และเอกช้นั 
ไม่ว่าจัะเป็นักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสำตร์ วิจััยและ
นัวัตกรรม (อว.) บริษัทข้นัาดใหญ่ที�มีความเชี้�ยวช้าญเฉพิาะด้านั 
โดยเคเอกซ์็ทำาหน้ัาที�ในัการประสำานัความร่วมม่อแต่ละด้านั เพ่ิ�อ
เช่้�อมโยง (Matching) ระหว่างเคร่อข่้ายกับผู้ประกอบการ หร่อ
ระหว่างเคร่อข่้ายกับเคร่อข่้าย โดยมีจุัดมุ่งหมายในัการสำร้างความ
ร่วมม่อ อาทิเช่้นั การจััดหาทุนัวิจััยให้กับผู้ประกอบการที�ตอบโจัทย์ 
วิจััยข้องแหล่งทุนันัั�นัๆ  การถ่่ายทอดองค์ความรู้เฉพิาะทาง เป็นัต้นั

 นัอกจัากนีั�กลยุทธยุทธ์สำำาคัญที�สำำานัักเคเอกซ์็ใช้้เพ่ิ�อให้เกิด
ความเข้้มแข็้งในัการสำร้างความร่วมม่อกับพัินัธมิตร ทั�งภายในั
และภายนัอกค่อ “บุคลัากรข้องเรา” ที�มีทัศนัคติในัการทำางานั
อยา่งมีหลักคิดข้องความเป็นัผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) 
เป็นัตัวแทนัที�ถ่่ายทอดความเป็นัเคเอกซ์็ไปสู่ำเคร่อข่้ายได้อย่าง
ชั้ดเจันั ผ่านักระบวนัการทำางานัที�มีขั้�นัตอนั ให้บริการด้วยหัวใจั 
(Service Mind) ประสำานังานัเช่้�อมโยงความร่วมม่อ (Connect 
the Dots) ส่ำงมอบประโยช้น์ัให้กับผู้ประกอบการและพัินัธมิตร 
ได้อย่าง Win – Win Situation และส่ำงเสำริมให้เกิดนัวัตกรรมที�
ตอบโจัทย์ แก้ไข้ปัญหาข้องผู้บริโภคและประเทศในัภาพิรวมได้

มุมมองต�อกิ�รสร้�งคืวิ�มร�วิมมือกิับ่เคืรือข่��ยพันึ่ธุมิตร
“Your resource can become our resource.” สิำ�งนีั�จัะ
เกิดขึ้�นัจัริงไม่ได้เลย หากข้าดความร่วมม่อจัากพัินัธมิตร เพิราะ
แต่ละองค์กร แต่ละหน่ัวยงานัต่างมีทักษะ มีองค์ความรู้ที�แตกต่าง 
กันัมีเทคโนัโลยีที�ตอบโจัทย์ และมีความสำามารถ่ที�เป็นัจุัดแข็้ง
ข้องตนัเอง สำำานัักเคเอกซ์็ มีจุัดมุ่งหมายในัการเปิดพ่ิ�นัที�ให้ทุกคนั
สำามารถ่เข้้ามาแบ่งปันั และเปิดโอกาสำที�จัะสำร้างชุ้มช้นัข้องกลุ่ม
คนัที�มีเป้าหมายเดียวกันั ก็จัะก่อให้เกิดพิลังความร่วมม่อ ซึ็�งถ่่อ
เป็นัระบบนัิเวศที�เข้้มแข็้ง และต่อยอดไปสู่ำการพิัฒนัาผู้ประกอบ
การที�มีประสิำทธิภาพิ ยกระดับความสำามารถ่ข้องอุตสำาหกรรมในั
การตอบสำนัองความต้องการข้องประเทศ

ดร์.เพั่ยงเพั็ญ วิงศ์นภาพัร์ร์ณ
 รองประธานเจั�าหน�าท่�บัริหารสำานักเคุเอกซ์์

KX and cooperation with partner networks

Both collaborating with partners to develop entrepreneurship 

and creating an innovation ecosystem are essential parts of 

the success of any operation. Such collaboration contributes 

to the integration of expertise aiming to pass on knowledge 

and share experiences for the purpose of nurturing powerful 

entrepreneurs to create a positive economic impact for the 

nation.
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ชมการแข�งขันย�อนหลังได�ที ่

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุร�

ขอแสดงความยินดีกับ
ทีม KMUTT-JENO
จากภาคว�ชาว�ศวกรรมระบบควบคุมและเคร�่องมือวัด คณะว�ศวกรรมศาสตร�

นายพ�รณัฐ  ควรบุบผา นักศึกษาระดับปร�ญญาตร� 
นายปวร�ศร� สอนประดิษฐ  นักศึกษาระดับปร�ญญาตร� 
นายณัฐพัสตร�  เกษศร�รัตน นักศึกษาระดับปร�ญญาโท
อาจารย�ที่ปร�กษา ดร.อิสสระพงศ� ค�วนเคร�อ

THIRD
PRIZE

ได�รับรางวัล ในกล�ุม

INNOVATIVE
MACHINES

กับผลงานช�วยเหลือสังคม

ที่สร�างข�้นเพ�่อช�วยขนส�งอ�ปกรณ�จําเป�น
ให�กับผู�ป�วยในโรงพยาบาลสนาม
ในสถานการณ� COVID-19 เพ�่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส 
จากการแข�งขันระดับนานาชาติ 
The 7th Delta International Smart & Green 
Manufacturing Contest 
จัดโดยบร�ษัท Delta Electronics

“หุ�น TINY CARRIER”

2 5 6 4ระหว�างวันที่ 24-25 กรกฎาคม ในรูปแบบ
ออนไลน�

โดยการแข�งขันครั้งนี้ มีทีมเข�ารอบสุดท�าย 100 ทีม จากประเทศต�างๆ 
เช�น ไทย จ�น ไต�หวัน เว�ยดนาม อินเดีย เป�นต�น (KMUTT-JENO เป�น 1 ใน 3 ทีม จากประเทศไทย)

Falling Wall Lab Thailand

The Asahi Glass Foundation-AF supports the research grants
for 7 KMUTT researchers in 2021.

การศึกษาการตอบสนองระดับโมเลกุลและระดับเซลลภายหลัง
การเหน่ียวนําใหเกิดอะไมลอยดดวยโมเลกุลขนาดเล็กในเซลล
ประสาทเพาะเล้ียงแบบ 3 มิติ เพ่ืออธิบายการเปล่ียนแปลงในระยะ
เร่ิมตนของโรคอัลไซเมอร

การเปล่ียนรูปแบบเสถียรของแผนวัสดุ
คอมโพสิตท่ีมีสมดุลเสถียรภาพสอง
ตําแหนง
Stable Transition of Bistable 
Composite Plates

ดร.ภุมรี นามเขียว
Dr. Poommaree Namchaiw

สาขาชีววิทยาศาสตร  Life Science

รศ. ดร.
สนติพีร เอมมณี
Assoc. Prof. Dr. 
Sontipee Aimmanee

สาขาวัสดุศาสตร  Material Science

Studying the Molecular and Cellular Response of Small 
Molecule-Induced Amyloidosis in 3-Dimensional Neuronal 
Culture Model: The Application for Understanding the Early
Stage of Alzheimer's Disease

การพัฒนาและการออกแบบกระบวนการ
ออกซิเดชันข้ันสูงรูปแบบใหมเพ่ือกําจัด
ยาปฏิชีวนะและความเปนพิษในน้ําเสียขาออก
Development and Design of a Novel 
Advanced Oxidation Process for 
Removal of Antibiotic and its Toxicity 
through Wastewater Effluent

รศ. ดร.ทรงเกียรติ
ภัทรปทมาวงศ
Assoc. Prof. Dr. Songkeart 
Phattarapattamawong
สาขาส่ิงแวดลอม Environment

การวิเคราะหคุณสมบัติของไบโอชาร
ท่ีเตรียมจากขยะเศษอาหาร 
Food Waste-to-Char Characteristics 
obtained from Various Kinds of 
Food Waste

ดร.ไตรรัตน 
เมืองทองออน
Dr. Trairat 
Muangthong-on

สาขาพลังงาน Energy

Measuring the End-user 
Experience with Voice-assistants: 
From Usability to Acceptance

ดร.เทพโยธิน ปาล 
Dr. Debajyoti Pal

สาขาวิทยาการสารสนเทศ 
Information Sciences

การศึกษาไมโครไบโอมของมูลชางไทยดวย
ความละเอียดสูงเพ่ือการจัดการดานอาหารและ
การปรับปรุงสุขภาพ

ดร.กานตธิดา กุศลมโน
Dr. Kanthida Kusonmano
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4Life

ผศ. ดร.กฤติกา ตันัประเสำริฐ หร่อ อ.เกด ตัวแทนัทีม CELT  ได้ให้สัำมภาษณ์ว่า 
หลักการข้อง MC เป็นัหลักการเดียวกับที� CELT ใช้้ในัการออกแบบการอบรม 
เราเช่้�อว่าถ้่าเข้าสำามารถ่ทำาได้แล้วก็ไม่จัำาเป็นัต้องเข้้าร่วมอบรมซ็ำ�า พิอมี MC ค่อ 
การรับรองสำมรรถ่นัะและความสำามารถ่ คนัที�มารับรองเข้าเล่อกจัะเรียนัรู้แบบ
ไหนัก็ได้เลยอยากนัำา MC มาใช้้ในัเร่�องข้องการพัิฒนัาอาจัารย์ การออกแบบ MC 
ตัวแรกจึังเป็นัการทำางานัร่วมกันั ระหว่างทีม CELT และทมี MC Support จัริงๆ 
เรามานัั�งทำางานัด้วยกันัและเรียนัรู้ไปด้วยกันั ส่ำวนัหนึั�งที�ได้เรียนัรู้และได้รับ 
คำาแนัะนัำาว่า MC ควรจัะเป็นัอย่างไร ก็จัากการได้เข้้าร่วม Workshop และ 
คำาแนัะนัำาจัาก Digital Promise ด้วย

อ.เกด ได้กล่าวทิ�งท้ายไว้ว่า

ร�วิมเป็นึ่ MC Designer 
เพ้�อสร้�งกิ�รศี่กิษ์�ร้ปแบ่บ่ใหม�ไปกิับ่เร�ไดำ้ทีี�

www.4lifelonglearning.org 
4life@mail.kmutt.ac.th

ผศ. ดร. กฤติกา ตัน์ป็ระเสัริฐ

ผ้้อำาน์วิยการการสัถาบุัน์การเรียน์ร้้

ทัีม CELT ผ้้ร�วิมออกแบุบุ Micro-Credential

จัดุเริ์�มตน้แลัะการ์ตัดสนิใจัเข้า้ร์�วิมออกแบบ MC

เลั�าถึึง MC ที � ได้ออกแบบแลัะค่ณค�า 
ที � ให้กับการ์ศึกษา

การ์ออกแบบ MC ไม�ใช่�เร์ื�องยาก 
แต�เป็็นเร์ื�องใหม� ต้องอาศัยการ์คิดต�าง 
แลัะเร์ียนร์้้หลัักการ์ ค�อยๆ ทำา 
แลั้วิเร์าก็จัะทำาได้…

พัันธมิตร์ที�มาร์�วิมสร์้างมิติใหม�ให้การ์ศึกษา
หน่ึ่�งในึ่พันึ่ธุมิตรทีี�ร�วิมสร้�งจุดำเปลีุ่�ยนึ่ที�งกิ�รศี่กิษ์�ร้ปแบ่บ่ใหม�ข่อง มจธุ. คืือ ศ้นย์เสร์ิมสร์้างการ์เร์ียนร์้้ แลัะ 
การ์สอน หร์ือ Center for Effective Learning and Teaching (CELT) ผ่้้ร�วิมออกิแบ่บ่ Micro-Credential: 
Constructive Alignment Principle Application for Learning Units เพ้�อประยุกิต์ใช้้กิับ่กิ�รพัฒนึ่�
สมรรถนึ่ะอ�จ�รย์ มจธุ.

ไอเดียหลักๆ ข้อง MC ตัวนีั� ค่อ เร่�องความเข้้าใจั Constructive 
Alignment หัวใจัหลักข้องการออกแบบการเรียนัการสำอนัในั 
รูปแบบข้อง Outcome-based Education เราอยากใช้้ MC ตัว
นีั� เป็นัแนัวทางในัการพัิฒนัา Professional Development ข้อง
อาจัารย์ในัด้านัการเรียนัการสำอนั ถ้่าใช้้ MC แทนัการ Certified 
PSF (Professional Standards Framework) ทั�งก้อนัใหญ่ๆ ที�
มีหลายมิติ เราก็ Certified ไปทีละอันั และทำาให้อาจัารย์รู้ว่าตัว
เองอยู่ตรงไหนัแล้วต้องพัิฒนัาทางด้านัไหนัต่อ อีกส่ำวนัหนึั�งการ
พัิฒนัาการเรียนัการสำอนัแนั่นัอนัจัะสำ่งผลโดยตรงในัเร่�องการ
เรียนัรู้ข้องผู้เรียนัข้องเรา

MC Partnership: Creating a new dimension in education
One of the partners involved in creating a new educational turning point of KMUTT is CELT, a co-founder of Micro-Credential 
for applying with the competency development of KMUTT professors. The starting point is that MC adheres to the same 
principles as the CELT training courses designed to help ensure its performance and competence. Therefore, KMUTT would like 
to apply it to the development of teaching-learning of professors by certifying as sub-topics to achieve certification in each area. 
As a result, professors can clearly know the direction of self-development, which will directly affect KMUTT students.

ชมการแข�งขันย�อนหลังได�ที ่

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุร�

ขอแสดงความยินดีกับ
ทีม KMUTT-JENO
จากภาคว�ชาว�ศวกรรมระบบควบคุมและเคร�่องมือวัด คณะว�ศวกรรมศาสตร�

นายพ�รณัฐ  ควรบุบผา นักศึกษาระดับปร�ญญาตร� 
นายปวร�ศร� สอนประดิษฐ  นักศึกษาระดับปร�ญญาตร� 
นายณัฐพัสตร�  เกษศร�รัตน นักศึกษาระดับปร�ญญาโท
อาจารย�ที่ปร�กษา ดร.อิสสระพงศ� ค�วนเคร�อ

THIRD
PRIZE

ได�รับรางวัล ในกล�ุม

INNOVATIVE
MACHINES

กับผลงานช�วยเหลือสังคม

ที่สร�างข�้นเพ�่อช�วยขนส�งอ�ปกรณ�จําเป�น
ให�กับผู�ป�วยในโรงพยาบาลสนาม
ในสถานการณ� COVID-19 เพ�่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส 
จากการแข�งขันระดับนานาชาติ 
The 7th Delta International Smart & Green 
Manufacturing Contest 
จัดโดยบร�ษัท Delta Electronics

“หุ�น TINY CARRIER”

2 5 6 4ระหว�างวันที่ 24-25 กรกฎาคม ในรูปแบบ
ออนไลน�

โดยการแข�งขันครั้งนี้ มีทีมเข�ารอบสุดท�าย 100 ทีม จากประเทศต�างๆ 
เช�น ไทย จ�น ไต�หวัน เว�ยดนาม อินเดีย เป�นต�น (KMUTT-JENO เป�น 1 ใน 3 ทีม จากประเทศไทย)

Falling Wall Lab Thailand

The Asahi Glass Foundation-AF supports the research grants
for 7 KMUTT researchers in 2021.
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การ์ดำาเนนินโยบายด้านวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลัยีแลัะนวัิตกร์ร์ม ให้เป็น็

ไป็อย�างเหมาะสมแลัะตอบโจัทย์ข้องการ์พััฒนาท้ังในร์ะดับป็ร์ะเทศ 

แลัะร์ะดับพั้้นที�น้ัน ผู้้้บร์ิหาร์หร์ือผู้้้กำาหนดนโยบายข้องหน�วิยงาน

ในร์ะดับต�างๆ จัำาเป็็นต้องมีทักษะหร์ือควิามเข้้าใจัในป็ร์ะเด็นด้าน

วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลัยีแลัะนวิัตกร์ร์มที�เกี�ยวิข้้องกับบทบาทข้อง

หน�วิยงานตนเองอย�างเพั่ยงพัอต�อการ์ตัดสินใจั

ผู้ศ. ดร.สัันติ เจัริญพิรพิัฒนา ผู ้อำานัวยการสำถ่าบันันัโยบาย
วิทยาศาสำตร ์เทคโนัโลยแีละนัวัตกรรม (STIPI) กลา่วว่า จัากโจัทย์
และปจััจััยดังกล่าว สำำานัักงานัคณะกรรมการนัโยบายวิทยาศาสำตร์ 
เทคโนัโลยแีละนัวัตกรรมแห่งช้าติ (สำวทนั.) ณ ข้ณะนัั�นั จึังได้ร่วม
ม่อกับ มหาวิทยาลัยเทคโนัโลยพีิระจัอมเกล้าธนับุรี (มจัธ.) จััดตั�ง 
สัถูาบันนโยบายวิที่ยาศาสัตร์ เที่คโนโลัย่แลัะนวัตกรรม (STIPI) 
ขึ้�นัเม่�อเด่อนัมิถุ่นัายนั 2561

“จุัดประสำงค์ข้องการจััด
ตั�งสำถ่าบันั STIPI ค่อ การ
ทำางานัวิ จััยเชิ้งนัโยบาย
เพ่ิ�อสำนัับสำนุันัการกำาหนัด
นัโยบายด้านัวิทยาศาสำตร์ 
เทคโนัโลยี และนัวัตกรรม 
ข้องประเทศและอีกส่ำวนั 
หนึั�งที�สำำาคัญมากค่อการ 
พัิฒนัากำาลังคนัที�มีทักษะ 

ทีม Corporate & Research 
Communications

STIPI มจัธ. น์ำาร�องผุดโมเดลั “Train คนด้านนโยบายวิิทย์- 
นวิัตกร์ร์ม-เทคโนโลัยี” สั้�การพัฒน์าสัมรรถน์ะทัรัพยากรมน์ุษย์

และความรู้ด้านันัโยบาย เน่ั�องจัากองค์กรเฉพิาะทางที�ทำาหน้ัาที� 
จััดอบรมในัหลักสูำตรการพัิฒนัาบุคลากรด้านันัโยบาย
วิทยาศาสำตร์ เทคโนัโลยีและนัวัตกรรมนัั�นัมีไม่มากนััก และ 
ด้วยโจัทย์ที�ว่า จัะทำาอย่างไรให้บุคลากรเหล่านัั�นั มีความรู้ 
ความเข้้าใจัและสำามารถ่ดำาเนิันังานัด้านันัโยบายได้อย่าง 

เหมาะสำมต่อไป จึังกลายเป็นัที�มาข้องการพัิฒนัากำาลังคนัแบบ 
เฉพิาะเจัาะจังด้านันัโยบายวิทยาศาสำตร์ เทคโนัโลยีและ 
นัวัตกรรม” ผศ. ดร.สัำนัติกล่าว

ทั�งนีั�นัอกเหน่ัอจัากการพัิฒนัากำาลังคนัด้านันัโยบายแล้ว STIPI 
มีการทำางานัวิจััยในั 4 ประเภทหลัก ประกอบด้วย 1. การวิจััย
นโยบายข้องภาคอุตสัาหักรรม อาทิ อุตสำาหกรรมอาหาร 
และอุตสำาหกรรมพิลังงานั 2. การวิจััยออกแบบระบบวิจััยแลัะ
นวัตกรรม (System Design) แลัะ 3. การติดตามปิระเมินผู้ลั 
4. การวิจััยนโยบายอุดมศึกษา เพ่ิ�อติดตามและนัำาไปสู่ำโจัทย์ในั
การออกแบบทศิทางหร่อการเพิิ�มขี้ดความสำามารถ่ในัการพิฒันัา
ขั้บเคล่�อนัประเทศในัด้านันัั�นัๆ ต่อไป

“การทำางานัวิจััยเชิ้งนัโยบายเพ่ิ�อศึกษาว่า ส่ำวนัไหนัมีปัญหา
อย่างไร ควรส่ำงเสำริมด้านัไหนั การนัำามาตรการจัากภาครัฐ
และเอกช้นั หร่อหนั่วยงานัจัากภาคีเคร่อข่้ายที�เข้้ามาร่วมม่อ
สำนัับสำนุันัการทำางานัต่อไปพิลังงานัข้องประเทศในัอนัาคตจัะ
เป็นัไปในัทิศทางใด การเพิิ�มขี้ดความสำามารถ่ในัด้านัพิลังงานั 
ในัภาคอุตสำาหกรรมอาหารควรมีนัโยบายหร่อมาตรการอะไรในั
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การส่ำงเสำริมเพ่ิ�อสำนัับสำนุันัการพัิฒนัาด้านัอาหาร หร่อการผลิต
อาหารที�ปลอดภัย (Food Safety) ไม่ให้มีการปนัเป้�อนัข้องสำาร
พิิษและเช่้�อโรค เป็นัต้นั สิำ�งเหล่านีั�เป็นัการออกแบบกระบวนัการ
ออกแบบโครงสำร้าง จัากนัั�นัจัะนัำาไปสู่ำการติดตามประเมินัผล
ว่าสำามารถ่ดำาเนิันัการได้ตามภารกิจั ตามเจัตนัารมณ์ที�วางไว้ 
หร่อไม่ ซึ็�งเป็นัโจัทย์ส่ำวนัหนึั�งที�สำถ่าบันัฯ ดำาเนิันัการมาตลอด  
2 - 3 ปีที�ผ่านัมา” ผศ. ดร.สัำนัติ กล่าวเสำริม

ดังที�ได้กล่าวมาแล้ว STIPI มีหัลัักสูัตรฝึึกอบรม การบริหัารแลัะ 
พัิฒนาบุคลัากรด้านนโยบายวิที่ยาศาสัตร์เที่คโนโลัย่แลัะ
นวัตกรรม ซึ็�งเป็นัหลักสูำตรระยะสัำ�นั โดยมีผู้เชี้�ยวช้าญในัแต่ละ
สำาข้ามาเป็นัวิทยากร ทั�งนีั�หลักสูำตรการฝึ้กอบรมดังกล่าวเป็นั 
การยกระดับบุคลากรทางด้านันัโยบายให้กับประเทศ

“การพัิฒนัาทรัพิยากรบุคคลถ่่อว่าเป็นัเร่�องสำำาคัญ โดยทาง
สำถ่าบันัฯ จัะฝึ้กอบรมให้แก่บุคลากรที�อยู่ในัแวดวงนัโยบาย
วิทยาศาสำตร์ เทคโนัโลย ีและนัวัตกรรม จัำานัวนัปีละ 50 คนั ที�ผ่านัมา 
เป็นัหลักสูำตร 20 สัำปดาห์ ซึ็�งเป็นัหลักสูำตรระยะสัำ�นัที�ค่อนัข้้าง 
เข้้มข้้นั เพิราะหลงัจัากอบรมไปแลว้ ทางสำถ่าบันัฯ จัะให้ผู้เข้้าอบรม 
ออกแบบและพัิฒนัาโจัทย์ที�จัะนัำาไปสู่ำข้้อเสำนัอด้านันัโยบายที�
สำามารถ่นัำาไปใช้้งานัได้จัริงในัหน้ัางานัที�ตนัเองรับผิดช้อบ ซึ็�งข้ณะนีั� 
ทางสำถ่าบันัมีผู้เข้้าร่วมฝึ้กอบรมจัากหน่ัวยงานัและองค์กรต่างๆ 
ทั�งจัากภาครัฐ และภาคเอกช้นั”

STIPI, KMUTT pilots the model of “Training People in Science-Innovation-Technology Policies” 
to develop human resource competencies.
In order to appropriately implement policies on science, technology and innovation and to response to the development 
at both the national and local levels, the executives or policy makers at different levels must have sufficient skills or 
understanding of science, technology and innovation issues related to the role of their organization to facilitate 
decision-making. Therefore, the National Science Technology and Innovation Policy Office (STI) and King Mongkut’s 
University of Technology Thonburi (KMUTT) has jointly established the Science Technology and Innovation Policy 
Institute (STIPI) aiming to develop and enhance the competencies of personnel responsible for policy works in the 
country through training courses, management and development of personnel responsible for science, technology and 
innovation policy work. There are short-term courses lectured by experts in each field to support the development of 
the country’s research and innovation system leading to concrete frameworks or ideas for national reform. In addition, 
STIPI is also aimed to be one of the institutions with sustainable development of high-quality human resources in 
science, technology and innovation.

ผู้ศ. ดร์.สันติ กลั�าวิทิ�งท้ายวิ�า การ์จััดกร์ะบวินการ์เร์ียนร์้้เพั้�อเพั่�ม
ทักษะที�จัำาเป็็นให้ตร์งกับควิามสนใจัแลัะควิามต้องการ์ข้องบ่คลัากร์
ทางด้านนโยบายวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลัยีแลัะนวิัตกร์ร์มนั้นถึือวิ�า
เป็็นการ์สนับสน่นการ์พััฒนาร์ะบบวิิจััยแลัะนวัิตกร์ร์มข้องป็ร์ะเทศที�
สามาร์ถึนำาไป็ส้�กร์อบหรื์อแนวิคิดในการ์ป็ฏิร้ิ์ป็ป็ร์ะเทศในด้านดังกลั�าวิ
ไดอ้ย�างเป็น็ร้์ป็ธร์ร์ม พัร์อ้มท้ังต้ังเป็า้วิ�า STIPI จัะเป็น็หนึ�งในสถึาบัน
ที�มกีาร์พัฒันาทรั์พัยากร์มนษ่ย์ทางด้านวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลัยีแลัะ
นวิัตกร์ร์มค่ณภาพัส้งได้อย�างยั�งยืน
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“พัินัธกิจัข้องมหาวิทยาลัย ค่อการพัิฒนัา
กำาลังคนัข้องประเทศ ไม่จัำากัดเพีิยงในัระบบ 
แต่ครอบคลุมถึ่งในัภาคการผลิต บริการและ 
สัำงคม พัินัธมิตรมีบทบาทสำำาคัญในัการร่วมคิด 
ออกแบบ พัิฒนัาการเรียนัรู้และองค์ความ
รู้เพ่ิ�อเสำริมสำร้างความเข้้มแข็้งทางทุนัมนุัษย์
 สำร้างความสำามารถ่ทางการแข่้งขั้นัทางธุรกิจั”

“การมีเคร่อข่้ายพัินัธมิตรที�แข็้งแกร่ง และ
สำนัับสำนุันัซึ็�งกันัและกันั ทำาให้สำามารถ่ข้ยาย
โอกาสำ และเสำริมสำร้างความสำามารถ่ทางการ
แข่้งขั้นั ทั� ง ด้านัศักยภาพิข้องบุคลากร
 และความสำามารถ่เชิ้งเทคโนัโลยีและ
นัวัตกรรม เพ่ิ�อปิดช่้องว่าง และผลักดันั 
สิำ�งที�เป็นัประโยช้น์ัต่อสัำงคม”

“พัินัธมิตรที� ดี เ ป็นัหัวใจัสำำา คัญข้องการ
ทำางานั การสำร้างความร่วมม่อกับกลุ่มคนั 
ที� หลากหลาย โดยมอง ที� ผล ลัพิ ธ์ เ ป็นั 
เป้าหมายร่วมกันั จัะช่้วยให้สำามารถ่แก้ไข้
ปัญหาได้อย่างตรงจัุด รวดเร็ว และช้่วย 
ส่ำ ง เ สำ ริม ใ ห้ การดำา เ นิันั ง านับรรลุ ต าม
วัตถุ่ประสำงค์ได้อย่างราบร่�นั”

“โลกในัยุคที�มีการเปลี�ยนัแปลงทางด้านั
เทคโนัโล ยี เ ป็นัไปอย่างรวดเร็วก ว่า ที� 
ผ่านัมา การสำร้างความร่วมม่อกับพัินัธมิตร
ในัการประยุกต์ใช้้เทคโนัโลยี และการพัิฒนัา
นัวัตกรรมเป็นัสิำ�งจัำาเป็นัมาก เพิ่�อเพิิ�มขี้ด
ความสำามารถ่ในัการพัิฒนัา และความรวดเร็ว
สำำาหรับการแข่้งขั้นัในัปัจัจุับันั”

“ไม่ว่าจัะเป็นัการแก้ปัญหา หร่อการพัิฒนัา
ใดๆ ก็ตาม หากเราคิด หร่อทำาคนัเดียวอาจัจัะ 
พิบทางออกเพีิยงทางเดียว หร่อพัิฒนัาไปได้ 
แค่ระดับหนึึั�ง แต่ถ้่าเรามีพัินัธมิตรที�ดีที�มี 
ความรู้ ความสำามารถ่ในัการแก้ไข้ปัญหา และ 
ส่ำงเสำริมการพัิฒนัาไปพิร้อมกันั ก็จัะทำาให้เราได้
เรียนัรู้ และเติบโตไปด้วยกันั”

26 Inside KMUTT

เคร์ือข้�ายพัันธมิตร์
มีควิามสำาคัญต�อการ์พััฒนาอย�างไร์

  ผู้ศ. ดร์.เดี�ยวิ ก่ลัพั่ร์ักษ์ 
   ผู้้้ช่�วิยอธิการ์บดีฝ่ายภาพัลัักษณ์องค์กร์แลัะการ์ตลัาด

  ค่ณส่พัาภร์ณ์ ร์่�งแกร์ 
   บ่คลัากร์วิิทยาลััยสหวิิทยากร์ (ETS)

  ค่ณป็ร์ีช่ภาวิร์ร์ณ ไตร์พัร์ย่วิสิน     
   นักพััฒนาธ่ร์กิจั สำานักเคเอกซ์์

  ค่ณธัช่วินนทน์ นันทนร์านนท ์
   นักพััฒนาธ่ร์กิจั สำานักเคเอกซ์์

 นายณัฐดนย์ คำาสั้น 
  นักศึกษาภาควิิช่าวิิศวิกร์ร์มอุตสาหการ์แลัะเมคคาทร์อนิกส์

  ค่ณฐานภา กิจัภิญโญพังศ์ 
   บ่คลัากร์สำานักงานวิิจััย นวิัตกร์ร์มแลัะพัันธมิตร์

   Matas Danielevicius 
    Marketing Advisor, KX 

  นางสาวิอนงค์พัร์ คงสนิท 
   นักศึกษาภาควิิช่าวิิศวิกร์ร์มอิเลั็กทร์อนิกส์แลัะโทร์คมนาคม

“การทำางานัทุกอย่างให้สำำาเร็จัได้นัั�นัขึ้�นัอยู่
กับการใช้้ทักษะรอบด้านัและความสำามารถ่
ที�หลากหลาย การมีเคร่อข่้ายพัินัธมิตรจึัง
เป็นัส่ำวนัสำำาคัญที�จัะสำร้างความร่วมม่อที�ช่้วย
ผลักดันัให้เกิดความสำามารถ่ในัการสำร้าง 
องค์ความรู้ และผลงานัตามพัินัธกิจัที�มีความ
เกี�ยวข้้อง และต่อยอดไปสู่ำเป้าหมายได้”

  Mengqian Li 
   Community Manager, KX

Partnerships are one of the most crucial 

aspects of building and expanding your startup 

business. It can help to validate your product 

in the early stage of business development, 

it can also help to create market entry barriers 

for your competitors and generally help to 

scale your business. It is crucial to identify 

potential partners the same as potential 

competitors, this knowledge can help you on 

tech development, brand recognition, route 

to the market and marketing activities. Try to 

know your community and find ways to 

expand the market together.

The essential function of strategic partnerships 

is coordination, and it’s a relationship of mutual 

esteem and lasting value. In the startup 

ecosystem, strategic partners provide a 

crucial component of the startups’ growth and 

success, either a vital technology, a necessary 

support service, or to creates shared values 

among all stakeholders. Strategic partners 

can significantly help drive the company’s 

growth beyond a certain threshold.“ในัปัจัจุับันัเราคงจัะปฏิิเสำธไม่ได้ว่า ในัทุก
บริบทรอบตัวมันัมีความเกี�ยวข้้องกันัอยู่ในั
ลักษณะข้องการเป็นัเคร่อข่้าย ไม่ว่าจัะเป็นั
ในัลักษณะตัวบุคคลเอง หร่อลักษณะข้อง
การทำางานัร่วมกันั ซึ็�งอยู่บนัวัตถุ่ประสำงค์
ที�แตกต่างกันัออกไปตามเป้าหมาย แต่ที�
แน่ันัอนัค่อ การมีเคร่อข่้ายพิันัธมิตรนัั�นั 
ย่อมเป็นัประโยช้น์ัที�เราสำามารถ่นัำาบทเรียนั
ไม่ว่าจัะดีไม่ดี หร่อสิำ�งอ่�นัๆ จัากหลากหลาย
ที�มาประยุกต์ใช้้ เพ่ิ�อทำาให้นัำาไปสู่ำเป้าหมาย
ได้อย่างรวดเร็วเหม่อนัติดจัรวด”

  Alliances 
and

Partnerships
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App...คุ้่ใจั
เพ่�อนแท�เพ่�อการเรียนร้�

ทีี�ม� : https://kmuttlibrary.medium.com/ 

1

3

5

4

6

2ฝึกภาษากับ EWA 

Microsoft Math Solver 

JigSpace 

Clear

Flip

Google Jamboard 

iOS

iOS

iOS

iOS

iOS

iOSAndriod

Andriod Andriod

Andriod

Andriod
http://tiny.cc/ewa-andriod

http://tiny.cc/mms-android http://tiny.cc/clear-android

http://tiny.cc/flip-android

http://tiny.cc/ggjb-androidhttp://tiny.cc/ewa-ios

http://tiny.cc/mms-ios

http://tiny.cc/jigspace-ios

http://tiny.cc/clear-ios

http://tiny.cc/flip-ios

http://tiny.cc/ggjb-ios

ในรูปิแบบเกม ภาพิยนตร์ เพิลัง ให้ัผูู้้เร่ยน 
ได้เพิลิัดเพิลิันกับการฝึึกภาษาอังกฤษ
อย�างไม�รู้เบ่�อ

เคร่�องม่อช�วยแก้ปัิญหัาโจัที่ย์คณิตศาสัตร์
ด้วยการใช้เที่คโนโลัย่ AI ผูู้้ใช้ที่ราบวิธี่
การที่ำา แสัดงกราฟ แสัดงโจัที่ย์ท่ี่�คล้ัาย
กัน หัร่อแสัดงวิด่โอเลัคเชอร์ออนไลัน์

แอปิท่ี่�สัร้างด้วยเที่คโนโลัย่ AR ผู้สัานโลัก
เสัม่อนเข้้ากับโลักแหั�งความเป็ินจัริง ให้ั
ความรู้เก่�ยวกับวัตถุู สิั�งข้อง วิที่ยาศาสัตร์ 
เคร่�องม่อกลัไก อวกาศ แลัะโมเดลัสัามมิติ

เคร่�องม่อท่ี่�ใช้ในการแชร์เลัคเชอร์ สัรุปิ 
บที่เร่ยนต�าง ๆ ท่ี่�ม่ผูู้้เร่ยนมาแชร์ความรู้ 
ม่สัไตล์ัการจัดท่ี่�ต�างกันให้ัเล่ัอกอ�าน ช�วย
ปิระหัยัดเวลัาในการอ�านหันังส่ัอสัอบ

แค�ควำ�าจัอก็นับเวลัา แลัะหัยุดเม่�อยกม่อถู่อ 
ขึ้�นมา ตั�งเวลัาในแต�ลัะวันเพ่ิ�อโฟกัสักับ 
เป้ิาหัมาย ติดตามรายงานผู้ลัได้ ช�วย
เพิิ�มสัมาธิี แลัะตั�งใจัจัดจั�อกับการเร่ยน  

สัร้างไวท์ี่บอร์ดออนไลัน์ง�าย ๆ  สัามารถู
ระดมสัมองกับเพ่ิ�อน แบ�งปัินความคิด
ผู้�านที่างออนไลัน์แบบเร่ยลัไที่ม์ 

ในึ่ช้�วิงนึ่ี� หลุ่�ยๆ คืนึ่ คืงปรับ่ตัวิเข่้�กิับ่ภ�คืกิ�รศี่กิษ์�ใหม�ให้เข่้�ทีี�เข่้�ที�งกิันึ่ไดำ้บ่้��งแลุ่้วิ อุปกิรณ์ Device อย��ง 
IPAD Smartpen Tablet Smartphone Laptop กิลุ่�ยม�เป็นึ่ตัวิช้�วิยหลุ่ักิในึ่กิ�รเรียนึ่ออนึ่ไลุ่นึ่์ นึ่อกิจ�กิใช้้
เพ้�อกิ�รเรียนึ่ในึ่ห้องเรียนึ่ อุปกิรณ์เหลุ่��นึ่ี�ยังมีประโยช้นึ่์ในึ่กิ�รเพ่�มกิ�รเรียนึ่ร้้ แลุ่ะฝึึกิทีักิษ์ะต��งๆ ให้กิับ่ทีุกิคืนึ่ 
ไดำม้�กิม�ยผ่��นึ่แอปพลิุ่เคืชั้นึ่ทีี�ถก้ิสร้�งขึ่�นึ่ จงึข่อแนึ่ะนึ่ำ�แอปค้ื�ใจ...เพ้�อนึ่แท้ีเพ้�อกิ�รเรียนึ่ร้้ม�นึ่ำ�เสนึ่อให้ ไดำเ้ลืุ่อกิ
ต�มคืวิ�มสนึ่ใจไปปรับ่ใช้้ในึ่กิ�รเรียนึ่ หรือพัฒนึ่�ตัวิเองให้มีทีักิษ์ะใหม�ๆ เพ่�มข่ึ�นึ่




