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Business Talk Series by BDU #3/2017 

 “ Tech Planter in Thailand 2017” 
 

เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม  2560 ที่ งานหนวยพัฒนาธุรกิจ ผานมา 

มหาวิทยาลัยมหิดล ไดจัดกิจกรรม พันธกิจพิเศษ คณะวิทยาศาสตร  

Business Talk Series by BDU หั ว ข อ  “ Tech Planter in Thailand 

2017” โดย บรษิัท Leave a Nest ประเทศญี่ปุน ซ่ึงเปนองคกรที่มอง

หาความรวมมือในการสรางสรรคธุรกิจจากผลงานนวัตกรรม 

นอกจากนี้ยังมีการจัดประกวดเสนอผลงานนวัตกรรมและแผนธุรกิจ

ทัง้ในระดับชาตแิละระดับนานาชาตเิพื่อแขงขนัชิงเงนิรางวัลอกีดวย 

 ในโอกาสนี้ ไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธนากร โอสถจันทร  

รองคณบดฝีายวจิยั ผูแทนคณบดีกลาวเปดงานและตอนรับผูเขารวม

กิจกรรม ซ่ึงกิจกรรมในชวงแรก บริษัท Leave a Nest Co,. Ltd. โดย 

Dr.Hiroyuki Doi และ  Miss.Nami Akinaga 

ไดนําเสนอขอมูลเพื่อการแขงขัน โดย

มุงเนนการนําเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทางดานวิทยาศาสตร ท่ีมีปจจัย 4 อยางเขามาประกอบกันไดแก 

Novelty, Practicability, Society แ ล ะ  Passion ม า ช ว ย ใ น ก า ร

แกปญหาดานตางๆ ในลําดับตอมาเปนกิจกรรมการแบงปน

ประสบการณจากบุคลากรและนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตรท่ี

เคยเขารวมการแขงขันและไดรับรางวัลในป 2559 ดําเนนิรายการ

โดยคุณคุณเสฏฐวุฒ ิแกววเิศษ (งานความรวมมอืระหวางประเทศ) 

โดยในชวงแรกเปนการนํา เสนอของทีม Enzmart ชื่ อผลงาน 

Thermostable and cheaper luciferase as gene reporter โ ดย  ศ .พิ มพ ใ จ     

ใจเย็น ภาควิชาชีวเคมี และคณะ ไดรับรางวัลท่ี 3 และรางวัลพิเศษจาก

บริษัท  Leave a Nest ให เข า ร วมงาน 

Tech Planter Grand Prix ณ  ป ร ะ เ ทศ

ญี่ปุน ซ่ึง ดร. รัชนก ตนิกุิล เปนผูมารวม

แบงปนขอมูลในวนัดังกลาว 

ทีมที่  2 ไดแก ทีม N-BMR ชื่อ

ผ ล ง า น  Innovative application of gold nanoparticles for wound healing  

โดย ผศ.ดาครอง พศิสุวรรณ หนวยสหสาขาวชิา งานพันธกิจพเิศษ             
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ซึ่งเปนผลงานท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวด Tech Planter ของประเทศไทย ทําใหมีโอกาสได

เดินทางไปประกวด รอบ Semi Final ณ สาธารณรัฐสิงคโปร ในเดือนกรกฎาคม 2559  

             ทมีที่ 3 ไดแกทีม Nose4En ชื่อผลงาน Electronic Nose โดย 

ผศ.ธรีเกยีรติ  เกิดเจริญ ภาควิชาฟสกิส และคณะ จากบริษัท Electronic 

Nose Co. ,Ltd. ม ี Products ประเภท 

IoT ทาง Leave a Nest Co., Ltd. จงึได

ตดิตอใหลองสมัครโครงการของ 

HIDA เรือ่ง "Training Program for 

Improving the Business Environment 

related to Trade and Investment" เพื่อไปอบรมแผนธุรกิจ ซ่ึงประสบ

ความสําเร็จไดรับการคัดเลือก (เปนบริษัทสตารทอัพของไทยเพยีงบรษิทั

เดียวที่ไดรับการคัดเลอืก) เปน 1 ใน 10 ของ ASEAN Startups ซ่ึงนายธรีภัทร 

พบครุฑ นักศกึษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรฟสิกส เปนผูมารวมแบงปนขอมูล 

  กิจกรรมในครังนี ได้รับความสนใจจากอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท - เอก บุคลากรในหน่วยงานคณะฯ และหน่วยงานอืน เข้าร่วมกิจกรรมถงึ 73  คน ซึงเป็นผลจากการดําเนินกิจกรรมการต่อยอดแนวความคิด การพัฒนาระบบการศึกษา และการวิจัยสู่นวัตกรรมการใช้เทคโนโลยี เพือให้เกิดความสมดุลของชีวิตประชากรโลก และสามารถนําองค์ความรู้ด้านการศึกษาและวิจัยไปต่อยอดทางธุรกิจในอนาคต  (Start Up Thailand) ได้ตอ่ไป 

 ขอมูลเพิ่มเตมิ 

 https://en.lne.st/ 

 http://science.mahidol.ac.th/th/activity/mar60-9-1.php 
ขอมูลจาก : หนวยพัฒนาธุรกิจ  

งานพันธกิจพิเศษ คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล 

โทร .02 201 5967-8 ,5707  


