สารบัญ
วิสัยทัศน์

03
04
06
07
08
09

พันธกิจ
แผนกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนธานี
สารจากประธานคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
ถ้อยแถลงจากผู้อ�ำนวยการเทคโนธานี
สัญลักษณ์
ภูมิหลังเทคโนธานี

การบริหาร
และทรัพยากร
ด�ำเนินงาน

12
13
16
17
21
24

โครงสร้างการจัดองค์กร
รายงานงบการเงินประจ�ำปี
บุคลากร
ระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี (ISO, QA, RM, KM, 5ส)
การบริหารความเสีย่ ง RM
ระบบการด�ำเนินกิจกรรม 5 ส (5S)

หน่วยบริการ
อาคารและสถานที่

28 การให้บริการพื้นที่ อาคารสุรพัฒน์ 1
29 การให้บริการพื้นที่ อาคารสุรพัฒน์ 2

ผลการด�ำเนินงาน
ตามภารกิจ

32 งานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
33 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน

ผลงานจาก
โครงการที่ส�ำคัญ

36
41
44
46
49
56

อุทยานการเรียนรู้สิรินทร
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
หน่วยบริการค่ายเยาวชน
งานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
โครงการบริการวิชาการ

กิจกรรมส�ำคัญ 99101 สัBigมมนาเทคโนธานี
Cleaning Day
กิจกรรมต้อนรับบุคคลภายนอก
ในรอบปีงบประมาณ 102
105 กิจกรรมเด่นบริการวิชาการ
108 กิจกรรมเด่นงานปรับแปลง ถ่าบทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
2557

ความร่วมมือ
กับหน่วยงานอื่น

112 งานบริการวิชาการแก่สังคม
118 งานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี

รายละเอียด
การอบรมสัมมนา
และกิจกรรมต่าง ๆ

122 งานบุคคล / งานบริการวิชาการแก่สังคม
124 ศูนย์การเรียนรู้เพื่อสังคม
131 งานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

ท�ำเนียบผู้บริหาร
และบุคลากร

140 ผู้บริหารและบุคลากร
148 การติดต่อขอรับบริการ

02
10
26
30
34
94
110
120
138
เทคโนธานี
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วิสัยทัศน์

เทคโนธานี

2 รายงานประจ�ำปี 2557

เทคโนธานีมุ่งมั่นที่จะเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรมที่สมบูรณ์แบบ
มีความเป็นเลิศในการบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม

พันธกิจ
1

เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อสังคม
ที่ส่งเสริมการพัฒนาก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน และกลุ่มการผลิต
เพื่อให้มีความสามารถในการเลือกรับการถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความส�ำคัญ
กับการสร้างความเข้าใจในกระบวนการคิด แก้ปัญหา
แบบวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนโดยทั่วไป

3

2

เป็นศูนย์กลางการใช้บริการวิชาการ ให้คำ� ปรึกษา
แก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาศักยภาพ
ขององค์กรชุมชนและท้องถิ่น ให้มีความรู้ความสามารถในการ
ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลผลิต
และยกระดับองค์กรชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

ประสานงานการปรับแปลง ถ่ายทอด
เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่ภาคการผลิต
ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของตนเอง
อย่างเป็นรูปธรรม

เทคโนธานีมีบทบาท และภารกิจหลัก 3 ประการ
เทคโนธานี

รายงานประจ�ำปี 2557 3

แผนกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนธานี
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559
การจัดท�ำแผนกลยุทธ์เพือ่ พัฒนาองค์กร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) นี้ ด�ำเนินการโดยการมีสว่ นร่วม
ของผู้บริหาร บุคลากรจากทุกฝ่าย / โครงการของเทคโนธานี ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทาง เพือ่ ให้สอดคล้อง สนับสนุนต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
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
วิสัยทัศน์โดยถูกก�ำหนดไว้ว่า “เทคโนธานีเป็นนิคมวิจัยของภูมิภาค” (Research Park for the Region) มีเป้าประสงค์
หรือประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ พัฒนา : เทคโนธานีเป็นนิคมวิจยั ที่ได้รบั การยอมรับในภูมภิ าค สร้างผูป้ ระกอบ
การใหม่ และยกระดับเทคโนโลยีให้กบั SMEs, ประโยชน์รว่ ม : สร้างประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทางปัญญาร่วมกัน, จัดการ
ความรู้ : รูค้ วามต้องการของชุมชน ถ่ายทอดเทคโนโลยีสเู่ กษตรกร ชุมชน ประสานทีป่ รึกษาให้กบั หน่วยงานต่าง ๆ และ
มีการบริการทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมในภูมิภาค,

เกือ้ กูล : เทคโนธานีเป็นอุทยานการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ชุมชน และสนับสนุนการปฏิรปู การศึกษาการเรียนรู้
ของครูและนักเรียน, เข้มแข็ง : มีระบบบริหารคุณภาพรวมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเต็มตามศักยภาพ และ
เพียบพร้อม : เทคโนธานีเป็นต้นแบบชุมชนวิจัยที่สมบูรณ์ (ภูมิภาค หมายถึง ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือภูมิภาคลุ่ม
แม่นํ้าโขง และภูมิภาคอาเซียน) โดยมีการด�ำเนินงานภายใต้กรอบพันธกิจหลัก 2 ประการ คือ
(1) ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี
		 เพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น
(2) ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

การทีเ่ ทคโนธานีจะเป็น “นิคมวิจยั ของภูมภิ าค” ตามวิสยั ทัศน์ได้ เทคโนธานีตอ้ งสามารถเป็น “อุทยานวิทยาศาสตร์ชนั้ น�ำระดับ
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
แข็ง” เป็นตัวขับเคลือ่ น) นอกจากนีผ้ ลสัมฤทธิท์ งั้ หลายจะเกิดขึน้ ไม่ได้เลยถ้าไม่สามารถท�ำให้เทคโนธานี “เป็นชุมชนวิจยั
ทีน่ า่ อยู่ น่าท�ำงาน” (โดยใช้กลยุทธ์ “เพียบพร้อม” เป็นตัวขับเคลือ่ น) ซึง่ จะต้องด�ำเนินการตามภารกิจหลัก 4 ประการ ดังนี้
เทคโนธานี

4 รายงานประจ�ำปี 2557

1. พัฒนาก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการ
ในการพัฒนาประเทศ เข้าสูส่ งั คมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ให้บริการวิชาการแก่ประชาชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาศักยภาพ
ของ บุคคล ชุมชน และท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งมีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต

3. ปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
เพื่อให้ภาคการผลิตมีขีดความสามารถ
ในการพึง่ พาตนเองทางเทคโนโลยีได้มากขึน้

4. การพัฒนาเทคโนธานีให้เป็น
อุทยานวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์

โดยมีค่านิยมยึดหลักการด�ำเนินงานให้ลุล่วงและประสบความส�ำเร็จได้ดังนี้
“รวมพลังให้บริการประสานความร่วมมือ รับผิดชอบต่อสังคม
ประชาคมมีส่วนร่วม และคุณภาพคู่คุณธรรม”
เทคโนธานี
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สารจาก
ประธานคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
ขอแสดงความชืน่ ชมกับผลงาน และความส�ำเร็จของเทคโนธานีทเี่ กิดขึน้ ในรอบปีงบประมาณ 2557 ดังปรากฏ
ในรายงานประจ�ำปีนี้ ความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะ เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทีส่ มบูรณ์มโี อกาสทีจ่ ะบรรลุเป้าหมาย
ได้มากขึ้นตามล�ำดับ การปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่ของเทคโนธานี เพื่อรองรับการบริการวิชาการเชิงรุก
ท�ำให้ เทคโนธานี ในฐานะหน่วยวิสาหกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่เกิดความพร้อม และความเข้มแข็งในด้านต่าง ๆ
โดยเฉพาะแนวทางการบริหารเชิงรุกที่ก่อให้เกิดผลก�ำไรถึง 13 ล้านบาท
นอกจากนีแ้ ผนปฏิบตั กิ ารปี 2557 เทคโนธานียงั คงด�ำเนินงานทีส่ ง่ เสริมพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ทัง้ ทาง
ด้านการบริการวิชาการแก่สงั คม และการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีได้อย่างสมบูรณ์แบบ บรรลุตามแผนปฏิบตั ิ
การและสร้างชื่อเสียงในด้านการเป็นมหาวิทยาลัยคู่เคียงสังคม ให้แก่มหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นรูปธรรม
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี คณาจารย์ บุคลากร และผูเ้ ชีย่ วชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุน รวมถึงเข้าร่วมท�ำงานกับเทคโนธานีในลักษณะต่าง ๆ
ขอขอบพระคุณหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนที่ให้ความไว้วางใจ ให้การสนับสนุนโดยใช้บริการที่ปรึกษาโครงการ
ต่าง ๆ จากเทคโนธานี ร่ว มส่งบุคลากรเข้า ร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ของเทคโนธานีด้วยดีเสมอมา
ท้ายสุดนี้ขอเป็นก�ำลังใจสนับสนุนการท�ำงานของผู้บริหาร บุคลากรของเทคโนธานี เพื่อพัฒนางาน
สร้างสรรค์กิจกรรม และบริการที่เป็นประโยชน์ ตรงกับความต้องการของประชาชน ชุมชน องค์กร ภาครัฐและภาค
เอกชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับชาติมากยิ่งขึ้นต่อไป น�ำไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ - สังคม
ของประเทศที่ยั่งยืนในที่สุด

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า
ประธานคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนธานี

6 รายงานประจ�ำปี 2557

ถ้อยแถลง
ผู้อำ� นวยการเทคโนธานี
รายงานประจ�ำปี 2557 เทคโนธานี ฉบับนี้ จัดท�ำขึน้ เพือ่ เผยแพร่ผลการด�ำเนินงานของเทคโนธานี ตามภารกิจ
ที่ได้รบั มอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี คือ การบริการวิชาการแก่สงั คม การปรับแปลงถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี และด�ำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย
ตามนโยบายมหาวิทยาลัยคูเ่ คียงสังคม โดยกลุม่ เป้าหมายผูร้ บั บริการมีตงั้ แต่ระดับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
ผู้ประกอบการใหม่ ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อ ม องค์กรของรัฐและเอกชน
กลุ่มเกษตร ตลอดจนประชาชนทั่วไป
ในรอบปีงบประมาณ 2557 เป็นช่วงการเปลีย่ นโครงสร้างการบริหารเทคโนธานีใหม่ ประกอบด้วย 4 ส�ำนักงาน
ได้แก่ ส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการเทคโนธานี ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร ส�ำนักงานอุทยาน วิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรม ส�ำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ ส่งผลให้เกิดการท�ำงานที่บูรณาการภายในหน่วยงาน
อย่างสมบูรณ์แบบ รวมถึงการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลงานที่เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน ซึง่ สอดรับกับพันธกิจเทคโนธานี และนโยบายการบริหารงานเชิงรุก ทีก่ อ่ ให้เกิดความคล่องตัว
ในการสนับสนุนการปฏิบตั งิ านด้านการบริการวิชาการของคณาจารย์ในแต่ละส�ำนักวิชาให้เกิดประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
ผลจากการสะสมประสบการณ์ แ ละการพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ๆ ของคณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดผลงานวิจยั และนวัตกรรม ทีเ่ ป็นรูปธรรมและตอบโจทย์สงั คมได้อย่างชัดเจน โดยผ่านกลไก
การด�ำเนินงานของเทคโนธานี ไม่ว่าจะเป็นการน�ำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ การส่งเสริม
การสร้างพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนและผู้ประกอบการ เทคโนธานีมีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าให้บริการวิชาการ
แก่สังคม โดยผลักดันให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ มทส. ไปสู่สังคมมากยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี คณาจารย์ บุคลากร และผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ที่ให้การ
สนับสนุน และร่วมปฏิบัติหน้าที่กับเทคโนธานี และขอขอบพระคุณหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้ความไว้วางใจ
เทคโนธานีอย่างดีเสมอมา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ)
ผู้อำ� นวยการเทคโนธานี
เทคโนธานี
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สัญลักษณ์
สัญลักษณ์ประจ�ำเทคโนธานีประกอบด้วยหอสุรนภา ภายในจะมีตัวย่อ SUT และ มทส.
ส่วนด้านซ้ายจะมีดอกปีบ 3 ดอก ด้านล่างจะมีวงกลม 5 วง
และใต้รูปหอสุรนภา จะมีตัวอักษรค�ำว่า เทคโนธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มทส, SUT
ภาพหอสุรนภา

ตัวย่อ SUT และ มทส.

สื่อถึงความโดดเด่นด้านงานสภาปัตยกรรม
รวมถึงสิ่งก่อสร้างที่คนทั่วไปรู้จัก ตัวแบบจะใช้เส้น
ที่เน้นความส�ำคัญของหอสุรนภา

มาจากค�ำว่า
Suranaree University
of Technology
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วงกลม 5 วง

ดอกปีบ 3 ดอก

แทนฝ่ายต่าง ๆ ของเทคโนธานี
ที่มีความสามัคคี
ร่วมกันท�ำงาน

เทคโนธานี
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แทนการไหลเข้ามาร่วมกิจกรรม
ในหน่วยงานเทคโนธานี ได้แก่ บุคลากร
ใน มทส. ภาครัฐ และภาคเอกชน

ภูมิหลังเทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเปิดกลุ่มอาคาร
เทคโนธานี (Technopolis) ในวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2538 ประกอบด้วย
อาคารจ�ำนวน 9 หลัง พื้นที่รวม 45,000 ตารางเมตร บนพื้นที่ 600 ไร่
แผนการจัดตัง้ เทคโนธานีเป็นส่วนหนึง่ ของแผนการจัดตัง้ มหาวิทยาลัยในช่วงแรก
ก่อนที่จะพัฒนาให้เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สมบูรณ์ รัฐบาลได้
ก�ำหนดทีจ่ ะใช้ บริเวณเทคโนธานีเป็นสถานทีจ่ ดั งาน แสดงเกษตรและอุตสาหกรรม
โลกในปี 2538 (WorldTech’95 Thailand) ซึง่ เป็น การแสดงความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีระดับชาติ เป็นผลให้มหาวิทยาลัยเป็นทีร่ จู้ กั อย่างกว้างขวาง
“เทคโนธานีมหี น้าทีเ่ ป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเท่าส�ำนัก
วิชา ศูนย์ และสถาบันของ มหาวิทยาลัย ด�ำเนินภารกิจด้านการบริการวิชาการ
แก่สังคม และด้านการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม รายละเอียด
ตามข้อก�ำหนด มทส. ว่าด้วยการจัดตั้งเทคโนธานี พ.ศ. 2539 ประกาศ ณ
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2539 โดยแบ่งส่วนงานออกเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายธุรการ
สถานฟูมฟักเทคโนโลยี สถานนวัตกรรม สถานส่งเสริมเทคโนโลยี ฝ่ายจัดแสดง
เทคโนโลยี และ ฝ่ายบริการวิชาการ”
ปี พ.ศ. 2541 เทคโนธานีได้แบ่งส่วนงาน
ออกเป็น 7 ฝ่าย ซึง่ มี 6 ฝ่ายเดิม และได้เพิม่
สุรสัมนาคารเป็นฝ่ายที่ 7
ปี พ.ศ. 2543 ได้โอนย้ายสหกิจศึกษา
และพั ฒ นาอาชี พ จากฝ่ า ยวิ ช าการมา
เป็นงานส่วนหนึ่งของเทคโนธานี และปรับ
โครงสร้างจาก 5 ฝ่าย เป็น 3 ฝ่าย คือ
ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป ฝ่ายบริการ วิชาการ
และฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในปีเดียวกัน เทคโนธานีได้รับรองระบบ
คุณภาพ ISO 9002 จากบริษัท SGS
(Thailand) Ltd.
ปี พ.ศ. 2546 ได้ ป รั บ โครงสร้ า งของ
เทคโนธานีเป็น 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายปรับแปลง
และถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ฝ่ า ยโครงการ
พัฒนาเทคโนโลยี และสารสนเทศ และฝ่าย
โครงการกิ จ กรรมและ โครงการพิ เ ศษ
ย้ า ยโครงการสหกิ จ ศึ ก ษาและพั ฒ นา
อาชีพไปสังกัดฝ่ายวิชาการ
ปี พ.ศ. 2547 เทคโนธานีได้รบั การรับรอง
การปรับ ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002
เป็น ISO 9001 : 2000 จากบริษัท SGS

(Thailand) Ltd.
ปี พ.ศ. 2549 ได้ปรับโครงสร้างการ
บริ ห ารของเทคโนธานี เป็ น 3 ฝ่ า ย 4
โครงการ คื อ ฝ่ า ยบริ ห ารงานทั่ ว ไป
ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายปรับแปลง และ
ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี โครงการอุ ท ยาน
ผีเสื้อ โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
(SUT-UBI) โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) และ โครงการ
ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน
ปี พ.ศ. 2551 - 2554 มีการแบ่งส่วนงาน
เป็น 3 ฝ่าย 9 โครงการ โดยได้มีการปรับ
เพิม่ โครงการภายใต้โครงสร้างบริหารงาน
เทคโนธานีอีก 5 โครงการ ได้แก่ โครงการ
ศู น ย์ วิ จั ย มั น ส� ำ ปะหลั ง และผลิ ต ภั ณ ฑ์
โครงการหน่วยบริการงานแปลและล่าม
โครงการหน่วยบริการทางห้องปฏิบตั กิ าร
โครงการห้ อ งเรี ย น วิ ท ยาศาสตร์ และ
โครงการเมืองจราจร จ�ำลอง และในปี พ.ศ.
2552 ได้เปลี่ยนชื่อของโครงการหน่วย
บ่มเพาะวิสาหกิจ เป็น โครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2555 - 2556 เป็นช่วงอยู่ระหว่าง

การทดลองใช้โครงสร้าง บริหารเทคโนธานี
ใหม่ ทีค่ ำ� นึงถึงการ บรรลุวสิ ยั ทัศน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ และค�ำนึงถึงบทบาทพันธกิจ
ที่เพิม่ ขึน้ และปรับเปลีย่ นไปในเชิงรุกมากขึน้
ส่งเสริมการบูรณาการภายในกลุ่มงาน
และเชื่อมโยงภารกิจภายนอกกลุ่มงานให้
สอดคล้องกัน มีการบริหารจัดการแบบ
เบ็ดเสร็จ (One Step Service) รวมถึง
ปรับลดขั้นตอนการบริหารจัดการด้าน
การเงิน ก่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านด้ า นบริ ก าร
วิชาการของคณาจารย์ ในแต่ละส�ำนักวิชา
ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ปี พ.ศ. 2557 ใช้โครงสร้างที่มีการบริหาร
งาน 4 ส�ำนักงาน ได้แก่ ส�ำนักงานผูอ้ ำ� นวยการ
เทคโนธานี ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้
สิรินธร ส�ำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์
และนวั ต กรรม และส� ำ นั ก งานบริ ก าร
วิ ช าการและโครงการพิ เ ศษ โครงสร้ า ง
ดั ง กล่ า ว ก่ อ ให้ เ กิ ด ความคล่ อ งตั ว
ส่ ง เสริ ม การบู ร ณาการภายในองค์ ก ร
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และการ
ด� ำ เนิ น งานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภายนอก
ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เทคโนธานี
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การบริหาร
และทรัพยากรด�ำเนินงาน

เทคโนธานี
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• โครงสร้างการจัดองค์กร
• รายงานงบการเงินประจ�ำปี
• แนวทางการจัดตั้งกองทุน
วิสาหกิจเทคโนธานี
• บุคลากร
• ระบบบริหารจัดการคุณภาพ
(ISO, QA, RM, KM, 5ส)

เทคโนธานี
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โครงสรางการจัดองคกร
มทส.
เทคโนธานี
คณะกรรมการ
บร�หาร
เทคโนธานี

คณะกรรมการ
บร�หารคุณภาพ
มาตราฐาน
ISO : QMRC

สำนักงาน
ผูอำนวยการ
เทคโนธานี

สำนักงานอุทยาน
การเร�ยนรูสิร�นธร

สำนักงานอุทยาน
ว�ทยาศาสตร
และนวัตกรรม

สำนักงานบร�การ
ว�ชาการ
และโครงการพ�เศษ

• หนวยบร�หารสำนักงานกลาง
• หนวยการคลัง
และงบประมาณ
• หนวยบร�หารระบบคุณภาพ
• หนวยประสานเฉพาะกิจ
• หนวยบร�การอาคาร
และสถานที่

• หนวยบร�การแหลงเร�ยนรู

• หนวยอุทยานว�ทยาศาสตร
ภูมิภาค
• หนวยพัฒนาธุรกิจ
และนวัตกรรม
• หนวยว�จัยและพัฒนา

• หนวยบร�การว�ชาการสูชุมชน
• หนวยประสานงานบร�การ
ที่ปร�กษาไทย
• หนวยบร�การอบรม สัมมนา
แปลและลาม
• หนวยบร�การคายเยาวชน
• หนวยบร�การสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ
• หนวยโครงการพ�เศษ

เทคโนธานี
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รายงานงบการเง�นประจำป
งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

แสดงฐานะทางการเง�น มีสินทรัพยเทากับหนี้สิน และสวนของทุน 99.85 ลานบาท
สินทรัพยรวม
99.85 ลานบาท ประกอบดวย

หนี้สินและสวนของทุนรวม
99.85 ลานบาท ประกอบดวย

49%
51%

30%
32%
38%

สินทรัพยหมุนเว�ยน 51.77 ลานบาท
สินทรัพยถาวร 48.08 ลานบาท

หนี้สินหมุนเว�ยน 29.07 ลานบาท
สวนของทุน 33.18 ลานบาท
หนี้สินอื่น 37.60 ลานบาท

งบรายได คาใชจายสำหรับป สิ�นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
แสดงผลดำเนินงานในรอบป มีรายไดมากกวาคาใชจาย 13.28 ลานบาท
ประกอบดวย รายไดรวม 184.76 ลานบาท คาใชจายรวม 171.48 ลานบาท

รายไดรวม 184.76 ลานบาท
ประกอบดวย

คาใชจายรวม 171.48 ลานบาท
ประกอบดวย

20%
80%

86%
10%
2%
2%

รายไดเง�นอุดหนุน 14.44 ลานบาท
รายไดเง�นว�สาหกิจ 170.32 ลานบาท

คาใชจายดำเนินงาน 147.01 ลานบาท
คาใชจายบุคลากร 19.09 ลานบาท
คาสาธารณูปโภค 2.66 ลานบาท

คาเสื่อมราคา
2.72 ลานบาท
เทคโนธานี
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แนวทางการจัดตั้งกองทุนวิสาหกิจเทคโนธานี
		 จากการทีเ่ ทคโนธานีเป็นหน่วยงานวิสาหกิจทีม่ ภี ารกิจหลักในการบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี ที่ผ่านมาได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในเทคโนธานีเพื่อรองรับการให้บริการวิชาการ
การปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีให้มปี ระสิทธิภาพโดยด�ำเนินการภายใต้นโยบายการบริการวิชาการเชิงรุก
		 ผลด�ำเนินงานของเทคโนธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบว่าการปรับโครงสร้าง
การบริหารงานเพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินการบริการวิชาการเชิงรุก มีผลงานเชิงประจักษ์
ทั้งในส่วนของผลด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดผลงาน (KPI) เป็นไปตามเป้าหมาย ผลด�ำเนินงาน
ด้านการเงินที่มีรายรับจากการให้บริการวิชาการเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด
		 อย่างไรก็ดี แม้วา่ การปรับโครงสร้างการบริหาร ตลอดจนการก�ำหนดนโยบายการบริการ
วิชาการเชิงรุกของเทคโนธานี จะสามารถท�ำให้เทคโนธานีมปี ระสิทธิภาพการท�ำงานและมีเสถียรภาพ
ทางการเงิน สามารถปฏิบตั ภิ ารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากมหาวิทยาลัยได้ แต่ในขณะเดียวกัน
		 เทคโนธานี จ�ำเป็นต้องพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมในการให้บริการทางวิชาการในมิติต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของการลงทุนด้านอาคารสถานที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรและจัดงบประมาณสนับสนุนเงินสวัสดิการให้กับพนักงาน เพื่อจะ
น�ำ ไปสู่การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรในการรองรับการด�ำเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่เข้ามาในอนาคต จึงเห็นควรได้รับการจัดตั้ง
“กองทุนวิสาหกิจเทคโนธานี” เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเงินส�ำหรับใช้เพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมในการบริการวิชาการ
ในมิตติ า่ ง ๆ ในอนาคต
วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนวิสาหกิจเทคโนธานี
1) เพื่อใช้ ในการสนับสนุนกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม
ของมหาวิทยาลัย
2) เพื่อใช้ ในการลงทุนให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และก่อให้เกิดประโยชน์
โดย รวมต่อมหาวิทยาลัย
3) เพื่อใช้เป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานเทคโนธานี
		 เกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนวิสาหกิจเทคโนธานี เป็นการ
น�ำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย (ก�ำไรสุทธิ) จากผลด�ำเนินงาน
ในงบการเงินเทคโนธานีประจ�ำปีงบประมาณนัน้ ๆ ภายหลังจากได้
ผ่านการรับรองตรวจสอบงบการเงินจากส�ำนักงานการตรวจเงิน บริห ารวิสาหกิจ เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนวิสาหกิจ และ
มอบหมายให้รองอธิการบดีฝา่ ยพันธกิจสัมพันธ์กบั องค์กรชุมชน
แผ่นดินเรียบร้อยแล้ว ให้น�ำมาจัดสรรดังนี้
น�ำไปศึกษาเพื่อจัดตั้งกองทุนวิสาหกิจในภาพรวมต่อไป
		 • จ่ายเงินบ�ำเหน็จรางวัล (โบนัส) ให้กับพนักงาน
		 ต่อมาได้รบั การทบทวนแนวทางการจัดตัง้ กองทุนดังกล่าว
			 เทคโนธานี อัตราร้อยละ 15
เพื่อ ให้การด�ำเนินการสอดคล้องตามผลมติที่ประชุมดังกล่าว
		 • ที่เหลือให้น�ำมาจัดสรรเข้ากองทุนวิสาหกิจเทคโนธานี	
รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชนนัดประชุม
			 อัตราร้อยละ 85
หน่วยวิสาหกิจในภาพรวม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557
		 ทั้งนี้ ได้รับการเสนอบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม ณ อาคารบริหาร เทคโนธานีได้เสนอแนวคิดในการจัดตั้งกองทุน
คณะกรรมการบริห ารเทคโนธานี ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ วิสาหกิจเทคโนธานีให้กับหน่วยวิสาหกิจแห่งอื่น ๆ โดยที่ประชุมมี
18 สิงหาคม 2557 มติทปี่ ระชุมเห็นชอบในหลักการ เพือ่ ความมัน่ คง ความเห็นว่า หน่วยวิสาหกิจอืน่ อาจจะยังไม่พร้อม จึงขอให้เทคโนธานี
และเสถียรภาพทางการเงินขององค์กร โดยให้คณะกรรมการ ด�ำเนินการน�ำร่องในการจัดตัง้ กองทุนวิสาหกิจเทคโนธานีเพือ่ เป็น
เทคโนธานี
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แบบอย่างในการบริหารจัดการทางการเงิน การมาตรการด�ำเนินการอย่างไร
ในอนาคต
3) ก า รด� ำ เนิ น การด้ า นการเงิ น
		 เทคโนธานี จึงได้เสนอการจัดตั้ง ของกอง ทุน ไม่ควรระบุประเภทของเงิน
กองทุนวิสาหกิจเทคโนธานีเป็นหน่วยงาน ลงทุนเ ฉ พาะเจาะจง แค่ประเภทเงินฝาก
น�ำร่องก่อนหน่วยวิสาหกิจแห่งอื่น ๆ ซึ่งได้ ประจ�ำเท่านั้น หากสามารถบริหารจัดการ
ขอปรับแก้ ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย เงินของกองทุนที่ให้ผลตอบแทนในอัตรา
เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยกองทุนวิสาหกิจ สูงกว่า เช่น การซื้อหุ้น พันธบัตร หรือการ
เทคโนธานี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ให้บริษั ทหลักทรัพย์มืออาชีพสามารถเข้า
สุรนารี พ.ศ. 2557 เพื่อเสนอบรรจุเข้า มาบริหารจัดการเงินของกองทุนได้ เป็นต้น
เป็นระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 		 นอกจา ก นี้ ได้พิจารณาทบทวน
บริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวัน โดยการน�ำ ผลมติที่ประชุมคณะกรรมการ
จันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 มติทปี่ ระชุม บริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 10
เห็นชอบในหลักการโดยมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้ พฤศจิกายน 2557 โดยน�ำข้อเสนอแนะเพือ่
1) วัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ กองทุน
วิสาหกิจเทคโนธานี เพือ่ ใช้ ในการสนับสนุน
กิจกรรมทางบริการวิชาการแก่สังคมของ
มหาวิทยาลัย ควรค�ำนึงถึงผลประโยชน์
ตอบแทนคืนทางสังคมภูมิภาคหรือระดับ
ประเทศ

ปรึกษาหารือกับมหาวิทยาลัย ในวันพุธ
ที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประ ชุมสารวินิจ อาคารบริหาร
มติที่ประชุมได้ ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

2) เงินกองทุน ประกอบด้วย 5 ส่วน

2) ให้ทบทวนวัตถุประสงค์ของการจัด
ตัง้ กองทุนวิสาหกิจเทคโนธานี เพือ่ มิให้เกิด

		 - ทุนประเดิม

1) ให้เปลี่ยนแปลงชื่อ จาก “กองทุน
วิสาหกิจเทคโนธานี” เป็น “กองทุนเทคโนธานี”

ความซ�้ำซ้ อนกับ ระเบียบว่าด้วย “การใช้
จ่ายเงินค่าความเข้มแข็งบริการวิชาการ”
3) ให้หา รือกับมหาวิทยาลัยอีกครั้ง
เกี่ยวกับแ นวทางความเป็นไปได้ของการ
จัดตัง้ กองทุนเทคโนธานี กล่าวคือ เมือ่ สิน้
ปีงบประมาณ หากมีเงินคงเหลือให้ส่งคืน
มหาวิทยาลั ย แต่ให้นำ� มาจัดสรรเข้ากองทุน
เทคโนธานีแ ทน หรือในกรณีที่เทคโนธานี
มีผลด�ำเนิน งานค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้
(ขาดทุ น สุ ท ธิ ) ให้ น� ำ เงิ น จากกองทุ น มา
ชดเชยได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดรอบคอบก่อน
เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น
และทรัพย์สิ น ดังนั้น การจัดตั้งกองทุน
วิสาหกิจเทคโนธานี จึงอยูร่ ะหว่างการด�ำเนิน
การ เมื่อทราบผลด�ำเนินงานที่แท้จริงหลัง
จากผ่านการรับรองตรวจสอบงบการเงิน
เป็นที่เรีย บร้อยแล้ว เทคโนธานีจะด�ำเนิน
การน�ำร่องเป็นแบบอย่างในการบริหาร
จัดการทางการ เงิน และเพื่อประโยชน์ ใน
การพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมควบคู่
ไปกับการพัฒนาบุคลากรทีเ่ ป็นทรัพยากร
ที่ส�ำคัญอย่างยิ่งในล�ำดับต่อไป

		 - เงินรายได้จากการบริจาค
		 - เงินรายได้จากผลด�ำเนินงาน
			 (ก�ำไรสุทธิ) เทคโนธานี
		- เงินรายได้อื่น
		 - ดอกผลเกิดจากรายได้ข้างต้น
ควร ก�ำ หนดสั ดส่ วนของเงิน รายได้จาก
บริ ห ารจัดการภายในเทคโนธานี ที่มีผล
ด� ำ เ นิ นงานรายได้ ม ากกว่ า ค่ า ใช้ จ ่ า ย
(ผลก�ำ ไรสุทธิ) ในอัตราร้อยละเท่าใดให้ชดั เจน
หรือใน ก รณีที่มีผลด�ำเนินงานค่าใช้จ่าย
มากกว่ า รายได้ (ผลขาดทุนสุทธิ) จะมีวิธี
เทคโนธานี
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บุคลากร

จ�ำนวนบุคลากร

เทคโนธานีมีบุคลากร ทั้งสิ้น 88 คน จ�ำแนกตามสถานภาพและวุฒิการศึกษา ดังนี้
วุฒิการศึกษา
สถานภาพนักงาน
ต�ำ่ กว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

• พนักงานสายวิชาการ

-

-

-

9

9

• พนักงานสายปฏิบตั กิ าร
วิชาชีพและบริหารทั่วไป

-

4

5

1

10

• พนักงานประจ�ำเทคโนธานี

2

35

10

1

48

• ลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือน

1

12

3

-

16

• ลูกจ้างประจ�ำโครงการ

1

3

1

-

5

รวมทั้งสิ้น

88

พนักงานของมหาวิทยาลัย

พนักงานเทคโนธานี

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2557
เทคโนธานี
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ระบบบริหารคุณภาพเทคโนธานี

ระบบบริหารคุณภาพประกอบด้วย 5 ระบบ ได้แก่ ระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
ระบบบริหารความเสีย่ ง (RM) ระบบการจัดการความรู้ (KM) และ
ระบบการด�ำเนินกิจกรรม 5ส (5S) ซึง่ อยูภ่ ายใต้การด�ำเนินงานของ
งานระบบบริหารคุณภาพ (Quality management system : QMS)

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

ความเป็นมา : การเข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO เทคโนธานี
ในปีพ.ศ. 2542 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในขณะนั้นได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการน�ำระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9002 : 1994 มาใช้ ในการบริหารงานเทคโนธานี เนื่องจากเห็นว่าเทคโนธานีเป็น
หน่วยงานวิสาหกิจต้องหารายได้เลีย้ งตัวเอง น่าจะเป็นหน่วยงานน�ำร่องในการเข้าสูร่ ะบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO เพือ่ ให้ระบบการท�ำงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ซึ่งเป็นกระบวนการในการสร้างความมั่นใจต่อผู้มาใช้บริการอันจะส่งผลให้หน่วยงาน
มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจึงได้มอบนโยบายให้ผู้อ�ำนวยการเทคโนธานี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. โชคชัย วนภู) และรองผู้อ�ำนวยการเทคโนธานี (อาจารย์ ดร. วุฒิ ด่านกิตติกุล)
ในขณะนัน้ ด�ำเนินการโครงการระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO เทคโนธานี ซึง่ ในช่วงเวลานัน้
โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพอยู่ในสังกัดของเทคโนธานี จึงได้เข้าร่วมโครงการ
ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ด้วย
ดังนั้นในช่วงกลางปี พ.ศ. 2542 เทคโนธานี จึงได้เริ่มด�ำเนินการโครงการระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 : 1994 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ตามข้อก�ำหนดที่เน้นคุณภาพ
“การให้บริการ” ปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่งที่ท�ำให้องค์กรประสบความส�ำเร็จทางธุรกิจ
ก็คือ “คุณภาพ” ของสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นระดับของคุณลักษณะเฉพาะที่แฝงอยู่ใน
สินค้าหรือบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความพึง
พอใจให้แก่ลูกค้า องค์กรใดก็ตามหากสามารถผลิตสินค้าหรือให้บริการที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะท�ำให้มคี ณ
ุ ภาพเหนือความ
คาดหวังของลูกค้าได้อย่างต่อเนือ่ งนับว่าเป็นหน่วยงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และสามารถด�ำรงอยู่
ได้อย่างยั่งยืนแต่ “คุณภาพ” ที่กล่าวนี้ ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญจะเกิดขึ้นได้ต้อง

อาศัยความพยายามมุ่งมั่นเอาใจใส่ของ
ผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกระดับภายในองค์กรที่จะน�ำเอาความรู้
ทักษะและประสบการณ์มาประยุกต์ ใช้เพื่อ
สร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นในทุกๆ ขั้นตอน
ในการผลิ ต หรื อ การให้ บ ริ ก ารและจาก
ความมุ่งมั่นของผู้บริหารและความร่วมมือ
ของพนักงานเทคโนธานีทุกคน จึงท�ำให้ ได้
รั บ การรั บ รองระบบคุ ณภาพมาตรฐาน
ISO 9002 : 1994 เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 จากบริษัท
SGS (Thailand) จ�ำกัด
ปี พ.ศ. 2547 ได้มีการปรับเปลี่ยน
ผู้บริหาร เทคโนธานีตามวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งงานบริหาร ซึง่ ในขณะนัน้ ผูอ้ ำ� นวยการ
เทคโนธานี (ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อนันท์ อุน่
ศิวิไลย์) และรองผู้อ�ำนวยการเทคโนธานี
(อาจารย์ ดร.ราเชนทร์ โกศั ล วิ ต ร)
ได้ยดึ หลักการปฏิบตั งิ านตามระบบบริหาร
คุณภาพ ISO และได้รักษาระบบบริหาร
คุ ณ ภาพ จึ ง ท� ำ ให้ เ ทคโนธานี ไ ด้ รั บ

ระบบคุณภาพมาตรฐาน
(ISO : International Organization
for Standardization)

เทคโนธานี
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ปรับเปลี่ยนเป็น ISO 9001 : 2008 ซึ่งทุก
องค์กรที่เข้าระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO
ต้องท�ำการปรับเปลีย่ นยกระดับ (Upgrade)
ตามข้อก�ำหนดใหม่ของ ISO ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
ประกอบกับ Certificate ISO 9001 : 2000
ของเทคโนธานีจะหมดอายุการรับรองใน
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ผูอ้ ำ� นวยการ
เทคโนธานี (ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย
โชติษฐยางกูร) ในขณะนั้นได้ยึดหลักการ
ปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO และมุ่งมั่นที่จะได้รักษาระบบบริหาร
คุณภาพไว้อย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ จึงได้ดำ� เนิน
การกระบวนการต่างๆ ตามระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO เพื่อด�ำรงรักษาระบบไว้
และเพื่อปรับเปลี่ยนยกระดับ (Upgrade)
สูร่ ะบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
และต่ อ อายุ ก ารรั บ รองรั ก ษาระบบไว้
จนในทีส่ ดุ เทคโนธานีได้รบั การรับรองระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 เป็นครัง้ ที่ 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� ำ โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนธานี
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO
จึ ง ได้ จั ด ท� ำ แผนการด� ำ เนิ น กิ จ กรรม
ระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ ISO เทคโนธานี
ปีงบประมาณ 2557 - 2558 และประกาศใช้
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบ
และเตรียมตัวเข้าสูร่ ะบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO ต่อไป
การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 จากบริษัท SGS (Thailand) จ�ำกัด และได้รับการรับรองระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2550 เช่นเดิม โดย ISO 9001 : 2000 มีวัตถุประสงค์ตามข้อก�ำหนดเน้นให้ความ
ส�ำคัญกับพนักงานในองค์กรมากขึน้ โดยมีการสร้างขวัญและก�ำลังใจความมีเสถียรภาพ
ในการจ้างงานและการสร้างความพึงพอใจในการท�ำงานให้พนักงานเห็นความส�ำคัญใน
การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์สิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่
พนักงาน
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) องค์การระหว่างประเทศว่า
ด้วยการมาตรฐาน (ISO : International Organization for Standardization) ประกาศ
เทคโนธานี
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ระบบประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
เทคโนธานี เริม่ ด�ำเนินการจัดท�ำประกันคุณภาพการศึกษา ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2550 - 2555
รวมระยะเวลาได้ 6 ปี ซึ่งสรุปผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) ดังผลสรุปในภาพรวมตามตารางต่อไปนี้
จ�ำนวน
ปี พ.ศ. องค์ประกอบคุ
ณภาพ สกอ.
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556

5 ด้าน
6 ด้าน
6 ด้าน
6 ด้าน
7 ด้าน
7 ด้าน
7 ด้าน

15
16
9
9
9
9
9

ตัวบ่งชี้
สมศ. มทส.
3
4
3
3

4
4
4
5
5
5

ทธ.

รวม

2
2
1
1
1

15
20
15
18
19
18
18

ระดับ

ผลคะแนน / เต็ม

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

2.85 / 3
2.75 / 3
2.76 / 3
4.81 / 5
4.67 / 5
4.72 / 5
4.67 / 5

ผลการประเมิน : การประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี ปีการศึกษา 2556
		 ในปีการศึกษา 2556 (พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – เมษายน พ.ศ. 2557) เทคโนธานี ได้ดำ� เนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งมีองค์ประกอบคุณภาพทั้งหมด 7 ด้าน 18 ตัวบ่งชี้ จากการรับตรวจประเมินเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยคณะ
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) มีผลการประเมินในภาพรวมของหน่วยงานอยูใ่ นระดับดีมาก ผลคะแนน
4.67 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ทั้ง 18 ตัวบ่งชี้ ปรากฏว่า มี 14 ตัวบ่งชี้ ที่มีระดับดีมาก มี 3 ตัวบ่งชี้ ที่มีระดับดี และ 1 ตัวบ่งชี้ มีระดับ
พอใช้ เมื่อจ�ำแนกตามองค์ประกอบคุณภาพสรุปผลประเมิน ดังตารางต่อไปนี้
องค์ประกอบคุณภาพ

องค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด�ำเนินการ

องค์ประกอบที่ 2

การบริการทางวิชาการแก่สังคม

องค์ประกอบที่ 3

การบริหารและการจัดการ

องค์ประกอบที่ 4

การเงินและงบประมาณ

องค์ประกอบที่ 5

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 6

การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

องค์ประกอบที่ 7

การบริการจัดการตามภารกิจหลัก

ผลการประเมิน
ระดับ
คะแนน
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
4.75
ดีมาก
5
ดี
4
ดี
4.50
ดีมาก
5

		 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเทคโนธานี ปีการศึกษา 2556 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(ระดับหน่วยงาน) ได้ ให้ข้อเสนอแนะในภาพรวม และชี้ให้เห็นจุดเด่นพร้อมแนวทางเสริม ตลอดจนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์
ต่อการด�ำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และส่งผลดีต่อการจัดท�ำประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานอีกด้วย
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เทคโนธานี
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ข้อเสนอแนะ :

ในภาพรวมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนธานี และสถาบันวิจัยและพัฒนา
1. ส่วนกลางควรทบทวนตัวบ่งชีข้ องหน่วยงานตามภาระงาน
เช่น ตัวบ่งชีท้ ี่ 8.1 การเงินและงบประมาณ อาจใช้เป็นตัวบ่งชีท้ ชี่ ว่ ย
ให้ทราบประสิทธิผลของการใช้งบประมาณในแต่ละภารกิจของ
แต่ละหน่วยงาน แต่จะน�ำมาค�ำนวณหรือไม่กแ็ ล้วแต่ความเหมาะ
สมหรือตามแต่จะตกลงกัน (เทคโนธานีมตี วั บ่งชีท้ ี่ 8.1 อยูแ่ ล้ว)
2. ทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เทคโนธานี และสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการปรับภารกิจที่ชัดเจนขึ้น

จุดเด่นของเทคโนธานี

แนวทางเสริมของเทคโนธานี

1. มีการด�ำเนินงานที่เข้มแข็งเพื่อเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ส�ำหรับเยาวชน
และสังคม
2. มีความเข้มแข็งด้านการสร้าง
ความเชื่อมโยงและท�ำความร่วมมือ
กับเครือข่ายสังคมและชุมชน
ในภูมิภาค

• ควรวิเคราะห์ core competency
ขององค์กรให้ชัดเจน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :

• เทคโนธานีควรพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้อง
กับพันธกิจ เพือ่ การด�ำเนินการเชิงรุกให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ ได้ตาม
ก�ำหนดเวลาที่คาดหวังไว้

เทคโนธานี
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การบริหารความเสี่ยง RM
ความเป็นมา : การบริหารความเสีย่ งเทคโนธานี
		 เทคโนธานีเริ่มด�ำเนินระบบการควบคุมภายใน (Internal
control) เมื่อปีงบประมาณ 2551 และเมื่อปีงบประมาณ 2552
ได้พัฒนามาเป็นระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีแนวทางการด�ำเนิน
การตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ฉบับเดือนมิถุนายน 2552 โดยเทคโนธานีได้ด�ำเนินการ
ระบบบริ ห ารความเสี่ ย งให้ ส อดรั บ ตามนโยบายการบริ ห าร
ความเสีย่ งด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (Inforความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอย่างต่อเนื่อง
mation Communication Technology risks) ความเสีย่ งด้านกฎ
ผลการด�ำเนินงาน : การบริหารความเสีย่ งเทคโนธานี ระเบียบ (Compliance risks) และความเสี่ยงด้านอัตตาภิบาลและ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ธรรมาภิบาล (Good governance risks)
		 ในปีงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ได้ประกาศใช้คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งได้จัด
ประเภทของความเสี่ยงในการระบุความเสี่ยงออกเป็น 9 ประเภท
ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic risks) ความเสี่ยงด้าน
การเงินและทรัพย์สนิ (Financial and asset risks) ความเสีย่ งด้าน
ปฏิบัติงาน (Operational risks) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Image
and reputation risks) ความเสีย่ งด้านสุขภาพและความปลอดภัย
(Health and safety risks) ความเสี่ยงด้านบุคลากร (Staff risks)

เทคโนธานี โดยคณะท�ำงานบริหารความเสีย่ งเทคโนธานี ได้มกี าร
ประชุมเพื่อวิเคราะห์ค่าโอกาสของความเสี่ยง และค่าผลกระทบ
ในระดับหน่วยงาน ตลอดจนมีการรายงานแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงเป็นระยะๆ เพื่อน�ำเสนอ
คณะกรรมการบริหารความสี่ยงมหาวิทยาลัย ตามกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยใน
ปีงบประมาณ 2557 เทคโนธานี ได้รายงานผลการด�ำเนินงาน
ตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในเทคโนธานี ดังมีรายละเอียด
ตามตารางดังต่อไปนี้

เทคโนธานี
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ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุความเสี่ยง
1. ด้านการเงินและทรัพย์สิน
1.1 ขาดการหักภาษี ณ
ที่จ่ายการออกใบ P/O (ใบสั่งซื้อ/จ้าง)
1.2 ความเสี่ยงจากการผิดนัด
ช�ำระเงินของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจาก
การด�ำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุความเสี่ยง

ประเภท

ระดับ
ระดับ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
ที่เหลือ ที่ยอมรับได้

ผลการด�ำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม
ความส�ำเร็จ
ตามแผน

F

3

2

100%

F

6

3

100%

ประเภท

กิจกรรมที่ดำ� เนินการ
เอกสารการขออนุมัติค่าใช้จ่ายการจัดซื้อ /
จัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินได้รับการหักภาษี
ณ ที่จ่าย 1%
• ได้ดำ� เนินการท�ำสัญญาเช่าพื้นที่ตามเงื่อนไข
ของมหาวิทยาลัย
• ด�ำเนินการตามระบบคุณภาพ ISO
• ได้ด�ำเนินการปรับปรุงแบบฟอร์มการแจ้งหนี้
โดยให้แสดงรายการยอดคงค้างในเอกสาร
แจ้งหนี้เป็นปัจจุบัน
• ประสานงานกับนิติการ มทส.
เมื่อมีหนี้คงค้างช�ำระ ตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป

ผลการด�ำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม

ระดับ

ระดับความ
ความเสี่ยง ความส�ำเร็จตาม
เสี่ยงที่เหลือ

ที่ยอมรับได้

แผน

กิจกรรมที่ดำ� เนินการ

2. ด้านสุขภาพและความปลอดภัย
2.1 การออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
ของเจ้าหน้าที่อาจจะประสบอุบัติเหตุ
ระหว่างการเดินทาง

HS

2

1

100%

• ให้พนักงานใช้รถยนต์สว่ นกลางของ มทส. เป็น
อันดับแรก หากส่วนกลางไม่สามารถด�ำเนินการ
จัดรถให้ ได้ ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ แนบ
ต้นเรือ่ งขออนุมตั ใิ ช้รถยนต์สว่ นตัวได้ตามล�ำดับ
ต่อไป
• ได้ดำ� เนินการท�ำประกันเฉพาะกลุม่ ซึง่ เป็น
พนักงานทีต่ อ้ งเดินทางไปปฏิบตั งิ านนอกพืน้ ที่

3. ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
3.1 เว็บไซต์บริการข้อมูลข่าวสาร
และฐานข้ อ มู ล ภารกิ จ หลั ก ของหน่ ว ยงาน
ไม่ทันสมัยและการเข้าถึงข้อมูลล่าช้า

ICT

6

2

100%

ได้ดำ� เนินการวางแผนจัดท�ำระบบ MIS
โดยประกอบด้วย
1. ระบบเว็บไซต์เทคโนธานี
2. ระบบลงทะเบียนออนไลน์
3. ระบบจองห้องออนไลน์
4. การสร้างระบบฐานข้อมูล
5. ระบบจัดการผลการด�ำเนินงาน (เงินอุดหนุนและ
เงินวิสาหกิจ) ซึง่ อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ

4. ด้านกฎระเบียบ
4.1 ขาดระเบียบรองรับการปฏิบัติงาน
ภารกิจหลักด้านปรับแปลงฯ และบริการ
วิชาการ

C

4

2

100%

• จัดท�ำคู่มือการเบิกจ่าย โดยหน่วยการคลัง
และงบประมาณ ส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการเทคโน
ธานีเพื่อให้ทุกส�ำนักงานใช้เป็นแนวทางในการ
เบิกจ่ายเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
• ทบทวน ระเบียบ มทส. ว่าด้วยเงินอุดหนุน
การบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ.
2550 ในข้อ 10 (1) โดยมหาวิทยาลัยควรมอบสิทธิ์
การด� ำ เนิ น งานเกี่ ย วกั บ ค่ า บริ ห ารจั ด การ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
• จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)
ครั้ ง ที่ 1 / 2557 เป็ น การถ่ า ยทอดความรู ้
ประสบการณ์ แ ละแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ
“การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ สู่วัฒนธรรม
คุ ณ ภาพ Engagement & Social Enter
prise” โดย ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ เมือ่ วันที่ 26
ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ เมืองจราจรจ�ำลองในการ
จัดกิจกรรมครัง้ นี้ ช่วยให้พนักงานเทคโนธานี ได้
ทราบความหมาย ความส�ำคัญ แลกเปลีย่ นมุมมอง
ตลอดจนการน�ำความรู้ ไปหารือและประยุกต์ใช้ใน
การท�ำงานร่วมกันระหว่างเทคโนธานี มหาวิทยาลัย
ชุมชนและภาคเอกชน ต่อไป โดยได้รวบรวม
ข้ อ มู ล สรุ ป กิ จ กรรมไว้ ใ นเว็ บ ไชต์ เ ทคโนธานี
ระบบบริหารคุณภาพ การจัดการความรู้ (KM)
http://technopolis.sut.ac.th
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ระบบจัดการความรู้ (KM)
		 หน่วยบริหารระบบคุณภาพ ส�ำนักงานผูอ้ ำ� นวยการเทคโนธานีจดั กิจกรรมการจัดการความรู้
(KM) หัวข้อเรื่อง “การทบทวนเอกสาร การจัดท�ำ แก้ ไข และปรับปรุงเอกสารให้เป็นปัจจุบันตามระบบ
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008” ทั้งนี้ เพื่อเทคโนธานีจะได้ยื่นขอรับรองจากบริษัท SGS (ประเทศไทย)
จ�ำกัด ภายในต้นปี พ.ศ. 2558 นี้
		 การเข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ ป็นกลุม่ เป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าส�ำนักงาน และเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน รวมทั้งสิ้น 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งได้กำ� หนดไว้ ในแต่ละสัปดาห์
ของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
เทคโนธานี
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ระบบการด�ำเนินกิจกรรม 5ส (5S)

		 หน่วยบริหารระบบคุณภาพ ส�ำนักงานผูอ้ ำ� นวยการเทคโนธานี ได้จดั กิจกรรมการท�ำความสะอาด
ใหญ่ Big Cleaning Day 2014 ประจ�ำปี พ.ศ. 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ
บริเวณโถงอเนกประสงค์ บริเวณทางเข้าส�ำนักงาน
เพื่อให้การด�ำเนินงาน 5ส ของเทคโนธานี สอดคล้องกับนโยบายการด�ำเนินงาน 5ส ของมหาวิทยาลัยและพื้นที่
บริเวณของแต่ละส�ำนักงานได้รับการสะสางวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ท�ำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่สวยงาม มีความสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย พนักงานเกิดความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน

เทคโนธานี
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SORT

SET IN ORDER

SHINE

STANDARDIZE

SUSTAIN
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หน่วยบริการอาคารและสถานที่

เทคโนธานี
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• การให้บริการพื้นที่ อาคารสุรพัฒน์ 1
• การให้บริการพื้นที่ อาคารสุรพัฒน์ 2

เทคโนธานี
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การให้บริการพื้นที่ อาคารสุรพัฒน์ 1
เทคโนธานี มีสถานทีต่ งั้ ภายในอาคารสุรพัฒน์ 1 ได้จดั
ให้บริการห้องประชุม / อบรม / สัมมนา แก่หน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคิดอัตราค่าบริการ
ตามเงือ่ นไขการให้บริการ พร้อมนีย้ งั มีบริการเสริมรวมในค่า
บริการแล้ว ได้แก่ วัสดุ - อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ครบครัน
และห้องพักส�ำหรับรับประทานอาหาร
อาคารสุ ร พั ฒ น์ 1 เป็ น ศู น ย์ ร วมสิ่ ง อ� ำ นวยความ
สะดวกด้ า นต่ า งๆ เช่ น ส� ำ นั ก งานธนาคารไทยพาณิ ช ย์
จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงาน
ไปรษณีย์ ศูนย์หนังสือจุฬา - มทส. รวมทัง้ มีตกู้ ดเงินอัตโนมัติ
(ตู้ ATM) ของ 3 ธนาคาร เป็นต้น ตลอดจนมีรา้ นค้าประกอบการ
อ�ำนวยความสะดวกแก่ผเู้ ข้ามาอบรมสัมมนา เช่น ร้านสะดวกซือ้
7-ELEVEN ร้านกาแฟสด ร้านเบเกอรี่ ร้านถ่ายเอกสาร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทคโนธานีได้จัดประชุม /
จึงเหมาะส�ำหรับการเป็นสถานทีจ่ ดั กิจกรรมต่างๆ เป็นหมูค่ ณะ อบรม / สัมมนา และมีหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอก
ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุม / อบรม / สัมมนา การจัดค่าย มหาวิทยาลัยมาใช้บริการทั้งสิ้น จ�ำนวน 542 ครั้ง แยกเป็น
วิชาการต่างๆ โดยผู้สนใจสามารถขอใช้บริการได้โดยตรงที่ ประเภทได้ดังนี้
งานบริหารพื้นที่เทคโนธานี และท่านสามารถจัดรูปแบบห้อง
ตามความเหมาะสมในแต่ละกิจกรรม โดยมีขนาดห้องให้เลือก
ดังต่อไปนี้
ประเภท/ขนาดห้อง

จ�ำนวนห้อง

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

ประเภท
เทคโนธานี จัดประชุม / อบรม / สัมมนา

510

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

15

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

17

รวม
เทคโนธานี
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จ�ำนวนครั้ง

542

การให้บริการพื้นที่อาคาร
สุรพัฒน์ 2
สถานทีส่ ำ� หรับจัดแสดงนิทรรศการและแสดงสินค้า
สามารถรองรับได้กว่า 3,000 คน เป็นการให้บริการแบบ One
Stop Service เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ
ซึ่งให้บริการแก่บุคคล หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีหน่วยงานต่าง ๆ
ทัง้ ภายในภายนอกมหาวิทยาลัยมาใช้บริการจัดกิจกรรมทัง้ สิน้
จ�ำนวน 28 กิจกรรม แยกเป็นประเภทตามหน่วยงานได้ดังนี้

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
จ�ำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
13 ครั้ง 13,050 คน

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
จ�ำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
15 ครั้ง 45,100 คน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยจัดขึน้ อาทิ พิธพ
ี ระราชทาน
ปริญญาบัตร งานตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา งานบายศรีสขู่ วัญนักศึกษาใหม่
เป็นต้น
เทคโนธานี
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ผลการด�ำเนินงานตามภารกิจ

เทคโนธานี
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• งานปรับแปลง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
• โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

เทคโนธานี
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งานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
หน่วย
คน

ผล
1,026

แผน
880

หน่วย
ระดับ

แผน
4

ร้อยละ
116.59

ผล
4.51

ร้อยละ
112.75

จ�ำนวนผู้รับบริการด้านการปรับแปลง
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

ระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านการ
ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี

งานบริการวิชาการ
จ�ำนวนผู้รับบริการด้านวิชาการ

ระดับความพึงพอใจในการให้บริการวิชาการ

หน่วย

แผน

ผล

ร้อยละ

หน่วย

แผน

ผล

ร้อยละ

คน

35,000

35,000

100

ระดับ

4

4.22

105.5

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ได้รบั มอบหมายให้เทคโนธานี
เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อสังคมที่ส่งเสริมการพัฒนาก�ำลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหลักในการ
ประสานงานด้ า นการปรั บ แปลงถ่ า ยทอดเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม เน้นการให้ค�ำปรึกษา การพัฒนาปรับแปลง และ
การวิจัยต่อยอด รวมถึงเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตั้งแต่
ระดับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตอุตสาหกรรม พนักงานเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ข้าราชการ เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ
และประชาชนทัว่ ไป โดยใช้ทรัพยากรผูเ้ ชีย่ วชาญจากทัง้ ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557เทคโนธานี
ได้จดั หลักสูตร / โครงการ / กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ สรุปได้ดงั นี้
เทคโนธานี
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จ�ำนวนการจัด
อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่น
หน่วย / ครั้ง
แผน / 17
ผล / 18
ร้อยละ / 105.88

จ�ำนวนผู้ที่เข้าอบรมสัมมนา
หน่วย / คน
แผน / 1,000

ผล / 1,582
ร้อยละ / 158.2

โครงการเตรียม
ความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
หน่วย
คน

แผน
6,300

ผล
8,544

หน่วย / ร้อยละ
แผน / 80

ร้อยละ
135.62

ผล / 108
ร้อยละ / 135

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีทักษะความรู้เพิ่มขึ้น

เทคโนธานี ด�ำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยให้
ความส�ำคัญกับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
สากลด้ ว ยการเตรี ย มความพร้ อ มในการจั ด การศึ ก ษา
ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภูมิภาค
อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความ
สามารถด้านภาษาต่างประเทศ ความรู้ด้านวัฒนธรรมเพื่อ
การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนให้กับนักศึกษาและบุคลากร
ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถ
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และความรู้
ด้านวัฒนธรรมอาเซียนให้กบั บุคคลภายนอก มีโครงการหลัก ๆ
ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเสริมทักษะความรู้
เรือ่ งทรัพย์สนิ ทางปัญญา และโครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการบริการวิชาการเชิงรุก
เทคโนธานี ด� ำ เนิ น การตามภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย
ด้วยการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม เพือ่ ให้
ประเทศไทยพึง่ พาตนเองทางเทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนาได้มากขึน้
เป็นการน�ำองค์ความรูน้ วัตกรรม และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
ออกมาเผยแพร่ต่อสังคมเพื่อแก้ปัญหาของภูมิภาคและประเทศ
โดยการรับฟังปัญหาจากชุมชนและอุตสาหกรรม และน�ำโจทย์ที่
ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจยั เพือ่ หาแนวทางการแก้ ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น หาแนวทางการป้องกันปัญหาในอนาคต และหาแนวทาง
การพัฒนากระบวนการใหม่ ๆ เป็นการประยุกต์ ใช้องค์ความรู้ที่
มีอยู่เดิมหรือพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ เพื่อน�ำมาซึ่งการพัฒนาทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตร และสังคม โดยมีแนวทาง
การด�ำเนินการ คือ การให้บริการวิชาการเชิงรุกในรูปแบบการจัด
ฝึกอบรม การจั ด ท� ำ โครงการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมของกลุ ่ ม
เป้าหมายทัง้ ด้านเกษตรและอุตสาหกรรม การรวมกลุม่ และเชือ่ มโยง
อุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การพัฒนาและยก
ระดับความสามารถของเยาวชน เป็นต้น ซึง่ กิจกรรมเหล่านีม้ กี ลุม่
เป้าหมายทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์ ประกอบด้วย กลุม่ เยาวชน กลุม่ ชุมชน
กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ กลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงาน
ที่เป็นภาครัฐและเอกชน
การบริการวิชาการด้านการเกษตร คือ 1) โครงการบริการ
ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการผลิต
เส้นไหมให้ ได้มาตรฐาน 2) โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริม
การผลิตและพัฒนาข้าวหอมมะลิให้ ได้มาตรฐาน 3) โครงการ
การบริการวิชาการ
ด้านเกษตร
ด้านปศุสัตว์
ด้านอุตสาหกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ด้านการบริหารจัดการ

จ�ำนวนกิจกรรม(ครั้ง) ผู้ร่วมกิจกรรม(คน)
52
41
30
27
9
8

4,112
3,844
1,799
1,555
280
465

บริ ก ารวิ ช าการเพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต มั น ส�ำ ปะหลัง
4) โครงการให้บริการวิชาการส่งเสริมการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ
เพื่อช่วยควบคุมแก้ ไขปัญหาเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5) โครงการ 32 อ�ำเภอ 32 ดอกเตอร์ มทส
: เพื่อการปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การพัฒนาท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา
การบริการวิชาการด้านปศุสัตว์ คือ 1) โครงการบริการ
วิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว
ในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) โครงการบริการวิชาการเพือ่
ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงไก่โคราช
การบริการวิชาการด้านอุตสาหกรรม คือ 1) โครงการ
ให้ บ ริ ก ารโดยคลิ นิ ก เทคโนโลยี เ พื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
แก่ ผู้ ป ระกอบการใหม่ 2) โครงการพั ฒ นาการรวมกลุ ่ ม และ
เชื่ อ มโยงอุ ต สาหกรรมในเขตภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
3) โครงการให้บริการปฏิบัติการเพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ของอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4) โครงการฝึก
อบรมเพื่อยกขีดความสามารถของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ
1) โครงการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของผู้เรียนทาง
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยม
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) โครงการผลักดันเพื่อส่งเสริม
การใช้ประโยชน์วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง 3) โครงการให้บริการและพัฒนานักซอฟแวร์
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การบริ ก ารวิ ช าการด้ า นพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์
พลังงาน คือ 1) โครงการให้บริการและส่งเสริมความรู้ ในการใช้
พลังงานทดแทน
การบริการวิชาการด้านการบริหารจัดการ คือ
1) โครงการให้บริการด้านระบบคุณภาพและการจัดการ
เทคโนธานี
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ผลงานจากโครงการที่สำ� คัญ

เทคโนธานี
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• อุทยานการเรียนรู้สิรินธร
• หน่วยบริการค่ายเยาวชน
• โครงการพัฒนาการรวมกลุ่ม
และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
(Industrial Cluster Development)
หรือคลัสเตอร์มันโคราช KOTAC
• โครงการคลินิกเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
• โครงการ 32 อ�ำเภอ 32 ดอกเตอร์

เทคโนธานี
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อุทยานการเรียนรู้สิรินธร

เมืองจราจรจ�ำลอง

เมื อ งจราจร
จ�ำลอง สร้าง

ขึ้ น ในปี พ.ศ.
2553 บริษัทโต
โยต้ า มอเตอร์
ประเทศไทย
จ� ำ กั ด ร่ ว มกั บ
มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี สุ ร
นารี ได้จัดสร้าง
เมืองจราจรจ�ำลองแห่งที่ 2 เพือ่ เป็นศูนย์ฝกึ อบรมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
กฎจราจร โดยมีวัตถุประสงค์ปลูกฝังจิตส�ำนึกการเป็นผู้ขับขี่และผู้ร่วมทางที่ดีและ
ตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน ตามแนวคิด “ถนนสีขาว” ให้กับ
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ มีการฝึกปฏิบัติขับขี่จริงบนเส้นทางจราจร
จ�ำลอง โดยมุ่งหวังว่าสถิติของจ�ำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนจะลดลงในอนาคต
ภายในอาคารจัดการแสดงความรูเ้ กีย่ วกับวินยั จราจร เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์

เทคโนธานี
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กิจกรรม : ให้บริการแหล่งเรียนรู้

อุทยานผีเสือ้ เฉลิมพระเกียรติ
อุทยานผีเสื้อ สร้างขึ้นในปี ประชาชนที่สนใจ โดยใช้ผีเสื้อและแมลง
พ.ศ. 2538 เพือ่ เฉลิมฉลองในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงครอง
สิริราชสมบัติเป็นปีท่ี 50 ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งในงานเกษตรและอุตสาหกรรมโลก
(World Tech’95) หลังจากเสร็จสิน้ งาน
ก็ยงั คงเปิดให้บริการ โดยมีวตั ถุประสงค์
สร้างค่านิยมและปลูกฝังจิตส�ำนึกการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์แนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแมลงกับสิ่ง
แวดล้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา และ

เป็น “สื่อ” หรือ “ตัวแทน”ความสัมพันธ์
ของการมีชีวิตของสัตว์ พืช และปัจจัย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการด� ำ รงชี วิ ต ภายใน
อาคารจั ด การแสดงความรู ้ เ กี่ ย วกั บ
แมลงและสิ่ ง แวดล้ อ ม เปิ ด ให้ บ ริ ก าร
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น.
(หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)
โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมจ�ำนวน 24,466 คน
ระดับความพึงพอใจ 4.61
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อุทยานการเรียนรู้สิรินธร

ห้องไทยศึกษานิทัศน์
“วั ส ดุ ท างวั ฒ นธรรมของอี ส าน”
ที่ชาวบ้านยังคงผลิตและใช้ประโยชน์ ใน
ชีวิตประจ�ำวัน วัสดุทางวัฒนธรรมที่
รวบรวมไว้จ�ำนวนมากกว่า 2,000 ชิ้น
ภายในอาคารจัดการแสดงความรูเ้ กีย่ วกับ
ภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้านอีสาน เปิดให้บริการ
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น.
(หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)
โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชม จ�ำนวน 18,472 คน
ระดับความพึงพอใจ 4.30

ห้องไทยศึกษานิทศั น์ สร้างขึน้
ในปี พ.ศ. 2536 เพื่อเป็นห้องปฏิบัติ
การทางมานุษยวิทยาของอีสาน โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ส ร้ า งความตระหนั ก ใน
คุ ณ ค่ า ภู มิ ป ั ญ ญาพื้ น บ้ า นและศิ ล ป
วั ฒ นธรรมอี ส านให้ กั บ นั ก เรี ย น
นั ก ศึกษา และประชาชนที่สนใจโดยเก็บ
รวบรวมและจัดแสดง
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กิจกรรม : ให้บริการแหล่งเรียนรู้

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี ไทยโบราณ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ทคโนโลยี
ไทยโบราณ สร้างขึน้ ในปี พ.ศ. 2547
เพือ่ เป็นทีเ่ ก็บหลักฐานแห่งความทรงจ�ำไว้
ให้คนไทยได้ภาคภูมิใจในความสามารถ
ของนั ก วิ ท ยาศาสตร์ แ ละวิ ศ วกรไทย
โบราณ โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความ
ตระหนักในคุณค่าของประวัติศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบรรพชน
ไทยให้ กั บ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา และ
ประชาชนที่สนใจ ให้ ได้ศึกษาหาความรู้
ก่อเกิดแรงบันดาลใจในการคิดค้นต่อยอด

ความรู้ ในอดีต ภายในอาคารจัดการ
แสดงความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีต้นแบบ
เปิ ด ให้ บ ริ ก ารทุ ก วั น จั น ทร์ – ศุ ก ร์
เวลา 09.00 - 16.30 น. (หยุดวันเสาร์
อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) โดยมีผู้เข้า
เยีย่ มชมจ�ำนวน 18,699 คน ระดับความ
พึงพอใจ 4.46
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อุทยานการเรียนรู้สิรินธร

กิจกรรม : ให้บริการแหล่งเรียนรู้

84 พรรษามหาราชั น พระมิ่ ง ขวั ญ
เกษตรไทยสมดุ ล ธรรมชาติ กั บ ชี วิ ต
พอเพี ย ง” สื่ อ ถึ ง การอยู ่ ร ่ ว มกั น กั บ
ธรรมชาติอย่างสันติตามพระราชด�ำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัว ภายใน
อาคารจั ด การแสดงความรู ้ เ กี่ ย วกั บ
โครงการในพระราชด�ำริของพระบาท
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว เปิ ด ให้ บ ริ ก าร
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น.
(หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)
โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมจ�ำนวน 16,517 คน
ระดับความพึงพอใจ 4.55

อาคารกาญจนาภิเษก
อาคารกาญจนาภิ เ ษก
สร้างขึน้ ในปี พ.ศ. 2538 เพือ่ เฉลิมฉลองใน
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงครองสิ ริ ร าชสมบั ติ เ ป็ น ปี ที่ 50
ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในงานเกษตรและ
อุตสาหกรรมโลก (World Tech’95)
หลั ง จากเสร็ จ สิ้ น งานได้ ป รั บ ปรุ ง และ
เปิ ด ให้ บ ริ ก าร โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
ถ่ า ยทอดพระราชกรณี ย กิ จ ของ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ให้ กั บ
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ
ในหัวข้อ “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
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โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (อพ.สธ. - มทส.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ร่วมสนองพระราชด�ำริ
ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ถึงปัจจุบัน
และในปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ดำ� เนินงาน
ตามกรอบการด�ำเนินงานและกิจกรรมของ อพ.สธ. แผนแม่บท
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชด�ำริฯ ระยะห้า
ปีที่ 5 (ตุลาคม พ.ศ. 2554 - กันยายน พ.ศ. 2559) โดยได้ดำ� เนินการ
6 กิจกรรม จาก 8 กิจกรรม ได้แก่
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กิจกรรมที่ 1

กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
ได้ประกาศพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จ�ำนวน 419 ไร่

กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืชได้ดำ� เนินการ
การอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชวงศ์ขิง
ที่หายากและที่มีคุณค่า
ทางเศรษฐกิจ

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมส�ำรวจและเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช ได้ท�ำการศึกษาความ
หลากหลายของเชื้อราในดิน และสารต้าน
จุลชีพที่เชื้อราสร้าง จากดินบริเวณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
ได้ด�ำเนินการ (1) กิจกรรมจัดตั้งสวน
พฤกษศาสตร์ชุมชน และกิจกรรมปลูก
ขยายพันธุพ์ ชื สี พืชอาหาร และพืชสมุนไพร
และ (2) ด�ำเนินกิจกรรมติดป้ายชื่อ
พรรณไม้บริเวณสวนพฤกษศาสตร์
มทส.

กิจกรรมที่ 5

กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
ได้ด�ำเนินการจัดท�ำเว็บไซต์โครงการ
อพ.สธ.- มทส. และกิจกรรมที่ 8
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ได้ด�ำเนินการ
กิจกรรมย่อย 7 กิจกรรม
ได้แก่...

1. การจัดฝึกอบรมเทคนิคการวาดภาพ ทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้น
2. การจัดกิจกรรมปลูกพันธุ์ ไม้ สีประจ�ำพระองค์ (สีม่วง) เพื่อเตรียมเฉลิมฉลองในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีพระชนมายุ 60 พรรษาในปี 2558
3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการสนองพระราชด�ำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีนิทรรศการ
4. ร่วมจัดนิทรรศการโครงการ อพ.สธ.-มทส. งานประชุมวิชาการ “ทรัพยากรไทย : น�ำสิ่งดีงามสู่ตาโลก”
5. การตีพิมพ์วารสารวิชาการ เรื่อง “ฮากไม้ รากเหง้าและภูมิปัญญา : การศึกษาเชิงคุณภาพรอบเขตพื้นที่เขื่อนน�้ำพุง
จังหวัดสกลนคร” ในวารสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. ตีพิมพ์วารสารวิชาการ เรื่อง “การดูแลแบบองค์รวม : กรณีศึกษา หมอขวัญจ�้ำ”
ในวารสารวิจัย มสด. (SDU Research Journal) สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
7. พิมพ์รายงานผลการศึกษาวิจัย เผยแพร่ 2 เรื่องคือ รายงานผลการศึกษาสมุนไพรและการน�ำไปใช้ : กรณีศึกษาพื้นที่
รอบเขื่อนน�้ำพุง จังหวัดสกลนคร และรายงานผลการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาพื้นที่รอบเขื่อนน�้ำพุง
จังหวัดสกลนคร
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นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ยังได้รับ
มอบหมายจากส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถาบันแม่ข่ายอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม
เป็นสมาชิกในคณะกรรมการเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เครือข่าย Cอพ.สธ.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
ล่าง จ�ำนวน 12 สถาบัน ซึ่งได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการสนองพระราชด�ำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี โดยมี ดร.ปิ ย รั ษ ฎ์ ปริ ญ ญาพงษ์
เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.เป็นวิทยากร
บรรยาย เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการสนองพระราชด�ำริ
โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เครือข่าย
C- อพ.สธ.) เครื อข่ า ยอุ ดมศึ ก ษาภาคตะวั น ออกเฉี ยงเหนือ
(วันที่ 16/9/57)

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

จัดฝึกอบรมเทคนิคการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์เบื้อง
ต้น (วันที่ 8-10/8/57)
ประชุ ม คณะกรรมการด� ำ เนิ น งานโครางการอนุ รั ก ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(อพ.สธ.-มทส.) (วันที่ 30/1/57)
เทคโนธานี
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หน่วยบริการค่ายเยาวชน
หน่ ว ยบริ ก ารค่ า ยเยาวชน
เป็นหน่วยงานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์
หลักในการให้บริการงานค่ายแก่เยาวชน
โดยวิ ท ยากรทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยเน้นการจัดกิจกรรม
ที่ช่วยสร้างและเสริมทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และภาษาต่างประเทศ ทักษะทางด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารสั ง เกต
การตั้งสมมติฐาน การทดลอง และการ
สรุปผล ซึง่ เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

เทคโนธานี
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ที่ ส� ำ คั ญ ทั ก ษะด้ า นคณิ ต ศาสตร์
เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และการแก้ โจทย์ปัญหา เพื่อน�ำทักษะ
ดังกล่าวมาประยุกต์ ใช้ ในชีวิตประจ�ำวัน
ด้ า นทั ก ษะทางภาษา โดยเน้ น ทั ก ษะ
ทางภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมที่ช่วย
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น เกมส์ที่ตอ้ งใช้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
นอกจากนีย้ ังได้จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
การเรียนรูบ้ รู ณาการร่วมกับแหล่งเรียน
รู้ภายในมหาวิทยาลัย เช่น นิทรรศการ

พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อุทยาน
ผี เ สื้ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ เมื อ งจราจร
จ�ำลอง ห้องไทยศึกษานิทศั น์ เป็นต้น นอก
เหนือจากนั้นยังมีหน่วยงานภายนอกที่
ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย เช่น สถาบันวิจัย
แสงซิ น โครตรอน (องค์ ก ารมหาชน)
หอดู ด าวเฉลิ ม พระเกี ย รติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา นครราชสีมา และแหล่ง
เรียนรู้ ในบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย
เช่น พิพธิ ภัณฑ์ ไม้กลายเป็นหิน สวนสัตว์
นครราชสีมา เป็นต้น ด้วยความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมทีช่ ว่ ยสนับสนุนทักษะ

ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และภาษาต่างประเทศแก่นักเรียน ท�ำให้
โรงเรี ย นต่ า ง ๆ เล็ ง เห็ น ถึ ง ศั ก ยภาพ
ของหน่ ว ยงานบริ ก ารค่ า ยเยาวชน
ในการจัดค่าย จึงมอบหมายให้หน่วย
บริการค่ายเยาวชนเทคโนธานีเป็นผู้
จัดกิจกรรม และในปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 มีนกั เรียนจ�ำนวนกว่า 6,000 คน
จาก 29 โรงเรี ย นเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจ
และผลการจัดงานค่ายที่หน่วยบริการ
ค่ายเยาวชนได้รับจากโรงเรียนต่าง ๆ
เป็นอย่างดียิ่ง

เทคโนธานี
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งานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

การเลี้ยงและการจัดการ
ปลานิลเชิงพาณิชย์

งานบ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม
ส�ำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
ได้จัดอบรมหลักสูตร “การเลี้ยงและการจัดการปลานิล
เชิงพาณิชย์” เพื่อรองรับและเตรียมความพร้อม
นักศึกษาและผู้ประกอบการ

สู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”
เมือ่ วันที่ 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

เทคโนธานี
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งานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ จังหวัดนครราชสีมา
“Korat Creative Tourism”
โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการท่ อ ง
เทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดนครราชสีมา “Korat
Creative Tourism” เปนรูปแบบของกิจกรรม
ที่สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยน
เรี ย นรู ้ เ พื่ อ ทํ า ความเข้ า ใจในคุ ณ ค่ า ทางสั ง คม
วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว
จังหวัดนครราชสีมา
เพือ่ จะสามารถสร้างฐานความรูค้ วามเข้าใจ ในแนวคิด
ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเผยแพร่ไปยังภาคส่วน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อมของจังหวัด
นครราชสีมาได้อย่างยั่งยืนและเป็นต้นแบบในการพัฒนา
ชุมชนอื่นๆ ต่อไป รวมทั้งการจัดทําเส้นทางการท่องเที่ยวที่
ดําเนินการได้จริง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจรูปแบบการ

ท่องเทีย่ วทีใ่ ห้ประสบการณ์การดําเนินชีวติ ของชุมชนและเข้าใจ
วิถชี วิ ติ วัฒนธรรม และประเพณีของจังหวัดนครราชสีมาเพือ่
รองรับการแข่งขันและการเจริญเติบโตทางด้านการท่องเที่ยว
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยกิจกรรมได้จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 24 - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมโรแมนติค
รีสอร์ทแอนด์สปา อ� ำ เภอปากช่ อ ง จั ง หวั ด นครราชสี ม า
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 51 คน

เทคโนธานี
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อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

“Research to Market - R2M”

โครงการสร้างสรรค์งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

โครงการสร้างสรรค์งานวิจัยสู่
เชิงพาณิชย์ “Research to Market R2M” เปนโครงการที่จะผลักดันใหเกิด
การตอยอดงานวิจัยไปสูการพัฒนา
ตลอดจนเปด ชอ งทางในการสรางธุรกิจ
เทคโนโลยีใหกับนักวิจัยและนักศึกษา
ไดเรียนรูการเริ่มตนทําธุรกิจจนถึงการ
แขงขันเขาสูเชิงพาณิชย และเป็นการ
เพิ่ ม ความรู  แ ก นั ก ศึ ก ษา นั ก วิ จั ย และ
ผู ้ ส นใจทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนของ
นวัตกรรมจนถึงการตลาด จะชวยเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขง ขันของธุรกิจ
อุตสาหกรรมและบริการ และสามารถนาํ
ผลงานดังกลาวไปพัฒนาใหเปนจุดแข็ง
ที่สามารถแขงขันกับผูอื่นได ทําใหเกิด
โอกาสทางธุ ร กิ จ ที่ ห ลากหลายและที่
เทคโนธานี
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สาํ คัญคือ ชว ยใหเ กิดการสรา งธุรกิจใหม
สรางสิทธิประโยชนสูนักวิจัยหนวยงาน
และมหาวิ ท ยาลั ย รวมถึ ง การสร า ง
ประโยชน แ ละคุ ณ ค า ให กั บ ประเทศ
โดยกิจกรรม R2M ได้จดั กิจกรรมเป็น 2 ช่วง
ดังนี้ 1) กิจกรรม R2M (Workshop)
จัดขึน้ ในระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม
พ.ศ. 2557 ณ ห้อง 214 อาคารสุรพัฒน์ 1
เทคโนธานี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
สุรนารี มีนกั ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 15 ทีม
จ�ำนวน 45 คน และ 2) กิจกรรม R2M
(Boot Camp) จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 26 28 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ เขาใหญ่
ฟ้าใส รีสอร์ท อ�ำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา มีนกั ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
5 ทีม จ�ำนวน 15 คน และนักศึกษาทั้ง

5 ทีมนี้เป็นตัวแทน ส�ำนักงานอุทยาน
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี เข้าร่วม
แข่งขันแผนธุรกิจโครงการ “เส้นทางสูน่ วัต
วณิชย์” (Research To Market) ระดับ
ภูมภิ าค ระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม
พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมวีวชิ ญ์ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น โดยนักศึกษาทีม SUT_
ecoStream ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ได้รบั เงินรางวัลจ�ำนวน 20,000
บาท พร้อมโล่ และได้เข้าร่วมประกวด
แผนธุ ร กิ จ โครงการ “เส้ น ทางสู ่ น วั ต
วณิชย์” (Research To Market Thailand : R2M 2014) ระหว่างวันที่ 20 - 21
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรม เลอ
เมอริเดียน อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
โครงการ : การประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม

อบรมหลักสูตร ความรูด้ า้ นทรัพย์สนิ ทางปัญญากับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ส�ำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ร่วมกับ
กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา จัดอบรมให้ความรูห้ ลักสูตรความ
รูเ้ บือ้ งต้นด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญากับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เมือ่ วันที่ 25 และ 28 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ อาคารสุรพัฒน์ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ โรงแรมสุนีย์แกรนด์
จังหวัดอุบลราชธานี ตามล�ำดับ เพื่อเป็นการอ�ำนวยความ
สะดวกให้ กั บ ผู ้ ส นใจเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
10 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรรี มั ย์ ศรีสะเกษ สุรนิ ทร์
ยโสธร ร้อยเอ็ด อ�ำนาจเจริญ อุบลราชธานี และมหาสารคาม

การอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย หัวข้อความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปัญญาและภูมปิ ญ
ั ญาไทย และบทบาท
ความส�ำคัญของนวัตกรรมต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์/แนวโน้มและโอกาสของผลิตภัณฑ์และบริการ ผู ้สนใจเข้า ร่วมอบรม
มีหลากหลายอาชีพ ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป จ�ำนวนทั้งสิ้น 130 คน พร้อมทั้งในงานยังมีการ
ให้ค�ำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Clinic) แก่ผู้ที่เข้าร่วมอบรม โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความพึงพอใจ
จากผู้ที่เข้าร่วมอบรมในระดับ 4.49 จาก 5 คิดเป็น 89.7 %

เทคโนธานี
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อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
โครงการ : การประกวดการพัฒนา
ภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม
อบรมหลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและประกวด
ระดับภูมิภาค
ส�ำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ร่วมกับ
กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา จั ด อบรมให้ ค วามรู ้ ห ลั ก สู ต ร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภมู ปิ ญ
ั ญาสูน่ วัตกรรม เมือ่ วันที่ 6 – 10
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมแคปปิตอล เจ แอทเขาใหญ่
อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 5 วัน เพื่อเสริม
สร้างความรู้และทักษะของกลุ่มเป้าหมายในการสร้างหรือ
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ โดยมีเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุม
เรื่อง การใช้ฐานข้อมูลสิทธิบัตรนานาชาติ และฐานข้อมูล

ภูมิปัญ ญาไทย การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ์
การสร้างแบรนด์ การบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา การจัด
ท�ำแผนธุรกิจ และทักษะการน�ำเสนอผลงาน โดยมีผู้ประกอบ
การและนั ก วิ จั ย เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมจ� ำ นวน 20 ผลิ ต ภั ณ ฑ์
30 ราย มีคะแนนความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ 4.75 จาก ระดับ 5
คิดเป็น 95% นอกจากการจัดอบรมแล้วอุทยานวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรม ยังจัดทีมทีป่ รึกษาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของผู ้ ที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการ
เทคโนธานี
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ประกวดเป็นระยะเวลากว่า 123 วัน และจัดกิจกรรมประกวด
ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมดุสติ ปริน้ เซส
เพื่ อ คั ด เลื อ กตั ว แทนภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง
จ�ำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ เพือ่ เป็นตัวแทนในการประกวดระดับประเทศ
ต่อไป ซึง่ ผลการประกวดระดับประเทศผลิตภัณฑ์แปรงปัดแก้ม
จากเส้นไหม ตัวแทนระดับภูมภิ าคสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ

โครงการ : การน�ำทรัพย์สิน
ทางปัญญาออกสู่เชิงพาณิชย์

การลงนามสัญญาอนุญาตให้ ใช้สิทธิ
ส�ำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมกับส่วนบริหาร
สินทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ได้จดั พิธลี งนามสัญญา
อนุญาตให้ ใช้สทิ ธิผลงานวิจยั เรือ่ ง ไม้เชิงวิศวกรรมสมรรถนะสูง
ผลงานวิจยั ของ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. อุทยั มีคำ� อาจารย์
ประจ�ำสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ บริษัท เวิลด์ ออฟ
เนเจอรัล เทรดดิ้ง จ�ำกัด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยผลงานวิจัยดังกล่าว
ได้ขอรับความคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญาประเภทสิทธิบตั รไว้กบั
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จ�ำนวน 5 ค�ำขอ และเมื่อวันที่ 19
สิงหาคม พ.ศ. 2557 ได้มกี ารลงนามสัญญาอนุญาตให้ ใช้สทิ ธิ
ผลงานวิจยั เรือ่ ง เครือ่ งก�ำจัดลูกน�ำ้ ยุงโดยไม่ทำ� ลายสิง่ แวดล้อม
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญชัย ทองโสภา อาจารย์
ประจ�ำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี และ บริษทั 360 เพสท์ ซัพพลาย จ�ำกัด
เทคโนธานี
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อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
โครงการ “การพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ
โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนาธุรกิจ”

หลักสูตร (จ�ำนวนครั้ง)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่จัดกิจกรรม

สถานที่ในการจัดอบรม

จ�ำนวนผู้เข้าร่วม
อบรม (คน)

14 ม.ค. 2557

ห้อง 306 อาคารสุรพัฒน์1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

38

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

22-24 ม.ค. 2557

ห้อง VIP3 สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

54

เครื่องหมายการค้า (ครั้งที่1)

17-18 ก.พ. 2557

ห้องลาวแพน โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

48

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

20-21 ก.พ. 2557

ณ ห้องเรียนรวม 1722-1723 อาคาร 17
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

42

ห้อง VIP3 สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

61

เครื่องหมายการค้า (ครั้งที่2)

2-3 เม.ย. 2557

รวมทั้งสิ้น

และได้มกี ารสนับสนุนการจัดเตรียมค�ำขอคุม้ ครองทรัพย์สนิ
ทางปัญญา จ�ำนวน 32 ค�ำขออีกด้วย

เทคโนธานี
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243

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โดยส� ำ นั ก งานอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์
และนวัตกรรม เทคโนธานี ได้รับการ
สนั บ สนุ น จากกรมทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญ ญา กระทรวงพาณิ ช ย์ ให้ เ ป็ น
ผู้ด�ำเนินกิจกรรม การพัฒนาเพื่อยก
ระดับศักยภาพผู้ประกอบการ โดยใช้
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาเพือ่ พัฒนาธุรกิจ
ตามโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการค้าและ
การลงทุน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 ส�ำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นั้ น ส� ำ นั ก งานอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์
และนวั ต กรรม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ร ่ ว ม
โครงการสามารถน� ำ ทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญาของตนเข้ารับการคุ้มครองและ
น�ำไปใช้ ให้ก่อเกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์
ได้ เ กิ ด ความตระหนั ก โดยมี ก ารจั ด
อบรม จ�ำนวน 5 ครั้ง และมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งสิ้น 243 คน

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรมไทย
เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Industrial Technology Assistance Program, iTAP

โครงการ iTAP เครื อ ข่ า ยมหาวิ ท ยาลั ย พันธกิจ
เทคโนโลยี สุ ร นารี ร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานพั ฒ นา • พัฒนาศักยภาพของ SMEs ให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ด�ำเนินงาน • สนับสนุนการท�ำโครงการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปเครือข่าย
ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนความต้องการทาง 		 วิสาหกิจที่อยู่ใกล้เคียงกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย
ด้านเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการไทย ซึ่งมีอยู่ 		 และหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการแก่ SMEs
• สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้มีการน�ำผลการ
ด้วยกันหลายรูปแบบทั้งบริการ ที่ปรึกษา การจัด
		 วิจัยและพัฒนา รวมถึงนวัตกรรมจากใน และต่างประเทศ
ฝึกอบรมสัมมนาวิชาการ การเสาะหาเทคโนโลยี 		 มาช่วยพัฒนากระบวนการผลิต หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด
จากในและต่างประเทศ บริการจับคู่เจรจาธุรกิจ คุณสมบัติ SMEs ที่ ได้รับการสนับสนุน
เทคโนโลยี ฯลฯ โดยมีที่ปรึกษาเทคโนโลยี (Indus- • มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีการผลิต
trial Technology Assistance, ITA) ท�ำหน้าที่ 		 หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เป็นคนกลางเข้าไปประสานความต้องการระหว่าง • มีมูลค่าทรัพย์สินถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาท
• เป็นนิติบุคคลไทยที่มีผู้ถือหุ้นไทยไม่ต�่ำกว่า 51%
ภาคเอกชนกับนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญ
เทคโนธานี
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หลักเกณฑ์การสนับสนุน
•
		
•
		

สนับสนุนค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ 100 % เพื่อตอบแทน
ผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคเบื้องต้น
สนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 ของค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
ในโครงการ ภายในวงเงิน 400,000 บาท

ความส�ำเร็จและผลงานในรอบปี
		 ในปีงบประมาณ 2557 มีบริษัท / สถานประกอบการ
เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ จนข้อเสนอโครงการได้รับการ
อนุมัติให้ด�ำเนินการจ�ำนวน 31 โครงการ โดยแบ่งตามประเภท
อุตสาหกรรม และแหล่งที่มาของผู้เชี่ยวชาญ ตามรูปข้างล่างนี้

เทคโนธานี
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ในด้านงบประมาณ ปี 2557 เป็นงบประมาณรวม 15.490 ล้านบาท
ภาครั ฐ โดย สวทช. ให้ ก ารสนั บ สนุ น 6.307 ล้ า นบาท
(ประมาณ ร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด) และภาคเอกชนร่วม
สนับสนุน 9.183 ล้านบาท หากแยกการด�ำเนินงานตามกระบวน
การท�ำงาน เป็น 5 ขัน้ ตอน คือ (1) การติดต่อขอข้อมูลเบื้องต้น
(First Contact) 35 ครั้ ง (2) การเข้ า เยี่ ย มโรงงานเบื้ อ งต้ น
(First visit) โดย ITA 35 ครั้ง (3) การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
โดยผู้เชี่ยวชาญ (Preliminary Study) 24 ครั้ง (4) โครงการได้
รับการอนุมัติ และด�ำเนินงานตามแผน (Approved project)
31 โครงการ (5) มีการประเมินผลและโครงการเสร็จสมบูรณ์
(Closed project) 35 โครงการ

หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เป็นศุนย์กลางของการวิเคราะห์
ทดสอบและวิจยั (Testing Laboratory and
Reswarch Center) ที่ได้มาตรฐานสากล
ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC
17025 : 2005 จากหน่ ว ยรั บ รอง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้บริการวิเคราะห์
ทางด้านต่างๆ ด้วยห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ กี าร
จัดท�ำระบบมาตรฐานและนักวิทยาศาสตร์
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ภายใต้
นโยบาย “รวมบริการ ประสานภารกิจ”
โดยให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้วยเครือ่ ง
มือชั้นสูง เช่น HPLC, GC-MS, NMR,
XRD, ICP-MS. CHNS, SEM, TEM,
DSC ฯลฯ เครือ่ งมือและอุปกรณ์พนื้ ฐานทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร บริการ วิเคราะห์คณ
ุ ภาพน�ำ้
วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา วิเคราะห์ทางเคมี
และชีวะเคมี ทดสอบทางกายภาพ ทดสอบ
ด้วยกล้องจุลทัศน์ ทดสอบวัสดุกอ่ สร้าง
ทดสอบทางการเกษตร เป็นต้น โดยมีการ
ให้บริการปี 2557 จ�ำนวน 3,646 ครัง้
เทคโนธานี
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โครงการบริการวิชาการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมันส�ำปะหลัง
ในปีงบประมาณ 2557 ได้มีการจัดกิจกรรมการอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน โดยสรุปผลการด�ำเนินงาน ดังต่อไปนี้

1.อบรมหลักสูตร “การจัดการ ดิน น�ำ้
ปุย๋ เพือ่ การเพิม่ ผลผลิตมันส�ำปะหลัง”
ให้กับเกษตรกรและบุคลทั่วไป ในวันที่
30 ตุลาคม 2556 ณ ห้อง VIP 1-2
อาคารสุรสัมมนาคาร จ�ำนวน 199 คน
(ความพึงพอใจ 4.52)

2.อบรมหลักสูตร“การเพิ่มผลผลิต
มั น ส� ำ ป ะ ห ลั ง ” ใ ห ้ กั บ ส ห ก ร ณ ์
การเกษตรเพื่อการตลาดของลูกค้า
ธกส. หนองบัวล�ำภู จ�ำกัดในวันที่ 13
พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารสุรพัฒน์1
เทคโนธานี จ�ำนวน 20 คน (ความพึงพอใจ
4.62)

3. อบรมหลักสูตร“การจัดการน�้ำและ
ปุ๋ยทางระบบน�้ำหยดในมันส�ำปะหลัง”
ให้กบั เกษตรกรในพืน้ ทีแ่ ละบุคลทัว่ ไป ใน
วันที่ 19 ธันวาคม 2556 ณ แปลงเรียนรู้
บริษัท ที พี เคแอ็ดวานซ์สตาร์ช จ�ำกัด
จ�ำนวน 400 คน (ความพึงพอใจ 4.16)

4. เสวนาเรือ่ ง “การปลูกมันส�ำปะหลังแบบ
มืออาชีพ ในยุค AEC” ให้กบั เกษตรกรและ
บุคลทั่วไป ในวันที่ 11 มกราคม 2557 ณ
ห้องสุรนารี สุรสัมมนา คาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุ ร นารี จ� ำ นวน 95 คน
(ความพึงพอใจ 4.07)

5. อบรมหลักสูตร “ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตมันส�ำปะหลัง” ให้กับเกษตรกร
ในพืน้ ที่ และบุคลทัว่ ไป ในวันที่ 19 มีนาคม
2557 ณ แปลงเรียนรูเ้ ทคโนโลยีการผลิต
มันส�ำปะหลังบ้านแหลมทอง อ.หนองบุญมาก
จ.นครราชสีมา จ�ำนวน 249 คน (ความพึง
พอใจ 4.22)

6. อบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการเพิ่ม
ผลผลิตมันส�ำปะหลัง” ให้กับเจ้าหน้าที่
กลุ่มสมาชิกคลัสเตอร์มันโคราช ในวันที่
21-22 เมษายน 2557 ณ อาคารสุรพัฒน์1
เทคโนธานี จ�ำนวน 47 คน (ความพึงพอใจ
4.35)

7. อบรมหลักสูตร “ส่งเสริมพัฒนา
ระบบการผลิตมันส�ำปะหลังกลุม่ จังหวัด
ภาคกลางตอนกลาง ปี 57” และศึกษา
ดูงานด้านการแปรรูปมันส�ำปะหลัง ให้
กั บ เจ้ า หน้ า ส� ำ นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด
สระแก้ว ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ณ
อาคารสุรพัฒน์1 เทคโนธานี และแปลง
ทดลองสาธิตน�้ำหยด จ�ำนวน 42 คน
(ความพึงพอใจ 4.31)

8. อบรมและศึ ก ษาดู ง าน Project :
“The visit of the delegation of students
from Taiwan at the Research
Center of Cassava and Products.”
ให้กับบุคลากรบริษัท สตาร์ โปรสตาร์ช
(ไทยแลนด์) จ�ำกัด (ชาวไต้หวัน) ในวันที่
30 มิถุนายน 2557 ณ อาคารสุรพัฒน์1
เทคโนธานี แปลงทดลองสาธิ ต น�้ ำ หยด
และห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเพาะเลี้ ย งแตนเบี ย น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี จ�ำนวน 15 คน
(ความพึงพอใจ 4.45)

9. อบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการเพิม่
ผลผลิตมันส�ำปะหลัง” ให้กับเกษตรกร
สมาชิ ก สหกรณ์ ก ารเกษตรชุ ม พวง
ในวันที่ 28 กรกฎาคม2557 ณ ห้อง
ประชุมสหกรณ์การเกษตรชุมพวง จ�ำกัด
จ�ำนวน 70 คน (ความพึงพอใจ 4.32)
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10. อบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการเพิ่ม
ผลผลิตมันส�ำปะหลัง” ให้กับเกษตรกร
สมาชิกสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ พิมาย
ในวันที่ 29 กรกฎาคม2557 ณ ห้องประชุม
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ พิมาย จ�ำกัด
จ�ำนวน 50 คน (ความพึงพอใจ 4.37)

11. อบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการเพิ่ม
ผลผลิตมันส�ำปะหลัง” ให้กับเกษตรกร
สมาชิกสหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง
ในวันที่ 30 กรกฎาคม2557 ณ ห้องประชุม
สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จ�ำกัด
จ�ำนวน 70 คน (ความพึงพอใจ 4.23)

12. อบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการเพิ่ม
ผลผลิตมันส�ำปะหลัง” ให้กับเกษตรกร
สมาชิกสหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง
ในวันที่ 31 กรกฎาคม2557 ณ ห้องประชุม
สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จ�ำกัด
จ�ำนวน 70 คน (ความพึงพอใจ 4.43)
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โครงการพัฒนาการรวมกลุ่ม
และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
(Industrial Cluster Development)
หรือคลัสเตอร์มนั โคราช KOTAC

กิ จ กรรมให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแนะน� ำ เชิ ง ลึ ก ด้ า น
การพั ฒ นาการรวมกลุ ่ ม และเชื่ อ มโยง
อุตสาหกรรมแปรรูปมันส�ำปะหลังจังหวัด
นครราชสีมา ภายใต้ โครงการการพัฒนา
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มและ
การผลิตสินค้าหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ปีงบประมาณ 2557

วิสาหกิ จ ตระหนั ก และเห็ น ความส� ำ คั ญ ของการรวมกลุ ่ ม
เป็นพันธมิตรทางธุรกิจในกลุ่มให้เกิดเครือข่ายอุตสาหกรรม
ซึง่ ประกอบด้วยวิสาหกิจในประเทศ สถาบันทางการเงิน สถาบัน
การศึกษา และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้กลายสภาพ
เป็นเครือข่ายที่พร้อมจะสนับสนุนซึ่งกันและกัน และพัฒนา
ศักยภาพทางการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมของไทย ซึ่งประโยชน์ของคลัสเตอร์นั้น
ขึน้ อยูก่ บั ความร่วมมือของสมาชิกในกลุม่ แต่ละกลุม่ ซึง่ รูปแบบ
คลัสเตอร์ คือ กลุ่มของธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้อง ลักษณะ และประเด็นความร่วมมือจะแตกต่างกันไป
มารวมตัวด�ำเนินกิจการอยูใ่ นพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกัน (Geographic
การรวมกลุม่ อุตสาหกรรมแปรรูปมันส�ำปะหลัง จังหวัด
Proximity) มีความร่วมมือเกือ้ หนุน เชือ่ มโยงและเสริมกิจการ น ครราชสีมาได้รับการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยง
ซึ่งกันและกันอย่างครบวงจร (Commonality and Comple- อุตสาหกรรม เป็นปีที่ 4 ซึ่งอยู่ในระดับกลุ่มก�ำลังพัฒนา
mentary) ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน โดยความเชื่อมโยงในแนว ( Developing Cluster) ภายใต้ ชื่อคลัสเตอร์“คลัสเตอร์มัน
ตั้ง (Vertical Linkage) เป็นความเชื่อมโยงของผู้ประกอบการ โคราช (KOTAC)” ซึ่งเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน
ธุรกิจอุตสาหกรรม ตั้งแต่ธุรกิจต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำ และ เป็นปีที่ 4 ซึง่ เป็นระยะของการเชือ่ มโยงคลัสเตอร์ หาโอกาสทางการ
ความเชื่อมโยงในแนวนอน (Horizontal Linkage) เป็นความ ต ลาดเพิ่มผลิตภาพ และพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสนับสนุนด้านต่าง ๆ รวมทั้งธุรกิจ การผลิตคลัสเตอร์มันโคราชเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่มีการรวม
ให้บริการ สมาคมการค้า สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม กลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจปัญหาและเป้า
สถาบั น วิ จั ย พั ฒ นา ตลอดจนหน่ ว ยงานภาครั ฐ ต่ า ง ๆ หมายของกลุ่มเป็นอย่างดี มีการสร้างตัวตนที่ชัดเจน ได้แก่
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มขีด การก�ำหนดตราสัญลักษณ์ของกลุม่ มีการวางผังองค์กร และ
ความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน ด้วยการเพิ่มผลิตภาพ สร้างการรับรู้ ให้แก่บุคคลภายนอก ได้แก่ การประชาสัมพันธ์
(Productivity) และสร้างนวัตกรรมร่วมกัน เพื่อกระตุ้นให้ ผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น facebook และ line
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ความพร้อมก่อนมีการประชุม Korat Tapioca Model
• กิจกรรมการประชุมผูป้ ระสานงานคลัสเตอร์ (CDA) ประจ�ำ
เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2557 วันที่ 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุมโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
• กิจกรรมการประชุมหารือการจัดงานเสวนางานในวันที่ 25
มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2557 ในวันที่ 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557 ห้อง
ประชุมบริษทั สงวนวงษ์ อุตสาหกรรม จ�ำกัด
• กิจกรรมการประชุมผูป้ ระสานงานคลัสเตอร์ (CDA) ประจ�ำ
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การด�ำเนินงานในปี 2557
1. กิจกรรมประชุม สร้างความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ของการเป็นพันธมิตรธุรกิจ
• ประชุมสมาชิกคลัสเตอร์เพือ่ สร้างความเข้าใจการด�ำเนินงาน
โด ยผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์
เป็นผู้แถลง ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม
สห กรณ์การเกษตรหนองบุญมาก อ�ำเภอหนองบุญมาก
จั งหวัดนครราชสีมา โดยมีตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชน
เข้าร่วมประชุม
• กิจกรรมการประชุมการจัดตั้งกลุ่มผู้ประกอบการมันเส้น
สะอาด จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุมสมาคมโรงงานผูผ้ ลิตมันส�ำปะหลัง ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
• กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการและคณะท�ำงานโครงการ
Korat Tapioca Model ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 25 เมษายน
พ.ศ. 2557 ห้องประชุม C2 - 124 ชัน้ 1 อาคารวิชาการ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
• กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการและคณะท�ำงานคลัสเตอร์
มั นโคราช (KOTAC) วันที่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557 ณ ห้อง
ปร ะชุม 202 อาคารสุรพัฒน์ 1เทคโนธานี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี
• กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการและคณะท�ำงาน (KOTAM)
และคลัสเตอร์มนั โคราช (KOTAC) กลุม่ ย่อย วันที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2557 ณ ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา เพือ่ เตรียม

2. กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพ
ของผูน้ ำ� และผูป้ ระสานงานของกลุม่ คลัสเตอร์
(Cluster DevelovpmentAgent:CDA)
• กิจกรรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานและผู้ประสานงานคลัสเตอร์
โค รงสร้างเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรมและยกระดับความ
ร่ วมมือคุณค่าโซ่อุปทาน (CDA) ในระหว่างวันที่ 19 - 22
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ อาคาร เค ยูโฮม มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
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3. กิจกรรมการยกระดับมาตรฐานการผลิต
การลดต้ น ทุ น การบริ ห ารการตลาด
การพัฒนาบุคลากรการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ

ใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ (LPG) ปรับอุณหภูมคิ วามร้อน
ได้ตามต้องการ
				
กิจกรรมจัดงานรณรงค์ป้องกันก�ำจัด
เพลี้ยแป้ง ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.
2557 ณ อ�ำเภอหนองบุญมาก

กิ จ กรรมการศึ ก ษาดู ง านเปิ ด แปลง
เรี ย นรู ้ โ ครงการก� ำ แพงเพชรโมเดล
“จากผลงานวิ จั ย สู ่ ก ารน� ำ ไปใช้
ประโยชน์” วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.
2557 ณ ลานมันธนวัฒน์ อ�ำเภอขาณุ
วรลักษณ์บุรี จังหวัดก�ำแพงเพชร

จั ด งาน “วั น ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี
การผลิตมันส�ำปะหลัง” ให้กบั เกษตรกร
ผู ้ ป ลู ก มั น ส� ำ ปะหลั ง ในพื้ น ที่ อ� ำ เภอ
หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
และบริเวณใกล้เคียง ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ แปลง
เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตมันส�ำปะหลังบ้านแหลมทอง ต�ำบล
แหลมทอง อ�ำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้า
ร่วมกิจกรรม 249 คน ความพึงพอใจ 4.22 จากคะแนนเต็ม 5

กิจกรรมการศึกษาดูงานเครื่องแยก
ฝุ ่ น แป้ ง จากชิ้ น มั น เส้ น เมื่ อ วั น ที่ 18
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยผู้ประสาน
งานคลัสเตอร์ (CDA) “คลัสเตอร์มัน
โคราช” และทีมงานได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนา
เครื่องจักรแปรรูป “มันเส้นสะอาด” ณ ลานมันชัยเรืองกิจ
อ�ำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี และที่ลานมันชัยเรืองกิจ
สาขา 2 อ�ำเภอบ่อพลอย

กิจกรรมการจัดท�ำคู่มือการผลิตมัน
เส้นสะอาด (Success case) เพือ่ ให้เป็น
คูม่ อื รวบรวมข้อมูลมาตรฐานการผลิต
มันเส้นสะอาด ซึ่งจะเป็นนวัตกรรมที่
จั ด อบรมหลั ก สู ต ร “เทคโนโลยี ก าร
เพิ่ ม ผลผลิ ต มั น ส� ำ ปะหลั ง ” ให้ กั บ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคลัสเตอร์
นักวิชาการเกษตร นักส่งเสริมการเกษตร
เจ้าหน้าที่โรงแป้ง และภาคเอกชนอื่น ๆ
4. กิจกรรมสมัครสมาชิกใหม่
ทั้งที่เป็นสมาชิกและยังไม่ได้เป็นสมาชิก ระหว่างวันที่ 21 22 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน
47 คน ความพึงพอใจ 4.35 จากคะแนนเต็ม 5
กิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ บริษัท
POK Trading.co.,Ltd. จั ง หวั ด
เพชรบุรี วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557
นวัตกรรมเครื่องอบมันเส้น ซึ่งระบุว่า
สามารถอบมันเส้นได้ 120 - 200 ตัน / วัน ใช้เวลา 12-15 ชัว่ โมง • มีสมาชิกเพิม่ ใหม่จาก 25 วิสาหกิจ เป็น 37 วิสาหกิจ
เทคโนธานี
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โครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
			 โครงการคลินกิ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ด�ำเนินงานโดยเทคโนธานี
เป็นหนึง่ ในเครือข่ายคลินกิ เทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้เข้าร่วม
เป็นเครือข่ายตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการด�ำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2557 จ�ำนวน 5 โครงการ
และมีผลการด�ำเนินงานตามโครงการดังต่อไปนี้
โครงการบริการให้ค�ำปรึกษา
และบริการข้อมูล โดยมีจ�ำนวน
ผู้รับค�ำปรึกษาทางเทคโนโลยี
จ�ำนวน 173 ราย คะแนน
ความพึงพอใจรวมเท่ากับ
84.29 จ�ำนวนผูร้ บั บริการข้อมูล
ทุกช่องทางจ�ำนวน 1,102 ราย
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 กิจกรรมการจัดอบรมและให้บริการ
ค�ำปรึกษา จ�ำนวน 5 ครั้ง ประกอบด้วย
• อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ห ลั ก สู ต ร
การเพาะเห็ ด เศรษฐกิ จ เพื่ อ สร้ า งอาชี พ
อย่างยั่งยืน จ�ำนวน 1 ครั้ง
• ถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง “การผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพและการน�ำไปใช้ประโยชน์”
จ�ำนวน 1 ครั้ง
• อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ห ลั ก สู ต ร
การจัดการระบบน�้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร จ�ำนวน 2 ครั้ง
1.2 กิจกรรมการออกบูธนิทรรศการ พร้อม
ให้บริการค�ำปรึกษาและประชาสัมพันธ์
จ�ำนวน 5 ครัง้ ประกอบด้วย
• จั ด นิ ท รรศการในงานไบโอแก๊สเซฟตี้
ฟาร์ ม โชคชั ย อ� ำ เภอปากช่ อ ง จั ง หวั ด
นครราชสีมา
• จั ด นิ ท รรศการในงานวั น นั ด พบ
เกษตรกร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลต� ำ บลหนองไข่ น�้ ำ อ� ำ เภอเมื อ ง
เทคโนธานี
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จังหวัดนครราชสีมา
• จัดนิทรรศการในงานบูรณาการจังหวัด
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ โรงแรมริมปาว อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
• จัดนิทรรศการในงานบูรณาการจังหวัด
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
จังหวัดสกลนคร ณ โรงแรมสกลแกรนด์
พาเลซ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
• จั ด นิ ท รรศการในงาน “ทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อ
เพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้ า และบริ ก าร” ณ ศู น ย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
กรุงเทพมหานคร
1.3 การให้บริการค�ำปรึกษาและศึกษาดูงาน
• ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากส�ำนักงาน
พลังงานจังหวัดนครปฐม ณ อาคารสุร
พัฒน์ 1 และโรงจัดการขยะแบบครบวงจร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
• ต้ อ นรั บ คณะศึ ก ษาดู ง านจากคลิ นิ ก

เทคโนโลยี วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครนายก
สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
• ต้ อ นรั บ คณะศึ ก ษาดู ง านจาก อบต.
ท่าตอน จังหวัดเชียงราย ณ อาคารสุรพัฒน์ 1
และโรงจัดการขยะแบบครบวงจร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี
• ต ้ อ น รั บ ค ณ ะ ศึ ก ษ า ดู ง า น จ า ก
สิ่งแวดล้อมภาค 9 (อุดรธานี) อาคารสุร
พัฒน์ 1 และโรงจัดการขยะแบบครบวงจร
และร้านศูนย์บาทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
• ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากส�ำนักงาน
สิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ณ อาคาร
สุรพัฒน์ 1 และโรงจัดการขยะแบบครบวงจร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
• ต้ อ นรั บ คณะศึ ก ษาดู ง านจาก อบต.
บ้ า นเหล่ า จั ง หวั ด เชี ย งราย อาคารสุ ร
พั ฒ น์ 1 และโรงจั ด การขยะแบบครบ
วงจร มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี

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

โครงการเพาะเลี้ยง
และการแปรรูป ไข่น�้ำ

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน 215 ราย
คะแนนความพึงพอใจรวม
เท่ากับ 85.50

โครงการใช้ประโยชน์
จากบ่อแก๊สชีวภาพ

ในการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
(อยู่ระหว่างด�ำเนินการ)

โครงการผลิต
เมล็ดพันธ์ผักอินทรีย์
(อยู่ระหว่างด�ำเนินการ)
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โครงการ 32 อ�ำเภอ 32 ดอกเตอร์
			 มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ไ ด้ จั ด ตั้ ง
โครงการ 32 อ�ำเภอ 32 ดอกเตอร์ ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปรับแปลงและถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่สังคมและชุมชนตามยุทธศาสตร์หลัก
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ซึง่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารีได้ให้ความส�ำคัญกับการปรับแปลง
พัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพือ่ บริการวิชาการแก่ชมุ ชน โดยการน�ำองค์ความรู้
ของคณาจารย์มาช่วยในการพัฒนาและร่วมในการ
แก้ ไขปัญหากับท้องถิ่นและชุมชน เพื่อชุมชนให้มี
ความเข้ ม แข็ ง มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการใช้
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หา
โดยมีการด�ำเนินกิจกรรมดังนี้
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1. ให้ค�ำปรึกษาบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี >>
แก่ชุมชน เรื่อง “การวิเคราะห์ดินและการให้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินส�ำหรับอ้อยและการจัดการน�ำ้
ส�ำหรับการปลูกอ้อย”

สถานที่ อ�ำเภอล�ำปลายมาศ จังหวัดนครราชสีมา
อ�ำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์, อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
1) ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.นันทกร บุญเกิด
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ

2. ให้ค�ำปรึกษาบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี << สถานที่
อ�ำเภอเสิงสาง อ�ำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
แก่ชุมชน เรื่อง “การวิเคราะห์ดินและการให้ปุ๋ย
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
ตามค่าวิเคราะห์ดินส�ำหรับมันส�ำปะหลัง”
1)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ

3. ให้ค�ำปรึกษาบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี >> สถานที่ อ�ำเภอปักธงชัย อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
อ�ำเภอซับใหญ่ อ�ำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
แก่ชุมชน เรื่อง “ระบบน�ำ้ และการเพิ่มผลผลิต
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
ในพริกและมะเขือเทศ”
1)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ
2)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร มะชิโกวา

4. ให้ค�ำปรึกษาบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี << สถานที่
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
แก่ชุมชน เรื่อง “การเพาะเลี้ยงน�ำ้ แบบปลอดภัย
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
และการแปรรูปไข่น�้ำ”
1)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์ ธีรอ�ำพน

5. ให้ค�ำปรึกษาบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี >>
แก่ชุมชน เรื่อง “การส่งเสริมและการพัฒนา
การเลี้ยงปลานิลจิตลดา”

6. ให้ค�ำปรึกษาบริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่ชุมชน เรื่อง “คุณภาพน�ำ้ นม
และการจัดการฟาร์มโคนม”

สถานที่ อ�ำเภอโนนสูง อ�ำเภอบ้านเหลื่อม
อ�ำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
1)รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร
2) อาจารย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์

<< สถานที่
อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
1)รองศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ

7. ให้ค�ำปรึกษาบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี >> สถานที่ อ�ำเภอครบุรี อ�ำเภอเทพารักษ์ อ�ำเภอโนนสูง และอ�ำเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา
แก่ชุมชน เรื่อง “การส่งเสริมการเลี้ยงแพะ - แกะ”
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

1) รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ แพงค�ำ
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โครงการการบ่ ม เพาะผู ้ ป ระกอบการ
ซอฟต์แวร์ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ด�ำเนินการร่วมกับส�ำนักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

เทคโนธานี
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เทคโนธานี ร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งาน
ส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมซอฟต์ แ วร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดท�ำ
โครงการ “การบ่มเพาะผู้ประกอบการ
ซอฟต์แวร์เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบ่ม
เพาะผู้ประกอบการซอฟต์แวร์รายใหม่
เข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อย่างมี
ศั ก ยภาพในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ม าก
ยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ ยังมีโอกาสเข้าร่วมจับคู่
สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ รวมถึงได้รับ
ทุนสนับสนุนส�ำหรับผู้ที่มีโอกาสเข้าสู่
กระบวนการบ่มเพาะเพือ่ เป็นผูป้ ระกอบ
การซอฟต์แวร์รายใหม่

โดยมี ผู้ ส นใจเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ทัง้ สิน้ จ�ำนวน 20 ราย ซึง่ เป็นทัง้ นักศึกษา
และผู้สนใจทั่วไปที่มีความพร้อมในการ
ก่อตั้งธุรกิจ มีแนวความคิดในการท�ำ
ธุรกิจอย่างชัดเจน ที่อยู่เขตพื้นที่ภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง ทั้ ง นี้
โครงการดังกล่าวได้คัดผู้ประกอบการ
ที่มีผลงานดีเด่นจ�ำนวน 1 ราย เพื่อเข้า
ชิงทุนหรือเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
ซอฟต์ แ วร์ ต ่ อ ไป โดยได้ ด� ำ เนิ น การ
จัดอบรมในช่วง กันยายน 2556 - สิงหาคม
2557

โครงการวิ จั ย และพั ฒ นาระบบ
E-Testing ส่วนการบริหารจัดการ
ทดสอบ ณ สนามสอบ ด�ำเนินการร่วม
กับสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

เทคโนธานี ร่วมกับ หน่วยวิจัย
และพัฒนาโอเพนซอร์ส มทส. สาขา
วิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ ส� ำ นั ก วิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันทดสอบ
ทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (องค์ ก าร
มหาชน) ด�ำเนินโครงการวิจยั และพัฒนา
ระบบ E-Testing ส่ ว นการบริ ห าร
จัดการทดสอบ ณ สนามสอบ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงรูปแบบการ
สอบจากการสอบด้ ว ยกระดาษ
มาเป็นการสอบแบบออนไลน์เพือ่ รองรับ
การสอบวั ด ผลทางการศึ ก ษาด้ ว ย
ระบบคอมพิวเตอร์ ให้กับบุคลากร และ
สถานศึกษา เพือ่ น�ำไปใช้ประโยชน์ในการ
สอบวั ด ผลในสถานศึ ก ษาของตน
ซึง่ โครงการดังกล่าวได้ดำ� เนินการตลอด
ช่วง 30 กันยายน - 27 มกราคม 2557

เทคโนธานี
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โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ECIT)

เทคโนธานี ร่ ว มกั บ ศู น ย์ ส ่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม
ภาค 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดให้
มีกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ SMEs ใช้ระบบซอฟต์แวร์
เฉพาะด้านในธุรกิจอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ พัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ECIT) เพือ่ ให้วสิ าหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ ใช้ประโยชน์จากไอทีในกิจการ
ซึง่ จัดให้กบั เจ้าของธุรกิจ SMEs ภูมภิ าคในสาขาอุตสาหกรรม
เป้าหมายทีก่ รมส่งเสริมอุตสาหกรรมก�ำหนดไว้ โดยมี SMEs
เข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 25 กิจการ

เทคโนธานี
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การสอบวัดระดับ
ความรู้ TOEIC

English

เทคโนธานี ร่ ว มกั บ ศู น ย์ ส อบ TOEIC (Center
for Professional Assessment (Thailand) ด�ำเนินการ
จั ดสอบวัดความรู้ TOEIC ให้กับผู้ที่สนใจวัดระดับความรู้
ภาษาอั ง กฤษด้ า นการฟั ง และการอ่ า นเพื่ อ ใช้ ส่ื อ สารใน
ชีวิตประจ�ำวัน รวมถึงการสมัครเข้าท�ำงานในองค์กรระดับ
นานาชาติ ซึง่ ในรอบปีทผี่ า่ นมาจัดสอบวัดระดับความรู้ TOEIC
ทั้งสิ้น 6 ครั้ง มีผู้รับบริการเฉลี่ย 490 คน ได้รับคะแนน
ความพึ่งพอใจเฉลี่ย 4.10 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
เทคโนธานี
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การจัดอบรมหลักสูตร

การจัดท�ำระบบบริหารงานคุณภาพ
และการตีความ ISO 9001 : 2008

เทคโนธานี ได้ด�ำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “การจัดท�ำระบบบริหารงานคุณภาพและการตีความ ISO 9001 : 2008”
ในรูปแบบ e-Training ให้กบั นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี และผูส้ นใจทัว่ ไป เพือ่ ให้ทราบถึงประโยชน์ที่ได้รบั และเข้าใจ
การท�ำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ในรอบปีทผี่ า่ นมามีการจัดอบรม ISO 9001 : 2008 ทัง้ สิน้ 2 รุน่
มีผู้อบรม จ�ำนวน 90 คน ได้รับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.15 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
เทคโนธานี
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การจัดอบรมหลักสูตร
เทคโนธานี ได้ด�ำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “การจัดท�ำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004
เพือ่ เป็นการบูรณาการองค์ความรูด้ า้ นวิชาการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ผเู้ ข้า
อบรมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในอนาคต ณ อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการจัดอบรม ISO 14001 : 2004 จ�ำนวน 2 รุน่ มีผเู้ ข้าร่วมฝึกอบรม จ�ำนวน 140 คน
ได้รบั คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.00 คะแนน (คะแนนเต็ม 5)

การจัดท�ำระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004

เทคโนธานี
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การจัดอบรมหลักสูตร

คณะกรรมการ
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน
เทคโนธานี ได้ด�ำเนินการจัดอบรมหลักสูตร
คณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ให้กับบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรม

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้
ความเข้าใจกฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รวมถึงได้ทราบถึง การควบคุมและป้องกัน
การประสบอันตรายจากการท�ำงาน
โดยในรอบปีที่ผ่านมา มีการจัดอบรม
ไปแล้ว 2 รุ่น

มีผู้รับบริการ 30 คน
ได้รับคะแนนความพึ่งพอใจเฉลี่ย 4.25 คะแนน
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
เทคโนธานี
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การจัดอบรมหลักสูตร

เทคนิคการประเมิน
อายุการเก็บของ
ผลิตภัณฑ์นม

เทคโนธานี ร่วมกับ บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย
จ�ำกัด จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการประเมินอายุการ
เก็บของผลิตภัณฑ์นม ให้กับพนักงานบริษัท มีผู้รับ
บริการ 45 คน ได้รบั คะแนนความพึง่ พอใจเฉลีย่ 4.16
คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

เทคโนธานี
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การจัดอบรมหลักสูตร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการท�ำงาน
ระดับหัวหน้างาน
เทคโนธานี ได้ดำ� เนิการจัดอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท�ำงาน ระดับหัวหน้างาน ให้กับ
บุคลากรภาคอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักความ
ปลอดภัยในการท�ำงาน กฎหมายความปลอดภัย
การค้นหาอันตรายและการป้องกันและควบคุมอันตราย
จากการท�ำงาน ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจ�ำนวน 34 คน ทั้งสิ้น
2 รุน่ มีผรู้ บั บริการ 54 คน ได้รบั คะแนนความพึง่ พอใจ
เฉลี่ย 4.10 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

เทคโนธานี
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การจัดอบรมหลักสูตร

ผู้บริหารงานยุติธรรม
ระดับต้น (บธต.) รุ่นที่
15 และ 16

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ท�ำบันทึก
ข้อ ตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับกระทรวง
ยุติธรรม (MOU : Memorandum of Understanding)
เพื่ อ ร่ ว มกั น ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมทางวิ ช าการในด้ า นการ
เผยแพร่ ค วามรู ้ การศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
บุคลากร หรือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านต่าง ๆ
โดยได้มอบหมายให้เทคโนธานี ในฐานะที่เป็นหน่วยงานให้
บริการวิชาการและจัดอบรมสัมมนา เป็นผู้ด�ำเนินการจัด
กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “ผูบ้ ริหารงานยุตธิ รรมระดับ
ต้น (บธต.)” ให้กับข้าราชการในสังกัด กระทรวงยุติธรรม
เพื่อเน้นการพัฒนาผู้บริหารงานของกระทรวงยุติธรรม
ระดับต้นให้มคี วามรู้ ทักษะ และสมรรถนะเบือ้ งต้นของการ
เป็นนักบริหารให้กบั ข้าราชการผูท้ ำ� หน้าทีเ่ ป็นผูน้ ำ� ทีมหรือ

หัวหน้ากลุ่มงานย่อย สร้างการตระหนักในบทบาทของ
การพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาการท�ำงานร่วม
กับผู้อื่นให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพนั้น
โดยในการอบรมดังกล่าว หน่วยบริการอบรมสัมมนา
ได้น�ำผูเ้ ข้าอบรมไปศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ในหน่วยงานทีม่ ี
จุดเด่นทางด้านพัฒนาองค์กร และมีแนวทางการบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการอบรมในภาคบรรยาย
เพือ่ เพิม่ ทักษะในการบริหารให้กบั ผูเ้ ข้าอบรม โดยมีผผู้ า่ น
การอบรมในหลักสูตรนี้ รุ่นที่ 15 จ�ำนวนทั้งสิ้น 99 คน รุ่น
ที่ 16 จ�ำนวนทั้งสิ้น 80 คน

เทคโนธานี
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หน่วยบริการ
งานแปล และล่าม
ปีงบประมาณ 2557 งานแปลและล่าม ด�ำเนินงาน
ภายใต้ ส� ำ นั ก งานบริ ก ารวิ ช าการและโครงการพิ เ ศษ
เทคโนธานี เป็นหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีใ่ ห้บริการประสานงาน
และจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้บริการด้านการ
แปลเอกสารประเภทต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ รายงานประจ�ำปี
สัญญาต่าง ๆ เอกสารแบบฟอร์มราชการ เอกสารด้าน
กฎหมาย บทคัดย่อทางวิชาการ บทความต่าง ๆ เอกสาร

ส�ำหรับเดินทางไปต่างประเทศ และเอกสารทั่วไป โดยให้
บริการแปลครอบคลุมภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ
ฝรัง่ เศส เยอรมัน จีน ญีป่ นุ่ เกาหลี พม่า เวียดนาม เป็นต้น
รวมถึงบริการอ่านงานแปล ตรวจแก้ไขงานแปล และประทับ
ตรารั บ รองการแปล ซึ่ ง ได้ มี ก ารให้ บ ริ ก ารงานแปล
จ�ำนวน 119 ชิ้นงาน และมีผู้รับบริการจ�ำนวน 74 ราย

หน่วยงานภายนอกที่มารับบริการงานแปลและล่ามปีงบประมาณ 2557
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงาน
นครราชสีมา
3D Art School
I-POWER MANAGEMENT CO., LTD.
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ยศสุนทรเน็ตเวิร์ค
บริษัท น�ำพาทัวร์ จ�ำกัด

การจัดนิทรรศการ

ทรัพยากรไทย : น�ำสิ่งดีงามสู่ตาโลก

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุ ม ารี ได้ ม อบหมายให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
สุรนารีเข้าส�ำรวจทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพ
ในพืน้ ทีป่ กปักพันธุกรรมพืช เขือ่ นน�ำ้ พุง จังหวัดสกลนคร
จ�ำนวน 9 โครงการ พืน้ ทีป่ กปักพันธุกรรมพืชเขือ่ นน�ำ้ พุง
จังหวัดสกลนคร เป็นบริเวณที่เคยมีการบุกรุกน้อยมาก
จึงมีความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพอยู่มาก
พบพรรณพืชไม่นอ้ ยกว่า 194 ชนิด ใน 160 สกุล 76 วงศ์
พรรณพื ช ที่ พ บนี้ มี ทั้ ง ที่ เ ป็ น พื ช อาหาร พื ช สมุ น ไพร
พืชหายากหรือพืชพบเฉพาะถิน่ บางชนิดอาจมีศกั ยภาพ
ทางเศรษฐกิ จ เป็ น ประโยชน์ แ ก่ ม นุ ษ ยชาติ ใ นอนาคต
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ การจัดการ และใช้ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจหรือสุขภาพของชุมชนและสังคมส่วนรวมได้
อย่างดี ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากร
ไทย : น�ำสิ่งดีงามสู่ตาโลก พ.ศ. 2556 ณ การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขือ่ นศรีนครินทร์ อ�ำเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 20 – 26 เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเชิญให้
เข้าร่วมน�ำผลงานของมหาวิทยาลัยจัดเป็นนิทรรศการ
ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ณ การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต
แห่ ง ประเทศไทยเขื่ อ นศรี น คริ น ทร์ อ� ำ เภอศรี ส วั ส ดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 12,000 คน
ระดับความพึงพอใจ 4.52
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โครงการ “สืบสานคุณค่าศิลปะ และ
วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

ห้องไทยศึกษานิทัศน์และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี ไทยโบราณ
เพื่อเผยแพร่การเรียนรู้ โดยได้จัดรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
การบริการแหล่งเรียนรู้ในอุทยานการเรียนรู้สิรินธร

การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นภารกิจหลัก
ส� ำ คั ญ ประการหนึ่ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี
จึงให้ความส�ำคัญในการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม
ของท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ชุมชนและ
ท้องถิน่ ได้รบั รูพ
้ ร้อมตระหนักคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม
กั บ ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพิ่ ม มากขึ้ น โดยสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งยังส่ง
เสริมการน�ำความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่
สู่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย ทั้งในกลุ่มนักเรียน
นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย ประชาชนทั่วไป ให้เข้าใจ
และรับรู้ถึงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทยในการแสดง
ด้านผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรม การร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมกับชุมชน การเผยแพร่องค์ความรู้ทาง
วิชาการด้านศิลปและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านทาง
เทคโนธานี
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ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการ
สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจเบื้ อ งต้ น แล้ ว ยั ง เป็ น การท� ำ นุ
บ�ำรุงศิลปและวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์
มหาวิ ท ยาลั ย ในกลุ ่ ม นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และผู ้ ส นใจ
ทั่วไปทางหนึ่งด้วย เทคโนธานี จึงมีก�ำหนดจัดโครงการ
“สืบสานคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
วันที่ 8 - 11 มกราคม 2557 ณ แหล่งเรียนรู้ อุทยานการเรียนรู้
สิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร นารี โดยมีผู้เข้ า ร่ วม
กิจกรรม 6,000 คน ระดับความพึงพอใจ 4.57

โครงการ “ปันโอกาสให้น้องท่องเมือง
จ�ำลองเรียนรู้กฎจราจร”
ส� ำ นั ก งานอุ ท ยานการเรี ย นรู ้ สิ ริ น ธร เทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ร่วมมือกับกลุ่มบริษัท
ห้างร้านต่าง ๆ ทีต่ อ้ งการสนับสนุนก่อตัง้ โครงการ “ปันโอกาส
ให้น้องท่องเมืองจ�ำลองเรียนรู้กฎจราจร” เพื่อให้โอกาส
เด็กที่ด้อยโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้กฎจราจรตลอดจนปลูกฝัง
ให้มีจิตส�ำนึกและตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้รถ
ใช้ถนน โดยจัดโครงการระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 5 กันยายน
2558 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 258 คน ระดับความพึงพอใจ
4.84
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โครงการ “ให้บริการวิชาการ ส่งเสริมการผลิต
ขยายศัตรูธรรมชาติ เพื่อช่วยควบคุม แก้ ไขปัญหาเพลี้ยแป้ง
มันส�ำปะหลัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
ส� ำ นั ก งานอุ ท ยานการเรี ย นรู ้ สิ ริ น ธร เทคโนธานี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ได้ จั ด โครงการ
“ให้บริการวิชาการส่งเสริมการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ เพื่อช่วยควบคุมแก้ ไขปัญหาเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลัง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เพือ่ ให้เกษตรกรผูป้ ลูกมันส�ำปะหลังได้รบั ความรู้ วิธปี อ้ งกันก�ำจัดแมลงศัตรูมนั ส�ำปะหลัง
ณ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ โดยได้จดั โครงการวันที่ 10 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยมีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม
จ�ำนวน 1,100 คน ระดับความพึงพอใจ 4.37

เทคโนธานี
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โครงการ “ให้บริการความรู้
เพื่อเพิ่มศักยภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
และการผลิตเส้นไหม ให้ ได้มาตรฐาน”

ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร เทคโนธานี ได้จัดโครงการ “ให้บริการความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปลูก
หม่อนเลี้ยงไหมและการผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน” ขึ้น เนื่องจากเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะ
เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับมอบหมายจากส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
เพื่อเพิ่มศักยภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการผลิตเส้นไหมให้ ได้มาตรฐาน โดยปัจจุบันกลุ่มนครชัยบุรินทร์
(จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรรี มั ย์ และ จังหวัดสุรนิ ทร์) ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ�ำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการระหว่าง วันที่ 9 - 10 กันยายน พ.ศ. 2557 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 52 คน
ระดับความพึงพอใจ 4.23

เทคโนธานี
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โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน

กับความต้องการของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศและภูมิภาคอาเซียน โครงการพัฒนา
ความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ เตรียมความพร้อม
สูป่ ระชาคมอาเซียน เป็นโครงการทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิด
เสรีประชาคมอาเซียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพัฒนาบทบาทในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ยุ ท ธศาสตร์ อุ ด มศึ ก ษาไทย
ในการเตรียมความพร้อมสูก่ ารเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.
2558 และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในภารกิจด้านการ
จัดการศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐานสากลด้วยการเตรียม
ความพร้อมในการจัดการศึกษาส่งเสริมและพัฒนาขีดความ
สามารถของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้สอดคล้อง
เทคโนธานี
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ในปี 2015 ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะปรับเปลี่ยนเป็น
ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Community)
ทีม่ มี าตรฐานการผลิตเดียวกัน ซึง่ คนในกลุม่ ประเทศสมาชิก คือ
ไทย เวียดนาม พม่า มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน และ
ฟิลิปปินส์ สามารถเคลื่อนย้ายสินค้า บริการและการลงทุน
เงินทุนและแรงงานฝีมือได้อย่างเสรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี สามารถพัฒนาจากการเป็นฐานการเตรียมความ
พร้อมบัณฑิต เพือ่ ตอบสนองความต้องการของประเทศไปใน
ระดับต่างประเทศ จึงควรมีการจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมให้กบั
นักศึกษาในด้านภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ การท�ำงานในตลาด

ที่มีการแข่งขันสูง และมีความเป็นสากลมากขึ้น โครงการนี้จึง
ถื อเป็นการเพิ่มศักยภาพ ขีดความสามารถบัณฑิตให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น โดยงานบริการอบรม
สั ม มนา ส� ำ นั ก งานบริ ก ารวิ ช าการและโครงการพิ เ ศษ
เทคโนธานี ได้ดำ� เนินการจัดกิจกรรม / โครงการ เพือ่ สนองตอบ
นโยบายการส่งเสริมด้านภาษาและวัฒนธรรมให้กบั นักศึกษา
บุคลากร ครู นักเรียน และบุคคลทัว่ ไป โดยมีกจิ กรรมทีด่ ำ� เนิน
การดังนี้

1. โครงการเสริมทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำ� หรับการพัฒนาฝีมือแรงงานไทย
1.1 หลักสูตร “ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อใน AEC”
1.2 หลักสูตร “ภาษาอังกฤษส�ำหรับปฏิบัติงานใน AEC”
1.3 หลักสูตร “ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานขั้นสูง”
1.4 หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน AEC ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา”
2. โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
หลักสูตร “ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
ใน AEC ส�ำหรับบุคลากร”
3. โครงการเสริมทักษะ
ความรู้เรื่องธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ กับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เทคโนธานี
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โครงการเพิ่มศักยภาพ
จังหวัดนครราชสีมา
เป็นเมืองท่องเที่ยว

เทคโนธานี
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จั ง หวั ด นครราชสี ม าเป็ น เมื อ งท่ อ งเที่ ย วที่ ส� ำ คั ญ
สามารถน�ำเงินตราจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยและมี
บทบาทที่ส�ำคัญในการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่นให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในการส่งเสริมศักยภาพ
จั ง หวั ด นครราชสี ม าเป็ น เมื อ งท่ อ งเที่ ย ว จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ ง
สร้างบุคลากรในพื้นที่ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร
ภาครัฐ และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การท่องเทีย่ ว พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และภาษาอังกฤษ
เบือ้ งต้น เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการท่องเทีย่ วและสามารถรองรับ
ในการเข้าสู่ประชาชนเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส�ำนักงาน
บริการวิชาการและโครงการพิเศษ จึงได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ด�ำเนินงาน “โครงการเพิ่มศักยภาพจังหวัดนครราชสีมา
เป็นเมืองท่องเที่ยว”

โดยได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย แบ่งเป็นกิจกรรม
ส�ำหรับนักเรียนและนักศึกษา เช่น กิจกรรมจัดอบรมหลักสูตร
“การให้ ค วามรู ้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การเป็ น อาสาสมั ค ร
ยุวมัคคุเทศก์”, กิจกรรมจัดอบรมหลักสูตร “การฝึกอบรม
อาสาสมัครยุวมัคคุเทศก์ จังหวัดนครราชสีมา และกิจกรรม
“การเรียนรูด้ า้ นการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร (การเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง)” เป็นต้น
กิจกรรมส�ำหรับบุคคลทั่วไป หน่วยงานท้องถิ่น และ
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมอบรมพัฒนา
บุคลากรด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว “ส่งมอบความ
ประทับใจในวันท่องเที่ยวและพักผ่อนที่โคราช” และกิจกรรม
Creative Tourism เป็นต้น
โดยปี 2557 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,728 คน
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โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน โดยการก�ำกับดูแลของมหาวิทยาลัย
(ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
Science Classrooms in University-Affiliated School Project (SCiUS)

โรงเรียนในก�ำกับของมหาวิทยาลัย โดยใช้หลักสูตรของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ต่อมาคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำ� เนินโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ระยะ
เวลา 10 ปี (พ.ศ. 2556 – 2565) เพือ่ สนับสนุนการขยายฐาน
ก�ำลังคนนักวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทมี่ ศี กั ยภาพ
ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งการขยายฐาน
การศึกษาออกไปในวงกว้างให้มากขึน้

ความเป็นมา
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ในฐานะเป็ น
องค์กรหลักด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศได้ด�ำเนิน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก�ำกับดูแลของมหาวิทยาลัย”
(โครงการ วมว.) โดยเริ่มด�ำเนินโครงการระยะแรกในปี พ.ศ.
2551 – 2555 เพือ่ เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนานักวิจยั ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผู้มีความสามารถพิเศษให้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนือ่ ง และเป็นก�ำลังส�ำคัญในการเพิม่ ผลิตภาพ
สร้างนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการต่อไปในอนาคต
โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัดหลักสูตรส�ำหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ขึ้ น ในโรงเรี ย นเครื อ ข่ า ยหรื อ
เทคโนธานี
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จ�ำนวนนักเรียนในโครงการฯ ประจ�ำปีการศึกษา 2557

จ� ำนวนนั ก เรี ย นในโครงการฯ ประจ�ำ ปี ก ารศึ ก ษา 2557
นักเรียนหญิง
(คน)
6
14
10

รวม (คน)

5
6
7

นักเรียนชาย
(คน)
23
16
20

รวม

59

30

89

รุ่นที่

29
30
30

วิธกี ารด�ำเนินการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ได้รว่ มมือกับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ในการจั ด การเรี ย นการสอนและ
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนส�ำหรับนักเรียน
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ โดยมีโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์เป็นต้นแบบ ในการจัดการ
เรียนการสอน และรับผิดชอบในการรับ
สมัคร และคัดเลือกนักเรียนในรอบแรก
ให้เหลือจ�ำนวน 100 คน เพื่อส่งต่อให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการ
คัดเลือกในรอบที่สอง จ�ำนวน 30 คน
เพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยรูปแบบของ
โครงการจะมีลกั ษณะเป็นโรงเรียนประจ�ำ
นักเรีย นที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการทุ ก คน
จะต้องอยู่ในหอพักที่ทางมหาวิทยาลัย
จัดให้ แ ละท� ำ กิ จ กรรมตามหลั ก สู ต ร
ทุกประการ

เทคโนธานี
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กิจกรรมเกี่ยวข้องกับ
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เมือ่ วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 คณะอนุกรรมการ
คัดเลือกมหาวิทยาลัย - โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ วมว. ระยะ
ที่ 2 ได้เข้าตรวจประเมินการเปิดห้องเรียนที่ 2 ของโครงการ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.)
ศู น ย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ผ่านการประเมินสามารถ
เปิ ด ห้ อ งเรี ย นได้ จ� ำ นวน 2 ห้ อ ง รั บ นั ก เรี ย นได้ จ� ำ นวน
60 คน ในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป เเละในวันอังคารที่
13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบค้า
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะประธาน
คณะกรรมการบริหารโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.)
ศูนย์ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ร่ ว มลงนามบั น ทึ ก
ข้อตกลงความร่วมมือในการด�ำเนินโครงการสนับสนุนการจัด
ตัง้ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน โดยการก�ำกับดูแลของ
มหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัด
เชียงใหม่

ผลการแข่งขันทางวิชาการนักเรียน
ในโครงการฯ

เทคโนธานี
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จ�ำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
จ�ำนวนนักเรียนทีผ่ า่ นการคัดเลือก (คน)
ปีการศึกษา 2555

สาขาวิชา

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ค่าย 1

ค่าย 2

*ตัวแทน
ศูนย์
มทส.

ค่าย 1

ค่าย 2

*ตัวแทน
ศูนย์
มทส.

ค่าย 1

ค่าย 2

*ตัวแทน
ศูนย์
มทส.

• ฟิสกิ ส์

17

8

4

11

7

2

9

*

**

• เคมี

15

12

6

7

5

1

14

*

**

• ชีววิทยา

11

14

5

9

7

3

11

*

**

• คณิตศาสตร์

4

1

1

1

-

-

3

*

**

• คอมพิวเตอร์

1

-

-

2

2

-

1

*

**

รวมจ�ำนวน
(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�ำปีการศึกษา 2556
สาขาวิชา

วันที่ / สถานที่แข่งขัน

นักเรียนที่ ได้รับรางวัล

1. ชีววิทยา

ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2557 ณ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

1. นาย สุรยุทธ์ กล้วยพรรณงาม
รางวัลเหรียญทองแดง
2. นาย บัญญวัต ชอบใจ
รางวัลเหรียญทองแดง

2. ฟิสิกส์

ระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2557 1. นายสรัช ลิ่วศิริรัตน์
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
รางวัล เหรียญทอง
2. นายทัตเทพ รักพาณิชย์
รางวัลเหรียญเงิน

เทคโนธานี
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ผลงานของนักเรียนในโครงการ วมว. ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทาง
วิชาการต่าง ๆ ระดับนานาชาติ ระดับชาติ และผลการแข่งขันทางวิชาการ
วันที่
ระหว่างวันที่ 1 - 7
มิถุนายน 2557

ชื่อกิจกรรม
โครงการความร่วมมือไทยเซิรน์ จัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานทีเ่ ซิรน์ High
School Visit Program at CERN ภายใต้พระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานทีเ่ ซิรน์ High School Visit Program at CERN
ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึง่ ตัวแทนนักเรียนของโครงการ วมว.ศูนย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี คือ นายสรัช ลิ่วศิริรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วมว.รุ่นที่ 5)

วันที่

ชื่อกิจกรรม

ผลงาน/รางวัล

ระหว่างวันที่ 19 - 26
กรกฎาคม 2557

การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ : International Mathematics Competition (IMC
2014) การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ
ณ เมืองแทจอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.)
ส่ง 32 นักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์
ระหว่างประเทศ : International Mathematics
Competition 2014 (IMC 2014) ณ เมืองแทจอน
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ จ�ำนวน 32 คน และหนึง่ ในตัว
เเทนคือนักเรียนโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 (วมว.รุ่น
ที่ 7)

นายธัมม์ ธรรมวิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 (วมว.รุ่นที่ 7) ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน
(ประเภทกลุ ่ ม บุ ค คล) 2 เหรี ย ญทองแดง
(ประเภทบุคคล / ทีม)

เทคโนธานี
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วันที่
ระหว่างวันที่
28 เมษายน –
1 พฤษภาคม 2557

วันที่

ชื่อกิจกรรม
ก า ร แ ข ่ ง ขั น โ ค ร ง ง า น
วิ ท ยาศาสตร์ 4th SCiUS
Forum” จัดขึ้นโดยกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ
โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ�ำเภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขลา โดย
นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันเป็น
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา ปีที่ 5
(วมว.รุน่ 5)

ชื่อกิจกรรม

การแข่ ง ขั น โครง
ระหว่างวันที่
งานวิทยาศาสตร์
18 – 22
สิงหาคม 2557 Asia Pacific
Conference of
Young Scientists (APCYS
2014)

ผลงาน/รางวัล
1. สาขาวิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
- การน�ำเสนอแบบ poster Presentation
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
- การน�ำเสนอแบบ Oral Presentation
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
2. สาขาวิชาเคมี
- การน�ำเสนอแบบ poster Presentation
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
- การน�ำเสนอแบบ Oral Presentation
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
- การน�ำเสนอแบบ Oral Presentation
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมโล่รางวัล

ผลงาน/รางวัล
1. นายวิชรัตน์ ทองคลี่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รางวัลเหรียญทอง ประเภท Oral presentation และเหรียญเงิน ประเภท Poster presentation จากโครงงานเรื่อง Ethanol Dehydration in Liquid phase and Vapor Phase using Zeolite and Cassava Starch Adsorbents
2. นายภูรินท์ สถิโรภาส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รางวัลเหรียญเงิน ประเภท Oral presentation และเหรียญทอง ประเภท Poster presentation จากโครงงานเรื่อง A Structural Study
of Glasses Using X-ray Absorption Technique and Computer Simulation

เทคโนธานี
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ผลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนรุ่นที่ 1-4
รายชื่อคณะ
/ ส�ำนักวิชา

จ�ำนวน (คน) / มหาวิทยาลัย
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
(ปีการศึกษา 2554) (ปีการศึกษา 2555) (ปีการศึกษา 2556) (ปีการศึกษา 2557)

1. คณะแพทยศาสตร์

จ�ำนวน 16 คน ได้แก่ จ�ำนวน 15 คน ได้แก่ จ�ำนวน 21 คน ได้แก่ จ�ำนวน 18 คน ได้แก่
- มหิดล (1)
- มหิดล (5)
- มหิดล (5)
- มหิดล (7)
- มทส. (7)
- มทส. (2)
- มทส. (10)
- มทส. (4)
- มข. (6)
- มข. (7)
- มข. (6)
- มข. (7)
- มช. (1)
- รังสิต (1)
- รังสิต (1)

2. คณะทันแพทยศาสตร์

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

-

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

-

-

จ�ำนวน 2 คน ได้แก่
- มข. (1)
- มวล. (1)

-

-

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์

จ�ำนวน 2 คน ได้แก่
- มธ. (1)
- มทส. (1)

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

จ�ำนวน 1 คน ได้แก่
- มจธ. (1)

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

5. คณะวิทยาศาสตร์

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

จ�ำนวน 9 คน ได้แก่
- มทส. (9)

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

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

-

จ�ำนวน 1 คน ได้แก่
- จุฬา (1)

-

-

7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

จ�ำนวน 1 คน ได้แก่
- มธ. (1)

-

-

-

8. คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี

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

-

-

-

9. คณะสัตวแพทยศาสตร์

จ�ำนวน 1 คน ได้แก่
- มข. (1)

-

-

-

10. คณะรัฐศาสตร์

จ�ำนวน 1 คน ได้แก่
- มธ. (1)

จ�ำนวนนักเรียน (คน)

30

30

30

29

3. คณะเภสัชศาสตร์

6. คณะครุศาสตร์

เทคโนธานี
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โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
กิจกรรมโรงทานเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ณ วัดบ้านไร่
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เทคโนธานี ได้เข้าร่วมกับ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี จัดตัง้ โรงทาน
เพื่อเลี้ยงประชาชน ณ วัดบ้านไร่ อ�ำเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสี ม า เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น เกิ ด พระเทพวิ ท ยาคม
(หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) โดยได้น�ำทั้งอาหารและเครื่องดื่ม
ไปจัดเลี้ยงให้กับประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรม จิตอาสา ณ วัดศรีสุริโยธิน
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา เทคโนธานี
ได้ ร ่ ว มกั บ ส� ำ นั ก วิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสรุ นารี น�ำนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไปบ�ำเพ็ญประโยชน์ กวาด
ลานวัด ล้างห้องน�้ำ และท�ำความสะอาดวัด กิจกรรมนี้ได้รับ
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

เทคโนธานี
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กิจกรรมส�ำคัญ
ในรอบปีงบประมาณ 2557

เทคโนธานี
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• กิจกรรมงานบุคคล
• กิจกรรมงานบริการวิชาการ
• กิจกรรมงานปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี

เทคโนธานี
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กีฬาบุคลากร

ร่วมกิจกรรมงานกีฬาสีบคุ ลากร ณ สถานสุรพลากรีฑาสถาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 25 ธันวาคม 2556

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เทคโนธานี ณ เมืองจราจรจ�ำลอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 26 ธันวาคม 2557

เทคโนธานี
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มอบกระเช้ากรรมการบริหารเทคโนธานี
กิจกรรมมอบกระเช้าของขวัญให้คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557

• อดีตคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
ผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส ท่านเลื่อน กฤษณกรี

• อดีตคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
ผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส ดร. มาลี สุวรรณอัตถ์

• คุณทศพล ตันติวงษ์

• ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร

• คุณสัมพันธ์ ศิลปนาฎ

• บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
เทคโนธานี

รายงานประจ�ำปี 2557 97

รดน�้ำด�ำหัวอธิการบดี
ร่ ว มกิ จ กรรมรดน�้ ำ ด� ำ หั ว เนื่ อ งในวั น
สงกรานต์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 10 เมษายน
2557

เทคโนธานี
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สัมมนาเทคโนธานี
สัมมนาพนักงานเทคโนธานี “การวิพากษ์แผนบริการเทคโนธานี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันในระดับประชาคมอาเซียน” ณ อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันที่ 20 สิงหาคม 2557

เทคโนธานี
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สัมมนาเทคโนธานี

เทคโนธานี

100 รายงานประจ�ำปี 2557

สั ม ม น า พ นั ก ง า น
เทคโนธานี และศึ ก ษาดู ง าน
“การวิพากษ์แผนบริการเทคโนธานี
เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
การแข่ ง ขั น ในระดั บ ประชาคม
อาเซี ย น” ณ จั ง หวั ด ระยอง
วันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2557

Big Cleaning Day

กิ จ กรรม Big Cleaning Day ณ เทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 18 กันยายน
2557

เทคโนธานี
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กิจกรรมต้อนรับบุคคล
ภายนอก
เมือ่ วันที่ 25 มีนาคม 2557
ต้อนรับเครือข่าย OTOP จังหวัด
ราชบุรี เข้าเยี่ยมชนหน่วยบ่ม
เพาะวิ ส าหกิ จ ณ เทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เมื่ อ วั น ที่ 1 เมษายน 2557 ต้ อ นรั บ คณะ
ผู ้ บ ริ ห าร คณาจารย์ และบุ ค ลากรจาก
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ศึกษาดูงานเรื่อง การบริการวิชาการ ณ
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนธานี
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เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557
ต้ อ นรั บ คณะผู ้ บ ริ ห ารจาก
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา เข้ า เยี่ ย มชมหน่ ว ย
บ่มเพาะวิสาหกิจ ณ เทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ต้อนรับบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานเรื่อง การให้บริการเช่าพื้นที่ ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนธานี
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เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ต้อนรับคณาจารย์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษร์ธานี
ศึกษาดูงานเรื่อง การบริการวิชาการ ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เมื่ อ วั น ที่ 22 พฤษภาคม
2557 ต้อนรับคณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ จากส�ำนักงานคณะ
กรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมแห่ ง
ช า ติ ( ส ว ท น . ) ก ร ะ ท ร ว ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ส�ำนักงานส่งเสริมกิจการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ (สอว.) เข้าเยี่ยม
ชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนธานี
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กิจกรรมเด่นบริการวิชาการ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น (บธต.)” รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 6-24
กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเล่ย์ เขาใหญ่ อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เปิดตัวโครงการเพิม่ ศักยภาพจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองท่องเทีย่ ว
วันที่ 17 มีนาคม 2557 ณ อาคารสุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

เทคโนธานี
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โครงการปันโอกาสให้นอ้ งท่องเมืองจ�ำลองเรียนรูก้ ฎจราจร วันที่ 8 มกราคม 2557 ณ อุทยานการเรียนรู้
สิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กิจกรรมแหล่งเรียนรูส้ ริ นิ ธร ณ อุทยานการเรียนรูส้ ริ นิ ธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

เทคโนธานี
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กิจกรรมจัดอบรมด้านบริการวิชาการ

การจัดอบรมเทคนิคการวาดภาพพฤกษศาสตร์เบื้องต้น วันที่ 10 สิงหาคม 2557 ณ สุรพัฒน์ 1
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

เทคโนธานี
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กิจกรรมเด่นงานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม มทส. (SUTBI) น�ำผูป้ ระกอบการออกบูธในงาน 7 Innovation Award
2014 ณ หอประชุมปัญญาภิวฒ
ั น์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์ จังหวัดนนทบุรี
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารสูก่ ารส่งออกประชาคม
อาเซียน “นวัตกรรมเกษตรและอาหารเพื่อการส่งออกกลุ่มประชาคมอาเซียน”

กิจกรรมส�ำรวจพืน้ ทีโ่ ครงการ 32 อ�ำเภอ 32 ดอกเตอร์

โครงการเพิ่มขีดความสามารถ
ก า ร ผลิ ต ผั ก อิ น ท รี ย ์ ข อ ง
ผู้ประกอบการไทย ระหว่างวันที่
27-31 กรกฏาคม 2557 ณ
ประเทศไต้หวัน

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

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานรัฐด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี” วันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ กรมอูท่ า่ เรือ กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมไทย

กิ จ กรรม Do ดี SUT Social Enterprise วั น ที่ 24 กั น ยายน 2557 ณ อาคารเรี ย นรวม 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

เทคโนธานี
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ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

เทคโนธานี
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• งานบริการวิชาการแก่สังคม
• การปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี

เทคโนธานี
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งานบริการวิชาการแก่สังคม
ล�ำดับที่

หน่วยงานที่เข้าร่วม (ภายนอก)

กิจกรรม/โครงการที่ร่วมจัด

1
2

โครงการอบรม ผูบ้ ริหารงานยุตธิ รรมระดับต้น (บธต.)
จัดสอบวัดระดับความรู้ TOEIC

4
5
6

กระทรวงยุติธรรม
ศูนย์สอบ TOEIC Center for Professional Assessment
(Thailand)
ส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
ส�ำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 นครราชสีมา

7

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

8

บริษัท เบนซ์มาร์ค อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

9

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

10

บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ำกัด

11

บริษัทเอี่ยมเฮง โมดิฟาย สตาร์ช

12

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

13

บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จ�ำกัด

14
15
16

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
อ�ำเภอสูงเนิน
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

17

บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ำกัด

18

ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามทะเลสอ

3

เทคโนธานี
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โครงการ การบ่มเพาะผู้ประกอบการซอฟต์แวร์
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
หน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�ำงาน
หน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�ำงาน
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
อุตสาหกรรมไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม (ECIT) ปีงบประมาณ 2557
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบ E-Testing ส่วนการ
บริหารจัดการการทดสอบ ณ สนามสอบ
อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ด้วย
WordPress และการสร้างฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วย
MySQL”
อบรม หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสิน
ใจเพื่อการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
อบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
งานบ�ำรุงรักษาด้วย TPM
อบรม หัวข้อ “เทคนิคการประเมินอายุการเก็บ
ของผลิตภัณฑ์นม”
อบรม หลักสูตร เตรียมสอบ TOEIC
อบรมหลักสูตร “การจัดการ ดิน น�้ำ ปุ๋ยเพื่อการเพิ่ม
ผลผลิตมันส�ำปะหลัง” และ “การเพิม่ ผลผลิตข้าวหอมมะลิ”
อบรม หลักสูตร “เตรียมสอบ TOEIC” เพื่อพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานให้กับ
นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
นครราชสีมา
จัดอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร “Effective Communication course for the advance level” ให้กับ
ผู้บริหารบริษัท ซีเกท (ประเทศไทย) จ�ำกัด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารใน AEC ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา”

ล�ำดับที่

หน่วยงานที่เข้าร่วม (ภายนอก)

19

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

21

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ร.ร.บ้านด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
ร.ร.วัดบ้านด่านคนคบ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ร.ร.บ้านคอนน้อย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
ร.ร.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
ร.ร.พงษ์ศิริวิทยา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
ร.ร.บ้านหนองผักแว่น อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ร.ร.อนุบาลไพรศาลวิทย์ อ.พล จ.ขอนแก่น
ร.ร.อนุบาลศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
ร.ร.บ้านหนองกก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
ร.ร.บ้านหนองกก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
ร.ร.บ้านหนองมะค่า อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ร.ร.บ้านเพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ร.ร.เทศบาลบ้านตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จ�ำกัด

38

ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด โตโยต้าโคราช 1988

39
40

ร.ร.บ้านหนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
นายสาธิต จันเขียว

41
42
43
44
45
46

ส�ำนักพระราชวัง โครงการพันธุกรรมพืช
วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา
ร.ร.อ่างห้วยยาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ร.ร.บ้านหนองปรู อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ร.ร.หนองเป็ดน�้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์) อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ร.ร.อนุบาลอัจฉรา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

กิจกรรม/โครงการที่ร่วมจัด
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียน โดยการก�ำกับดูแลของมหาวิทยาลัย
(โครงการ วมว.)
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียน โดยการก�ำกับดูแลของมหาวิทยาลัย
(โครงการ วมว.)
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียน โดยการก�ำกับดูแลของมหาวิทยาลัย
(โครงการ วมว.)
กิจกรรมส่งเสริมความรู้
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมส่งเสริมความรู้
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมส่งเสริมความรู้
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมส่งเสริมความรู้
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมส่งเสริมความรู้
กิจกรรมปันโอกาสให้น้องท่องเมืองจ�ำลอง
เรียนรู้กฎจราจร
กิจกรรมปันโอกาสให้น้องท่องเมืองจ�ำลอง
เรียนรู้กฎจราจร
กิจกรรมท่องโลกและกิจกรรมส่งเสริมความรู้
กิจกรรมปันโอกาสให้น้องท่องเมืองจ�ำลอง
เรียนรู้กฎจราจร
กิจกรรมส่งเสริมความรู้
โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม
เทคโนธานี
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ล�ำดับที่

หน่วยงานที่เข้าร่วม (ภายนอก)

กิจกรรม/โครงการที่ร่วมจัด

47

เทศบาลต�ำบลวิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

กิจกรรมท่องโลก

48
49
50
51
52
53
54

ร.ร.บ้านนาสี อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
ร.ร.โค้งยางวิทยา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
ร.ร.อนุบลณัฐญา อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
ร.ร.มารีย์รักษ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ร.ร.อนุบาลโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
ร.ร.อนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย อ.บัวลาย จ.นคราชสีมา
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ร.ร.มะค่าสามัคคี อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ร.ร.บ้านปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ร.ร.เคหะประชาสามัคคี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ร.ร.บ้านกะพี้ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
ร.ร.แก้งคร้อวิทยา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
ร.ร.บ้านหนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ร.ร.อนุบาลบพิตร อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ร.ร.บ้านพะไล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ร.ร.บ้านศาลา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ร.ร.โคกตะเคียนวิทยา อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
อบต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจะบก (บ้านหนองปรู)
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ร.ร.อนุบาลบ้านภาษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
อบต.บุ้งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ร.ร.โคราชวิทยา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ร.ร.บ้านโกรกช้างน้อย อ.พระทองค�ำ จ.นครราชสีมา
ร.ร.บ้านสวนปอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา
ร.ร.บ้านขามน้อย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
ร.ร.กวดวิชา The Top อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วิทยาลัยการอาชีพพิมาย อ.พิมาย จ.นคคราชสีมา
ร.ร.เสนานุเคราะห์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ร.ร.วัดใหม่ส�ำโรง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดม่วงและวัดหงษ์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
(ปันโอกาส)
โรงเรียนเทศบาล1(บูรพาวิทยากร) อ.เมือง จ.นครราชสีมา
อบต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมส่งเสริมความรู้
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลกและกิจกรรมส่งเสริมความรู้
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลก

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
เทคโนธานี
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กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมส่งเสริมความรู้
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลกและกิจกรรมส่งเสริมความรู้
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมส่งเสริมความรู้
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลกและกิจกรรมส่งเสริมความรู้
กิจกรรมท่องโลกและกิจกรรมส่งเสริมความรู้
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลกและกิจกรรมส่งเสริมความรู้

ล�ำดับที่

หน่วยงานที่เข้าร่วม (ภายนอก)

80
81
82
83

โรงเรียนเสนานุเคราะห์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โรงเรียนบ้านธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
เทศบาลนครนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เทศบาลนครนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เทศบาลนครนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โรงเรียนเสนานุเคราะห์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองหัวฟาน
อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
โรงเรียนบ้านบึงกลาง อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น
โรงเรียนเทศบาล1(รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดสระจรเข้ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โรงเรียนสามัคคีรถไฟ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โรงเรียนเทศบาล3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
โรงเรียนเทศบาล2 (รัฐราษฎร์บ�ำรุง) อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
โรงเรียนอนุบาลล�ำปลายมาศ อ.ล�ำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
โรงเรียนเสนานุเคราะห์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โรงเรียนโพธิ์พรรณวิทยา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
(โครงการปันโอกาส)
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โรงเรียนบ้านโนนทอง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
โรงเรียนบ้านหนองขาม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

กิจกรรม/โครงการที่ร่วมจัด
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมส่งเสริมความรู้
กิจกรรมส่งเสริมความรู้
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมส่งเสริมความรู้
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมส่งเสริมความรู้
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมส่งเสริมความรู้
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมส่งเสริมความรู้
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลกและกิจกรรมส่งเสริมความรู้
กิจกรรมส่งเสริมความรู้
กิจกรรมส่งเสริมความรู้
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมท่องโลก
กิจกรรมส่งเสริมความรู้
เทคโนธานี
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ล�ำดับที่

หน่วยงานที่เข้าร่วม (ภายนอก)

110
111
112

โรงเรียนบ้านปางละกอ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนสุขานารี จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
โรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนส�ำโรงทาบวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

113
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122
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124
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130
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132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
เทคโนธานี
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กิจกรรม/โครงการที่ร่วมจัด
กิจกรรมท่องโลก
การอบรมแมลงศัตรูธรรมชาติ
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
โครงการโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 และ 2
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ล�ำดับที่

หน่วยงานที่เข้าร่วม (ภายใน)

กิจกรรม/โครงการที่ร่วมจัด

1

ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

• โครงการอบรม ผูบ้ ริหารงานยุตธิ รรมระดับต้น (บธต.)
• โครงการ การบ่มเพาะผู้ประกอบการซอฟต์แวร์
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
• โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ECIT) ปีงบประมาณ 2557
• โครงการวิจัยและพัฒนาระบบ E-Testing
ส่วนการบริหารจัดการการทดสอบ ณ สนามสอบ
• อบรม หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจเพื่อการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• อบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และงานบ�ำรุงรักษาด้วย TPM

2

ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

• โครงการอบรม ผูบ้ ริหารงานยุตธิ รรมระดับต้น (บธต.)
• โครงการ การบ่มเพาะผูป้ ระกอบการซอฟต์แวร์
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
• อบรม หลักสูตร เตรียมสอบ TOEIC

3

ส�ำนักวิชาพยาบาล

• โครงการอบรม ผู้บริหารงานยุติธรรม
ระดับต้น (บธต.)

4

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

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

5

ส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์

6

ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

• หน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�ำงาน
• อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
• อบรม หัวข้อ “เทคนิคการประเมินอายุการเก็บ
ของผลิตภัณฑ์นม”
• อบรมหลักสูตร “การจัดการ ดิน น�้ำ ปุ๋ย
เพื่อการเพิ่มผลผลิตมันส�ำปะหลัง” และ
“การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิ”

เทคโนธานี
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งานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
ล�ำดับที่

หน่วยงานที่เข้าร่วม (ภายนอก)

1

ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : สกอ.

2

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

3

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

4

ส�ำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

5
6

ส�ำนักงานส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน, มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล,
วิทยาลัยนครราชสีมา
ส�ำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายกสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ
และอุทยานวิทยาศาสตร์ ไทย

7
8
9
10
11
12
13

เทคโนธานี

กิจกรรม/โครงการที่ร่วมจัด
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
• การพัฒนาเพื่อยกระดับผู้ประกอบการโดยใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนาธุรกิจ ตามโครงการ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อ
การค้าและการลงทุน ส�ำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
• การประกวดพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
ในการเข้าสู่ตลาด ส�ำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ด�ำเนินกิจกรรมโครงการด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การส่งเสริมผู้ประกอบการ
ประสานงานและด�ำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา
ด�ำเนินกิจกรรมโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ประสานงานและด�ำเนินโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริม
ผู้ประกอบการ

ประสานงานและด�ำเนินโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริม
ผู้ประกอบการ และการวิจัยและพัฒนา
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทยเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ส�ำนักงานพัฒนา โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
อุตสาหกรรมไทยเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
รองเลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
อุตสาหกรรมไทยเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
ผู้อำ� นวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนงานกลาง ส�ำนักงาน โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
อุตสาหกรรมไทยเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
ผู้อ�ำนวยการฝ่าย ก�ำกับดูแลสถาบันวิทยาการ ส�ำนักงาน
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
อุตสาหกรรมไทยเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
ผู้อ�ำนวยการฝ่าย ก�ำกับดูแลฝ่ายบริหารธุรกิจ ศูนย์บริหาร โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
จัดการเทคโนโลยี ส�ำนักงานกลาง
อุตสาหกรรมไทยเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
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ล�ำดับที่
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

หน่วยงานที่เข้าร่วม (ภายนอก)

กิจกรรม/โครงการที่ร่วมจัด

ผู้อ�ำนวยการฝ่าย ก�ำกับดูแลฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (iTAP) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
ส�ำนักงานกลาง
ผู้จัดการโครงการ iTAP เครือข่าย สวทช.ภาคเหนือ

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทยเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทยเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
ผู้จัดการโครงการ iTAP เครือข่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทยเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
ผู้จัดการโครงการ iTAP เครือข่าย - มหาวิทยาลัย
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
มหาสารคาม
อุตสาหกรรมไทยเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
ผู้จัดการโครงการ iTAP เครือข่าย - มหาวิทยาลัย
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุบลราชธานี
อุตสาหกรรมไทยเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
ผู้จัดการโครงการ iTAP เครือข่าย - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
พระจอมเกล้าธนบุรี
อุตสาหกรรมไทยเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
ผู้จัดการโครงการ iTAP เครือข่ายภาคตะวันออก - สถาบัน โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
ไทย-เยอรมัน
อุตสาหกรรมไทยเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
ผู้จัดการโครงการ iTAP เครือข่าย - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทยเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
ผู้จัดการโครงการ iTAP เครือข่าย - มหาวิทยาลัยสงขลา
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
นครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อุตสาหกรรมไทยเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
ผู้จัดการโครงการ iTAP เครือข่าย - มหาวิทยาลัยสงขลา
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
นครินทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อุตสาหกรรมไทยเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
ผู้จัดการโครงการ iTAP เครือข่าย - มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทยเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

เทคโนธานี
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รายละเอียดการอบรมสัมมนา
และกิจกรรมต่างๆ

เทคโนธานี
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• งานบุคคล
• งานบริการวิชาการแก่สังคม
• งานปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี

เทคโนธานี
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งานบุคคล
การอบรมสัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ
ล�ำดับ
ที่
1

หัวข้อที่เข้าอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงาน
ประจ�ำปีงบประมาณ 2557

วัน / เดือน / ปี
20 และ 22 - 24
ก.ค. 2557

สถานที่
เทคโนธานี และ
จังหวัดระยอง

บุคลากรมีส่วนร่วม
(คน)

หน่วยงานที่จัด

82

งานทรัพยากร
มนุษย์ เทคโนธานี

จ�ำนวนผูเ้ ข้าอบรม
(คน)

ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ

100

4.00

80

4.00

490

4.10

30

4.25

112

4.23

141

4.10

31

4.04

54

4.15

งานบริการวิชาการแก่สังคม
1. ด้านการอบรม / สัมมนา
ล�ำดับ
ที่

ชือ่ โครงการ / หลักสูตร

วันทีด่ ำ� เนินการ

กลุม่ เป้าหมาย

1.1 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
1
2
3
4
5

6

7

8

เทคโนธานี

อบรมหลักสูตร ผู้บริหารงาน
31 มี.ค. – 7 พ.ค. ข้าราชการใน
ยุติธรรมระดับต้น (บธต.) รุ่นที่ 15
2557
สังกัด กระทรวง
ยุติธรรม
อบรมหลักสูตร ผู้บริหารงาน
30 มิ.ย. – 24 ข้าราชการใน
ยุติธรรมระดับต้น (บธต.) รุ่นที่ 16
ก.ค. 2557
สังกัด กระทรวง
ยุติธรรม
สอบวัดระดับความรู้ TOEIC
ตลอดปี 2557 นักเรียน นักศึกษา
บุคลากร และ
ผู้สนใจทั่วไป
อบรมคณะกรรมการความ
2557
บุคลากรในภาค
ปลอดภัย อาชีวอนามัย
อุตสาหกรรม
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
• รุ่นที่ 1
นักศึกษา และ
จัดอบรมหลักสูตร“การจัดท�ำ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 26 – 27 ต.ค. 2557 ผู้สนใจทั่วไป
14001 : 2004”
• รุ่นที่ 2
1 – 2 ก.พ. 2557
นักศึกษา และ
การจัดท�ำระบบบริหารงาน
• รุ่นที่ 1
22 ต.ค. – 13 พ.ย. 2556 ผู้สนใจทั่วไป
คุณภาพและการตีความ
• รุ่นที่ 2
ISO9001 : 2008
1 – 26 ก.พ. 2557
การตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมี
31 ม.ค. 2557 บุคลากรบริษัท ซี
ระบบโดยอาศัยเทคนิคทางด้าน
เกท (ประเทศไทย)
วิศวกรรมอุตสาหการ (ซีเกท)
จ�ำกัด
จัดอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท�ำงาน
ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 1
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19 – 20 ก.พ.
2557

บุคลากรในภาค
อุตสาหกรรม

ล�ำดับ
ชือ่ โครงการ / หลักสูตร
ที่
9 จัดอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท�ำงาน
ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2
10
11

เตรียมสอบ TOEIC
เทคนิคการประเมินอายุการเก็บ
ของผลิตภัณฑ์นม

12

ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น
(บธต.) รุ่นที่ 15
ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น
(บธต.) รุ่นที่ 16

13

วันทีด่ ำ� เนินการ

กลุม่ เป้าหมาย

26 – 27 ก.พ.
2557

บุคลากรในภาค
อุตสาหกรรม

1 - 6 ก.ย. 2557 นักศึกษา/บุคลากร
18 ต.ค. 2556 บุคลากรบริษัท
3 เอ็ม ประเทศไทย
จ�ำกัด
31 มี.ค. – 7 พ.ค. ข้าราชการสังกัด
2557
กระทรวงยุติธรรม
30 มิ.ย. – 24 ก.ค. ข้าราชการสังกัด
2557
กระทรวงยุติธรรม

จ�ำนวนผูเ้ ข้าอบรม
(คน)
54

ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ
4.15

35
45

4.25
4.16

100

4.15

80

4.25

20

4.56

25

4.25

153

4.25

จ�ำนวนผูเ้ ข้าอบรม
(คน)

ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ

1.2 โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2

3

ล�ำดับ
ที่

การบ่มเพาะผู้ประกอบการ
ก.ย. 2556 – ส.ค. นักศึกษา และผู้
ซอฟต์แวร์เขตภาคตะวันออกเฉียง
2557
สนใจทั่วไปที่มี
เหนือตอนล่าง ด�ำเนินการร่วมกับ
ความพร้อมในการ
ส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ก่อตั้งธุรกิจ
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
พัฒนาขีดความสามารถในการ ม.ค. - ก.ค. 2557 เจ้าของธุรกิจ
แข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้าน
SMEs
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม (ECIT)
วิจัยและพัฒนาระบบ E-Testing 30 ก.ย. - 27 ม.ค. บุคลากร
ส่วนการบริหารจัดการทดสอบ
2557
ทางการศึกษา
ณ สนามสอบ
ชือ่ โครงการ / หลักสูตร

วันทีด่ ำ� เนินการ

กลุม่ เป้าหมาย

โครงการพัฒนาความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
1
2

3
4

หลักสูตร “ทักษะการสื่อสารภาษา 18 มิ.ย. – 21 ก.ย. นักศึกษา มทส.
อังกฤษเพื่อการศึกษาต่อใน AEC”
2557
หลักสูตร “ภาษาอังกฤษส�ำหรับ
1 - 6 ก.ย. 2557 นักศึกษาวิทยาลัย
ปฏิบัติงานใน AEC”
บริหารธุรกิจและ
การท่องเที่ยว
นครราชสีมา
หลักสูตร “ทักษะการสื่อสารภาษา 16 มิ.ย. - 18 ก.ค. นักศึกษา และ
อังกฤษในการปฏิบัติงานขั้นสูง”
2557
บุคคลทั่วไป
หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการ
18 - 19 ก.ย. ผู้บริหารและ
สื่อสารใน AEC ส�ำหรับผู้ปฏิบัติ
2557
ครู สังกัด สพป.
งานในสถานศึกษา”
นม.เขต 5

15

4.25

30

4.45

23

4.33

60

3.98
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5

6
7

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษหลักสูตร “ภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสารใน AEC
ส�ำหรับบุคลากร”
โครงการเสริมทักษะความรู้เรื่อง
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์กับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
โครงการเสริมทักษะความรู้เรื่อง
ทรัพย์สินทางปัญญากับการก้าว
สู่ AEC

5 ส.ค. - 4 ก.ย. นักศึกษา มทส.
2557

28

4.45

15 ก.ย. 2557

เกษตรกร

100

4.12

10 - 14 มี.ค.
2557

นักศึกษา

100

4.32

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อสังคม
1. ด้านบริการค่ายเยาวชน
ล�ำดับ
ที่

ชื่อโครงการ / หลักสูตร

วันที่ด�ำเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

จ�ำนวนผู้เข้าอบรม
(คน)

ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ

1

ค่ายวิชาการฯ โรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัย (school in school)
ม.1 - 3
ค่ายวิชาการฯ โรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัย (พวค.) ม.4 - 5
ค่ายวิชาการฯ โรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัย (คู่ขนาน School) ม.1
ค่ายวิชาการ ฯ
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.5
ค่ายวิชาการ ฯ
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ม.4
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ
ค่าย 1/2556
ค่ายวิชาการฯ ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
(สุรินทร์) ม.2 - 3
ค่ายวิชาการ ฯ
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.6
ค่ายวิชาการฯ ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
(ชัยภูมิ) ม.2 - 3
ค่ายวิชาการ ฯ
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ม.1, ม.4
ค่ายวิชาการฯ โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย ม.5
ค่ายวิชาการฯ โรงเรียนสุขานารี

2 - 4 ต.ค. 2556

นักเรียน

96

4.32

2 - 6 ต.ค. 2556

นักเรียน

57

4.49

7 - 9 ต.ค. 2556

นักเรียน

38

4.64

12 - 14 ต.ค.
2556
11 - 15 ต.ค.
2556
14 - 25 ต.ค.
2556
10 - 14 ต.ค.
2556

นักเรียน

56

4.16

นักเรียน

39

4.70

นักเรียน

118

4.42

นักเรียน

42

4.48

14 - 15 ต.ค.
2556
15 - 21 ต.ค.
2556

นักเรียน

36

4.59

นักเรียน

49

4.57

4 - 6 พ.ย. 2556

นักเรียน

67

4.63

19 พ.ย. 2556

นักเรียน

136

4.49

18 - 29 พ.ย.
2556

นักเรียน

1,083

4.38

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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ล�ำดับ
ชื่อโครงการ / หลักสูตร
ที่
13 ค่ายปฏิบัติการโรงเรียน
ราชสีมาวิทยาลัย ม.3
14 ค่ายวิชาการ ฯ
โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3
15 ค่ายวิชาการ ฯ
โรงเรียนพรหมานุสรณ์ ม.5
16 ค่ายวิชาการ ฯ
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.4 - 6
17 ค่ายวิชาการ ฯ
โรงเรียนปากช่อง ม.1- 3
18 ค่ายวิชาการฯ โรงเรียนเสาไห้วิมล
วิทยานุกูล
19 ค่ายวิชาการฯ โรงเรียนศีขรภูมพิ สิ ยั
และโรงเรียนสังขะ ม.1 - 2 และ ม.4
20 ค่ายวิชาการ ฯ โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยมุกดาหาร ม.5
21 ค่ายวิชาการ ฯ โรงเรียนประสาท
วิทยาคารม.1 - 3 และ ม.5 - 6
22 ค่ายวิชาการ ฯ
โรงเรียนสิรินธร ม.5
23 ค่ายวิชาการ ฯ
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1
24 ค่ายวิชาการ ฯ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 และ ม.4
25 ค่ายวิชาการ ฯ โรงเรียนบุรีรัมย์
พิทยาคม ม.1 - 3
26 ค่ายวิชาการ ฯ โรงเรียนนวมินทรา
ชินูทิศ บดินทรเดชา ม.4 - 5
27 ค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย
2/2556
28 ค่ายวิชาการฯ โรงเรียนอุบลรัตน
ราชกัญญา ราชวิทยาลัย ม.1 - 3
29 ค่ายวิชาการฯ โรงเรียนพนมดงรัก
วิทยา ม.1 และ ม.4
30 ค่ายวิชาการฯ โรงเรียนส�ำโรงทาบ
วิทยาคม ม.1 และ ม.4
31 ค่ายวิชาการฯส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
(ชัยภูมิ)
32

ค่ายวิชาการ ฯ โรงเรียนบุรีรัมย์
พิทยาคม ม.5 - 6

วันที่ด�ำเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

27 พ.ย. 2556 29 ม.ค. 2557
30 พ.ย. 2556
12 - 14 ธ.ค.
2556
16 - 20 ธ.ค.
2556
10 - 12 ม.ค.
2557
23 - 24 ม.ค.
2557
17 ม.ค. - 11
ก.พ. 2557
5 - 7 ก.พ. 2557

นักเรียน

จ�ำนวนผู้เข้าอบรม
(คน)
41

ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ
4.23

นักเรียน

68

4.54

นักเรียน

152

4.67

นักเรียน

72

4.29

นักเรียน

102

4.33

นักเรียน

29

4.41

นักเรียน

227

4.55

นักเรียน

140

4.46

นักเรียน

217

4.52

นักเรียน

105

4.28

17 - 26 ก.พ.
2557
22 - 23 ก.พ.
2557
24 - 26 ก.พ.
2557
3 - 7 มี.ค. 2557

นักเรียน

79

4.28

นักเรียน

60

4.49

8 - 10 มี.ค. 2557

นักเรียน

100

4.21

10 - 12 มี.ค.
2557
9 - 21 มี.ค. 2557

นักเรียน

54

4.30

นักเรียน

74

4.55

นักเรียน

95

4.61

นักเรียน

47

4.63

นักเรียน

58

4.78

นักเรียน

29

4.70

นักเรียน

56

4.39

17 - 19 มี.ค.
2557
24 - 26 มี.ค.
2557
31 มี.ค. - 4 เม.ย.
2557
2 - 6 เม.ย. 2557
12 - 16 พ.ค.
2557
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ล�ำดับ
ที่
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ชื่อโครงการ / หลักสูตร
ค่ายวิชาการ ฯ
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.5
ค่ายวิชาการ ร.ร.ศีขรภูมิพิสัย
และร.ร.สังขะ ม.1 - 5
ค่ายปฏิบัติการ
โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 - 6

วันที่ด�ำเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

จ�ำนวนผู้เข้าอบรม
(คน)

ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ

11 - 16 พ.ค.
2557
15 - 30 มิ.ย.
2557
5 - 6, 19 - 20,
26 ก.ค. และ 2
ส.ค. 2557
3 - 5 ก.ค. 2557
17 - 19 ก.ค.
2557
19 - 24 ก.ค.
2557
31 ก.ค. - 1 ส.ค.
2557
1 - 3 ส.ค. 2557

นักเรียน

55

4.56

นักเรียน

374

4.56

นักเรียน

450

4.50

นักเรียน
นักเรียน

132
57

4.30
4.55

นักเรียน

69

4.48

นักเรียน

73

4.16

นักเรียน

95

4.72

นักเรียน

139

4.69

นักเรียน

139

4.69

นักเรียน

4,146**

-

นักเรียน
นักเรียน

147
506

4.59
4.27

นักเรียน

32

4.42

นักเรียน

76

4.59

นักเรียน

90

4.66

นักเรียน

173

4.44

6,229**

4.48

ค่ายวิชาการฯ โรงเรียนสิรินธร
ค่ายวิชาการ ฯ
โรงเรียนปากช่อง ม.4 - 5
ค่ายวิชาการ ฯ
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ค่ายปฏิบัติการโรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
ค่ายวิชาการ ฯ
โรงเรียนปากช่อง ม.1 - 3
ค่ายวิชาการ ฯ โรงเรียน
4 - 7, 13 - 19
ประสาทวิทยาคาร ม.1 - 3, 6
ส.ค. 2557
ค่ายวิชาการ ฯ โรงเรียน
4 - 7, 13 - 19
ประสาทวิทยาคาร ม.1 - 3, 6
ส.ค. 2557
จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วม
30 - 31 ส.ค.
โครงการโอลิมปิกวิชาการค่าย
2557
1/2557 **
ค่ายวิชาการ ฯ โรงเรียนสตรีชยั ภูมิ 1 - 5 ก.ย. 2557
ค่ายวิชาการ ฯ
9 - 11 ก.ย. 2557
โรงเรียนพระนารายณ์ จ.ลพบุรี
ค่ายวิชาการ ฯ
12 - 13 ก.ย.
โรงเรียนนางรอง ม.2
2557
ค่ายวิชาการ ฯ
19 - 20 ก.ย.
โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 - 3
2557
ค่ายวิชาการ ฯ
25 ก.ย. - 2 ต.ค.
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 - 3
2557
ค่ายวิชาการ ฯ
28 - 30 ก.ย.
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 - 2
2557
รวมทั้งสิ้น

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

เทคโนธานี

126 รายงานประจ�ำปี 2557

2. ด้านบริการเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้สิรินธร
ล�ำดับ
ที่

ชื่อโครงการ / หลักสูตร

วันที่ด�ำเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

จ�ำนวนผู้เข้า ระดับคะแนน
อบรม (คน) ความพึงพอใจ

2.1 การให้บริการเยี่ยมชมเมืองจราจรจ�ำลอง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้
ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้
ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้
ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้
ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้
ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้
ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้
ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้
ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้
ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้
ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้
ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 31 ต.ค.
2556
1 – 30 พ.ย.
2556
1 – 31 ธ.ค.
2556
1 – 31 ม.ค.
2557
1 – 28 ก.พ.
2557
1 – 31 มี.ค.
2557
1 – 30 เม.ย.
2557
1 – 31 พ.ค.
2557
1 – 30 มิ.ย.
2557
1 – 31 ก.ค.
2557
1 – 31 ส.ค.
2557
1 – 30 ก.ย.
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป

473

4.41

2,193

4.44

676

4.84

12,705

4.58

958

4.47

379

4.57

42

4.65

-

-

398

4.36

599

3.75

1,025

4.68

1,693

4.75

696

4.46

2,516

4.57

945

4.64

12,971

4.61

1,472

4.58

521

4.56

2.2 การให้บริการเยี่ยมชมอุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ
1
2
3
4
5
6

ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้
ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้
ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้
ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้
ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้
ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้

1 – 31 ต.ค.
2556
1 – 30 พ.ย.
2556
1 – 31 ธ.ค.
2556
1 – 31 ม.ค.
2557
1 – 28 ก.พ.
2557
1 – 31 มี.ค.
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
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ล�ำดับ
ชื่อโครงการ / หลักสูตร
วันที่ด�ำเนินการ
ที่
7 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
1 – 30 เม.ย.
ส่งเสริมความรู้
2557
8 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
1 – 31 พ.ค.
ส่งเสริมความรู้
2557
9 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
1 – 30 มิ.ย.
ส่งเสริมความรู้
2557
10 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
1 – 31 ก.ค.
ส่งเสริมความรู้
2557
11 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
1 – 31 ส.ค.
ส่งเสริมความรู้
2557
12 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
1 – 30 ก.ย.
ส่งเสริมความรู้
2557
2.3 การให้บริการเยี่ยมชมห้องไทยศึกษานิทัศน์
1 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
1 – 31 ต.ค.
ส่งเสริมความรู้
2556
2 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
1 – 30 พ.ย.
ส่งเสริมความรู้
2556
3 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
1 – 31 ธ.ค.
ส่งเสริมความรู้
2556
4 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
1 – 31 ม.ค.
ส่งเสริมความรู้
2557
5 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
1 – 28 ก.พ.
ส่งเสริมความรู้
2557
6 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
1 – 31 มี.ค.
ส่งเสริมความรู้
2557
7 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
1 – 30 เม.ย.
ส่งเสริมความรู้
2557
8 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
1 – 31 พ.ค.
ส่งเสริมความรู้
2557
9 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
1 – 30 มิ.ย.
ส่งเสริมความรู้
2557
10 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
1 – 31 ก.ค.
ส่งเสริมความรู้
2557
11 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
1 – 31 ส.ค.
ส่งเสริมความรู้
2557
12 ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
1 – 30 ก.ย.
ส่งเสริมความรู้
2557

กลุ่มเป้าหมาย
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป

จ�ำนวนผู้เข้า ระดับคะแนน
อบรม (คน) ความพึงพอใจ
140
4.69
124

4.58

449

4.60

862

4.68

1,500

4.69

2,270

4.65

71

3.59

1,405

4.47

5

3.15

12,150

4.23

914

4.60

256

4.58

99

4.39

-

-

605

4.33

769

4.72

606

4.61

1,592

4.65

349

4.47

2.4 การให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ
1

เทคโนธานี

ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้
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1 – 31 ต.ค.
2556

ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป

ล�ำดับ
ที่

ชื่อโครงการ / หลักสูตร

วันที่ด�ำเนินการ

ให้บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
1 – 30 พ.ย.
ส่งเสริมความรู้
2556
บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
1 – 31 ธ.ค.
3 ให้
ส่งเสริมความรู้
2556
บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
1 – 31 ม.ค.
4 ให้
ส่งเสริมความรู้
2557
บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
1 – 28 ก.พ.
5 ให้
ส่งเสริมความรู้
2557
บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
1 – 31 มี.ค.
6 ให้
ส่งเสริมความรู้
2557
บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
1 – 30 เม.ย.
7 ให้
ส่งเสริมความรู้
2557
บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
1 – 31 พ.ค.
8 ให้
ส่งเสริมความรู้
2557
บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
1 – 30 มิ.ย.
9 ให้
ส่งเสริมความรู้
2557
บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
1 – 31 ก.ค.
10 ให้
ส่งเสริมความรู้
2557
บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
1 – 31 ส.ค.
11 ให้
ส่งเสริมความรู้
2557
บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
1 – 30 ก.ย.
12 ให้
ส่งเสริมความรู้
2557
2.5 การให้บริการเยี่ยมชมอาคารกาญจนาภิเษก
บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
1 – 31 ต.ค.
1 ให้
ส่งเสริมความรู้
2556
บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
1 – 30 พ.ย.
2 ให้
ส่งเสริมความรู้
2556
บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
1 – 31 ธ.ค.
3 ให้
ส่งเสริมความรู้
2556
บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
1 – 31 ม.ค.
4 ให้
ส่งเสริมความรู้
2557
บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
1 – 28 ก.พ.
5 ให้
ส่งเสริมความรู้
2557
บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
1 – 31 มี.ค.
6 ให้
ส่งเสริมความรู้
2557
บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
1 – 30 เม.ย.
7 ให้
ส่งเสริมความรู้
2557
บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
1 – 31 พ.ค.
8 ให้
ส่งเสริมความรู้
2557
บริการเยี่ยมชมและกิจกรรม
1 – 30 มิ.ย.
9 ให้
ส่งเสริมความรู้
2557
2

กลุ่มเป้าหมาย
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป

จ�ำนวนผู้เข้า ระดับคะแนน
อบรม (คน) ความพึงพอใจ
561
4.41
4

-

12,150

4.23

1,032

4.65

246

4.52

74

4.35

6

-

115

4.51

519

4.69

1,559

4.22

1,536

4.66

363

-

-

-

-

-

12,050

4.44

630

4.46

143

4.68

26

4.60

5

-

288

4.67
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ชื่อโครงการ / หลักสูตร

ล�ำดับที่

10
11
12

ให้บริการเยี่ยมชม
และกิจกรรมส่งเสริมความรู้
ให้บริการเยี่ยมชม
และกิจกรรมส่งเสริมความรู้
ให้บริการเยี่ยมชม
และกิจกรรมส่งเสริมความรู้

วันที่ด�ำเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

1 – 31 ก.ค.
2557
1 – 31 ส.ค.
2557
1 – 30 ก.ย.
2557

ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป
ครู / นักเรียน / นักศึกษา /
บุคคลทั่วไป

จ�ำนวนผู้เข้า ระดับคะแนน
อบรม (คน) ความพึงพอใจ
491
4.25
1,214

4.84

1,307

4.49

2.6 โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี (อพ.สธ.- มทส.)

1
2

3
4

5
6
7

8

9

เทคโนธานี

ประกาศพืน้ ทีป่ กปักพันธุกรรมพืช
ภายในพื้นที่ มทส.
การศึกษาความหลากหลายของ
เชื้อราในดินและสารต้านจุลชีพ
ที่เชื้อราสร้างจากดินบริเวณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์
กิจกรรมปลูกขยายพันธุ์พืชสี
พืชอาหาร และพืชสมุนไพรและ
กิจกรรมติดป้ายชื่อพรรณไม้
บริเวณสวนพฤกษศาสตร์
การอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืช
วงศ์ขิงที่หายากและที่มีคุณค่า
ทางเศรษฐกิจ
การจัดท�ำเว็บไซต์โครงการ
อพ.สธ.- มทส.
กิจกรรมจัดกิจกรรมในงาน
ประชุมวิชาการ “ทรัพยากรไทย :
น�ำสิ่งดีงามสู่ตาโลก” ระหว่าง
วันที่ 20 - 26 ธันวาคม 2556  ณ
เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์
จ.กาญจนบุรี
ประชุมคณะกรรมการด�ำเนิน
งานโครางการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (อพ.สธ.- มทส.)
จัดฝึกอบรมเทคนิคการวาด
ภาพทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้น
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ประกาศ ณ วันที่
16 มิ.ย. 2557
1 ต.ค. 2556 –
30 ก.ย. 2557

พืน้ ทีภ่ ายใน มทส.จ�ำนวน 419 ไร่
แบ่งเป็น 6 พื้นที่ (6AA)
พื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

-

-

-

-

-

-

62

-

1 ต.ค. 2556 – พื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัย
30 ก.ย. 2557 เทคโนโลยีสุรนารี

-

-

1 ต.ค. 2556 – http://rspg.sut.ac.th
30 ก.ย. 2557
20 - 26 ธ.ค. นักศึกษา / บุคลากร / บุคคล
2556
ทั่วไป

-

-

12,000

4.52

1 ต.ค. 2556 – ด�ำเนินการก่อสร้าง
30 ก.ย. 2557 เสร็จเรียบร้อย
19 กย. 2557 คณาจารย์ บุคลากร

30 ม.ค. 2557

คณะกรรมการโครงการ
อพ.สธ.-มทส.

18

-

8 – 10 ส.ค.
2557

นักศึกษา / บุคลากร / บุคคล
ทั่วไป

47

4.56

10

12

กิจกรรมปลูกพันธุ์ ไม้สีประจ�ำ
4 ก.ย. 2557
พระองค์ (สีม่วง) เพื่อเตรียม
เฉลิมฉลองในวโรกาสสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีพระชนมายุ 60
พรรษา ในปี 2558
16 ก.ย. 2557
สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทาง
การสนองพระราชด�ำริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชด�ำริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

อาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา

110

-

สมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
จ�ำนวน 17 สถาบันการศึกษา

27

-

งานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
1. การจัดอบรม / สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ล�ำดับที่

1
2
3

4
5
6

7

8

ชื่อโครงการ / หลักสูตร

วันที่ด�ำเนินการ

อบรมหลักสูตรความรู้ด้าน
25 และ 28 ม.ค.
ทรัพย์สินทางปัญญากับการ
2557
พัฒนาผลิตภัณฑ์
อบรมหลักสูตรการพัฒนา
6 – 10 ก.พ. 2557
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม
และประกวดระดับภูมิภาค
การเลี้ยงและการจัดการปลานิล
16 - 18 ก.ค.
เชิงพาณิชย์
2557
โครงการสร้างสรรค์งายวิจัยสู่เชิง
พาณิชย์ “Research to Market-R2M” (Workshop)
โครงการสร้างสรรค์งายวิจัยสู่เชิง
พาณิชย์ “Research to Market-R2M” (Boot Camp)
การจัดกิจกรรมการบรรยาย
พิเศษเรื่องการสร้างความตระหนัก
ในการเป็นผู้ประกอบการกิจการ
เพื่อสังคม
การจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ
เรื่องแนวคิดการก่อตั้ง Co-working Space และการบริหารจัดการ
กิจการให้ธุรกิจด�ำเนินได้
กิจกรรม Doดี SE Day

กลุ่มเป้าหมาย

จ�ำนวนผู้เข้าอบรม ระดับคะแนนความ
(คน)
พึงพอใจ

นักศึกษา / บุคลากร
/ บุคคลทั่วไป /
ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ

130

4.49

30

4.75

นักศึกษา/
เกษตรกร/
ผู้ประกอบการ/
บุคคลทั่วไป
นักศึกษา

58

4.27

45

-

26 - 28 ก.ย.
2557

นักศึกษา

15

-

19 ก.ย. 2557

นักศึกษา

110 คน

-

30 ก.ย. 2557

นักศึกษา

20 คน

-

24 ก.ย. 2557

นักศึกษา บุคลากร

500 คน

-

15 - 17 ส.ค.
2557

เทคโนธานี
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2. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และบริการอื่น ๆ
ชื่อโครงการ / หลักสูตร

ล�ำดับที่

1
2
3

4

5
6

วันที่ด�ำเนินการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ
7 - 8 ก.ค. 2557
“การประเมินมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจของโครงการ iTAP”
อบรมหลักสูตร นักส่งเสริม
19 ก.พ. 2557
มือทอง
สัมมนาเชิงประชาสัมพันธ์และ
10 มี.ค. 2557
เยี่ยมชมดูงาน (Focus Group
Meeting) ภายใต้โครงการ PUM
(Netherlands Senior Experts)
กิจกรรมศึกษาดูงานและเสาะหา
27 - 31 ก.ค.
เทคโนโลยีในต่างประเทศ ด้าน
2557
อุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์และ
อุตสาหกรรมเกษตรปลอดภัย
แถลงข่าว เปิดตัว ชุดเฟอร์นิเจอร์
29 ก.ค. 57
ผลิตภัณฑ์ ใหม่ “ฮาวายไทย”
นวัตกรรมใหม่ จากกลิน่ สมุนไพร
สู่เส้นหวายเทียม
ออกบูธประชาสัมพันธ์ ในงาน
30 ก.ค. 57
“SMEs...วิธีทำ� เงิน”

7

NRU Summit III

8

Thailand research Expo
2014

กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ iTAP ภาคอีสาน
และเจ้าหน้าที่ สวทช.

จ�ำนวนผู้รับบริการ
(คน)
20

เจ้าหน้าที่ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
ภาคอีสาน
เจ้าหน้าที่ iTAP สวทช เจ้าหน้าที่
สวทช. ผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ
จาก Netherland

40

ผู้ประกอบการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่
หน่วยงานภาครัฐ

35

ผู้ประกอบการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่
หน่วยงานภาครัฐ ผู้สื่อข่าว
และผู้สนใจทั่วไป

100

ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้สื่อข่าว และผู้สนใจทั่วไป

500

31 ก.ค. - 1 ส.ค. นักเรียน นักศึกษานักวิจัย และ
2557
บุคลากรทางการศึกษา
7 - 11 ส.ค. 2557 นักเรียน นักศึกษานักวิจัย
และบุคคลทั่วไป

20

1,000
1,200

3. การให้คำ� ปรึกษาด้านเทคโนโลยี โดยผู้เชี่ยวชาญ (ส�ำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ, SMEs)
ล�ำดับที่

ชื่อโครงการ / หลักสูตร

วันที่ดำ� เนินการ

สถานที่จัด

ผู้รับบริการ

1

ให้คำ� ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร
และการวางโครงสร้างองค์กร
ให้คำ� ปรึกษาการวางแผนการตลาด
และการสร้างแบรนด์
การให้คำ� ปรึกษาผลิตภัณฑ์คั่วหมี่โคราช
การให้คำ� ปรึกษาผลิตภัณฑ์ชาแยมองุ่น
การให้คำ� ปรึกษาผลิตภัณฑ์ ไซรัปองุ่น
การให้คำ� ปรึกษาผลิตภัณฑ์แหนมเห็ด
นภาชาววัง
การให้คำ� ปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ้าหมักโคลน

3 ธ.ค. 2556

ZNA Solution

10 มี.ค. 2557
20 มี.ค. 2557
20 มี.ค. 2557
20 มี.ค. 2557

อาคารสุรพัฒน์ 1
มทส.
ร.ร.โคราปุระ อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

23 มี.ค. 2557

จ.นครราชสีมา

ผู้ประกอบการ

2
3
4
5
6
7

เทคโนธานี
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28 พ.ย. 2556

ZNA Solution
ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ

ล�ำดับที่

8

ชื่อโครงการ / หลักสูตร
ให้คำ� ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์

9

การให้คำ� ปรึกษาการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์บ๊ะจ่าง

10

การให้ค�ำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์
วรรณพริกแกง
ให้คำ� ปรึกษาด้านการตลาด,
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
การให้คำ� ปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผงไหมซิริซิน
การให้คำ� ปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์
น�ำ้ ผึ้งผสมมะนาวเข้มข้น
ลงพื้นที่ให้คำ� ปรึกษาด้านการตลาด
และการออกแบบฉลากปิดบรรจุภัณฑ์
การออกแบบร้าน packaging
และช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
กิจกรรมให้ค�ำปรึกษาด้านการพัฒนา
แอปพลิเคชั่นและการตลาด
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

วันที่ดำ� เนินการ
23 มี.ค. 2557
24 มี.ค. 2557
6, 14 และ 20 พ.ค.
2557
28 มี.ค. 2557

สถานที่จัด
อาคารสุรพัฒน์ 1
มทส.
จ.นครราชสีมา

ผู้รับบริการ
Chokchai Mushroom

จ.นครราชสีมา

ผู้ประกอบการ

บ้านไร่ธีระวงศ์ อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
24 เม.ย. และ 13 มิ.ย.
จ.สระบุรี
2557
จ.นครราชสีมา
30 เม.ย. 2557
29 มี.ค. 2557

22 พ.ค. 2557

ผู้ประกอบการ

D-Snow
ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ

22 พ.ย. 2557

อ. เมือง
จ.นครราชสีมา
อาคารสุรพัฒน์ 1
มทส.
กรุงเทพมหานคร

9 ม.ค. 2557

จ.นครปฐม

ผู้ประกอบการ“ระบบอู่
ซ่อมรถบนสมาร์ทโฟน”
บจก. กรุงเทพสเต็มเซลล์

14 ม.ค. 2557

จ.นครราชสีมา

บจก. ตลาดเซฟวัน

20 ม.ค. 2557

จ.นครปฐม

บจก. กรุงเทพสเต็มเซลล์

17 ม.ค. 2557

จ.นครราชสีมา

บจก. ไทยซิลค์โปรดัคส์

21 ม.ค. 2557

จ.นครราชสีมา

บจก. วิลเลจฟาร์ม

3 ก.พ. 2557

จ.สุพรรณบุรี

บจก.เฟอร์โร
คอนสตรัคชั่น โปรดักส์

22 พ.ค. 2557

D-Snow
Chokchai Mushroom

23

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)

21 ก.พ. 2557

จ.สมุทรสงคราม

บจก.เอเชียติค
อุตสาหกรรมเกษตร

24

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)

20 ก.พ. 2557

กรุงเทพมหานคร

บจก.โพลีเวิลด์

5 มี.ค. 2557

กรุงเทพมหานคร

หจก.ทีปพิพัฒน์

5 ก.พ. 2557

จ.นครราชสีมา

บจก.อี.พี.แอล. 1111

25
26

เทคโนธานี
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ชื่อโครงการ / หลักสูตร

ล�ำดับที่

วันที่ดำ� เนินการ

สถานที่จัด

ผู้รับบริการ
บจก.โกรเวล แอบเบรซีพ
และไทยมอเตอร์เชน

27

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)

7 ก.พ. 2557

จ.ระยอง

28

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)
การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค
(iTAP - Prelim)

11 ก.พ. 2557

จ.นครราชสีมา

บจก.วิลเลจ ฟาร์ม

10 มี.ค. 2557

จ.นครราชสีมา

บจก.แดรี่โฮม

12 มี.ค. 2557

จ.เชียงใหม่

3 ก.ค. 2557

จ.นครราชสีมา

บจก.สันติภาพ
(เชียงใหม่1988)
บจก.ฟลอร่าพาร์ค

15 ก.ค. 2557

จ.นครราชสีมา

หจก.ไหมพันปี

21 ก.ค. 2557

จ.นครนายก

บจก.มิตรใหม่ฟาร์ม

7 ส.ค. 2557

จ.นครปฐม

บจก.คิวพลัส ฟู๊ดส์

29 ส.ค. 2557

กรุงเทพมหานคร

1 ก.ย. 2557

จ.เชียงราย

บจก.บางขุนเทียน
บิลเลียด
บจก.ไทซีเอ็มเอส

4 ก.ย. 2557

จ.สงขลา

หจก.ต�ำราเอก

10 ก.ย. 2557

จ.สมุทรปราการ

25 ก.ย. 2557

จ.นครปฐม

26 ก.ย. 2557

จ.สมุทรสาคร

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

บจก.อาร์เอซี แทนเนอร์
บจก.แอร์ออคิด
สหกรณ์การเกษตร
บ้านแพ้ว

4. การให้คำ� ปรึกษาเชิงลึก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ล�ำดับ
ชื่อโครงการ / หลักสูตร
ที่
1 ลงพื้นที่ให้ค�ำปรึกษาด้านการสร้างโรงเรือน
เพื่อขอ อย.
2 ลงพื้นที่ให้คำ� ปรึกษาด้านการจัดเตรียมสถาน
ที่เพื่อขอ อย.
3 ลงพื้นที่ให้คำ� ปรึกษาการจัดเตรียมเอกสาร
เพื่อขอ อย. และดูสถานที่ผลิต
4 ลงพืน้ ทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาด้านวางแผนกระบวนการผลิต
การซื้อเครื่องจักรเพื่อผลิตไอศครีมเมล่อน
เทคโนธานี
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วันที่ดำ� เนินการ

สถานที่จัด

29 ต.ค. 2556

บ้านไร่ธีระวงศ์ อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
บ้านไร่ธีระวงศ์ อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
บ้านไร่ธีระวงศ์ อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
บ้านไร่ธีระวงศ์ อ.เมือง
จ.นครราชสีมา

3 ธ.ค. 2556
1 มี.ค. 2557
24 เม.ย. 2557

กลุ่มเป้าหมาย
บ้านไร่ธีระวงศ์
บ้านไร่ธีระวงศ์
บ้านไร่ธีระวงศ์
บ้านไร่ธีระวงศ์

ล�ำดับ
ชื่อโครงการ / หลักสูตร
วันที่ดำ� เนินการ
สถานที่จัด
ที่
5 ให้คำ� ปรึกษาด้านเทคนิค ทดลองหาสูตร
25 เม.ย. 2557
อาคารสุรพัฒน์ 1
และสีของน�้ำเห็ดที่เหมาะสม
มทส.
6 ลงพื้นที่ให้คำ� ปรึกษาการปรับปรุง
28 เม.ย. 2557
อ. เมือง
กระบวนการผลิตและจัดเตรียมสถานที่
จ.นครราชสีมา
ให้ถกู สุขลักษณะ เพือ่ ขอรับรองมาตรฐาน อย.
7 ให้ค�ำปรึกษาด้านเทคนิค ทดลองหาสูตร
2 พ.ค. 2557
อาคารสุรพัฒน์ 1
มทส.
และสีของน�้ำเห็ดเข้มข้นที่เหมาะสม
8 ให้คำ� ปรึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์
16 พ.ค. 2557
อาคารสุรพัฒน์1
จากเมล่อน คือเมล่อนแช่อิ่ม และน�้ำเมล่อน
มทส.
9 ลงพื้นที่ให้คำ� ปรึกษาการปรับปรุง
22 พ.ค. 2557
อ. เมือง
กระบวนการผลิตและจัดเตรียมสถานที่
จ.นครราชสีมา
ให้ถกู สุขลักษณะ เพือ่ ขอรับรองมาตรฐาน อย.
10 ให้ค�ำปรึกษาด้านสถานที่ผลิตไอศครีมเมล่อน 26 พ.ค. 2557
บ้านไร่ธีระวงศ์ อ.เมือง
เพื่อขอรับรองมาตรฐาน อย.
จ.นครราชสีมา
จ.บุรีรัมย์
29 ส.ค. 2557
11 กิจกรรมการให้คำ� ปรึกษาด้านมาตรฐาน
โรงงานเพื่อขอ อย.
12 กิจกรรมการให้ค�ำปรึกษาด้านมาตรฐาน
จ.นครราชสีมา
10 ต.ค. 2557
โรงงานเพื่อขอ อย. ครั้งที่ 2
13 กิจกรรมการให้ค�ำปรึกษาด้านมาตรฐาน
จ.นครราชสีมา
22 ต.ค. 2557
โรงงานเพื่อขอ อย.
14 การด�ำเนินโครงการ iTAP
1 ส.ค. 2556 - 31
จ.ชัยภูมิ
ก.ค. 2557
15 ก.ย. 2556 - 15
จ.นครราชสีมา
15 การด�ำเนินโครงการ iTAP
ก.ย. 2557
16 การด�ำเนินโครงการ iTAP
1 ต.ค. 2556 - 31
จ.ปราจีนบุรี
ต.ค. 2557
17 การด�ำเนินโครงการ iTAP
1 ต.ค. 2556 - 31
จ.บุรีรัมย์
มี.ค. 2557
1 ต.ค. 2556 - 31
จ.บุรีรัมย์
18 การด�ำเนินโครงการ iTAP
พ.ค. 2557
19 การด�ำเนินโครงการ iTAP
1 พ.ย. 2556 - 30
จ.ชลบุรี
ต.ค. 2557
20 การด�ำเนินโครงการ iTAP
1 พ.ย. 2556 - 30
จ.นครราชสีมา
มี.ค. 2557
21 การด�ำเนินโครงการ iTAP
1 พ.ย. 2556 - 30
จ.สมุทรปราการ
มิ.ย. 2557
22 การด�ำเนินโครงการ iTAP
1 พ.ย. 2556 - 30
กรุงเทพมหานคร
มิ.ย. 2557
1 พ.ย. 2556 - 28
จ.นครราชสีมา
23 การด�ำเนินโครงการ iTAP
ก.พ. 2557

ผู้รับบริการ
Chokchai
Mushroom
D-Snow
Chokchai
Mushroom
บ้านไร่ธีระวงศ์
D-Snow
บ้านไร่ธีระวงศ์
ผู้ประกอบการ
“หน่อไม้บ้านแปรรูป”
ผู้ประกอบการ
“หน่อไม้บ้านแปรรูป”
ผูป้ ระกอบการ “ปลาร้า
ทรงเครือ่ งไฮโซ”
บจก.มิตรผลวิจัย
พัฒนาอ้อยและน�ำ้ ตาล
หจก.ภู่ชมชื่น
บจก.ฮาวายอินดัสทรี
บจก.ปุ๋ยตรากุญแจ
บจก.บุรีรัมย์วิจัย
และพัฒนาอ้อย
บจก.ซิลเอร์เลคไวน์
เนอร์รี่
บจก.ธนาภัทร์ ฟู๊ดส์
บจก.กิจพัฒนา
พิมพ์ย้อม
บจก.ไฮเทค ไบโอ
บจก.วิลเลจ ฟาร์ม

เทคโนธานี
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ล�ำดับ
ชื่อโครงการ / หลักสูตร
ที่
24 การด�ำเนินโครงการ iTAP
25

การด�ำเนินโครงการ iTAP

26

การด�ำเนินโครงการ iTAP

27

การด�ำเนินโครงการ iTAP

28

การด�ำเนินโครงการ iTAP

29

การด�ำเนินโครงการ iTAP

30

การด�ำเนินโครงการ iTAP

31

การด�ำเนินโครงการ iTAP

32

การด�ำเนินโครงการ iTAP

33

การด�ำเนินโครงการ iTAP

34

การด�ำเนินโครงการ iTAP

35

การด�ำเนินโครงการ iTAP

36

การด�ำเนินโครงการ iTAP

37

การด�ำเนินโครงการ iTAP

38

การด�ำเนินโครงการ iTAP

39

การด�ำเนินโครงการ iTAP

40

การด�ำเนินโครงการ iTAP

41

การด�ำเนินโครงการ iTAP

42

การด�ำเนินโครงการ iTAP

43

การด�ำเนินโครงการ iTAP

44

การด�ำเนินโครงการ iTAP

เทคโนธานี
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วันที่ดำ� เนินการ

สถานที่จัด

1 พ.ย. 2556 - 30
มิ.ย. 2557
1 พ.ย. 2556 - 31
ต.ค. 2557
1 ธ.ค. 2556 - 31
พ.ค. 2557
31 ธ.ค. 2556 - 1
มิ.ย. 2557
1 ม.ค. 2557 - 30
ธ.ค. 2557
1 ม.ค. 2557 - 30
มิ.ย. 2557
1 ม.ค. 2557 - 30
มิ.ย. 2557
1 ม.ค. 2557 - 30
มิ.ย. 2557
15 ม.ค. 2557 - 14
ม.ค. 2558
3 ก.พ. 2557 - 17
ก.พ. 2557
15 ก.พ. 2557 - 15
พ.ย. 2557
15 ก.พ. 2557 - 15
ก.พ. 2558
1 มี.ค. 2557 - 1
ม.ค. 2558
1 มี.ค. 2557 - 31
ส.ค. 2558
7 มี.ค. 2557 - 7
ก.ค. 2557
15 มี.ค. 2557 - 15
ก.พ. 2558
15 มี.ค. 2557 - 15
ก.พ. 2558
15 มี.ค. 2557 - 14
ก.ย. 2557
1 พ.ค. 2557 - 31
ก.ค. 2557
1 พ.ค. 2557 - 31
ธ.ค. 2557
1 ก.ค. 2557 - 31
ม.ค. 2558

จ.นครราชสีมา

บจก.เอมธรรมชาติ

จ.นครราชสีมา

บจก.แดรี่โฮม

จ.นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

กลุ่มอาชีพสหกรณ์
ผัดหมี่เมืองปัก
บจก.โกรเวล แอบเบรซีฟ
(ไทยแลนด์)
โรงแรมโกลเด้นแลนด์
จ�ำกัด
บจก.เชาว์ดี สตาร์ช
(2004)
บจก.เชาว์ดี สตาร์ช
(2004)
บจก.ไลค์เบฟเวอร์เรจ

จ.นครราชสีมา

ร้านค้าบ้านเกาะค้าไม้

จ.สุพรรณบุรี

บจก.เฟอร์โร คอน
สตรัคชั่น โปรดักส์
สหกรณ์การเกษตร
สีคิ้ว จ�ำกัด
บจก.เกษตรไทยปุ๋ย
ชีวภาพ
บจก.ซีไจแกนติค
คาร์บอน
บจก.กรุงเทพสเต็ม
เซลล์
บจก.เลนโซ่ วีล

จ.ระยอง
จ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
จ.นครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.นครราชสีมา

ผู้รับบริการ

จ.สมุทรปราการ

บจก.โกลเด้น ฟาร์ม
โคราช
บจก.เปรมสุขฟาร์ม

จ.นครราชสีมา

บจก.ไทยซิลด์โปรดักส์

จ.นครราชสีมา

บจก.อี.พี.แอล 1111

กรุงเทพมหานคร

บจก.เอ็นคิวด์

จ.นครราชสีมา

บจก.เอมธรรมชาติ

เทคโนธานี
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ท�ำเนียบผู้บริหาร
และบุคลากร

เทคโนธานี
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• คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
• ผู้บริหารและบุคลากร

เทคโนธานี
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คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี

ประธาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า

รองประธาน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ วงศ์สรรค์
1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2556
เทคโนธานี
140
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รองประธาน รองอธิการบดี
ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน
อาจารย์ ดร. กัณทิมา ศิริจีระชัย
1 ตุลาคม 2556 – ปัจจุบัน

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร

นายสนั่น อังอุบลกุล

นายทศพล ตันติวงษ์

นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ

นางศิวาพร วงศ์วิวัฒน์ ไชย
เทคโนธานี
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คณะกรรมการภายใน

คณบดีส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
รองศาตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล

คณบดีส�ำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม คณบดีส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
อาจารย์ ดร.พีรศักดิ์ สิริโยธิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์

(ผู้แทน)

คณบดีส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
(ผู้แทน)

ผู้อ�ำนวยการศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์

ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา
เทคโนธานี
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ผู้อ�ำนวยการศูนย์นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา
อาจารย์ ดร.ธรา อั่งสกุล

ผู้อ�ำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร

กรรมการและเลขานุการ

ผู้อ�ำนวยการเทคโนธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย ทองโสภา

ผู้อ�ำนวยการเทคโนธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย อาจหาญ

1 ตุลาคม 2556 – 30 เมษายน 2557

29 กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน

วาระรักษาการแทนผู้อ�ำนวยการเทคโนธานี
1 พฤษภาคม 2557 - 28 กรกฎาคม 2557

ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้อ�ำนวยการเทคโนธานี
ผู้อ�ำนวยการเทคโนธานี
รองผู้อ�ำนวยการเทคโนธานี
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย ทองโสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย อาจหาญ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ปภากร พิทยชวาล
1 ตุลาคม 2556 - 30 เมษายน 2557

29 กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน

24 กันยายน 2557 - ปัจจุบัน

วาระรักษาการแทนผู้อ�ำนวยการเทคโนธานี
1 พฤษภาคม 2557 - 28 กรกฎาคม 2557

วาระรองผู้อ�ำนวยการเทคโนธานี
9 พฤษภาคม 2556 - 30 เมษายน 2557
เทคโนธานี
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ส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการเทคโนธานี

ล�ำดับจากซ้ายไปขวา

แถวที่ 1: นภัทร สมวงศ์ • ชญาน์นัทช์ สิริสิทธิกุล • อรวรรณ จรุงจิตอภินันท์ (หัวหน้าหน่วยการคลังและงบประมาณ)
• รศ.ดร.มาลี ตั้งสถิตย์กุลชัย • นพคุณ กสานติกุล (หัวหน้าส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการเทคโนธานี) • 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�ำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

ล�ำดับจากซ้ายไปขวา

แถวที่ 1: เนรัญชลา ชุปวา • ภัทราภรณ์ รัตนา • ดร.ล�ำไพร ศรีธรรมมา • ผศ.ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย (หัวหน้าส�ำนักงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม) • จิระวดี รัตนกร • สุจิตรา จอกกระโทก • วรางคณา ไพศาลธรรม
ข้างวเบา
แถวที่ 2: จิดกาญจนา
าภา รัตนอั
ศิริกุล • ปิยมาศ มหาบุญญานนท์ • เกวลี พร้อมพิพัฒนพร • ธิดาวดี ว่องทรงเจริญ
• ธัญญรัศม์ ภูทาวัน • เมธาวิณี เรืองนนท์ • อธิศ อัครปรีดี • เอกชัย บุญรสศักดิ์ • นิศาชล สิริมลคลกาล
จิดาภา รัตข้นอั
งศิริกุล
• สมบูรณ์ นกพรมพะเนา • ชธัญ ณัฐธัญญกุล • วนิดา ค้างกลาง • สุธีรพรรณ กองร้อย • กาญจนา
าวเบา

เทคโนธานี
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ส�ำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ

ล�ำดับจากซ้ายไปขวา
แถวที่ 1: สุภาวดี สารางค�ำ • อรสา นาจ�ำเริญ • อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ (หัวหน้าหน่วยบริการค่ายเยาวชน)
• ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล (หัวหน้าส�ำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ) • 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�ำดวน ศรีมาน • ณัฐนิตย์ ป่วนปาน
• ปณิตา กะสินรัมย์ • พิมพ์ปภัทร์ สุดประเสริฐ • วสุธา ค�ำกุ้ม • สุรจิต ภูมิคง

เทคโนธานี
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ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร

ล�ำดับจากซ้ายไปขวา
แถวที่ 1: วิชชุดา อุยดอน • อ.ดร.รุจ มรกต (หัวหน้าส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร) • เหิรพักตร อุดมชัยพันธ์
แถวที่ 2 : ปรีชาร แสนสิริสุข • ณิกษ์ชาพร เบ็ญจคุ้ม • พรทิพย์ โสภาคะยัง • พรทิ
ปัทมา
พย์บุโสภาคะยั
ญทิพย์ ง • นราธิป อยู่ส�ำแดงกิจ

เทคโนธานี
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การติดต่อขอรับบริการ
ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร :
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://technopolis.sut.ac.th
ติดต่อประสานงานกลาง โทรศัพท์ 0-4422-4850

อาคารกาญจนาภิเษก :

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

อุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ :

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

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

ห้องไทยศึกษานิทัศน์ :

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

เมืองจราจรจ�ำลอง :

ให้บริการเยี่ยมชมนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร
www.facebook.com/SutLearningPark
โทรศัพท์ 0-4422-4968 โทรสาร 0-4422-4814

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี ไทยโบราณ :

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

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

หน่วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

• 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

หน่วยพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0-4422-4921, 4947 โทรสาร 0-4422-4818 ต่อ 105

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

เทคโนธานี
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ส�ำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://technopolis.sut.ac.th
ติดต่อประสานงานกลาง โทรศัพท์ 0-4422-4840

หน่วยบริการวิชาการสู่ชุมชน :

ประกอบด้วยงานบริการวิชาการสู่ชุมชนและโครงการศูนย์วิจัยมันส�ำปะหลัง และงานทะเบียนศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย
โทรศัพท์ 0-4422-4820, 4920 โทรสาร 0-4422-4814

หน่วยประสานงานบริการที่ปรึกษาไทย :

ประสานความร่วมมืองานที่ปรึกษา รวบรวมผลงานโครงการต่าง ๆ เพื่อการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทยต่อส�ำนักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
โทรศัพท์ 0-4422-4820 โทรสาร 0-4422-4814

หน่วยบริการอบรม สัมมนา แปลและล่าม :

งานอบรมสัมมนา : งานประชุม / สัมมนา / อบรม และประสานความร่วมมือ ทางวิชาการ / ศูนย์สอบ TOEIC
โทรศัพท์ 0-4422-4821, 4810, 4840 โทรสาร 0-4422-4814

งานแปลและล่าม :

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

หน่วยบริการค่ายเยาวชน :

งานกิจกรรมค่ายวิชาการ ค่ายพัฒนาศักยภาพ ค่ายโอลิมปิกวิชาการ
โทรศัพท์ 0-4422-4817, 4824 โทรสาร 0-4422-4814

หน่วยบริการสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ :
งานบริการงานสารสนเทศ และงานออกแบบประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-4422-4822 โทรสาร 0-4422-4814

หน่วยประสานงานโครงการพิเศษ :

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

เทคโนธานี
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ส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการเทคโนธานี

เว็บไซต์หน่วยงาน : http://technopolis.sut.ac.th
ติดต่อประสานงานกลาง โทรศัพท์ 0-4422-4813

หน่วยบริหารกลาง :

•
•
•
•

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

หน่วยการคลังและงบประมาณ :

• 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

หน่วยประสานเฉพาะกิจ :

• 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

หน่วยบริการอาคารและสถานที่ :

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

เทคโนธานี
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