
 

 

 

 

ขา่วประชาสัมพันธ ์

คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล เปิดศนูยเ์มคเกอรอ์จัฉรยิะ Innogineer Studio ทนัสมยัทีส่ดุในประเทศไทย 

      ปัน้เมคเกอร ์สตารท์อพัไทย สูเ่วทโีลก 

 ในโอกาสครบรอบ 131 ปี  มหาวิทยาลัยมหิดล และตอบรับโลกยุคดิส รัปทีฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวทิยาลัยมหดิล โดย ศาสตราจารยค์ลนิคิ นายแพทยอ์ุดม คชนิทร รัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร เป็น

ประธานเปิด พรอ้มดว้ย ผศ.ดร.จกัรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ เปิด Innogineer Studio 

ศนูยเ์มคเกอรส์เปซอจัฉรยิะทีท่นัสมยัทีสุ่ดในประเทศไทย รองรับการขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสังคมดว้ยศักยภาพ

ของเมคเกอรแ์ละสตารท์อพัในการสรา้งนวัตกรรมและมลูคา่เพิม่ทางเศรษฐกจิ เผยแผนอนาคตกา้วเป็น Innovation Hub 

ของพืน้ทีศ่าลายา และรองรับระบบรางรถไฟฟ้า ศริริาช-ตลิง่ชัน-ศาลายา ซึง่จะแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2565 พรอ้มทัง้เปิด

เวท ีเสวนาเรือ่ง “Maker Power 2019 ... พลงัไทยบนเวทโีลก” โดยมผีูเ้ชีย่วชาญและ Startup ผูป้ระกอบการรุ่น

ใหมร่่วมเวท ีอาท ิรศ.ดร. พลังพล คงเสร ีคณะวทิยาศาสตร ์ม.มหดิล , คณุอภโิชค ประเสรฐิรุง่เรอืง กรรมการบรหิารและ

ผูร้่วมก่อตัง้บรษัิท Airportel จ ากัด และ ดร.สักกเวท ยอแสง หัวหนา้งานส่งเสรมิเศรษฐกจิดิจทิัล สถาบันส่งเสรมิ

วสิาหกจิดจิทิัลเริม่ตน้ ส านักงานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิัล (DEPA)  

 ศาสตราจารยค์ลนิกิ นายแพทยอ์ุดม คชนิทร (Udom Kachintorn) รัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร 

กล่าววา่ โลกวันนี้และอนาคตทีเ่ปลีย่นไปอยา่งรวดเร็วและขับเคลือ่นดว้ยเทคโนโลยแีละดจิทิัล ท่ามกลางการแขง่ขันที่

รอ้นแรง นวัตกรรมจงึไม่ใชเ่รือ่งของภาครัฐเท่านัน้ แต่เป็นเรือ่งของทุกคน ทัง้ภาคเอกชน ภาคการศกึษา อตุสาหกรรม

และทกุภาคสว่นทีต่อ้งผนกึก าลังสนับสนุนคดิคน้เทคโนโลยแีละตอ่ยอดนวัตกรรม ตอบโจทยปั์ญหาสงัคม เศรษฐกจิ การ

ทีค่ณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหดิล เปิด Innogineer Studio ศนูยเ์มคเกอรส์เปซอจัฉรยิะทีท่นัสมยัทีสุ่ด

ในประเทศไทย ครัง้นี้สะทอ้นถงึการปฏริปูการศกึษาของมหาวทิยาลัยอยา่งเป็นรปูธรรมโดยยดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง ทัง้

ใหค้วามส าคัญของการสง่เสรมิผลักดันเมคเกอรแ์ละผูป้ระกอบการ Startup รุน่ใหมใ่หม้คีวามคดิสรา้งสรรค ์เป็นฟันเฟือง

ส าคัญทีส่ามารถเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิของประเทศได ้และสามารถประดษิฐค์ดิคน้นวัตกรรมออกมาใหต้อบโจทย์

แกปั้ญหาแกส่งัคมและภาคอตุสาหกรรมได ้นับเป็นศนูยเ์มคเกอรส์เปซทีค่รบครันดว้ยเครือ่งมอือปุกรณ์เทคโนโลยพีัฒนา

ตน้แบบประสทิธภิาพสงู โดย Eco System แห่งนี ้จะบม่เพาะนักศกึษาและเมคเกอรพั์นธุใ์หม ่ใหม้พีืน้ทีใ่นการแสดงออก 

ฝึกฝนความรูค้วามสามารถใหพ้ัฒนายิง่ขึน้ เขา้ถงึและกา้วทันเทคโนโลยทีันสมัยและสามารถน าเอาองคค์วามรูม้าพัฒนา

ต่อยอดนวัตกรรม รวมถงึคดิคน้ผลติภัณฑต์่าง ๆ ทีม่คีุณภาพและประสทิธภิาพ ตอบโจทยส์รา้งประโยชน์แก่สังคมและ

มนุษยชาต ิ

 ผศ.ดร. จกัรกฤษณ์ ศทุธากรณ์ (Jackrit Suthakorn) คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหดิล กลา่ว

วา่ ในวาระครบรอบ 131 ปี ของการกอ่ตัง้มหาวทิยาลัยมหดิล ซึง่เป็นสถาบนัการศกึษาชัน้น าของไทยทีส่รา้งคณูุปการแก่

สังคมไทยและนานาชาตมิายาวนาน ดว้ยวสิัยทัศน์ของมหาวทิยาลัยมหดิลที่มุ่งมั่นจะเป็น “World Class University” 

มหาวทิยาลัยระดับโลก ซึง่เมือ่เร็ว ๆ นี้ ทาง Times Higher Education World University Ranking 2019 ไดจ้ัดอันดับ

มหาวทิยาลัยมหิดลเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย ประจ าปี 2019 และเป็นอันดับที่ 601 - 800 จากการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัยระดับโลก เป็นที่น่ายนิดีที่ทางคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหดิล ซึง่มุ่งมั่นสู่เป้าหมายที่จะเป็น 

“World Class Engineering” ไดเ้ปิดศนูย ์Innogineer Studio ซึง่เกดิขึน้จากแนวคดิทีมุ่ง่หวังสรา้ง “สงัคมนวัตกรรมและ 

 



 

ผูป้ระกอบการ” ใหป้ระเทศไทยสามารถเพิม่มลูคา่ของผลติภณัฑด์ว้ยนวตักรรม จาก SMEs สู ่Startup บม่เพาะความรูแ้ละ

ปลูกฝังความเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial Mindset) และทักษะดา้นเทคนิคชัน้สูง (Technical and Hand-on 

skills) ใหก้ับนักศกึษา เมคเกอร์ สตาร์ทอัพ วศิวกรและนักวจิัยสาขาต่าง ๆ เป็นพื้นที่อสิระทางความคดิปลดปล่อย

จนิตนาการในการสรา้งสรรค์ผลงานร่วมกัน ศูนย์ Innogineer Studio มีพื้นที่รวมกว่า 800 ตารางเมตร กา้วล ้าดว้ย

เทคโนโลยีระดับโลกประกอบดว้ย 1. Mechanical Studio ครบครันดว้ย Milling Machine , CNC Machine 2. 

Electric Studio กา้วหนา้ดว้ยอปุกรณ์ เชน่ Electronic Supplier , Microcontroller , Oscilloscope , Power Supply , 

Function Generator 3. Assembly Studio อุปกรณ์ เช่น 3D Scanner ความละเอียดสูงแบบหัวเข็มพรอ้มเลเซอร์

สแกนเนอร์ (3D Laser Scanning Arm CMM System) 4. Prototyping Studio เช่น 3D Printer , อุปกรณ์ขึ้นรูป

พลาสติกแบบ 3D 5. Machine Studio ประกอบไปดว้ย เครื่องตัดโลหะ เครื่องกลึง 6. Gallery Room พื้นที่

แสดงผลงานสิง่ประดษิฐแ์ละนวัตกรรม 7.Co-Working Space พืน้ทีแ่หลง่เรยีนรูแ้ละสรา้งนวัตกรรม รองรับคนได ้30-

40 คน 8. Meeting Room พื้นที่หอ้งประชุมที่สามารถรองรับผูป้ระขุมได ้20-30 คน มีเครื่องเสียงและจอ LCD 

Projector ใหบ้รกิาร รวมถงึ Innogineer Studio Shop ส าหรับจัดแสดงโชวเ์คสผลงานนวัตกรรมต่าง ๆ ทีไ่ดย้ืน่จด

ทะเบยีนทรัพยส์นิทางปัญญาซึง่สามารถใชง้านไดจ้รงิ  

 ศูนย์ Innogineer Studio จะเชื่อมต่อกับระบบสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล (Entrepreneurial 

Ecosystem) หลายสว่น เชน่ หน่วยบม่เพาะธรุกจิ ทีส่นับสนุนการพัฒนาตน้แบบผลติภณัฑส์ าหรับนักศกึษาทีม่แีนวคดิใน

การท าธุรกจิอกีดว้ย คาดว่าจะดงึดูด Maker และ Startup เขา้มาใชบ้รกิาร ปีละไมต่ ่ากว่า 1,000 ราย และจะมบีทบาท

ส าคัญในการสรา้งแรงบันดาลใจและต่อยอดนวัตกรรมออกมาอยา่งต่อเนื่อง พรอ้มทัง้ยกระดับความร่วมมอืระหว่างธุรกจิ

อตุสาหกรรมกับเมคเกอรค์นรุ่นใหมใ่นการพัฒนาผลติภัณฑส์ูต่ลาดต่อไป โดยปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นเป้าหมายอันดับ

หนึง่ในเอเชยี มจี านวนสตารท์อัพทีป่ระกอบธุรกจิไดจ้รงิเกอืบ 2,000 ราย มโีครงการทีใ่หท้มีนักศกึษาในมหาวทิยาลัย

สามารถจดทะเบยีนและจัดตัง้ธรุกจิไดก้วา่ 30 บรษัิท 

 แผนงานในอนาคตของคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหดิล จะเป็น Innovation Hub ทีใ่หญ่และทันสมัย

ที่สุด ทางฝ่ังตะวันตกของกรุงเทพ โดยคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหดิล ไดร้่วมมอืกับ การรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในการพัฒนาระบบรางและผังเมอืงน่าอยู่ เนื่องจากพืน้ทีศ่าลายาจะมีระบบรถไฟฟ้า

สายสแีดงออ่น ชว่งศริริาช - ตลิง่ชนั ระยะทาง 5.7 กม. และชว่ง ตลิง่ชนั - ศาลายา ระยะทาง 14.8 ก.ม. ก าหนดแลว้

เสร็จ ในปี พ.ศ. 2565  ประกอบดว้ย สถานีบา้นฉมิพล ี, สถานกีาญจนาภเิษก , สถานีศาลาธรรสพณ์ เป็นสถานีระดับดนิ

และสถานีศาลายา เป็นสถานียกระดับรองรับรถไฟทางไกล เป็นพืน้ทีท่ีม่ศีักยภาพและกา้วหนา้ รองรับการเจรญิเตบิโต

ของเมอืง ในดา้นศูนยศ์กึษาวจัิยและนวัตกรรมครบวงจร ประกอบดว้ย 1. หอ้งปฏบิตักิารและศูนยว์จิยัทีช่ านาญดา้น

ต่าง ๆ ภายในคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหิดล 2. Innogineer Studio เปรยีบเสมือนเวริค์ช็อป ที่เปิด

โอกาสใหทุ้กคนสามารถเขา้มาท าโปรเจคต่าง ๆ และสรา้งช ิน้งานจากความคดิสรา้งสรรค ์3. Innogineer BAY ศนูย์

ฝึกหดัดา้นหุ่นยนตแ์ละระบบ AI ทีท่นัสมยัระดบัโลก และ 4. Innogineer BI (Business and Industry) เป็น

ศนูยบ์รกิารและนวัตกรรมใหค้ าปรกึษาแกภ่าคธรุกจิอตุสาหกรรม ก าหนดเปิดในเดอืน เมษายน 2562  

 นอกจากนี้ ในปี 2564 คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหดิล ไดร้่วมเป็นเจา้ภาพในนามประเทศไทยจัด

แข่งขนัหุ่นยนตก์ูภ้ยัระดบัโลก  RoboCup Bangkok 2021 ครัง้ยิง่ใหญ่ ซึง่จะสรา้งชื่อเสียงของอุตสาหกรรม

หุน่ยนตไ์ทยใหเ้ป็นทีรู่จ้ักบนเวทโีลก เป็นพลังกระตุน้ความกา้วหนา้และการเตบิโตในงานวจิัย ออกแบบและผลติหุน่ยนต ์

และระบบออโตเมชัน่ รวมทัง้การศกึษาของเยาวชนและความรว่มมอืทางเทคโนโลยกีบันานาประเทศ 

_____________________________________ 

 

PR AGENCY    :  บ.เบรนเอเซยี คอมมวินเิคชัน่ จ ากดั (BrainAsia Communication) 

TEL          :  ประภาพรรณ 081-899-3599, สวุพัชร 086-341-6567   E-mail :   brainasiapr@gmail.com        

mailto:brainasiapr@gmail.com

