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เทคโนธานีมุ่งมั่นที่จะเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรมที่สมบูรณ์แบบ

มีความเป็นเลิศในการบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม

วิสัยทัศน์

เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 25572



พันธกิจ

เทคโนธานีมีบทบาท และภารกิจหลัก 3 ประการ

เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อสังคม
ที่ส่งเสริมการพัฒนาก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน และกลุ่มการผลิต

เพื่อให้มีความสามารถในการเลือกรับการถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความส�าคัญ
กับการสร้างความเข้าใจในกระบวนการคิด แก้ปัญหา

แบบวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนโดยทั่วไป

ประสานงานการปรับแปลง ถ่ายทอด
เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่ภาคการผลิต

ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมของตนเอง
อย่างเป็นรูปธรรม

1

23
เป็นศูนย์กลางการใช้บริการวิชาการ ให้ค�าปรึกษา

แก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาศักยภาพ
ขององค์กรชุมชนและท้องถิ่น ให้มีความรู้ความสามารถในการ

ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลผลิต
และยกระดับองค์กรชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

3เทคโนธานี
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การทีเ่ทคโนธานีจะเป็น “นคิมวิจยัของภมูภิาค” ตามวสิยัทศัน์ได้ เทคโนธานต้ีองสามารถเป็น “อทุยานวทิยาศาสตร์ชัน้น�าระดบั
ภูมิภาค” (โดยใช้กลยุทธ์ “พัฒนา” และ “ประโยชน์ร่วม” เป็นตัวขับเคลื่อน) เป็น “คลังสมองของภูมิภาค” (โดยใช้กลยุทธ์ 
“จัดการ ความรู้” เป็นตัวขับเคลื่อน) และเป็น “แหล่งเรียนรู้ของสังคม” (โดยใช้กลยุทธ์ “เกื้อกูล” เป็น ตัวขับเคลื่อน) ซึ่ง
ผลสัมฤทธิ์ทั้ง 3 ประการนี้ จะเป็นไปได้ เทคโนธานีต้องมี “ระบบบริหาร คุณภาพมาตรฐานสากล” (โดยใช้กลยุทธ์ “เข้ม
แขง็” เป็นตวัขบัเคลือ่น) นอกจากน้ีผลสมัฤทธิท์ัง้หลายจะเกิดขึน้ไม่ได้เลยถ้าไม่สามารถท�าให้เทคโนธาน ี“เป็นชมุชนวิจยั
ทีน่่าอยู่ น่าท�างาน” (โดยใช้กลยุทธ์ “เพยีบพร้อม” เป็นตัวขบัเคลือ่น) ซึง่จะต้องด�าเนนิการตามภารกิจหลกั 4 ประการ ดงันี้

ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559
แผนกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนธานี

เก้ือกูล : เทคโนธานเีป็นอทุยานการเรยีนรู ้มคีวามสมัพนัธ์ทีด่กัีบชมุชน และสนบัสนนุการปฏริปูการศึกษาการเรยีนรู้

ของครูและนักเรียน, เข้มแข็ง : มีระบบบริหารคุณภาพรวมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเต็มตามศักยภาพ  และ

เพียบพร้อม : เทคโนธานีเป็นต้นแบบชุมชนวิจัยที่สมบูรณ์ (ภูมิภาค หมายถึง ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือภูมิภาคลุ่ม

แม่น�้าโขง และภูมิภาคอาเซียน) โดยมีการด�าเนินงานภายใต้กรอบพันธกิจหลัก 2 ประการ คือ

 (1) ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี

  เพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น

 (2) ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

วิสัยทัศน์โดยถูกก�าหนดไว้ว่า “เทคโนธานีเป็นนิคมวิจัยของภูมิภาค” (Research Park for the Region) มีเป้าประสงค์ 

หรอืประเดน็ยุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ พัฒนา : เทคโนธานเีป็นนคิมวจิยัที่ได้รับการยอมรบัในภูมภิาค  สร้างผูป้ระกอบ

การใหม่ และยกระดบัเทคโนโลยีให้กับ SMEs, ประโยชน์ร่วม : สร้างประโยชน์จากทรพัย์สนิทางปัญญาร่วมกัน, จดัการ

ความรู้ : รูค้วามต้องการของชมุชน ถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีเกษตรกร ชมุชน ประสานทีป่รกึษาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ  และ

มีการบริการทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมในภูมิภาค,

การจดัท�าแผนกลยุทธ์เพือ่พัฒนาองค์กร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) น้ี ด�าเนินการโดยการมีส่วนร่วม

ของผู้บริหาร บุคลากรจากทุกฝ่าย / โครงการของเทคโนธานี ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิเคราะห์

ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทาง เพือ่ให้สอดคล้อง  สนบัสนุนต่อแผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2555-2564  REF : http://web.sut.ac.th/dpn/document/plan/

plan10-55-64.pdf  และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559

เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 25574



โดยมีค่านิยมยึดหลักการด�าเนินงานให้ลุล่วงและประสบความส�าเร็จได้ดังนี้
“รวมพลังให้บริการประสานความร่วมมือ รับผิดชอบต่อสังคม
ประชาคมมีส่วนร่วม และคุณภาพคู่คุณธรรม”

1. พัฒนาก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลย ีเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการ
ในการพฒันาประเทศ เข้าสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

2. ให้บริการวิชาการแก่ประชาชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาศักยภาพ
ของ บคุคล ชุมชน และท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งมีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต 

3. ปรบัแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
เพื่อให้ภาคการผลิตมีขีดความสามารถ
ในการพึง่พาตนเองทางเทคโนโลยีได้มากขึน้

4. การพัฒนาเทคโนธานีให้เป็น
อุทยานวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์

5เทคโนธานี
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ประธานคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
ขอแสดงความชืน่ชมกับผลงาน และความส�าเรจ็ของเทคโนธานทีีเ่กิดขึน้ ในรอบปีงบประมาณ 2557  ดงัปรากฏ 

ในรายงานประจ�าปีน้ี ความมุง่มัน่ทีจ่ะ เป็นอทุยานวิทยาศาสตร์และนวตักรรมทีส่มบรูณ์มโีอกาสทีจ่ะบรรลเุป้าหมาย
ได้มากขึ้นตามล�าดับ การปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่ของเทคโนธานี เพื่อรองรับการบริการวิชาการเชิงรุก 
ท�าให้ เทคโนธานี ในฐานะหน่วยวิสาหกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่เกิดความพร้อม และความเข้มแข็งในด้านต่าง ๆ
โดยเฉพาะแนวทางการบริหารเชิงรุกที่ก่อให้เกิดผลก�าไรถึง 13 ล้านบาท 

นอกจากนีแ้ผนปฏิบติัการปี 2557 เทคโนธานยัีงคงด�าเนนิงานทีส่่งเสรมิพนัธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ทัง้ทาง
ด้านการบริการวชิาการแก่สงัคม และการปรบัแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีได้อย่างสมบรูณ์แบบ บรรลตุามแผนปฏิบติั
การและสร้างชื่อเสียงในด้านการเป็นมหาวิทยาลัยคู่เคียงสังคม ให้แก่มหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นรูปธรรม

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการบริหารเทคโนธาน ีคณาจารย์ บคุลากร และผูเ้ชีย่วชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุน รวมถึงเข้าร่วมท�างานกับเทคโนธานีในลักษณะต่าง ๆ
ขอขอบพระคุณหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนที่ให้ความไว้วางใจ ให้การสนับสนุนโดยใช้บริการที่ปรึกษาโครงการ 
ต่าง ๆ จากเทคโนธานี ร่วมส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ของเทคโนธานีด้วยดีเสมอมา 

 ท้ายสุดนี้ขอเป็นก�าลังใจสนับสนุนการท�างานของผู้บริหาร บุคลากรของเทคโนธานี เพื่อพัฒนางาน
สร้างสรรค์กิจกรรม และบริการที่เป็นประโยชน์ ตรงกับความต้องการของประชาชน ชุมชน องค์กร ภาครัฐและภาค
เอกชน  ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับชาติมากยิ่งขึ้นต่อไป น�าไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ - สังคม
ของประเทศที่ยั่งยืนในที่สุด

สารจาก

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า
ประธานคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เทคโนธานี
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ผู้อ�านวยการเทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 2557 เทคโนธาน ีฉบบันี ้จดัท�าขึน้เพ่ือเผยแพร่ผลการด�าเนนิงานของเทคโนธาน ีตามภารกิจ

ท่ีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีคือ การบริการวิชาการแก่สงัคม การปรับแปลงถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี และด�าเนินงานสนับสนุนกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย
ตามนโยบายมหาวทิยาลยัคู่เคียงสงัคม โดยกลุม่เป้าหมายผูร้บับรกิารมตีัง้แต่ระดบันกัเรียน นกัศึกษา ครู อาจารย์ 
ผู้ประกอบการใหม่ ผู ้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม องค์กรของรัฐและเอกชน
กลุ่มเกษตร ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

ในรอบปีงบประมาณ 2557 เป็นช่วงการเปลีย่นโครงสร้างการบริหารเทคโนธานใีหม่ ประกอบด้วย 4 ส�านกังาน 
ได้แก่ ส�านักงานผู้อ�านวยการเทคโนธานี ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร ส�านักงานอุทยาน วิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรม ส�านักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ ส่งผลให้เกิดการท�างานที่บูรณาการภายในหน่วยงาน
อย่างสมบรูณ์แบบ รวมถึงการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลงานที่เป็น
รูปธรรมอย่างชดัเจน ซ่ึงสอดรบักับพนัธกิจเทคโนธาน ีและนโยบายการบรหิารงานเชงิรกุ ทีก่่อให้เกิดความคล่องตัว
ในการสนบัสนนุการปฏิบติังานด้านการบรกิารวิชาการของคณาจารย์ในแต่ละส�านกัวิชาให้เกิดประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

ผลจากการสะสมประสบการณ์และการพัฒนาองค์ความรู ้ ใหม่ ๆ ของคณาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลยั ก่อให้เกิดผลงานวจิยัและนวัตกรรม ทีเ่ป็นรปูธรรมและตอบโจทย์สงัคมได้อย่างชดัเจน โดยผ่านกลไก
การด�าเนินงานของเทคโนธานี ไม่ว่าจะเป็นการน�าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การส่งเสริม
การสร้างพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนและผู้ประกอบการ เทคโนธานีมีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าให้บริการวิชาการ
แก่สังคม โดยผลักดันให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ มทส. ไปสู่สังคมมากยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี คณาจารย์ บุคลากร และผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ที่ให้การ
สนับสนุน และร่วมปฏิบัติหน้าที่กับเทคโนธานี และขอขอบพระคุณหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้ความไว้วางใจ
เทคโนธานีอย่างดีเสมอมา

ถ้อยแถลง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย  อาจหาญ)
ผู้อ�านวยการเทคโนธานี
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สัญลักษณ์ประจ�าเทคโนธานีประกอบด้วยหอสุรนภา ภายในจะมีตัวย่อ SUT และ มทส.
ส่วนด้านซ้ายจะมีดอกปีบ 3 ดอก ด้านล่างจะมีวงกลม 5 วง

และใต้รูปหอสุรนภา จะมีตัวอักษรค�าว่า เทคโนธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สัญลักษณ์

วงกลม 5 วง
แทนฝ่ายต่าง ๆ ของเทคโนธานี

ที่มีความสามัคคี
ร่วมกันท�างาน

ดอกปีบ 3 ดอก
แทนการไหลเข้ามาร่วมกิจกรรม

ในหน่วยงานเทคโนธานี ได้แก่ บุคลากร
ใน มทส. ภาครัฐ และภาคเอกชน

มทส, SUT
ภาพหอสุรนภา

สื่อถึงความโดดเด่นด้านงานสภาปัตยกรรม
รวมถึงสิ่งก่อสร้างที่คนทั่วไปรู้จัก ตัวแบบจะใช้เส้น

ที่เน้นความส�าคัญของหอสุรนภา

ตัวย่อ SUT และ มทส.
มาจากค�าว่า

Suranaree University
of Technology

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 25578



ปี พ.ศ. 2541 เทคโนธานีได้แบ่งส่วนงาน
ออกเป็น 7 ฝ่าย ซึง่ม ี6 ฝ่ายเดมิ และได้เพ่ิม 
สุรสัมนาคารเป็นฝ่ายที่ 7

ปี พ.ศ. 2543  ได้โอนย้ายสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพจากฝ่ายวิชาการมา
เป็นงานส่วนหนึ่งของเทคโนธานี และปรับ 
โครงสร้างจาก 5 ฝ่าย เป็น 3 ฝ่าย คือ 
ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ฝ่ายบรกิาร วิชาการ 
และฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ในปีเดียวกัน เทคโนธานีได้รับรองระบบ
คุณภาพ ISO 9002 จากบริษัท SGS 
(Thailand) Ltd. 

ปี พ.ศ. 2546 ได้ปรับโครงสร้างของ
เทคโนธานเีป็น 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายปรับแปลง  
และถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝ่ายโครงการ 
พัฒนาเทคโนโลยี และสารสนเทศ และฝ่าย
โครงการกิจกรรมและ โครงการพิเศษ 
ย้ายโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพไปสังกัดฝ่ายวิชาการ 

ปี พ.ศ. 2547 เทคโนธานไีด้รบัการรับรอง
การปรบั ระบบบรหิารคุณภาพ ISO 9002 
เป็น ISO 9001 : 2000 จากบริษัท SGS 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดกลุ่มอาคาร
เทคโนธานี (Technopolis) ในวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2538 ประกอบด้วย
อาคารจ�านวน 9 หลัง พื้นที่รวม 45,000 ตารางเมตร บนพื้นที่ 600 ไร่ 

แผนการจดัตัง้เทคโนธานีเป็นส่วนหน่ึงของแผนการจดัตัง้มหาวิทยาลยัในช่วงแรก
ก่อนที่จะพัฒนาให้เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สมบูรณ์ รัฐบาลได้
ก�าหนดทีจ่ะใช้ บรเิวณเทคโนธานีเป็นสถานท่ีจดังาน แสดงเกษตรและอตุสาหกรรม
โลกในปี 2538 (WorldTech’95 Thailand) ซ่ึงเป็น การแสดงความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีระดบัชาต ิเป็นผลให้มหาวทิยาลยัเป็นท่ีรูจ้กัอย่างกว้างขวาง 

“เทคโนธานีมีหน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลางของมหาวทิยาลยัมีฐานะเทียบเท่าส�านกั
วชิา ศูนย์ และสถาบันของ มหาวทิยาลยั ด�าเนนิภารกิจด้านการบรกิารวชิาการ
แก่สังคม และด้านการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รายละเอียด
ตามข้อก�าหนด มทส. ว่าด้วยการจัดตั้งเทคโนธานี พ.ศ. 2539 ประกาศ ณ
วนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2539 โดยแบ่งส่วนงานออกเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายธุรการ 
สถานฟูมฟักเทคโนโลยี สถานนวตักรรม สถานส่งเสรมิเทคโนโลยี ฝ่ายจดัแสดง
เทคโนโลยี และ ฝ่ายบริการวิชาการ” 

(Thailand) Ltd. 

ปี พ.ศ. 2549  ได้ปรับโครงสร้างการ
บริหารของเทคโนธานี เป็น 3 ฝ่าย 4 
โครงการ คือ ฝ ่ายบริหารงานท่ัวไป
ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายปรับแปลง และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการอุทยาน
ผีเส้ือ โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
(SUT-UBI) โครงการพัฒนาเทคโนโลยี 
ของอตุสาหกรรมไทย (iTAP) และ โครงการ
ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน

ปี พ.ศ. 2551 - 2554 มีการแบ่งส่วนงาน
เป็น 3 ฝ่าย 9 โครงการ โดยได้มีการปรับ
เพิม่โครงการภายใต้โครงสร้างบริหารงาน
เทคโนธานีอีก 5 โครงการ ได้แก่ โครงการ
ศูนย์วิจัยมันส�าปะหลังและผลิตภัณฑ์ 
โครงการหน่วยบริการงานแปลและล่าม 
โครงการหน่วยบรกิารทางห้องปฏิบัติการ 
โครงการห้องเรียน วิทยาศาสตร์ และ
โครงการเมอืงจราจร จ�าลอง และในปี พ.ศ. 
2552 ได้เปลี่ยนชื่อของโครงการหน่วย
บ่มเพาะวิสาหกิจ เป็น โครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ 

ปี พ.ศ. 2555 - 2556 เป็นช่วงอยู่ระหว่าง

การทดลองใช้โครงสร้าง บรหิารเทคโนธานี
ใหม่ ทีค่�านงึถึงการ บรรลวิุสยัทศัน์อย่างมี
ประสทิธิภาพ และค�านงึถึงบทบาทพนัธกิจ 
ที่เพิม่ขึน้และปรบัเปลีย่นไปในเชงิรุกมากขึน้ 
ส่งเสริมการบูรณาการภายในกลุ่มงาน 
และเชื่อมโยงภารกิจภายนอกกลุ่มงานให้
สอดคล้องกัน มีการบริหารจัดการแบบ
เบ็ดเสร็จ (One Step Service)  รวมถึง
ปรับลดขั้นตอนการบริหารจัดการด้าน
การเงิน ก่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริการ 
วิชาการของคณาจารย์ในแต่ละส�านักวิชา 
ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปี พ.ศ. 2557 ใช้โครงสร้างที่มีการบริหาร
งาน 4 ส�านกังาน ได้แก่ ส�านกังานผูอ้�านวยการ
เทคโนธานี ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้
สิรินธร ส�านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรม และส�านักงานบริการ
วิชาการและโครงการพิเศษ โครงสร้าง   
ดั งกล ่าว ก ่อให ้ เ กิดความคล ่องตัว
ส่งเสริมการบูรณาการภายในองค์กร
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และการ
ด�าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ภูมิหลังเทคโนธานี
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การบริหาร
และทรัพยากรด�าเนินงาน

เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 255710



• โครงสร้างการจัดองค์กร
• รายงานงบการเงินประจ�าปี
• แนวทางการจัดตั้งกองทุน

วิสาหกิจเทคโนธานี
• บุคลากร

• ระบบบริหารจัดการคุณภาพ
(ISO, QA, RM, KM, 5ส)
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รายงานงบการเง�นประจำป�
งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

แสดงฐานะทางการเง�น มีสินทรัพย�เท�ากับหนี้สิน และส�วนของทุน 99.85 ล�านบาท

งบรายได� ค�าใช�จ�ายสำหรับป� สิ�นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
แสดงผลดำเนินงานในรอบป� มีรายได�มากกว�าค�าใช�จ�าย 13.28 ล�านบาท

ประกอบด�วย รายได�รวม 184.76 ล�านบาท ค�าใช�จ�ายรวม 171.48 ล�านบาท

สินทรัพย�รวม
99.85 ล�านบาท ประกอบด�วย

หนี้สินและส�วนของทุนรวม
99.85 ล�านบาท ประกอบด�วย

รายได�รวม 184.76 ล�านบาท
ประกอบด�วย

ค�าใช�จ�ายรวม 171.48 ล�านบาท
ประกอบด�วย

 ค�าใช�จ�ายดำเนินงาน   147.01  ล�านบาท
ค�าใช�จ�ายบุคลากร   19.09  ล�านบาท
ค�าสาธารณูปโภค    2.66 ล�านบาท

ค�าเสื่อมราคา   
2.72 ล�านบาท

รายได�เง�นอุดหนุน   14.44  ล�านบาท
รายได�เง�นว�สาหกิจ   170.32 ล�านบาท

99.85 ล�านบาท ประกอบด�วย 99.85 ล�านบาท ประกอบด�วย

ประกอบด�วย

 ค�าใช�จ�ายดำเนินงาน   147.01  ล�านบาท ค�าเสื่อมราคา   

ประกอบด�วย

รายได�เง�นอุดหนุน   14.44  ล�านบาท

49%
51%

30%
32%
38%

86%
10%
2%
2%

80%
20%

 สินทรัพย�หมุนเว�ยน   51.77  ล�านบาท

สินทรัพย�ถาวร    48.08  ล�านบาท

 หนี้สินหมุนเว�ยน    29.07  ล�านบาท

 ส�วนของทุน    33.18 ล�านบาท

 หนี้สินอื่น    37.60  ล�านบาท

โครงสร�างการจัดองค�กร

เทคโนธานี

คณะกรรมการ

บร�หารคุณภาพ

มาตราฐาน

ISO : QMRC

คณะกรรมการ

บร�หาร

เทคโนธานี

มทส.

สำนักงานบร�การ
ว�ชาการ

และโครงการพ�เศษ

• หน�วยบร�การว�ชาการสู�ชุมชน

• หน�วยประสานงานบร�การ

 ที่ปร�กษาไทย

• หน�วยบร�การอบรม สัมมนา

 แปลและล�าม

• หน�วยบร�การค�ายเยาวชน

• หน�วยบร�การสารสนเทศ

 และประชาสัมพันธ�

• หน�วยโครงการพ�เศษ

สำนักงานอุทยาน
ว�ทยาศาสตร�
และนวัตกรรม

• หน�วยอุทยานว�ทยาศาสตร�

 ภูมิภาค

• หน�วยพัฒนาธุรกิจ

 และนวัตกรรม

• หน�วยว�จัยและพัฒนา

สำนักงานอุทยาน
การเร�ยนรู�สิร�นธร

• หน�วยบร�การแหล�งเร�ยนรู�

สำนักงาน
ผู�อำนวยการ
เทคโนธานี

• หน�วยบร�หารสำนักงานกลาง

• หน�วยการคลัง

 และงบประมาณ

• หน�วยบร�หารระบบคุณภาพ

• หน�วยประสานเฉพาะกิจ

• หน�วยบร�การอาคาร

 และสถานที่

เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 255712



รายงานงบการเง�นประจำป�
งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

แสดงฐานะทางการเง�น มีสินทรัพย�เท�ากับหนี้สิน และส�วนของทุน 99.85 ล�านบาท

งบรายได� ค�าใช�จ�ายสำหรับป� สิ�นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
แสดงผลดำเนินงานในรอบป� มีรายได�มากกว�าค�าใช�จ�าย 13.28 ล�านบาท

ประกอบด�วย รายได�รวม 184.76 ล�านบาท ค�าใช�จ�ายรวม 171.48 ล�านบาท

สินทรัพย�รวม
99.85 ล�านบาท ประกอบด�วย

หนี้สินและส�วนของทุนรวม
99.85 ล�านบาท ประกอบด�วย

รายได�รวม 184.76 ล�านบาท
ประกอบด�วย

ค�าใช�จ�ายรวม 171.48 ล�านบาท
ประกอบด�วย

 ค�าใช�จ�ายดำเนินงาน   147.01  ล�านบาท
ค�าใช�จ�ายบุคลากร   19.09  ล�านบาท
ค�าสาธารณูปโภค    2.66 ล�านบาท

ค�าเสื่อมราคา   
2.72 ล�านบาท

รายได�เง�นอุดหนุน   14.44  ล�านบาท
รายได�เง�นว�สาหกิจ   170.32 ล�านบาท

99.85 ล�านบาท ประกอบด�วย 99.85 ล�านบาท ประกอบด�วย

ประกอบด�วย

 ค�าใช�จ�ายดำเนินงาน   147.01  ล�านบาท ค�าเสื่อมราคา   

ประกอบด�วย

รายได�เง�นอุดหนุน   14.44  ล�านบาท

49%
51%

30%
32%
38%

86%
10%
2%
2%

80%
20%

 สินทรัพย�หมุนเว�ยน   51.77  ล�านบาท

สินทรัพย�ถาวร    48.08  ล�านบาท

 หนี้สินหมุนเว�ยน    29.07  ล�านบาท

 ส�วนของทุน    33.18 ล�านบาท

 หนี้สินอื่น    37.60  ล�านบาท

โครงสร�างการจัดองค�กร

เทคโนธานี

คณะกรรมการ

บร�หารคุณภาพ

มาตราฐาน

ISO : QMRC

คณะกรรมการ

บร�หาร

เทคโนธานี

มทส.

สำนักงานบร�การ
ว�ชาการ

และโครงการพ�เศษ

• หน�วยบร�การว�ชาการสู�ชุมชน

• หน�วยประสานงานบร�การ

 ที่ปร�กษาไทย

• หน�วยบร�การอบรม สัมมนา

 แปลและล�าม

• หน�วยบร�การค�ายเยาวชน

• หน�วยบร�การสารสนเทศ

 และประชาสัมพันธ�

• หน�วยโครงการพ�เศษ

สำนักงานอุทยาน
ว�ทยาศาสตร�
และนวัตกรรม

• หน�วยอุทยานว�ทยาศาสตร�

 ภูมิภาค

• หน�วยพัฒนาธุรกิจ

 และนวัตกรรม

• หน�วยว�จัยและพัฒนา

สำนักงานอุทยาน
การเร�ยนรู�สิร�นธร

• หน�วยบร�การแหล�งเร�ยนรู�

สำนักงาน
ผู�อำนวยการ
เทคโนธานี

• หน�วยบร�หารสำนักงานกลาง

• หน�วยการคลัง

 และงบประมาณ

• หน�วยบร�หารระบบคุณภาพ

• หน�วยประสานเฉพาะกิจ

• หน�วยบร�การอาคาร

 และสถานที่

13เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 2557



 

  ผลด�าเนินงานของเทคโนธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบว่าการปรับโครงสร้าง
การบรหิารงานเพิม่ประสทิธภิาพการด�าเนินการบรกิารวิชาการเชงิรกุ  มผีลงานเชงิประจกัษ์ 
ทั้งในส่วนของผลด�าเนินงานตามตัวชี้วัดผลงาน (KPI) เป็นไปตามเป้าหมาย ผลด�าเนินงาน 
ด้านการเงินที่มีรายรับจากการให้บริการวิชาการเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด

  อย่างไรก็ด ีแม้ว่าการปรับโครงสร้างการบรหิาร ตลอดจนการก�าหนดนโยบายการบรกิาร
วิชาการเชงิรกุของเทคโนธาน ีจะสามารถท�าให้เทคโนธานมีปีระสทิธภิาพการท�างานและมเีสถยีรภาพ
ทางการเงนิ สามารถปฏบิติัภารกิจทีไ่ด้รบัมอบหมายจากมหาวทิยาลยัได้ แต่ในขณะเดยีวกัน

แนวทางการจัดตั้งกองทุนวิสาหกิจเทคโนธานี
    จากการท่ีเทคโนธานีเป็นหน่วยงานวสิาหกิจท่ีมีภารกิจหลักในการบรกิารวิชาการ ปรบัแปลงถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี ท่ีผ่านมาได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในเทคโนธานีเพื่อรองรับการให้บริการวิชาการ
การปรบัแปลงถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยใีห้มีประสทิธภิาพโดยด�าเนนิการภายใต้นโยบายการบรกิารวชิาการเชงิรกุ

  เทคโนธานี จ�าเป็นต้องพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมในการให้บริการทางวิชาการในมิติต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ข อ งการลงทุนด้านอาคารสถานที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรและจัดงบประมาณสนับสนุนเงินสวัสดิการให้กับพนักงาน เพ่ือจะ
น�าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรในการรองรับการด�าเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่เข้ามาในอนาคต จึงเห็นควรได้รับการจัดตั้ง 
“กอ งทุนวิสาหกิจเทคโนธานี” เพื่อเป็นเคร่ืองมือทางการเงินส�าหรับใช้เพ่ือการพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมในการบริการวิชาการ
ในมติต่ิาง ๆ ในอนาคต

วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนวิสาหกิจเทคโนธานี

1) เพื่อใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม 
 ของมหาวิทยาลัย

2)  เพื่อใช้ในการลงทุนให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และก่อให้เกิดประโยชน์ 
 โดย รวมต่อมหาวิทยาลัย

3)  เพื่อใช้เป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานเทคโนธานี

  เกณฑ์การจดัสรรเงนิกองทนุวสิาหกิจเทคโนธาน ีเป็นการ
น�าเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย (ก�าไรสุทธิ) จากผลด�าเนินงาน
ในงบการเงนิเทคโนธานปีระจ�าปีงบประมาณนัน้ ๆ  ภายหลังจากได้
ผ่านการรบัรองตรวจสอบงบการเงนิจากส�านกังานการตรวจเงนิ
แผ่นดินเรียบร้อยแล้ว ให้น�ามาจัดสรรดังนี้

  • จ่ายเงินบ�าเหน็จรางวัล (โบนัส) ให้กับพนักงาน
   เทคโนธานี  อัตราร้อยละ 15

  • ที่เหลือให้น�ามาจัดสรรเข้ากองทุนวิสาหกิจเทคโนธานี   
   อัตราร้อยละ 85

  ทั้งนี้ ได้รับการเสนอบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันจันทร์ที่
18  สงิหาคม 2557 มติทีป่ระชมุเหน็ชอบในหลักการ เพือ่ความมัน่คง
และเ สถียรภาพทา งการเงินขององค์กร  โดยให้คณะกรรมการ

บริหารวิสาหกิจ  เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนวิสาหกิจ และ
มอบหมายให้รองอธกิารบดฝ่ีายพนัธกิจสมัพนัธ์กับองค์กรชมุชน 
น�าไปศึกษาเพื่อจัดตั้งกองทุนวิสาหกิจในภาพรวมต่อไป 

  ต่อมาได้รบัการทบทวนแนวทางการจัดต้ังกองทนุดงักล่าว 
เพื่อ ให้การด�าเนินการสอดคล้องตามผลมติที่ประชุมดังกล่าว 
รองอธิการบดีฝ่าย พันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชนนัดประชุม
หน่วยวิสาหกิจในภาพรวม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 
ณ อาคารบริหาร เทคโนธานีได้เสนอแนวคิดในการจัดตั้งกองทุน     
วิสาหกิจเทคโนธานีให้กับหน่วยวิสาหกิจแห่งอื่น ๆ โดยที่ประชุมมี
ความเหน็ว่า หน่วยวสิาหกิจอืน่อาจจะยังไม่พร้อม จงึขอให้เทคโนธานี
ด�าเนนิการน�าร่องในการจดัต้ังกองทนุวิสาหกิจเทคโนธานเีพือ่เป็น

เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 255714



แบบอย่างในการบรหิารจดัการทางการเงนิ
ในอนาคต

  เทคโนธานี จึงได้เสนอการจัดต้ัง
กองทุนวิสาหกิจเทคโนธานีเป็นหน่วยงาน
น�าร่องก่อนหน่วยวิสาหกิจแห่งอื่น ๆ ซึ่งได้
ขอปรับแก้ ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยกองทุนวิสาหกิจ
เทคโนธานี ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี
สุรนารี พ.ศ. 2557 เพื่อเสนอบรรจุเข้า
เป็นระเบยีบวาระการประชมุคณะกรรมการ
บริหารเทคโนธานี คร้ังที่ 5/2557 เมื่อวัน
จนัทร์ที ่10 พฤศจกิายน 2557 มติทีป่ระชมุ 
เหน็ชอบในหลักการโดยมข้ีอเสนอแนะ ดงันี้

 1)  วตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้กองทนุ
วิสาหกิจเทคโนธาน ี เพือ่ใช้ในการสนบัสนนุ
กิจกรรมทางบริการวิชาการแก่สังคมของ
มหาวิทยาลัย ควรค�านึงถึงผลประโยชน์
ตอบแทนคืนทางสังคมภูมิภาคหรือระดับ
ประเทศ

 2)  เงินกองทุน ประกอบด้วย 5 ส่วน 

  -  ทุนประเดิม 

  -  เงินรายได้จากการบริจาค

  -  เงินรายได้จากผลด�าเนินงาน  
   (ก�าไรสุทธิ) เทคโนธานี 

    -  เงินรายได้อื่น 

  -  ดอกผลเกิดจากรายได้ข้างต้น

ควร ก�าหนดสัดส่วนของเงินรายได้จาก
บริ ห า รจัดการภายในเทคโนธานี ที่มีผล
ด�าเ นิ นงานรายได้มากกว่าค่าใช ้จ ่าย
(ผลก�าไรสทุธ)ิ ในอตัราร้อยละเท่าใดให้ชดัเจน 
หรือใน ก รณีที่มีผลด�าเนินงานค่าใช้จ่าย
มากกว่ า รายได้ (ผลขาดทุนสุทธิ) จะมีวิธี

การมาตรการด�าเนินการอย่างไร

 3)  ก า รด�า เ นินการด ้านการเงิน
ของกอง ทุน ไม่ควรระบุประเภทของเงิน
ลงทุนเ ฉ พาะเจาะจง แค่ประเภทเงินฝาก
ประจ�าเท่านั้น หากสามารถบริหารจัดการ
เงินของ ก องทุนท่ีให้ผลตอบแทนในอัตรา
สูงกว่า เช่น การซื้อหุ้น พันธบัตร หรือการ
ให้บริษั ทหลักทรัพย์มืออาชีพสามารถเข้า
มาบรหิารจดัการเงนิของกองทนุได้ เป็นต้น

  นอกจา ก นี้ ได้พิจารณาทบทวน
โดยการน�า ผลมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 10 
พฤศจกิายน 2557 โดยน�าข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรึกษาหารือกับมหาวิทยาลัย ในวันพุธ
ที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประ ชุมสารวินิจ อาคารบริหาร
มติที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

 1) ให้เปลี่ยนแปลงชื่อ จาก “กองทุน
วิสาหกิจเทคโนธาน”ี เป็น “กองทนุเทคโนธาน”ี

 2)  ให้ทบทวนวตัถุประสงค์ของการจดั
ต้ังกองทนุวสิาหกจิเทคโนธาน ีเพือ่มใิห้เกิด

ความซ�้าซ้ อนกับ ระเบียบว่าด้วย “การใช้
จ่ายเงินค่าความเข้มแข็งบริการวิชาการ”

 3)  ให้หา รือกับมหาวิทยาลัยอีกคร้ัง  
เก่ียวกับแ นวทางความเป็นไปได้ของการ
จดัต้ังกองทนุเทคโนธาน ีกล่าวคือ เมือ่สิน้
ปีงบประมาณ หากมีเงินคงเหลือให้ส่งคืน
มหาวิทยาลัย แต่ให้น�ามาจัดสรรเข้ากองทนุ
เทคโนธานีแ ทน หรือในกรณีที่เทคโนธานี
มีผลด�าเนิน งานค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ 
(ขาดทุนสุทธิ) ให้น�าเงินจากกองทุนมา
ชดเชยได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดรอบคอบก่อน
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สิ น ดังนั้น การจัดต้ังกองทุน
วิสาหกิจเทคโนธาน ีจงึอยู่ระหว่างการด�าเนิน
การ เมื่อทราบผลด�าเนินงานที่แท้จริงหลัง
จากผ่านการรับรองตรวจสอบงบการเงิน
เป็นท่ีเรีย บร้อยแล้ว เทคโนธานีจะด�าเนิน
การน�าร่องเป็นแบบอย่างในการบริหาร
จัดการทางการ เงิน และเพ่ือประโยชน์ใน
การพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมควบคู่
ไปกับการพฒันาบคุลากรทีเ่ป็นทรัพยากร
ที่ส�าคัญอย่างยิ่งในล�าดับต่อไป
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จ�านวนบุคลากร
เทคโนธานีมีบุคลากร ทั้งสิ้น 88 คน จ�าแนกตามสถานภาพและวุฒิการศึกษา ดังนี้

สถานภาพนักงาน
วุฒิการศึกษา

ต�่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

พนักงานของมหาวทิยาลยั

• พนักงานสายวิชาการ - - - 9 9

• พนกังานสายปฏบิติัการ
   วิชาชีพและบริหารทั่วไป

- 4 5 1 10

พนักงานเทคโนธานี

•  พนกังานประจ�าเทคโนธานี 2 35 10 1 48

• ลกูจ้างชัว่คราวรายเดอืน 1 12 3 - 16

• ลูกจ้างประจ�าโครงการ 1 3 1 - 5

รวมทั้งสิ้น 88ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2557

บุคลากร

เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 255716



อาศัยความพยายามมุ่งม่ันเอาใจใส่ของ
ผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกระดับภายในองค์กรที่จะน�าเอาความรู้
ทักษะและประสบการณ์มาประยุกต์ใช้เพื่อ
สร้างคุณภาพให้เกิดข้ึนในทุกๆ ขั้นตอน
ในการผลิตหรือการให้บริการและจาก
ความมุ่งมั่นของผู้บริหารและความร่วมมือ
ของพนักงานเทคโนธานีทุกคน จึงท�าให้ ได้
รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน 
ISO 9002 : 1994 เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 จากบริษัท 
SGS (Thailand) จ�ากัด

ปี พ.ศ. 2547 ได้มีการปรับเปลี่ยน
ผู้บริหาร เทคโนธานีตามวาระการด�ารง
ต�าแหน่งงานบรหิาร ซึง่ในขณะน้ันผูอ้�านวยการ
เทคโนธานี (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อนนัท์ อุน่
ศิวิไลย์) และรองผู้อ�านวยการเทคโนธานี 
(อาจารย ์  ดร.รา เชนทร ์  โกศัล วิตร )
ได้ยึดหลกัการปฏิบติังานตามระบบบรหิาร
คุณภาพ ISO และได้รักษาระบบบริหาร
คุณภาพ จึ งท� า ให ้ เทค โนธานี ได ้ รั บ

ระบบบริหารคุณภาพเทคโนธานี
(ISO, QA, RM, KM และ 5ส)

ระบบบริหารคุณภาพเทคโนธานี
ระบบบริหารคุณภาพประกอบด้วย 5 ระบบ ได้แก่ ระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา (QA) 
ระบบบริหารความเสีย่ง (RM) ระบบการจดัการความรู ้ (KM) และ
ระบบการด�าเนินกิจกรรม 5ส (5S) ซ่ึงอยู่ภายใต้การด�าเนนิงานของ
งานระบบบรหิารคุณภาพ (Quality management system : QMS)

ในปีพ.ศ. 2542 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในขณะนั้นได้เล็งเห็นความส�าคัญของการน�าระบบคุณภาพมาตรฐาน 
ISO 9002 : 1994 มาใช้ในการบริหารงานเทคโนธานี เน่ืองจากเห็นว่าเทคโนธานีเป็น
หน่วยงานวสิาหกิจต้องหารายได้เลีย้งตัวเอง  น่าจะเป็นหน่วยงานน�าร่องในการเข้าสูร่ะบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO เพือ่ให้ระบบการท�างานมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสทิธผิลสงูสดุ
ซึ่งเป็นกระบวนการในการสร้างความมั่นใจต่อผู้มาใช้บริการอันจะส่งผลให้หน่วยงาน
มีรายได้เพ่ิมมากขึ้นจึงได้มอบนโยบายให้ผู้อ�านวยการเทคโนธานี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. โชคชัย วนภู) และรองผู้อ�านวยการเทคโนธานี (อาจารย์ ดร. วุฒิ ด่านกิตติกุล)
ในขณะนัน้ด�าเนนิการโครงการระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO เทคโนธาน ี ซึง่ในช่วงเวลานัน้
โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพอยู่ในสังกัดของเทคโนธานี จึงได้เข้าร่วมโครงการ
ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ด้วย

ดังนั้นในช่วงกลางปี พ.ศ. 2542 เทคโนธานี จึงได้เร่ิมด�าเนินการโครงการระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 : 1994 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ตามข้อก�าหนดที่เน้นคุณภาพ 
“การให้บริการ” ปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งที่ท�าให้องค์กรประสบความส�าเร็จทางธุรกิจ
ก็คือ “คุณภาพ” ของสินค้าหรือบริการ ซ่ึงเป็นระดับของคุณลักษณะเฉพาะที่แฝงอยู่ใน
สินค้าหรือบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความพึง
พอใจให้แก่ลูกค้า องค์กรใดก็ตามหากสามารถผลิตสินค้าหรือให้บริการที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า  และมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะท�าให้มคุีณภาพเหนอืความ
คาดหวงัของลกูค้าได้อย่างต่อเนือ่งนบัว่าเป็นหน่วยงานทีมี่คุณภาพ และสามารถด�ารงอยู่
ได้อย่างยั่งยืนแต่ “คุณภาพ” ที่กล่าวนี้ไม่ใช่ส่ิงที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญจะเกิดขึ้นได้ต้อง

ความเป็นมา : การเข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO เทคโนธานี

ระบบคุณภาพมาตรฐาน
(ISO : International Organization 
for Standardization)
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ปรับเปลี่ยนเป็น ISO 9001 : 2008 ซึ่งทุก
องค์กรที่เข้าระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO
ต้องท�าการปรบัเปล่ียนยกระดบั (Upgrade) 
ตามข้อก�าหนดใหม่ของ ISO ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
ประกอบกับ Certificate ISO 9001 : 2000 
ของเทคโนธานีจะหมดอายุการรับรองใน
วันที ่10 พฤศจกิายน พ.ศ. 2553 ผูอ้�านวยการ
เทคโนธานี (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ฉตัรชยั 
โชติษฐยางกูร) ในขณะนั้นได้ยึดหลักการ
ปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพมาตรฐาน 
ISO และมุ่งมั่นท่ีจะได้รักษาระบบบริหาร
คุณภาพไว้อย่างต่อเนือ่ง ดงันัน้จงึได้ด�าเนนิ
การกระบวนการต่างๆ ตามระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO เพ่ือด�ารงรักษาระบบไว้
และเพ่ือปรับเปลี่ยนยกระดับ (Upgrade)
สูร่ะบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 
และต ่ออายุการรับรองรักษาระบบไว ้
จนในทีสุ่ด เทคโนธานไีด้รับการรบัรองระบบ
บรหิารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 เป็นครัง้ที ่4 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การเตรียมเข้าสู่ระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO : ปี 2556

เ ท ค โ น ธ า นี ไ ด ้ จั ด ท� า โ ค ร ง ก า ร เ พ่ิ ม
ประสิทธภิาพการบรหิารจดัการเทคโนธานี 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู ่ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 
จึง ได ้จัดท�าแผนการด�า เ นินกิจกรรม
ระบบบริหารคุณภาพ ISO เทคโนธานี 
ปีงบประมาณ 2557 - 2558 และประกาศใช้
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556 เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบ
และเตรยีมตัวเข้าสูร่ะบบคณุภาพมาตรฐาน 
ISO ต่อไป

การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันท่ี 11 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 จากบริษัท SGS (Thailand) จ�ากัด และได้รับการรับรองระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2550 เช่นเดิม โดย ISO 9001 : 2000 มีวัตถุประสงค์ตามข้อก�าหนดเน้นให้ความ
ส�าคญักับพนกังานในองค์กรมากขึน้โดยมกีารสร้างขวญัและก�าลงัใจความมเีสถียรภาพ
ในการจ้างงานและการสร้างความพึงพอใจในการท�างานให้พนักงานเห็นความส�าคัญใน
การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์สิ่งอ�านวยความสะดวกที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่
พนักงาน

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) องค์การระหว่างประเทศว่า
ด้วยการมาตรฐาน (ISO : International Organization for Standardization) ประกาศ
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ระบบประกันคุณภาพการศึกษา (QA)

ผลการประเมิน : การประกันคณุภาพการศกึษาเทคโนธานี ปีการศกึษา 2556
  ในปีการศึกษา 2556 (พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – เมษายน พ.ศ. 2557) เทคโนธานี ได้ด�าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ซึ่งมีองค์ประกอบคุณภาพทั้งหมด 7 ด้าน 18 ตัวบ่งชี้ จากการรับตรวจประเมินเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยคณะ
กรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน (ระดบัหน่วยงาน) มผีลการประเมนิในภาพรวมของหน่วยงานอยูใ่นระดบัดมีาก ผลคะแนน 
4.67 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ทั้ง 18 ตัวบ่งชี้ ปรากฏว่า มี 14 ตัวบ่งชี้ ที่มีระดับดีมาก มี 3 ตัวบ่งชี้ ที่มีระดับดี และ 1 ตัวบ่งชี้ มีระดับ
พอใช้ เมื่อจ�าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพสรุปผลประเมิน ดังตารางต่อไปนี้
องค์ประกอบคุณภาพ

  จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเทคโนธานี ปีการศึกษา 2556 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(ระดับหน่วยงาน) ได้ให้ข้อเสนอแนะในภาพรวม และชี้ให้เห็นจุดเด่นพร้อมแนวทางเสริม ตลอดจนข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการด�าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และส่งผลดีต่อการจัดท�าประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานอีกด้วย
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปี พ.ศ.
จ�านวน

องค์ประกอบคณุภาพ

ตัวบ่งชี้
ระดับ ผลคะแนน / เตม็

สกอ. สมศ. มทส. ทธ. รวม

2550 5 ด้าน 15 - - - 15 ดีมาก 2.85 / 3

2551 6 ด้าน 16 - 4 - 20 ดีมาก 2.75 / 3

2552 6 ด้าน 9 - 4 2 15 ดีมาก 2.76 / 3

2553 6 ด้าน 9 3 4 2 18 ดีมาก 4.81 / 5

2554 7 ด้าน 9 4 5 1 19 ดีมาก 4.67 / 5

2555 7 ด้าน 9 3 5 1 18 ดีมาก 4.72 / 5

2556 7 ด้าน 9 3 5 1 18 ดีมาก 4.67 / 5

องค์ประกอบคุณภาพ
ผลการประเมิน

ระดับ คะแนน

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด�าเนินการ ดีมาก 5

องค์ประกอบที่ 2 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ดีมาก 5

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ ดีมาก 4.75

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ ดีมาก 5

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ดี 4

องค์ประกอบที่ 6 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ดี 4.50

องค์ประกอบที่ 7 การบริการจัดการตามภารกิจหลัก ดีมาก 5

 เทคโนธานี เริม่ด�าเนินการจดัท�าประกันคณุภาพการศกึษา ตัง้แต่ปีการศกึษา 2550 - 2555 
รวมระยะเวลาได้ 6 ปี ซึ่งสรุปผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) ดังผลสรุปในภาพรวมตามตารางต่อไปนี้
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :
• เทคโนธานีควรพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้อง
กับพันธกิจ เพ่ือการด�าเนินการเชงิรกุให้บรรลวิุสัยทศัน์ได้ตาม
ก�าหนดเวลาที่คาดหวังไว้

• ควรวิเคราะห์ core competency  
 ขององค์กรให้ชัดเจน

แนวทางเสริมของเทคโนธานี
1. มีการด�าเนินงานที่เข้มแข็งเพื่อเป็น
 ศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับเยาวชน
 และสังคม
2. มีความเข้มแข็งด้านการสร้าง
 ความเชื่อมโยงและท�าความร่วมมือ
 กับเครือข่ายสังคมและชุมชน
 ในภูมิภาค

จุดเด่นของเทคโนธานี

ข้อเสนอแนะ :
ในภาพรวมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนธานี และสถาบันวิจัยและพัฒนา
 1. ส่วนกลางควรทบทวนตวับ่งช้ีของหน่วยงานตามภาระงาน 
เช่น ตัวบ่งชีท้ี ่8.1 การเงนิและงบประมาณ อาจใช้เป็นตัวบ่งชีท้ีช่่วย
ให้ทราบประสิทธิผลของการใช้งบประมาณในแต่ละภารกิจของ
แต่ละหน่วยงาน แต่จะน�ามาค�านวณหรอืไม่ก็แล้วแต่ความเหมาะ
สมหรอืตามแต่จะตกลงกัน (เทคโนธานมีตัีวบ่งชีท้ี ่8.1 อยู่แล้ว)
 2.  ทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เทคโนธานี และสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการปรับภารกิจที่ชัดเจนขึ้น

เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 255720



MANAGEMENT AS
SE

SS
M

EN
T

IM
PL

EM
EN

TA
IO

N

SO
LU

TI
ON

SH
AR

IN
G

CONTROL

CONTEXT

COST
RESOURCE

PRIORITIZATION

RETENTION

PROJECT
UNCERTAIN

PLAN

BUSINESS

IMPACT
MONITOR

ANALYSIS
REDUCTION UNCERTAIN

KNOWLEDGE

PR
OC

ES
S

EV
AL

UA
TI

ON

ST
RA

TE
GY

ID
EN

TI
FI

CA
TI

ON

OP
PO

RT
UN

IT
Y

STANDARD

OBJECTIVE

PROBABILITY
TREATMENT SCOPE

INDEX

METHOD

EVENT

AVOIDANCE RISK

การบริหารความเสี่ยง RM

ความเสีย่งด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (Infor-
mation Communication Technology risks) ความเสีย่งด้านกฎ
ระเบียบ (Compliance risks) และความเสี่ยงด้านอัตตาภิบาลและ
ธรรมาภิบาล (Good governance risks)

เทคโนธาน ีโดยคณะท�างานบรหิารความเสีย่งเทคโนธานี ได้มกีาร
ประชุมเพ่ือวิเคราะห์ค่าโอกาสของความเสี่ยง และค่าผลกระทบ
ในระดับหน่วยงาน ตลอดจนมีการรายงานแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงเป็นระยะๆ เพื่อน�าเสนอ
คณะกรรมการบริหารความสี่ยงมหาวิทยาลัย ตามกระบวนการ
บริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยใน
ปีงบประมาณ 2557 เทคโนธานี ได้รายงานผลการด�าเนินงาน
ตามแผนปรับปรงุการควบคุมภายในเทคโนธาน ีดงัมรีายละเอยีด
ตามตารางดังต่อไปนี้

ความเป็นมา : การบริหารความเสีย่งเทคโนธานี        

  เทคโนธานีเริ่มด�าเนินระบบการควบคุมภายใน (Internal 
control) เมื่อปีงบประมาณ 2551 และเมื่อปีงบประมาณ 2552
ได้พัฒนามาเป็นระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีแนวทางการด�าเนิน
การตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ฉบับเดือนมิถุนายน 2552 โดยเทคโนธานีได้ด�าเนินการ
ระบบบริหารความเสี่ยงให้สอดรับตามนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอย่างต่อเนื่อง

ผลการด�าเนินงาน : การบรหิารความเสีย่งเทคโนธานี 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

  ในปีงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ได้ประกาศใช้คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งได้จัด
ประเภทของความเสี่ยงในการระบุความเสี่ยงออกเป็น 9 ประเภท 
ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic risks) ความเสี่ยงด้าน
การเงนิและทรพัย์สนิ (Financial and asset risks) ความเส่ียงด้าน
ปฏิบัติงาน (Operational risks) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Image 
and reputation risks) ความเสีย่งด้านสขุภาพและความปลอดภัย 
(Health and safety risks) ความเสี่ยงด้านบุคลากร (Staff risks) 

21เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 2557



ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุความเสี่ยง ประเภท
ระดับ

ความเสี่ยง
ที่เหลือ

ระดับ
ความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้

ผลการด�าเนินงานตามกิจกรรมควบคุม

ความส�าเร็จ
ตามแผน กิจกรรมที่ด�าเนินการ

1. ด้านการเงินและทรัพย์สิน
    1.1 ขาดการหักภาษี ณ
    ที่จ่ายการออกใบ P/O (ใบสั่งซื้อ/จ้าง)

F 3 2 100% เอกสารการขออนุมัติค่าใช้จ่ายการจัดซื้อ /
จัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินได้รับการหักภาษี
ณ ที่จ่าย 1%

    1.2 ความเสี่ยงจากการผิดนัด
    ช�าระเงินของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจาก
    การด�าเนินงาน

F 6 3 100% • ได้ด�าเนินการท�าสัญญาเช่าพื้นที่ตามเงื่อนไข        
ของมหาวิทยาลัย

• ด�าเนินการตามระบบคุณภาพ ISO
• ได้ด�าเนินการปรับปรุงแบบฟอร์มการแจ้งหนี้ 

โดยให้แสดงรายการยอดคงค้างในเอกสาร
แจ้งหนี้เป็นปัจจุบัน

• ประสานงานกับนิติการ มทส.
เมื่อมีหนี้คงค้างช�าระ ตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุความเสี่ยง ประเภท
ระดับความ
เสี่ยงที่เหลือ

ระดับ
ความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้

ผลการด�าเนินงานตามกิจกรรมควบคุม

ความส�าเร็จตาม
แผน

กิจกรรมที่ด�าเนินการ

2. ด้านสุขภาพและความปลอดภัย
    2.1 การออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
    ของเจ้าหน้าที่อาจจะประสบอุบัติเหตุ
    ระหว่างการเดินทาง

HS 2 1 100% • ให้พนกังานใช้รถยนต์ส่วนกลางของ มทส. เป็น    
อันดบัแรก หากส่วนกลางไม่สามารถด�าเนนิการ
จดัรถให้ได้ให้แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือแนบ
ต้นเร่ืองขออนมุติัใช้รถยนต์ส่วนตัวได้ตามล�าดบั
ต่อไป

• ได้ด�าเนนิการท�าประกันเฉพาะกลุ่ม ซ่ึงเป็น
พนกังานทีต้่องเดนิทางไปปฏบิติังานนอกพ้ืนที่

3. ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
    และการสื่อสาร
    3.1 เว็บไซต์บริการข้อมูลข่าวสาร
   และฐานข้อมูลภารกิจหลักของหน่วยงาน                               

ไม่ทันสมัยและการเข้าถึงข้อมูลล่าช้า

ICT 6 2 100% ได้ด�าเนนิการวางแผนจดัท�าระบบ MIS
โดยประกอบด้วย

1. ระบบเวบ็ไซต์เทคโนธานี
2. ระบบลงทะเบยีนออนไลน์
3. ระบบจองห้องออนไลน์
4. การสร้างระบบฐานข้อมลู
5. ระบบจดัการผลการด�าเนนิงาน (เงนิอดุหนนุและ
เงนิวสิาหกิจ) ซึง่อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ

4. ด้านกฎระเบียบ
    4.1 ขาดระเบียบรองรับการปฏิบัติงาน
    ภารกิจหลักด้านปรับแปลงฯ และบริการ
    วิชาการ

C 4 2 100% • จัดท�าคู ่มือการเบิกจ่าย โดยหน่วยการคลัง
และงบประมาณ ส�านักงานผู้อ�านวยการเทคโน   
ธานีเพ่ือให้ทุกส�านักงานใช้เป็นแนวทางในการ
เบิกจ่ายเงนิตามระเบยีบของมหาวิทยาลยั

• ทบทวน ระเบียบ มทส. ว่าด้วยเงินอุดหนุน
การบริการวิชาการจากแหล่งทนุภายนอก พ.ศ. 
2550 ในข้อ 10 (1) โดยมหาวทิยาลยัควรมอบสทิธ์ิ
การด�าเนินงานเก่ียวกับค่าบริหารจัดการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

• จดักิจกรรมการจดัการความรู้ (KM) 
คร้ังที่ 1 / 2557 เป็นการถ่ายทอดความรู ้ 
ประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ 
“การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ สู่วัฒนธรรม
คุณภาพ Engagement & Social Enter
prise” โดย ผศ. ดร.วีรชยั อาจหาญ เมือ่วันที ่26 
ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ณ เมอืงจราจรจ�าลองในการ
จดักิจกรรมคร้ังนี ้ ช่วยให้พนกังานเทคโนธาน ี ได้
ทราบความหมาย ความส�าคญั แลกเปล่ียนมมุมอง 
ตลอดจนการน�าความรู ้ไปหารอืและประยุกต์ใช้ใน
การท�างานร่วมกันระหว่างเทคโนธาน ี    มหาวิทยาลยั 
ชุมชนและภาคเอกชน ต่อไป โดยได้รวบรวม
ข้อมูลสรุปกิจกรรมไว้ ในเว็บไชต์เทคโนธาน ี
ระบบบริหารคุณภาพ การจดัการความรู ้ (KM) 
http://technopolis.sut.ac.th
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ระบบจัดการความรู้ (KM)

  การเข้าร่วมกิจกรรมในครัง้นี ้มผีูเ้ข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมาย ได้แก่ หวัหน้าส�านกังาน และเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน รวมทั้งสิ้น 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งได้ก�าหนดไว้ในแต่ละสัปดาห์
ของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

  หน่วยบรหิารระบบคณุภาพ ส�านกังานผูอ้�านวยการเทคโนธานจีดักจิกรรมการจดัการความรู้ 
(KM) หัวข้อเรื่อง “การทบทวนเอกสาร การจัดท�า แก้ไข และปรับปรุงเอกสารให้เป็นปัจจุบันตามระบบ
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008” ท้ังน้ี เพื่อเทคโนธานีจะได้ย่ืนขอรับรองจากบริษัท SGS (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ภายในต้นปี พ.ศ. 2558 นี้
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  หน่วยบรหิารระบบคณุภาพ ส�านกังานผู้อ�านวยการเทคโนธานี ได้จดักจิกรรมการท�าความสะอาด
ใหญ่ Big Cleaning Day 2014 ประจ�าปี พ.ศ. 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557  ณ 
บริเวณโถงอเนกประสงค์ บริเวณทางเข้าส�านักงาน

  เพื่อให้การด�าเนินงาน 5ส ของเทคโนธานี สอดคล้องกับนโยบายการด�าเนินงาน 5ส ของมหาวิทยาลัยและพื้นที่

บริเวณของแต่ละส�านักงานได้รับการสะสางวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ท�าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่สวยงาม มีความสะอาดเป็นระเบียบ

เรียบร้อย พนักงานเกิดความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน

ระบบการด�าเนินกิจกรรม 5ส (5S)
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SORT SET IN ORDER SHINE STANDARDIZE SUSTAIN
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หน่วยบริการอาคารและสถานที่
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• การให้บริการพื้นที่ อาคารสุรพัฒน์ 1
• การให้บริการพื้นที่ อาคารสุรพัฒน์ 2
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เทคโนธานี มีสถานท่ีต้ังภายในอาคารสุรพฒัน์ 1 ได้จดั
ให้บริการห้องประชุม / อบรม / สัมมนา แก่หน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคิดอัตราค่าบริการ
ตามเงือ่นไขการให้บรกิาร พร้อมน้ียังมีบรกิารเสรมิรวมในค่า
บริการแล้ว ได้แก่ วัสดุ - อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ครบครัน 
และห้องพักส�าหรับรับประทานอาหาร

อาคารสุรพัฒน์ 1 เป็นศูนย์รวมส่ิงอ�านวยความ
สะดวกด้านต่างๆ เช่น ส�านักงานธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงาน
ไปรษณีย์ ศูนย์หนังสือจฬุา - มทส. รวมท้ังมีตู้กดเงนิอตัโนมัติ 
(ตู ้ATM) ของ 3 ธนาคาร เป็นต้น ตลอดจนมีร้านค้าประกอบการ
อ�านวยความสะดวกแก่ผูเ้ข้ามาอบรมสัมมนา เช่น ร้านสะดวกซือ้ 
7-ELEVEN ร้านกาแฟสด ร้านเบเกอรี่ ร้านถ่ายเอกสาร
จึงเหมาะส�าหรับการเป็นสถานท่ีจดักจิกรรมต่างๆ เป็นหมู่คณะ
ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุม / อบรม / สัมมนา การจัดค่าย
วิชาการต่างๆ โดยผู้สนใจสามารถขอใช้บริการได้โดยตรงที่ 
งานบริหารพื้นท่ีเทคโนธานี และท่านสามารถจัดรูปแบบห้อง
ตามความเหมาะสมในแต่ละกิจกรรม โดยมีขนาดห้องให้เลือก
ดังต่อไปนี้

การให้บริการพื้นที่ อาคารสุรพัฒน์ 1

ประเภท/ขนาดห้อง จ�านวนห้อง

ห้องประชุม / อบรม ขนาด 30 – 35 ที่นั่ง 2 ห้อง

ห้องประชุม / อบรม ขนาด 35 – 40 ที่นั่ง 1 ห้อง

ห้องประชุม / อบรม ขนาด    60    ที่นั่ง 2 ห้อง

ห้องประชุม / อบรม ขนาด   100  ที่นั่ง 2 ห้อง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทคโนธานีได้จัดประชุม / 
อบรม / สัมมนา  และมีหน่วยงานต่าง ๆ  ทัง้ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยมาใช้บริการทั้งสิ้น  จ�านวน 542  ครั้ง แยกเป็น
ประเภทได้ดังนี้

ประเภท จ�านวนครั้ง

เทคโนธานี จัดประชุม / อบรม / สัมมนา 510

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 15

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 17

รวม 542

เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 255728



การให้บริการพื้นที่อาคาร
สุรพัฒน์ 2

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่
มหาวทิยาลยัจดัขึน้ อาท ิพธิพีระราชทาน
ปริญญาบัตร งานตลาดนัดหลักสูตร
อดุมศึกษา งานบายศรสีูข่วัญนกัศึกษาใหม่ 
เป็นต้น

      สถานท่ีส�าหรับจดัแสดงนทิรรศการและแสดงสนิค้า 
สามารถรองรบัได้กว่า 3,000 คน เป็นการให้บรกิารแบบ One 
Stop Service เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ 
ซ่ึงให้บริการแก่บุคคล หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก
มหาวทิยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีหน่วยงานต่าง ๆ 
ท้ังภายในภายนอกมหาวทิยาลัยมาใช้บรกิารจดักิจกรรมท้ังส้ิน
จ�านวน 28 กิจกรรม แยกเป็นประเภทตามหน่วยงานได้ดังนี้

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

จ�านวน
13 ครั้ง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
13,050 คน

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

จ�านวน
15 ครั้ง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
45,100 คน

29เทคโนธานี
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ผลการด�าเนินงานตามภารกิจ

เทคโนธานี
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• งานปรับแปลง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี

• โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

31เทคโนธานี
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งานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี ได้รบัมอบหมายให้เทคโนธานี 
เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อสังคมที่ส่งเสริมการพัฒนาก�าลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหลักในการ
ประสานงานด้านการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เน้นการให้ค�าปรึกษา การพัฒนาปรับแปลง และ
การวิจัยต่อยอด รวมถึงเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 
ระดบันกัเรียน นกัศึกษา คร ูอาจารย์ บคุลากรทางการศึกษา 
ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตอุตสาหกรรม พนักงานเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้าราชการ เกษตรกร หน่วยงานภาครฐั  
และประชาชนทัว่ไป โดยใช้ทรัพยากรผูเ้ชีย่วชาญจากทัง้ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557เทคโนธานี
ได้จดัหลกัสตูร / โครงการ / กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ  สรุปได้ดงันี้

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

จ�านวนผู้ที่เข้าอบรมสัมมนา
หน่วย / คน

แผน / 1,000
ผล  / 1,582

ร้อยละ / 158.2

หน่วย / ครั้ง
แผน / 17
ผล  / 18
ร้อยละ / 105.88

จ�านวนการจัด
อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา

ชุมชนและท้องถิ่น

หน่วย
ระดับ

แผน
4

ผล
4.51

ร้อยละ
112.75

หน่วย
คน

ผล
1,026

แผน
880

ร้อยละ
116.59

จ�านวนผู้รับบริการด้านการปรับแปลง
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

ระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านการ
ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี

คน 35,000 35,000 100

หน่วย แผน ผล ร้อยละ

ระดับ 4 4.22 105.5

หน่วย แผน ผล ร้อยละ

งานบริการวิชาการ
จ�านวนผู้รับบริการด้านวิชาการ ระดับความพงึพอใจในการให้บรกิารวชิาการ

เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 255732



โครงการบรกิารวชิาการเชงิรกุ

หน่วย
คน

แผน
6,300

ผล
8,544

ร้อยละ
135.62

หน่วย / ร้อยละ
แผน / 80

ผล  / 108
ร้อยละ / 135

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีทักษะความรู้เพิ่มขึ้น

โครงการเตรียม
ความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

เทคโนธานี ด�าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยให้
ความส�าคัญกับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
สากลด้วยการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภูมิภาค
อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความ
สามารถด้านภาษาต่างประเทศ ความรู้ด้านวัฒนธรรมเพื่อ
การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนให้กับนักศึกษาและบุคลากร 
ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถ
เก่ียวกับการพัฒนาทกัษะด้านภาษาต่างประเทศ และความรู้
ด้านวัฒนธรรมอาเซียนให้กับบคุคลภายนอก มโีครงการหลกั ๆ  
ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเสริมทักษะความรู้
เรือ่งทรพัย์สนิทางปัญญา และโครงการพัฒนาบคุลากรเพ่ือ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

เทคโนธานี ด�าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
ด้วยการปรับแปลง ถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม  เพือ่ให้
ประเทศไทยพึง่พาตนเองทางเทคโนโลยีเพ่ือการพฒันาได้มากขึน้ 
เป็นการน�าองค์ความรูน้วัตกรรม และเทคโนโลยีของมหาวทิยาลยั
ออกมาเผยแพร่ต่อสังคมเพื่อแก้ปัญหาของภูมิภาคและประเทศ 
โดยการรับฟังปัญหาจากชุมชนและอุตสาหกรรม และน�าโจทย์ที่
ได้มาวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และวจิยั เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น หาแนวทางการป้องกันปัญหาในอนาคต และหาแนวทาง
การพัฒนากระบวนการใหม่ ๆ เป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ท่ี
มีอยู่เดิมหรือพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ เพื่อน�ามาซึ่งการพัฒนาทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตร และสังคม โดยมีแนวทาง
การด�าเนนิการ คือ การให้บรกิารวิชาการเชงิรกุในรปูแบบการจดั
ฝึกอบรม การจัดท�าโครงการเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมของกลุ ่ม
เป้าหมายทัง้ด้านเกษตรและอตุสาหกรรม การรวมกลุม่และเชือ่มโยง
อุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การพัฒนาและยก
ระดบัความสามารถของเยาวชน เป็นต้น ซึง่กิจกรรมเหล่านีม้กีลุม่
เป้าหมายทีจ่ะได้รบัประโยชน์ ประกอบด้วย กลุม่เยาวชน กลุม่ชมุชน 
กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ กลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงาน
ที่เป็นภาครัฐและเอกชน 

การบรกิารวชิาการด้านการเกษตร คือ 1) โครงการบริการ
ความรู้เพื่อเพ่ิมศักยภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการผลิต
เส้นไหมให้ ได้มาตรฐาน 2) โครงการบริการวิชาการเพ่ือส่งเสริม
การผลิตและพัฒนาข้าวหอมมะลิให้ ได้มาตรฐาน 3) โครงการ

การบริการวิชาการ จ�านวนกิจกรรม(ครั้ง) ผู้ร่วมกิจกรรม(คน)

ด้านเกษตร 52 4,112

ด้านปศุสัตว์ 41 3,844

ด้านอุตสาหกรรม 30 1,799

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 1,555

ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 9 280

ด้านการบริหารจัดการ 8 465

บริการวิชาการเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส�าปะหลัง
4) โครงการให้บริการวิชาการส่งเสรมิการผลติขยายศัตรธูรรมชาติ
เพื่อช่วยควบคุมแก้ ไขปัญหาเพล้ียแป้งมันส�าปะหลังในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5) โครงการ 32 อ�าเภอ 32 ดอกเตอร์ มทส 
: เพ่ือการปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การพัฒนาท้องถ่ิน
จังหวัดนครราชสีมา 

การบริการวิชาการด้านปศุสัตว์ คือ 1) โครงการบริการ
วิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเน้ือพันธุ์โคราชวากิว
ในพ้ืนทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 2) โครงการบรกิารวชิาการเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงไก่โคราช  

การบริการวิชาการด้านอุตสาหกรรม คือ 1) โครงการ
ให ้บริการโดยคลินิกเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
แก่ผู ้ประกอบการใหม่ 2) โครงการพัฒนาการรวมกลุ ่มและ
เชื่ อมโยงอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียง เหนือ
3) โครงการให้บริการปฏิบัติการเพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ของอตุสาหกรรมในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 4) โครงการฝึก
อบรมเพื่อยกขีดความสามารถของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ 
1) โครงการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของผู้เรียนทาง
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยม
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) โครงการผลักดันเพ่ือส่งเสริม
การใช้ประโยชน์วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนพ้ืนทีภ่าคตะวนัออก
เฉยีงเหนอืตอนล่าง 3) โครงการให้บริการและพัฒนานักซอฟแวร์
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การบริการวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน คือ 1) โครงการให้บริการและส่งเสริมความรู้ ในการใช้
พลังงานทดแทน

การบริการวิชาการด้านการบริหารจัดการ คือ
1) โครงการให้บริการด้านระบบคุณภาพและการจัดการ
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ผลงานจากโครงการที่ส�าคัญ

เทคโนธานี
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• อุทยานการเรียนรู้สิรินธร
• หน่วยบริการค่ายเยาวชน

• โครงการพัฒนาการรวมกลุ่ม
และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม

(Industrial Cluster Development)
หรือคลัสเตอร์มันโคราช KOTAC

• โครงการคลินิกเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

• โครงการ 32 อ�าเภอ 32 ดอกเตอร์

35เทคโนธานี
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อุทยานการเรียนรู้สิรินธร

เมืองจราจรจ�าลอง
เมืองจราจร
จ�าลอง สร้าง
ขึ้ น ในป ี  พ.ศ. 
2553 บริษัทโต
โยต้า มอเตอร์
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
จ� ากัดร ่ วมกับ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เ ท ค โ น โ ล ยี สุ ร
นารี ได้จัดสร้าง

เมอืงจราจรจ�าลองแห่งท่ี 2 เพือ่เป็นศูนย์ฝึกอบรมสร้างความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับ
กฎจราจร โดยมีวัตถุประสงค์ปลูกฝังจิตส�านึกการเป็นผู้ขับขี่และผู้ร่วมทางที่ดีและ
ตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน ตามแนวคิด “ถนนสีขาว” ให้กับ
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ มีการฝึกปฏิบัติขับขี่จริงบนเส้นทางจราจร
จ�าลอง โดยมุ่งหวังว่าสถิติของจ�านวนอุบัติเหตุบนท้องถนนจะลดลงในอนาคต 
ภายในอาคารจดัการแสดงความรูเ้ก่ียวกับวินยัจราจร เปิดให้บรกิารทกุวันจนัทร์ – ศุกร์ 

เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 255736



กิจกรรม : ให้บริการแหล่งเรียนรู้

อทุยานผีเสือ้เฉลมิพระเกียรติ
อุทยานผีเสื้อ สร้างขึ้นในปี 

พ.ศ. 2538 เพือ่เฉลมิฉลองในวโรกาสที่
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงครอง
สิริราชสมบัติเป็นปีที่ 50 ซ่ึงเป็นส่วน
หนึ่งในงานเกษตรและอุตสาหกรรมโลก 
(World Tech’95) หลงัจากเสรจ็สิน้งาน
ก็ยงัคงเปิดให้บริการ โดยมวีตัถุประสงค์
สร้างค่านิยมและปลูกฝังจิตส�านึกการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์แนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกับแมลงกับสิ่ง
แวดล้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนที่สนใจ โดยใช้ผีเส้ือและแมลง
เป็น “สื่อ” หรือ “ตัวแทน”ความสัมพันธ์
ของการมีชีวิตของสัตว์ พืช และปัจจัย
ที่เก่ียวข้องในการด�ารงชีวิต ภายใน
อาคารจัดการแสดงความรู ้เก่ียวกับ
แมลงและสิ่งแวดล้อม เปิดให้บริการ
ทกุวนัจนัทร์ – ศุกร์    เวลา 09.00 - 16.30 น.
(หยุดวันเสาร์  อาทติย์ และวันนกัขตัฤกษ์) 
โดยมีผู้เข้าเย่ียมชมจ�านวน 24,466 คน 
ระดับความพึงพอใจ 4.61

37เทคโนธานี
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อุทยานการเรียนรู้สิรินธร

ห้องไทยศึกษานิทัศน์

ห้องไทยศกึษานิทัศน์ สร้างขึน้
ในปี พ.ศ. 2536 เพื่อเป็นห้องปฏิบัติ
การทางมานุษยวิทยาของอีสาน โดยมี
วัตถุประสงค์สร้างความตระหนักใน
คุณค่าภูมิป ัญญาพ้ืนบ้านและศิลป
วั ฒ น ธ ร ร ม อี ส า น ใ ห ้ กั บ นั ก เ รี ย น
นักศึกษา และประชาชนที่สนใจโดยเก็บ
รวบรวมและจัดแสดง 

“ วั ส ดุ ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง อี ส า น ”
ที่ชาวบ้านยังคงผลิตและใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ�าวัน วัสดุทางวัฒนธรรมที่
รวบรวมไว้จ�านวนมากกว่า 2,000 ชิ้น 
ภายในอาคารจดัการแสดงความรูเ้ก่ียวกบั
ภมูปัิญญาพืน้บ้านอสีาน เปิดให้บริการ
ทกุวันจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น. 
(หยุดวนัเสาร์ อาทติย์ และวันนกัขตัฤกษ์) 
โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชม จ�านวน 18,472 คน 
ระดับความพึงพอใจ 4.30

เทคโนธานี
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พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ์ เ ท ค โ น โ ล ยี
ไทยโบราณ สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2547 
เพือ่เป็นทีเ่ก็บหลักฐานแห่งความทรงจ�าไว้
ให้คนไทยได้ภาคภูมิใจในความสามารถ
ของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรไทย
โบราณ โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความ
ตระหนักในคุณค่าของประวัติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบรรพชน
ไทยให ้ กับนัก เรียนนัก ศึกษา และ
ประชาชนที่สนใจ ให้ ได้ศึกษาหาความรู้ 
ก่อเกิดแรงบนัดาลใจในการคิดค้นต่อยอด

กิจกรรม : ให้บริการแหล่งเรียนรู้

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ

ความรู้ ในอดีต ภายในอาคารจัดการ
แสดงความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีต้นแบบ 
เป ิดให ้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร ์ 
เวลา 09.00 - 16.30 น. (หยุดวันเสาร์ 
อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) โดยมีผู้เข้า
เยีย่มชมจ�านวน 18,699 คน ระดบัความ
พึงพอใจ 4.46
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อาคารกาญจนาภิเษก

อุทยานการเรียนรู้สิรินธร กิจกรรม : ให้บริการแหล่งเรียนรู้

อาคารกาญจนาภิ เษก 
สร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2538 เพือ่เฉลมิฉลองใน
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงครองสิริราชสมบัติเป ็นปีที่  50 
ซ่ึง เป ็นส ่วนหนึ่ ง ในงานเกษตรและ
อุตสาหกรรมโลก (World Tech’95) 
หลังจากเสร็จสิ้นงานได้ปรับปรุงและ
เป ิดให ้บริการ โดยมี วัตถุประสงค ์
ถ ่ า ย ท อ ด พ ร ะ ร า ช ก ร ณี ย กิ จ ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวให้กับ
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ
ในหัวข้อ “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 

84 พรรษามหาราชันพระมิ่ งขวัญ
เกษตรไทยสมดุลธรรมชาติกับชีวิต
พอเพียง” ส่ือถึงการอยู่ร ่วมกันกับ
ธรรมชาติอย่างสันติตามพระราชด�าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัว ภายใน
อาคารจัดการแสดงความรู้เกี่ยวกับ
โครงการในพระราชด�าริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดให้บริการ
ทกุวันจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น.
(หยดุวนัเสาร์ อาทติย์ และวันนกัขตัฤกษ์) 
โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมจ�านวน 16,517 คน 
ระดับความพึงพอใจ 4.55

เทคโนธานี
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โครงการอนุรกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (อพ.สธ. - มทส.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ร่วมสนองพระราชด�าริ
ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ถึงปัจจุบัน
และในปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ด�าเนินงาน

ตามกรอบการด�าเนินงานและกิจกรรมของ อพ.สธ. แผนแม่บท
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก  พระราชด�าริฯ ระยะห้า
ปีที่ 5 (ตุลาคม พ.ศ. 2554 - กันยายน พ.ศ. 2559) โดยได้ด�าเนินการ

6 กิจกรรม จาก 8 กิจกรรม ได้แก่
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1. การจัดฝึกอบรมเทคนิคการวาดภาพ ทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้น 
2. การจัดกิจกรรมปลูกพันธุ์ ไม้ สีประจ�าพระองค์ (สีม่วง) เพื่อเตรียมเฉลิมฉลองในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารีพระชนมายุ 60 พรรษาในปี 2558
3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการสนองพระราชด�าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
 พระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีนิทรรศการ
4. ร่วมจัดนิทรรศการโครงการ อพ.สธ.-มทส. งานประชุมวิชาการ “ทรัพยากรไทย : น�าสิ่งดีงามสู่ตาโลก”
5. การตีพิมพ์วารสารวิชาการ เรื่อง “ฮากไม้ รากเหง้าและภูมิปัญญา : การศึกษาเชิงคุณภาพรอบเขตพื้นที่เขื่อนน�า้พุง
 จังหวัดสกลนคร” ในวารสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. ตีพิมพ์วารสารวิชาการ เรื่อง “การดูแลแบบองค์รวม : กรณีศึกษา หมอขวัญจ�า้”
 ในวารสารวิจัย มสด. (SDU Research Journal)  สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
7. พิมพ์รายงานผลการศึกษาวิจัย เผยแพร่ 2 เรื่องคือ รายงานผลการศึกษาสมุนไพรและการน�าไปใช้ : กรณีศึกษาพื้นที่
 รอบเขื่อนน�้าพุง จังหวัดสกลนคร และรายงานผลการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาพื้นที่รอบเขื่อนน�า้พุง
 จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมส�ารวจและเก็บรวบรวม

พันธุกรรมพืช ได้ท�าการศึกษาความ
หลากหลายของเชื้อราในดิน และสารต้าน

จุลชีพที่เชื้อราสร้าง จากดินบริเวณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช

ได้ด�าเนินการ (1) กิจกรรมจัดตั้งสวน
พฤกษศาสตร์ชุมชน และกิจกรรมปลูก

ขยายพันธุพ์ชืส ีพืชอาหาร และพชืสมนุไพร
และ (2) ด�าเนินกิจกรรมติดป้ายชื่อ
พรรณไม้บรเิวณสวนพฤกษศาสตร์

มทส.

กิจกรรมที่ 5 
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช

ได้ด�าเนินการจัดท�าเว็บไซต์โครงการ
อพ.สธ.- มทส. และกิจกรรมที่ 8

กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ได้ด�าเนินการ

กิจกรรมย่อย 7 กิจกรรม
ได้แก่...

กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

พันธุกรรมพืชได้ด�าเนินการ
การอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชวงศ์ขิง

ที่หายากและที่มีคุณค่า
ทางเศรษฐกิจ

กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช

ได้ประกาศพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จ�านวน 419 ไร่

เทคโนธานี
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จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการสนองพระราชด�าริ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เครือข่าย 
C- อพ.สธ.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(วันที่ 16/9/57)

กิจกรรมปลูกพันธุ์ ไม้สีประจ�าพระองค์ (สีม่วง) เพื่อเตรียม
เฉลิมฉลองในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2558 (วันที่ 4/9/57)

กิจกรรมปลูกพันธุ์ ไม้สีประจ�าพระองค์ (สีม่วง) เพื่อเตรียม
เฉลิมฉลองในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2558 (วันที่ 4/9/57)

จัดฝึกอบรมเทคนิคการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์เบื้อง
ต้น (วันที่ 8-10/8/57)

ประชุมคณะกรรมการด�าเนินงานโครางการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(อพ.สธ.-มทส.) (วันที่ 30/1/57)

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ยังได้รับ
มอบหมายจากส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถาบันแม่ข่ายอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม
เป็นสมาชิกในคณะกรรมการเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เครือข่าย C- 
อพ.สธ.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
ล่าง จ�านวน 12 สถาบัน ซึ่งได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการสนองพระราชด�าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โดยมี ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ 
เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.เป็นวิทยากร
บรรยาย เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
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ห น ่ ว ย บ ริ ก า ร ค ่ า ย เ ย า ว ช น
เป็นหน่วยงานทีจ่ดัต้ังขึน้โดยมวีตัถุประสงค์
หลกัในการให้บรกิารงานค่ายแก่เยาวชน
โดยวิทยากรทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยเน้นการจัดกิจกรรม
ที่ช่วยสร้างและเสริมทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และภาษาต่างประเทศ ทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เริ่มต้ังแต่การสังเกต 
การต้ังสมมติฐาน การทดลอง และการ
สรปุผล ซึง่เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ที่ส�าคัญ ทักษะด ้านคณิตศาสตร ์ 
เน้นกระบวนการคิดวเิคราะห์ สงัเคราะห์ 
และการแก้โจทย์ปัญหา เพ่ือน�าทักษะ
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน 
ด้านทักษะทางภาษา โดยเน้นทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมที่ช่วย
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น เกมส์ที่ต้องใช้ภาษาองักฤษ เป็นต้น 
นอกจากนียั้งได้จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
การเรียนรู้บรูณาการร่วมกับแหล่งเรยีน
รู้ภายในมหาวิทยาลัย เช่น นิทรรศการ

หน่วยบริการค่ายเยาวชน

เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 255744



พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อุทยาน
ผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ เมืองจราจร
จ�าลอง ห้องไทยศึกษานทิศัน์ เป็นต้น นอก
เหนอืจากนั้นยังมีหน่วยงานภายนอกที่
ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย เช่น สถาบันวิจัย
แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา นครราชสมีา และแหล่ง
เรียนรู้ ในบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย 
เช่น พิพิธภณัฑ์ไม้กลายเป็นหนิ สวนสัตว์
นครราชสมีา เป็นต้น ด้วยความสามารถ
ในการจดักิจกรรมทีช่่วยสนบัสนนุทกัษะ

ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และภาษาต่างประเทศแก่นักเรียน ท�าให้
โรงเรียนต่าง ๆ เล็งเห็นถึงศักยภาพ
ของหน่วยงานบริการค่ายเยาวชน
ในการจัดค่าย จึงมอบหมายให้หน่วย
บริการค่ายเยาวชนเทคโนธานีเป็นผู ้
จัดกิจกรรม และในปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 มนีกัเรียนจ�านวนกว่า 6,000 คน 
จาก 29 โรงเรียนเข ้าร ่วมกิจกรรม
ซึ่งเป็นการแสดงให้เหน็ถึงความไว้วางใจ 
และผลการจัดงานค่ายที่หน่วยบริการ
ค่ายเยาวชนได้รับจากโรงเรียนต่าง ๆ 
เป็นอย่างดียิ่ง
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งานบ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม
ส�านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
ได้จัดอบรมหลักสูตร “การเลี้ยงและการจัดการปลานิล
เชิงพาณิชย์” เพื่อรองรับและเตรียมความพร้อม
นักศึกษาและผู้ประกอบการ

การเลี้ยงและการจัดการ
ปลานิลเชิงพาณิชย์

สู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”
เม่ือวนัท่ี 16-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้อง 306
อาคารสุรพัฒน์ 1 และ ฟาร์มมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งผู้เข้าอบรม
มีทั้งหมด 48 คน

ประกอบด้วยนักศึกษา เกษตรกร
ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป
โดยผู้เข้าร่วมอบรม มีความ
พึงพอใจ ร้อยละ 87.8

อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
งานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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 เพือ่จะสามารถสร้างฐานความรูค้วามเข้าใจ ในแนวคิด
ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเผยแพร่ไปยังภาคส่วน
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องให้สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชมุชนและการพฒันาสงัคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของจงัหวัด
นครราชสีมาได้อย่างยั่งยืนและเป็นต้นแบบในการพัฒนา
ชุมชนอื่นๆ ต่อไป รวมทั้งการจัดท�าเส้นทางการท่องเที่ยวที่
ด�าเนินการได้จริง เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจรูปแบบการ

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ จังหวัดนครราชสีมา

“Korat Creative Tourism”

ท่องเทีย่วทีใ่ห้ประสบการณ์การด�าเนนิชวิีตของชมุชนและเข้าใจ
วิถีชวิิต วัฒนธรรม และประเพณีของจงัหวัดนครราชสมีาเพือ่
รองรับการแข่งขันและการเจริญเติบโตทางด้านการท่องเที่ยว
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยกิจกรรมได้จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 24 - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมโรแมนติค 
รีสอร์ทแอนด์สปา อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 51 คน

 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่อง
เทีย่วเชงิสรา้งสรรค ์จงัหวัดนครราชสีมา “Korat 
Creative Tourism” เป็นรูปแบบของกิจกรรม
ท่ีสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อท�าความเข้าใจในคุณค่าทางสังคม 
วฒันธรรม และสภาพแวดล้อมของพืน้ท่ีท่องเท่ียว
จังหวัดนครราชสีมา

อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
งานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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โครงการสร้างสรรค์งานวิจัยสู่
เชิงพาณิชย์ “Research to Market - 
R2M” เป็นโครงการที่จะผลักดันให้เกิด
การต่อยอดงานวิจัยไปสู่การพัฒนา
ตลอดจนเปิดช่องทางในการสร้างธุรกิจ
เทคโนโลยีให้กับนักวิจัยและนักศึกษา 
ได้เรียนรู้การเร่ิมต้นท�าธุรกิจจนถึงการ
แข่งขันเข้าสู ่เชิงพาณิชย์ และเป็นการ
เพิ่มความรู้แก่นักศึกษา นักวิจัยและ
ผู ้สนใจทั่ ว ไปเ ก่ียวกับขั้นตอนของ
นวัตกรรมจนถึงการตลาด จะช่วยเพ่ิม
ขดีความสามารถในการแข่งขันของธรุกิจ
อตุสาหกรรมและบรกิาร และสามารถน�า
ผลงานดังกล่าวไปพัฒนาให้เป็นจุดแข็ง
ที่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ ท�าให้เกิด
โอกาสทางธุรกิจที่หลากหลายและที่

ส�าคญัคือ ช่วยให้เกดิการสร้างธรุกิจใหม่ 
สร้างสิทธิประโยชน์สู่นักวิจัยหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัย รวมถึงการสร้าง
ประโยชน ์และคุณค่าให ้กับประเทศ
โดยกิจกรรม R2M ได้จดักิจกรรมเป็น 2 ช่วง 
ดังนี้ 1) กิจกรรม R2M (Workshop) 
จดัข้ึนในระหว่างวันที ่15 - 17 สิงหาคม 
พ.ศ. 2557 ณ ห้อง 214 อาคารสรุพฒัน์ 1 
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สรุนารี มนีกัศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 15 ทมี 
จ�านวน 45 คน และ 2) กจิกรรม R2M 
(Boot Camp) จดัขึน้ระหว่างวันที ่ 26 - 
28 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ เขาใหญ่
ฟ้าใส รีสอร์ท อ�าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสมีา มนีกัศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
5 ทีม จ�านวน 15 คน และนักศึกษาทั้ง 

5 ทีมนี้เป็นตัวแทน ส�านักงานอุทยาน
วทิยาศาสตร์และนวตักรรม เทคโนธานี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนาร ี เข้าร่วม
แข่งขนัแผนธุรกิจโครงการ “เส้นทางสูน่วตั
วณิชย์” (Research To Market) ระดบั
ภมูภิาค ระหว่างวันที ่ 25 - 26 ตุลาคม 
พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมววิีชญ์ อ�าเภอเมอืง 
จงัหวัดขอนแก่น โดยนกัศึกษาทมี SUT_
ecoStream ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อนัดบั 1 ได้รบัเงนิรางวัลจ�านวน 20,000 
บาท พร้อมโล่ และได้เข้าร่วมประกวด
แผนธุรกิจโครงการ “เส้นทางสู ่นวัต
วณิชย์” (Research To Market Thai-
land : R2M 2014) ระหว่างวันที ่20 - 21 
พฤศจกิายน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรม เลอ 
เมอรเิดยีน อ�าเภอเมอืง จงัหวัดเชยีงใหม่

โครงการสร้างสรรค์งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

“Research to Market - R2M”

อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
งานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

โครงการ : การประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม
อบรมหลกัสตูร  ความรูด้้านทรพัย์สนิทางปัญญากับการพัฒนาผลติภณัฑ์

ส�านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ร่วมกับ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จดัอบรมให้ความรูห้ลกัสตูรความ
รูเ้บือ้งต้นด้านทรพัย์สนิทางปัญญากับการพฒันาผลติภณัฑ์ 
เมือ่วันที ่25 และ 28 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ อาคารสุรพฒัน์ 1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 
จังหวัดอุบลราชธานี ตามล�าดับ เพื่อเป็นการอ�านวยความ
สะดวกให้กับผู ้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่รับผิดชอบ 
10 จงัหวดั ได้แก่ นครราชสมีา ชยัภมู ิบรีุรัมย์ ศรีสะเกษ สุรนิทร์ 
ยโสธร ร้อยเอ็ด อ�านาจเจริญ อุบลราชธานี และมหาสารคาม 

การอบรมหลักสูตรดงักล่าว ประกอบด้วย หวัข้อความรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกับทรพัย์สนิทางปัญญาและภมูปัิญญาไทย และบทบาท
ความส�าคัญของนวัตกรรมต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์/แนวโน้มและโอกาสของผลิตภัณฑ์และบริการ ผู ้สนใจเข้าร่วมอบรม
มีหลากหลายอาชีพ ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป จ�านวนทั้งสิ้น 130 คน พร้อมทั้งในงานยังมีการ
ให้ค�าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Clinic) แก่ผู้ที่เข้าร่วมอบรม โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความพึงพอใจ
จากผู้ที่เข้าร่วมอบรมในระดับ 4.49 จาก 5 คิดเป็น 89.7 %
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ส�ำนกังำนอทุยำนวิทยำศำสตร์และนวัตกรรม ร่วมกับ 
กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ จัดอบรมให้ควำมรู ้หลักสูตร
กำรพัฒนำผลติภัณฑ์ภูมปัิญญำสู่นวัตกรรม เมือ่วนัที ่6 – 10 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมแคปปิตอล เจ แอทเขำใหญ่ 
อ�ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ จ�ำนวน 5 วัน เพื่อเสริม
สร้ำงควำมรู้และทักษะของกลุ่มเป้ำหมำยในกำรสร้ำงหรือ
พัฒนำต่อยอดผลิตภัณฑ์ โดยมีเนื้อหำหลักสูตรครอบคลุม 
เร่ือง กำรใช้ฐำนข้อมูลสิทธิบัตรนำนำชำติ และฐำนข้อมูล

อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

ภูมิปัญญำไทย กำรออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
กำรสร้ำงแบรนด์ กำรบริหำรจดักำรทรพัย์สนิทำงปัญญำ กำรจดั
ท�ำแผนธุรกิจ และทักษะกำรน�ำเสนอผลงำน โดยมีผู้ประกอบ
กำรและนักวิจัยเข้ำร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ 
30 รำย มคีะแนนควำมพงึพอใจอยูใ่นระดบั 4.75 จำก ระดบั 5 
คิดเป็น 95% นอกจำกกำรจดัอบรมแล้วอทุยำนวทิยำศำสตร์
และนวัตกรรม ยังจดัทมีทีป่รึกษำช่วยในกำรพฒันำผลติภณัฑ์
ของผู ้ที่ เข ้ำร่วมกิจกรรมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำร

ประกวดเป็นระยะเวลำกวำ่ 123 วัน และจัดกิจกรรมประกวด
ในวันที ่ 14 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมดสิุต ปริน้เซส 
เพื่อคัดเลือกตัวแทนภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง
จ�ำนวน 3 ผลิตภณัฑ์ เพือ่เป็นตัวแทนในกำรประกวดระดบัประเทศ
ต่อไป ซึง่ผลกำรประกวดระดับประเทศผลติภณัฑ์แปรงปัดแก้ม
จำกเส้นไหม ตัวแทนระดบัภูมภิำคสนบัสนนุโดยมหำวทิยำลยั
เทคโนโลยีสุรนำรี ได้รับรำงวัลชมเชยระดับประเทศ

โครงการ : การประกวดการพัฒนา
ภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม
อบรมหลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและประกวด
ระดับภูมิภาค
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ส�ำนักงำนอุทยำนวิทยำศำสตร์ ร่วมกับส่วนบริหำร
สินทรพัย์ มหำวทิยำลยัเทคโนโลยีสุรนำรี ได้จดัพธิลีงนำมสญัญำ
อนญุำตให้ใช้สทิธผิลงำนวจิยัเร่ือง ไม้เชงิวศิวกรรมสมรรถนะสงู 
ผลงำนวจิยัของ ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดร. อทุยั มคี�ำ อำจำรย์
ประจ�ำสำขำวชิำวศิวกรรมพอลิเมอร์ ส�ำนักวิชำวศิวกรรมศำสตร์ 
ระหว่ำง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี และ บริษัท เวิลด์ ออฟ
เนเจอรัล เทรดดิ้ง จ�ำกัด  ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
เมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 โดยผลงำนวิจัยดังกล่ำว
ได้ขอรบัควำมคุม้ครองทรัพย์สินทำงปัญญำประเภทสทิธบิตัรไว้กับ
กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ จ�ำนวน 5 ค�ำขอ และเมื่อวันที่ 19 
สงิหำคม พ.ศ. 2557 ได้มกีำรลงนำมสัญญำอนญุำตให้ใช้สทิธิ
ผลงำนวจิยัเรือ่ง เคร่ืองก�ำจดัลูกน�ำ้ยงุโดยไม่ท�ำลำยส่ิงแวดล้อม 
ผลงำนของ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ชำญชัย ทองโสภำ อำจำรย์
ประจ�ำสำขำวิชำวิศวกรรมโทรคมนำคม ระหว่ำงมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสรุนำร ีและ บรษัิท 360 เพสท์ ซพัพลำย จ�ำกัด

โครงการ : การน�าทรัพย์สิน
ทางปัญญาออกสู่เชิงพาณิชย์
การลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
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หลักสูตร (จ�านวนครั้ง) วันที่จัดกิจกรรม สถานที่ในการจัดอบรม
จ�านวนผู้เข้าร่วม

อบรม (คน)

ภูมิปัญญำท้องถิ่น 14 ม.ค. 2557 ห้อง 306 อำคำรสุรพัฒน์1 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี จังหวัดนครรำชสีมำ 38

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 22-24 ม.ค. 2557 ห้อง VIP3 สุรสัมมนำคำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี จังหวัดนครรำชสีมำ 54

เครื่องหมำยกำรค้ำ (ครั้งที่1) 17-18 ก.พ. 2557 ห้องลำวแพน โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธำนี 48

สิทธิบัตรกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 20-21 ก.พ. 2557
ณ ห้องเรียนรวม 1722-1723  อำคำร 17
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน จังหวัดนครรำชสีมำ

42

เครื่องหมำยกำรค้ำ (ครั้งที่2) 2-3 เม.ย. 2557 ห้อง VIP3 สุรสัมมนำคำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี จังหวัดนครรำชสีมำ 61

รวมทั้งสิ้น 243

โครงการ “การพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ
โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนาธุรกิจ”

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
โดยส�ำนักงำนอุทยำนวิทยำศำสตร์
และนวัตกรรม เทคโนธำนี ได้รับกำร
สนับสนุนจำกกรมทรัพย ์สินทำง
ปัญญำ กระทรวงพำณิชย์ ให ้ เป ็น
ผู้ด�ำเนินกิจกรรม กำรพัฒนำเพ่ือยก
ระดับศักยภำพผู้ประกอบกำร โดยใช้
ทรพัย์สนิทำงปัญญำเพือ่พัฒนำธรุกจิ 
ตำมโครงกำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินทำงปัญญำ เพื่อกำรค้ำและ
กำรลงทุน ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2557 ส�ำหรับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
นั้น ส�ำนักงำนอุทยำนวิทยำศำสตร์
และนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมให้ผู ้ร ่วม
โครงกำรสำมำรถน�ำทรัพย์สินทำง
ปัญญำของตนเข้ำรับกำรคุ้มครองและ
น�ำไปใช้ ให้ก่อเกิดประโยชน์เชิงพำณิชย์
ได้เกิดควำมตระหนัก โดยมีกำรจัด
อบรม จ�ำนวน 5 ครั้ง และมีผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมทั้งสิ้น 243 คน

และได้มีการสนับสนุนการจดัเตรยีมค�าขอคุม้ครองทรพัย์สนิ
ทางปัญญา จ�านวน 32 ค�าขออีกด้วย

อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
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พันธกิจ
 • พัฒนำศักยภำพของ SMEs ให้มีขีดควำมสำมำรถเพิ่มขึ้น

 • สนับสนุนกำรท�ำโครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีในรูปเครือขำ่ย 

  วิสำหกิจที่อยู่ใกล้เคียงกับสถำบันกำรศึกษำ สถำบันวิจัย 

  และหน่วยงำนภำครัฐที่ให้บริกำรแก่ SMEs

 •  สนับสนุนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพื่อให้มีกำรน�ำผลกำร 

  วิจัยและพัฒนำ รวมถึงนวัตกรรมจำกใน และตำ่งประเทศ

  มำช่วยพฒันำกระบวนกำรผลิต หรอืผลติภณัฑ์ใหม่ในตลำด

คุณสมบัติ SMEs ที่ได้รับการสนับสนุน
 •  มุ่งมั่นที่จะพัฒนำศักยภำพทำงเทคโนโลยีกำรผลิต

  หรือกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์

 •  มีมูลค่ำทรัพย์สินถำวรไม่เกิน 200 ลำ้นบำท

 •  เป็นนิติบุคคลไทยที่มีผู้ถือหุ้นไทยไม่ต�่ำกวำ่  51%

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรมไทย
เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โครงการ iTAP เครือข่ายมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  ร ่วมกับส�านักงานพัฒนา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) ด�าเนินงาน
ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนความต้องการทาง
ด้านเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการไทย ซึ่งมีอยู่
ด้วยกันหลายรูปแบบทั้งบริการ ที่ปรึกษา การจัด
ฝึกอบรมสัมมนาวิชาการ การเสาะหาเทคโนโลยี
จากในและต่างประเทศ บริการจับคู่เจรจาธุรกิจ
เทคโนโลยี ฯลฯ โดยมีที่ปรึกษาเทคโนโลยี (Indus-
trial Technology Assistance, ITA) ท�าหน้าที่
เป็นคนกลางเข้าไปประสานความต้องการระหว่าง
ภาคเอกชนกับนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญ

Industrial Technology Assistance Program, iTAP
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หลักเกณฑ์การสนับสนุน
  •  สนับสนุนค่ำตอบแทนผู้เชี่ยวชำญ 100 % เพื่อตอบแทน

  ผู้เชี่ยวชำญในกำรวินิจฉัยปัญหำทำงเทคนิคเบื้องต้น

 •  สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยร้อยละ 50 ของคำ่ใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น

  ในโครงกำร ภำยในวงเงิน 400,000 บำท

ความส�าเร็จและผลงานในรอบปี
  ในปีงบประมำณ 2557 มีบริษัท / สถำนประกอบกำร

เข้ำร่วมกิจกรรมกับโครงกำร จนข้อเสนอโครงกำรได้รับกำร

อนุมัติให้ด�ำเนินกำรจ�ำนวน 31 โครงกำร โดยแบ่งตำมประเภท

อุตสำหกรรม และแหล่งที่มำของผู้เชี่ยวชำญ ตำมรูปข้ำงล่ำงนี้

ในด้ำนงบประมำณ ปี 2557 เป็นงบประมำณรวม 15.490 ล้ำนบำท

ภำครัฐโดย สวทช. ให ้กำรสนับสนุน 6.307 ล ้ำนบำท 

(ประมำณ ร้อยละ 50 ของค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด) และภำคเอกชนร่วม

สนับสนนุ  9.183 ล้ำนบำท หำกแยกกำรด�ำเนินงำนตำมกระบวน

กำรท�ำงำน เป็น 5 ขัน้ตอน คือ (1) กำรติดต่อขอข้อมูลเบื้องต้น

(First Contact) 35 ครั้ง (2) กำรเข้ำเย่ียมโรงงำนเบ้ืองต้น

(First visit) โดย ITA 35 ครั้ง (3) กำรวิเครำะห์ปัญหำทำงเทคนิค

โดยผู้เชี่ยวชำญ (Preliminary Study) 24 ครั้ง (4) โครงกำรได้

รับกำรอนุมัติ และด�ำเนินงำนตำมแผน (Approved project)

31 โครงกำร (5) มีกำรประเมินผลและโครงกำรเสร็จสมบูรณ์ 

(Closed project) 35 โครงกำร
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เป็นศุนย์กลำงของกำรวิเครำะห์
ทดสอบและวจัิย (Testing Laboratory and 
Reswarch Center) ที่ได้มำตรฐำนสำกล 
ผ่ำนกำรรับรองระบบมำตรฐำน ISO/IEC 
17025 :  2005 จำกหน ่วยรับรอง
กรมวิทยำศำสตร์บรกิำร ให้บริกำรวเิครำะห์
ทำงด้ำนต่ำงๆ ด้วยห้องปฏิบติักำรทีม่กีำร
จดัท�ำระบบมำตรฐำนและนกัวิทยำศำสตร์
ท่ีมีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง ภำยใต้
นโยบำย “รวมบริกำร ประสำนภำรกิจ” 
โดยให้บริกำรวเิครำะห์ทดสอบด้วยเครือ่ง
มือชั้นสูง เช่น HPLC, GC-MS, NMR, 
XRD, ICP-MS. CHNS, SEM, TEM, 
DSC ฯลฯ เครือ่งมอืและอปุกรณ์พืน้ฐำนทำง
ห้องปฏบิติักำร บรกิำร  วิเครำะห์คณุภำพน�ำ้ 
วิเครำะห์ทำงจุลชวีวิทยำ วิเครำะห์ทำงเคมี
และชวีะเคม ีทดสอบทำงกำยภำพ ทดสอบ
ด้วยกล้องจลุทศัน์ ทดสอบวัสดกุ่อสร้ำง 
ทดสอบทำงกำรเกษตร เป็นต้น โดยมกีำร
ให้บรกิำรปี 2557 จ�ำนวน 3,646 ครัง้

หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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โครงการบริการวิชาการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมันส�าปะหลัง

1.อบรมหลกัสตูร “การจดัการ ดนิ น�า้ 
ปุ๋ยเพือ่การเพ่ิมผลผลติมันส�าปะหลงั” 
ให้กับเกษตรกรและบุคลทั่วไป ในวันที่ 
30 ตุลำคม 2556 ณ ห้อง VIP 1-2 
อำคำรสุรสัมมนำคำร จ�ำนวน 199 คน
(ควำมพึงพอใจ 4.52)

2.อบรมหลักสูตร“การเพิ่มผลผลิต
มั น ส� า ป ะ ห ลั ง ”  ใ ห ้ กั บ ส ห ก ร ณ ์
กำรเกษตรเพื่อกำรตลำดของลูกค้ำ 
ธกส. หนองบัวล�ำภู จ�ำกัดในวันที่ 13 
พฤศจกิำยน 2556 ณ อำคำรสรุพฒัน์1 
เทคโนธำน ีจ�ำนวน 20 คน  (ควำมพงึพอใจ 
4.62)

3. อบรมหลักสูตร“การจัดการน�้าและ
ปุ๋ยทางระบบน�้าหยดในมันส�าปะหลัง” 
ให้กับเกษตรกรในพ้ืนทีแ่ละบคุลทัว่ไป ใน
วันที ่19 ธนัวำคม 2556 ณ แปลงเรยีนรู้ 
บริษัท ที พี เคแอ็ดวำนซ์สตำร์ช จ�ำกัด 
จ�ำนวน 400 คน  (ควำมพึงพอใจ 4.16)

ในปีงบประมาณ 2557 ได้มีการจัดกิจกรรมการอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน โดยสรุปผลการด�าเนินงาน ดังต่อไปนี้

4. เสวนาเรือ่ง “การปลกูมันส�าปะหลงัแบบ
มอือาชีพ ในยุค AEC” ให้กับเกษตรกรและ
บุคลทั่วไป ในวันที่ 11 มกรำคม 2557 ณ 
ห้องสุรนำรี สุรสัมมนำ  คำร มหำวิทยำลัย
เทคโน โลยี สุรนำรี  จ� ำนวน 95 คน
(ควำมพงึพอใจ 4.07)

7. อบรมหลักสูตร “ส่งเสริมพัฒนา
ระบบการผลติมันส�าปะหลงักลุม่จงัหวดั
ภาคกลางตอนกลาง ปี 57” และศึกษำ
ดูงำนด้ำนกำรแปรรูปมันส�ำปะหลัง ให้
กับเจ้ำหน้ำส�ำนักงำนเกษตรจังหวัด
สระแก้ว ในวันที่ 5 มิถุนำยน 2557 ณ 
อำคำรสรุพฒัน์1 เทคโนธำน ี และแปลง
ทดลองสำธิตน�้ำหยด จ�ำนวน 42 คน
(ควำมพึงพอใจ 4.31)

5. อบรมหลักสูตร “ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตมันส�าปะหลัง” ให้กับเกษตรกร
ในพืน้ที ่ และบคุลทัว่ไป ในวันที ่19 มนีำคม  
2557 ณ  แปลงเรยีนรูเ้ทคโนโลยกีำรผลติ
มนัส�ำปะหลังบ้ำนแหลมทอง อ.หนองบญุมำก 
จ.นครรำชสมีำ จ�ำนวน 249 คน (ควำมพงึ
พอใจ 4.22)

8. อบรมและศึกษาดูงาน Project : 
“The visit of the delegation of students 
from Taiwan at the Research 
Center of Cassava and Products.” 
ให้กับบุคลำกรบริษัท สตำร์โปรสตำร์ช
(ไทยแลนด์) จ�ำกัด (ชำวไต้หวัน) ในวันที่ 
30 มิถุนำยน 2557 ณ อำคำรสุรพัฒน์1 
เทคโนธำนี แปลงทดลองสำธิตน�้ำหยด 
และห้องปฏิบัติกำรเพำะเลี้ยงแตนเบียน 
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยีสรุนำร ีจ�ำนวน 15 คน 
(ควำมพึงพอใจ 4.45)

6. อบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการเพ่ิม
ผลผลิตมันส�าปะหลัง” ให้กับเจ้ำหน้ำที่
กลุ่มสมำชิกคลัสเตอร์มันโครำช ในวันที่ 
21-22 เมษำยน 2557 ณ อำคำรสรุพัฒน์1
เทคโนธำนี จ�ำนวน 47 คน (ควำมพึงพอใจ 
4.35)

9. อบรมหลกัสตูร “เทคโนโลยีการเพ่ิม
ผลผลิตมันส�าปะหลัง” ให้กับเกษตรกร
สมำชิกสหกรณ์กำรเกษตรชุมพวง
ในวันท่ี 28 กรกฎำคม2557 ณ ห้อง
ประชมุสหกรณ์กำรเกษตรชมุพวง จ�ำกดั 
จ�ำนวน 70 คน (ควำมพึงพอใจ 4.32)

เทคโนธานี
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12. อบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการเพิ่ม
ผลผลิตมันส�าปะหลัง” ให้กับเกษตรกร
สมำชิกสหกรณ์กำรเกษตรขำมสะแกแสง
ในวันที ่31 กรกฎำคม2557 ณ ห้องประชมุ
สหกรณ์กำรเกษตรขำมสะแกแสง จ�ำกัด 
จ�ำนวน 70 คน (ควำมพึงพอใจ 4.43)

10. อบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการเพิ่ม
ผลผลิตมันส�าปะหลัง” ให้กับเกษตรกร
สมำชิกสหกรณ์กำรเกษตรนิคมฯ พิมำย
ในวันที ่29 กรกฎำคม2557 ณ ห้องประชมุ
สหกรณ์กำรเกษตรนิคมฯ พิมำย จ�ำกัด 
จ�ำนวน 50 คน (ควำมพึงพอใจ 4.37)

11. อบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการเพิ่ม
ผลผลิตมันส�าปะหลัง” ให้กับเกษตรกร
สมำชิกสหกรณ์กำรเกษตรขำมสะแกแสง
ในวันที ่30 กรกฎำคม2557 ณ ห้องประชมุ
สหกรณ์กำรเกษตรขำมสะแกแสง จ�ำกัด 
จ�ำนวน 70 คน (ควำมพึงพอใจ 4.23)
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กิจกรรมให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึกด้าน
การพัฒนาการรวมกลุ ่มและเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมแปรรูปมันส�าปะหลังจังหวัด
นครราชสีมา ภายใต้โครงการการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ
การผลิตสินค้าหน่ึงต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
ปีงบประมาณ 2557

คลัสเตอร์ คือ กลุ่มของธุรกิจและสถำบันที่เก่ียวข้อง

มำรวมตวัด�ำเนนิกิจกำรอยูใ่นพ้ืนทีใ่กล้เคียงกัน (Geographic 

Proximity) มคีวำมร่วมมือเก้ือหนนุ เชือ่มโยงและเสรมิกิจกำร

ซึ่งกันและกันอยำ่งครบวงจร (Commonality and Comple-

mentary) ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน โดยควำมเชื่อมโยงในแนว

ตั้ง (Vertical Linkage) เป็นควำมเชื่อมโยงของผู้ประกอบกำร

ธุรกิจอุตสำหกรรม ต้ังแต่ธุรกิจต้นน�้ำจนถึงปลำยน�้ำ และ

ควำมเชื่อมโยงในแนวนอน (Horizontal Linkage) เป็นควำม

เชื่อมโยงกับอุตสำหกรรมสนับสนุนด้ำนตำ่ง ๆ รวมทั้งธุรกิจ

ให้บริกำร สมำคมกำรค้ำ สถำบันกำรศึกษำและฝึกอบรม 

สถำบันวิจัยพัฒนำ ตลอดจนหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมด�ำเนินงำนให้บรรลุเปำ้หมำยกำรเพิ่มขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่ย่ังยืน ด้วยกำรเพ่ิมผลิตภำพ 

(Productivity) และสร้ำงนวัตกรรมร่วมกัน  เพ่ือกระตุ้นให้

วิสำหกิจตระหนักและเห็นควำมส�ำคัญของกำรรวมกลุ ่ม

เป็นพันธมิตรทำงธุรกิจในกลุ่มให้เกิดเครือข่ำยอุตสำหกรรม 

ซ่ึงประกอบด้วยวิสำหกจิในประเทศ สถำบนัทำงกำรเงนิ  สถำบนั

กำรศึกษำ  และหน่วยงำนภำครัฐที่เก่ียวข้องให้กลำยสภำพ
เป็นเครือข่ำยท่ีพร้อมจะสนับสนุนซ่ึงกันและกัน  และพัฒนำ
ศักยภำพทำงกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อมของไทย  ซ่ึงประโยชน์ของคลัสเตอร์นั้น
ขึน้อยู่กับควำมร่วมมือของสมำชกิในกลุม่แต่ละกลุม่ซึง่รูปแบบ  
ลักษณะ และประเด็นควำมร่วมมือจะแตกต่ำงกันไป

 กำรรวมกลุ่มอตุสำหกรรมแปรรปูมนัส�ำปะหลัง จงัหวัด
น ครรำชสีมำได้รับกำรพัฒนำกำรรวมกลุ่มและเชื่อมโยง
อุตสำหกรรม เป็นปีที่ 4 ซึ่งอยู่ในระดับกลุ่มก�ำลังพัฒนำ 
( Developing Cluster) ภำยใต้ ชื่อคลัสเตอร์“คลัสเตอร์มัน
โครำช (KOTAC)” ซึ่งเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน 
เป็นปีที ่4 ซึง่เป็นระยะของกำรเชือ่มโยงคลสัเตอร์ หำโอกำสทำงกำร
ต ลำดเพิ่มผลิตภำพ และพัฒนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
ก ำรผลิตคลัสเตอร์มันโครำชเป็นกลุ่มวิสำหกิจที่มีกำรรวม
กลุ่มกันอย่ำงเข้มแข็ง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเขำ้ใจปัญหำและเป้ำ
ห มำยของกลุ่มเป็นอย่ำงดี มีกำรสร้ำงตัวตนที่ชัดเจน ได้แก่ 
กำรก�ำหนดตรำสัญลักษณ์ของกลุม่ มกีำรวำงผังองค์กร และ
สร้ำงกำรรับรู้ ให้แก่บุคคลภำยนอก ได้แก่ กำรประชำสัมพันธ์
ผ่ำนเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น facebook และ line

โครงการพัฒนาการรวมกลุ่ม
และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม

(Industrial Cluster Development)
หรอืคลสัเตอร์มันโคราช KOTAC
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• ประชมุสมำชกิคลสัเตอร์เพือ่สร้ำงควำมเข้ำใจกำรด�ำเนนิงำน
โด ยผู้อ�ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรบุรีรัมย์ 
เป็นผู้แถลง ในวันที่ 19 มีนำคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม 
สห กรณ์กำรเกษตรหนองบุญมำก อ�ำเภอหนองบุญมำก 
จั งหวัดนครรำชสีมำ โดยมีตัวแทนภำครัฐและภำคเอกชน
เข้ำร่วมประชมุ
• กิจกรรมกำรประชุมกำรจัดต้ังกลุ่มผู้ประกอบกำรมันเส้น
สะอำด จงัหวัดนครรำชสมีำ ในวันที ่19 เมษำยน พ.ศ. 2557 
ณ ห้องประชมุสมำคมโรงงำนผูผ้ลติมนัส�ำปะหลงั ภำคตะวนัออก
เฉยีงเหนอื จงัหวดันครรำชสมีำ
• กจิกรรมกำรประชมุคณะกรรมกำรและคณะท�ำงำนโครงกำร 
Ko rat Tapioca Model คร้ังที่ 2/2557 วันที่ 25 เมษำยน 
พ.ศ. 2557 ห้องประชมุ C2 - 124 ชัน้ 1 อำคำรวชิำกำร 2 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีสุรนำรี
• กิจกรรมกำรประชมุคณะกรรมกำรและคณะท�ำงำนคลสัเตอร์
มันโครำช (KOTAC) วันที ่10 มถุินำยน พ.ศ. 2557 ณ ห้อง
ปร ะชุม 202 อำคำรสุรพัฒน์ 1เทคโนธำนี มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสรุนำรี
• กจิกรรมกำรประชมุคณะกรรมกำรและคณะท�ำงำน (KOTAM) 
และคลสัเตอร์มนัโครำช (KOTAC) กลุม่ย่อย วันที ่1 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2557 ณ ส�ำนกังำนเกษตรจงัหวดันครรำชสีมำ เพ่ือเตรียม

1. กิจกรรมประชุม สร้างความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ของการเป็นพันธมิตรธุรกิจ

• กิจกรรมพัฒนำผู้ปฏิบัติงำนและผู้ประสำนงำนคลัสเตอร์ 
โค รงสร้ำงเครือข่ำยกลุ่มอุตสำหกรรมและยกระดับควำม
ร่ วมมือคุณค่ำโซ่อุปทำน (CDA) ในระหว่ำงวันที่ 19 - 22 
พฤษภำคม พ.ศ. 2557 ณ อำคำร เค ยูโฮม มหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์

2. กิจกรรมการส่งเสรมิพฒันาประสทิธิภาพ
ของผู้น�า และผู้ประสานงานของกลุม่คลสัเตอร์ 
(Cluster DevelovpmentAgent:CDA)

การด�าเนินงานในปี 2557

ควำมพร้อมก่อนมกีำรประชมุ Korat Tapioca Model
• กจิกรรมกำรประชมุผูป้ระสำนงำนคลัสเตอร์ (CDA) ประจ�ำ
เดอืนมถุินำยน พ.ศ. 2557 วันที ่ 17 มถุินำยน พ.ศ. 2557 
ณ ห้องประชุมโครงกำรห้องเรียนวิทยำศำสตร์ เทคโนธำนี 
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยีสุรนำรี
• กจิกรรมกำรประชมุหำรอืกำรจดังำนเสวนำงำนในวนัที ่ 25 
มิถุนำยน พ.ศ. 2557 ในวันที ่17 มถุินำยน พ.ศ. 2557 ห้อง
ประชมุบรษัิทสงวนวงษ์ อตุสำหกรรม จ�ำกัด
• กจิกรรมกำรประชมุผูป้ระสำนงำนคลัสเตอร์ (CDA) ประจ�ำ
เดอืนกรกฎำคม พ.ศ. 2557 วันที ่17 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 
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จัดงำน “วันถ ่ำยทอดเทคโนโลยี
กำรผลติมนัส�ำปะหลงั” ให้กับเกษตรกร
ผู ้ปลูกมันส�ำปะหลังในพ้ืนที่อ�ำเภอ
หนองบุญมำก จังหวัดนครรำชสีมำ 

และบริเวณใกล้เคียง ในวันที่ 19 มีนำคม พ.ศ. 2557 ณ แปลง
เรียนรู้เทคโนโลยีกำรผลิตมันส�ำปะหลังบ้ำนแหลมทอง ต�ำบล
แหลมทอง อ�ำเภอหนองบุญมำก จังหวัดนครรำชสีมำ มีผู้เข้ำ
ร่วมกิจกรรม 249 คน ควำมพึงพอใจ 4.22 จำกคะแนนเต็ม 5

จัดอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีกำร
เพิ่มผลผลิตมันส�ำปะหลัง” ให ้ กับ
นกัวิชำกำรเกษตร นกัส่งเสริมกำรเกษตร 
เจ้ำหน้ำที่โรงแป้ง และภำคเอกชนอื่น ๆ 

ทั้งที่เป็นสมำชิกและยังไม่ได้เป็นสมำชิก ระหว่ำงวันที่ 21 - 
22  เมษำยน พ.ศ. 2557 ณ อำคำรสุรพัฒน์ 1 เทคโนธำนี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 
47 คน ควำมพึงพอใจ 4.35 จำกคะแนนเต็ม 5

กิจกรรมกำรศึกษำดูงำน ณ บริษัท 
POK Trading.co.,Ltd. จังหวัด
เพชรบุรี วันที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2557 
นวัตกรรมเครื่องอบมันเส้น ซ่ึงระบุว่ำ

สำมำรถอบมนัเส้นได้ 120 - 200 ตัน / วนั ใช้เวลำ 12-15 ชัว่โมง 

4. กิจกรรมสมัครสมาชิกใหม่

• มสีมำชกิเพิม่ใหม่จำก 25 วสิำหกจิ เป็น 37 วิสำหกจิ

3. กิจกรรมการยกระดับมาตรฐานการผลติ
การลดต ้นทุน การบริหารการตลาด
การพฒันาบุคลากร การพัฒนานวตักรรมต่างๆ

ใช้พลงังำนจำกก๊ำซธรรมชำติ (LPG) ปรบัอณุหภูมคิวำมร้อน
ได้ตำมต้องกำร
    

กิจกรรมจัดงำนรณรงค์ป้องกันก�ำจัด
เพลี้ยแป้ง ในวันที่ 20 มิถุนำยน พ.ศ. 
2557 ณ อ�ำเภอหนองบุญมำก

กิจกรรมกำรศึกษำดูงำนเปิดแปลง
เรียนรู ้ โครงกำรก�ำแพงเพชรโมเดล 
“ จ ำ ก ผ ล ง ำ น วิ จั ย สู ่ ก ำ ร น� ำ ไ ป ใ ช ้
ประโยชน์” วันที่ 26 มิถุนำยน พ.ศ. 
2557 ณ ลำนมันธนวัฒน์ อ�ำเภอขำณุ

วรลักษณ์บุรี จังหวัดก�ำแพงเพชร

กิจกรรมกำรศึกษำดูงำนเครื่องแยก
ฝุ ่นแป้งจำกชิ้นมันเส้นเมื่อวันที่  18 
กรกฎำคม พ.ศ. 2557 โดยผู้ประสำน
งำนคลัสเตอร์ (CDA) “คลัสเตอร์มัน

โครำช” และทีมงำนได้เดินทำงไปศึกษำดูงำน ดำ้นกำรพัฒนำ
เครื่องจักรแปรรูป “มันเส้นสะอำด” ณ ลำนมันชัยเรืองกิจ 
อ�ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี และที่ลำนมันชัยเรืองกิจ 
สำขำ 2 อ�ำเภอบ่อพลอย

กิจกรรมกำรจัดท�ำคู่มือกำรผลิตมัน
เส้นสะอำด (Success case) เพือ่ให้เป็น
คู่มอืรวบรวมข้อมลูมำตรฐำนกำรผลติ
มันเส้นสะอำด ซึ่งจะเป็นนวัตกรรมที่

ช่วยสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคลัสเตอร์

เทคโนธานี
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   โครงการคลนิิกเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนาร ีด�าเนินงานโดยเทคโนธานี 
เป็นหน่ึงในเครอืข่ายคลนิิกเทคโนโลยีของกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้เข้าร่วม
เป็นเครือข่ายตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการด�าเนนิกิจกรรมในปีงบประมาณ 2557 จ�านวน 5 โครงการ 
และมีผลการด�าเนินงานตามโครงการดังต่อไปนี้

1.1 กิจกรรมการจัดอบรมและให้บริการ
ค�าปรึกษา จ�านวน 5 ครั้ง ประกอบด้วย 
• อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก ำ ร ห ลั ก สู ต ร
กำรเพำะเห็ดเศรษฐกิจเพื่อสร้ำงอำชีพ
อย่ำงยั่งยืน จ�ำนวน 1 ครั้ง
• ถ่ำยทอดเทคโนโลยีเรื่อง “กำรผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภำพและกำรน�ำไปใช้ประโยชน์” 
จ�ำนวน 1 ครั้ง
•  อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก ำ ร ห ลั ก สู ต ร
กำรจัดกำรระบบน�้ำเพ่ือเพิ่มผลผลิตทำง
กำรเกษตร จ�ำนวน 2 ครั้ง
1.2  กิจกรรมการออกบูธนิทรรศการ พร้อม
ให้บริการค�าปรึกษาและประชาสัมพันธ์ 
จ�านวน 5 ครัง้ ประกอบด้วย
• จัดนิทรรศกำรในงำนไบโอแก๊สเซฟตี้ 
ฟำร์มโชคชัย อ�ำเภอปำกช่อง จังหวัด
นครรำชสีมำ
• จั ด นิ ท ร ร ศ ก ำ ร ใ น ง ำ น วั น นั ด พ บ
เกษตรกร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
เทศบำลต�ำบลหนองไข่น�้ำ อ�ำเภอเมือง 

จังหวัดนครรำชสีมำ
• จดันทิรรศกำรในงำนบรูณำกำรจงัหวัด
ด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม 
จังหวัดกำฬสินธุ์ ณ โรงแรมริมปำว อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดกำฬสินธุ์
• จดันทิรรศกำรในงำนบรูณำกำรจงัหวัด
ด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม 
จังหวัดสกลนคร ณ โรงแรมสกลแกรนด์
พำเลซ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
• จัดนิทรรศกำรในงำน “ทรัพย ์สิน
ทำงปัญญำ นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อ
เพ่ิมมูลค่ำสินค้ำ และบริกำร” ณ ศูนย์
นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ 
กรุงเทพมหำนคร
1.3  การให้บรกิารค�าปรกึษาและศกึษาดูงาน
• ต้อนรบัคณะศึกษำดงูำนจำกส�ำนกังำน
พลังงำนจังหวัดนครปฐม ณ อำคำรสุร
พฒัน์ 1 และโรงจัดกำรขยะแบบครบวงจร 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีสุรนำรี
• ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกคลินิก

เทคโนโลยีวิทยำลัยเทคนิค นครนำยก 
สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรต ิมหำวทิยำลยั
เทคโนโลยีสุรนำรี
• ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำก อบต.
ท่ำตอน จงัหวดัเชยีงรำย ณ อำคำรสุรพฒัน์ 1 
และโรงจดักำรขยะแบบครบวงจร  มหำวทิยำลยั
เทคโนโลยีสรุนำรี
• ต ้ อ น รั บ ค ณ ะ ศึ ก ษ ำ ดู ง ำ น จ ำ ก
สิ่งแวดล้อมภำค 9 (อุดรธำนี) อำคำรสุร
พัฒน์ 1 และโรงจัดกำรขยะแบบครบวงจร 
และร้ำนศนูย์บำท มหำวทิยำลยัเทคโนโลยีสรุนำรี
• ต้อนรบัคณะศกึษำดงูำนจำกส�ำนกังำน
สิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ณ อำคำร
สรุพฒัน์ 1 และโรงจดักำรขยะแบบครบวงจร 
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยีสุรนำรี
• ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำก อบต.
บ้ำนเหล่ำ จังหวัดเชียงรำย อำคำรสุร
พัฒน์ 1 และโรงจัดกำรขยะแบบครบ
วงจร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี

โครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โครงการบริการให้ค�าปรึกษา
และบริการข้อมูล โดยมีจ�านวน

ผู้รับค�าปรึกษาทางเทคโนโลยี
จ�านวน 173 ราย คะแนน

ความพึงพอใจรวมเท่ากับ
84.29 จ�านวนผูร้บับรกิารข้อมูล
ทุกช่องทางจ�านวน 1,102 ราย

โดยมีรายละเอียดดังนี้

เทคโนธานี
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โครงการใช้ประโยชน์
จากบ่อแก๊สชีวภาพ
ในการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
(อยู่ระหว่างด�าเนินการ)

โครงการผลิต
เมล็ดพันธ์ผักอินทรีย์

(อยู่ระหว่างด�าเนินการ)

โครงการสร้างเครือข่าย
ผู้ปลูกข้าวต้นเดี่ยว
โดยใช้แหนแดง โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการ จ�านวน 50 ราย
คะแนนความพึงพอใจรวม
เท่ากับ 90.00

โครงการเพาะเลี้ยง
และการแปรรูปไข่น�า้

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ
จ�านวน 215 ราย

คะแนนความพึงพอใจรวม
เท่ากับ 85.50
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   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดตั้ง
โครงการ  32 อ�าเภอ 32 ดอกเตอร์ ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการปรับแปลงและถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่สังคมและชุมชนตามยุทธศาสตร์หลัก
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนาร ีซึง่มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยสีรุนารีได้ให้ความส�าคญักับการปรบัแปลง 
พัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
เพือ่บรกิารวชิาการแก่ชมุชน โดยการน�าองค์ความรู้
ของคณาจารย์มาช่วยในการพัฒนาและร่วมในการ
แก้ไขปัญหากับท้องถิ่นและชุมชน เพื่อชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งมีความรู ้ความสามารถในการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ ไขปัญหา
โดยมีการด�าเนินกิจกรรมดังนี้

โครงการ 32 อ�าเภอ 32 ดอกเตอร์

เทคโนธานี
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6. ให้ค�าปรึกษาบริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่ชุมชน เรื่อง “คุณภาพน�า้นม
และการจัดการฟาร์มโคนม”

สถานที่
อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
อ�าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
1)  รองศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ

<<

4. ให้ค�าปรึกษาบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
แก่ชุมชน เรื่อง “การเพาะเลี้ยงน�า้แบบปลอดภัย
และการแปรรูปไข่น�า้”

สถานที่
อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์  ธีรอ�าพน

<<

2. ให้ค�าปรึกษาบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
แก่ชุมชน เรื่อง “การวิเคราะห์ดินและการให้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินส�าหรับมันส�าปะหลัง”

สถานที่
อ�าเภอเสิงสาง อ�าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล  วุ้นประเสริฐ

<<

สถานที่ อ�าเภอล�าปลายมาศ จังหวัดนครราชสีมา
อ�าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์, อ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
1) ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.นันทกร  บุญเกิด

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล  วุ้นประเสริฐ

1. ให้ค�าปรึกษาบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
แก่ชุมชน เรื่อง “การวิเคราะห์ดินและการให้ปุ๋ย

ตามค่าวิเคราะห์ดินส�าหรับอ้อยและการจัดการน�า้
ส�าหรับการปลูกอ้อย”

>>

3. ให้ค�าปรึกษาบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
แก่ชุมชน เรื่อง “ระบบน�า้และการเพิ่มผลผลิต

ในพริกและมะเขือเทศ”

สถานที่ อ�าเภอปักธงชัย อ�าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
อ�าเภอซับใหญ่ อ�าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล  วุ้นประเสริฐ

2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร  มะชิโกวา

>>

5. ให้ค�าปรึกษาบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
แก่ชุมชน เรื่อง “การส่งเสริมและการพัฒนา

การเลี้ยงปลานิลจิตลดา”

สถานที่ อ�าเภอโนนสูง อ�าเภอบ้านเหลื่อม
อ�าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
1)  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร

2) อาจารย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์

>>

7. ให้ค�าปรึกษาบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
แก่ชุมชน เรื่อง “การส่งเสริมการเลี้ยงแพะ - แกะ”

สถานที่  อ�าเภอครบุรี อ�าเภอเทพารักษ์ อ�าเภอโนนสูง และอ�าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
1) รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  แพงค�า

>>

65เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 2557



เทคโนธำนี ร่วมกับส�ำนักงำน
ส ่ ง เสริม อุตสำหกรรมซอฟต ์ แวร ์
แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ได้จัดท�ำ
โครงกำร  “กำรบ่มเพำะผู้ประกอบกำร
ซอฟต์แวร์เขตภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ตอนล่ำง” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบ่ม
เพำะผู้ประกอบกำรซอฟต์แวร์รำยใหม่
เข้ำสู่อุตสำหกรรมซอฟต์แวร์อย่ำงมี
ศักยภำพในกำรด�ำเนินธุรกิจให้มำก
ยิง่ขึน้ นอกจำกน้ี ยังมโีอกำสเข้ำร่วมจบัคู่
สร้ำงเครือข่ำยทำงธุรกิจ รวมถึงได้รับ
ทุนสนับสนุนส�ำหรับผู้ที่มีโอกำสเข้ำสู่
กระบวนกำรบ่มเพำะเพือ่เป็นผูป้ระกอบ
กำรซอฟต์แวร์รำยใหม่

โครงการการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
ซอฟต์แวร์ เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ด�าเนินการร่วมกับส�านักงาน
ส่งเสรมิอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาต ิ
(องค์การมหาชน)

โดยมีผู ้สนใจเข้ำร่วมกิจกรรม
ทัง้ส้ิน จ�ำนวน 20 รำย ซ่ึงเป็นทัง้นกัศึกษำ 
และผู้สนใจทั่วไปที่มีควำมพร้อมในกำร
ก่อตั้งธุรกิจ มีแนวควำมคิดในกำรท�ำ
ธุรกิจอย่ำงชัดเจน ที่อยู่เขตพื้นที่ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ทั้งนี้
โครงกำรดังกล่ำวได้คัดผู้ประกอบกำร
ที่มีผลงำนดีเด่นจ�ำนวน 1 รำย เพื่อเขำ้
ชิงทุนหรือเข้ำถึงแหล่งเงินทุนทั้งภำยใน
และภำยนอก เพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำ
ซอฟต์แวร์ต่อไป โดยได้ด�ำเนินกำร
จดัอบรมในช่วง  กันยำยน 2556 - สงิหำคม 
2557
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โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ 
E-Testing ส่วนการบริหารจัดการ
ทดสอบ ณ สนามสอบ ด�าเนนิการร่วม
กับสถาบันทดสอบการศกึษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)

เทคโนธำนี ร่วมกับ หน่วยวิจัย
และพัฒนำโอเพนซอร์ส มทส. สำขำ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส�ำนักวิชำ
วิศวกรรมศำสตร์ และสถำบันทดสอบ
ทำงกำรศึกษำแห ่งชำติ  (องค ์กำร
มหำชน) ด�ำเนนิโครงกำรวจิยัและพัฒนำ
ระบบ E-Testing ส่วนกำรบริหำร
จัดกำรทดสอบ ณ สนำมสอบ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงรูปแบบกำร
ส อ บ จ ำ ก ก ำ ร ส อ บ ด ้ ว ย ก ร ะ ด ำ ษ
มำเป็นกำรสอบแบบออนไลน์เพ่ือรองรบั
กำรสอบวัดผลทำงกำรศึกษำด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ ให้กับบุคลำกร และ
สถำนศกึษำ เพือ่น�ำไปใช้ประโยชน์ในกำร
สอบวัดผลในสถำนศึกษำของตน
ซึง่โครงกำรดงักล่ำวได้ด�ำเนนิกำรตลอด
ช่วง 30 กันยำยน -  27 มกรำคม 2557
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เทคโนธำนี ร ่วมกับ ศูนย์ส ่งเสริมอุตสำหกรรม
ภำค 6 กรมส่งเสริมอตุสำหกรรม กระทรวงอตุสำหกรรม จดัให้
มีกิจกรรมพัฒนำและส่งเสริมให้ SMEs ใช้ระบบซอฟต์แวร์
เฉพำะด้ำนในธุรกิจอุตสำหกรรม ภำยใต้โครงกำร พัฒนำ
ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัอตุสำหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ กรมส่งเสรมิอตุสำหกรรม (ECIT) เพือ่ให้วิสำหกจิ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม ได้ ใช้ประโยชน์จำกไอทีในกิจกำร 
ซึง่จดัให้กับเจ้ำของธรุกิจ SMEs ภมูภิำคในสำขำอตุสำหกรรม
เป้ำหมำยท่ีกรมส่งเสรมิอตุสำหกรรมก�ำหนดไว้ โดยม ีSMEs 
เข้ำร่วมโครงกำรจ�ำนวน 25 กิจกำร

โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ECIT)

เทคโนธานี
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เทคโนธำนี ร ่วมกับ ศูนย์สอบ TOEIC (Center 
for Professional Assessment (Thailand) ด�ำเนินกำร
จัดสอบวัดควำมรู้ TOEIC ให้กับผู้ที่สนใจวัดระดับควำมรู้
ภำษำอังกฤษด้ำนกำรฟังและกำรอ่ำนเพื่อใช้ส่ือสำรใน
ชีวิตประจ�ำวัน รวมถึงกำรสมัครเข้ำท�ำงำนในองค์กรระดับ
นำนำชำต ิ ซ่ึงในรอบปีทีผ่่ำนมำจดัสอบวัดระดับควำมรู ้TOEIC 
ทั้งสิ้น 6 ครั้ง มีผู ้รับบริกำรเฉลี่ย 490 คน ได้รับคะแนน
ควำมพึ่งพอใจเฉลี่ย 4.10 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

การสอบวัดระดับ
ความรู้ TOEIC

English
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เทคโนธำนี ได้ด�ำเนินกำรจัดอบรมหลักสูตร “กำรจัดท�ำระบบบริหำรงำนคุณภำพและกำรตีควำม ISO 9001 : 2008” 
ในรูปแบบ e-Training ให้กับนกัศึกษำมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีสรุนำร ีและผูส้นใจทัว่ไป เพ่ือให้ทรำบถงึประโยชน์ที่ได้รบัและเข้ำใจ
กำรท�ำระบบบริหำรคณุภำพตำมมำตรฐำน ISO 9001 : 2008 ในรอบปีทีผ่่ำนมำมีกำรจดัอบรม ISO 9001 : 2008 ทัง้ส้ิน 2 รุน่ 
มีผู้อบรม จ�ำนวน 90 คน ได้รับคะแนนควำมพึงพอใจเฉลี่ย 4.15 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

การจัดท�าระบบบริหารงานคุณภาพ
และการตีความ ISO 9001 : 2008

การจัดอบรมหลักสูตร
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เทคโนธานี ได้ด�าเนินการจัดอบรมหลักสูตร “การจัดท�าระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 : 2004 
เพ่ือเป็นการบูรณาการองค์ความรูด้้านวชิาการภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิม่ให้แก่ผู้เข้า
อบรมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในอนาคต ณ อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ซึ่งในรอบปีท่ีผ่านมาได้มีการจัดอบรม ISO 14001 : 2004 จ�านวน 2 รุน่ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จ�านวน 140 คน 
ได้รบัคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.00 คะแนน (คะแนนเต็ม 5)

การจัดอบรมหลักสูตร 

การจัดท�าระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004
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โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้
ความเข้าใจกฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มีผู้รับบริการ  30  คน
ได้รับคะแนนความพึ่งพอใจเฉลี่ย 4.25 คะแนน
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

รวมถึงได้ทราบถึง การควบคุมและป้องกัน
การประสบอันตรายจากการท�างาน
โดยในรอบปีที่ผ่านมา มีการจัดอบรม
ไปแล้ว 2 รุ่น

คณะกรรมการ
ความปลอดภัย

อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน

การจัดอบรมหลักสูตร 

เทคโนธานี ได้ด�าเนินการจัดอบรมหลักสูตร
คณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ให้กับบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรม
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เทคโนธานี ร่วมกับ บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย 
จ�ากดั จดัอบรมหลักสูตร เทคนิคการประเมินอายุการ
เก็บของผลิตภัณฑ์นม ให้กับพนักงานบริษัท มีผู้รับ
บรกิาร  45 คน ได้รบัคะแนนความพ่ึงพอใจเฉลีย่ 4.16 
คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

เทคนิคการประเมิน
อายุการเก็บของ
ผลิตภัณฑ์นม

การจัดอบรมหลักสูตร 
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เทคโนธานี ได้ด�าเนิการจดัอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท�างาน ระดับหัวหน้างาน ให้กับ
บุคลากรภาคอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้ผู ้เข้าอบรมมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับหลักความ
ปลอดภัยในการท�างาน  กฎหมายความปลอดภัย 
การค้นหาอนัตรายและการป้องกันและควบคมุอนัตราย
จากการท�างาน ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจ�านวน 34 คน ทั้งสิ้น 
2 รุน่ มีผู้รบับรกิาร 54 คน ได้รบัคะแนนความพึง่พอใจ
เฉลี่ย 4.10 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

การจัดอบรมหลักสูตร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการท�างาน
ระดับหัวหน้างาน
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ผู้บริหารงานยุติธรรม
ระดับต้น (บธต.) รุ่นที่ 
15 และ 16

การจัดอบรมหลักสูตร 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ท�าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับกระทรวง
ยุติธรรม (MOU : Memorandum of Understanding) 
เพื่อร่วมกันด�าเนินกิจกรรมทางวิชาการในด้านการ
เผยแพร่ความรู ้ การศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนา
บุคลากร หรอืพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในด้านต่าง ๆ
โดยได้มอบหมายให้เทคโนธานี ในฐานะที่เป็นหน่วยงานให้
บริการวิชาการและจัดอบรมสัมมนา เป็นผู้ด�าเนินการจัด
กจิกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารงานยุติธรรมระดบั
ต้น (บธต.)” ให้กับข้าราชการในสังกัด กระทรวงยุติธรรม 
เพื่อเน้นการพัฒนาผู้บริหารงานของกระทรวงยุติธรรม
ระดับต้นให้มีความรู ้ทกัษะ และสมรรถนะเบือ้งต้นของการ
เป็นนักบริหารให้กบัข้าราชการผู้ท�าหน้าทีเ่ป็นผู้น�าทมีหรอื

หัวหน้ากลุ่มงานย่อย สร้างการตระหนักในบทบาทของ
การพฒันาตนเอง พฒันางาน และพฒันาการท�างานร่วม
กับผู้อื่นให้พร้อมท่ีจะปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพน้ัน 
โดยในการอบรมดังกล่าว หน่วยบริการอบรมสัมมนา
ได้น�าผูเ้ข้าอบรมไปศกึษาดงูานเชงิประจกัษ์ในหน่วยงานท่ีมี
จุดเด่นทางด้านพัฒนาองค์กร และมีแนวทางการบริหาร
ท่ีมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังมีการอบรมในภาคบรรยาย
เพือ่เพิม่ทกัษะในการบรหิารให้กับผู้เข้าอบรม โดยมีผู้ผ่าน
การอบรมในหลักสูตรนี้ รุ่นที่ 15 จ�านวนทั้งสิ้น 99 คน รุ่น
ที่ 16 จ�านวนทั้งสิ้น 80 คน
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ปีงบประมาณ 2557 งานแปลและล่าม ด�าเนินงาน
ภายใต้ส�านักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ 
เทคโนธานี เป็นหน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีให้บรกิารประสานงาน
และจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้บริการด้านการ
แปลเอกสารประเภทต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ รายงานประจ�าปี 
สัญญาต่าง ๆ เอกสารแบบฟอร์มราชการ เอกสารด้าน
กฎหมาย บทคัดย่อทางวิชาการ บทความต่าง ๆ  เอกสาร

• สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
• สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
• มหาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตขอนแก่น
• การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�านักงาน 
 นครราชสีมา
• 3D Art School
• I-POWER MANAGEMENT CO., LTD.
• ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
• ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ยศสุนทรเน็ตเวิร์ค
• บริษัท น�าพาทัวร์ จ�ากัด

หน่วยบริการ
งานแปล และล่าม

หน่วยงานภายนอกที่มารับบริการงานแปลและล่ามปีงบประมาณ 2557

ส�าหรับเดินทางไปต่างประเทศ และเอกสารท่ัวไป โดยให้
บริการแปลครอบคลุมภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ 
ฝรัง่เศส เยอรมัน จนี ญีปุ่น่ เกาหลี พม่า เวยีดนาม เป็นต้น 
รวมถงึบรกิารอ่านงานแปล ตรวจแก้ไขงานแปล และประทับ
ตรารับรองการแปล ซ่ึงได้มีการให้บริการงานแปล
จ�านวน 119 ชิ้นงาน และมีผู้รับบริการจ�านวน 74 ราย

เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 255776



ทรัพยากรไทย : น�าสิ่งดีงามสู่ตาโลก
การจัดนิทรรศการ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีเข้าส�ารวจทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพ 
ในพืน้ท่ีปกปักพันธุกรรมพชื เขือ่นน�า้พงุ จงัหวดัสกลนคร 
จ�านวน 9 โครงการ พืน้ท่ีปกปักพนัธุกรรมพชืเขือ่นน�า้พงุ 
จังหวัดสกลนคร เป็นบริเวณท่ีเคยมีการบุกรุกน้อยมาก 
จึงมีความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพอยู่มาก 
พบพรรณพชืไม่น้อยกว่า 194 ชนิด ใน 160 สกุล 76 วงศ์ 
พรรณพืชท่ีพบนี้ มีท้ังท่ีเป็นพืชอาหาร พืชสมุนไพร
พชืหายากหรอืพชืพบเฉพาะถิน่ บางชนดิอาจมีศกัยภาพ
ทางเศรษฐกิจเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติในอนาคต 
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ การจัดการ และใช้ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจหรือสุขภาพของชุมชนและสังคมส่วนรวมได้
อย่างดี ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากร
ไทย : น�าสิ่งดีงามสู่ตาโลก พ.ศ. 2556 ณ การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขือ่นศรนีครนิทร์ อ�าเภอศรสีวสัดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 20 – 26  เดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2556  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเชิญให้
เข้าร่วมน�าผลงานของมหาวิทยาลัยจัดเป็นนิทรรศการ
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยเขื่อนศรีนครินทร์ อ�าเภอศรีสวัสด์ิ 
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 12,000  คน 
ระดับความพึงพอใจ 4.52
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การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นภารกิจหลัก
ส�าคัญประการหน่ึงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จึงให้ความส�าคัญในการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม
ของท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ชุมชนและ
ท้องถิน่ได้รบัรูพ้ร้อมตระหนักคณุค่าของศลิปะและวฒันธรรม
กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น โดยสร้างเครือข่าย
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ท้ังยังส่ง
เสริมการน�าความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่
สู่ท้องถิ่นอย่างต่อเน่ืองและหลากหลาย ท้ังในกลุ่มนักเรียน 
นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย ประชาชนทั่วไป  ให้เข้าใจ
และรับรู้ถึงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทยในการแสดง
ด้านผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรม การร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมกับชุมชน การเผยแพร่องค์ความรู้ทาง
วิชาการด้านศิลปและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านทาง

ห้องไทยศึกษานิทัศน์และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ 
เพื่อเผยแพร่การเรียนรู้ โดยได้จัดรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
การบริการแหล่งเรียนรู้ในอุทยานการเรียนรู้สิรินธร

ท้ังนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการ
สร้างความรู ้ความเข้าใจเบ้ืองต้นแล้ว ยังเป็นการท�านุ
บ�ารุงศิลปและวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยในกลุ ่มนักเรียน นักศึกษา และผู ้สนใจ
ท่ัวไปทางหน่ึงด้วย เทคโนธานี จึงมีก�าหนดจัดโครงการ
“สืบสานคณุค่าศลิปะและวฒันธรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ” 
วันท่ี 8 - 11 มกราคม 2557 ณ แหล่งเรยีนรู ้อทุยานการเรยีนรู้
สิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  6,000  คน ระดับความพึงพอใจ 4.57

โครงการ “สืบสานคุณค่าศิลปะ และ
วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 255778



ส�านักงานอุทยานการเรียนรู ้ สิรินธร เทคโนธานี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ร่วมมือกับกลุ่มบริษัท
ห้างร้านต่าง ๆ  ท่ีต้องการสนับสนุนก่อต้ังโครงการ “ปันโอกาส
ให้น้องท่องเมืองจ�าลองเรียนรู ้กฎจราจร” เพื่อให้โอกาส
เด็กท่ีด้อยโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้กฎจราจรตลอดจนปลูกฝัง
ให้มีจิตส�านึกและตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้รถ
ใช้ถนน โดยจัดโครงการระหว่างวนัท่ี 8 มกราคม - 5 กันยายน 
2558 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 258 คน ระดับความพึงพอใจ 
4.84

โครงการ “ปันโอกาสให้น้องท่องเมือง
จ�าลองเรียนรู้กฎจราจร”
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โครงการ “ให้บริการวิชาการ ส่งเสริมการผลิต
ขยายศัตรูธรรมชาติ เพื่อช่วยควบคุม แก้ ไขปัญหาเพลี้ยแป้ง

มันส�าปะหลัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

 ส�านักงานอุทยานการเรียนรู ้ สิรินธร เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได ้จัดโครงการ
“ให้บริการวิชาการส่งเสริมการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ เพื่อช่วยควบคุมแก้ไขปัญหาเพล้ียแป้งมันส�าปะหลัง
ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ” เพือ่ให้เกษตรกรผูป้ลูกมันส�าปะหลงัได้รบัความรู ้วธิป้ีองกันก�าจัดแมลงศตัรมัูนส�าปะหลงั 
ณ จงัหวดันครราชสีมา และจงัหวดัชยัภมิู โดยได้จดัโครงการวนัท่ี 10 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยมีผู้เข้าร่วมกจิกรรม
จ�านวน 1,100 คน  ระดับความพึงพอใจ 4.37

เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 255780



โครงการ “ให้บริการความรู้
เพื่อเพิ่มศักยภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

และการผลิตเส้นไหม ให้ ได้มาตรฐาน”

ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร เทคโนธานี ได้จัดโครงการ “ให้บริการความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปลูก
หม่อนเลี้ยงไหมและการผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน” ขึ้น เนื่องจากเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะ
เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับมอบหมายจากส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน โดยปัจจุบันกลุ่มนครชัยบุรินทร์
(จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดัชยัภมิู จงัหวดับรุรีมัย์ และ จงัหวดัสุรนิทร์) ณ โรงแรมกรนีเนอรี ่รสีอร์ท เขาใหญ่ อ�าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการระหว่าง วันที่ 9 - 10 กันยายน พ.ศ. 2557 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 52 คน
ระดับความพึงพอใจ 4.23
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โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพัฒนาบทบาทในการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทย
ในการเตรยีมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซยีน ในปี พ.ศ. 
2558 และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในภารกิจด้านการ
จดัการศกึษาให้มีคณุภาพได้มาตรฐานสากลด้วยการเตรยีม
ความพร้อมในการจดัการศกึษาส่งเสรมิและพฒันาขดีความ
สามารถของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้สอดคล้อง

กับความต้องการของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศและภูมิภาคอาเซียน โครงการพัฒนา
ความพร้อมด้านภาษาและวฒันธรรมเพือ่เตรยีมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซยีน เป็นโครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิด
เสรีประชาคมอาเซียน

 ในปี 2015 ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะปรับเปล่ียนเป็น
ป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Community) 
ท่ีมีมาตรฐานการผลิตเดยีวกนั ซึง่คนในกลุ่มประเทศสมาชกิ คอื 
ไทย เวียดนาม พม่า มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน และ
ฟิลิปปินส์ สามารถเคล่ือนย้ายสินค้า บริการและการลงทุน 
เ งินทุนและแรงงานฝีมือได้อย่างเสรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี สามารถพัฒนาจากการเป็นฐานการเตรียมความ
พร้อมบณัฑติ เพือ่ตอบสนองความต้องการของประเทศไปใน
ระดบัต่างประเทศ จงึควรมีการจดักิจกรรมเพือ่ส่งเสรมิให้กับ
นักศกึษาในด้านภาษาและวฒันธรรมเพือ่การท�างานในตลาด
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1. โครงการเสริมทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส�าหรับการพัฒนาฝีมือแรงงานไทย
1.1 หลักสูตร “ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อใน AEC”
1.2 หลักสูตร “ภาษาอังกฤษส�าหรับปฏิบัติงานใน AEC”
1.3 หลักสูตร “ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานขั้นสูง”
1.4 หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน AEC ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา”

2. โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
หลักสูตร “ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
ใน AEC ส�าหรับบุคลากร”

3. โครงการเสริมทักษะ
ความรู้เรื่องธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ กับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่มีการแข่งขันสูง และมีความเป็นสากลมากขึ้น โครงการนี้จึง
ถื อเป็นการเพ่ิมศักยภาพ ขีดความสามารถบัณฑิตให้มีขีด
คว ามสามารถในการแข่งขันมากขึ้น โดยงานบริการอบรม
สัมมนา ส�านักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ
เทคโนธานี ได้ด�าเนินการจดักิจกรรม / โครงการ เพือ่สนองตอบ
นโยบายการส่งเสรมิด้านภาษาและวฒันธรรมให้กับนักศกึษา 
บุคลากร คร ูนักเรยีน และบคุคลท่ัวไป โดยมีกจิกรรมท่ีด�าเนนิ
การดังนี้
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เป็นเมืองท่องเที่ยว

โครงการเพิ่มศักยภาพ
จังหวัดนครราชสีมา
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โดยได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย แบ่งเป็นกิจกรรม
ส�าหรบันกัเรยีนและนักศกึษา เช่น กิจกรรมจดัอบรมหลักสูตร 
“การให ้ความรู ้ เ บ้ืองต ้นเ ก่ียวกับการเป ็นอาสาสมัคร
ยุวมัคคุเทศก์”, กิจกรรมจัดอบรมหลักสูตร “การฝึกอบรม
อาสาสมัครยุวมัคคุเทศก์ จังหวัดนครราชสีมา และกิจกรรม 
“การเรยีนรูด้้านการท่องเท่ียวเชงิเกษตร (การเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง)” เป็นต้น

กิจกรรมส�าหรับบุคคลท่ัวไป หน่วยงานท้องถิ่น และ
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมอบรมพัฒนา
บุคลากรด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว “ส่งมอบความ
ประทับใจในวันท่องเท่ียวและพักผ่อนท่ีโคราช” และกิจกรรม 
Creative Tourism เป็นต้น

โดยปี 2557 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,728 คน

จังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองท่องเที่ยวท่ีส�าคัญ
สามารถน�าเงินตราจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยและมี
บทบาทที่ส�าคัญในการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่นให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในการส่งเสริมศักยภาพ
จังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองท่องเท่ียว จึงจ�าเป็นต้อง
สร้างบุคลากรในพื้นท่ี ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร
ภาครัฐ และประชาชนท่ัวไป ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การท่องเทีย่ว พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และภาษาอังกฤษ
เบ้ืองต้น เพือ่เพ่ิมศกัยภาพการท่องเท่ียวและสามารถรองรบั
ในการเข้าสู่ประชาชนเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส�านักงาน
บริการวิชาการและโครงการพิเศษ จึงได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ด�าเนินงาน “โครงการเพิ่มศักยภาพจังหวัดนครราชสีมา
เป็นเมืองท่องเท่ียว”                                                                                                                          
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ความเป็นมา
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ในฐำนะเป็น

องค์กรหลักด้ำนกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศได้ด�ำเนิน “โครงกำรสนับสนุนกำรจัดต้ังห้องเรียน
วิทยำศำสตร์ในโรงเรียน  โดยกำรก�ำกับดแูลของมหำวทิยำลยั” 
(โครงกำร วมว.) โดยเร่ิมด�ำเนินโครงกำรระยะแรกในปี พ.ศ. 
2551 – 2555 เพือ่เป็นกลไกสนบัสนนุกำรพฒันำนกัวิจยัด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจำกผู้มีควำมสำมำรถพิเศษให้
เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนือ่ง และเป็นก�ำลงัส�ำคัญในกำรเพิม่ผลติภำพ 
สร้ำงนวัตกรรมในภำคกำรผลิตและบริกำรต่อไปในอนำคต 
โดยร่วมมอืกับมหำวทิยำลยัในกำรจดัหลกัสตูรส�ำหรบันกัเรยีน
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในโรงเรียนเครือข่ำยหรือ

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก�ากับดูแลของมหาวิทยาลัย

(ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
Science Classrooms in University-Affiliated School Project (SCiUS)

โรงเรยีนในก�ำกับของมหำวิทยำลยั โดยใช้หลักสูตรของโรงเรยีน
มหิดลวิทยำนุสรณ์เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
และจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ต่อมำคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
29 พฤษภำคม พ.ศ. 2555 ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีด�ำเนนิโครงกำร วมว. ระยะที ่2 ระยะ
เวลำ 10 ปี (พ.ศ. 2556 – 2565) เพือ่สนบัสนนุกำรขยำยฐำน
ก�ำลงัคนนกัวจิยัด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทีม่ศัีกยภำพ
ต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย รวมทั้งกำรขยำยฐำน
กำรศึกษำออกไปในวงกว้ำงให้มำกขึน้
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วธิกีารด�าเนินการ                                         
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

ได้ร่วมมอืกับโรงเรยีนรำชสมีำวทิยำลยั

ใ น ก ำ ร จั ด กำ ร เ รี ย น ก ำ ร ส อ น แ ล ะ

กิจกรรมพัฒนำผู้เรยีนส�ำหรบันกัเรยีน

ทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร โดยมโีรงเรยีนมหดิล

วิทยำนุสรณ์เป็นต้นแบบ ในกำรจัดกำร

เรียนกำรสอน และรับผิดชอบในกำรรับ

สมัคร และคัดเลือกนักเรียนในรอบแรก

ให้เหลือจ�ำนวน 100 คน เพ่ือส่งต่อให้

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ในกำร

คัดเลือกในรอบที่สอง จ�ำนวน 30 คน 

เพ่ือเข้ำร่วมโครงกำร โดยรูปแบบของ

โครงกำรจะมลัีกษณะเป็นโรงเรยีนประจ�ำ 

นักเรียนที่ เข ้ำร ่วมโครงกำรทุกคน

จะต้องอยู่ในหอพักที่ทำงมหำวิทยำลัย

จัดให้และท�ำกิจกรรมตำมหลักสูตร

ทุกประกำร

จ�านวนนักเรียนในโครงการฯ ประจ�าปีการศึกษา 2557

รุ่นที่ นักเรียนชาย 
(คน)

นักเรียนหญิง 
(คน) รวม (คน)

5 23 6 29

6 16 14 30

7 20 10 30

รวม 59 30 89

จ�านวนนักเรียนในโครงการฯ ประจ�าปีการศึกษา 2557
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เมือ่วันพุธที ่6 สงิหำคม พ.ศ. 2557 คณะอนกุรรมกำร
คัดเลอืกมหำวทิยำลยั - โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร วมว. ระยะ
ที่ 2 ได้เข้ำตรวจประเมินกำรเปิดห้องเรียนที่ 2 ของโครงกำร
ห้องเรียนวิทยำศำสตร์ (วมว.) ศูนย์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
สรุนำร ีณ ห้องประชมุสำรนเิทศ อำคำรบรหิำร มหำวทิยำลยั
เทคโนโลยีสุรนำรี ซึ่งโครงกำรห้องเรียนวิทยำศำสตร์ (วมว.)
ศูนย์มหำวทิยำลยัเทคโนโลยีสรุนำร ี ผ่ำนกำรประเมินสำมำรถ
เปิดห้องเรียนได้จ�ำนวน 2 ห้อง รับนักเรียนได้จ�ำนวน
60 คน ในปีกำรศึกษำ 2558 เป็นต้นไป เเละในวันอังคำรที่ 
13 สงิหำคม พ.ศ. 2557 ศำสตรำจำรย์ ดร. ประสำท  สบืค้ำ 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ในฐำนะประธำน
คณะกรรมกำรบรหิำรโครงกำรห้องเรยีนวิทยำศำสตร์ (วมว.) 
ศูนย์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ร ่วมลงนำมบันทึก
ข้อตกลงควำมร่วมมอืในกำรด�ำเนนิโครงกำรสนบัสนนุกำรจดั
ตัง้หอ้งเรยีนวทิยำศำสตร์ในโรงเรยีน โดยกำรก�ำกบัดแูลของ
มหำวิทยำลัย ระยะที่ 2 ณ ศูนย์กำรประชุมและแสดงสินค้ำ
นำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษำ จังหวัด
เชยีงใหม่

กิจกรรมเกี่ยวข้องกับ
กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

ผลการแข่งขันทางวิชาการนักเรียน
ในโครงการฯ
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จ�านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

สาขาวิชา

จ�านวนนกัเรยีนท่ีผ่านการคดัเลอืก (คน)

ปีการศกึษา 2555 ปีการศกึษา 2556 ปีการศกึษา 2557

ค่าย 1 ค่าย 2
*ตวัแทน

ศนูย์ 
มทส.

ค่าย 1 ค่าย 2
*ตวัแทน 

ศนูย์ 
มทส.

ค่าย 1 ค่าย 2
*ตวัแทน

ศนูย์ 
มทส.

• ฟิสิกส์ 17 8 4 11 7 2 9  *  **

• เคมี 15 12 6 7 5 1 14  * **

• ชวีวิทยำ 11 14 5 9 7 3 11  * **

• คณิตศำสตร์ 4 1 1 1 - -   3  * **

• คอมพวิเตอร์ 1 - - 2 2 - 1  * **

รวมจ�านวน 
(คน)  48  35  16  30 21 6 38  * **

คิดเป็นร้อยละ 81.00 73.00 46.00 50.00 70.00 28.57 63.33  * **

ข้อมูล  ณ  วันที่ 30 กันยายน 2557
หมายเหตุ : * คือ ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจาก สอวน. ศูนย์ มทส. เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ   
 ** คือ รอประกาศผลการคัดเลือก

ผลงานการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจ�าปีการศึกษา 2556

สาขาวชิา วันที่ / สถานที่แข่งขัน นักเรียนที่ได้รับรางวัล

1. ชีววิทยำ ระหวำ่งวันที่ 4-8 เมษำยน 2557 ณ 
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัย
ทักษิณ

1. นำย สุรยุทธ์ กล้วยพรรณงำม
รำงวัลเหรียญทองแดง
2. นำย บัญญวัต ชอบใจ
รำงวัลเหรียญทองแดง

2. ฟิสิกส์ ระหวำ่งวันที่ 6-10 พฤษภำคม 2557
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์

1. นำยสรัช ลิ่วศิริรัตน์  
รำงวัล เหรียญทอง
2. นำยทัตเทพ รักพำณิชย์
 รำงวัลเหรียญเงิน

89เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 2557



ผลงานของนักเรียนในโครงการ วมว.  ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทาง
วิชาการต่าง ๆ ระดับนานาชาติ  ระดับชาติ และผลการแข่งขันทางวิชาการ

วันที่ ชื่อกิจกรรม

ระหว่ำงวันที่ 1 - 7 
มิถุนำยน 2557

โครงการความร่วมมอืไทยเซิร์น จัดส่งนักเรียนระดบัมัธยมศกึษาตอนปลายไปศกึษาดูงานท่ีเซิร์น High 
School Visit Program at CERN ภำยใต้พระรำชด�ำริสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี
จดัส่งนกัเรยีนระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยไปศกึษำดงูำนท่ีเซร์ิน High School Visit Program at CERN 
ณ กรงุเจนวีำ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ซึง่ตัวแทนนกัเรยีนของโครงกำร วมว.ศูนย์ มหำวทิยำลยัเทคโนโลยี
สุรนำรี  คือ นำยสรัช  ลิ่วศิริรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 (วมว.รุ่นที่ 5) 

วันที่ ชื่อกิจกรรม ผลงาน/รางวัล

ระหวำ่งวันที่ 19 - 26 
กรกฎำคม 2557

กำรแข่งขันคณิตศำสตร์ระหว่ำงประเทศ : Inter-
national Mathematics Competition (IMC
2014) กำรแข่งขันคณิตศำสตร์ระหว่ำงประเทศ 
ณ เมืองแทจอน สำธำรณรัฐเกำหลีใต้ ส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (สพฐ.)
ส่ง 32 นกัเรยีนไทยเข้ำร่วมกำรแข่งขนัคณิตศำสตร์
ระหว่ำงประเทศ : International Mathematics 
Competition 2014 (IMC 2014) ณ เมืองแทจอน 
สำธำรณรฐัเกำหลใีต้ จ�ำนวน 32 คน และหนึง่ในตัว
เเทนคือนักเรียนโครงกำร วมว. ศูนย์มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 4 (วมว.รุ่น
ที่ 7)  

นำยธัมม์ ธรรมวิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ปีท่ี 4 (วมว.รุ่นท่ี 7) ได้รับรำงวัล 1 เหรียญเงิน
( ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ ่ ม บุ ค ค ล )  2  เ ห รี ย ญ ท อ ง แ ด ง
(ประเภทบุคคล / ทีม)

เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 255790



วันที่ ชื่อกิจกรรม ผลงาน/รางวัล

ระหวำ่งวันที่ 
28 เมษำยน – 
1 พฤษภำคม 2557 

ก ำ ร แ ข ่ ง ขั น โ ค ร ง ง ำ น
วิทยำศำสตร์ 4th SCiUS 
Forum” จัดขึ้นโดยกระทรวง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ีณ 
โรงแรมหำดแก้วรีสอร์ท อ�ำเภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขลำ โดย
นักเรียนที่เข้ำร่วมแข่งขันเป็น
นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษำ ปีที ่5 
(วมว.รุ่น 5)

1. สำขำวิชำฟิสิกส์และดำรำศำสตร์
- กำรน�ำเสนอแบบ poster Presentation
รำงวัลชนะเลิศ  ได้รับเงินรำงวัล 5,000 บำท พร้อมโล่รำงวัล
- กำรน�ำเสนอแบบ Oral Presentation
รำงวัลชนะเลิศ  ได้รับเงินรำงวัล 10,000 บำท พร้อมโล่รำงวัล
2. สำขำวิชำเคมี
- กำรน�ำเสนอแบบ poster  Presentation
รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรำงวัล 4,000 บำท พร้อมโล่รำงวัล
- กำรน�ำเสนอแบบ Oral Presentation
รำงวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรำงวัล 10,000 บำท พร้อมโล่รำงวัล
3. สำขำวิชำคณิตศำสตร์และสถิติ 
- กำรน�ำเสนอแบบ Oral Presentation
รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรำงวัล 7,500 บำท พร้อมโล่รำงวัล

วันที่ ชื่อกิจกรรม ผลงาน/รางวัล

ระหว่ำงวันที่ 
18 – 22
สิงหำคม 2557
 

กำรแข ่งขันโครง
งำนวิทยำศำสตร์ 
A s i a  P a c i f i c 
Conference of 
Young Scien-
t is ts  (APCYS 
2014) 

1. นำยวิชรัตน์ ทองคลี่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 รำงวัลเหรียญทอง ประเภท Oral pres-
entation และเหรียญเงิน ประเภท Poster presentation จำกโครงงำนเรื่อง Ethanol Dehydra-
tion in Liquid phase and Vapor Phase using Zeolite and Cassava Starch Adsorbents
2. นำยภูรินท์ สถิโรภำส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 รำงวัลเหรียญเงิน ประเภท Oral pres-
entation และเหรียญทอง ประเภท Poster presentation จำกโครงงำนเรื่อง A Structural Study 
of Glasses Using X-ray Absorption Technique and Computer Simulation

91เทคโนธานี
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รายชื่อคณะ
/ ส�านักวิชา

จ�านวน (คน) / มหาวิทยาลัย

รุ่นที่ 1 
(ปีการศึกษา 2554)

รุ่นที่ 2 
(ปีการศึกษา 2555)

รุ่นที่ 3 
(ปีการศึกษา 2556)

รุ่นที่ 4
(ปีการศึกษา 2557)

1. คณะแพทยศาสตร์ จ�านวน 16 คน ได้แก่
- มหิดล (1)
- มทส. (7)
- มข. (6)
- มช. (1)
- รังสิต (1)

จ�านวน 15 คน ได้แก่
-     มหิดล (5)
-     มทส. (2)
-     มข. (7)
-     รังสิต (1)

จ�านวน 21 คน ได้แก่
- มหิดล (5)
- มทส. (10)
- มข. (6)

จ�านวน 18 คน ได้แก่
- มหิดล (7)
- มทส. (4)
- มข. (7)

2. คณะทนัแพทยศาสตร์ จ�านวน 2 คน ได้แก่
- มธ. (1)
- มข. (1)

- จ�านวน 2 คน ได้แก่
- มข. (1)
- มอ. (1)

-

3. คณะเภสัชศาสตร์ - จ�านวน 2 คน ได้แก่
- มข. (1)
- มวล. (1)

- -

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ�านวน 2 คน ได้แก่
- มธ. (1)
- มทส. (1)

จ�านวน 3 คน ได้แก่
- จุฬา (2)
- มทส. (1)

จ�านวน 1 คน ได้แก่
- มจธ. (1)

จ�านวน 7 คน ได้แก่
- จุฬา (5)
- มจธ. (1)
- มก. (1)

5. คณะวิทยาศาสตร์ จ�านวน 5 คน ได้แก่
- จุฬา (3)
- มข. (2)

จ�านวน 9 คน ได้แก่
- มทส. (9)

จ�านวน 6 คน ได้แก่
- จุฬา (1)
- มทส. (4)
- มข. (1)

จ�านวน 4 คน ได้แก่
- จุฬา (2)
- มทส. (2)

6. คณะครุศาสตร์ - จ�านวน 1 คน ได้แก่
- จุฬา (1)

- -

7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ�านวน 1 คน ได้แก่
- มธ. (1)

- - -

8. คณะพาณิชยศาสตร์                
และการบัญชี

จ�านวน 2 คน ได้แก่
- จุฬา (1)
- มธ. (1)

- - -

9. คณะสัตวแพทยศาสตร์ จ�านวน 1 คน ได้แก่
- มข. (1)

- - -

10. คณะรัฐศาสตร์ จ�านวน 1 คน ได้แก่
- มธ. (1)

จ�านวนนักเรียน (คน) 30 30 30 29

ผลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนรุ่นที่ 1-4

เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 255792



กิจกรรมโรงทานเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ณ วัดบ้านไร่

เมื่อวันที่ 4 ตุลำคม 2556 เทคโนธำนี ได้เข้ำร่วมกับ
หน่วยงำนภำยในมหำวทิยำลยัเทคโนโลยสีรุนำรี จดัต้ังโรงทำน
เพื่อเลี้ยงประชำชน ณ วัดบ้ำนไร่ อ�ำเภอด่ำนขุนทด จังหวัด
นครรำชสีมำ เนื่องในวันคล้ำยวันเกิดพระเทพวิทยำคม 
(หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) โดยได้น�ำทั้งอำหำรและเครื่องดื่ม
ไปจัดเลี้ยงให้กับประชำชนที่มำร่วมงำนในครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2557 ที่ผ่ำนมำ เทคโนธำนี
ได ้ร ่วมกับส�ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสรุนำรี น�ำนกัศึกษำสำขำวชิำวศิวกรรมอตุสำหกำร 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ไปบ�ำเพ็ญประโยชน์ กวำด
ลำนวัด ล้ำงห้องน�้ำ และท�ำควำมสะอำดวัด กิจกรรมนี้ได้รับ
ควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยเป็นอย่ำงดี

กิจกรรม จิตอาสา ณ วัดศรีสุริโยธิน

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม

93เทคโนธานี
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กิจกรรมส�าคัญ
ในรอบปีงบประมาณ 2557

เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 255794



• กิจกรรมงานบุคคล
• กิจกรรมงานบริการวิชาการ

• กิจกรรมงานปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี

95เทคโนธานี
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กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เทคโนธานี ณ เมืองจราจรจ�าลอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 26 ธันวาคม 2557

กีฬาบุคลากร
ร่วมกิจกรรมงานกีฬาสีบุคลากร ณ สถานสุรพลากรฑีาสถาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 25 ธันวาคม 2556

เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 255796



กิจกรรมมอบกระเช้าของขวัญให้คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี 
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557

มอบกระเช้ากรรมการบริหารเทคโนธานี

• อดีตคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
ผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส  ท่านเลื่อน  กฤษณกรี

• อดีตคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
ผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส  ดร. มาลี  สุวรรณอัตถ์

•  คุณทศพล  ตันติวงษ์ • ดร. กัญญวิมว์  กีรติกร

•  คุณสัมพันธ์  ศิลปนาฎ •  บริษัท  ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด  (มหาชน)

97เทคโนธานี
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รดน�้ำด�ำหัวอธิกำรบดี
 ร ่วมกิจกรรมรดน�้าด�าหัว เ น่ืองในวัน

สงกรานต์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันท่ี 10 เมษายน 
2557

เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 255798



สัมมนำเทคโนธำนี
สัมมนาพนักงานเทคโนธานี “การวิพากษ์แผนบริการเทคโนธานี เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถ

การแข่งขันในระดับประชาคมอาเซียน” ณ อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันที่ 20 สิงหาคม 2557

99เทคโนธานี
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สัมมนำเทคโนธำนี สั ม ม น า พ นั ก ง า น
เทคโนธานี  และศึกษาดูงาน
“การวพิากษ์แผนบรกิารเทคโนธานี
เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ
การแข่งขันในระดับประชาคม
อาเซียน” ณ จังหวัดระยอง
วันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2557

เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 2557100



Big Cleaning Day
กิจกรรม Big Cleaning Day ณ เทคโนธานี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 18 กันยายน 
2557

101เทคโนธานี
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กิจกรรมต้อนรับบุคคล
ภำยนอก

เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2557 
ต้อนรบัเครอืข่าย OTOP จงัหวดั
ราชบุรี เข้าเย่ียมชนหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจ ณ เทคโนธานี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2557 ต้อนรับคณะ
ผู ้ บ ริ ห า ร  ค ณ า จ า ร ย ์  แ ล ะ บุ ค ล า ก ร จ า ก 
คณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ศึกษาดูงานเรื่อง การบริการวิชาการ ณ 
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 2557102



เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2557 
ต ้ อ น รั บ ค ณ ะ ผู ้ บ ริ ห า ร จ า ก 
ส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เข้าเย่ียมชมหน่วย
บ่มเพาะวิสาหกิจ ณ เทคโนธานี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ต้อนรับบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานเรื่อง การให้บริการเช่าพื้นที่ ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

103เทคโนธานี
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เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 
2557 ต้อนรับคณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ี จากส�านักงานคณะ
กรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ง
ช า ติ  ( ส ว ท น . )  ก ร ะ ท ร ว ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 
ส�านกังานส่งเสรมิกิจการอทุยาน
วิทยาศาสตร์ (สอว.) เข้าเยี่ยม
ชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2557 ต้อนรับคณาจารย์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษร์ธานี 
ศึกษาดูงานเรื่อง การบริการวิชาการ ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 2557104



กิจกรรมเด่นบริกำรวิชำกำร
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น (บธต.)” รุ่นท่ี 16 ระหว่างวันท่ี 6-24 
กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเล่ย์ เขาใหญ่ อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เปิดตัวโครงการเพิม่ศกัยภาพจงัหวดันครราชสีมาเป็นเมืองท่องเทีย่ว
วันที่ 17 มีนาคม 2557 ณ อาคารสุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

105เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 2557



โครงการปันโอกาสให้น้องท่องเมืองจ�าลองเรยีนรูก้ฎจราจร วันท่ี 8 มกราคม 2557 ณ อทุยานการเรยีนรู้
สิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กิจกรรมแหล่งเรยีนรูสิ้รนิธร ณ อุทยานการเรยีนรูสิ้รนิธร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี

เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 2557106



การจัดอบรมเทคนิคการวาดภาพพฤกษศาสตร์เบ้ืองต้น วันท่ี 10 สิงหาคม 2557 ณ สุรพัฒน์ 1
เทคโนธานี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

กิจกรรมจดัอบรมด้านบรกิารวชิาการ

107เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 2557



กิจกรรมเด่นงำนปรบัแปลง ถ่ำยทอด และพฒันำเทคโนโลยี

หน่วยบ่มเพาะวสิาหกิจและนวตักรรม มทส. (SUTBI) น�าผู้ประกอบการออกบูธในงาน 7 Innovation Award 
2014 ณ หอประชมุปัญญาภวิฒัน์ สถาบันการจดัการปัญญาภวัิฒน์ จงัหวัดนนทบุรี

กิจกรรมโครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรด้านอตุสาหกรรมเกษตรและอาหารสู่การส่งออกประชาคม
อาเซียน “นวัตกรรมเกษตรและอาหารเพื่อการส่งออกกลุ่มประชาคมอาเซียน”

กิจกรรมส�ารวจพืน้ท่ีโครงการ 32 อ�าเภอ 32 ดอกเตอร์ 

โครงการเพ่ิมขีดความสามารถ
ก า ร ผ ลิ ต ผั ก อิ น ท รี ย ์ ข อ ง
ผู้ประกอบการไทย ระหว่างวันท่ี  
27-31 กรกฏาคม 2557 ณ 
ประเทศไต้หวัน

เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 2557108



งาน Thai-BISPA Day 2014 ในหัวข้อ “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างฐาน (Creative In-
dustries : Expanding the Horizons of Innovation)” วันที่ 31 มีนาคม 2557 ณ ห้องสุรศักดิ์บอลรูม 
โรงเเรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมห่นคร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานรัฐด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย”ี วนัที ่20 สิงหาคม 2557 ณ ห้องชมชลธี หอประชมุกองทัพเรอื กรมอูท่่าเรอื กรงุเทพมหานคร

กิจกรรม Do ดี SUT Social Enterprise วันที่ 24 กันยายน 2557 ณ อาคารเรียนรวม 1
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

กิจกรรมโครงการสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมไทย

109เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 2557



Photo by Keng

ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 2557110



• งานบริการวิชาการแก่สังคม
• การปรับแปลง ถ่ายทอด

และพัฒนาเทคโนโลยี

111เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 2557



ล�ำดบัท่ี หน่วยงำนที่เข้ำร่วม (ภำยนอก) กิจกรรม/โครงกำรที่ร่วมจัด

1 กระทรวงยุติธรรม โครงการอบรม ผูบ้ริหารงานยุติธรรมระดบัต้น (บธต.)

2 ศูนย์สอบ TOEIC  Center for Professional Assessment 
(Thailand) 

จัดสอบวัดระดับความรู้ TOEIC

3 ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

โครงการ การบ่มเพาะผู้ประกอบการซอฟต์แวร์
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

4 ส�านกัความปลอดภยัแรงงาน กรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน หน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท�างาน

5 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา หน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท�างาน

6 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 นครราชสีมา โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
อตุสาหกรรมไทยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ กรมส่งเสรมิ
อุตสาหกรรม (ECIT) ปีงบประมาณ 2557

7 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบ E-Testing ส่วนการ
บริหารจัดการการทดสอบ ณ สนามสอบ

8 บริษัท เบนซ์มาร์ค อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ด้วย 
WordPress และการสร้างฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วย 
MySQL”

10 บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ากัด อบรม หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสิน
ใจเพื่อการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

11 บริษัทเอี่ยมเฮง โมดิฟาย สตาร์ช อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

12 บริษัท น�้าตาลครบุรี จ�ากัด  (มหาชน) อบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
งานบ�ารุงรักษาด้วย TPM  

13 บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จ�ากัด อบรม หัวข้อ “เทคนิคการประเมินอายุการเก็บ
ของผลิตภัณฑ์นม”

14 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา อบรม หลักสูตร เตรียมสอบ TOEIC

15 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
อ�าเภอสูงเนิน

อบรมหลักสูตร “การจัดการ ดิน น�า้ ปุ๋ยเพื่อการเพิ่ม
ผลผลิตมนัส�าปะหลงั” และ “การเพ่ิมผลผลติข้าวหอมมะล”ิ

16 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา อบรม หลักสูตร “เตรียมสอบ TOEIC” เพื่อพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานให้กับ
นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
นครราชสีมา

17 บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ากัด จัดอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร “Effective Com-
munication course for the advance level” ให้กับ
ผู้บริหารบริษัท ซีเกท (ประเทศไทย) จ�ากัด

18 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามทะเลสอ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารใน AEC ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา”

งำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม

เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 2557112



ล�ำดบัท่ี หน่วยงำนที่เข้ำร่วม (ภำยนอก) กิจกรรม/โครงกำรที่ร่วมจัด

19 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียน โดยการก�ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
(โครงการ วมว.)

20 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียน โดยการก�ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
(โครงการ วมว.)

21 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียน โดยการก�ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
(โครงการ วมว.)

22 ร.ร.บ้านด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา กิจกรรมส่งเสริมความรู้

23 ร.ร.วัดบ้านด่านคนคบ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

24 ร.ร.มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

กิจกรรมส่งเสริมความรู้

25 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ กิจกรรมท่องโลก

26 ร.ร.บ้านคอนน้อย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

27 ร.ร.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

28 ร.ร.พงษ์ศิริวิทยา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

29 ร.ร.บ้านหนองผักแว่น อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด กิจกรรมท่องโลก

30 ร.ร.อนุบาลไพรศาลวิทย์ อ.พล จ.ขอนแก่น กิจกรรมท่องโลก

31 ร.ร.อนุบาลศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ กิจกรรมส่งเสริมความรู้

32 ร.ร.บ้านหนองกก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

33 ร.ร.บ้านหนองกก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

34 ร.ร.บ้านหนองมะค่า อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา กิจกรรมส่งเสริมความรู้

35 ร.ร.บ้านเพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ กิจกรรมท่องโลก

36 ร.ร.เทศบาลบ้านตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น กิจกรรมส่งเสริมความรู้

37 บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จ�ากัด กิจกรรมปันโอกาสให้น้องท่องเมืองจ�าลอง
เรียนรู้กฎจราจร

38 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด โตโยต้าโคราช 1988 กิจกรรมปันโอกาสให้น้องท่องเมืองจ�าลอง
เรียนรู้กฎจราจร

39 ร.ร.บ้านหนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลกและกิจกรรมส่งเสริมความรู้

40 นายสาธิต  จันเขียว กิจกรรมปันโอกาสให้น้องท่องเมืองจ�าลอง
เรียนรู้กฎจราจร

41 ส�านักพระราชวัง โครงการพันธุกรรมพืช กิจกรรมส่งเสริมความรู้

42 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม

43 ร.ร.อ่างห้วยยาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม

44 ร.ร.บ้านหนองปรู อ.เมือง จ.นครราชสีมา โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม

45 ร.ร.หนองเป็ดน�้า (สวัสดิ์ราษฎร์) อ.เมือง จ.นครราชสีมา โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม

46 ร.ร.อนุบาลอัจฉรา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม

113เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 2557



ล�ำดบัท่ี หน่วยงำนที่เข้ำร่วม (ภำยนอก) กิจกรรม/โครงกำรที่ร่วมจัด

47 เทศบาลต�าบลวิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต กิจกรรมท่องโลก

48 ร.ร.บ้านนาสี อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี กิจกรรมท่องโลก

49 ร.ร.โค้งยางวิทยา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

50 ร.ร.อนุบลณัฐญา อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา กิจกรรมส่งเสริมความรู้

51 ร.ร.มารีย์รักษ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

52 ร.ร.อนุบาลโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ กิจกรรมท่องโลกและกิจกรรมส่งเสริมความรู้

53 ร.ร.อนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย อ.บัวลาย จ.นคราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

54 ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
อ.เมือง จ.นครราชสีมา

กิจกรรมท่องโลก

55 ร.ร.มะค่าสามัคคี อ.พิมาย จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

56 ร.ร.บ้านปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา กิจกรรมส่งเสริมความรู้

57 ร.ร.เคหะประชาสามัคคี อ.เมือง จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

58 ร.ร.บ้านกะพี้ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลกและกิจกรรมส่งเสริมความรู้

59 ร.ร.แก้งคร้อวิทยา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ กิจกรรมท่องโลก

60 ร.ร.บ้านหนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

61 ร.ร.อนุบาลบพิตร อ.เมือง จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

62 ร.ร.บ้านพะไล อ.เมือง จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

63 ร.ร.บ้านศาลา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

64 ร.ร.โคกตะเคียนวิทยา อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ กิจกรรมส่งเสริมความรู้

65 อบต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

66 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจะบก (บ้านหนองปรู)
อ.เมือง จ.นครราชสีมา

กิจกรรมท่องโลก

67 ร.ร.อนุบาลบ้านภาษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

68 อบต.บุ้งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ กิจกรรมท่องโลก

69 ร.ร.โคราชวิทยา อ.เมือง จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

70 ร.ร.บ้านโกรกช้างน้อย อ.พระทองค�า จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

71 ร.ร.บ้านสวนปอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

72 ร.ร.บ้านขามน้อย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ กิจกรรมท่องโลก

73 ร.ร.กวดวิชา The Top อ.เมือง จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

74 วิทยาลัยการอาชีพพิมาย อ.พิมาย จ.นคคราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

75 ร.ร.เสนานุเคราะห์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

76 ร.ร.วัดใหม่ส�าโรง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลกและกิจกรรมส่งเสริมความรู้

77 โรงเรียนวัดม่วงและวัดหงษ์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
(ปันโอกาส)

กิจกรรมท่องโลกและกิจกรรมส่งเสริมความรู้

78 โรงเรียนเทศบาล1(บูรพาวิทยากร) อ.เมือง จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

79 อบต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลกและกิจกรรมส่งเสริมความรู้

เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 2557114



ล�ำดบัท่ี หน่วยงำนที่เข้ำร่วม (ภำยนอก) กิจกรรม/โครงกำรที่ร่วมจัด

80 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

81 โรงเรียนบ้านธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

82 โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

83 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
อ.เมือง จ.พิษณุโลก

กิจกรรมท่องโลก

84 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ กิจกรรมท่องโลก

85 เทศบาลนครนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา กิจกรรมส่งเสริมความรู้

86 เทศบาลนครนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา กิจกรรมส่งเสริมความรู้

87 โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี อ.เมือง จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

88 เทศบาลนครนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา กิจกรรมส่งเสริมความรู้

89 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

90 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองหัวฟาน
อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

กิจกรรมท่องโลก

91 โรงเรียนบ้านบึงกลาง อ.น�้าพอง จ.ขอนแก่น กิจกรรมท่องโลก

92 โรงเรียนเทศบาล1(รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 

กิจกรรมท่องโลก

93 โรงเรียนวัดสระจรเข้ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

94 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล อ.เมือง จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

95 โรงเรียนสามัคคีรถไฟ อ.เมือง จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

96 โรงเรียนเทศบาล3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

กิจกรรมส่งเสริมความรู้

97 โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

98 โรงเรียนเทศบาล2 (รัฐราษฎร์บ�ารุง) อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา กิจกรรมส่งเสริมความรู้

99 โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

100 โรงเรียนอนุบาลล�าปลายมาศ อ.ล�าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ กิจกรรมส่งเสริมความรู้

101 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

กิจกรรมท่องโลก

102 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

103 โรงเรียนโพธิ์พรรณวิทยา อ.เมือง จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

104 โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 
(โครงการปันโอกาส)

กิจกรรมท่องโลกและกิจกรรมส่งเสริมความรู้

105 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

กิจกรรมส่งเสริมความรู้

106 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา กิจกรรมส่งเสริมความรู้

107 โรงเรียนบ้านโนนทอง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

108 โรงเรียนบ้านหนองขาม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

109 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ กิจกรรมส่งเสริมความรู้

115เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 2557



ล�ำดบัท่ี หน่วยงำนที่เข้ำร่วม (ภำยนอก) กิจกรรม/โครงกำรที่ร่วมจัด

110 โรงเรียนบ้านปางละกอ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา กิจกรรมท่องโลก

111 ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดนครราชสีมา การอบรมแมลงศัตรูธรรมชาติ

112 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

113 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

114 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

115 โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

116 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

117 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

118 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
จังหวัดชัยภูมิ

โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์

119 โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

120 โรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

121 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

122 ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จังหวัดนครราชสีมา

โครงการโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 และ 2 

123 โรงเรียนสุขานารี จังหวัดนครราชสีมา ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

124 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

125 โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

126 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
จังหวัดนครราชสีมา

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

127 โรงเรียนนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

128 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

129 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

130 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

131 โรงเรียนพระนารายณ์  จังหวัดลพบุรี ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

132 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

133 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี จังหวัดสระบุรี ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

134 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จังหวัดสระบุรี ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

135 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

136 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จังหวัดสุรินทร์ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

137 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จังหวัดสุรินทร์ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

138 โรงเรียนสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

139 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
จังหวัดสุรินทร์

โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์

140 โรงเรียนส�าโรงทาบวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

141 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 2557116



ล�ำดบัท่ี หน่วยงำนที่เข้ำร่วม (ภำยใน) กิจกรรม/โครงกำรที่ร่วมจัด

1 ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ • โครงการอบรม ผูบ้รหิารงานยุติธรรมระดบัต้น (บธต.)
• โครงการ การบ่มเพาะผู้ประกอบการซอฟต์แวร์
  เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
• โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ
  แข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม (ECIT) ปีงบประมาณ 2557
• โครงการวิจัยและพัฒนาระบบ E-Testing
  ส่วนการบริหารจัดการการทดสอบ ณ สนามสอบ
• อบรม หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาและ
  การตัดสินใจเพื่อการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ
• อบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
  และงานบ�ารุงรักษาด้วย TPM

2 ส�านักวิชาเทคโนโลยีสังคม • โครงการอบรม ผู้บรหิารงานยุติธรรมระดบัต้น (บธต.)
• โครงการ การบ่มเพาะผูป้ระกอบการซอฟต์แวร์
   เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง
• อบรม หลกัสตูร เตรียมสอบ TOEIC

3 ส�านักวิชาพยาบาล • โครงการอบรม ผู้บริหารงานยุติธรรม
  ระดับต้น (บธต.)

4 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา • โครงการอบรม ผู้บริหารงานยุติธรรม
  ระดับต้น (บธต.)
• อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
  “การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress และ
  การสร้างฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วย MySQL”

5 ส�านักวิชาแพทยศาสตร์ • หน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท�างาน
• อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

6 ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร • อบรม หัวข้อ “เทคนิคการประเมินอายุการเก็บ
  ของผลิตภัณฑ์นม”
• อบรมหลักสูตร “การจัดการ ดิน น�า้ ปุ๋ย
  เพื่อการเพิ่มผลผลิตมันส�าปะหลัง” และ
  “การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิ”

117เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 2557



ล�ำดับท่ี หน่วยงำนที่เข้ำร่วม (ภำยนอก) กิจกรรม/โครงกำรที่ร่วมจัด

1 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : สกอ. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

2 กรมทรัพย์สินทางปัญญา • การพัฒนาเพื่อยกระดับผู้ประกอบการโดยใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนาธุรกิจ ตามโครงการ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อ
การค้าและการลงทุน ส�าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
• การประกวดพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม 
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
ในการเข้าสู่ตลาด ส�าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

3 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ด�าเนินกิจกรรมโครงการด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การส่งเสริมผู้ประกอบการ

4 ส�านักงานจังหวัดนครราชสีมา ประสานงานและด�าเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา

5 ส�านักงานส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ ด�าเนินกิจกรรมโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

6 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 
มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน, มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 
วิทยาลัยนครราชสีมา

ประสานงานและด�าเนินโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริม
ผู้ประกอบการ

7 ส�านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประสานงานและด�าเนินโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริม
ผู้ประกอบการ และการวิจัยและพัฒนา

8 นายกสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ
และอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทยเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

9 ผู้อ�านวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทยเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

10 รองเลขาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทยเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

11 ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนงานกลาง ส�านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทยเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

12 ผู้อ�านวยการฝ่าย ก�ากับดูแลสถาบันวิทยาการ ส�านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทยเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

13 ผู้อ�านวยการฝ่าย ก�ากับดูแลฝ่ายบริหารธุรกิจ ศูนย์บริหาร
จัดการเทคโนโลยี ส�านักงานกลาง

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทยเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

งำนปรับแปลง ถ่ำยทอดและพัฒนำเทคโนโลยี

เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 2557118



ล�ำดับท่ี หน่วยงำนที่เข้ำร่วม (ภำยนอก) กิจกรรม/โครงกำรที่ร่วมจัด

14 ผู้อ�านวยการฝ่าย ก�ากับดูแลฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (iTAP) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
ส�านักงานกลาง

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทยเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

15 ผู้จัดการโครงการ iTAP เครือข่าย สวทช.ภาคเหนือ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทยเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

16 ผู้จัดการโครงการ iTAP เครือข่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทยเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

17 ผู้จัดการโครงการ iTAP เครือข่าย - มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทยเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

18 ผู้จัดการโครงการ iTAP เครือข่าย - มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทยเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

19 ผู้จัดการโครงการ iTAP เครือข่าย - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทยเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

20 ผู้จัดการโครงการ iTAP เครือข่ายภาคตะวันออก - สถาบัน
ไทย-เยอรมัน

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทยเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

21 ผู้จัดการโครงการ iTAP เครือข่าย - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทยเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

22 ผู้จัดการโครงการ iTAP เครือข่าย - มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทยเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

23 ผู้จัดการโครงการ iTAP เครือข่าย - มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทยเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

24 ผู้จัดการโครงการ iTAP เครือข่าย - มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทยเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

119เทคโนธานี
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รายละเอียดการอบรมสัมมนา
และกิจกรรมต่างๆ  

เทคโนธานี
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• งานบุคคล
• งานบริการวิชาการแก่สังคม

• งานปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี

121เทคโนธานี
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งำนบุคคล

การอบรมสัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ

ล�าดบั
ที่

หัวข้อที่เข้าอบรม วัน / เดือน / ปี สถานที่
บุคลากรมีส่วนร่วม 

(คน)
หน่วยงานที่จัด

1 สัมมนาและศึกษาดูงาน     
ประจ�าปีงบประมาณ 2557

20 และ 22 - 24 
ก.ค. 2557

เทคโนธานี และ
จังหวัดระยอง

82 งานทรัพยากร
มนษุย์ เทคโนธานี

งำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม

1. ด้านการอบรม / สัมมนา

ล�าดบั
ที่

ชือ่โครงการ / หลักสูตร วนัท่ีด�าเนินการ กลุม่เป้าหมาย
จ�านวนผู้เข้าอบรม 

(คน)
ระดับคะแนน

ความพงึพอใจ

1.1 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

1 อบรมหลักสูตร ผู้บริหารงาน
ยุติธรรมระดับต้น (บธต.) รุ่นที่ 15

31 มี.ค. – 7 พ.ค. 
2557

ข้าราชการใน
สังกัด กระทรวง
ยุติธรรม

100 4.00

2 อบรมหลักสูตร ผู้บริหารงาน
ยุติธรรมระดับต้น (บธต.) รุ่นที่ 16

30 มิ.ย. – 24 
ก.ค. 2557

ข้าราชการใน
สังกัด กระทรวง
ยุติธรรม

80 4.00

3 สอบวัดระดับความรู้ TOEIC ตลอดปี 2557 นักเรียน นักศึกษา 
บุคลากร และ
ผู้สนใจทั่วไป

490 4.10

4 อบรมคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

2557 บุคลากรในภาค
อุตสาหกรรม

30 4.25

5 จัดอบรมหลักสูตร“การจัดท�า
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 
14001 : 2004”

• รุ่นที่ 1
26 – 27 ต.ค. 2557

• รุ่นที่ 2
1 – 2 ก.พ. 2557

นักศึกษา และ
ผู้สนใจทั่วไป

112 4.23

6 การจัดท�าระบบบริหารงาน
คุณภาพและการตีความ 
ISO9001 : 2008

• รุ่นที่ 1
22 ต.ค. – 13 พ.ย. 2556

• รุ่นที่ 2 
1 – 26 ก.พ. 2557

นักศึกษา และ
ผู้สนใจทั่วไป

141 4.10

7 การตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมี
ระบบโดยอาศัยเทคนิคทางด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการ (ซีเกท)

31 ม.ค. 2557 บุคลากรบริษัท ซี
เกท (ประเทศไทย) 
จ�ากัด

31 4.04

8 จัดอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท�างาน 
ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 1  

19 – 20 ก.พ. 
2557

บุคลากรในภาค
อุตสาหกรรม

54 4.15

เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 2557122



ล�าดบั
ที่

ชือ่โครงการ / หลักสูตร วนัท่ีด�าเนินการ กลุม่เป้าหมาย
จ�านวนผู้เข้าอบรม 

(คน)
ระดับคะแนน

ความพงึพอใจ

9 จัดอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท�างาน 
ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2  

26 – 27 ก.พ. 
2557

บุคลากรในภาค
อุตสาหกรรม

54 4.15

10 เตรียมสอบ TOEIC 1 - 6 ก.ย. 2557 นกัศึกษา/บคุลากร 35 4.25

11 เทคนิคการประเมินอายุการเก็บ
ของผลิตภัณฑ์นม

18 ต.ค. 2556 บุคลากรบริษัท
3 เอ็ม ประเทศไทย 
จ�ากัด

45 4.16

12 ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น 
(บธต.) รุ่นที่ 15

31 ม.ีค. – 7 พ.ค. 
2557

ข้าราชการสังกัด
กระทรวงยุติธรรม

100 4.15

13 ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น 
(บธต.) รุ่นที่ 16

30 ม.ิย. – 24 ก.ค.
2557

ข้าราชการสังกัด
กระทรวงยุติธรรม

80 4.25

1.2 โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 การบ่มเพาะผู้ประกอบการ
ซอฟต์แวร์เขตภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่าง ด�าเนินการร่วมกับ
ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน)

ก.ย. 2556 – ส.ค. 
2557

นักศึกษา และผู้
สนใจทั่วไปที่มี
ความพร้อมในการ
ก่อตั้งธุรกิจ

20 4.56

2 พัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม (ECIT)

ม.ค. - ก.ค. 2557 เจ้าของธุรกิจ 
SMEs

25 4.25

3 วิจัยและพัฒนาระบบ E-Testing 
ส่วนการบริหารจัดการทดสอบ
ณ สนามสอบ

30 ก.ย. -  27 ม.ค. 
2557

บุคลากร
ทางการศึกษา

153 4.25

ล�าดบั
ที่

ชือ่โครงการ / หลกัสตูร วันทีด่�าเนินการ กลุม่เป้าหมาย
จ�านวนผูเ้ข้าอบรม 

(คน)
ระดบัคะแนน

ความพงึพอใจ

โครงการพัฒนาความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

1 หลักสูตร “ทักษะการสื่อสารภาษา
อังกฤษเพื่อการศึกษาต่อใน AEC”

18 มิ.ย. – 21 ก.ย. 
2557

นักศึกษา มทส. 15 4.25

2 หลักสูตร “ภาษาอังกฤษส�าหรับ
ปฏิบัติงานใน AEC” 

1 - 6 ก.ย. 2557 นักศึกษาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจและ 
การท่องเที่ยว
นครราชสีมา

30 4.45

3 หลักสูตร “ทักษะการสื่อสารภาษา
อังกฤษในการปฏิบัติงานขั้นสูง”

16 มิ.ย. - 18 ก.ค. 
2557

นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป 

23 4.33

4 หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารใน AEC ส�าหรับผู้ปฏิบัติ
งานในสถานศึกษา”

18 - 19 ก.ย. 
2557

ผู้บริหารและ
ครู สังกัด สพป.
นม.เขต 5 

60 3.98

123เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 2557



5 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษหลักสูตร “ภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสารใน AEC 
ส�าหรับบุคลากร”

5 ส.ค. - 4 ก.ย. 
2557

นักศึกษา มทส. 28 4.45

6 โครงการเสริมทักษะความรู้เรื่อง
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์กับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

15 ก.ย. 2557 เกษตรกร 100 4.12

7 โครงการเสริมทักษะความรู้เรื่อง
ทรัพย์สินทางปัญญากับการก้าว
สู่ AEC

10 - 14 มี.ค. 
2557

นักศึกษา 100 4.32

ศูนย์กำรเรียนรู้เพื่อสังคม

1. ด้านบริการค่ายเยาวชน

ล�าดับ
ที่

ชื่อโครงการ / หลักสูตร วันที่ด�าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย จ�านวนผู้เข้าอบรม 
(คน)

ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ

1 ค่ายวิชาการฯ โรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัย (school in school)
ม.1 - 3

2 - 4 ต.ค. 2556 นักเรียน 96 4.32

2 ค่ายวิชาการฯ โรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัย (พวค.) ม.4 - 5

2 - 6 ต.ค. 2556 นักเรียน 57 4.49

3 ค่ายวิชาการฯ โรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัย (คู่ขนาน School) ม.1

7 - 9 ต.ค. 2556 นักเรียน 38 4.64

4 ค่ายวิชาการ ฯ
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.5

12 - 14 ต.ค. 
2556

นักเรียน 56 4.16

5 ค่ายวิชาการ ฯ
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ม.4

11 - 15 ต.ค. 
2556

นักเรียน 39 4.70

6 ค่ายโอลิมปิกวิชาการ
ค่าย 1/2556

14 - 25 ต.ค. 
2556

นักเรียน 118 4.42

7 ค่ายวิชาการฯ ส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 
(สุรินทร์) ม.2 - 3

10 - 14 ต.ค. 
2556

นักเรียน 42 4.48

8 ค่ายวิชาการ ฯ
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.6

14 - 15 ต.ค. 
2556

นักเรียน 36 4.59

9 ค่ายวิชาการฯ ส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 
(ชัยภูมิ) ม.2 - 3

15 - 21 ต.ค. 
2556

นักเรียน 49 4.57

10 ค่ายวิชาการ ฯ
โรงเรยีนพนมดงรักวิทยา ม.1, ม.4

4 - 6 พ.ย. 2556 นักเรียน 67 4.63

11 ค่ายวิชาการฯ โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย ม.5

19 พ.ย. 2556 นักเรียน 136 4.49

12 ค่ายวิชาการฯ โรงเรียนสุขานารี 18 - 29 พ.ย. 
2556

นักเรียน 1,083 4.38

เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 2557124



ล�าดับ
ที่

ชื่อโครงการ / หลักสูตร วันที่ด�าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย จ�านวนผู้เข้าอบรม 
(คน)

ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ

13 ค่ายปฏิบัติการโรงเรียน
ราชสีมาวิทยาลัย ม.3

27 พ.ย. 2556 - 
29 ม.ค. 2557

นักเรียน 41 4.23

14 ค่ายวิชาการ ฯ
โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3

30 พ.ย. 2556 นักเรียน 68 4.54

15 ค่ายวิชาการ ฯ
โรงเรียนพรหมานุสรณ์ ม.5

12 - 14 ธ.ค. 
2556

นักเรียน 152 4.67

16 ค่ายวิชาการ ฯ
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.4 - 6

16 - 20 ธ.ค. 
2556

นักเรียน 72 4.29

17 ค่ายวิชาการ ฯ
โรงเรียนปากช่อง ม.1- 3

10 - 12 ม.ค. 
2557

นักเรียน 102 4.33

18 ค่ายวิชาการฯ โรงเรียนเสาไห้วิมล
วิทยานุกูล

23 - 24 ม.ค. 
2557

นักเรียน 29 4.41

19 ค่ายวิชาการฯ โรงเรยีนศีขรภมูพิสิยั
และโรงเรียนสังขะ ม.1 - 2 และ ม.4

17 ม.ค. - 11 
ก.พ. 2557

นักเรียน 227 4.55

20 ค่ายวิชาการ ฯ โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยมุกดาหาร ม.5

5 - 7 ก.พ. 2557 นักเรียน 140 4.46

21 ค่ายวิชาการ ฯ โรงเรียนประสาท
วิทยาคารม.1 - 3 และ ม.5 - 6

17 - 26 ก.พ. 
2557

นักเรียน 217 4.52

22 ค่ายวิชาการ ฯ
โรงเรียนสิรินธร ม.5

22 - 23 ก.พ. 
2557

นักเรียน 105 4.28

23 ค่ายวิชาการ ฯ
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1

24 - 26 ก.พ. 
2557

นักเรียน 79 4.28

24 ค่ายวิชาการ ฯ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 และ ม.4

3 - 7 มี.ค. 2557 นักเรียน 60 4.49

25 ค่ายวิชาการ ฯ โรงเรียนบุรีรัมย์
พิทยาคม ม.1 - 3

8 - 10 มี.ค. 2557 นักเรียน 100 4.21

26 ค่ายวิชาการ ฯ โรงเรียนนวมินทรา
ชินูทิศ บดินทรเดชา ม.4 - 5

10 - 12 มี.ค. 
2557

นักเรียน 54 4.30

27 ค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 
2/2556

9 - 21 มี.ค. 2557 นักเรียน 74 4.55

28 ค่ายวิชาการฯ โรงเรียนอุบลรัตน
ราชกัญญา ราชวิทยาลัย ม.1 - 3

17 - 19 มี.ค. 
2557

นักเรียน 95 4.61

29 ค่ายวิชาการฯ โรงเรียนพนมดงรัก
วิทยา ม.1 และ ม.4

24 - 26 มี.ค. 
2557

นักเรียน 47 4.63

30 ค่ายวิชาการฯ โรงเรียนส�าโรงทาบ
วิทยาคม ม.1 และ ม.4

31 มี.ค. - 4 เม.ย. 
2557

นักเรียน 58 4.78

31 ค่ายวิชาการฯส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
(ชัยภูมิ)

2 - 6 เม.ย. 2557 นักเรียน 29 4.70

32 ค่ายวิชาการ ฯ โรงเรียนบุรีรัมย์
พิทยาคม ม.5 - 6

12 - 16 พ.ค. 
2557

นักเรียน 56 4.39

125เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 2557



ล�าดับ
ที่

ชื่อโครงการ / หลักสูตร วันที่ด�าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย จ�านวนผู้เข้าอบรม 
(คน)

ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ

33 ค่ายวิชาการ ฯ
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.5

11 - 16 พ.ค. 
2557

นักเรียน 55 4.56

34 ค่ายวิชาการ ร.ร.ศีขรภูมิพิสัย
และร.ร.สังขะ ม.1 - 5

15 - 30 มิ.ย. 
2557

นักเรียน 374 4.56

35 ค่ายปฏิบัติการ
โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 - 6

5 - 6, 19 - 20, 
26 ก.ค. และ 2 

ส.ค. 2557

นักเรียน 450 4.50

36 ค่ายวิชาการฯ โรงเรียนสิรินธร 3 - 5 ก.ค. 2557 นักเรียน 132 4.30

37 ค่ายวิชาการ ฯ
โรงเรียนปากช่อง ม.4 - 5

17 - 19 ก.ค. 
2557

นักเรียน 57 4.55

38 ค่ายวิชาการ ฯ
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

19 - 24 ก.ค. 
2557

นักเรียน 69 4.48

39 ค่ายปฏิบัติการโรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

31 ก.ค. - 1 ส.ค. 
2557

นักเรียน 73 4.16

40 ค่ายวิชาการ ฯ
โรงเรียนปากช่อง ม.1 - 3

1 - 3 ส.ค. 2557 นักเรียน 95 4.72

41 ค่ายวิชาการ ฯ โรงเรียน
ประสาทวิทยาคาร ม.1 - 3, 6

4 - 7, 13 - 19 
ส.ค. 2557

นักเรียน 139 4.69

42 ค่ายวิชาการ ฯ โรงเรียน
ประสาทวิทยาคาร ม.1 - 3, 6

4 - 7, 13 - 19 
ส.ค. 2557

นักเรียน 139 4.69

43 จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วม
โครงการโอลิมปิกวิชาการค่าย 
1/2557 **

30 - 31 ส.ค. 
2557

นักเรียน 4,146** -

44 ค่ายวิชาการ ฯ โรงเรยีนสตรชียัภูมิ 1 - 5 ก.ย. 2557 นักเรียน 147 4.59

45 ค่ายวิชาการ ฯ
โรงเรียนพระนารายณ์ จ.ลพบุรี

9 - 11 ก.ย. 2557 นักเรียน 506 4.27

46 ค่ายวิชาการ ฯ
โรงเรียนนางรอง ม.2

12 - 13 ก.ย. 
2557

นักเรียน 32 4.42

47 ค่ายวิชาการ ฯ
โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 - 3

19 - 20 ก.ย. 
2557

นักเรียน 76 4.59

48 ค่ายวิชาการ ฯ
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 - 3

25 ก.ย. - 2 ต.ค. 
2557

นักเรียน 90 4.66

49 ค่ายวิชาการ ฯ
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 - 2

28 - 30 ก.ย. 
2557

นักเรียน 173 4.44

รวมทั้งสิ้น 6,229** 4.48

หมายเหตุ ** ไม่รวมนักเรียนที่เข้าร่วมสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการค่าย 1/2557 จ�านวน 4,146 คน

เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 2557126



2. ด้านบริการเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้สิรินธร

ล�าดับ
ที่

ชื่อโครงการ / หลักสูตร วันที่ด�าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย
จ�านวนผู้เข้า
อบรม (คน)

ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ

2.1 การให้บริการเยี่ยมชมเมืองจราจรจ�าลอง

1 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 31 ต.ค. 
2556

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

473 4.41

2 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 30 พ.ย. 
2556

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

2,193 4.44

3 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 31 ธ.ค. 
2556

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

676 4.84

4 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 31 ม.ค. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

12,705 4.58

5 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 28 ก.พ. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

958 4.47

6 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 31 มี.ค. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

379 4.57

7 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 30 เม.ย.
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

42 4.65

8 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 31 พ.ค. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

- -

9 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 30 มิ.ย. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

398 4.36

10 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 31 ก.ค. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

599 3.75

11 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 31 ส.ค. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

1,025 4.68

12 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 30 ก.ย. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

1,693 4.75

2.2 การให้บริการเยี่ยมชมอุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ

1 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 31 ต.ค. 
2556

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

696 4.46

2 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 30 พ.ย. 
2556

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

2,516 4.57

3 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 31 ธ.ค. 
2556

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

945 4.64

4 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 31 ม.ค. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

12,971 4.61

5 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 28 ก.พ. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

1,472 4.58

6 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 31 มี.ค. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

521 4.56

127เทคโนธานี
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ที่

ชื่อโครงการ / หลักสูตร วันที่ด�าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย
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7 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 30 เม.ย.
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

140 4.69

8 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 31 พ.ค. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

124 4.58

9 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 30 มิ.ย. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

449 4.60

10 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 31 ก.ค. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

862 4.68

11 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 31 ส.ค. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

1,500 4.69

12 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 30 ก.ย. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

2,270 4.65

2.3 การให้บริการเยี่ยมชมห้องไทยศึกษานิทัศน์

1 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 31 ต.ค. 
2556

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

71 3.59

2 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 30 พ.ย. 
2556

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

1,405 4.47

3 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 31 ธ.ค. 
2556

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

5 3.15

4 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 31 ม.ค. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

12,150 4.23

5 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 28 ก.พ. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

914 4.60

6 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 31 มี.ค. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

256 4.58

7 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 30 เม.ย.
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

99 4.39

8 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 31 พ.ค. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

- -

9 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 30 มิ.ย. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

605 4.33

10 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 31 ก.ค. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

769 4.72

11 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 31 ส.ค. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

606 4.61

12 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 30 ก.ย. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

1,592 4.65

2.4 การให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ

1 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 31 ต.ค. 
2556

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

349 4.47

เทคโนธานี
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2
ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 30 พ.ย. 
2556

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

561 4.41

3 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 31 ธ.ค. 
2556

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

4 -

4 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 31 ม.ค. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

12,150 4.23

5 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 28 ก.พ. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

1,032 4.65

6 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 31 มี.ค. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

246 4.52

7 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 30 เม.ย.
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

74 4.35

8 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 31 พ.ค. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

6 -

9 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 30 มิ.ย. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

115 4.51

10 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 31 ก.ค. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

519 4.69

11 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 31 ส.ค. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

1,559 4.22

12 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 30 ก.ย. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

1,536 4.66

2.5 การให้บริการเยี่ยมชมอาคารกาญจนาภิเษก

1 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 31 ต.ค. 
2556

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

363 -

2 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 30 พ.ย. 
2556

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

- -

3 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 31 ธ.ค. 
2556

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

- -

4 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 31 ม.ค. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

12,050 4.44

5 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 28 ก.พ. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

630 4.46

6 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 31 มี.ค. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

143 4.68

7 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 30 เม.ย.
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

26 4.60

8 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 31 พ.ค. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

5 -

9 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 30 มิ.ย. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

288 4.67

129เทคโนธานี
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ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ

10 ให้บริการเยี่ยมชม
และกิจกรรมส่งเสริมความรู้

1 – 31 ก.ค. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

491 4.25

11 ให้บริการเยี่ยมชม
และกิจกรรมส่งเสริมความรู้

1 – 31 ส.ค. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

1,214 4.84

12 ให้บริการเยี่ยมชม
และกิจกรรมส่งเสริมความรู้

1 – 30 ก.ย. 
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา / 
บุคคลทั่วไป

1,307 4.49

2.6 โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด�ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี (อพ.สธ.- มทส.)

1 ประกาศพ้ืนทีป่กปักพนัธกุรรมพืช
ภายในพื้นที่ มทส.

ประกาศ ณ วันที่ 
16 มิ.ย. 2557

พืน้ทีภ่ายใน มทส.จ�านวน 419 ไร่
แบ่งเป็น 6 พื้นที่ (6AA)

- -

2 การศึกษาความหลากหลายของ
เชื้อราในดินและสารต้านจุลชีพ
ที่เชื้อราสร้างจากดินบริเวณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1 ต.ค. 2556 – 
30 ก.ย. 2557

พื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

- -

3 จัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ 1 ต.ค. 2556 – 
30 ก.ย. 2557

ด�าเนินการก่อสร้าง
เสร็จเรียบร้อย

- -

4 กิจกรรมปลูกขยายพันธุ์พืชสี  
พืชอาหาร และพืชสมุนไพรและ
กิจกรรมติดป้ายชื่อพรรณไม้
บริเวณสวนพฤกษศาสตร์

19 กย. 2557 คณาจารย์ บคุลากร 62 -

5 การอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืช
วงศ์ขิงที่หายากและที่มีคุณค่า
ทางเศรษฐกิจ

1 ต.ค. 2556 – 
30 ก.ย. 2557

พื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

- -

6 การจัดท�าเว็บไซต์โครงการ 
อพ.สธ.- มทส.

1 ต.ค. 2556 – 
30 ก.ย. 2557

http://rspg.sut.ac.th - -

7 กิจกรรมจัดกิจกรรมในงาน
ประชมุวิชาการ “ทรัพยากรไทย : 
น�าสิ่งดีงามสู่ตาโลก” ระหว่าง
วันที ่20 - 26 ธันวาคม 2556  ณ
เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์  
จ.กาญจนบุรี

20 - 26 ธ.ค.
2556

นักศึกษา / บุคลากร / บุคคล
ทั่วไป

12,000 4.52

8 ประชุมคณะกรรมการด�าเนิน
งานโครางการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (อพ.สธ.- มทส.)

30 ม.ค. 2557 คณะกรรมการโครงการ
อพ.สธ.-มทส.

18 -

9 จัดฝึกอบรมเทคนิคการวาด
ภาพทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้น

8 – 10 ส.ค. 
2557

นักศึกษา / บุคลากร / บุคคล
ทั่วไป

47 4.56

เทคโนธานี
รายงานประจ�าปี 2557130



10 กิจกรรมปลูกพันธุ์ ไม้สีประจ�า
พระองค์ (สีม่วง) เพื่อเตรียม
เฉลิมฉลองในวโรกาสสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีพระชนมายุ 60 
พรรษา ในปี 2558

4 ก.ย. 2557 อาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา 110 -

12 สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทาง
การสนองพระราชด�าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

16  ก.ย. 2557 สมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
จ�านวน 17 สถาบันการศึกษา

27 -

งำนปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยี

1. การจัดอบรม / สัมมนาเชงิปฏิบัติการ

ล�าดับที่ ชื่อโครงการ / หลักสูตร วันที่ด�าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย จ�านวนผู้เข้าอบรม 
(คน)

ระดับคะแนนความ
พึงพอใจ

1 อบรมหลักสูตรความรู้ด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญากับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์

25 และ 28 ม.ค. 
2557

นักศึกษา / บคุลากร 
/ บุคคลทั่วไป /
ผู้ประกอบการ

130 4.49

2 อบรมหลักสูตรการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม
และประกวดระดับภูมิภาค

6 – 10 ก.พ. 2557 ผู้ประกอบการ 30 4.75

3 การเลี้ยงและการจัดการปลานิล
เชิงพาณิชย์

16 - 18 ก.ค. 
2557

นักศึกษา/
เกษตรกร/
ผู้ประกอบการ/
บุคคลทั่วไป

58 4.27

4 โครงการสร้างสรรค์งายวิจัยสู่เชิง
พาณิชย์ “Research to Mar-
ket-R2M” (Workshop)

15 - 17 ส.ค. 
2557

นักศึกษา 45 -

5 โครงการสร้างสรรค์งายวิจัยสู่เชิง
พาณิชย์ “Research to Mar-
ket-R2M” (Boot Camp)

26 - 28 ก.ย. 
2557

นักศึกษา 15 -

6 การจัดกิจกรรมการบรรยาย
พิเศษเรื่องการสร้างความตระหนัก
ในการเป็นผู้ประกอบการกิจการ
เพื่อสังคม

19 ก.ย. 2557 นักศึกษา 110 คน -

7 การจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ
เรื่องแนวคิดการก่อตั้ง Co-work-
ing Space และการบริหารจัดการ
กิจการให้ธุรกิจด�าเนินได้

30 ก.ย. 2557 นักศึกษา 20 คน -

8 กิจกรรม Doดี SE Day 24 ก.ย. 2557 นักศึกษา บุคลากร 500 คน -
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2. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และบริการอื่น ๆ

ล�าดับที่ ชื่อโครงการ / หลักสูตร วันที่ด�าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย จ�านวนผู้รับบริการ 
(คน)

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
“การประเมินมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจของโครงการ iTAP”

7 - 8 ก.ค. 2557 เจ้าหน้าที่ iTAP ภาคอีสาน
และเจ้าหน้าที่ สวทช.

20

2 อบรมหลักสูตร นักส่งเสริม
มือทอง

19 ก.พ. 2557 เจ้าหน้าที่ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
ภาคอีสาน

40

3 สัมมนาเชิงประชาสัมพันธ์และ
เยี่ยมชมดูงาน (Focus Group 
Meeting) ภายใต้โครงการ PUM 
(Netherlands Senior Experts)

10 มี.ค. 2557 เจ้าหน้าที่ iTAP สวทช เจ้าหน้าที่ 
สวทช. ผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ
จาก Netherland

20

4 กิจกรรมศึกษาดูงานและเสาะหา
เทคโนโลยีในต่างประเทศ ด้าน
อุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์และ
อุตสาหกรรมเกษตรปลอดภัย

27 - 31 ก.ค. 
2557

ผู้ประกอบการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่
หน่วยงานภาครัฐ

35

5
แถลงข่าว เปิดตัว ชุดเฟอร์นิเจอร์
ผลิตภัณฑ์ใหม่ “ฮาวายไทย” 
นวตักรรมใหม่ จากกล่ินสมนุไพร
สู่เส้นหวายเทียม

29 ก.ค. 57 ผู้ประกอบการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่
หน่วยงานภาครัฐ ผู้สื่อข่าว
และผู้สนใจทั่วไป

100

6 ออกบูธประชาสัมพันธ์ในงาน 
“SMEs...วิธีท�าเงิน” 

30 ก.ค. 57 ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้สื่อข่าว และผู้สนใจทั่วไป

500

7 NRU Summit III 31 ก.ค. - 1 ส.ค. 
2557

นักเรียน นักศึกษานักวิจัย และ
บุคลากรทางการศึกษา

1,000

8 Thailand research Expo 
2014

7 - 11 ส.ค. 2557 นักเรียน นักศึกษานักวิจัย
และบุคคลทั่วไป

1,200

3. การให้ค�าปรึกษาด้านเทคโนโลยี โดยผู้เชี่ยวชาญ (ส�าหรับกลุ่มผู้ประกอบการ, SMEs)

ล�าดับที่ ชื่อโครงการ / หลักสูตร วันที่ด�าเนินการ สถานที่จัด ผู้รับบริการ

1 ให้ค�าปรึกษาด้านการบริหารองค์กร
และการวางโครงสร้างองค์กร

3 ธ.ค. 2556 อาคารสุรพัฒน์ 1 
มทส.

ZNA Solution

2 ให้ค�าปรึกษาการวางแผนการตลาด
และการสร้างแบรนด์

28 พ.ย. 2556 ร.ร.โคราปุระ อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา

ZNA Solution

3 การให้ค�าปรึกษาผลิตภัณฑ์คั่วหมี่โคราช 10 มี.ค. 2557 จ.นครราชสีมา ผู้ประกอบการ

4 การให้ค�าปรึกษาผลิตภัณฑ์ชาแยมองุ่น 20 มี.ค. 2557 จ.นครราชสีมา ผู้ประกอบการ

5 การให้ค�าปรึกษาผลิตภัณฑ์ไซรัปองุ่น 20 มี.ค. 2557 จ.นครราชสีมา ผู้ประกอบการ

6 การให้ค�าปรึกษาผลิตภัณฑ์แหนมเห็ด
นภาชาววัง

20 มี.ค. 2557 จ.นครราชสีมา ผู้ประกอบการ

7 การให้ค�าปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ้าหมักโคลน

23 มี.ค. 2557 จ.นครราชสีมา ผู้ประกอบการ

เทคโนธานี
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ล�าดับที่ ชื่อโครงการ / หลักสูตร วันที่ด�าเนินการ สถานที่จัด ผู้รับบริการ

8 ให้ค�าปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ 23 มี.ค. 2557 อาคารสุรพัฒน์ 1 
มทส.

Chokchai Mushroom

9 การให้ค�าปรึกษาการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์บ๊ะจ่าง

24 มี.ค. 2557
6, 14 และ 20 พ.ค. 

2557

จ.นครราชสีมา ผู้ประกอบการ

10 การให้ค�าปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์
วรรณพริกแกง

28 มี.ค. 2557 จ.นครราชสีมา ผู้ประกอบการ

11 ให้ค�าปรึกษาด้านการตลาด,
ออกแบบบรรจุภัณฑ์

29 มี.ค. 2557 บ้านไร่ธีระวงศ์ อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา

D-Snow

12 การให้ค�าปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผงไหมซิริซิน

24 เม.ย. และ 13 ม.ิย. 
2557

จ.สระบุรี ผู้ประกอบการ

13 การให้ค�าปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์
น�้าผึ้งผสมมะนาวเข้มข้น

30 เม.ย. 2557 จ.นครราชสีมา ผู้ประกอบการ

14 ลงพื้นที่ให้ค�าปรึกษาด้านการตลาด
และการออกแบบฉลากปิดบรรจุภัณฑ์

22 พ.ค. 2557 อ. เมือง 
จ.นครราชสีมา

D-Snow

15 การออกแบบร้าน packaging
และช่องทางการจัดจ�าหน่าย

22 พ.ค. 2557 อาคารสุรพัฒน์ 1 
มทส.

Chokchai Mushroom

16 กิจกรรมให้ค�าปรึกษาด้านการพัฒนา
แอปพลิเคชั่นและการตลาด

22 พ.ย. 2557 กรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการ“ระบบอู่
ซ่อมรถบนสมาร์ทโฟน”

17 การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)

9 ม.ค. 2557 จ.นครปฐม บจก. กรุงเทพสเต็มเซลล์

18 การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)

14 ม.ค. 2557 จ.นครราชสีมา บจก. ตลาดเซฟวัน

19 การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)

20 ม.ค. 2557 จ.นครปฐม บจก. กรุงเทพสเต็มเซลล์

20 การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)

17 ม.ค. 2557 จ.นครราชสีมา บจก. ไทยซิลค์โปรดัคส์

21 การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)

21 ม.ค. 2557 จ.นครราชสีมา บจก. วิลเลจฟาร์ม

22 การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)

3 ก.พ. 2557 จ.สุพรรณบุรี บจก.เฟอร์โร
คอนสตรัคชั่น โปรดักส์

23 การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)

21 ก.พ. 2557 จ.สมุทรสงคราม บจก.เอเชียติค 
อุตสาหกรรมเกษตร

24 การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)

20 ก.พ. 2557 กรุงเทพมหานคร บจก.โพลีเวิลด์

25 การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)

5 มี.ค. 2557 กรุงเทพมหานคร หจก.ทีปพิพัฒน์

26 การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)

5 ก.พ. 2557 จ.นครราชสีมา บจก.อี.พี.แอล. 1111
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ล�าดับที่ ชื่อโครงการ / หลักสูตร วันที่ด�าเนินการ สถานที่จัด ผู้รับบริการ

27 การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)

7 ก.พ. 2557 จ.ระยอง บจก.โกรเวล แอบเบรซีพ
และไทยมอเตอร์เชน

28 การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)

11 ก.พ. 2557 จ.นครราชสีมา บจก.วิลเลจ ฟาร์ม

29 การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)

10 มี.ค. 2557 จ.นครราชสีมา บจก.แดรี่โฮม

30 การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)

12 มี.ค. 2557 จ.เชียงใหม่ บจก.สันติภาพ
(เชียงใหม่1988)

31 การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)

3 ก.ค. 2557 จ.นครราชสีมา บจก.ฟลอร่าพาร์ค

32 การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)

15 ก.ค. 2557 จ.นครราชสีมา หจก.ไหมพันปี

33 การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)

21 ก.ค. 2557 จ.นครนายก บจก.มิตรใหม่ฟาร์ม

34 การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)

7 ส.ค. 2557 จ.นครปฐม บจก.คิวพลัส ฟู๊ดส์

35 การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)

29 ส.ค. 2557 กรุงเทพมหานคร บจก.บางขุนเทียน
บิลเลียด

36 การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)

1 ก.ย. 2557 จ.เชียงราย บจก.ไทซีเอ็มเอส

37 การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)

4 ก.ย. 2557 จ.สงขลา หจก.ต�าราเอก

38 การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)

10 ก.ย. 2557 จ.สมุทรปราการ บจก.อาร์เอซี แทนเนอร์

39 การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)

25 ก.ย. 2557 จ.นครปฐม บจก.แอร์ออคิด

40 การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)

26 ก.ย. 2557 จ.สมุทรสาคร สหกรณ์การเกษตร
บ้านแพ้ว

4. การให้ค�าปรึกษาเชิงลึก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ล�าดับ
ที่

ชื่อโครงการ / หลักสูตร วันที่ด�าเนินการ สถานที่จัด กลุ่มเป้าหมาย

1 ลงพื้นที่ให้ค�าปรึกษาด้านการสร้างโรงเรือน
เพื่อขอ อย.

29 ต.ค. 2556 บ้านไร่ธีระวงศ์ อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา

บ้านไร่ธีระวงศ์

2 ลงพื้นที่ให้ค�าปรึกษาด้านการจัดเตรียมสถาน
ที่เพื่อขอ อย.

3 ธ.ค. 2556 บ้านไร่ธีระวงศ์ อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา

บ้านไร่ธีระวงศ์

3 ลงพื้นที่ให้ค�าปรึกษาการจัดเตรียมเอกสาร
เพื่อขอ อย. และดูสถานที่ผลิต

1 มี.ค. 2557 บ้านไร่ธีระวงศ์ อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา

บ้านไร่ธีระวงศ์

4 ลงพ้ืนทีใ่ห้ค�าปรกึษาด้านวางแผนกระบวนการผลติ
การซื้อเครื่องจักรเพื่อผลิตไอศครีมเมล่อน

24 เม.ย. 2557 บ้านไร่ธีระวงศ์ อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา

บ้านไร่ธีระวงศ์
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ล�าดับ
ที่

ชื่อโครงการ / หลักสูตร วันที่ด�าเนินการ สถานที่จัด ผู้รับบริการ

5 ให้ค�าปรึกษาด้านเทคนิค ทดลองหาสูตร
และสีของน�้าเห็ดที่เหมาะสม

25 เม.ย. 2557 อาคารสุรพัฒน์ 1 
มทส.

Chokchai
Mushroom

6 ลงพื้นที่ให้ค�าปรึกษาการปรับปรุง
กระบวนการผลิตและจัดเตรียมสถานที่
ให้ถกูสขุลกัษณะ เพ่ือขอรบัรองมาตรฐาน อย. 

28 เม.ย. 2557 อ. เมือง 
จ.นครราชสีมา

D-Snow

7 ให้ค�าปรึกษาด้านเทคนิค ทดลองหาสูตร
และสีของน�้าเห็ดเข้มข้นที่เหมาะสม

2 พ.ค. 2557 อาคารสุรพัฒน์ 1 
มทส.

Chokchai
Mushroom

8 ให้ค�าปรึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากเมล่อน คือเมล่อนแช่อิ่ม และน�้าเมล่อน

16 พ.ค. 2557 อาคารสุรพัฒน์1 
มทส.

บ้านไร่ธีระวงศ์

9 ลงพื้นที่ให้ค�าปรึกษาการปรับปรุง
กระบวนการผลิตและจัดเตรียมสถานที่
ให้ถกูสขุลกัษณะ เพ่ือขอรบัรองมาตรฐาน อย.

22 พ.ค. 2557 อ. เมือง 
จ.นครราชสีมา

D-Snow

10 ให้ค�าปรึกษาด้านสถานที่ผลิตไอศครีมเมล่อน 
เพื่อขอรับรองมาตรฐาน อย.

26 พ.ค. 2557 บ้านไร่ธีระวงศ์ อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา

บ้านไร่ธีระวงศ์

11 กิจกรรมการให้ค�าปรึกษาด้านมาตรฐาน
โรงงานเพื่อขอ อย.

29 ส.ค. 2557 จ.บุรีรัมย์ ผู้ประกอบการ
“หน่อไม้บ้านแปรรูป” 

12 กิจกรรมการให้ค�าปรึกษาด้านมาตรฐาน
โรงงานเพื่อขอ อย. ครั้งที่ 2 

10 ต.ค. 2557 จ.นครราชสีมา ผู้ประกอบการ
“หน่อไม้บ้านแปรรูป”

13 กิจกรรมการให้ค�าปรึกษาด้านมาตรฐาน
โรงงานเพื่อขอ อย.

22 ต.ค. 2557 จ.นครราชสีมา ผูป้ระกอบการ “ปลาร้า
ทรงเครือ่งไฮโซ”

14 การด�าเนินโครงการ iTAP 1 ส.ค. 2556 - 31 
ก.ค. 2557

จ.ชัยภูมิ บจก.มิตรผลวิจัย 
พฒันาอ้อยและน�า้ตาล

15 การด�าเนินโครงการ iTAP 15 ก.ย. 2556 - 15 
ก.ย. 2557

จ.นครราชสีมา หจก.ภู่ชมชื่น

16 การด�าเนินโครงการ iTAP 1 ต.ค. 2556 - 31 
ต.ค. 2557

จ.ปราจีนบุรี บจก.ฮาวายอินดัสทรี

17 การด�าเนินโครงการ iTAP 1 ต.ค. 2556 - 31 
มี.ค. 2557

จ.บุรีรัมย์ บจก.ปุ๋ยตรากุญแจ

18 การด�าเนินโครงการ iTAP 1 ต.ค. 2556 - 31 
พ.ค. 2557

จ.บุรีรัมย์ บจก.บุรีรัมย์วิจัย
และพัฒนาอ้อย

19 การด�าเนินโครงการ iTAP 1 พ.ย. 2556 - 30 
ต.ค. 2557

จ.ชลบุรี บจก.ซิลเอร์เลคไวน์
เนอร์รี่

20 การด�าเนินโครงการ iTAP 1 พ.ย. 2556 - 30 
มี.ค. 2557

จ.นครราชสีมา บจก.ธนาภัทร์ ฟู๊ดส์ 

21 การด�าเนินโครงการ iTAP 1 พ.ย. 2556 - 30 
มิ.ย. 2557

จ.สมุทรปราการ บจก.กิจพัฒนา
พิมพ์ย้อม

22 การด�าเนินโครงการ iTAP 1 พ.ย. 2556 - 30 
มิ.ย. 2557

กรุงเทพมหานคร บจก.ไฮเทค ไบโอ

23 การด�าเนินโครงการ iTAP 1 พ.ย. 2556 - 28 
ก.พ. 2557

จ.นครราชสีมา บจก.วิลเลจ ฟาร์ม
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ล�าดับ
ที่

ชื่อโครงการ / หลักสูตร วันที่ด�าเนินการ สถานที่จัด ผู้รับบริการ

24 การด�าเนินโครงการ iTAP 1 พ.ย. 2556 - 30 
มิ.ย. 2557

จ.นครราชสีมา บจก.เอมธรรมชาติ

25 การด�าเนินโครงการ iTAP 1 พ.ย. 2556 - 31 
ต.ค. 2557

จ.นครราชสีมา บจก.แดรี่โฮม

26 การด�าเนินโครงการ iTAP 1 ธ.ค. 2556 - 31 
พ.ค. 2557

จ.นครราชสีมา กลุ่มอาชีพสหกรณ์
ผัดหมี่เมืองปัก

27 การด�าเนินโครงการ iTAP 31 ธ.ค. 2556 - 1 
มิ.ย. 2557

จ.ระยอง บจก.โกรเวล แอบเบรซฟี 
(ไทยแลนด์)

28 การด�าเนินโครงการ iTAP 1 ม.ค. 2557 - 30 
ธ.ค. 2557

จ.นครราชสีมา โรงแรมโกลเด้นแลนด์ 
จ�ากัด

29 การด�าเนินโครงการ iTAP 1 ม.ค. 2557 - 30 
มิ.ย. 2557

จ.นครราชสีมา บจก.เชาว์ดี สตาร์ช
(2004)

30 การด�าเนินโครงการ iTAP 1 ม.ค. 2557 - 30 
มิ.ย. 2557

จ.นครราชสีมา บจก.เชาว์ดี สตาร์ช
(2004)

31 การด�าเนินโครงการ iTAP 1 ม.ค. 2557 - 30 
มิ.ย. 2557

จ.นครราชสีมา บจก.ไลค์เบฟเวอร์เรจ

32 การด�าเนินโครงการ iTAP 15 ม.ค. 2557 - 14 
ม.ค. 2558

จ.นครราชสีมา ร้านค้าบ้านเกาะค้าไม้

33 การด�าเนินโครงการ iTAP 3 ก.พ. 2557 - 17 
ก.พ. 2557

จ.สุพรรณบุรี บจก.เฟอร์โร คอน
สตรัคชั่น โปรดักส์

34 การด�าเนินโครงการ iTAP 15 ก.พ. 2557 - 15 
พ.ย. 2557

จ.นครราชสีมา สหกรณ์การเกษตร
สีคิ้ว จ�ากัด

35 การด�าเนินโครงการ iTAP 15 ก.พ. 2557 - 15 
ก.พ. 2558

กรุงเทพมหานคร บจก.เกษตรไทยปุ๋ย
ชีวภาพ

36 การด�าเนินโครงการ iTAP 1 มี.ค. 2557 - 1 
ม.ค. 2558

จ.นครราชสีมา บจก.ซีไจแกนติค
คาร์บอน

37 การด�าเนินโครงการ iTAP 1 มี.ค. 2557 - 31 
ส.ค. 2558

กรุงเทพมหานคร บจก.กรุงเทพสเต็ม
เซลล์

38 การด�าเนินโครงการ iTAP 7 มี.ค. 2557 - 7 
ก.ค. 2557

จ.ฉะเชิงเทรา บจก.เลนโซ่ วีล

39 การด�าเนินโครงการ iTAP 15 มี.ค. 2557 - 15 
ก.พ. 2558

จ.นครราชสีมา บจก.โกลเด้น ฟาร์ม
โคราช

40 การด�าเนินโครงการ iTAP 15 มี.ค. 2557 - 15 
ก.พ. 2558

จ.สมุทรปราการ บจก.เปรมสุขฟาร์ม

41 การด�าเนินโครงการ iTAP 15 มี.ค. 2557 - 14 
ก.ย. 2557

จ.นครราชสีมา บจก.ไทยซิลด์โปรดักส์

42 การด�าเนินโครงการ iTAP 1 พ.ค. 2557 - 31 
ก.ค. 2557

จ.นครราชสีมา บจก.อี.พี.แอล 1111

43 การด�าเนินโครงการ iTAP 1 พ.ค. 2557 - 31 
ธ.ค. 2557

กรุงเทพมหานคร บจก.เอ็นคิวด์

44 การด�าเนินโครงการ iTAP 1 ก.ค. 2557 - 31 
ม.ค. 2558

จ.นครราชสีมา บจก.เอมธรรมชาติ
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ท�าเนียบผู้บริหาร
และบุคลากร
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• คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
• ผู้บริหารและบุคลากร
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รองประธำน รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำ
รองศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์  วงศ์สรรค์

1 กันยายน  2556 - 30 กันยายน 2556

รองประธำน รองอธิกำรบดี
ฝำ่ยพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน

อาจารย์ ดร. กัณทิมา  ศิริจีระชัย
1 ตุลาคม 2556 – ปัจจุบัน

ประธำน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า

คณะกรรมกำรบริหำรเทคโนธำนี

เทคโนธานี
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คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก

ดร. กัญญวิมว์  กีรติกร 

นายสนั่น  อังอุบลกุล

นายทศพล ตันติวงษ์ 

นายสัมพันธ์  ศิลปนาฎ

นางศิวาพร  วงศ์วิวัฒน์ไชย 
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คณบดีส�ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์  
รองศาตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล

(ผู้แทน)

คณบดีส�ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์  นิงสานนท์

ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์เครื่องมือ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.สาโรช  รุจิรวรรธน์

ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  ทองระอา

คณบดีส�ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม  
อาจารย์ ดร.พีรศักดิ์ สิริโยธิน

คณบดีส�ำนักวิชำวิทยำศำสตร์
อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา

(ผู้แทน)

ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์นวัตกรรม
และเทคโนโลยีกำรศึกษำ
อาจารย์ ดร.ธรา อั่งสกุล

ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร

 คณะกรรมกำรภำยใน
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กรรมกำรและเลขำนุกำร

ผู้อ�ำนวยกำรเทคโนธำนี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย ทองโสภา

1 ตุลาคม 2556 – 30 เมษายน 2557

ผู้อ�ำนวยกำรเทคโนธำนี
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชยั ทองโสภา

1 ตุลาคม 2556 - 30 เมษายน 2557

ผู้อ�ำนวยกำรเทคโนธำนี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย  อาจหาญ

29 กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน
วำระรักษำกำรแทนผู้อ�ำนวยกำรเทคโนธำนี

1 พฤษภาคม 2557 - 28 กรกฎาคม 2557

ผู้อ�ำนวยกำรเทคโนธำนี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย  อาจหาญ

29 กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน

วำระรักษำกำรแทนผู้อ�ำนวยกำรเทคโนธำนี
1 พฤษภาคม 2557 - 28 กรกฎาคม 2557

วำระรองผู้อ�ำนวยกำรเทคโนธำนี
9 พฤษภาคม 2556 - 30 เมษายน 2557

รองผู้อ�ำนวยกำรเทคโนธำนี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปภากร พทิยชวาล

24 กันยายน 2557 - ปัจจุบัน

ผู้บริหำรและบุคลำกร
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ส�ำนักงำนผู้อ�ำนวยกำรเทคโนธำนี

ล�ำดับจำกซ้ำยไปขวำ
แถวที่ 1: นภัทร  สมวงศ์  • ชญาน์นัทช์  สิริสิทธิกุล  • อรวรรณ  จรุงจิตอภินันท์ (หัวหน้าหน่วยการคลังและงบประมาณ)
• รศ.ดร.มาลี  ตั้งสถิตย์กุลชัย  • นพคุณ  กสานติกุล (หัวหน้าส�านักงานผู้อ�านวยการเทคโนธานี)  • ปรีชา  นาหัวนิน 
• มณฑิรา  วรรณกลาง  • สุวิรภา  เกิดสุข  • เกณิกา  ยมสมิต

แถวที่ 2: ป.ไกรแก้ว  นพรัตน์  • ปวีณา  สังประกุล  • ปาริชาติ   ศิริธรปัญญา  • อรอุมา  บุญอาจ  • อนุสรา  หัดสันเทียะ
• วราภรณ์  วิริยะไชยวงศ์  • สุพัตรา  รมกระโทก  • สมร  แซะจอหอ  • สุชาดา  ขับผักแว่น  • สุภากาญจณ์  ศรีโพธิ์
• ปาริชาติ  ฝอยทอง  • ณัฐพิราภรณ์  คล้ายสมมุติ  • ธนพรรณ  เยื่องเสือ  • สุภาณี  เกษมสุข  • สุดารัตน์  โพธิ์กลาง

แถวที่ 3: อาณาจักร  พลตระกรรม  • ณัฐพงษ์  วิสูตรศักดิ์  • ธวัชชัย  อยู่พรมราช  • พิษณุ  ญาติโสม

เทคโนธานี
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ส�ำนักงำนอุทยำนวิทยำศำสตร์และนวัตกรรม

ล�ำดับจำกซ้ำยไปขวำ
แถวที่ 1: เนรัญชลา  ชุปวา  • ภัทราภรณ์  รัตนา  • ดร.ล�าไพร  ศรีธรรมมา  • ผศ.ดร.พงษ์ชัย  จิตตะมัย (หัวหน้าส�านักงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม)  • จิระวดี  รัตนกร • สุจิตรา  จอกกระโทก  • วรางคณา  ไพศาลธรรม 

แถวที่ 2:  จิดาภา  รัตนอังศิริกุล  • ปิยมาศ  มหาบุญญานนท์ • เกวลี  พร้อมพิพัฒนพร  • ธิดาวดี  ว่องทรงเจริญ
• ธัญญรัศม์  ภูทาวัน  • เมธาวิณี  เรืองนนท์  • อธิศ  อัครปรีดี  • เอกชัย  บุญรสศักดิ์  • นิศาชล  สิริมลคลกาล 
• สมบูรณ์  นกพรมพะเนา  • ชธัญ  ณัฐธัญญกุล  • วนิดา  ค้างกลาง  • สุธีรพรรณ  กองร้อย  •  กาญจนา  ข้าวเบา

กาญจนา  ข้าวเบา

 จิดาภา  รัตนอังศิริกุล
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ส�ำนักงำนบริกำรวิชำกำรและโครงกำรพิเศษ

ล�ำดับจำกซ้ำยไปขวำ

แถวที่ 1: สุภาวดี  สารางค�า  • อรสา  นาจ�าเริญ • อ.ดร.ขรรค์ชัย  โกศลทองกี่ (หัวหน้าหน่วยบริการค่ายเยาวชน)
• ผศ.ดร.ปภากร  พิทยชวาล (หัวหน้าส�านักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ)  • อ.ดร.พรรษา  ลิบลับ (หัวหน้าหน่วย
ประสานงานบริการที่ปรึกษาไทย)  • พิณศุกาญจน์  ตัณฑวรรธนะ  • ทิตยา  กอบัว

แถวที่ 2 : • บุญญฤทธิ์  วงศ์ก่อ  • ภานุ  ศรันยคุปต์ • ศิวรัตน์  ภูฉายา • ระพีพร  ศรีภักดี  • ขวัญตา  วรสุมันต์
• จิราภา  วิจักษณ์ประเสริฐ  • มรกต  บวรภัทรกุล  • ขวัญตา  วงศ์สามารถ •  ล�าดวน  ศรีมาน  • ณัฐนิตย์  ป่วนปาน
• ปณิตา  กะสินรัมย์ •  พิมพ์ปภัทร์  สุดประเสริฐ  • วสุธา  ค�ากุ้ม  • สุรจิต  ภูมิคง

เทคโนธานี
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ส�ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้สิรินธร

ล�ำดับจำกซ้ำยไปขวำ

แถวที่ 1: วิชชุดา อุยดอน • อ.ดร.รุจ มรกต (หัวหน้าส�านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร) • เหิรพักตร อุดมชัยพันธ์

แถวที่ 2 : ปรีชาร แสนสิริสุข • ณิกษ์ชาพร เบ็ญจคุ้ม • พรทิพย์ โสภาคะยัง • พรทิพย์ โสภาคะยัง • นราธิป อยู่ส�าแดงกิจปัทมา บุญทิพย์
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ส�ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้สิรินธร : 
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://technopolis.sut.ac.th
ติดต่อประสานงานกลาง โทรศัพท์ 0-4422-4850

กำรติดต่อขอรับบริกำร

อำคำรกำญจนำภิเษก :
ให้บริการเยี่ยมชมนิทรรศการ ความรู้โครงการในพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
www.facebook.com/SutLearningPark
โทรศัพท์ 0-4422-4850 โทรสาร 0-4422-4814

อุทยำนผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ :
ให้บริการเยี่ยมชมนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับแมลง และสิ่งแวดล้อม
www.facebook.com/SutLearningPark
โทรศัพท์ 0-4422-4850 โทรสาร 0-4422-4814

สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ บรมรำชกุมำรี :
ให้บริการเยี่ยมชมการผลิตข้าวอินทรีย์ และพืชผัก
www.facebook.com/SutLearningPark
โทรศัพท์ 0-4422-5098 โทรสาร 0-4422-4814

ห้องไทยศึกษำนิทัศน์ :
ให้บริการเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน
เว็บไซต์ http://soctech.sut.ac.th/tsac
โทรศัพท์ 0-4422-4856

เมืองจรำจรจ�ำลอง :
ให้บริการเยี่ยมชมนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร
www.facebook.com/SutLearningPark
โทรศัพท์ 0-4422-4968 โทรสาร 0-4422-4814

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบรำณ :
ให้บริการเยี่ยมชมนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีต้นแบบเครื่องจักรกล
www.facebook.com/SutLearningPark
โทรศัพท์ 0-4422-4851 โทรสาร 0-4422-4814

เทคโนธานี
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ส�ำนักงำนอุทยำนวิทยำศำสตร์และนวัตกรรม 
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://technopolis.sut.ac.th
www.facebook.com/SIPTN
ติดต่อประสานงานกลาง โทรศัพท์ 0-4422-4818 ต่อ 101

หน่วยวิจัยและพัฒนำ
โทรศัพท์ 0-4422-4949 โทรสาร 0-4422-4818 ต่อ 105

หน่วยอุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค
• งานบ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม
 โทรศัพท์ 0-4422-4818 ต่อ 104 โทรสาร 0-4422-4818 ต่อ 105
• งานบริการทรัพย์สินทางปัญญา
 โทรศัพท์ 0-4422-4825, 4818 ต่อ 106 โทรสาร 0-4422-4818 ต่อ 105
• หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ
 โทรศัพท์ 0-4422-3313, 3314 โทรสาร 0-4422-3313, 3260

หน่วยพัฒนำธุรกิจและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0-4422-4921, 4947 โทรสาร 0-4422-4818 ต่อ 105
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ส�ำนักงำนบริกำรวิชำกำรและโครงกำรพิเศษ 
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://technopolis.sut.ac.th
ติดต่อประสานงานกลาง โทรศัพท์ 0-4422-4840

หน่วยบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน :
ประกอบด้วยงานบริการวิชาการสู่ชุมชนและโครงการศูนย์วิจัยมันส�าปะหลัง และงานทะเบียนศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย
โทรศัพท์ 0-4422-4820, 4920 โทรสาร 0-4422-4814 

หน่วยประสำนงำนบริกำรที่ปรึกษำไทย :
ประสานความร่วมมืองานที่ปรึกษา รวบรวมผลงานโครงการต่าง ๆ เพื่อการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทยต่อส�านักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

โทรศัพท์ 0-4422-4820 โทรสาร 0-4422-4814

หน่วยบริกำรอบรม สัมมนำ แปลและล่ำม :
งานอบรมสัมมนา : งานประชุม / สัมมนา / อบรม และประสานความร่วมมือ ทางวิชาการ / ศูนย์สอบ TOEIC 

โทรศัพท์ 0-4422-4821, 4810, 4840 โทรสาร 0-4422-4814

งำนแปลและล่ำม :
งานแปลเอกสารต่าง ๆ และบริการล่าม
โทรศัพท์ 0-4422-4810 โทรสาร 0-4422-4814

หน่วยบริกำรค่ำยเยำวชน :
งานกิจกรรมค่ายวิชาการ ค่ายพัฒนาศักยภาพ ค่ายโอลิมปิกวิชาการ

โทรศัพท์ 0-4422-4817, 4824 โทรสาร 0-4422-4814

หน่วยบริกำรสำรสนเทศและประชำสัมพันธ์ :
งานบริการงานสารสนเทศ และงานออกแบบประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0-4422-4822 โทรสาร 0-4422-4814 

หน่วยประสำนงำนโครงกำรพิเศษ :
• โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โทรศัพท์ 0-4422-4840 โทรสาร 0-4422-4814
• โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โทรศัพท์ 0-4422-4810 โทรสาร 0-4422-4814

เทคโนธานี
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ส�ำนักงำนผู้อ�ำนวยกำรเทคโนธำน ี
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://technopolis.sut.ac.th
ติดต่อประสานงานกลาง โทรศัพท์ 0-4422-4813

 หน่วยบริหำรกลำง :
• งานทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 0-4422-4878 โทรสาร 0-4422-4814
•  งานเลขานุการ โทรศัพท์ 0-4422-4811 โทรสาร 0-4422-4814
•  งานสารบรรณ โทรศัพท์ 0-4422-4813 โทรสาร 0-4422-4814
•  งานระบบคุณภาพ โทรศัพท์ 0-4422-4859, 4847 โทรสาร 0-4422-4814

หน่วยกำรคลังและงบประมำณ :
•  งานการเงินบัญชี : งานการเงิน งานบัญชี และงานเงินเดือน โทรศัพท์ 0-4422-4826, 4875 โทรสาร 0-4422-4814
• งานแผนงบประมาณ : งานแผน งานงบประมาณ โทรศัพท์ 0-4422-4816 โทรสาร 0-4422-4814
•  งานพัสดุ : งานจัดซื้อ งานจัดจ้าง โทรศัพท์ 0-4422-4812 โทรสาร 0-4422-4814

หน่วยประสำนเฉพำะกิจ :
•  งานโครงการ อพ.สธ. - มทส. และโครงการพฤกษศาสตร์  โทรศัพท์ 0-4422-4879 โทรสาร 0-4422-4814
•  งานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์  โทรศัพท์ 0-4422-4837 โทรสาร 0-4422-4814  
 เว็บไซต์ http://technopolis.sut.ac.th/sus   http://www.facebook.com/scius.sut
•  งานโครงการจัดตั้งส่วนพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน  โทรศัพท์ 0-4422-4840 โทรสาร 0-4422-4814
•  งานโครงการจัดตั้งสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้  โทรศัพท์ 0-4422-4905 โทรสาร 0-4422-4814

หน่วยบริกำรอำคำรและสถำนที่ :
งานบริหารพื้นที่ อาคารสุรพัฒน์ 1 และอาคารสุรพัฒน์ 2
โทรศัพท์ 0-4422-4843, 4830 โทรสาร 0-4422-4814
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