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ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹
เทคโนธานีมุงมั่นที่จะเปนอุทยานวิทยาศาสตร
สําหรับภาคอีสานใตที่สมบูรณแบบ มีความเปนเลิศใน
การบริการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม

¾Ñ¹¸¡Ô¨

เทคโนธานี มีภารกิจหลัก 3 ประการดังนี้
1. พั ฒ นากํ า ลั ง คนด า นวิ ท ยาศาสตร และ
เทคโนโลยี เพือ่ ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะกลุม เยาวชนและกลุม การผลิต เพือ่ ให
มีความสามารถในการเลือกรับการถายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพและใหความสําคัญกับ
การสร า งความเข า ใจในกระบวนการคิ ด แก ป ญ หา
แบบวิทยาศาสตรใหกับประชาชนโดยทั่วไป
2. ปรับแปลงถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
โดยสรางใหเกิดกระบวนการปรับแปลงและถายทอด
เสริมสรางใหภาคการผลิตมีขดี ความสามารถในการรักษา
ปรั บ แปลง พั ฒ นา และสร า งเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม
ได โดยทําใหมีความสามารถพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี
ไดมากขึ้น
3. ใหบริการวิชาการแกประชาชน และหนวยงาน
ต า งๆ ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค คล ชุ ม ชนและ
ทองถิน่ ใหมคี วามเขมแข็ง มีความรูค วามสามารถในการใช
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต และบริการใหคําปรึกษา
การใชเทคโนโลยี เพือ่ แกปญ
 หาเฉพาะพืน้ ทีห่ รือหนวยงาน
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ÂØ·¸ÈÒÊμÃ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà·¤â¹¸Ò¹Õ
ÃÐÂÐàÇÅÒ 5 »‚ (¾.È. 2550-2554)
ในช ว งระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2550-2554)
ที่ผานมา เทคโนธานีมีวิสัยทัศน “มุงมั่นที่จะเปนอุทยาน
วิทยาศาสตรสําหรับภาคอีสานใตที่สมบูรณแบบ มีความ
เปนเลิศ ในการบริการอยางมีคณ
ุ ภาพในระบบมาตรฐาน
สากล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม” โดยมีพันธกิจ
หลัก 3 ประการ คือ (1) พัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองตอความตองการในการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะกลุม เยาวชนและกลุม การผลิต
เพื่ อ ให มี ค วามสามารถในการเลื อ กรั บ การถ า ยทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพและให
ความสําคัญกับการสรางความเขาใจในกระบวนการคิด
แกปญหาแบบวิทยาศาสตรใหกับประชาชนโดยทั่วไป
(2) ปรับแปลงถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยสราง
ใหเกิดกระบวนการปรับแปลงและถายทอดเสริมสรางให
ภาคการผลิตมีขีดความสามารถในการรักษา ปรับแปลง
พัฒนา และสรางเทคโนโลยีที่เหมาะสมได โดยทําให

มีความสามารถพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีไดมากขึ้น
(3) ให บ ริ ก ารวิ ช าการแก ป ระชาชน และหน ว ยงาน
ตางๆ ในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ชุมชน และทองถิน่
ให มี ค วามเข ม แข็ ง มี ค วามรู ค วามสามารถในการใช
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต และบริการใหคําปรึกษาการ
ใชเทคโนโลยีเพื่อแกปญหาเฉพาะพื้นที่หรือหนวยงาน
ดังนั้น จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนธานีไว
4 แนวทาง เพื่อใหสอดรับกับภารกิจหลักดังกลาว ดังนี้
1. รักษาและเสริมจุดแข็ง พัฒนาและปรับตัวอยาง
ต อ เนื่ อ ง บริ ห ารจั ด การด ว ยความโปร ง ใส
สามารถตรวจสอบได รูต น ทุนของการใหบริการ
ทําใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
2. พัฒนาผลิตภัณฑทางวิชาการ ทรัพยสนิ ทางปญญา
เพือ่ สรางรายไดจากการใหบริการวิชาการใหกบั
มหาวิทยาลัยจนสามารถพึ่งตนเองทางการเงิน
ไดมากขึ้น
3. สรางฐานขอมูลเครือขายและความเชื่อมโยง
ระหว า งผู ส นั บ สนุ น ทุ น ภาครั ฐ เอกชน และ
กลุ ม เป า หมายภาคประชาชน ชุ ม ชน สร า ง
ความรวมมือระหวางผูป ระกอบการ ภาคการผลิต
กั บ ผู เชี่ ย วชาญ เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต
รายได การใช เ ทคโนโลยี ข องชุ ม ชน และ
อุตสาหกรรม
4. สนับสนุนการพัฒนาศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง
เชน ศูนยวิจัยมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ ซึ่ง
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของภูมภิ าค
และของประเทศ
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ÃÐÂÐ 5 »‚ (¾.È. 2555-2559)
การจัดทําแผนกลยุทธเพือ่ พัฒนาองคกร ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2555-2559) นี้ ดําเนินการโดยการมีสวนรวมของ
ผูบริหาร บุคลากร จากทุกฝาย/โครงการของเทคโนธานี
ในการวิเคราะหสภาพแวดลอม วิเคราะหยุทธศาสตร
มาตรการ แนวทาง เพื่อใหสอดคลอง สนับสนุน ตอแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระยะ 10 ป (พ.ศ. 2555-2559) และแผนพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 25552559)
วิ สั ย ทั ศ น โ ดยถู ก กํ า หนดไว ว า “เทคโนธานี
เปนนิคมวิจัยของภูมิภาค” (Research Park for the
Region) มีเปาประสงคหรือประเด็นยุทธศาสตร 6 ประการ
คือ พัฒนา : เทคโนธานีเปนนิคมวิจัยที่ไดรับการยอมรับ
ในภู มิ ภ าค สร า งผู ป ระกอบการใหม และยกระดั บ
เทคโนโลยีใหกบั SMEs, ประโยชนรว ม : สรางประโยชน
จากทรัพยสนิ ทางปญญารวมกัน, จัดการความรู : รูค วาม
ตองการของชุมชน ถายทอดเทคโนโลยีสเู กษตรกร ชุมชน
ประสานทีป่ รึกษาใหกบั หนวยงานตางๆ และมีการบริการ
ทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่
ตอบสนองความตองการของสังคมในภูมิภาค, เกื้อกูล :
เทคโนธานีเปนอุทยานการเรียนรู มีความสัมพันธที่ดีกับ
ชุมชน และสนับสนุนการปฏิรปู การศึกษา การเรียนรูข อง
ครูและนักเรียน, เขมแข็ง : มีระบบบริหารคุณภาพรวม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรเต็มตามศักยภาพ, และ
เพี ย บพร อ ม : เทคโนธานี เ ป น ต น แบบชุ ม ชนวิ จั ย ที่
สมบูรณ (ภูมิภาค หมายถึง ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง และภูมิภาคอาเซียน) โดยมีการ
ดําเนินงานภายใตกรอบพันธกิจหลัก 2 ประการ คือ (1)
ปรับแปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อใหประเทศไทยพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาไดมากขึน้ (2) ใหบริการทางวิชาการแกประชาชน
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และหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
การทีเ่ ทคโนธานีจะเปน “นิคมวิจยั ของภูมภิ าค”
ตามวิสัยทัศนได เทคโนธานีตองสามารถเปน “อุทยาน
วิ ท ยาศาสตร ชั้ น นํ า ระดั บ ภู มิ ภ าค” (โดยใช ก ลยุ ท ธ
“พัฒนา” และ “ประโยชนรวม” เปนตัวขับเคลื่อน) เปน
“คลังสมองของภูมภิ าค” (โดยใชกลยุทธ “จัดการความรู”
เปนตัวขับเคลื่อน) และเปน “แหลงเรียนรูของสังคม”
(โดยใชกลยุทธ “เกือ้ กูล” เปนตัวขับเคลือ่ น) ซึง่ ผลสัมฤทธิ์
ทัง้ 3 ประการนีจ้ ะเปนไปได เทคโนธานี ตองมี “ระบบบริหาร
คุณภาพมาตรฐานสากล” (โดยใชกลยุทธ “เขมแข็ง”
เปนตัวขับเคลื่อน) นอกจากนี้ผลสัมฤทธิ์ทั้งหลายจะเกิด
ขึ้นไมไดเลยถาไมสามารถทําใหเทคโนธานี “เปนชุมชน
วิจัยที่นาอยู นาทํางาน” (โดยใชกลยุทธ “เพียบพรอม”
เปนตัวขับเคลื่อน) ซึ่งจะตองดําเนินการตามภารกิจหลัก
4 ประการดังนี้
1. พัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
เพื่อตอบสนองตอความตองการในการพัฒนา
ประเทศ เขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
2. ใหบริการวิชาการแกประชาชน และหนวยงาน
ตางๆ ในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ชุมชน
และทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง มีความรูความ
สามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต
3. ปรับแปลงถายทอดเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม เพือ่ ให
ภาคการผลิตมีขีดความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองทางเทคโนโลยีไดมากขึ้น
4. การพัฒนาเทคโนธานีใหเปนอุทยานวิทยาศาสตร
ที่สมบูรณ
โดยมีคา นิยมยึดหลักการดําเนินงานใหลลุ ว งและ
ประสบความสําเร็จไวดังนี้ รวมพลังใหบริการ ประสาน
ความรวมมือ รับผิดชอบตอสังคม ประชาคมมีสวนรวม
และคุณภาพคูคุณธรรม

¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÑÁÁ¹ÒàμÃÕÂÁ¨Ñ´·íÒá¼¹
¾Ñ²¹Òà·¤â¹¸Ò¹Õ
ÃÐÂÐ 5 »‚ (¾.È. 2555-2559)
ÇÑ¹·Õè 2 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2554 ³ à·¤â¹¸Ò¹Õ
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ขอแสดงความชืน่ ชมกับผลงานและความสําเร็จ
ของเทคโนธานี ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในรอบป ง บประมาณ 2554
ดังปรากฏในรายงานประจําปน้ี ความมุง มัน่ ทีจ่ ะเปนอุทยาน
วิทยาศาสตรสาํ หรับภาคอีสานใตทสี่ มบูรณ มีโอกาสทีจ่ ะ
บรรลุเปาหมายไดมากขึน้ ตามลําดับ จากความสําเร็จและ
ผลงานของ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2550-2554) นํามา
สูการจัดทําขอเสนอโครงการระยะที่ 2 และหวังวาจะได
รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
ผูรับบริการจากเทคโนธานีที่เพิ่มมากขึ้นทุกป
ทั้งความหลากหลายของกลุมผูรับบริการ จํานวนผูรับ
บริการ จํานวนโครงการ งบประมาณ และจํานวนหนวย
งานทีใ่ หความรวมมือ แสดงใหเห็นถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
จากการดําเนินงานที่สามารถตอบสนองความตองการ
หรือตอบโจทย แกปญหาใหกับแตละกลุมเปาหมายได
อยางมีประสิทธิผล ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหาร
เทคโนธานี คณาจารย บุคลากร และ ผูเชี่ยวชาญจาก
หนวยงานตางๆ ทัง้ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่ ใ ห ก ารสนั บ สนุ น เข า ร ว มทํ า งานกั บ เทคโนธานี ใ น
ลักษณะตางๆ ขอขอบคุณหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ที่ใหความไววางใจ สนับสนุนทุน โดยใชบริการที่ปรึกษา
โครงการตางๆ จากเทคโนธานี และ สงบุคลากรเขารวม
อบรม สัมมนา หลักสูตรตางๆ และเขารวมกิจกรรมตางๆ
ของเทคโนธานี ดวยดีเสมอมา
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ทายสุดนี้ขอเปนกําลังใจสนับสนุนการทํางาน
ของผูบริหาร บุคลากรของเทคโนธานี เพื่อพัฒนางาน
สรางสรรคกิจกรรม และบริการที่เปนประโยชน ตรงกับ
ความตองการของประชาชน ชุมชน องคกรภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทั้งในระดับทองถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติ
มากยิ่งขึ้นตอไป นําไปสูการพัฒนาทางเศรษฐกิจ - สังคม
ของประเทศที่ย่งั ยืนในที่สุด

(ศาสตราจารย ดร.ประสาท สืบคา)
ประธานคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

¶ŒÍÂá¶Å§¨Ò¡
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รายงานประจํ า ป 2554 เทคโนธานี ฉ บั บ นี้
จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานตามภารกิจที่ได
รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี คือการ
บริการวิชาการแกสังคม การปรับแปลง ถายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี และดําเนินงานสนับสนุนกิจกรรม
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัย โดย
กลุม เปาหมายผูร บั บริการมีตงั้ แตระดับนักเรียน นักศึกษา
ครูอาจารย ผูประกอบการใหม ผูประกอบการในภาค
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม องคกรของรัฐ
และเอกชน กลุมเกษตร ตลอดจนประชาชนทั่วไป
ในรอบป ง บประมาณ 2554 เทคโนธานี
ไดใหบริการในลักษณะการเปนทีป่ รึกษาดําเนินโครงการ
ใหหนวยงานตางๆ ตอเนื่องจากปกอน เชน กระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการ iTAP โครงการ
คลิ นิ ก เทคโนโลยี โครงการห อ งเรี ย นวิ ท ยาศาสตร

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน โครงการศึกษา
การบริหารจัดการรถบรรทุกเที่ยวเปลาเพื่อประหยัด
พลังงาน โครงการศึกษาการใชนํ้ามันแกสโซฮอล E85
สําหรับรถจักรยานยนต สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)
โครงการผลักดันนโยบายและแผน วทน. แหงชาติ เปนตน
ไดนําเสนอขอมูลผลการบริหารยอนหลัง 5 ปในโอกาส
เปนปสดุ ทายของยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนธานี ระยะ
5 ป (พ.ศ. 2550-2554) ทั้งนี้เพื่อรักษาคุณภาพการให
บริการอยางตอเนื่อง เทคโนธานีไดปรับระบบคุณภาพ
มาตรฐานเปน ISO 9001 : 2008
ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
ที่ ไ ด ใ ห น โยบาย กํ า กั บ ดู แ ล และให คํ า แนะนํ า ที่ เ ป น
ประโยชน ต อ การบริ ห ารงานของเทคโนธานี ม าโดย
ตลอด ขอขอบคุณ สํานักวิชา ศูนย สถาบัน ทุกหนวย
ในมหาวิทยาลัย ที่ใหความรวมมือสนับสนุน คณาจารย
บุ ค ลากร ผู เชี่ ย วชาญ เข า มาร ว มงานกั บ เทคโนธานี
อนุ ญ าตให ใช ส ถานที่ แ ละบริ ก ารต า งๆ จนทํ า ให ง าน
ทุ ก อย า งสํ า เร็ จ ไปด ว ยดี ขอขอบคุ ณ หน ว ยงานต า งๆ
ที่ ส นั บ สนุ น ทุ น ขอขอบคุ ณ ผู รั บ บริ ก ารทุ ก กลุ ม ที่ ใ ห
ความไววางใจใชบริการตางๆ จากเทคโนธานี ทายสุด
ขอแสดงความชืน่ ชมบุคลากรเทคโนธานีทกุ คนทีร่ วมพลัง
กันทํางาน ชวยกันแกปญหา ทุมเท เสียสละ สรางสรรค
ผลงานที่เปนประโยชนตอสวนรวม และสังคม ในการยก
ระดับความรู เทคโนโลยี บริการใหกบั กลุม เปาหมายตางๆ
เพื่อใหสงผลการพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชน ตอไป

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร)
ผูอํานวยการเทคโนธานี
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สัญลักษณประจําเทคโนธานีประกอบดวยหอ
สุรนภา ภายในจะมีตัวยอ SUT และ มทส. สวนดานซาย
จะมีดอกปบ 3 ดอก ดานลางจะมีวงกลม 5 วง และ
ใตรูปหอสุรนภาจะมีตัวอักษรคําวา เทคโนธานี และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ภาพหอสุรนภา สื่อถึงความโดดเดนดานงาน
สถาปตยกรรมรวมถึงสิง่ กอสรางทีค่ นทัว่ ไปรูจ กั
ตั ว แบบจะใช เ ส น ที่ เ น น ความสํ า คั ญ ของ
หอสุรนภา
ตัวยอ SUT และ มทส. มาจากคําวา Suranaree
University of Technology / มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ดอกปบ 3 ดอก แทนการไหลเขามารวมกิจกรรม
ในหนวยงานเทคโนธานี ไดแก บุคลากรใน มทส.
ภาครัฐ และภาคเอกชน
วงกลม 5 วง แทนฝายตางๆ ของเทคโนธานี
ที่มีความสามัคคีรวมกันทํางาน

ÀÙÁÔËÅÑ§à·¤â¹¸Ò¹Õ

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ได รั บ
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดกลุม
อาคารเทคโนธานี (Technopolis) ในวันพุธที่ 29 มีนาคม
2538 ประกอบดวยอาคารจํานวน 9 หลัง พื้นที่รวม
45,000 ตารางเมตร บนพื้นที่ 600 ไร
แผนการจัดตั้งเทคโนธานี เปนสวนหนึ่งของ
แผนการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ในชวงแรกกอนที่จะพัฒนา
ใหเปนอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สมบูรณ
รัฐบาลไดกําหนดที่จะใชบริเวณเทคโนธานีเปนสถานที่
จัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลกในป 2538
(WorldTech’95 Thailand) ซึ่งเปนการแสดงความ
กาวหนาทางเทคโนโลยีระดับชาติ เปนผลใหมหาวิทยาลัย
เปนที่รูจักอยางกวางขวาง
สภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ใ นการ
ประชุมครั้งที่ 2 /2539 วันเสารที่ 16 มีนาคม 2539
มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห ย กเลิ ก ศู น ย บ ริ ก ารวิ ช าการกั บ ยุ บ เลิ ก
สวนงานเทคโนธานีของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งเปน
สวนงานมีฐานะเทียบเทาสํานักวิชา ศูนย และสถาบันของ
มหาวิทยาลัย เรียกวา “เทคโนธานี” เพื่อทําหนาที่เปน
หนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการดําเนินภารกิจ
ดานการบริการวิชาการแกสงั คม และดานการปรับแปลง
ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม รายละเอียด
ตามข อ กํ า หนด มทส. ว า ด ว ยการจั ด ตั้ ง เทคโนธานี
พ.ศ. 2539 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2539
ป พ.ศ. 2543 ไดโอนยายโครงการสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพจากฝายวิชาการมาเปนงานสวนหนึ่ง
ของเทคโนธานี และปรับโครงสรางจาก 5 ฝาย เปน 3
ฝาย คือ ฝายบริหารงานทั่วไป ฝายบริการวิชาการ และ
ฝายปรับแปลงและถายทอดเทคโนโลยี ในปเดียวกัน
เทคโนธานีไดรบั รองระบบคุณภาพ ISO 9002 จากบริษทั
SGS (Thailand) Ltd.
ป พ.ศ. 2546 ไดปรับโครงสรางของเทคโนธานี
เปน 5 ฝาย คือ ฝายบริหารงานทัว่ ไป ฝายบริการวิชาการ
ฝายปรับแปลงและถายทอดเทคโนโลยี ฝายโครงการ
พั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละสารสนเทศ และฝ า ยโครงการ
กิจกรรมและโครงการพิเศษ ยายโครงการสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพไปสังกัดฝายวิชาการ

ป พ.ศ. 2547 เทคโนธานีไดรับการรับรองการ
ปรับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002 เปน ISO 9001 :
2000 จากบริษัท SGS (Thailand) Ltd.
ป พ.ศ. 2549 ไดปรับโครงสรางการบริหารของ
เทคโนธานี เปน 3 ฝาย 4 โครงการ คือ ฝายบริหารงาน
ทั่วไป ฝายบริการวิชาการ ฝายปรับแปลงและถายทอด
เทคโนโลยี โครงการอุทยานผีเสือ้ โครงการหนวยบมเพาะ
วิสาหกิจ (SUT-UBI) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย (iTAP) และโครงการศูนยการเรียนรู
ของชุมชน
ป พ.ศ. 2551 ไดปรับโครงสรางการบริหารเพิ่ม
อีก 2 โครงการคือ โครงการศูนยวิจัยมันสําปะหลังและ
ผลิตภัณฑ และโครงการหนวยบริการงานแปลและลาม
ป พ.ศ. 2552 ไดปรับโครงสรางการบริหารเพิม่ อีก
1 โครงการคือโครงการหนวยบริการทางหองปฏิบัติการ
และเปลี่ ย นชื่ อ โครงการหน ว ยบ ม เพาะวิ ส าหกิ จ
เปนโครงการอุทยานวิทยาศาสตร ทําใหมีโครงสรางการ
บริหาร แบงเปน 3 ฝาย 7 โครงการ
ป พ.ศ. 2553 ได ป รั บ เพิ่ ม ตํ า แหน ง หั ว หน า
สํ า นั ก งานผู อํ า นวยการเทคโนธานี และกํ า หนดให มี
งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ซึ่งขึ้นตรงตอ
ผูอํานวยการเทคโนธานี
ป พ.ศ. 2554 ไดปรับโครงสรางการบริหาร
เพิ่มอีก 2 โครงการคือ โครงการหองเรียนวิทยาศาสตร
และ โครงการเมืองจราจรจําลอง ปจจุบันเปน 3 ฝาย 9
โครงการ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี

ผูอํานวยการเทคโนธานี
คณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ : QMRC

สํานักงานผูอํานวยการเทคโนธานี

ฝายบริหารงาน
ทั่วไป
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ฝายบริการ
วิชาการ

ผูจัดการระบบบริหารคุณภาพ : QMR

ฝายปรับแปลง และ
ถายทอดเทคโนโลยี

โครงการศูนยการ
เรียนรูของชุมชน

โครงการอุทยาน
ผีเสื้อ

โครงการสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรมไทย

โครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร

โครงการศูนยวิจัย
มันสําปะหลังและ
ผลิตภัณฑ

โครงการหนวยบริการ
งานแปลและลาม

โครงการหนวยบริการ
ทางหองปฏิบัติการ

โครงการหองเรียน
วิทยาศาสตร

โครงการเมืองจราจร
จําลอง

ÃÒÂ§Ò¹§º¡ÒÃà§Ô¹»ÃÐ¨íÒ»‚
งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
แสดงฐานะทางการเงิน โดยมีสนิ ทรัพยเทากับหนีส้ นิ และสวนของทุน 83.46 ลานบาท
หนวย : ลานบาท
สินทรัพย 83.46

หนี้สินและสวนของทุน 83.46
สินทรัพย
หมุนเวียน,
29.98 (36%)

สินทรัพย
ถาวร,
53.48 (64%)

สวนของทุน,
19.07 (23%)

หนี้สิน
หมุนเวียน,
23.33 (28%)

หนี้สินอื่น,
41.06 (49%)

งบรายได คาใชจายสําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
แสดงผลการดําเนินงานในรอบป มีรายไดมากกวาคาใชจาย .948 ลานบาท ประกอบดวย รายไดทั้งสิ้น
86.44 ลานบาท คาใชจายทั้งสิ้น 85.49 ลานบาท
หนวย : ลานบาท
คาใชจายรวมทั้งสิ้น 85.49

รายไดรวมทั้งสิ้น 86.44
รายไดเงิน
อุดหนุน,
9.06(10%)

รายไดเงิน
วิสาหกิจ,
77.38 (90%)

คาใชจาย
สาธารณูปโภค,
1.83 (2%)

คาเสื่อมราคา,
3.51 (4%)

คาใชจาย
บุคลากร
17.77 (21%)

คาใชจาย
ดําเนินงาน
62.38 (73%)
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สินทรัพย ปงบประมาณ 2550-2554
หนวย : ลานบาท
ป พ.ศ. 2554

ป พ.ศ. 2553

ป พ.ศ. 2552

ป พ.ศ. 2551

ป พ.ศ. 2550

สินทรัพยถาวร

สินทรัพยหมุนเวียน

หนี้สินและสวนของทุน ปงบประมาณ 2550-2554
หนวย : ลานบาท
ป พ.ศ. 2554

ป พ.ศ. 2553

ป พ.ศ. 2552

ป พ.ศ. 2551

ป พ.ศ. 2550

หนี้สินไมหมุนเวียน(หนี้สินอื่น)
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รายงานประจําป

หนี้สินหมุนเวียน

สวนของทุน

งบรายได-คาใชจาย (แสดงผลการดําเนินงาน) ปงบประมาณ 2550-2554
หนวย : ลานบาท

รายรับ

รายจาย

กําไร

งบรายได ปงบประมาณ 2550-2554
หนวย : ลานบาท

งบอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย

งบวิสาหกิจ
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คาใชจา ย ปงบประมาณ 2550-2554
หนวย : ลานบาท

เสื่อมราคาสินทรัพย
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รายงานประจําป

สาธารณูปโภค

ดําเนินการ

บุคลากร

ºØ¤ÅÒ¡Ã
หนวย : คน

จํานวนบุคลากรจําแนกตามสถานภาพและวุฒิการศึกษา
สถานภาพพนักงาน

ตํ่ากวาปริญญาตรี

พนักงานประจํามหาวิทยาลัย
- พนักงานสายวิชาการ
- พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
พนักงานประจําเทคโนธานี
ลูกจางชั่วคราวรายเดือน
ลูกจางชั่วคราวรายวัน
รวมทั้งสิ้น

5
6
11

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท
9
31
16
2
58

จํานวนบุคลากรจําแนกตามสถานภาพ
ลจ. ชค.รายเดือน
24 (25%)

ลจ.ชค. รายวัน
9 ( 9%)

5
5
7
1
18

ปริญญาเอก

รวม

8
1
1
10

8
15
41
24
9
97
หนวย : คน

พ.ประจํา มทส.
23 (24%)

พ. ประจํา ทธ.
41 (42%)

สถิตบิ คุ ลากรจําแนกตามสถานภาพ ระหวางป พ.ศ. 2550 - 2554

หนวย : คน

พนักงานสายวิชาการ
พนักงานสายปฏิบัติการฯ
พนักงานประจําเทคโนธานี
ลูกจางชั่วคราวรายเดือน+รายวัน
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ผลงานดีเดนดานกีฬาของบุคลากร
การแขงขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 30 “คาวบอยเกมส”
ระหวางวันที่ 1 - 8 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม
ที่
ชื่อ-นามสกุล
1 นางสาวลําดวน ศรีมาน

เหรียญ
ทอง
เงิน

จํานวน
1
2

2

ทองแดง

2

นางสาวกาญจนา ขาวเบา

ประเภทกีฬา
กรีฑา รุนอายุ 30-34 ป วิ่ง 1500 เมตร
กรีฑา รุนอายุ 30-34 ป เดิน 3000 เมตร
กรีฑา รุนอายุ 30-34 ป วิ่ง 800 เมตร
ขวางจักร หญิง รุนอายุ 35-39 ป

ผลงานดีเดนการแขงขันลีลาศ
ที่
ชื่อ-นามสกุล
เหรียญ จํานวน
นางฉวีวรรณ นันทธนะวานิช
1 Come Dancing studio Academy ทอง
1
Hong Kong วันที่ 25 ธันวาคม 2553
2 การกีฬาแหงประเทศไทย ณ กรุงเทพฯ ทอง
วันที่ 13 มีนาคม 2554
เงิน
3 ณ จังหวัดพิษณุโลก 2 เมษายน 2554 ทอง

1
1
1

4 สมาคมกีฬาลีลาศแหงประเทศไทย และ ทอง
การกีฬาแหงประเทศไทย ณ กรุงเทพฯ
วันที่ 24 เมษายน 2554
5 สมาคมกีฬาลีลาศแหงประเทศไทย และ ทอง
การกีฬาแหงประเทศไทย ณ กรุงเทพฯ เงิน
วันที่ 6 สิงหาคม 2554

1

6 สมาคมครูลลี าศแหงประเทศไทย ณ กรุงเทพฯ ทอง
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554

4
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รายงานประจําป

1
1

ประเภทกีฬา
ลีลาศนานาชาติ
Best of best HK Open Dance
sport Championship 2010
ลีลาศอาวุโสแหงประเทศไทย
Master Games Thailand
“พิษณุโลกโอเพน” ครั้งที่ 1
Pissanulork Open Dance sport
Championship 2011
ลีลาศชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย
TDSA/IDSF (Standard & Latin) Dance
sport championships 2011
ลีลาศนานาชาติ ชิงถวยพระราชทาน
King cup ครั้งที่ 2
King Cup Thailand Open Dance
sport Championship 2011
ลีลาศนานาชาติ
Thailand International Ballroom
Dancing championships 2011

ผลงานดีเดนดานอื่น ๆ ของบุคลากร
กิจกรรม/
วันเวลา/สถานที่
หนวยงานที่จัด
รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 2 งานวันสงกรานต 4 เมษายน 2554
การประกวดนายสงกรานต
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ที่

ชื่อ-นามสกุล

รางวัล

1

นายสุปรีชา คําลาย

2

นางสาวปยมาศ มหาบุญญานนท

3

นายเอกชัย บุญรสศักดิ์

พนักงานตัวอยาง
ประจําป 2554

วันสถาปนา
27 กรกฎาคม 2554 / หองวิทยพัฒน
มหาวิทยาลัย
อาคารเรียนรวม มทส.
เทคโนโลยีสุรนารี
ครบ 21 ป

รองชนะเลิศอันดับ 2
จากการแขงขันเชียร
ลีดดิง้ ชิงแชมปประเทศไทย
เอเชีย ประเภทรุน อายุ 18 ป
ขึ้นไป

ผูดูแลและควบคุม วันที่ 17-18 กันยายน 2554
ทีม SUT CHEER ณ อาคารนิมติ รบุตร สนามกีฬาแหงชาติ
ใ น ก า ร แ ข ง ขั น กรุงเทพมหานคร
The 3 rd AsianThailand
Cheerleading
Invitational 2011

ผลงานดีเดนของหนวยงาน
ฝาย/โครงการ
อุทยานวิทยาศาสตร

รางวัล

กิจกรรม/หนวยงานที่จัด

วัน เวลา สถานที่

Gold Award ไดรับถวยรางวัล Thailand Research Expo วันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2554
จากนายกรัฐมนตรี พรอมเงินรางวัล Award 2011 การนําเสนอ
ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร
20,000 บาท และเกียรติบัตร
ผลงานวิจัยแหงชาติ 2554
เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค กรุงเทพฯ
จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.)
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(ISO, QA, RM, KM)

ระบบบริหารคุณภาพรวม
ประกอบดวย 4 ระบบ คือ
ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO
9001 : 2008 ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา (QA) ระบบบริหารความเสีย่ ง
และควบคุมภายใน (RM) และระบบ
การจัดการความรู (KM) เพื่อใหการ
ดําเนินงานทัง้ 4 ระบบ มีประสิทธิภาพ
สอดคลองกัน ไมเปนภาระแกผูปฏิบัติ
งาน ในการรายงานผลตามตั ว ชี้ วั ด
เทคโนธานีจึงไดตั้งคณะทํางานบริหาร
จัดการคุณภาพรวม เพื่อประสานการ
รวบรวมขอมูล การกลั่นกรองผลการ
ประเมิน และจะพัฒนาใหเปนระบบ
บริหารจัดการคุณภาพรวมของเทคโน
ธานีที่สมบูรณตอไป (Technopolis
quality management system,
TQMS)
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รายงานประจําป

ระบบบริหารคุณภาพ ISO เทคโนธานี
ความเปนมา : การเขาสูระบบบริหาร
คุณภาพ ISO ของเทคโนธานี
ในป พ.ศ. 2542 ศาสตราจารย
ดร.วิ จิ ต ร ศรี ส อ า น อธิ ก ารบดี
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี
ในขณะนั้ น ได เ ล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ
ของการนําระบบบริหารคุณภาพ ISO
ISO 9002 : 1994 และเห็นวาเทคโนธานี
เปนหนวยงานวิสาหกิจตองหารายได
เลีย้ งตัวเอง นาจะเปนหนวยงานนํารอง
ในการเขาสูระบบบริหารคุณภาพ ISO
เพือ่ ใหระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ
และเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ซึ่ ง เป น
กระบวนการในการสรางความมัน่ ใจตอ
ผูมาใชบริการอันจะสงผลใหหนวยงาน
มีรายไดเพิม่ มากขึน้ จึงไดมอบนโยบาย
ให ผู  อํ า นวยการเทคโนธานี (ผู  ช  ว ย
ศาสตราจารย ดร.โชคชัย วนภู) และ
รองผูอ าํ นวยเทคโนธานี (อาจารย ดร.วุฒิ
ดานกิตติกุล) ในขณะนั้น ดําเนินการ

โครงการระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
เทคโนธานี ซึ่งในชวงเวลานั้นโครงการ
สหกิ จ ศึ ก ษาและพั ฒ นาอาชี พ อยู  ใ น
สั ง กั ด ของเทคโนธานี จึ ง ได เข า ร ว ม
โครงการระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ
ISO ดวย
ดังนัน้ ในชวงกลางป พ.ศ. 2542
เทคโนธานี จึ ง ได เ ริ่ ม ดํ า เนิ น การ
โครงการระบบบริหารคุณภาพ ISO
9002 : 1994 ซึง่ มีวตั ถุประสงคตามขอ
กําหนดทีเ่ นนคุณภาพ “การใหบริการ”
องคกรที่สามารถผลิตสินคา หรือให
บริการที่มีคุณภาพสอดคลองกับความ
ตองการของลูกคา และมีความมุงมั่น
ทีจ่ ะทําใหมคี ณ
ุ ภาพเหนือความคาดหวัง
ของลู ก ค า ได อ ย า งต อ เนื่ อ ง นั บ ว า
ุ ภาพ และสามารถ
เปนหนวยงานทีม่ คี ณ
ดํารงอยูไ ดอยางยัง่ ยืน จากความมุง มัน่
ของผูบริหาร และความรวมมือของ
พนักงานเทคโนธานีทุกคน จึงทําให

ไดรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9002 : 1994 ในป พ.ศ. 2543
จากบริษัท SGS (Thailand) จํากัด
ป พ.ศ. 2547 ไดมีการปรับ
เปลี่ยนผูบริหารเทคโนธานีตามวาระ
การดํารงตําแหนงงานบริหาร ซึ่งใน
ขณะนัน้ ผูอ าํ นวยการเทคโนธานี (ผูช ว ย
ศาสตราจารย ดร.อนันท อุนศิวิไลย)
และรองผู  อํ า นวยการเทคโนธานี
(อาจารย ดร.ราเชนทร โกศั ล วิ ต ร)
ได ยึ ด หลั ก การปฏิ บั ติ ง านตามระบบ
บริหารคุณภาพ ISO และไดรกั ษาระบบ
บริหารคุณภาพ จึงทําใหเทคโนธานีได
รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001: 2000 จากบริษัท SGS
(Thailand) จํากัด เชนเดิม โดย ISO
9001 : 2000 มีวัตถุประสงคตามขอ
กําหนด เนนใหความสําคัญกับพนักงาน
ในองคกรมากขึ้น โดยมีการสรางขวัญ
และกํ า ลั ง ใจ ความมี เ สถี ย รภาพใน
การจ า งงาน และการสร า งความ
พึงพอใจในการทํางานใหพนักงาน เห็น
ความสําคัญในการสนับสนุนเครื่องมือ
อุ ป กรณ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกที่
จําเปนในการปฏิบตั งิ านใหแกพนักงาน

การธํารงรักษา : ระบบบริหารคุณภาพ ISO อยางตอเนื่อง
เทคโนธานี มุ  ง มั่ น ในการ
สื บ ทอดเจตนารมณ ก ารดํ า เนิ น งาน
ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO อยาง
ตอเนื่อง โดยไดกําหนดใหมีผูจัดการ
ระบบบริหารคุณภาพ (QMR : Quality
Management Representative) เพือ่
ดําเนินการทําใหมั่นใจวากระบวนการ
ตางๆ ที่จําเปนสําหรับระบบบริหาร
คุณภาพไดมีการจัดทํา และดํารงไว
อยางเปนระบบและตอเนื่อง
ดวยองคการระหวางประเทศ
วาดวยการมาตรฐาน (ISO : International
Organization for Standardization)
ประกาศปรับเปลีย่ นเปน ISO9001:2008
เมื่ อ วั น ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2551
(ค.ศ. 2008) ซึ่งทุกองคกรที่เขาระบบ
ISO ตองทําการปรับเปลี่ยนยกระดับ
(Upgrade) ตามขอกําหนดใหม ของ
ISO ให แ ล ว เสร็ จ ภายในวั น ที่ 14
พฤศจิ ก ายน 2553 ประกอบกั บ
Certificate ISO 9001 : 2000 ของ
เทคโนธานีจะหมดอายุการรับรองในวัน
ที่ 10 พฤศจิกายน 2553

ดังนั้น QMR ไดดําเนินการ
เพื่อใหผูบริหารมั่นใจวากระบวนการ
ตางๆ ไดมีการจัดทําและดํารงไวอยาง
เปนระบบอยางตอเนื่องหลายประการ
สําหรับเตรียมความพรอมดานบุคลากร
และด า นเอกสารในการ Upgrade
สู  ร ะบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ ISO 9001
Version 2008 เพื่อขอการรับรองใน
เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2553 ตามเวลา
กําหนด
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แนวทางดําเนินงานดานระบบบริหารคุณภาพ
ISO9001 : 2008 ของเทคโนธานี
1. การประกาศนโยบายบริหารคุณภาพ ผูอํานวยการเทคโนธานี ไดนํา
ภารกิจหลักของเทคโนธานีมาเปนแนวคิดในการกําหนดเปนนโยบายคุณภาพ และ
ไดประกาศใชอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 ดังนี้
“รวมบริการวิชาการ ประสานงานที่ปรึกษา รักษาระบบมาตรฐานสากล”
2. การแตงตัง้ ผูจ ดั การระบบบริหารคุณภาพ (QMR) ผูบ ริหารไดแตงตัง้
ใหหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการเทคโนธานี เปน QMR เพื่อทําหนาที่แทน
ผูบ ริหารในการดําเนินการตามกระบวนการตางๆ ในระบบคุณภาพเพือ่ ใหผบู ริหาร
มั่นใจวาไดมีการจัดทําและดํารงไวอยางเปนระบบอยางตอเนื่อง
3. การแตงตัง้ คณะกรรมการบริหารโครงการและทบทวนระบบบริหาร
คุณภาพ (QMRC : Quality Management Representative Committee)
ประกอบดวย หัวหนาฝาย หัวหนาโครงการทีเ่ ขารวมดําเนินการตามระบบบริหาร
คุณภาพ ISO รวมทั้งผูจัดการระบบบริหารคุณภาพ (QMR) โดยมีผูอํานวยการ
เทคโนธานี เปนประธาน และมีเจาหนาที่ระบบคุณภาพทําหนาที่เปนเลขานุการ
ซึ่งไดมีแผนการประชุมทุกไตรมาส โดยกําหนดใหมีวาระการประชุมตามความ
จําเปนและเหมาะสม ไดแก ผลการตรวจประเมินตางๆ การพิจารณาขอรองเรียน
ของผูใชบริการ /การปองกันแกไข การติดตามผลการดําเนินงาน การทบทวน
กระบวนการตางๆ และการปรับปรุงพัฒนา
4. การจั ด อบรมเพื่ อ ให บุ ค ลากรมี ค วามตระหนั ก ต อ ระบบบริ ห าร
คุณภาพ เทคโนธานีไดจัดอบรมใหพนักงานใน หลักสูตร “การตีความขอกําหนด
และการจัดทําเอกสาร “ISO 9001 Version 2008” ในระหวางวันที่ 4-5 มกราคม
2554 ซึ่งมีพนักงานเขารวมอบรม 37 คน นอกจากนี้ยังไดมีการจัดสัมมนายอย
ตามกลุมงานในการทบทวนเอกสารตามระบบบริหารคุณภาพเพื่อใหสอดคลอง
กับการปฏิบัติงานตามความเปนจริงและเปนปจจุบันอยางตอเนื่อง
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5. การแตงตั้งทีมตรวจประเมินภายใน (Internal Quality Audit :
IQA) QMR ไดเสนอรายชื่อพนักงานที่ผานการประเมินจากการอบรมผูตรวจ
ประเมินฯ เพื่อขอความเห็นชอบตอผูบริหาร ในการแตงตั้งเปนผูตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน (Auditors) ของเทคโนธานี โดยในป พ.ศ. 2554 ไดแตงตั้ง
ทีมผูตรวจประเมินภายในเปน 2 กลุม ๆ ละ 3 คน
6. การกําหนดใหมีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ไดมีการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายใน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ในระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน
2554 เปนการตรวจระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 และ ครัง้ ที่ 2 ระหวาง
วันที่ 23-30 กันยายน 2554 ซึ่งผลจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ทีม
ผูตรวจประเมิน ไดรายงานผลจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในตอ QMR
โดยตรง เพื่อนําเสนอในที่ประชุม QMRC ตอไป
7. การตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO จากหนวยงาน
ผูใหการรับรอง (CB : Certification Body) QMR ไดกําหนดใหมีการ
ตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองจากบริษัท SGS (ประเทศไทย) จํากัด 2 ครั้ง คือ
ครั้งแรกเปนการตรวจประเมินรอบแรก (Pre Audit) ในวันที่ 28 กันยายน 2553
การตรวจครั้งที่ 2 เปนการตรวจตออายุการรับรอง และตรวจเพื่อปรับเปลี่ยน
ยกระดับ (Recertification Audit and Upgrade ISO 9001 : 2008) และการ
ตรวจรับรองรักษาระบบ (Surveillance Audit) ในวันที่ 7 ตุลาคม 2553

ผลการตรวจประเมินจาก บริษัท SGS
(Thailand) จํากัด
เนือ่ งจากพนักงานทุกทานไดเตรียมความพรอมในการรับการตรวจ และได
ใหความรวมมือเปนอยางดีในการรับตรวจประเมิน จึงทําใหผลการตรวจประเมิน
จาก Auditors บริษทั SGS (Thailand) จํากัด จํานวน 2 ครัง้ คือวันที่ 28 กันยายน
2553 และวันที่ 7 ตุลาคม 2553 เปนไปดวยความเรียบรอยไมมอี ปุ สรรคใดๆ และ
ปรากฏวาเทคโนธานี ผานการ Upgrade เปน ISO 9001 : Version 2008 สามารถ
ตออายุการรับรองระบบไดตามเวลาที่กําหนด ทําใหสามารถรักษาระบบบริหาร
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO ไวได โดยไมตองมีการปฏิบัติการเชิงแกไขหรือ
ความไมสอดคลองตามขอกําหนด (CAR : Corrective Action) ซึ่งไดรับ
Certificate ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : Version 2008 ใบที่ 4
ในเดือนพฤศจิกายน 2553
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ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ปการศึกษา 2553 (พฤษภาคม 2553-เมษายน 2554)
เทคโนธานีไดดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยมีองคประกอบคุณภาพทั้งหมด 6 ดาน 18 ตัวบงชี้
มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (ระดับสถาบัน) อยูในระดับ
ดีมาก คือไดคะแนน 4.81 จากคะแนนเต็ม 5 เมื่อพิจารณา
เปนรายตัวบงชี้ทั้งหมด 18 ตัวบงชี้

ตั ว บ ง ชี้ มี ผ ลการประเมิ น อยู  ใ นระดั บ ดี ม าก
ได 5 คะแนน จํานวนทั้งสิ้น 15 ตัวบงชี้
ตัวบงชีม้ ผี ลการประเมินอยูใ นระดับดี ได 4 คะแนน
ขึ้นไป จํานวน 2 ตัวบงชี้
ตั ว บ ง ชี้ มี ผ ลการประเมิ น อยู  ใ นระดั บ พอใช
ได 3 คะแนน จํานวน 1 ตัวบงชี้
รายละเอียดดังปรากฏในตารางสรุปการตรวจประเมิน

สรุปผลการตรวจประเมิน เทคโนธานี
การประกันคุณภาพภายใน วงรอบการประเมินปการศึกษา 2553
องคประกอบที่
องคประกอบที่
องคประกอบที่
องคประกอบที่
องคประกอบที่
องคประกอบที่

1
5
7
8
9
11

มาตรฐาน (ตัวบงชี้ทั้งหมด 18 ตัวบงชี้)
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
การบริการวิชาการ
การบริหารและการจัดการ
การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ

คะแนนการประเมิน
5
4.75
5
5
4.87
4.50
4.81

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการฯ สรุปภาพรวมตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ
จุดเดน
1. มหาวิ ท ยาลั ย มี น โยบายหรื อ แผนการบริ ก ารสู 
สังคมที่ชัดเจน โดยมีเทคโนธานีเปนหนวยงาน
หลักทําหนาที่ประสานการบริการวิชาการซึ่งเปน
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยใหกับหนวยงาน
ตาง ๆ
2. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดภาระงานของคณาจารย
ในสวนของการบริการวิชาการอยางเปนระบบ
และตอบสนองความต อ งการของชุ ม ชนและ
ภาคอุตสาหกรรมภายในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา
และจังหวัดใกลเคียง
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แนวทางเสริม
มหาวิทยาลัยควรทําการประชาสัมพันธเรื่องการบริการ
วิ ช าการแก สั ง คมของคณาจารย ใ ห ชุ ม ชนและสั ง คม
ภายนอกไดรบั ทราบ เพือ่ เปนการประชาสัมพันธชอื่ เสียง
ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการผลิตอาหารโคนมที่มี
คุณภาพที่สุด
การหารูปแบบทีด่ ขี นึ้ ในการสนับสนุนการนําผลการวิจยั
สูก ารใชประโยชนใหเกิดขึน้ จริงกับชุมชนใหมากขึน้ และ
ไมกระทบตอภารกิจหลักดานอื่นของมหาวิทยาลัย
ในการสื่ อ สารหรื อ การถ า ยทอดความรู  สู  ชุ ม ชนของ
คณาจารย ควรใชภาษาหรือคําพูดที่ชาวบานเขาใจ
ไดงา ย จะชวยลดชองวางระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน
ไดเปนอยางมาก

จุดเดน
3. มีการสรางความรวมมือกับชุมชนและภาคธุรกิจ
อยางเปนรูปธรรม ซึ่งสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชน
4. คณาจารยมีความรูความสามารถที่จะถายทอด
และบริการวิชาการแกสงั คม ตลอดจนสามารถนํา
ผลงานวิจยั ไปถายทอดเทคโนโลยีแกสงั คม ชุมชน
รอบมหาวิทยาลัย

แนวทางเสริม
คณาจารย ควรใชภาษาหรือคําพูดที่ชาวบานเขาใจงาย
จะชวยลดชองวางระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชนได
เปนอยางมาก

องคประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
จุดเดน
1. มหาวิทยาลัยไดเพิม่ เติมภารกิจดานการปรับแปลง
ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี นับเปนภารกิจที่
สงเสริมความเปนมหาวิทยาลัยดานเทคโนโลยี

2. คณาจารย มี ก ารนํ า ความรู  ป ระสบการณ ม าใช
ในการบริการวิชาการในดานกิจกรรมหรือโครงการ
ทีเ่ กีย่ วของกับการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ซึ่งตอบสนองตอความตองการของ
สังคม ชุมชนรอบนอก รอยละ 72.61 ซึ่งสูงกวา
เปาหมายที่ตั้งไว และผูรับบริการมีความพึงพอใจ
มาก ดวยคาคะแนนเฉลีย่ 4.40 จากคะแนนเต็ม 5
3. การบูรณาการทักษะความชํานาญจากทุกสํานัก
วิชายังมีอยูในจํานวนไมมากนัก
4. คณาจารยเขารวมกิจกรรมในการปรับแปลง
ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีเพียงรอยละ
31.60 จากจํานวน 326 คน

แนวทางเสริม
มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการสงเสริมและสนับสนุนให
คณาจารยทุกสํานักวิชานําความรูและประสบการณ
มาใชในการบริการวิชาการในดานกิจกรรมหรือโครงการ
ปรับแปลงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี โดยใชกลไก
จากคณะกรรมการประจําสํานักวิชา
มหาวิทยาลัยควรแสวงหาความรวมมือเพิม่ ขึน้ กับหนวย
งานภาครัฐและเอกชนและกลุมประเทศอาเซียน อัน
นําไปสูการเผยแพรชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดีของ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธขอ มูลเกีย่ วกับกิจกรรม
หรือโครงการแกประชาชนใหกวางขวางยิง่ ขึน้ ซึง่ จะชวย
ดึงดูดใหประชาชนเขามาใชบริการมากขึ้น

หน ว ยงานที่ กํ า กั บ ดู แ ลและรั บ ผิ ด ชอบกิ จ กรรมการ
ปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ควรใช
กลยุทธในการดึงดูดและจูงใจคณาจารยแตละสํานักวิชา
มีการบูรณาการทักษะความชํานาญของตนกับสํานักวิชา
ที่เกี่ยวของ
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การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน
ปการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554
โดยมีคณะกรรมการเขาตรวจประเมินเทคโนธานี ดังนี้
• รองศาสตราจารยเทอดศักดิ์ คําเหม็ง
• รองศาสตราจารย ดร. สิทธิชัย แสงอาทิตย
• คุณประพันธ พันธอนุกูล
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ระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เทคโนธานี ไ ด ว างระบบและจั ด ทํ า แผนบริ ห าร
ความเสี่ยงใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการรักษาคุณภาพการบริการภายในหนวยงานแผนระบบ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งไดรบั การปรับปรุง
ทุกป โดยใชกระบวนการความมีสวนรวมของผูบริหาร
หัวหนาฝาย หัวหนาโครงการ และคณะทํางานการบริหาร
ความเสีย่ งและควบคุมภายใน โดยมีงานติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลทําหนาที่ติดตามประเมินผลความคืบหนา

ของการดําเนินงานตามแผนของทุกฝายโครงการภายใน
เทคโนธานี และนําเสนอเขาที่ประชุมคณะทํางานระบบ
บริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายในเทคโนธานี เพื่ อ
พิจารณากลั่นกรองผลการติดตามความคืบหนาของการ
ดําเนินงานตามแผน กอนนําเสนอเขาทีป่ ระชุมคณะทํางาน
ระบบบริหารจัดการคุณภาพรวมเทคโนธานี ตลอดจน
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ทําหนาที่ดูแลและติดตามประเมินผลระบบบริหารความ
เสี่ยงอยางตอเนื่อง

ผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เทคโนธานี สรุป ดังนี้
ก) ผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน รอยละ 100 (ลดปจจัยความเสี่ยงลงไดครบถวนตามแผน)
ปจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง

ประเภท

ระดับความ
เสี่ยงที่เหลือ

ระดับความเสีย่ ง
ที่ยอมรับได

ผลความสําเร็จการดําเนินการ

1. ดานการเงินและทรัพยสิน/รายได
ไมเปนไปตามเปาหมาย
1.1 การจัดหารายไดวิสาหกิจไมเปน
ตามแผน

F

4 คะแนน

4 คะแนน

ไดรับการปรับปรุงงบประมาณวิสาหกิจ ครั้งที่ 1
ประจํ า ป ง บประมาณ 2554 ขอความเห็ น
ตอคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี เมื่อวันที่ 7
กุมภาพันธ 2554 และคณะกรรมการการเงิน และ
ทรัพยสิน วันที่ 22 เมษายน 2554 เรียบรอยแลว

2. ดานปฏิบตั งิ าน / จํานวนนักศึกษา
ที่เขากิจกรรมมีจํานวนนอย
2.1 น.ศ.ไมทราบกิจกรรมของ
เทคโนธานี

O

2 คะแนน

1 คะแนน

ปรั บ ปรุ ง การประชาสั ม พั น ธ กิ จ กรรมผ า นสื่ อ
เทคโนโลยี (Facebook) โดยการขอความรวมมือ
จากศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอความ
อนุเคราะหการประกาศขาวสารตาง ๆ

3 . ด า นชื่ อ เสี ย ง/ความเข า ใจที่
คลาดเคลื่ อ นระหว า งเทคโนธานี
กับหนวยงานภายใน มทส.
3.1 การรับรูขาวสารขอมูลเกี่ยวของ
กั บ เทคโนธานี ที่ ผิ ด พลาด เช น
มีความเขาใจวาเทคโนธานี คิดคา
บริหารจัดการสูงเกินไป

IM

3 คะแนน

3 คะแนน

ประสานงานกับผูเกี่ยวของเปนราย ๆ และบรรจุ
ไวในแผนดําเนินการประชาสัมพันธเทคโนธานี
อยูภ ายใตการดําเนินงานของคณะทํางานอํานวยการ
ดานประชาสัมพันธ เทคโนธานี
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ปจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง

ประเภท

ระดับความ
เสี่ยงที่เหลือ

ระดับความเสีย่ ง
ที่ยอมรับได

ผลความสําเร็จการดําเนินการ

4. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร/ระบบสั ญ ญาณ
เครือขายคอมพิวเตอร (Network)
ของ มทส.พบสัญญาณขัดของบอย
4.1 การใชงานระบบฐานขอมูลของ
ลูกคาภายในเทคโนธานีไมรวดเร็ว
4.2 ลู ก ค า ไม ส ามารถติ ด ต อ งาน
เทคโนธานีได

ICT

2 คะแนน

0 คะแนน

นําระบบสํารองการใชงานโดยใชระบบ Air card
ไปพลางกอน แตอยางไรก็ตามยังคงตองอาศัย
ระบบสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอร (Network)
ของมหาวิทยาลัยเปนหลัก

ข) ผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน รอยละ 80 (ไดยกปจจัยความเสี่ยงบรรจุแผนงานป 2555)
ปจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง

ประเภท

ระดับความ
เสี่ยงที่เหลือ

ระดับความเสีย่ ง
ที่ยอมรับได

ผลความสําเร็จการดําเนินการ

2. ดานปฏิบัติงาน/จํานวนผูเขารับ
บริการวิชาการไมเปนตามเปาหมาย
ที่กําหนด
2.1 การประชาสัมพันธไมเขาถึงกลุม
เปาหมาย
2.2 หลักสูตรไมตรงกับความตองการ
ของลูกคาหรือผูรับบริการ

O

6 คะแนน

6 คะแนน

1. ไดรับการประชุมหารือทบทวนถึงแนวทาง
การวิเคราะหจุดคุมทุนในแตละหลักสูตร
2. หากประเมินจุดคุมทุนแลวพบวาไมเปนตาม
แผนที่วางไว จะดําเนินการขออนุมัติยกเลิก
การจัดฝกอบรม พรอมทั้งมีการแจงผูเขารับ
การอบรมลวงหนา ผาน Website เทคโนธานี
อยู  ร ะหว า งการปรั บ ปรุ ง กระบวนการ
ประชาสัมพันธ เชน การเพิ่มชองทางการ
3. ประชาสัมพันธ การสํารวจความตองการของ
กลุมเปาหมาย

นอกจากนี้ หนวยงานไดปรับใหมีกระบวนการ
ควบคุ ม ภายในด า นการสอบทานงานเอกสารทางการ
เงินเพิ่มเติมใหเปนสวนหนึ่งของระบบบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน ปงบประมาณ 2554 แนวปฏิบัติการ
ดําเนินงานระบบการสอบทานควบคุมภายในนัน้ ไดปฏิบตั ิ
คลายคลึงกับวิธีการระบบควบคุมภายในที่เคยอยูภายใต
การกํากับดูแลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แต
ปรับประยุกตการใชงานใหเหมาะสมตอสภาพการดําเนิน
งานภายใน โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหการสอบทานควบคุม
ภายในเปนสวนหนึ่งตามหลักเกณฑมาตรฐานการประกัน
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คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตลอดจนการบริ ห ารงานด ว ยหลั ก
ธรรมาภิบาล มีความโปรงใส ตรวจสอบได โดยคํานึงถึง
ประโยชนของหนวยงานและผูรับบริการหรือผูมีสวนได
สวนเสียเปนหลัก

ระบบการจัดการความรู
การดําเนินงานการจัดการความรูเ ทคโนธานีเกิดจาก
ความรวมมือรวมใจที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยน แบงปน
ความรู ประสบการณตาง ๆ ของบุคลากรเทคโนธานีไดรับ
การปฏิบตั ติ ดิ ตอกันมา ตัง้ แตปง บประมาณ 2552 เปนตนมา
ปงบประมาณ 2554 ไดมุงเนนการจัดการความ
รูเพื่อเปาหมายการจัดการความรู “พนักงานเทคโนธานี
สามารถใหบริการขอมูลเบื้องตนแกลูกคา” เปนการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ผานการถายทอดเลาเรื่องการ
ดําเนินงานภายในของแตละฝายแตละโครงการ ภายใต
แนวความคิด “รูเ ขา รูเ รา” จํานวน 3 ครัง้ (กิจกรรมที่ 1 ถึง 3)
ตอมาตั้งแตเดือนมิถุนายน 2554 เปนตนไปไดปรับเปลี่ยน

เปาหมายการจัดการความรูเปน “เทคนิคการประสาน
งานตามกลุม ผูร บั บริการ” โดยมีความมุง หวังวา เมือ่ ไดรบั
การจํากัดขอบเขตเปาหมายจะสามารถชวยใหการจัดการ
ความรูไดงายขึ้น มีการดําเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูผ า นการถายทอด เลาเรือ่ งความรูเ ชิงเทคนิคจากการ
ประสานงานจากฝาย โครงการตาง ๆ ที่ประสบผลสําเร็จ
หมุนเวียนสลับกันเปนผูเ ลาเรือ่ ง โดยมีงานติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลเปนผูประสานงานอํานวยความสะดวก
ตามกระบวนการจัดการความรู ที่มี “คุณอํานวย” และ
“คุณลิขิต” (กิจกรรมที่ 4 ถึง 8)

สรุปกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและความรู เทคนิค หรือประโยชนที่ไดรับ ดังนี้
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
กิจกรรมที่ 1
“เปดตํานานอุทยานผีเสือ้ จากรุน สูร นุ ”
โดย อาจารย ดร.รุจ มรกต
หัวหนาโครงการอุทยานผีเสื้อ
วันที่ 26 มกราคม 2554

กิจกรรมที่ 2
“สัมมนาแลกเปลี่ยนความรูการเตรียม
ความพรอมจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป
(ปงบประมาณ 2555-2559) และการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา” โดยที ม
วิทยากร ดังนี้
1. รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย รองอธิการบดีฝายวางแผน
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิสิษฐ แววสูงเนิน ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
3. นายศราวุธ ปอมสินทรัพย
หัวหนาสวนแผนงาน
4. ดร.อลงกต ยะไวทย
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
วันที่ 2 กุมภาพันธ 2554

ความรู เทคนิค หรือประโยชนที่ไดรับ
1. การถายทอดแนวความคิดการบริหารจัดการ
ภายในโครงการอุทยานผีเสือ้ ภายใตนโยบาย
การเปนแหลงเรียนรูของชุมชน
2. การประชาสัมพันธเผยแพรใหกบั กลุม เปาหมาย
บุคลากรเทคโนธานี คณาจารย และผูสนใจ
โดยทั่วไปทั้งหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยทราบกิจกรรมของโครงการ
อุทยานผีเสื้อ
1. การถ า ยทอดนโยบายการจั ด ทํ า แผน
ยุทธศาสตร ระดับมหาวิทยาลัยลงสูระดับ
หนวยงาน
2. การถ า ยทอดนโยบายการจั ด ทํ า แผน
ยุทธศาสตร ระดับหนวยงานลงสูภาคปฏิบัติ
ระดับฝาย/โครงการ
3. ก า ร ถ  า ย ท อ ด ห ลั ก เ ก ณ ฑ  ม า ต ร ฐ า น
องคประกอบ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ การปรั บ ใหม ใ นป ก าร
ศึกษา 2553
4. การถายทอดแนวทางการปรับเกณฑตัวชี้
วัดรวมเพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพรวมเทคโนธานี
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กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ความรู เทคนิค หรือประโยชนที่ไดรับ

1. การแลกเปลี่ยนเทคนิคการสื่อสาร (แบบไม
กิจกรรมที่ 3
เปนทางการ) ใชสาํ หรับการประสานงานการ
การเปนตัวแทนหนวยงานเขารวม
จัดทําแผนยุทธศาสตรแบบมุงเนนผลงาน
“สัมมนาเครือขายองคกรแหงการเรียนรู
2. การแลกเปลี่ ย นความรู  ก ารจั ด ทํ า แผน
(Mini UKM ครั้งที่ 7)
ยุทธศาสตรแบบมุงเนนผลงานและการนํา
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไปใชงานไดอยางเหมาะสม
ชวงระหวางวันที่ 17-19 มีนาคม 2554

กิจกรรมที่ 5
“เสนหมัดใจ สไตลผีเสื้อ”
โดย ทีมงานโครงการอุทยานผีเสื้อ
วันที่ 23 มิถุนายน 2554

1. การถายทอดประสบการณการทํางานวิจัย
กิจกรรมที่ 4
การทดลองปลูกพืชไรการปลูกมันสําปะหลัง
“การถายทอดองคความรูการปลูก
ใหกับกลุมเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา
มันสําปะหลัง”
2. การถ า ยทอดประสบการณ ก ารให ค วาม
โดย อาจารย ดร.อัศจรรย สุขธํารง
รู  อ บรมบริ ก ารวิ ช าการด า นการปลู ก มั น
หัวหนาโครงการศูนยวิจัยมันสําปะหลัง
สําปะหลังใหกับกลุมเกษตรกร หรือผูสนใจ
และผลิตภัณฑ
โดยทั่วไป
วันที่ 28 เมษายน 2554
3. การถ า ยทอดประสบการณ ก ารทํ า งาน
ปรัชญาการดําเนินชีวิตใหกับบุคลากรรุน
หลังนําไปปรับใชกระบวนการทํางานในชีวติ
ประจําวันปกติ
1. การถายทอดเทคนิคการประสานงานกับ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยใหเกิดความ
รวมมือเปนอยางดีชว ยใหการดําเนินงานแลว
เสร็จทันภายในกําหนดระยะเวลา
2. การถายทอดเทคนิคการรับงานทางโทรศัพท
ด ว ยการนํ า ตารางบั น ทึ ก ข อ มู ล ช ว ยการ
ทํางานใหงายขึ้น

กิจกรรมที่ 6
“บอกเลาประสบการณ จากวันวาน
จนถึงปจจุบัน”
โดย ทีมงานฝายปรับแปลง ถายทอด
และเทคโนโลยี
วันที่ 21 กรกฎาคม 2554

1. การถ า ยทอดเทคนิ ค การทํ า หน า ที่ เ ป น
คนกลางประสานงานสื่ อ สารระหว า ง
วิทยากรกับชาวบานหรือชุมชนใหเกิดความ
รวมมือที่ดี
2 การถายทอดเทคนิคการประสานงานภายใน
ฝายเพื่อใหเกิดทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 7
“Training courses on demand
เลาที่มาโดยแปลและลาม”
โดย ทีมงานโครงการหนวยบริการ
งานแปลและลาม
วันที่ 26 สิงหาคม 2554

1. การถายทอดองคความรูเ กีย่ วของการจัดการ
ความรู
2. การถ า ยทอดความรู  ห ลั ก การแปลความ
เอกสารและการทําหนาที่เปนลามที่ดี
3. การถ า ยทอดเทคนิ ค การจั ด ฝ ก อบรม
โครงการคลิ นิ ก ภาษา ให ต รงกั บ ความ
ตองการของลูกคา
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กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ความรู เทคนิค หรือประโยชนที่ไดรับ

กิจกรรมที่ 8
“บอกเลาเรื่องราว ความสําเร็จ”
โดย นายไพรัตน ฤทธิ์ประเสริฐ
หัวหนาฝายบริการวิชาการ
วันที่ 28 กันยายน 2554

1. การถายทอดเทคนิคการฝกอบรมโปรแกรม
ซอฟตแวรบนความตองการของลูกคาเปน
หลักจนกระทั่งไดรับรางวัลประกันคุณภาพ
ของผลงาน
2. การถายทอดเทคนิคการฝกอบรมบนหลัก
การความมี ส  ว นร ว มทุ ก ขั้ น ตอนของการ
ทํางาน

การจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูใ นปงบประมาณ
2554 ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ ในเรื่ อ งของการสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธเปนอันดับตน ๆ ซึง่ มีบทบาทสําคัญอยางยิง่
ตอการเขาถึงกลุมบุคลากรไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว
จึงไดมีการปรับปรุงกระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ
ดวยการนําภาพและถอยคําที่ดึงดูดใจ มีการเชิญชวนขอ
ความรวมมือกับการเปดรับการเรียนรูส งิ่ ใหม ๆ เกิดขึน้ เพือ่
ใหบุคลากรทุกทานรับทราบถึงคุณประโยชนอยางตอเนื่อง
การสรุ ป ถอดบทเรี ย นความรู  ภ ายหลั ง ที่ ไ ด รั บ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู เผยแพรผานทางสื่ออิเลคทรอนิกส
เว็บไซคเทคโนธานี การแจกแบบสอบถามความคิดเห็น
เพือ่ เปนขอมูลประกอบการปรับปรุงการทํางานในครัง้ ตอไป
เพื่อใหทราบแนวความคิด ความเขาใจในเนื้อหาที่ไดรับ
การถายทอดในแตละครัง้ การเพิม่ ชองทางการแลกเปลีย่ น
เรียนรูใหมากขึ้นดวยการตั้งกระทูความคิดเห็น ในคอลัมน
“แบงปนความรูก บั KM” บนเว็บไซตเทคโนธานี ตลอดจน
การพัฒนาระบบฐานขอมูลการจัดการความรูเทคโนธานี
ทีร่ วบรวมขอมูลสําคัญ ๆ อาทิ เชน แผนดําเนินงาน ผลการ
ดําเนินงาน การติดตามประเมินผลงาน และการประมวล
ภาพกิจกรรมไวอยางครบถวน
และในอนาคตอั น ใกล นี้ ค งจะได รั บ การพั ฒ นา
ระบบฐานขอมูลการจัดการความรูเทคโนธานี ใหเชื่อมโยง
กับระบบการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีโดยสวนแผนงาน รวมถึงหนวยงานอื่นๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อเปนการสรางเครือขายองคกรแหงการ
เรียนรูเกิดขึ้น

การจัดการความรูที่ดีตองเปนการจัดการความรู
เพือ่ มุง สูก ารเปนหนวยงานแหงการเรียนรู โดยมีความคาด
หวังวาการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูนี้ จะเปนจุดเริ่ม
ตนสําคัญของการจัดการความรูในเรื่องอื่น ๆ และนําไปสู
องคกรแหงการเรียนรูที่ยั่งยืนไดในที่สุด
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ÍÒ¤ÒÃÊØÃ¾Ñ²¹ 1
เทคโนธานี มีสถานที่ตั้งภายในอาคารสุรพัฒน 1
ไดจัดใหบริการหองประชุม/อบรม/สัมมนาแกหนวยงาน
ตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคิดอัตรา
คาบริการตามเงื่อนไขการใหบริการ พรอมนี้ยังมีบริการ
เสริมรวมในคาบริการหองอบรม/ประชุม /สัมมนาแลว
ไดแก วัสดุ - อุปกรณโสตทัศนูปกรณครบครันและหองพัก
สําหรับรับประทานอาหาร
อาคารสุรพัฒน 1 เปนศูนยรวมสิ่งอํานวยความ
สะดวกดานตางๆ เชน สํานักงานธนาคารไทยพานิชย จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงาน
ไปรษณีย ศูนยหนังสือจุฬา-มทส. รวมทัง้ มีตกู ดเงินอัตโนมัติ
(ตู ATM) ของ 3 ธนาคาร เปนตน ตลอดจนมีรา นคาประกอบ
การอํานวยความสะดวกแกผูเขามาอบรมสัมมนา เชน ราน
สะดวกซื้อ 7eleven รานกาแฟสด รานเบเกอรี่ รานถาย
เอกสาร รานอาหาร รานของผูเขารวมบมเพาะวิสาหกิจ
เปนตน จึงเหมาะสําหรับการเปนสถานที่จัดกิจกรรมตางๆ
เปนหมูคณะไมวาจะเปนการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
การจัดคายวิชาการตางๆ โดยผูสนใจสามารถขอใชบริการ
ห อ งประชุ ม /อบรม/ สั ม มนาได โดยตรงที่ ฝ า ยบริ ก าร
วิชาการ เทคโนธานี และทานสามารถจัดรูปแบบหองตาม
ความเหมาะสมในแต ล ะกิ จ กรรม โดยมี ข นาดให เ ลื อ ก
ดังตอไปนี้
ประเภท/ขนาดหอง

จํานวน

หองประชุม/อบรม ขนาด 30 - 35 ที่นั่ง

3 หอง

หองประชุม/อบรม ขนาด 35-40 ที่นั่ง

1 หอง

หองประชุม/อบรม ขนาด 60 ที่นั่ง

1 หอง

หองประชุม/อบรม ขนาด 100 ที่นั่ง

2 หอง

หองอบรมคอมพิวเตอร ขนาด 50 ที่นั่ง

1 หอง
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ในป ง บประมาณ 2554 เทคโนธานี ไ ด จั ด ประชุ ม /
อบรม/สั ม มนา และมี ห น ว ยงานต า งๆ ทั้ ง ภายในภายนอก
มหาวิทยาลัยมาใชบริการทั้งสิ้น จํานวน 304 ครั้ง แยกเปน
ประเภทไดดังนี้
ประเภท

จํานวน/
ครั้ง

เทคโนธานี จัดประชุม/อบรม/สัมมนา

265

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

12

หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

27

รวม

ผูเขารวม
กิจกรรม/คน

13,065

304
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ÍÒ¤ÒÃÊØÃ¾Ñ²¹ 2

สถานที่ สํ า หรั บ เป น ศู น ย ก ารจั ด ประชุ ม จั ด
นิ ท รรศการรองรั บ ผู เข า ร ว มประชุ ม ได ก ว า 2,000 คน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ไดมอบหมายใหเทคโนธานี
รับผิดชอบการใหบริการการขอใชอาคารสุรพัฒน 2 จาก
หนวยงานภายนอก เปนการใหบริการลักษณะ One Stop
Service เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใชบริการ
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ในปงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมตางๆ และมีหนวยงานตางๆ ทั้ง
ภายในภายนอกมหาวิทยาลัยมาใชบริการทั้งสิ้นจํานวน 41 กิจกรรม แยกเปนประเภทตาม
หนวยงานไดดังนี้
ประเภท

กิจกรรม/ครั้ง

ผูเขารวมกิจกรรม/คน

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ
(เชน องคการนักศึกษา สาขาวิชาตางๆ นักศึกษาชมรม
ตางๆ เปนตน)

13

7,000

หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
(เชน หนวยงานทัง้ ภาครัฐ เอกชน บริษทั สมาคม องคกรตางๆ

29

64,280

รวม

42

71,280

นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมตางๆ ทีม่ หาวิทยาลัยจัดขึน้ อาทิ งานรับปริญญาบัตร งานเกษตร
แหงชาติ งานตลาดนัดหลักสูตร งานบายศรีสูขวัญ เปนตน

39
TECHNOPOLIS

Annual report

¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹μÒÁÀÒÃ¡Ô¨

¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃá¡‹ÊÑ§¤Á
¡ÒÃ»ÃÑºá»Å§ ¶‹ÒÂ·Í´ áÅÐ¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕ

¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃá¡‹ÊÑ§¤Á
(Public Academic Services)
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ได ม อบหมายให เ ทคโนธานี เ ป น
หนวยงานหลักในการประสานงานการบริการวิชาการใหกับหนวยงานตางๆ
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใชทรัพยากรผูเชี่ยวชาญจากทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เทคโนธานีไดจัดหลักสูตร/โครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการในรูปแบบตางๆ มีผูรับบริการรวม 66,791 คน ระดับ
ความพึงพอใจ 4.27 สรุปแยกตามรูปแบบของกิจกรรมไดดังนี้
1. ฝกอบรม/สัมมนา จํานวน 57 ครั้ง มีผูรับบริการ 4,607 คน
2. จัดสอบวัดระดับความรู TOEIC จํานวน 4 ครัง้ มีผรู บั บริการ 281 คน
3. จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีรวมกับ วิทยาลัยการปกครอง
ทองถิ่น มข. จํานวน 2 หลักสูตร มีผูรับบริการ 76 คน
4. การจัดคายวิชาการ จํานวน 49 ครั้ง มีผูรับบริการ 4,038 คน
5. โครงการอบรมผูป ระเมินภายนอกระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จํานวน
1 ครั้ง มีผูรับบริการ 761 คน
6. โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 5 ครัง้ มีผรู บั บริการ 316 คน
7. โครงการอบรมผูป ระเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ เตรียมรับการประเมินรอบ 3 จาก สมศ. (กลุม โรงเรียน
พระปริยัติธรรม) จํานวน 2 ครั้ง มีผูรับบริการ 326 คน
8. จั ด นิ ท รรศการ โครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จํานวน 1 ครั้ง มีผูรบั บริการ 2,629 คน
9. การใหบริการดานงานแปลและลาม จํานวน 166 ชิ้นงาน
10. โครงการคลินิกภาษา จํานวนผูรับบริการ 102 คน
11. การใหบริการเยี่ยมชมอุทยานผีเสื้อ มีผูรับบริการ 34,468 คน
12. การใหบริการเยี่ยมชมเมืองจราจรจําลอง มีผูรับบริการ 19,201 คน
กลุ ม เป า หมายผู รั บ บริ ก ารมี ค วามหลากหลายตั้ ง แต ร ะดั บ นั ก เรี ย น
นักศึกษา ครู-อาจารย ผูบ ริหารสถานศึกษา ผูป ระกอบการ พนักงานองคกรเอกชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ขาราชการเกษียณอายุ และประชาชนทั่วไป
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¡ÒÃ»ÃÑºá»Å§ ¶‹ÒÂ·Í´
áÅÐ¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕ
Technology Adaptation,
Transfer and Development
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ไดรบั มอบหมายใหเทคโนธานีเปนหนวย
งานหลักในการประสานภารกิจดานงานปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ใหกบั กลุม เปาหมายตางๆ เชน กลุม เกษตรกร วิสาหกิจ ชุมชนผูป ระกอบการใหม
ผูผ ลิตภาคอุตสาหกรรม โดยใชทรัพยากรบุคคล ทรัพยสนิ ทางปญญา องคความรู
ของมหาวิทยาลัย เทคโนธานีไดจดั การถายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบของ (1) การ
ถายทอดเทคโนโลยี จํานวน 25 ครั้ง มีผูรับบริการทั้งสิ้น 1,067 ราย มีคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.40 (2) การบริการใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยี จํานวน 13
ครั้ง มีผูรับบริการทั้งสิ้น 250 ราย มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.75 (3) การ
เผยแพรขอมูลขาวสารและการบริการอื่นๆ จํานวน 10 ครั้ง และการลงพื้นที่
ใหคําปรึกษาและแกไขปญหาใหชุมชนตามโครงการ 32 อําเภอ 32 ดอกเตอร
มทส./ โครงการอําเภอตนแบบ เปนตน
นอกจากนี้ เทคโนธานียงั ไดดาํ เนินการในลักษณะของ โครงการสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) มีขอ เสนอโครงการทีไ่ ดรบั การ
อนุมัติใหดําเนินโครงการ จํานวน 78 โครงการ
อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUTSP) มีจํานวน
ผูประกอบการที่เขารวมโครงการทั้งสิ้นจํานวน 27 ราย และผูประกอบการที่
โครงการสามารถผลักดันให Spin-off จํานวน 7 ราย สํานักงานจัดการทรัพยสิน
ทางปญญา (SUT-IPMO) มีผลงานการยื่นจดทะเบียนและแจงขอมูลทรัพยสิน
ทางปญญา จํานวน 61 คําขอ (โดยแบงเปน สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 25 คําขอ,
ลิขสิทธิ์ 12 คําขอและความลับทางการคา 24 คําขอ)
โครงการศูนยวิจัยมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ (ดานการเพิ่มผลผลิต)
มีจาํ นวนผูเ ขาไดรบั การถายทอดเทคโนโลยี จํานวน 174 คน ใหบริการคําปรึกษา
ดานการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง มีผูรับบริการจํานวน 250 ราย สวนโครงการ
ศูนยวจิ ยั มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ (ดานผลิตภัณฑ) ซึง่ มีผลงานโครงการศึกษา
วิจัยดานผลิตภัณฑออกมาเปนจํานวนมากและหนวยบริการทางหองปฏิบัติการ
ใหบริการทางหองปฏิบตั กิ าร 3,088 ครัง้ มีรายไดจากการใหบริการ 5.44 ลานบาท
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ÍØ·ÂÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ
Ë¹‹ÇÂº‹Áà¾ÒÐÇÔÊÒË¡Ô¨
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¨Ñ´¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÊÔ¹·Ò§»˜ÞÞÒ
â¤Ã§¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕ¢Í§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁä·Â à¤Ã×Í¢‹ÒÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØÃ¹ÒÃÕ
â¤Ã§¡ÒÃÈÙ¹ÂÇÔ¨ÑÂÁÑ¹ÊíÒ»ÐËÅÑ§áÅÐ¼ÅÔμÀÑ³± (´ŒÒ¹¡ÒÃà¾ÔèÁ¼Å¼ÅÔμ)
â¤Ã§¡ÒÃÈÙ¹ÂÇÔ¨ÑÂÁÑ¹ÊíÒ»ÐËÅÑ§áÅÐ¼ÅÔμÀÑ³± (´ŒÒ¹¼ÅÔμÀÑ³±)
â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃà¤Ã×Í¢‹ÒÂÃ¶ºÃÃ·Ø¡ÊÔ¹¤ŒÒ (Thai Truck Alliance) à¾×èÍà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ã¹¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹
â¤Ã§¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹ÊíÒËÃÑº¡ÒÃãªŒ¹éíÒÁÑ¹á¡Êâ«ÎÍÅ E85
â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃÃÇÁ¡ÅØ‹Á áÅÐàª×èÍÁâÂ§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ (Industrial Cluster Development)
â¤Ã§¡ÒÃ “¡ÒÃ¼ÅÑ¡´Ñ¹¹âÂºÒÂáÅÐá¼¹ Ç·¹.”
â¤Ã§¡ÒÃ “¡ÒÃ¨Ñ´»ÃÐªØÁÊÁÑªªÒÇÔ·ÂÒÈÒμÃ à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑμ¡ÃÃÁ ÃÒÂ¾×¹é ·Õè (ªØÁª¹à»‡ÒËÁÒÂ) à¾×Íè ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò”
â¤Ã§¡ÒÃ§Ò¹ÊÑÁÁ¹ÒáÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ “ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃÊÃŒÒ§¤¹ à·¤â¹âÅÂÕÊÃŒÒ§ªÒμÔ ¹ÇÑμ¡ÃÃÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÂÑ§è Â×¹
ã¹ÀÙÁÔÀÒ¤ ÀÒ¤μÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×ÍμÍ¹Å‹Ò§”
â¤Ã§¡ÒÃ STI Corner
¡ÒÃ¼ÅÔμ¢ÂÒÂÈÑμÃÙ¸ÃÃÁªÒμÔ¤Çº¤ØÁà¾ÅÕéÂá»‡§ÁÑ¹ÊíÒ»ÐËÅÑ§
â¤Ã§¡ÒÃà¾ÔèÁÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃ»ÅÙ¡ËÁ‹Í¹àÅÕéÂ§äËÁ áÅÐ¡ÒÃ¼ÅÔμàÊŒ¹äËÁãËŒä´ŒÁÒμÃ°Ò¹
â¤Ã§¡ÒÃ¤ÅÔ¹Ô¡à·¤â¹âÅÂÕ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØÃ¹ÒÃÕ
â¤Ã§¡ÒÃËÁÙ‹ºŒÒ¹áÁ‹¢‹ÒÂÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ
â¤Ã§¡ÒÃ 32 ÍíÒàÀÍ 32 ´Í¡àμÍÃ Á·Ê.
Go green Go organic
ÍØ·ÂÒ¹¼ÕàÊ×éÍ
â¤Ã§¡ÒÃàÁ×Í§¨ÃÒ¨Ã¨íÒÅÍ§
â¤Ã§¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¨Ñ´μÑé§ËŒÍ§àÃÕÂ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃã¹âÃ§àÃÕÂ¹
â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁâÍÅÔÁ»¡ÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ¾Ñ²¹ÒÁÒμÃ°Ò¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ ¤³ÔμÈÒÊμÃÈÖ¡ÉÒã¹¾ÃÐÍØ»¶ØÁÀ ÊÁà´ç¨¾ÃÐ
¾Õè¹Ò§à¸Íà¨ŒÒ¿‡Ò¡ÑÅÂÒ¹ÔÇÑ²¹Ò ¡ÃÁËÅÇ§¹ÃÒ¸ÔÇÒÊÃÒª¹¤ÃÔ¹·Ã (ÊÍÇ¹.)
â¤Ã§¡ÒÃ¤‹ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃμ‹Ò§æ
Ë¹‹ÇÂºÃÔ¡ÒÃ§Ò¹á»ÅáÅÐÅ‹ÒÁ
Ë¹‹ÇÂºÃÔ¡ÒÃ·Ò§ËŒÍ§»¯ÔºÑμÔ¡ÒÃ (Laboratory Service Unit, LRU)
â¤Ã§¡ÒÃ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÃÐ´Ñº»ÃÔÞÞÒμÃÕ
â¤Ã§¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁºØ¤ÅÒ¡Ã´ŒÒ¹ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ
â¤Ã§¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹
â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡«Í¿μáÇÃáÅÐ¼ÙŒãªŒ§Ò¹«Í¿μáÇÃ
â¤Ã§¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ´ŒÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ áÅÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹
â¤Ã§¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ´ŒÒ¹ÃÐºº¤Ø³ÀÒ¾áÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
â¤Ã§¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁà¾×èÍ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃáÅÐºØμÃËÅÒ¹ºØ¤ÅÒ¡Ã Á·Ê.
ÈÙ¹ÂÊÍºÇÑ´ÃÐ´Ñº¤ÇÒÁÃÙŒ TOEIC
â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁ¼ÙŒ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÀÒÂã¹¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ (Ê¡Í.)
â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁ¾Ñ²¹Ò¼ÙŒ»ÃÐàÁÔ¹ÀÒÂ¹Í¡μÒÁà¡³± ÃÍº 3 (ÃÐ´Ñº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹) ¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÃÑºÃÍ§
ÁÒμÃ°Ò¹ áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ (Í§¤¡ÃÁËÒª¹)
â¤Ã§¡ÒÃ¼ÙŒ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÃÐ´Ñº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ à¾×èÍàμÃÕÂÁÃÑº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÃÍº 3 ¨Ò¡
ÊÁÈ. (¡ÅØ‹ÁâÃ§àÃÕÂ¹¾ÃÐ»ÃÔÂÑμÔ¸ÃÃÁ)
â¤Ã§¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É¾Ñ¹¸Ø¡ÃÃÁ¾×ªÏ Ê¹Í§¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔâ´Â ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØÃ¹ÒÃÕ
â¤Ã§¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºμ‹ÍÊÑ§¤Á´ŒÒ¹§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ
¼Å¢Í§¡ÒÃμÔ´μÒÁμÃÇ¨ÊÍºáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å à·¤â¹¸Ò¹Õ
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อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Suranaree University of Technology
Science Park : SUTSP
อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
เป น ศู น ย ก ลางทางวิ ช าการในการส ง เสริ ม สภาพความ
เปนอยูของชุมชน พัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหดีขึ้น โดยใชวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเปนเครื่องมือชวยยกระดับศักยภาพของ
การผลิต ใหสามารถผลิตสินคาที่ไดคุณภาพมาตรฐานและ
มีคุณคาของผลิตภัณฑสูงขึ้น รวมทั้งเพิ่มสมรรถนะในการ
แขงขันและเกิดการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
บริการและการสนับสนุนของ SUTSP
1. บริการดานการวิจยั และพัฒนา เชน ความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัย - ภาครัฐ และภาคเอกชน
หรือการจางหนวยงานวิจยั ของรัฐใหทาํ การวิจยั
และพัฒนาตามความตองการของภาคเอกชน
2. บริการจัดหาผูเชี่ยวชาญ และใหคําปรึกษา
เฉพาะทาง เชน ดานการตลาด การประกอบ
ธุ ร กิ จ ฯลฯ เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต และขี ด ความ
สามารถทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3. บริการวิเคราะหทดสอบ ไดแก การใหบริการ
วิเคราะหทดสอบในเชิงเทคนิค และการพัฒนา
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ
4. การถายทอดเทคโนโลยี โดยการนํางานวิจัย
ออกสูเชิงพาณิชย หรือนําไปดําเนินการวิจัย
ตอยอด และการจัดใหมีสถานที่สําหรับการ
อบรมและสาธิตเทคโนโลยี มุงใหเกิดการนํา
เทคโนโลยีไปสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ
และนําเทคโนโลยีไปพัฒนาชุมชน
5. บริการในดานสถานที่ อุปกรณและเครื่องมือ
วิ จั ย โดยให เ อกชนมาใช บ ริ ก ารเครื่ อ งมื อ
อุปกรณทจี่ าํ เปนในการทําวิจยั และพัฒนา โดย
การใชทรัพยากรรวมกัน เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดในการลงทุน
6. การสรางเครือขายภายในภูมิภาค
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อุตสาหกรรมเปาหมาย
• อุตสาหกรรมเกษตร และอาหาร
• อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต และขนสง
• อุ ต สาหกรรมเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการ
สื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส
• อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วของกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ผลงานในรอบปงบประมาณ 2554
SUTSP คว า รางวั ล จากการจั ด นิ ท รรศการ
ในงาน Thailand Research Expo สองปซอน โดย
ป 2011 ไดรับรางวัล Gold Award
สํ า นั ก งานอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี (SUTSP) ไดรับคัดเลือกจากกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิใหไดรับรางวัล Gold Award จากการเขารวม
จัดนิทรรศการในงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ
2554 (Thailand Research Expo 2011)” ซึ่งเปน
ปที่ 2 แลวที่ไดรับรางวัลจากการเขารวมประกวดการ
จัดนิทรรศการนําเสนองานวิจัย โดยปนี้ไดรับเกียรติจาก
อาจารย ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ หัวหนาสถานวิจัย สํานัก
วิชาพยาบาลศาสตร เปนตัวแทนในการรับมอบรางวัล จาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
ในป นี้ สํ า นั ก งานฯ ได จั ด แสดงนิ ท รรศการใน
ขอบขาย (Theme) “ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชากร (Research for Life and Human

Security)” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธให
บุคคลภายนอกไดทราบวามหาวิทยาลัย ไดเปดการเรียน
การสอนหลักสูตรแพทยศาสตร และพยาบาลศาสตรและ
เริ่มมีผลงานวิจัยจากทั้ง 2 สํานักวิชาฯ ทั้งในรูปแบบของ
เครื่องมือ อุปกรณ แนวทางการบําบัดรักษาโรคของมนุษย
แล ว ในขณะเดี ย วกั น มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง มี ง านวิ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ สอดคลอง และสนับสนุนการเรียน การสอน
การวินิจฉัย และบําบัดรักษาโรค รวมถึงอุปกรณ และ
ผลิตภัณฑตางๆ ที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
แพทย และพยาบาลไดเปนอยางดี โดยไดรวบรวมและ
คัดเลือกผลงานวิจัยเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ ในรูปแบบ
ของนิทรรศการ จํานวน 11 ผลงาน และรูปแบบแผน
ประชาสัมพันธ จํานวน 24 ผลงาน
โดยงานนี้จัดขึ้นระหวางวันที่ 26 - 30 สิงหาคม
2554 ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัล
เวิลด ราชประสงค กรุงเทพฯ ซึ่งจากการจัดนิทรรศการ
ในครั้งนี้มีผูใหความสนใจชมนิทรรศการ สอบถามขอสงสัย
รับเอกสารประชาสัมพันธ และของทีร่ ะลึกเปนจํานวนมาก
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หนวยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Suranaree University of Technology
Business Incubator : SUTBI
หนวยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (SUTBI) เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ในการสนับสนุน
และสงเสริมผูที่สนใจในการประกอบธุรกิจหรือผูที่เริ่มตน
ธุรกิจ โดยจะชวยเหลือในดานตางๆ ซึ่งอาศัยองคความรู
เทคโนโลยี นวั ต กรรมและงานวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย
ในการยกระดับเทคโนโลยีของผูป ระกอบการอยางครบวงจร
เพื่ อ สร า งโอกาสให เ กิ ด การก อ ตั้ ง บริ ษั ท ใหม (Startup company) จนสามารถเติบโตพรอมที่จะดําเนินธุรกิจ
ไดดวยตนเอง (Spin-off Company/Graduate)
กลุมธุรกิจเปาหมายในการบมเพาะ
1. อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตและขนสง
2. อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
3. เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร และ
อิเล็กทรอนิกส
4. ธุรกิจที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
(พิจารณาตามความเหมาะสม)
คุณสมบัติผูเขารับการบมเพาะ
1. บุคคลทั่วไปที่สนใจในการเริ่มตนประกอบธุรกิจ
หรือผูประกอบการที่ตองการพัฒนาผลิตภัณฑ
เพิ่มเติม
2. มี ค วามมุ ง มั่ น ในการเป น ผู ป ระกอบการที่ จ ะ
ประสบความสําเร็จ
3. มี ค วามพร อ มในการเข า ร ว มกิ จ กรรมที่ ท าง
หนวยบมเพาะฯ จัดให
4. เปนผูที่เริ่มธุรกิจมาบางแลว หรือจดนิติบุคคล
แลวไมเกิน 3 ป และตองการบมเพาะฯ เพื่อ
สรางเสริมธุรกิจใหเขมแข็ง
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การบริการของ SUTBI
• บริการดานกิจกรรมทางการตลาด ไดแก การจัดทํา
สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ การจั ด แสดงและนํ า เสนอ
ผลิตภัณฑในงานนิทรรศการตางๆ, กิจกรรมจับคู
ทางธุรกิจ Business Matching, การวิจัยตลาด
เปนตน
• บริ ก ารด า นการวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ การ
ทดสอบและตรวจวิเคราะหในหองปฏิบตั กิ าร (LAB)
• บริการดานการพัฒนาสินคาตนแบบและผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป
• บริการดานการฝกอบรมและพัฒนาทักษะดานตางๆ
ของผูประกอบการ และการศึกษาดูงาน
• บริการใหคาํ ปรึกษาจากผูเ ชีย่ วชาญเฉพาะทางจาก
มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก ในดานตางๆ
เชน การตลาด ปรับปรุงการผลิต การเงิน การบัญชี
การบริหารจัดการธุรกิจ
• บริการใหคาํ ปรึกษาดานการบริหารจัดการทรัพยสนิ
ทางปญญา
• บริการดานการเขาถึงแหลงทุน เชน การหาผูรวม
ลงทุน การหาแหลงกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน
• บริการดานพื้นที่สํานักงานใหเชาและสิ่งอํานวย
ความสะดวกพื้นฐานในการประกอบธุรกิจ เชน
อิ น เตอร เ น็ ต โทรศั พ ท โทรสาร ห อ งประชุ ม
ห อ งอบรม ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย โดยใช
คียการด สามารถเขา-ออกไดตลอด 24 ชั่วโมง

ผลการดําเนินงานของเรา
หนวยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดรับงบประมาณสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายใตการดูแลของ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ในการบมเพาะผูประกอบการ หรือเรียกวา “ผูเขารวมบมเพาะธุรกิจ (Incubatees)” ซึ่งในป
2554 มีผปู ระกอบการอยูภ ายใตการดูแลของ SUTBI จํานวนทัง้ สิน้ 27 ราย โดยแบงเปน Incubatees ภายใตการสนับสนุน
ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 19 ราย และ Incubatees ภายใตการสนับสนุนของ สกอ. จํานวน
8 ราย รายละเอียดดังนี้
Incubatee ภายใตการสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 19 ราย ไดแก
1. ผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

1

นายสุทธิสินธุ อัครพลโชติ

ชาหอมกฤษณา

บริษัท กฤษณากรีนโกลด จํากัด

6 พฤษภาคม 2551

2

นายวุฒิพงค ครอบบัวบาน

เครื่องดื่มสมุนไพรปญจขันธ

บริษัท ภูเชียงทาเฮิรบแลนด จํากัด

1 สิงหาคม 2551

3

นายณัฐวุฒิ เตชะวณิช

นํ้ามันรําขาวชนิดแคปซูล

บริษัท นูทริชั่น แอนด คอสเมติก จํากัด 10 กันยายน 2551

4

นางสาวนิษฐณฏั ฐา เลีย่ มมณี สาหรายแกว

5

นายสุบิน พันเลิศจํานรรจ

สเปรยปรับอากาศจากเอ็นไซมของ บริษัท ไบโอเวย จํากัด
จุลินทรีย

11 ธันวาคม 2551

6

นายธนเทพ คติยรังสรรค

ลูกชิ้นปลากราย

2 มิถุนายน 2552

7

นายเชาวววัช หนูทอง

ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามัน นํ้ามันรําขาวอินทรีย
รํ า ข า วแบบบี บ เย็ น และสารสกั ด
ออริซานอลจากนํ้ามันรําขาว

20 สิงหาคม 2552

8

นางสาวอังคณา อางชัย

ผลิตกระดาษจากตนกลวย เพือ่ เปน ผลิตกระดาษจากตนกลวย
บรรจุภัณฑ

31 สิงหาคม 2552

9

นางรมิดา หงหานุรักษ

ผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากขาวไทย

บริษทั ผลิตภัณฑจากขาวเพือ่ สุขภาพ จํากัด 25 กันยายน 2552

วัตถุดิบอาหารสัตว

หางหุนสวนจํากัด พีเอสซี คอนเน็คชั่น 4 มกราคม 2553

10 นายสุขสันต ดีพลงาม

ผลิตภัณฑ

ชื่อโครงการ/ชื่อธุรกิจ

บริษัท ธนาภัทร ฟูดส จํากัด

รานอาหารยิ้ม ยิ้ม

วันทีร่ บั เขาบมเพาะ

13 พฤศจิกายน 2551
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ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ผลิตภัณฑ

ชื่อโครงการ/ชื่อธุรกิจ

วันทีร่ บั เขาบมเพาะ

11 นายอัฎฐพล ธยากรพิสิทธิ์

นํ้าจิ้มสุกี้

โคราชซอส (อุตสาหกรรม)

20 ตุลาคม 2553

12 นายไพรวัลย มาลัยลอย

นํ้าหอมจากหญาแฝก

คีตภัทร

27 ธันวาคม 2553

13 นายอมรเทพ ศุกมลพันธุ

กาแฟสดพรอมดื่ม

หางหุนสวนจํากัด บานรวมมิตรกาแฟ 31 มีนาคม 2554

2. ผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรม ไอซีทีและอิเล็กทรอนิกส
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ผลิตภัณฑ

ชื่อโครงการ/ชื่อธุรกิจ

วันทีร่ บั เขาบมเพาะ

14 นายดนุวัศ บุญสุวรรณ

ระบบบริหารงานภายในสถานศึกษา บริษัท ไอที อีซี่ 99 จํากัด
ออนไลน (EMS Web)

3 มกราคม 2551

15 นายอภิชาติ อัครปรีดี

ระบบมิเตอรเติมเงิน คาซามาพลัส หางหุนสวนจํากัด ไทยชนะเซลลแอนด 17 กรกฎาคม 2551
เซอรวิส

16 นายมงคล ทึงลําพง

Software Computer (Enterprise บริษัท โมเดิรน บิสซิเนส โซลูชั่น จํากัด 11 สิงหาคม 2552
Software)

17 นายณัฐพนธ ทองหลอ

เว็บไซตสําหรับองคกร

หางหุนสวนจํากัด แฮปปออลล

15 มิถุนายน 2553

18 นายเดชา พลวิเศษ

ฉนวนครอบอุปกรณไฟฟา

บริษัท มาสเตอร เอ็นเนอรยี่ จํากัด

21 มีนาคม 2554

19 นายสมชาติ ธีรัตนาภรณ

ระบบแจงเตือนการบุกรุกผานมือถือ บริษัท คิว เอ ที สมารทเทค จํากัด

25 เมษายน 2554

Incubatee ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 8 ราย ไดแก
1. ผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ผลิตภัณฑ
แปรรูปอาหารจากขาว

ชื่อโครงการ/ชื่อธุรกิจ
อาหารเพื่อสุขภาพ

วันทีร่ บั เขาบมเพาะ

1

นางเปรมจิตร ยศสูงเนิน

16 มิถุนายน 2553

2

นางลลิตพรรณ สิงหจานุสงค นํา้ สมและนํา้ ผลไมเกล็ดหิมะ “ดีสโนว” รานดีสโนว

3

นางแววมณี เบญจมินทร

นํ้ามะรุม

บริษัท เบ็ญจมินทร เฮลทดริ๊งค จํากัด 1 พฤศจิกายน 2553

4

นายพงษศักดิ์ นาคดี

ขนมวาฟเฟล, ขนมเปยะ

รานคอฟฟ แอนด มิลค

17 กันยายน 2553
20 ธันวาคม 2553

2. ผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรม ไอซีทีและอิเล็กทรอนิกส
ลําดับ
5
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ชื่อ-สกุล
นายเอกชัย บุญรสศักดิ์

ผลิตภัณฑ

ชื่อโครงการ/ชื่อธุรกิจ

รั บ ออกแบบเว็ บ ไซต และพั ฒ นา หางหุนสวนจํากัด โออีดีไซนกรุป
เว็ บ โปรแกรมมิ่ ง ออกแบบโลโก
ภาพนิ่ ง แอนิ เ มชั่ น สื่ อ และงาน
กราฟฟกดีไซน

วันทีร่ บั เขาบมเพาะ
10 มกราคม 2551

3. ผูประกอบการกลุมเทคโนโลยีอื่นๆ
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ผลิตภัณฑ

ชื่อโครงการ/ชื่อธุรกิจ

วันทีร่ บั เขาบมเพาะ

6

นายสุรพงษ วรรณา

ถวยรองนํ้ายางพาราจากดินเผา

ถวยรองนํ้ายางพารา

23 สิงหาคม 2553

7

นายวิศรุตน ไชยเพ็ชร

ผลิตชุดยูนิฟอรม ชุดทํางาน

หจก.เทเลอรแบรนด ดีไซน

14 มกราคม 2554

8

นายสัญญา เกิดมณี

สื่อประชาสัมพันธ

Mammoth Entertainment

14 มีนาคม 2554

ความสําเร็จของเรา
ลําดับ

ชื่อผูประกอบการ

โครงการ/บริษัท

ผลประกอบการ/รางวัลทีไ่ ดรบั

1

วาที่รอยตรี นรินทร หมื่นรัตน
หจก. โอ พี เอส เทค
(ระบบจัดการเนือ้ หาและจัดการเรียน
การสอนสําหรับโรงเรียน และ อบต.)

• Success Case & Spin-off Company ป 2553
โดยผูป ระเมินจาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ดวยผลประกอบการ 4,800,000 บาท/ป

2

นายอภิชาติ อัครปรีดี
(มิเตอรไฟฟาแบบเติมเงิน)

หจก.ไทยชนะเซลล แอนด • มีผลประกอบการ และมีการจางงานเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง
• ได รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ หนึ่ ง รางวั ล Thaiเซอรวิส
land ICT Award 2009 จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จากการผลักดันของ
SUTSP
• ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรางวัลการประกวด
ซอฟตแวรดเี ดนแหงชาติ (Thailand ICT Awards 2010
หรือTICTA 2010) ในหมวด Application and Infrastructure Tools จากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
ตนแบบภายใตการสนับสนุนของ SUTSP
• รางวัล SUTSP Incu. Star Award 2010
• มีการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ (Prototype) โครงการ
“ระบบมิเตอรไฟฟาเติมเงินไรสาย” ดวยงบประมาณ
การสนับสนุนของ SUTSP

3

นางสาวนิษฐณัฏฐา เลี่ยมมณี
(สาหรายแกว ตรา ธะนา)

บริษัท ธนาภัทร ฟูดส จํากัด

• ผลประกอบการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เตรียมสงสินคา
จําหนายในหางสรรพสินคา และเตรียมสงออกตลาด
ตางประเทศ
• ผานการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตอุตสาหกรรม
อาหาร GMP, HACCP, อย. และ ฮาลาน
• รางวัล SUTSP Incu. Star Award 2010
• มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ โครงการ “การยืดอายุ
การเก็บรักษาผลิตภัณฑวุนเสนสาหราย”

4

นายสุบิน พันเลิศจํานรรจ
(ผลิตภัณฑกําจัดกลิ่นไบโอเวย)

บริษัท ไบโอเวย จํากัด

• ผลประกอบการเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง พรอมกับการเปด
ตลาดตางประเทศ
• มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ โครงการ “การพัฒนา
คุณภาพสเปรยกาํ จัดกลิน่ ชนิดเอนไซม” ดวยงบประมาณ
การสนับสนุนของ SUTSP
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ลําดับ

ชื่อผูประกอบการ

โครงการ/บริษัท

ผลประกอบการ/รางวัลทีไ่ ดรบั

5

นายวุฒิพงค ครอบบัวบาน
บริษัท ภูเชียงทา เฮิรบแลนด • ผานการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
จํากัด
อาหาร GMP, HACCP และ อย.
(สมุนไพรปญจขันธ) ตรา เฮิรบฟต
• ผลประกอบการเพิ่มขึ้นตอเนื่อง ดวยยอดขายสินคาใน
แบรนด เฮิรบฟต และการรับจางผลิตสินคา
• มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ โครงการ “การพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ สุ ข ภาพ” ด ว ยผู เชี่ ย วชาญ
จากสาขาวิ ช าเทคโนโลยี อ าหาร จากงบประมาณ
การสนับสนุนของ SUTSP

6

นายสุทธิสินธุ อัครพลโชติ
(ชาหอม กฤษณากรีนโกลด)

บริษัท กฤษณากรีนโกลด
จํากัด

• ยื่ น จดทะเบี ย นทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา อนุ สิ ท ธิ บั ต ร
ความลับทางการคา และเครื่องหมายทางการคา
• ได รั บ “รางวั ล ชมเชย” ในการประกวดผลิ ต ภั ณ ฑ
นวัตกรรมเชิงสรางสรรค “ผลิตภัณฑอาหารเพือ่ สุขภาพ
ประจําป 2554” จัดโดย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
• มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ โครงการ “การศึกษา
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของชากฤษณา” ดวยงบประมาณ
การสนับสนุนของ SUTSP

7

นายณัฐวุฒิ เตชะวณิช
(นํ้ามันรําขาวและจมูกขาวชนิด
แคปซูล ตรา ออริซาเนกซ)

บริษัท นูทรีชั่น แอนด
คอสเมติก จํากัด

• มีการวิจัยตลาด โครงการ “ศึกษาตลาด-ผลิตภัณฑ
เสริมอาหารและสารสกัดออริซานอล” จากงบประมาณ
การสนับสนุนของ SUTSP
• มีผลประกอบการและฐานลูกคาเพิ่มขึ้น

สรุปการดําเนินงาน
1. ผูรับบริการดานขอมูล/ขาวสาร
2. ผูรับคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ
3. ผูรับคําปรึกษาเบื้องตนจากนักเทคโนโลยี
4. ผูเขารวมโครงการหนวยบมเพาะวิสาหกิจฯ
5. สมาชิกชมรมนักศึกษาผูประกอบการ
6. การใหบริการจัดกิจกรรม เชน การจัดประชุม ฝกอบรม
สัมมนา จัดแสดง นิทรรศการ การจัดแสดงสินคาและเทคโนโลยี
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รายงานประจําป

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1,775
22
50
34
144
7

ราย
ครั้ง
ครั้ง
โครงการ
ราย
ครั้ง

สํานักงานจัดการทรัพยสนิ ทางปญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
(Suranaree University of Technology Intellectual Property
Management Office; SUT-IPMO)
สํานักงานจัดการทรัพยสินทางปญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(Suranaree University of Technology Intellectual Property Management
Office; SUT-IPMO) เปดใหบริการอยางเปนทางการ เมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม 2550
โดยทําหนาทีบ่ ริหารจัดการดานทรัพยสนิ ทางปญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีอยางเต็มรูปแบบภายใตระเบียบ ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
และผลักดันใหเกิดการนําผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ และนวัตกรรมทีเ่ กิดขึน้ ภายใน
มหาวิทยาลัยไปสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย รวมถึงการบริการใหคําปรึกษา
ดานทรัพยสินทางปญญาแกบุคคลภายนอกดวย
บริการของสํานักงานจัดการทรัพยสินทางปญญา
1. การใหคําปรึกษาและแนะนําดานทรัพยสินทางปญญา
2. การยืน่ จดแจงหรือจดทะเบียนทรัพยสนิ ทางปญญาของมหาวิทยาลัย
3. การจัดฝกอบรมใหความรูดานทรัพยสินทางปญญา
4. การสืบคนขอมูลสิทธิบัตร และตรวจสอบการประดิษฐเบื้องตน
5. การนําทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
6. การเสาะหาและจับคูเทคโนโลยี
7. อื่น ๆ เชน การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ผลการดําเนินงานของ สํานักงานจัดการทรัพยสินทางปญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ป 2554
กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

1. การใหคําปรึกษาดานทรัพยสินทางปญญา (ครั้ง)

86

2. การยื่นจดทะเบียน และแจงขอมูลทรัพยสินทางปญญา (คําขอ) แบงเปน

61

- สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร

25

- ลิขสิทธิ์

12

- ความลับทางการคา

24

3. การจัดการอบรม ประชุม สัมมนาดานทรัพยสินทางปญญา (คน)

710

4. การเผยแพรประชาสัมพันธหนวยงานและขาวสารดานทรัพยสนิ ทางปญญา (ราย)

3,256

5. การประเมินความพึงพอใจ

4.26
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ระบบสอบออนไลนมาตรฐานกลาง
(COSTS: Central Online Standard Test System)
สัญลักษณนําโชค (MASCOT)
ตัวการตูน ชื่อ ยินดี (Yin Dee)
คูมือการใชงานโปรแกรมทะเบียนวัสดุสํานักงาน สําหรับผูใชทั่วไป
คูมือการใชงานโปรแกรมทะเบียนวัสดุสํานักงาน สําหรับ Adminitration
โปรแกรม Electronic Learning Portfolio Version 1
โปรแกรมระบบควบคุมการเรียกขอมูลจากเครือขายตัวตรวจรูไรสายในโรงปุย
อินทรียชีวภาพ (Data Acquisition Control Program For WSNs in Bioorganic
Fertilizer Plant)

บล็อกการตรวจจับฮารมอนิกดวยวิธีพีคิวเอฟ สําหรับโปรแกรม simulink

บล็อกการตรวจจับฮารมอนิกดวยวิธีดีคิวเอฟ สําหรับโปรแกรม simulink

1

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

** ยังไมไดหนังสือรับรองการจดแจงขอมูลลิขสิทธิ์จากกรมทรัพยสินทางปญญา

10. บล็อกการตรวจจับฮารมอนิกดวยวิธีกรอบอางอิงซิงโครนัส สําหรับโปรแกรม
simulink
11. บล็อกการตรวจจับฮารมอนิกดวยวิธที ฤษฎีกาํ ลังรีแอกทีฟขณะหนึง่ สําหรับโปรแกรม
simulink
12. โปรแกรมบันทึกทางการพยาบาล (Nursing Documentation Version 1.0)

ชื่อผลงานที่สรางสรรค

ลําดับ

บริษัท มอร ครีเอชั่น จํากัด
บริษัท มอร ครีเอชั่น จํากัด
นายปฏิภาณ สิทธิคุณ
นายปฏิภาณ สิทธิคุณ
อ.ดร.จันทรทิรา เจียรณัย
รศ.ดร.หนึ่ง เตียอํารุง
ผศ.ดร.วิภาวี หัตถกรรม
ผศ.ดร.ซุง บุน ฮี
นายศุภกิตติ์ ศิริพนาดร
นายยิน วิง เอ็ดวิน ชาน
ผศ.ดร.กองพล อารีรักษ
นายสุขสันต ติยารัชกุล
ผศ.ดร.กองพล อารีรักษ
นายเอนก งอตระกูล
ผศ.ดร.กองพล อารีรักษ
นายพลสิทธิ์ ศานติประพันธ
ผศ.ดร.กองพล อารีรักษ
นายทศพร ณรงคฤทธิ์
ดร.จันทรทิรา เจียรณัย

ผศ.ดร.คะชา ชาญศิลป

ผูสรางสรรค

27 มิ.ย. 2554
27 มิ.ย. 2554
27 มิ.ย. 2554

266185
266181

27 มิ.ย. 2554
266182

266183

27 มิ.ย. 2554

31 พ.ค. 2554

ยื่นคําขอใหม

266184

19 ม.ค. 2554
19 ม.ค. 2554
8 มี.ค. 2554
8 มี.ค. 2554
18 มี.ค. 2554

26 ต.ค. 2553

วันที่ยื่นคําขอ

266170
266171
262747
ยื่นคําขอใหม
259515

250675

เลขที่คําขอ

30 พ.ย. 2554

30 พ.ย. 2554

30 พ.ย. 2554

30 พ.ย. 2554

30 พ.ย. 2554

**

7 ธ.ค. 2554
7 ธ.ค. 2554
8 ก.ย. 2554
**
1 ส.ค. 2554

12 ม.ค. 2554

วันที่ออกหนังสือ
รับรอง

สํานักงานจัดการทรัพยสินทางปญญา มทส. ไดดําเนินการยื่นจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา รวมทั้งสิ้น 12 คําขอ ดังตอไปนี้
ประเภท ลิขสิทธิ์

รายการจดแจง/จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ในปงบประมาณ 2554

ว1.4166

ว1.4170

ว1.4167

ว1.4168

ว1.4169

**

ศ7.13522
ศ1.26654
ว.26262
**
ว1.4065

ว1.3923

ทะเบียน
ขอมูลเลขที่

55

Annual report

TECHNOPOLIS

ผูสรางสรรค
รศ.ดร.กิตติเทพ เฟองขจร
รศ.ดร.กิตติเทพ เฟองขจร
รศ.ดร.กรกช อินทราพิเชฐ
รศ.ดร.กนกอร อินทราพิเชฐ
นางสาวเสาวนีย บัวโทน
รศ.ดร.มณฑารพ ยมาภัย
4. กรรมวิธีการผลิตเอนไซมกลูตามิเนส จากแบคทีเรียสายพันธุ Bacillus licheniformis DSM13
และเอนไซมทรานกลูตามิเนสที่ไดจากกรรมวิธีนี้
รองศาสตราจารย
ดร. จิรวัฒน ยงสวัสดิกุล
นายศรชัย สินสุวรรณ
5. ยางธรรมชาติดัดแปรดวยไกลซิดิลเมทาคริเลท (NR-g-GMA) และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑดังกลาว
ผศ.ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน
ผศ.ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน
6. พอลิเมอรผสมของพอลิแลคติกแอซิดและยางธรรมชาติที่ใชยางธรรมชาติดดั แปรเปนตัวเชื่อมประสาน
7. กรรมวิธีในการทําบริสุทธิ์กรดแล็กติกจากนํ้าหมัก
ผศ.ดร.อภิชาต บุญทาวัน
8. วิธีการหมักเพื่อผลิตกรดดี-แลคติกโดยแบคทีเรียที่ใชประโยชนแปง
ผศ.ดร.สุรีลักษณ รอดทอง
9. เครื่องสําหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑที่มีลักษณะหนืดใหเปนเสน
ผศ.ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล
ดร.ปภากร พิทยชวาล
นายกฤษฎากร สุทธิเพท
นายพีรวัฒน ปลิวสูงเนิน
10. โครงสรางรองรับถังนํ้าขนาด 20 ลิตรที่มีกลไกผอนแรง
ศ.นท.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร
นายพงศกรเทพ อือประเสริฐ
นายเกษม พรมรินทร
11. กระบวนการผลิตหัวเชือ้ ไรโซเบียมชนิดเหลว สําหรับถัว่ เหลือง ถัว่ เขียว และถัว่ ลิสง โดยใชเทคนิคการเจือจาง ศ.เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด
และอาหารเลี้ยงเชื้อสําหรับกระบวนการผลิตดังกลาว
รศ.ดร.หนึ่ง เตียอํารุง
ดร.พรรณลดา ติดตะบุตร
นางสาวกมลลักษณ เทียมไธสง
12. เครื่องชั่งบรรจุเมล็ดพันธุ
ผศ.ดร.กองพล อารีรักษ
นายชัยยุทธ ปรีชา

ลําดับ
ชื่อผลงานที่สรางสรรค
1. อุปกรณทดสอบแรงกดของตัวอยางหินในสองแกน
2. แบบหลอทดสอบการบดอัดและกําลังเฉือนแบบสามวงแหวน
3. การใชสารสกัดใบพืชสมุนไพรหอมระเหยในการไลและยับยั้งการวางไขและการเจริญเติบโตของมอดขาว
ในขาวสาร

ประเภท สิทธิบัตร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
เลขที่คําขอ
1001001879
1101000399
1101000398

1101000634
1101000734
1101000735
1101000736
1101000743
1102001637

1101000823

1101000859
1102002011

วันที่ยื่นคําขอ
19 พ.ย. 2553
2 มี.ค. 2554
8 มี.ค. 2554

21 เม.ย. 2554
27 พ.ค. 2554
27 พ.ค. 2554
27 พ.ค. 2554
30 พ.ค. 2554
3 มิ.ย. 2554

6 มิ.ย. 2554

13 มิ.ย. 2554
6 ก.ค. 2554
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15. เครื่องกําจัดลูกนํ้ายุง
16. อุปกรณสําหรับปลอยลําคลื่นอัลตราโซนิค
17. สูตรของพอลิแลคติกแอชิดผสมทนความรอนสูงที่ยอยสลายตัวไดเชิงชีวภาพ สําหรับการผลิตบรรจุภัณฑ
ทนรอน และบรรจุภัณฑอุนอาหารในไมโครเวฟที่สามารถใชซํ้าไดโดยวิธีการฉีดขึ้นรูปแบบฉีดเขาแบบ
18. สูตรผสมพอลิเมอรเชิงประกอบของพอลิแลคติกแอซิดเสริม แรงดวยเสนใยธรรมชาติผสมระหวาง เสนใย
ปาลมและเสนใยฝาย สําหรับการผลิตบรรจุภัณฑกลองบรรจุอาหาร เครื่องดื่มรอน และบรรจุภัณฑ
อุนอาหารในไมโครเวฟที่สามารถใชซํ้าได และสามารถยอยสลายตัวทางชีวภาพได ผลิตขึ้นรูปดวยวิธีการ
ฉีดเขาแบบ
19. สูตรผสมพอลิแลคติกแอซิดกับยางซิลิโคนชนิดองคประกอบเดี่ยว สําหรับการผลิตบรรจุภัณฑชนิดกลอง
บรรจุ และฟลม บรรจุสาํ หรับการบรรจุอาหารชนิดแชเยือกแข็ง ทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอมและสามารถยอย
สลายตัวทางชีวภาพได
20. สูตรพอลิเมอรผสมระบบโซรางแหระหวางพอลิแลคติกแอซิดกับยางซิลิโคนองคประกอบเดี่ยว โดยใชสาร
ั ฑ ชนิดกลอง ถุง และฟลม
เปอรรอ กไซดเปนตัวเริม่ ตนปฏิกริ ยิ าแบบอนุมลู อิสระ สําหรับการผลิตบรรจุภณ
บรรจุ สําหรับอาหารแชเยือกแข็งที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสามารถยอยสลายตัวเชิงชีวภาพได
21. สูตรพอลิเมอรผสมระหวางพอลิแลคติกแอซิด กับยางซิลิโคนชนิด 2 สวนองคประกอบสําหรับการผลิต
บรรจุภัณฑ ชนิดกลอง และถุง/ฟลมบรรจุ สําหรับผลิตภัณฑอาหารแชเยือกแข็งที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สามารถยอยสลายตัวเชิงชีวภาพในกระบวนการกําจัดขยะของเสียดวยวิธีฝงกลบ
22. สูตรพอลิเมอรผสมสีเงิน ระหวางพอลิแลคติกแอซิดกับเถาแกลบคารบอนตํา่ ปราศจากโลหะหนักและเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมที่ยอยสลายไดเชิงชีวภาพ สําหรับการผลิตบรรจุภัณฑทนความรอนสูงมากกวา 100 ํC
โดยกรรมวิธีผลิตขึ้นรูปพอลิเมอรชนิดฉีดเขาแบบ

14. ถังชั่งเมล็ดพันธุของเครื่องชั่งบรรจุเมล็ดพันธุ

ลําดับ
ชื่อผลงานที่สรางสรรค
13. ถังพักเมล็ดพันธุของเครื่องชั่งบรรจุเมล็ดพันธุ

14 ก.ค. 2554
14 ก.ค. 2554
4 ส.ค. 2554

4 ส.ค. 2554

4 ส.ค. 2554

4 ส.ค. 2554

4 ส.ค. 2554

4 ส.ค. 2554

ผศ.ดร.อุทัย มีคํา

ผศ.ดร.อุทัย มีคํา

ผศ.ดร.อุทัย มีคํา

ผศ.ดร.อุทัย มีคํา

ผศ.ดร.อุทัย มีคํา

ผศ.ดร.อุทัย มีคํา

1101001625

1101001624

1101001623

1101001622

1101001615

1101001614

1102002267
1102002268

1102002012

1102002013

6 ก.ค. 2554
6 ก.ค. 2554

เลขที่คําขอ

วันที่ยื่นคําขอ

ผูสรางสรรค
ผศ.ดร.กองพล อารีรักษ
นายชัยยุทธ ปรีชา
ผศ.ดร.กองพล อารีรักษ
นายชัยยุทธ ปรีชา
นายเมธี ประสมทรัพย
นายเมธี ประสมทรัพย
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สูตรสารเพิ่มฟองเพื่อการผลิตคอนกรีตมวลเบา แบบ CLC สูตร 1

ผลิตภัณฑหัวเชื้อ PGPR (Bacillus megaterium สายพันธุ A20) ตอการใชรวมกับ
หัวเชือ้ ไรโซเบียมเพือ่ สงเสริมการเจริญเติบโต และยับยัง้ เชือ้ รากอโรครากเนา ทีม่ เี ชือ้
สาเหตุมาจากเชื้อรา Aspergillus niger และ Aspergillus flavus สําหรับถั่วลิสง

สูตรและสวนผสมอาหารสําหรับเลี้ยงเชื้อจุลินทรียที่มีความสามารถในการผลิต
เอนไซมยูรีเอส
สูตรและสวนผสมสารละลายสําหรับยอยสลายยูเรีย

กระบวนการผลิตสารละลายสําหรับยอยสลายยูเรีย

เชื้อจุลินทรียที่สามารถยอยสลายยูเรียได

สูตรสวนผสมอาหารเลีย้ งเชือ้ Trichoderma virens สายพันธุ SUT : TV 10 สูตรที่ 1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

เรื่อง

ผูสรางสรรค
ดร.ทิพยวรรณ ฟงสุวรรณรักษ
นายพงษศิริ วิสาทาโส
นายอธิวัฒน ชาติไกรบัญชา
อ.ดร.ศรีเกียรติ อนันตสวัสดิ์
อ.บัณฑิตา นฤมาณเดชะ

ผศ.ดร.ธีรวัฒน สินศิริ
นายคําภี จิตชัยภูมิ
ผศ.ดร.ธีรวัฒน สินศิริ
นายคําภี จิตชัยภูมิ
ศ.ดร.นันทกร บุญเกิด
รศ.ดร.หนึ่ง เตียอํารุง
อ.ดร.พรรณลดา ติตตะบุตร
นายวัชรินทร ยุทธวานิธกุล
ผศ.ดร.โชคชัย วนภู
น.ส.ภัทรพร พลชนะ
ผศ.ดร.โชคชัย วนภู
น.ส.ภัทรพร พลชนะ
ผศ.ดร.โชคชัย วนภู
น.ส.ภัทรพร พลชนะ
ผศ.ดร.โชคชัย วนภู
น.ส.ภัทรพร พลชนะ
ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
นางสาวมธุกร สมพงษ

ผูประดิษฐ

ลค.6198

ลค.6162

ลค.6145

ลค.6138

ลค.6140

ลค.6132

ลค.6108

ลค.6109

เลขที่คําขอ

9 ส.ค. 2554

3 พ.ค. 2554

3 พ.ค. 2554

3 พ.ค. 2554

3 พ.ค. 2554

2 มี.ค. 2554

24 ก.พ. 2554

24 ก.พ. 2554

28 พ.ย. 2554

7 ต.ค. 2554

9 ส.ค. 2554

9 ส.ค. 2554

9 ส.ค. 2554

21 ก.ค. 2554

5 เม.ย. 2554

5 เม.ย. 2554

วันที่ออกหนังสือ
รับรอง

อก.5896

พก.902

อก.5846

อก.5839

อก.5841

อก.5833

อก.5815

อก.5816

ทะเบียน
ขอมูลเลขที่

1103000770
1103000769

1103000448

21 เม.ย. 2554
23 ก.ค. 2553
23 ก.ค. 2553

เลขที่คําขอ

วันที่ยื่นคําขอ

วันที่ยื่นคําขอ

ทรัพยสินทางปญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภท ความลับทางการคา

กรรมวิธีการผลิตสารเพิ่มฟองเพื่อการผลิตคอนกรีตมวลเบา แบบ CLC สูตร 1

เครื่องบดยา
อุปกรณวัดความชื้นแบบอัตโนมัติ

1.

ลําดับ

2.
3.

ลําดับ
ชื่อผลงานที่สรางสรรค
1. การใชวัสดุเทฟลอนสําหรับเซลลแสงอาทิตยโดยไมใชสารละลายไอโซโพรพิลแอลกอฮอล

ประเภท อนุสิทธิบัตร (มทส.)
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สูตรสวนผสมอาหารเลีย้ งเชือ้ Trichoderma virens สายพันธุ SUT : TV 10 สูตรที่ 4

9.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

สูตรสวนผสมอาหารเลี้ยงเชื้อ Trichoderma virens สายพันธุ SUT : TV 10
สูตรที่ 9 double
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเชื้อราที่มีประโยชน Trichoderma virens
สายพันธุ SUT : TV 10 สูตร 10
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเชื้อราที่มีประโยชน Trichoderma virens
สายพันธุ SUT : TV 10 สูตร 11
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเชื้อราที่มีประโยชน Trichoderma virens
สายพันธุ SUT : TV 10 สูตร 13
ผลิตภัณฑเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน Bacillus sp. สายพันธุ CaSUT007
สูตร มทส. 54-4
ผลิตภัณฑเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน Bacillus sp. สายพันธุ CaSUT007
สูตร มทส. 54-5
ผลิตภัณฑเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน Bacillus sp. สายพันธุ CaSUT007
สูตร มทส. 54-9
ผลิตภัณฑเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน Bacillus sp. สายพันธุ CaSUT007
สูตร มทส. 54-12

12. สูตรสวนผสมอาหารเลีย้ งเชือ้ Trichoderma virens สายพันธุ SUT : TV 10 สูตรที่ 8

11. สูตรสวนผสมอาหารเลีย้ งเชือ้ Trichoderma virens สายพันธุ SUT : TV 10 สูตรที่ 7

10. สูตรสวนผสมอาหารเลีย้ งเชือ้ Trichoderma virens สายพันธุ SUT : TV 10 สูตรที่ 6

เรื่อง

ลําดับ
ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
นางสาวมธุกร สมพงษ
ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
นางสาวมธุกร สมพงษ
ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
นางสาวมธุกร สมพงษ
ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
นางสาวมธุกร สมพงษ
ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
นางสาวมธุกร สมพงษ
ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
นางสาวมธุกร สมพงษ
ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
นางสาวมธุกร สมพงษ
ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
นางสาวมธุกร สมพงษ
ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
นางสาวมธุกร สมพงษ
ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
นางสาวมธุกร สมพงษ
ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
นางสาวมธุกร สมพงษ
ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
นางสาวมธุกร สมพงษ

ผูประดิษฐ

13 ก.ย. 2554

13 ก.ย. 2554

ลค.6214
ลค.6215

13 ก.ย. 2554

13 ก.ย. 2554

ลค.6210
ลค.6211

13 ก.ย. 2554

13 ก.ย. 2554

ลค.6208
ลค.6209

13 ก.ย. 2554

9 ส.ค. 2554

9 ส.ค. 2554

9 ส.ค. 2554

9 ส.ค. 2554

9 ส.ค. 2554

วันที่ยื่นคําขอ

ลค.6207

ลค.6197

ลค.6198

ลค.6197

ลค.6198

ลค.6197

เลขที่คําขอ

28 พ.ย. 2554

28 พ.ย. 2554

28 พ.ย. 2554

28 พ.ย. 2554

28 พ.ย. 2554

28 พ.ย. 2554

28 พ.ย. 2554

28 พ.ย. 2554

28 พ.ย. 2554

28 พ.ย. 2554

28 พ.ย. 2554

28 พ.ย. 2554

วันที่ออกหนังสือ
รับรอง

อก.5913

อก.5912

อก.5909

อก.5908

อก.5907

อก.5906

อก.5905

อก.5895

อก.5896

อก.5895

อก.5896

อก.5895

ทะเบียน
ขอมูลเลขที่
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เรื่อง

1.
2.

ลําดับ

21.

สูตรสวนผสมสาหรายเสนแกว (รวม) มทส.และบริษัท ภัทรฟูดส จํากัด
กรรมวิธีการผลิตสาหรายเสนแกว (รวม) มทส.และบริษัท ภัทรฟูดส จํากัด

เรื่อง

ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
นางสาวมธุกร สมพงษ
ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
นางสาวมธุกร สมพงษ

ผูประดิษฐ

13 ก.ย. 2554

ลค.6217

อ.ดร.รัชฎาพร อุนศิวิไลย
อ.ดร.รัชฎาพร อุนศิวิไลย

ผูประดิษฐ
ลค.6034
ลค.6064

เลขที่คําขอ

4 ต.ค. 2553
26 ต.ค. 2553

วันที่ยื่นคําขอ

13 ก.ย. 2554

วันที่ยื่นคําขอ

ลค.6216

เลขที่คําขอ

ประเภท ความลับทางการคา (มทส. รวมกับหนวยงานอื่น)

ผลิตภัณฑเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน Bacillus sp. สายพันธุ CaSUT007
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ลําดับ

วันที่ออกหนังสือ
รับรอง
8 พ.ย. 2553
19 ต.ค. 2553

28 พ.ย. 2554

28 พ.ย. 2554

วันที่ออกหนังสือ
รับรอง

ทะเบียน
ขอมูลเลขที่
อก.5745
อก.5757

อก.5915

อก.5914

ทะเบียน
ขอมูลเลขที่

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
เครือขายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Industrial Technology Assistance Program, iTAP
โครงการ iTAPเครือขายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
รวมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.) ดําเนินงานใหความชวยเหลือและสนับสนุนความ
ต อ งการทางด า นเทคโนโลยี ใ ห กั บ ผู ป ระกอบการไทย
ซึ่งมีอยูดวยกันหลายรูปแบบทั้งบริการ ที่ปรึกษา การจัด
ฝกอบรมสัมมนาวิชาการ การเสาะหาเทคโนโลยีจากในและ
ตางประเทศ บริการจับคูเ จรจาธุรกิจเทคโนโลยี ฯลฯ โดยมี
ทีป่ รึกษาเทคโนโลยี (Industrial Technology Assistance,
ITA) ทําหนาที่เปนคนกลางเขาไปประสานความตองการ
ระหวางภาคเอกชนกับนักวิจัยหรือผูเชี่ยวชาญ
พันธกิจ
พัฒนาศักยภาพของ SMEs ใหมีขีดความสามารถ
เพิ่มขึ้น
สนับสนุนการทําโครงการพัฒนาเทคโนโลยีในรูป
เครือขายวิสาหกิจที่อยูใกลเคียง
กับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและหนวยงาน
ภาครัฐที่ใหบริการแก SMEs
สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีเพือ่ ใหมกี ารนําผล
การวิจัยและพัฒนา รวมถึงนวัตกรรมจากใน
และตางประเทศมาชวยพัฒนากระบวนการผลิต
หรือผลิตภัณฑใหมในตลาด
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คุณสมบัติ SMEs ที่ไดรับการสนับสนุน
มุงมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีการผลิต
หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ
มีทุนจดทะเบียนไมเกิน 200 ลานบาท
เปนนิติบุคคลไทยที่มีผูถือหุนไทยไมตํ่ากวา 51%
หลักเกณฑการสนับสนุน
สนับสนุนคาตอบแทนผูเชี่ยวชาญ 100 % เพื่อ
ตอบแทนผูเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยปญหา
สนับสนุนคาใชจา ยรอยละ 50 ของคาใชจา ยทีเ่ กิดขึน้
ในโครงการ ภายในวงเงิน 500,000 บาท
สนับสนุนแตละบริษัท ไดถึง 2 โครงการ

ความสําเร็จและผลงานในรอบป
ในปงบประมาณ 2554 มีบริษทั /สถานประกอบการ
เขารวมกิจกรรมกับโครงการ จนขอเสนอโครงการไดรับ
การอนุมัติใหดําเนินการจํานวน 77 โครงการ โดยแบงตาม
ประเภทอุ ต สาหกรรม และแหล ง ที่ ม าของผู เชี่ ย วชาญ
ตามรูปขางลางนี้
จํานวนโครงการแบงตามประเภทอุตสาหกรรม 2554
อิเล็กทรอนิกส 4%

อื่นๆ 5%

กอสราง และขนสง 12%
แปรรูปขาว 1%

ยา และเคมีภัณฑ 7%

เครื่องจักร
และยานยนต 3%

อาหารและเกษตร 62%

โลหะ/สิ่งทอ 1%
ไม เครื่องเรือน และ
เฟอรนิเจอร 5%

จํานวนโครงการ แยกตามประเภทผูเชี่ยวชาญ ป 2554
ตางชาติ 0%
อิสระ 40%
มทส. 51%

มหาวิทยาลัย 6%
ภาครัฐ 3%
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ในดานงบประมาณ ป 2554 เปนงบประมาณรวม 16.119 ลานบาท
ภาครัฐโดย สวทช. ใหการสนับสนุน 8.060 ลานบาท (ประมาณ รอยละ 50 ของ
คาใชจา ยทัง้ หมด) และเปนคาบริหารจัดการใหกบั เทคโนธานี 1.209 ลานบาท
หากแยกการดําเนินงานตามกระบวนการทํางาน เปน 5 ขั้นตอน
คื อ (1) การติ ด ต อ ขอข อ มู ล เบื้ อ งต น (First Contact) 87 ครั้ ง
(2) การเขาเยีย่ มโรงงานเบือ้ งตน (First visit) โดย ITA 85 ครัง้ (3) การวิเคราะห
ป ญ หาทางเทคนิ ค โดยผู เชี่ ย วชาญ (Preliminary Study) 77 ครั้ ง
(4) โครงการไดรับการอนุมัติ และดําเนินงานตามแผน (Approved project)
77 โครงการ (5) มีการประเมินผลและโครงการเสร็จสมบูรณ (Closed
project) 28 โครงการ
จํานวนโครงการแบงตามกิจกรรม ป 2552-2554
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โครงการศูนยวิจัยมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ
(ดานการเพิ่มผลผลิต)
วิสัยทัศน
เปนผูนําดานการวิจัย พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ
มันสําปะหลัง และผลิตภัณฑจากมันสําปะหลังอยางครบวงจร
พันธกิจ
เป น ศู น ย ก ลางการวิ จั ย และพั ฒ นา วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของกับมันสําปะหลัง และผลิตภัณฑจากมันสําปะหลังอยาง
ครบวงจร ตั้งแตการเพิ่มผลผลิต การปลูก การจัดการการเก็บเกี่ยว
การแปรรูปมันสําปะหลังเพื่อเพิ่มมูลคาเปนผลิตภัณฑตางๆ
สนับสนุนใหมีการถายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับมันสําปะหลัง
โดยเฉพาะเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง ทําใหเกษตรกร
ชาวไรมีความรู มีทางเลือก มีรายได มีคุณภาพชีวิตที่ดี
สนับสนุนใหผลงานวิจยั และพัฒนา ผลิตภัณฑจากมันสําปะหลังออกสู
เชิงพาณิชย
บทบาทของโครงการศูนยวิจัยมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ
(ดานการเพิ่มผลผลิต)
1. วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมันสําปะหลัง ลดตนทุนเพิ่มรายได
เกษตรกร
2. ฝกอบรมความรูเ กีย่ วกับปจจัยตางๆ ทีช่ ว ยใหไดรบั ผลผลิตสูงคุณภาพดี
ตนทุนตํ่า
3. ให ข  อ มู ล และคํ า ปรึ ก ษาด า นการเพิ่ ม ผลผลิ ต และเก็ บ เกี่ ย วทั้ ง ทาง
โทรศัพทและลงพื้นที่
4. ใหความรวมมือและประสานงานกับภาครัฐและเอกชน
5. สรางแปลงสาธิต แปลงขยายพันธุ และแปลงทดสอบวิสาหกิจ
6. เปนที่ปรึกษาโครงการความรวมมือพัฒนาอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง
สรุปผลการดําเนินงาน
การอบรม/สัมมนา
- จั ด อบรม/สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
หลักสูตรตางๆ จํานวน 5 ครั้งมี
ผู  เข า อบรม จํ า นวน 174 คน
คะแนนความพึงพอใจ 4.32
- รับเชิญเปนวิทยากรใหคําปรึกษา
ก า ร สั ม ม น า โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ฐานข อ มู ล วั ฏ จั ก รชี วิ ต สํ า หรั บ
การผลิตมันสําปะหลังเรื่องเทคนิค

การเพิ่ ม ผลผลิ ต มั น สํ า ปะหลั ง และการควบคุ ม เพลี้ ย แป ง ในไร
มันสําปะหลัง ใหกับเกษตรกรและบุคลากรคณะเกษตรศาสตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 1 ครั้ง
- รับเชิญเปนวิทยากรใหคําปรึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร อบรม
เสวนาเรื่องมันสําปะหลัง รวมกับหนวยบริการแกชุมชน (บวช.) ใหกับ
เกษตรกรและบุคคลทั่วไป จํานวน 5 ครั้ง
- รับเชิญเปนวิทยากรอบรมหลักสูตร การเพิม่ ผลผลิตมันสําปะหลัง และ
การปองกันศัตรูในแปลงมันสําปะหลัง รวมกับหนวยบริการวิชาการ
แกชมุ ชน (บวช.) ใหกบั เกษตรกร ตําบลระเริง อําเภอวังนํา้ เขียว จังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 1 ครั้ง
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การจัดนิทรรศการ
- จัดนิทรรศการเกษตรแฟรปากชอง 53 ณ ศูนยวจิ ยั ขาวโพด
ขาวฟางแหงชาติ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
มีผูเขารวมชมนิทรรศการ จํานวน 500 คน
- จัดนิทรรศการวันรณรงคควบคุมเพลีย้ แปง ณ อาคาร
สุรพัฒน 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี มีผเู ขารวมชม
นิทรรศการ จํานวน 4,700 คน
- จั ด นิ ท รรศการวั น ฉลองชั ย ชนะท า นท า วสุ ร นารี
ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา มีผูเขารวมชม
นิทรรศการ จํานวน 129 คน
- จัดนิทรรศการกับสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
งานวันเกษตรแหงชาติประจําป 2554 84 พรรษา
องคราชัน พระมิ่งขวัญเกษตรกรไทย ณ อาคาร
สุรพัฒน 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี มีผเู ขารวม
ชมนิทรรศการ จํานวน 5,000 คน
การใหบริการคําปรึกษา
- ใหบริการคําปรึกษาแกไขปญหาเฉพาะดาน มีผูรับ
บริการจํานวน 240 คน คะแนนความพึงพอใจ 4.98
- ให บ ริ ก ารคํ า ปรึ ก ษาและแก ไ ขป ญ หาในพื้ น ที่
เกษตรกร มีผูรับบริการจํานวน 10 คน คะแนน
ความพึงพอใจ 5.00
- รับเชิญเปนที่ปรึกษาโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ งานวิจัยพืชพลังงาน
ทดแทน (มันสําปะหลัง)
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การวิจัยและพัฒนา และอื่นๆ
- ศึกษาวิจยั การใชดนิ หิน แร เพือ่ ยกระดับคุณภาพของดิน
และพืชผลการเกษตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
ในโครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริฯ
- รับทุนสนับสนุนวิจยั โครงการวิจยั ผลของสัดสวน อัตรา
และเวลาการใส N P K ตอการเจริญเติบโตและการพัฒนา
ของหัวมันสําปะหลัง จาก บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด
(มหาชน)
- ร ว มกั บ มู ล นิ ธิ ส ถาบั น พั ฒ นามั น สํ า ปะหลั ง แห ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หวยบง) ในการ
ทดสอบภาคสนามเพือ่ หาวิธกี ารเพิม่ ผลผลิตมันสําปะหลัง
และร ว มมื อ จั ด ทํ า คู  มื อ การปลู ก มั น สํ า ปะหลั ง
อยางเหมาะสมเพื่อเกษตรกรและผูสนใจทั่วไป
- จัดทําแปลงรวบรมพันธุม นั สําปะหลังพันธุร บั รองตางๆ
- ทําแปลงขยายพันธุม นั สําปะหลังเพือ่ เกษตรกรและเพือ่
รองรับการนําไปสูการเผยแพรสายพันธุใหมที่นาสนใจ
- การทําแปลงทดลองวิทยานิพนธและปญหาพิเศษของ
นักศึกษา
- การทําแปลงวิจัยเพื่อรองรับการคนควาทดลองอื่นๆ
เกี่ยวกับมันสําปะหลัง
- การทดสอบเทคโนโลยี ใ นแปลงขนาดใหญ ร  ว มกั บ
กลุมเกษตรกร อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการศูนยวิจัยมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ
(ดานผลิตภัณฑ)

Fluorescence microscope

โครงการศูนยวิจัยมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ
(ดานผลิตภัณฑ) ดําเนินการศึกษาวิจัยเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
จากมั น สํ า ปะหลั ง ภายใต ก ารดู แ ลของเทคโนธานี ที่
ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
ผลการดําเนินงานวิจัย
1. หนวยศึกษาจุลินทรีย
การดําเนินงานของหนวยศึกษาจุลินทรียในชวง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2554 เนนการ
เพิ่มมูลคาแปงจากมันสําปะหลัง ดวยการ มอนอเมอรทั้ง
D-Lactic acid และ L-Lactic acid และพอลิเมอรชนิด
พอลิไฮดรอกซีแอลคาโนเอต (Polyhydroxyalkanoates,
PHA) ซึ่งเปนพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพ และการ
ผลิตผลิตภัณฑอาหารและสารมีมูลคา จากกระบวนการ
ที่อาศัยจุลินทรียที่ไดคนพบในประเทศไทย ในระดับหอง
ปฏิบตั กิ ารถึงระดับนํารองทีม่ ถี งั ปฏิกรณขนาดบรรจุ 500 ลิตร
ซึ่งไดทั้งการผลิตบัณฑิต ผลงานสิทธิบัตรการประดิษฐ
การเผยแพรผลงานวิจัย และการใหบริการวิชาการ
ผลงานสิทธิบตั รการประดิษฐและการเผยแพรผลงานวิจยั
มีผลงานสิทธิบตั รการประดิษฐทไี่ ดยนื่ จดทะเบียน
และการเผยแพรผลงานวิจัยของหนวยศึกษาจุลินทรียที่ได
ดําเนินการในชวง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง ตุลาคม
พ.ศ. 2554 จํานวน 24 รายการ ดังนี้
1) ผลงานสิทธิบตั รการประดิษฐทย่ี น่ื จดจํานวน 1 ผลงาน
คื อ “วิ ธี ก ารหมั ก เพื่ อ ผลิ ต กรดดี - แลคติ ก โดย
แบคที เ รี ย ที่ ใช ป ระโยชน แ ป ง ” เลขที่ คํ า ขอ:
1101000743 วันรับคําขอ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ผูป ระดิษฐ: ผูช ว ยศาสตราจารย ดร. สุรลี กั ษณ รอดทอง
2) สุรีลักษณ รอดทอง 2554 เทคโนโลยีการผลิต
กรดแลคติ ก จากมั น สํ า ปะหลั ง ด ว ยแบคที เรี ย
ที่คัดแยกไดในประเทศไทย การประชุมผูประกอบ
การใช ป ระโยชน แ ป ง และผลิ ต พลาสติ ก , 24
มิถุนายน 2554 สํานักงานนวัตกรรรมแหงชาติ
(องคการมหาชน) กรุงเทพมหานคร วิทยากรรับเชิญ.

รู ป ร า งและการเรื อ งแสงสี ส ม เหลื อ ง (ลู ก ศร) ของเซลล
แบคทีเรียสายพันธุที่คัดเลือก ที่มีการผลิตและสะสม PHA
(ยอมสีเซลลแบคทีเรียดวย Nile blue A และตรวจสอบดวย
กลองจุลทรรศนฟลูออเรสเซนซ)
Non-PHA-accumulating cells

PHA-accumulating cells of
a selected bacterial isolate

3) สุรีลักษณ รอดทอง 2554 การผลิตกรดดี-แลคติก
จากแป ง มั น สํ า ปะหลั ง ด ว ยแบคที เรี ย สายพั น ธุ ที่
คัดแยกในประเทศไทย ในการสัมมนา Bioplastics
Research Forum จัดโดย สํานักงานนวัตกรรรม
แหงชาติ (องคการมหาชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และสมาคมอุ ต สาหกรรมพลาสติ ก ชี ว ภาพไทย,
25 กรกฎาคม 2554, โรงแรมพูลแมน บางกอก
คิง พาวเวอร กรุงเทพมหานคร วิทยากรบรรยาย.
4) Rodtong, S., Songsrirote, S., Sornnok, K., and
Nanthisa, M. 2010. Accumulation of intracellular
polyhydroxyalkanoates in various genera of
heterotrophic bacteria found in Thailand.
Abstracts of the TSB 2010 International
Conference on Biotechnology for Healthy
Living, 20-22 October 2010, Prince of Songkla
University, Trang Campus, Thailand: 197
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5) Rodtong, S., Songsrirote, S., Pananu, A., and
Deeprasertkul, C. 2010. Production of
polyhydroxyalkanoates from sugar cane
by specific bacterial strains. Abstracts of the
TSB 2010 International Conference on
Biotechnology for Healthy Living, 20-22
October 2010, Prince of Songkla University,
Trang Campus, Thailand: 198.
6) Rodtong, S. and Pramkaew, S. 2011. Potential
starch-utilizing and D-lactic acid-producing
bacterium found in Thailand. Abstracts of
the 1 st Conference on Taxonomy and
Systematics in Thailand, 2-4 May 2011, Faculty
of Science, Naresuan University, Thailand:
142-143.
7) Rodtong, S., Pramkaew, S., Pikul-ngoen, Y.,
and Pananu, A. 2011. Optically pure D-lactic
acid-producing bacteria found in Thailand.
Abstracts of the 1st Conference on Taxonomy
and Systematics in Thailand, 2-4 May 2011,
Faculty of Science, Naresuan University,
Thailand: 144-145.
8) Phrommao, E., Rodtong, S., and Yongsawatdigul,
J. 2011. Identification of novel halotolerant
bacillopeptidase-like proteinases from a
moderately halophilic bacterium,
Virgibacillus sp. SK37. Journal of Applied
Microbiology. 110(1): 191-201.
9) Phrommao, E. Yongsawatdigul, J., Rodtong,
S., and Yamabhai, M. 2011. A novel subtilase
with NaCl-activated and oxidant-stable
activity from Virgibacillus sp. SK37. BMC
Biotechnology. 11: art. no. 65.
10) Sinsuwan, S., Rodtong, S., and Yongsawatdigul,
J. 2011. Evidence of cell-associated
proteinases from Virgibacillus sp. 33 isolated
from fish sauce fermentation. Journal of
Food Science. 76 (3): C413-C419.
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(A)

(C)

11) Udomsil, N., Rodtong, S., Choi, Y. J., Hua, Y.,
and Yongsawatdigul, J. 2011. Use of
Tetragenococcus halophilus as a atarter
culture for flavor improvement in fish sauce
Fermentation. Journal of Agricultural and
Food Chemistry. 59(15):8401-8408.
12) Pikul-ngoen, Y. and Rodtong, S. 2010. Optically
pure L-lactic acid production from tapioca
starch supplemented with spent brewer’s
yeast by a starch-utilizing lactic acid
bacterium. Proceedings of the TSB 2010
International Conference on Biotechnology
for Healthy Living, 20-22 October 2010, Prince
of Songkla University, Trang Campus,
Thailand: 643-652.
13) Pramkaew, S. and Rodtong, S. 2010. D-Lactic
acid production from cassava starch by the
starch-utilizing Lactobacillus sp. WR73.
Proceedings of the TSB 2010 International
Conference on Biotechnology for Healthy
Living, 20-22 October 2010, Prince of Songkla
University, Trang Campus, Thailand: 566-574.

(B)

Transmission electron micrograph ของ
เซลลแบคทีเรียสายพันธุที่คัดเลือก ที่มี PHA
granules (A) และ Compression-molded
film (ใชอุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส) ของ
PHA ที่สกัดไดจากเซลลแบคทีเรียสายพันธุ
ที่คัดเลือก (B และ C)

14) Chansatein, O. and Rodtong, S. 2010.
Modifi cation of specimen preparation
procedure for detecting PHA granule in
bacterial cells using electron microscopy.
Abstracts of the TSB 2010 International
Conference on Biotechnology for Healthy
Living, 20-22 October 2010, Prince of Songkla
University, Trang Campus, Thailand: 295.
15) Chansatein, O. and Rodtong, S. 2010. Diversity
study of polyhydroxyalkanoates-producing
bacteria isolated from cassava pulp samples.
Abstracts of the TSB 2010 International
Conference on Biotechnology for Healthy
Living, 20-22 October 2010, Prince of Songkla
University, Trang Campus, Thailand: 296.
16) Chansatein, O., Urairong, H., and Rodtong, S.
2011. Dominant species of polyhydroxyal
kanoates-producing Bacillus found in Thailand.
Abstracts of the 1st Conference on Taxonomy
and Systematics in Thailand, 2-4 May 2011,
Faculty of Science, Naresuan University,
Thailand: 138-139.

17) Chansatein, O. and Rodtong, S. 2011.
Polyhydroxyalkanoates-producing
Gram-negative bacteria isolated from cassava
pulp in Thailand. Abstracts of the 1st Conference
on Taxonomy and Systematics in Thailand,
2-4 May 2011, Faculty of Science, Naresuan
University, Thailand: 140-141.
18) Chuea-nongthon, C., Rodtong, S., and
Yongsawatdigul, J. 2010. Methodology for
primary screening of lactic acid bacteria
producing volatile compounds in fish sauce.
Abstracts of the TSB 2010 International
Conference on Biotechnology for Healthy
Living, 20-22 October 2010, Prince of Songkla
University, Trang Campus, Thailand: 129.
19) Chuea-nongthon, C., Rodtong, S., and
Yongsawatdigul, J. 2011. Volatile compounds
from lactic acid bacteria isolated from fish
sauce fermentation process.The 6th Conference
on Science and Technology for Youths 2011,
18-19 March 2011, Bangkok International
Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangkok,
Thailand.
20) Kaewphuak, S., Tanasupawat, S., Rodtong, S.,
and Yongsawatdigul, J. 2010. A novel
milk-clotting enzyme-producing species
isolated from fish sauce fermentation process.
Proceedings of the TSB 2010 International
Conference on Biotechnology for Healthy
Living, 20-22 October 2010, Prince of Songkla
University, Trang Campus, Thailand: 259-265.
21) Pongjanla, S., Rodtong, S., and Yongsawatdigul,
J. 2011. Roles of extremely halophilic
bacteria on protein hydrolysis during fish
sauce fermentation. Full Paper of the 4th
International Conference on Fermentation
Technology for Value Added Agricultural
Products, 29-31 August 2010, Kosa Hotel,
Khon Kaen, Thailand: 11 pp. (in CD).
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22) Mothong, N., Songsiriritthigul, C., and
Rodtong, S. 2010. Crystallization of a
monomeric lectin from straw mushroom
for structural analysis. Proceedings of the TSB
2010 International Conference on Biotechnology
for Healthy Living, 20-22 October 2010, Prince
of Songkla University, Trang Campus,
Thailand: 750-757.
23) Rodtong, S. 2010. Lectins from edible
mushrooms. Invited Lecture of the
International Symposium on Fungal Biodiversity
and Resources, 12-13 November 2010,
Wangcome Hotel, Chiang Rai, Thailand: 15.
Including 7 pages in the Conference Handouts.
24) Rodtong, S. Thienhirun, S., and Siripong, P.
2010. Fungi inhabiting Wan-khan-mark,
Aglaonema tenuipes Engl., and antiproliferative
activity of the fungal metabolites and extracts
from the plant. Abstracts of the 5th Thai

Mycological Conference, 7 December 2010,
Kasetsart University, Bangkok, Thailand: 27.
2. หนวยสกัดและทําใหสารบริสุทธิ์: ไดมีการ
ทํางานวิจัยในสวนที่เกี่ยวของกับการสกัดสารใหบริสุทธิ์
โดยมีผลงานที่สําคัญคือการประดิษฐหอกลั่นลําดับสวน
ประสิทธิภาพสูงเพื่อใชในการกลั่นแยกสารตางๆ ออกจาก
กัน โดยหอกลั่นดังกลาว สามารถเทียบไดกับจํานวนชั้น
ทางทฤษฎี (theoretical plates) ไดมากกวา 90 ชั้น ซึ่ง
จะสงผลทําใหสามารถกลั่นแยกสารตางๆ ออกจากกันได
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถเทียบเทากับหอกลั่นใน
ระดับอุตสาหกรรม แตจะมีคากอสรางที่ตํ่ากวามาก อีกทั้ง
ยังใชพลังงานในการกลัน่ ทีต่ าํ่ อีกดวย นอกจากนีย้ งั ไดมกี าร
ประยุกตใชหอกลัน่ ดังกลาวเขากับถังปฏิกรณ เพือ่ ใชในงาน
วิจยั ตางๆ เชน การกลัน่ เอทานอลออกจากนํา้ หมัก, การทํา
บริสุทธิ์กรดดีแล็กติก, กรดแอลแล็กติก และกรดซัคซินิก
ดวยการทําปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชั่นกับเอทานอล เปนตน
นอกจากนี้ยังไดทําการประดิษฐหอกลั่นประสิทธิภาพสูง
แบบตอเนื่องในระดับโรงงานตนแบบอีกดวย

รูปหอกลั่น ประสิทธิภาพสูงในระดับหองปฏิบัติการ

รูปหอกลั่น ประสิทธิภาพสูงในระดับโรงงานตนแบบ

การเผยแพรผลงาน จํานวน 9 รายการ ดังนี้
1) ผลงานสิ ท ธิ บั ต รการประดิ ษ ฐ ที่ ยื่ น จดจํ า นวน 1
ผลงาน คือ กรรมวิธีในการทําบริสุทธิ์กรดแล็กติก
จากนํ้าหมัก เลขที่คําขอ 1101000736 วันที่ 27
พฤษภาคม 2554
2) Boontawan, A. and Pimkaew, S. Anhydrous
ethanol production from fermentation broth
68
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using distillation, vapor permeation, and
pressure swing adsorption technique. The 8th
International Conference on Membrane Science
and Technology 2010, 29th November-2nd
December 2010, Institute Teknologi Bandung,
Indonesia.

3) Molina, S., Lertsiriyothin, W., and Boontawan,
A. Production and Purification of D-(-)-Lactic
Acid from Concentrated Fermentation Broth
using Esterification, Distillation and Hydrolysis
Technique. The 4th International Conference
on Fermentation Technology for Value
Added Agricultrual Products (FerVAAP)
Conferene, 29th-31st August 2011, Khon Kaen,
Thailand.
4) Boontawan, A. Purification of Succinic Acid
from Synthetic Solutions using Esterification
Coupled with Reactive Distillation
Technique. Bioplastic Research Forum, 25th
July 2011, Bangkok, Thailand.
5) Inthawee, W., Kanchanatawee, S., and
Boontawan, A. Development of a Composite
Tubular Membrane for Separation of
Acetone-Butanol-Ethanol (ABE) from
Fermentation Broth by using Pervaporation
Technique. International Conference on
Agriculture and Agro-Industry 2010, 19th-20th
November 2010, Chiang Rai, Thailand
6) Boontawan, P., Kanchanatawee, S., and
Boontawan A. (2011) Extractive Fermentation
of L-(+)-lactic acid by Pediococcus pentosaceus
using Electrodeionization (EDI) Technique,
Biochem Eng J, 54: 192-199
7) Khunnonkwao, P., Boontawan, P., Haltrich, D.,
Maischberger, T., and Boontawan, A. (2011)
Purification of L-(+)-Lactic Acid from
Pre-treated Fermentation Broth using Vapor
Permeation–Assisted Esterification, Sep Purif
Technol, Under revision
8) Pimkaew, S., and Boontawan A. (2011) Process
Optimization for Motor Fuel Grade Ethanol
Production using Hybrid Vapor Permeation
and Pressure Swing Adsorption Technique,
Euro J of Sci Res, Accepted

9) Boontawan, A. (2011) Development of a high
efficiency distillation column for recovery of
ethanol derived from fermentation broth,
Bioresource Technol, Submitted
3. หนวยผลิตพอลิเมอรและขึ้นรูปพลาสติก:
1. การเตรียมฟลมพลาสติกชีวภาพจากพอลิเมอร
ผสมระหวางพอลิแล็กติกแอซิดและยางธรรมชาติ
หัวหนาโครงการ ผศ.ดร. จันทิมา ดีประเสริฐกุล
ระยะเวลา
1 ป (งบประมาณ 2554)
งบประมาณ
208,000 บาท
แหลงทุน
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
ความกาวหนา 30%
2. ผลของลักษณะจําเพาะระดับโมเลกุลตอวิทยา
กระแสของนาโนคอมโพสิทระหวางพอลิเอทิลีนและนาโน
ซิลิกา
หัวหนาโครงการ ผศ.ดร. จันทิมา ดีประเสริฐกุล
ระยะเวลา
1 ป (งบประมาณ 2554)
งบประมาณ
167,000 บาท
แหลงทุน
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
ความกาวหนา 80%
3. การผลิ ต แผ น ฟ ล  ม พอลิ แ ลกติ ก แอซิ ด ผสม
กาวไหมและกรดเอเซียติก
หัวหนาโครงการ ผศ.ดร. นิธินาถ ศุภกาญจน
ระยะเวลา
1 ป (17 มกราคม 2554
ถึงวันที่ 16 มกราคม 2555)
แหลงทุน
ทุนจากสํานักงบประมาณ (ภายใต
การพิจารณาจัดสรรโดยสํานักงาน
คณะกรรมการวิ จั ย แห ง ชาติ )
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ชุดโครงการ
การพั ฒ นาวั ส ดุ เ พื่ อ ความยั่ ง ยื น
ดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน (ของ
สํ า นั ก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร โดย
รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ เปนหัวหนา
ชุดโครงการ)
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การเผยแพรผลงาน จํานวน 4 รายการ ดังนี้
1) B. Suksut and C. Deeprasertkul. “Effects of
Nucleating Agents on Physical Properties of
Poly(lactic acid) and Its Blend with Natural
Rubber,” J Polym Environ (2011) 19(1) 288-296.
2) Suriyan Rakmae, Yupaporn uksakulpiwat,
Wimonlak Sutapun and Nitinat Suppakarn.
Physical properties and cytotoxicity of
surface-modified bovine bone-based
hydroxyapatite/poly(lactic acid) composites.
Journal of Composite Materials, 45 (12) :
1259-1269, 2011
3) Jirapa Phosee, Jatuporn Wittaykun and
Nitinat Suppakarn. “Effect of Filler Surface
Modification on Mechanical Properties and
Morphologies of Rice Husk Silica/Poly
(butylene adipate-co-terephthalate) (PBAT)
Composites”. The 2nd Research Symposium
on Petroleum, Petrochemicals, and
Advanced Material and The 17 th PPC
Symposium on Petroleum, Petrochemicals,
and Polymer วันที่ 26 เมษายน 2554 ณ กรุงเทพฯ
ประเทศไทย.
4) S. Rakmae and N.Suppakarn. Dynamic
Mechanical Properties and Cell Proliferation
Ability of PlA/Sericin films. ในงานประชุม
วิชาการ The 3rd International Conference on
Biodegradable and/or Biobased Polymers
(BIOPOL 2001) เมือง Strasbourg ประเทศฝรัง่ เศส
ระหวางวันที่ 29-31 สิงหาคม 2554.
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กิจกรรม
โครงการศูนยวิจัยมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ ดาน
ผลิตภัณฑ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดมีการจัดและ
เขารวมกิจกรรมตางๆ ดังนี้
1. การเขารวมรับฟงการสาธิตใชงานเครือ่ งมือสําหรับ
งานวิจัยจากบริษัทตางๆ ไดแก บริษัท เบคไทย กรุงเทพ
อุปกรณเคมีภัณฑ จํากัด, บริษัท เมดิทอป จํากัด, บริษัท
ไบโอแอคทีฟ จํากัด, บริษัท ไซแอนติฟค โปรโมชั่น จํากัด,
บริษัท แอฟฟนิเท็ค จํากัด, E For L International Co.,
Ltd., Entech Associate Co., Ltd. และ Agilent
Technologies
2. กิจกรรมภายในไดมกี ารจัดงานประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
“เทคนิคในการระบุชนิดของเห็ดราและพืชที่อยูรวมกัน
แบบพึง่ พาอาศัย” โดยวิทยากรผูเ ชีย่ วชาญจากตางประเทศ
Prof. Roy Watling จากสก็อตแลนด สหราชอาณาจักร
วิทยากรผูเชี่ยวชาญในประเทศจากมหาวิทยาลัยขอนแกน
2 ทาน คือ รศ. ดร. นิวัฒ เสนาะเมือง ภาควิชาพืชศาสตร
และทรั พ ยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร และ
ศ. ดร. ประนอม จันทรโรทัย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
ระหว า งวั น ที่ 31 สิ ง หาคม – 2 กั น ยายน 2554
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
3. การตอนรับคณะจากองคกรตางๆ ของทางภาครัฐ
และเอกชน ดังนี้
- สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
- สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัด
นครราชสีมา
- มหาชีวาลัยอีสาน (ครูบาสุทธินนั ท ปรัชญาพฤทธิ)์
จังหวัดบุรีรัมย
- ศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดนครราชสีมา
- บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
- บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
- Prof Roy Watling, Professor of Mycology,
Emeritus Associate Royal Botanic Garden
Edinburgh, and Director, Caledonian
Mycological Enterprises, Scotland, U.K.
เปนตน
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โครงการการจัดการเครือขายรถบรรทุกสินคา
(Thai Truck Alliance) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใชพลังงาน

สํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน
ได ส นั บ สนุ น เงิ น ให ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี สุ ร นารี ร ว มกั บ สมาคม
ผูประกอบการขนสงสินคาภาคอีสาน
ดําเนินโครงการนี้ เนือ่ งจากระบบขนสง
สินคาหลักของประเทศ คือการขนสง
ทางถนน มีสัดสวนมากถึงรอยละ 89
โดยสวนใหญใชรถบรรทุกเปนพาหนะ
การขนสง แตก็ยังมีปญหา การเดินรถ
เที่ ย วเปล า ในสัดสวนที่ สู ง ทํ า ให
ต  อ ง สิ้ น เ ป ลื อ ง
นํา้ มัน/กาซ เชือ้ เพลิง
จํานวนมาก สงผล
ใ ห  เ กิ ด ป  ญ ห า
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มลภาวะทางอากาศ ปญหาการจราจร
และอุบัติเหตุตามมา จึงทําใหตนทุน
ในการขนสงสินคาราคาสูง ดังนั้นจึง
ควรมี ก ารบริ ห ารจั ด การรถบรรทุ ก
เที่ยวเปลาใหลดนอยลง รวมทั้งการใช
เทคโนโลยีตา งๆ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การใชพลังงานในการขนสงสินคาทาง
รถบรรทุก แนวคิดการลดจํานวนรถ
บรรทุกเที่ยวเปลาสําหรับโครงการนี้
คือ สนับสนุนใหผูประกอบการขนสง
สิ น ค า ดํ า เนิ น การจั ด ตั้ ง และบริ ห าร
จัดการเครือขายการบรรทุกสินคารวม
กัน โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
รวมกันระหวางสมาชิก และมีสถาบัน
การศึกษาในภูมิภาค เปนที่ปรึกษา

ระยะเวลาโครงการ (ระยะที1่ ) :
ตุลาคม 2552 - กรกฎาคม 2553 แตได
ขอขยายเวลาถึง มกราคม 2554
งบประมาณ : 9.991 ลานบาท
ผลการดํ า เนิ น งาน ได มี
การรวมกลุ  ม พั น ธมิ ต ร ผู  ใ ห บ ริ ก าร
ขนส ง ในภาคอี ส านนํ า โดย แม ข  า ย
2 สหกรณ คือ สหกรณผูใหบริการ
ขนสงสินคานครราชสีมา และสหกรณ
ผูป ระกอบการรถบรรทุกสินคา จังหวัด
อุ ด รธานี และลู ก ข า ย 10 บริ ษั ท
มีผลการดําเนินการดังนี้ (1) สํารวจขอมูล
และพัฒนาสรางเครือขายพันธมิตรทาง
ธุรกิจการบรรทุกสินคา (2) การพัฒนา
ระบบเครื่องมือ และพัฒนาองคกร ใน
การบริหารจัดการเครือขาย โดยเฉพาะ

การเพิม่ ประสิทธิภาพระบบการจัดการ
คุณภาพ ใหกับสมาคมผูประกอบการ
ขนส ง สิ น ค า ภาคอี ส านเพื่ อ ให มี ก าร
ทํ า งานอย า งมื อ อาชี พ มากขึ้ น และ
มี ค วามโปร ง ใสตามระบบคุ ณ ภาพ
พืน้ ฐานสําหรับ SMEs ของไทย (TFQS)
และ (3) การศึก ษาดู ง าน ตั วอย า ง
อุตสาหกรรมการขนสงภายในประเทศ
จากกิจกรรมตางๆ ดังกลาว นําไปสูก าร
ลดการสูญเสียนํา้ มันในรถบรรทุกเทีย่ ว
เปลาได ดังนี้
- ระยะทางเฉลี่ ย ต อ เที่ ย ว คื อ
458 กิโลเมตร/เที่ยว
- จํ า นวนระยะทางรถบรรทุ ก
เที่ยวเปลาที่เกิดขึ้น คือ 2.582
ลานกิโลเมตรตอป

- ลดการสู ญ เสี ย นํ้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง
ได 0.738 ลานลิตรตอป
- คิ ด เป น มู ล ค า นํ้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง
22.11 ลานบาทตอป
- จํ า นวนรถที่ เ ข า ร ว มโครงการ
สมาชิกลูกขายมีทั้งสิ้น 469 คัน
โดยนับจากจํานวนรถทั้งหมดของ
แต ล ะบริ ษั ท ที่ เข า ร ว มโครงการ
กับสหกรณ
- เฉลีย่ จํานวนเทีย่ วเปลาทีล่ ดลงตอป
คือ 5,491 เที่ยวตอป
- คิ ด เป น เปอร เ ซ็ น ต ร ถบรรทุ ก
เที่ ย วเปล า ของสมาชิ ก ทั้ ง หมดที่
เขารวมโครงการลดลงรอยละ13.61%
(จากรอยละ 46 เหลือรอยละ 32.39)

(*คํานวณโดยใชราคานํ้ามันดีเซลเฉลี่ยในเดือนธันวาคม 2553 http://www.eppo.go.th/
retail_changes.html)
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โครงการพลังงานทดแทนสําหรับ
การใชนํ้ามันแกสโซฮอล E85

โครงการพลั ง งานทดแทนสํ า หรั บ การใช
นํ้ามันแกสโซฮอล E85 จากพืชเศรษฐกิจสําหรับรถ
จักรยานยนต ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ
ชุมชนเครือขายนํารองระดับจังหวัดนครราชสีมา ระยะที่ 2
สํ า นั ก งานนโยบายและแผนพลั ง งาน (สนพ.)
กระทรวงพลั ง งาน ได ส นั บ สนุ น ทุ น ในการดํ า เนิ น งาน
โครงการนี้ตอเนื่องจากระยะที่ 1 โดยมีเปาหมายขยายผล
การใชนํ้ามันแกสโซฮอล E85 กับรถจักรยานยนตใหมี
มากขึ้นเปน 15,000 คัน ขยายผลใหครอบคลุมทุกอําเภอ
ของจังหวัดนครราชสีมา ซึง่ เปนเมืองพลังงานทดแทน และ
รวมถึงการขยายออกสูจังหวัดอื่นๆ อีกจํานวน 1,500 คัน
ระยะเวลาโครงการ : ตุลาคม 2553 – เมษายน 2555
งบประมาณ
: 25.75 ลานบาท
ผลการดําเนินงาน
ในชวงแรก เดือนตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554
มี ร ถจั ก รยานยนต เข า ร ว มโครงการทั้ ง สิ้ น 3,227 ราย
รานซอมรถจักรยานยนต “MoPro Service Shop ”
จํานวน 52 ราน การดําเนินงานในชวงตอไปไดรวมมือกับ
74
à·¤â¹¸Ò¹Õ

รายงานประจําป

ทางองคการบริหารสวน (อบจ.) จังหวัดนครราชสีมา โดย
นพ.สําเริง แหยงกระโทก นายก อบจ.จังหวัดนครราชสีมา
และสํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา โดย นายปรีชา
ขวั ญ เมื อ ง เพื่ อ จะขยายผลและรณรงค ใ ห มี จํ า นวนรถ
จักรยานยนตเขารวมโครงการใหครบ 15,000 คัน และราน
ซอมรถจักรยานยนต “MoPro Service Shop” จํานวน
420 ราน
การขยายผลออกสู  จั ง หวั ด อื่ น ๆ จํ า นวนรถ
จักรยานยนต 1,500 คันนั้น ไดมีการดําเนินการไปแลว
จํานวน 6 จังหวัด คือ
1. จังหวัดสงขลา 100 คัน รวมมือกับ นายก อบต.ทาขาม
2. จังหวัดนครศรีธรรมราช 200 คัน รวมมือกับนายก
อบต.เขาพังไกร
3. จังหวัดสุราษฏรธานี 70 คัน รวมมือกับประชาชน
ชาวเกาะพะลวย (เกาะพลังงานทดแทน)
4. จังหวัดมุกดาหาร 800 คัน รวมมือผูวาราชการ
จังหวัดมุกดาหาร
5. จังหวัดสุรินทร 200 คัน รวมมือกับผูวาราชการ
จังหวัดสุรินทร
6. จังหวัดเชียงใหม 130 คัน รวมมือกับนายก อบต.
หนองแกว

โครงการพัฒนาการรวมกลุม และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
(Industrial Cluster Development)
การพัฒนากลุม อุตสาหกรรมมันสําปะหลัง จังหวัด
นครราชสีมา
คลัสเตอรมันโคราช KOTAC
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กระทรวง
อุตสาหกรรม ไดสนับสนุนงบประมาณใหกับ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีเพื่อดําเนินการการรวมกลุมในลักษณะ
ของคลัสเตอร เปนแนวทางและเครือ่ งมือหนึง่ ในการพัฒนา
ศักยภาพในการแขงขันของอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง ให
สามารถรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและ
สามารถเติบโตไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป
ระยะเวลาโครงการ : มกราคม 2554 – กันยายน 2554
งบประมาณ
: 0.45 ลานบาท
ผลการดําเนินงาน
1. การพัฒนาใหเกิดการรวมกลุมในชื่อของ คลัสเตอร
มันโคราช KOTAC
2. การมีแผนการพัฒนากลุม ในการกําหนดยุทธศาสตร
ของกลุม 7 ยุทธศาสตร ดังนี้
(1) การบริหารและจัดการคลัสเตอรมันโคราชให
มีความเขมแข็ง
(2) การพัฒนาดิน เพื่อใหเหมาะในการเพาะปลูก
มันสําปะหลัง
(3) การพัฒนาแหลงนํา้ และการใชเทคโนโลยีระบบ
นํ้าหยด
(4) การใชปยุ ทีเ่ หมาะสมกับมันสําปะหลัง (ปุย สัง่ ตัด)

(5) การคัดเลือกพันธุมันสําปะหลังที่เหมาะสมกับพื้นที่
เพาะปลูก
(6) การบริหารจัดการในการเพิม่ ผลผลิต และลดตนทุน
การปลูกมันสําปะหลัง
(7) การบริหารศัตรูพืช กับการปลูกมันสําปะหลัง
3. การมีผูประสานงานคลัสเตอรที่จะเปนตัวแทนและ
ประสานงานในกลุม 2 ทาน คือ
คุณชัยวัฒน โชคถาวร จากบริษทั สงวนวงษอตุ สาหกรรม
จํากัด และคุณสุนิสา สถิตพรวัฒนา จากบริษัท ทีพีเค
แอ็ดวานซ สตารช จํากัด
4. ผลการประเมินมูลคายอดขายและยอดสงออกป 2555
ของสมาชิกคลัสเตอรมันโคราช KOTAC ทั้ง 4 กลุม คือ
(1) กลุมตนนํ้า ประเภทผลิตภัณฑ หัวมันสําปะหลังสด
เชน กลุมสหกรณเกษตร (2) กลุมกลางนํ้า ประเภท
ผลิตภัณฑแปง และเอทานอล เชน บจก. สงวนวงษ
อุตสาหกรรม และ บจก. ทีพีเค เอทานอล (3) กลุม
ปลายนํ้ า ประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ ต  า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
กับมันสําปะหลัง เชน บริษทั ที ไฟเบอร อินโนเวชัน่ จํากัด
หางหุน สวนจํากัด หิรญ
ั ทรานสปอรต (4) กลุม ผูส นับสนุน
เปนกลุมที่ใหการสนับสนุนในดานตางๆ เชน ความรู
ความเขาใจในเรื่องการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง และ
ลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง รวมถึงแหลงเงินทุน
ตางๆ

75
TECHNOPOLIS

Annual report

โครงการ “การผลักดันนโยบาย
และแผน วทน.

โครงการ “การผลักดันนโยบายและแผน วทน. แหงชาติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) ไปสูการปฏิบัติรายพื้นที่
พรอมทั้งสรางความตระหนักใหสาธารณชนเห็นความ
สําคัญของการพัฒนาดาน วทน. ในภูมิภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนลาง”
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) ไดสนับสนุน
งบประมาณใหกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อ
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ วทน. รายพื้นที่ (กลุม
จังหวัด จังหวัด ทองถิ่น และชุมชน) การจัดทําการพัฒนา
เชิงทดลอง “ชุมชนนวัตกรรม” ในระดับทองถิ่นและชุมชน
การเผยแพรขอมูลขาวสารดาน วทน. ผานสื่อสาธารณะ
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STI Corner รวมถึง Mini STI Corner และ การคัดเลือก
ผูไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติดาน วทน. ในพื้นที่ของภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ประกอบดวย จังหวัด
อํ า นาจเจริ ญ ศรี ส ะเกษ ยโสธร อุ บ ลราชธานี ชั ย ภู มิ
นครราชสีมา บุรีรัมย และสุรินทร
ระยะเวลาโครงการ : พฤษภาคม 2554 – กุมภาพันธ 2555
งบประมาณ
: 1.40 ลานบาท
ผลการดําเนินงาน
สงมอบรายงานการศึกษาเบือ้ งตน รายงานผลการ
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร รายงานผลการประชุม การจัดสัมมนา
และรายงานผลการดําเนินงานของชุมชนนวัตกรรม

โครงการ “การจัดการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม รายพื้นที่ (ชุมชนเปาหมาย) เพื่อการพัฒนา”
สวทน. ไดสนับสนุนงบประมาณใหกบั มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เพื่อดําเนินการจัดทําการประชุมสมัชชา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระดับพื้นที่กลุม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง เพื่อเปนเวที
สาธารณะที่จะเปดใหภาคสวนตางๆไดมีสวนรวมในการ
เสนอแนะขอคิดเห็นที่จะนําไปสูการกําหนดกลยุทธดาน
วิทยาศาสตรที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี การวิจยั และนวัตกรรม ตลอดจนสรางเครือขาย
การขับเคลือ่ นนโยบายและแผน และเผยแพรขอ มูลความรู
ทีเ่ กีย่ วกับบทบาทความสําคัญของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและสิง่
แวดลอมตอไป
ระยะเวลาโครงการ : กรกฎาคม 2554 – มกราคม 2555
งบประมาณ
: 0.24 ลานบาท
ผลการดําเนินงาน : สงมอบรายงานการศึกษาเบื้องตน
รายงานผลการประชุมสมัชชา
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โครงการงานสัมมนา และการจัดนิทรรศการ “วิทยาศาสตรสรางคน
เทคโนโลยี ส ร า งชาติ นวั ต กรรมสร า งความยั่ ง ยื น ในภู มิ ภ าค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง” (STI2U ปที่ 2 - พ.ศ.2554 )
สวทน. ใหความสําคัญตอการสรางกระบวนการ
การมีสวนรวมในการจัดทํานโยบายและแผนวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากทุกภาคสวน ซึ่งไดมีการ
เปดตัว และจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ขึ้นในป 2553 ในชื่องาน“ วิทยาศาสตรสรางคน
เทคโนโลยีสรางชาติ นวัตกรรมสรางความยั่งยืน” STI2U
ขึน้ ทัง้ ในสวนกลางและสวนภูมภิ าค เพือ่ ใหมคี วามตอเนือ่ ง
รวมถึงการสรางความเขาใจใหกบั ผูเ กีย่ วของในทุกภาคสวน
และในทุกภูมิภาค เชน หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาค
การศึกษา หนวยงานภาคการสนับสนุน โดยเฉพาะภาค
เอกชน จึงเห็นวาควรมีการจัดกิจกรรม STI2U ป 2 (พ.ศ.
2554) ขึ้นในภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
สําหรับพืชเศรษฐกิจมันสําปะหลัง ครอบคลุม 8 จังหวัด
ประกอบดวย อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย และสุรินทร จึงไดสนับสนุน
ใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีเปนหนวยงานหลักในการ
จัดสัมมนา และนิทรรศการดังกลาวขางตน
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ระยะเวลาโครงการ : วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม
พ.ศ. 2554
งบประมาณ
: 0.16 ลานบาท
ผลการดําเนินงาน
สงมอบ รายงานสรุปผลการสัมมนา และจัดทํารายงาน
ฉบับสมบูรณเรียบรอยแลว

โครงการ STI CORNER
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวั ตกรรมแห ง ชาติ (สวทน.) ร ว มกั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีจดั ใหบริการมุม STI Corner
โดยมีวัตถุประสงคจัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารที่
ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวั ต กรรม ข อ มู ล ข า วสารด า นเศรษฐกิ จ ทั้ ง ภาค
อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการคา และธุรกิจบริการของ
ประเทศ รวมถึงการเผยแพรองคความรู ขอมูลขาวสาร และ
บริการตางๆ ของ สวทน. แกสาธารณชนเพือ่ นําไปสูก ารวิจยั
และพัฒนาในอุตสาหกรรมตางๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น และเพื่อ
เปนการสงเสริมและประชาสัมพันธโครงการ STI Corner
ฝายปรับแปลงและถายทอดเทคโนโลยี จึงไดดาํ เนินการจัด
กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2554 ดังนี้
1. การจัดประกวดคําขวัญ STI Corner @ SUT
เพื่อทั้งนี้เปนการประชาสัมพันธโครงการ STI Corner
และใหผูรับบริการไดมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของ
STI Corner โดยกิจกรรมดังกลาวมีผูรวมสงผลงานเขา
ประกวดทั้งสิ้น จํานวน 37 ผลงาน
2. โครงการ STI CAMP “นักดาราศาสตรรุนเยาว”
เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม สร า งความตระหนั ก ทางด า น
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหแกเยาวชน โดย
มีจํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 30 คน
3. การใหบริการสื่อตาง ๆ ภายใน STI Corner
เพื่ อ เป น ช อ งทางในการเผยแพร ข  อ มู ล ข า วสารด า น
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ใหกับสาธารณชน
ในพื้นที่
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การผลิตขยายศัตรูธรรมชาติควบคุมเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง
กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดดําเนินงานโครงการการจัดการเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง
ป 2554 ซึ่งในโครงการดังกลาวมีกิจกรรมการสนับสนุนการผลิตขยายและปลอยแมลงศัตรูธรรมชาติควบคุมเพลี้ย
แปงมันสําปะหลังจํานวน 2 ชนิด คือ แมลงชางปกใส (Plesiochrysa ramburi) และแตนเบียน อะนาจีรัส โลเปซี
(Anagyrus lopezi) กรมสงเสริมการเกษตร ไดขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใหผลิตขยายพันธุ
แตนเบียน จํานวน 1.3 ลานตัว และปลอยสูพื้นที่ รวมทั้งใหความรูแกศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
และจังหวัดใกลเคียง
ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน (มิถุนายน 2554 – กันยายน 2554) ดวยความลาชาของการไดรับงบประมาณ จึงได
ขอขยายระยะเวลาจนถึงปงบประมาณ 2555
งบประมาณ 2.015 ลานบาท (ตัวละ 1.55 บาท)
ผลการดําเนินงาน: จัดวางระบบการผลิตแตนเบียนเรียบรอยแลว อยูระหวางการผลิตใหไดปริมาณตามเปาหมาย

1

4
1 จัดนิทรรศการการใชแตนเบียนควบคุมเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง
2 แตนเบียน Anagyrus lopezi
3 เพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพู Phenacoccus manihoti

2

6
5
4 เพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพูเลี้ยงบนฝกทอง
5 หองเพาะเลี้ยงแตนเบียนเปนปริมาณมาก
6 สงแตนเบียนใหศูนยบริหารศัตรูพืช นครราชสีมา กรมสงเสริมการเกษตร

จัดนิทรรศการการใชแตนเบียนควบคุมเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง ในงานเกษตรสุรนารี
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3

อ.ดร. รุจ มรกต ใหความรูแกเกษตรกร
ของศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานทับมา อําเภอสีคิ้ว นครราชสีมา

โครงการการเพิ่มศักยภาพการปลูกหมอนเลี้ยงไหม
และการผลิตเสนไหมใหไดมาตรฐาน
ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2554 กลุม
จังหวัดนครชัยบุรินทร คณะกรรมการนโยบายการบริหาร
งานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ไดรวมกันกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑไหม ยุทธศาสตรสําคัญใน
การที่สรางอาชีพและรายไดใหแกประชาชนในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร
และบุรีรัมย) มีการพัฒนาไหมตั้งแตตนนํ้าไปถึงปลายนํ้า
ผลิตภัณฑชุมชนจากไหมมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในตลาด
มีมาตรฐานในระดับหนึ่ง และสามารถ สรางรายไดใหกับ
กลุมผูผลิตในกลุมจังหวัดไดอยางดี
สํ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด นครราชสี ม า ได ใ ห
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเทคโนธานี เปนที่
ปรึกษาดําเนินโครงการการเพิ่มศักยภาพการปลูกหมอน
เลี้ยงไหมและการผลิตเสนไหมใหไดมาตรฐาน
ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน
(กันยายน 2553 – ธันวาคม 2553) และขยายเวลา
ถึง กันยายน 2554
งบประมาณ 1 ลานบาท
ผลการดําเนินงาน : ดําเนินการไดบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย

นอกจากนี้ สํ า นั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด
นครราชสีมา ไดใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย
เทคโนธานี ดําเนินงานใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกในการ
พัฒนาคุณภาพดานการผลิตเสนไหมใหไดมาตรฐาน ภายใต
โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพด า นการผลิ ต ให ไ ด ม าตรฐาน
ประกอบดวย 3 กิจกรรม คือ (1) จัดตั้งศูนยทดสอบ
คุณภาพสีและคุณสมบัตติ า งๆ ของผาไหม (2) ศึกษาพัฒนา
กระบวนการ Finishing และตกแตงผา และถายทอดสู
ผูผลิตและวิจัย พัฒนากระบวนการถักผาไหม (3) พัฒนา
ผลิตภัณฑและออกแบบสินคาโดยการใชโจทยและขอมูล
ทางการตลาดจากผูซื้อ
ระยะเวลาโครงการ 8 เดือน
(ตุลาคม 2553 – พฤษภาคม 2554)
งบประมาณ 0.8 ลานบาท
ผลการดําเนินงาน : ดําเนินการไดบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย
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โครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการคลินกิ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ดําเนินงานโดยเทคโนธานี เปนหนึ่งในเครือขายคลินิก
เทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
ไดเขารวมเปนเครือขายตั้งแตปง บประมาณ 2547 และได
รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในการดําเนินกิจกรรมในปงบประมาณ
2554 จํานวน 2 โครงการ ไดแก
1. โครงการบริการใหคําปรึกษาและบริการขอมูล
โดยมีจาํ นวนผูร บั คําปรึกษาทางเทคโนโลยี จํานวน 216 ราย
คะแนนความพึงพอใจรวมเทากับ 92.29 จํานวนผูร บั บริการ
ขอมูลทุกชองทาง จํานวน 823 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.) กิจกรรมการจัดอบรมและใหบริการคําปรึกษา
จํานวน 6 ครั้ง ประกอบดวย
- หลักสูตร“การผลิตและการใชปยุ อินทรีย
ชีวภาพ”จํานวน 1 ครั้ง
- หลักสูตร “เทคนิคการใชแหนแดงและปุย
อินทรียชีวภาพในการปลูกขาวตนเดี่ยว
แบบประณีตระบบ มทส” จํานวน1 ครั้ง
- หลักสูตร “การจัดการระบบนํ้าเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร(ออย มันสําปะหลัง
ยางพารา ฯลฯ)” จํานวน 2 ครั้ง
- หลักสูตร “หลักการเพิม่ มูลคาและผลผลิต
ทางการเกษตร (ขาว, ผัก ฯลฯ)” จํานวน
1 ครั้ง
2.) กิจกรรมการลงพื้นที่ใหคําปรึกษาเรื่องการ
จัดทําแปลงนาสาธิตการปลูกขาวตนเดี่ยวระบบ มทส
จํานวน 1 จุด และใหบริการคําปรึกษาเรื่อง การทําเกษตร
อินทรีย จํานวน 1 จุด
3.) กิจกรรมการออกบูธนิทรรศการ พรอมให
บริ ก ารคํ า ปรึ ก ษาและประชาสั ม พั น ธ จํ า นวน 4 ครั้ ง
ประกอบดวย รวมออกบูธนิทรรศการและออกราน Green
Shop ในงานเกษตรแฟรโคราชประจําป 2554 ณ บริเวณ
บานสวนเกาะทิพย ต.บานเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมางาน
เปดบานฟารมยามลมหนาวประจําป 2554 ณ ฟารม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ในงานเฉลิมพระชนพรรษา
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ ศูนยเรียนรูปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คายสุรนารี
และงาน Go green Go organic >>รักษเรา...รักษโลก ในงาน
เกษตรแหงชาติประจําป 2554 ณ บริเวณหนาเซเวน อาคาร
สุรพัฒน 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. โครงการถายทอดเทคโนโลยีเรือ่ ง “เทคนิคการใช
แหนแดงและปุยอินทรียชีวภาพในการปลูกขาวตนเดี่ยว
ระบบ มทส. (Azolla& BOF-System of Rice
Intensification : SRI) ซึ่งมีกลุมเปาหมายที่เขารวม
โครงการทั้งสิ้นจํานวน 123 คน คะแนนความพึงพอใจ
รอยละ 84.85 โดยกิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแก การลงพื้น
ที่จัดทําแผนรวมกับกลุมเปาหมาย การจัดอบรมใหความรู
เรื่อง “การใชแหนแดงและปุยอินทรียชีวภาพในการปลูก
ขาวตนเดี่ยวระบบ มทส ” รวมถึงการลงพื้นที่ใหคําปรึกษา
ยังพื้นที่การทํานาของกลุมเปาหมาย โดยมีผูเชี่ยวชาญคือ
ศาสตราจารย (เกียรติคุณ) ดร.นันทกร บุญเกิด อาจารย
พิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สํานักวิชาเทคโนโลยี
การเกษตร และนายสถาพร ซอนสุข หัวหนาโครงการเกษตร
เพือ่ สุขภาพ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

โครงการหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โครงการหมู  บ  า นแม ข  า ยวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี เปนหนึง่ ในโครงการของกระทรวงวิทยาศาสตร
ที่ จ ะนํ า วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ก ระจายสู  ชุ ม ชน
สามารถนํา ว และ ท ไปพัฒนาและตอยอดใหเกิดอาชีพที่
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและอาชีพอื่นๆ ในชุมชนเพื่อ
สรางงาน สรางเงิน และสรางคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และ
ดําเนินงานไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน จนสามารถเปน
ตนแบบสําหรับชุมชนอื่นๆ ได และในปงบประมาณ 2554
คลินกิ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ไดรบั การ
สนับสนุนงบประมาณใหดําเนินโครงการหมูบานแมขาย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวนทั้งสิ้น 2 หมูบาน (เปน
โครงการตอเนื่อง 3 ป) ไดแก
1. หมูบานหมี่โคราชอินทรีย บานสวนหอม ตําบล
ตูม อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมาโดยกิจกรรมที่
ดําเนินการในป 2554 ไดแก การประชุมทบทวนความ

ตองการและจัดโครงสรางองคกรเพื่อการปฏิบัติงานและ
ประสานงานการจัดการปจจัยการผลิตเพื่อปรับเปลี่ยนเขา
สูระบบเกษตรอินทรีย การวางแผนการจัดกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศสําหรับกลุมเปาหมายตางๆ การศึกษา
ดูงานกลุม สมาชิกเครือขายตางๆ/กลุม แมขา ยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
2. หมูบานชุดตมยําอินทรีย บานทุงเอื้อง – บาน
กลาง ตําบลบอปลาทอง อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โดยกิจกรรมที่ดําเนินการในป 2554 ไดแก การประชุม
ทบทวนความตองการและจัดโครงสรางองคกรเพื่อการ
ปฏิบตั งิ านและประสานงาน การจัดการปจจัยการผลิตเพือ่
ปรับเปลีย่ นเขาสูร ะบบเกษตรอินทรีย การวางแผนการผลิต
ผักอินทรียอยางตอเนื่อง การจัดคายเกษตรอินทรียแก
นักเรียนในพื้นที่
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โครงการ 32 อําเภอ 32 ดอกเตอร มทส.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ไดตระหนักถึงภารกิจในการปรับแปลง
และถายทอดเทคโนโลยีใหเขาถึงชุมชน
ได ม อบหมายให ฝ  า ยปรั บ แปลงและ
ถายทอดเทคโนโลยี เทคโนธานี ดําเนิน
การโครงการ 32 อําเภอ 32 ดอกเตอร
มทส. ตั้ ง แต กรกฎาคม 2551 ซึ่ ง
การดําเนินกิจกรรมในปงบประมาณ
2554 มีคณาจารย และผูเชี่ยวชาญ
ร ว มลงพื้ น ที่ ได แ ก ศาสตราจารย
(เกี ย รติ คุ ณ ) ดร.นั น ทกร บุ ญ เกิ ด
รองศาสตราจารย ดร.รังสรรค วงศสรรค
รองศาสตราจารย ดร.พงษ ช าญ
ณ ลําปาง ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.สุดชล
วุ  น ประเสริ ฐ ผู  ช  ว ยศาสตราจารย
ด ร . อ า รั ก ษ  ธี ร อํ า พ น ผู  ช  ว ย
ศาสตราจารย ดร.ฐิติพร มะชิโกวา
อาจารย . ดร.รุ จ มรกต อาจารย .
ดร.วิทธวัช โมฬ อาจารย ดร.อมรรัตน
โมฬ อาจารย ดร.สุทิศา เข็มผะกา
คุ ณ สถาพร ซ อ นสุ ข และคุ ณ วั น ดี
ธี ร อํ า พน มี ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรมใน
อําเภอเมืองนครราชสีมา(อบต.สุรนารี)
อ.บั ว ใหญ อ.ป ก ธงชั ย อ.เสิ ง สาง
อ.ครบุรี อ.พิมาย อ.สีคิ้ว อ.โนนสูง
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ลงพื้นที่รับขอมูล/ใหคําปรึกษา และ
นํ า เทคโนโลยี แ ละองค ค วามรู  เ พื่ อ
แกปญหาในพื้นที่โดยมีกิจกรรมดังนี้
การใหคําปรึกษา ในการจั ด
ทําบอแกสชีวภาพ (Biogas) สําหรับ
รายใหม การติ ด ตามผลการจั ด ทํ า
บอแกสชีวภาพ (Biogas) สําหรับบอ
ที่ จั ด ทํ า แล ว เสร็ จ การทดสอบการ
ปลูกทานตะวันพันธุสังเคราะห 473
ในพื้นที่เกษตรกร การทดลองปลูกถั่ว
เขียวในพืน้ ทีห่ ลังการทํานาตามฤดูกาล
ของเกษตรกร การปลูกพืชไมใชดิน :
เทคโนโลยี ท างเลื อ ก(ไฮโดรโปนิ ก ส )
โดยการปลูกพืชกินใบ การใชยิปซั่ม
ในการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพดิ น โดยการ
ทดลองปลู ก พื ช ระยะสั้ น (มะเขื อ
เทศและพริ ก ) การใช ยิ ป ซั่ ม ในการ
ปรับปรุงคุณภาพดินในการปลูกพืชไร
(มันสําปะหลัง) การใหคาํ ปรึกษาปญหา
การเลี้ ย งสุ ก รขุ น ของเกษตรกร
การเลี้ ย งไก พื้ น เมื อ งของเกษตรกร
การนําผลพลอยไดจากบอแกสชีวภาพ
(Biogas) ใช ใ นการปลู ก ผั ก อายุ สั้ น
การจัดการการใหนํ้าในระบบนํ้าหยด
ในการปลูกผักอายุสั้น

การจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลีย่ น
ความรู ประสบการณทางการเกษตร
ในหัวขอ “เรือ่ งหมู หมู เลีย้ งหมูอยางไร
ไมใหจน” ซึง่ เปนผลจากการนําปญหา
ทีไ่ ดรบั ของอาจารยผเู ชีย่ วชาญผูล งพืน้ ที่
โดย รองศาสตราจารย ดร.พงษชาญ
ณ ลําปาง หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิ ต สั ต ว สํ า นั ก วิ ช าเทคโนโลยี
การเกษตร เป น วิ ท ยากรร ว มกั บ
เครือขายจาก อ.บัวใหญ และ อ.สีคิ้ว
โดยจั ด ร ว มกั บ กิ จ กรรมการจั ด งาน
เกษตรแห ง ชาติ ป ระจํ า ป 2554
และ หั ว ข อ “บ อ แก ส ชี ว ภาพ

ขุมทรัพยจากของเหลือ ของเสีย”
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดชล
วุ  น ประเสริ ฐ หั ว หน า สาขาวิ ช า
เทคโนโลยี ก ารผลิ ต พื ช สํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยี ก ารเกษตรเป น อาจารย
ผูเ ชีย่ วชาญในการใหคาํ ปรึกษาการจัดทํา
บ อ แก ส ชี ว ภาพ (Biogas) เป น
วิทยากรรวมกับเครือขายอีก 6 ทาน
ซึ่ ง เป น ผู  ที่ ไ ด จั ด ทํ า บ อ แก ส ชี ว ภาพ
ในพื้นที่ไดแก อ.บัวใหญ อ.ปกธงชัย
อ.โนนสูง และ อ.หนองหงส จ.บุรีรัมย
โดยมีการติดตามผลการใหคําปรึกษา
อยางตอเนื่อง

การจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
หัวขอ “แกสชีวภาพในครัวเรือนและ
การใชของเหลือจากบอแกสเปนปุย
ในระบบเกษตรอินทรีย” ณ องคการ
บริ ห ารส ว นตํ า บลตู ม อ.ป ก ธงชั ย
จ.นครราชสี ม า และ ณ ที่ ว  า การ
อ.หนองหงส จ.บุรีรัมย
การจั ด กิ จ กรรมส ง มอบบ อ
แก ส ชี ว ภาพ (Biogas) ให แ ก
อ ง ค  ก า ร บ ริ ห า ร ส  ว น ตํ า บ ล ตู ม
อ.ปกธงชัย นครราชสีมา อ.โนนสูง
จ.นครราชสี ม า และอ.หนองหงส
จ.บุรีรัมย
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Go green Go organic
คลิ นิ ก เทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
สุรนารี ไดดําเนินการจัดงาน Go green go organic
รวมพลคนหั ว ใจอิ น ทรี ย  “รั ก ษ เ รา...รั ก ษ โ ลก...”
ระหว า งวั น ที่ 31 กรกฏาคม - 6 สิ ง หาคม 2554
ณ บริเวณลานหนาเซเวนอีเลฟเวน อาคารสุรพัฒน 1
เทคโนธานี โดยภายในงานมี ก ารจั ด กิ จ กรรมการ
เสวนาในหัวขอที่เกี่ยวของกับเกษตรอินทรีย การสอน
ทํ า อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ และเชิ ญ กลุ  ม เครื อ ข า ยคลิ นิ ก
เทคโนโลยี มทส. เขารวมในการจัดแสดงและออกราน
จําหนายสินคาอินทรีย สินคาที่อยูในระยะปรับเปลี่ยน
สินคาปลอดภัย สินคาแปรรูปอื่นๆ เปนตน ทั้งนี้โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนใหผูบริโภค สนใจในอาหาร
ที่ มี คุ ณ ภาพได ม าตรฐาน ได ท ราบกระบวนการผลิ ต
ผูผลิตที่เห็นถึงความตั้งใจของสินคาเกษตรที่มีคุณภาพ
และปลอดภัย ซึ่งดีตอสุขภาพสําหรับผูบริโภค รวมทั้ง
การผลิตสินคาเกษตรอินทรียยังสามารถเปนสวนหนึ่งของ
กิจกรรมลดภาวะโลกรอน ลดการใชสารเคมีทางการเกษตร
ซึ่งจะลดการปนเปอนสารเคมีเหลานี้ในสิ่งแวดลอมได
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อุทยานผีเสื้อ
วัตถุประสงค
บริการของอุทยานผีเสื้อเปนงานตอเนื่องจากการ
จัดแสดงนิทรรศการในงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรม
โลกป 2538 (World Tech’95) ที่มีวัตถุประสงคที่จะ
สรางคานิยมและปลูกฝงจิตสํานึกของผูเ ขามาเยีย่ มชม โดย
เฉพาะเยาวชน ในเรือ่ งการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอมอันประกอบ
ดวยความสัมพันธของการมีชีวิตของสัตว พืช และปจจัย
ที่ เ กี่ ย วข อ งในการดํ า รงเผ า พั น ธุ  โ ดยใช ผี เ สื้ อ และแมลง
เปน “สื่อ” หรือ “ตัวแทน” ของสัตวที่อยูในสิ่งแวดลอม
ที่เปลี่ยนแปลง นิทรรศการในอุทยานแสดงถึงประโยชนที่
มนุษยไดรับจากผีเสื้อ เชน ใชเปนอาหาร เปนวัตถุดิบของ
เครื่องนุมหมที่มีคาและอื่นๆ มีพิพิธภัณฑแมลงแสดงถึง
แมลงที่สูญหายไปจากโลก แมลงที่อยูในสนธิสัญญาการ
อนุรักษระหวางประเทศ รวมถึงการกระตุนความคิดของผู
ชมใหมีเหตุผลทางวิทยาศาสตรพรอมๆไปกับการใหความ
บันเทิงผานสารคดีภาพยนตร มีนิทรรศการวิวัฒนาการ
แมลง วงจรชีวิตผีเสื้อ
อุ ท ยานผี เ สื้ อ ยั ง สามารถรองรั บ กิ จ กรรมการจั ด
คาย หรือฐานความรูและหองปฏิบัติการมีชีวิตสําหรับ
นักเรียนในทุกระดับ ตลอดจนการเยี่ยมชมของประชาชน
ที่ตองการการพักผอนพรอมๆ ไปกับการไดรับความรูหรือ
ประสบการณ

ลักษณะการใหบริการ
1. บริการนําชม มีนิทรรศการการแสดง ทั้งภายใน
และภายนอกอุทยานผีเสื้อ โดยมีเจาหนาที่หรืออาจารย
บรรยาย ใหคําแนะนําและตอบคําถาม
2. บริการถายทอดความรูเกี่ยวกับแมลงและผีเสื้อ
โดยจัดโครงการพิเศษแกนักเรียนทุกระดับชั้น
3. รับจัดนิทรรศการ จัดคายวิทยาศาสตร เรือ่ ง แมลง
ผีเสือ้ ธรรมชาติ และสิง่ แวดลอมใหกบั ทุกหนวยงานของรัฐ
สถาบันรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองคกรตางๆ โดยให
บริการการจัด ทั้งในและนอกสถานที่
4. ใหบริการการฝกงาน จัดฝกอบรม และวิทยากร
สําหรับผูท สี่ นใจ เรือ่ งแมลงและสิง่ แวดลอมทุกระดับ รวมทัง้
เปนหองปฏิบัติการยอยสําหรับนักเรียนและนักศึกษา โดย
กลุมอาจารยผูทรงคุณวุฒิ
5. เปนสถานทีพ่ กั ผอนโดยไมคดิ คาบริการและคาผาน
ประตู สําหรับประชาชนทั่วไป
6. จําหนายของของที่ระลึกที่มีตราของอุทยานผีเสื้อ
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ใหผเู ขาเยีย่ มชมไดซอื้ ไว
เปนที่ระลึก เพื่อเปนรายไดของเทคโนธานี มีหลายรูปแบบ
เชน เสื้อยืด รูปผีเสื้อ ของชํารวย ฯลฯ
7. เปดใหบริการวันจันทร-เสาร เวลา 9.00 – 16.30 น.
หยุดวันอาทิตยและวันนักขัตฤกษ ตองการเยี่ยมชมเปน
หมูคณะ กรุณาติดตอลวงหนาเพื่อความสะดวกในการ
ใหบริการ
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กิจกรรมพิเศษ
9. กิจกรรมหนูนอยแตมสี
11. กิจกรรมจิกซอวตอชีวิต
13. กิจกรรมนักสืบหกขา
15. กิจกรรมมัมมี่ผีเสื้อ
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14.
16.
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ใหบริการเยี่ยมชม
1. สารคดีแมลง
2. พิพิธภัณฑแมลง
3. โดมผีเสื้อมีชีวิต
4. โดมผีเสื้อมีชีวิต
5. วงจรชีวิตผีเสื้อ
6. วงจรชีวิตผีเสื้อ
7. การเก็บรักษาแมลง
8. แมลงมีประโยชน-โทษ

กิจกรรมเติมสีแมลงหกขา
กิจกรรมความลับของผีเสื้อ
กิจกรรมแฟนพันธุแทหกขา
กิจกรรมผีเสื้อสัญจร

13
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7

8

9

10

15

16

สรุปผลการดําเนินงาน
1. ใหบริการเยี่ยมชม
ลําดับที่
รายการตัวชี้วัดตามโครงการ/กิจกรรม
1 จํานวนผูเขาเยี่ยมชม
2 ความพึงพอใจของผูเขาเยี่ยมชม
3 จํานวนการเขาเยี่ยมชม

หนวยนับ
คน
ระดับ
ครั้ง

แผน
12,000
4.00
10

ผล
34,465
4.52
122

2. จัดกิจกรรมพิเศษ
ลําดับที่
รายการตัวชี้วัดตามโครงการ/กิจกรรม
หนวยนับ
แผน
ผล
1 จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
คน
2,000
14,548
2 ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
ระดับ
4.00
4.53
3 จํานวนการจัดกิจกรรม
ครั้ง
10
110
4 จํานวนเอกสารความรูเผยแพร
เลม
4
5
5 รายไดจากการขายของที่ระลึก
บาท
50,000
83,980
6 รายไดจากการจัดกิจกรรม
บาท
50,000 517,260
ติดตอสอบถาม
โครงการอุทยานผีเสื้อ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท 044-224850, 082-7565629 โทรสาร 044-224814 www.butterfly@sut.ac.th
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โครงการเมืองจราจรจําลอง
บริษทั โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย
จํากัด รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
เพื่อจัดสรางเมืองจราจรจําลองแหงที่ 3 ขึ้น
เพื่อเปนศูนยกลางในเขตภูมิภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ในการสรางความรู ตลอดจนปลูกฝง
ใหเยาวชนมีจติ สํานึก และตระหนักถึงความ
ปลอดภัยจากการใชรถ ใชถนน ดวยมุงหวัง
วาสถิติของจํานวนอุบัติเหตุทางจราจรจะมี
จํานวนลดลงอยางตอเนื่องในอนาคต
การใหบริการ/จัดกิจกรรม
1. จัดอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎจราจร การใชรถ ใชถนน
อยางถูกตองปลอดภัย ใหกับเยาวชน โรงเรียน สถาบันการศึกษา
ระดับ อนุบาล ประถมศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ
2. บริการจัดกิจกรรมคาย หรือฐานความรูตางๆ เชน วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และกฎจราจร แบบบูรณาการโดย
ถายทอดความรูแบงเปนระดับชั้นตางๆ
3. เปดเปนสถานทีพ่ กั ผอน จัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ ภายใต “ถนนสีขาว
ถนนแหงนํ้าใจ ถนนแหงความปลอดภัย” สําหรับประชาชนทั่วไป
ที่สนใจ
4. จําหนายของที่ระลึกที่มีสัญลักษณของเมืองจราจรจําลองและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใหผูเขาเยี่ยมชมไดซื้อไวเปนของ
ที่ระลึก เชน เสื้อยืด ของชํารวย ฯลฯ
โครงการเมืองจราจรจําลองไดมีผูสนใจเขาเยี่ยมชมทั้งองคกรของ
ภาครัฐและเอกชน เชน กรมการขนสงทางบก, สํานักงานขนสงจังหวัด
เชียงใหม, สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา, สถานีตํารวจในจังหวัด
นครราชสีมา, สถานีตาํ รวจภูธรภาค 4 , องคการบริหารสวนตําบล โรงเรียน
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอื่นๆ ใกลเคียง รวมทั้งสํานักงาน
กิจการนักศึกษาในมหาวิทยาลัย จากการเปดโครงการเมืองจราจรจําลอง
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เปนตนมา ไดมีผูสนใจเยี่ยมชมและเขารวม
กิจกรรมแลวทัง้ สิน้ 19,201 คน ตัง้ แตเดือนสิงหาคม 2553 – กันยายน 2554
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โครงการ สนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน
โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย ศูนย มทส. (โครงการ วมว.)
Science Classroom in University-Affiliated School Project (SciUS)
ความเปนมา
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในฐานะเปน
องคการหลักดานการพัฒนากําลังคน ทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของประเทศไดรเิ ริม่ “โครงการสนับสนุนการจัด
ตัง้ หองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย” ขึน้ เพือ่ เปนกลไกสนับสนุนใหเกิดระบบการ
จัดการศึกษา ที่เอื้อตอการสรางและบมเพาะนักวิจัยดาน
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี จากนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลายทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี โดยเริ่มตนในปการศึกษา 2551 กระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรวมมือกับมหาวิทยาลัย
นํารอง 4 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทรวทิ ยาเขตหาดใหญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ในการจัดทําหลักสูตรสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขึ้น
ในโรงเรียนเครือขาย โดยใชหลักสูตรของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถของนักเรียน โดย
ในปการศึกษา 2553 ไดเพิ่มมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิ ท ยาเขตป ต ตานี เ ข า มาร ว มในโครงการฯ และใน
ป ก ารศึ ก ษา 2554 ได มี ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน มารวม
ดําเนินโครงการเพิ่มอีก 2 แหง ปจจุบันโครงการไดมี
ทั้งสิ้น 7 แหง
วิธีการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดรวมมือกับ
โรงเรี ย นราชสี ม าวิ ท ยาลั ย ในการจั ด การเรี ย นการสอน
และหองเรียนสําหรับนักเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณเปนตนแบบในการจัดการเรียนการสอน
และรับผิดชอบในการรับสมัคร และคัดเลือกนักเรียนใน
รอบแรกใหเหลือจํานวน 100 คน เพือ่ สงตอใหมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี คัดเลือกในรอบที่สองใหเหลือ จํานวน
30 คน เพื่อเขารวมโครงการ โดยรูปแบบของโครงการจะ
มีลักษณะเปนโรงเรียนประจํา นักเรียนที่เขารวมโครงการ
ทุกคนจะตองอยูใ นหอพักทีท่ างมหาวิทยาลัยจัดให และทํา
กิจกรรมตามหลักสูตร โดยมีนกั เรียนรุน แรกเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาแลว
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หลักการของหลักสูตร
1. ครอบคลุ ม หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
2. เป น หลั ก สู ต รที่ เ น น การพั ฒ นานั ก เรี ย นทั้ ง ด า น
วิชาการ สุขอนามัย คุณธรรม จริยธรรม และดาน
ศิลปวัฒนธรรม
3. เนนการจัดหลักสูตรตามความสนใจ ความถนัด
และศักยภาพของนักเรียนเปนรายบุคคล
4. จัดใหมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่หลากหลาย ทั้ง
ภายใน และภายนอกสถานศึกษา
5. เนนใหมที กั ษะ ประสบการณ และการคิดวิเคราะห
ในดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี รวมทั้งการทํา
และนําเสนอโครงงาน

กลุมเปาหมาย
รุนที่
2 (ม.6)
3 (ม.5)
4 (ม.4)
รวม

นักเรียนชาย (คน)
18
19
22
59

นักเรียนหญิง (คน)
12
11
8
31

รวม (คน)
30
30
30
90

ผลงาน
ตารางที่ 1 จํานวนนักเรียนที่เขารวมโครงการ สอวน.
จํานวนนักเรียนที่ผานการคัดเลือก (คน)
ปการศึกษา 2552
ปการศึกษา 2554
ปการศึกษา 2553
สาขาวิชา
คาย คาย *ตัวแทน คาย คาย *ตัวแทน คาย คาย *ตัวแทน
2 ศูนย มทส.
1
2 ศูนย มทส. 1 2 ศูนย มทส. 1
ฟสิกส
17 15
2
18 11
5
23 16
**
เคมี
12 8
1
10 10
5
16 10
**
ชีววิทยา
8
4
2
6 5
4
7
7
**
คณิตศาสตร
2
2
1
3 1
1
1
1
**
คอมพิวเตอร
1
1
0
1 1
2
0
0
**
รวมจํานวน (คน) 40 30
6
38 28
17
47 34
คิดเปนรอยละ 67 75
20
63 74
61
78 57
ขอมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2554
หมายเหตุ * ตัวแทนนักเรียนทีไ่ ดรบั การคัดเลือกจากศูนย มทส. ไปสอบโอลิมปกวิชาการระดับชาติ
** รอประกาศผลการคัดเลือก
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ตารางที่ 2 ผลการเขารวมแขงขันทางวิชาการตางๆ
ลําดับที่

รายการ

ผลการแขงขัน

1.

The 5th International Young Inventors Project Olympiad ประเทศ ไดรับรางวัลเหรียญทอง
GEORGIA ระหวางวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2554
ชื่อโครงงาน Generate and solve Sudoku X using recursion
- นายจักริน ลิ้มวงศยุติ นักเรียนชั้น ม.6
- นางสาวระติมา จันธิมา นักเรียนชั้น ม.6

2.

“กิจกรรม วมว. Forum ครัง้ ที่ 1 โดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร
ณ บานวิทยาศาสตรสิรินธร อุทยานวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
- รางวัลชมเชย สาขาวิชาคณิตศาสตร
- รางวัลชมเชย สาขาวิชาฟสิกส

3.

การแขงขันตอบปญหาดาน IT ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการ “เสนทางสูด วงดาว : บันไดสูน กั พัฒนาซอฟตแวรมอื อาชีพ ปที่ 2”
- ทีมที่ 1 นายจักริน ลิ้มวงศยุติ และนางสาวรติมา จันธิมา
- ทีมที่ 2 นายกษิดิศ เอี่ยมทอง และนายณภัส เข็มทอง

4.

คะแนนรวม 3 สาขา
ตอบปญหาชีววิทยา งานวิชาการจุฬาฯ 54
ไดอนั ดับ 1
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน
1. การแขงขันกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตรระดับภูมิภาคระดับ คะแนนสูงสุดสาขาฟสิกส
มัธยมศึกษาตอนปลาย
- นายภูริณัฐ ติกขะปญโญ
- นายกฤตภาส จงเจริญใจ

5.

โครงการประกวดนวัตกรรมคนไทย “นาวาฝาวิกฤต: Mobility in the ได รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ หนึ่ ง ประเภท
time of flood” จัดโดย สวทช. รวมกับ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) สิ่งประดิษฐท่ีมีความคิดสรางสรรคเปนเลิศ” และ
ณ สวนลุมพินี
เงินรางวัล 50,000 บาท พรอมโลรางวัลเกียรติยศ
ผูเขารวมกิจกรรม : นักเรียนชั้น ม.5
ชื่อผลงาน : “นาวาบรรทุกติดลอพลังงานกังหันนํ้า”

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนรุนที่ 1
รายชื่อคณะ/สํานักวิชา จํานวนนักเรียน (คน)
1. แพทยศาสตร

16

2. ทันตแพทยศาสตร
3. สัตวแพทยศาสตร
4. วิทยาศาสตร
5. วิศวกรรมศาสตร
6. สถาปตยกรรมศาสตร
7. รัฐศาสตร
8. บริหาร

2
1
5
2
2
1
1

รวม

30

92
à·¤â¹¸Ò¹Õ

รายงานประจําป

จํานวนในแตละสถาบัน
มทส(7) มข(6) มหิดล(1) มช(1)
รังสิต(1)
มข(1) มธ(1)
มข(1)
จุฬา(3) มข(2)
มทส(1) มธ(1)
จุฬา(1) มธ(1)
มธ(1)
มธ(1)
มข(10) มทส(8) มธ(5) จุฬา(4)
มหิดล(1) มช(1) รังสิต(1)

ทีมที่ 1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท
พรอมโลรางวัลและเกียรติบัตร
ทีมที่ 2 รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท
พรอมโลรางวัลและเกียรติบัตร

โครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรศึกษา

ในพระอุปถัมภสมเด็จพระพีน่ างเธอเจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.)

เทคโนธานี ร ว มกั บ สํ า นั ก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร
จัดทําโครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิ ท ยาศาสตร ค ณิ ต ศาสตร ศึ ก ษา ภายใต ก ารสนั บ สนุ น
ของมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภสมเด็จ
พระเจาพีน่ างเธอ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเปนองคประธานมูลนิธิ สอวน.
ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ทั่ ว ประเทศที่ มี ค วามสามารถทางวิ ท ยาศาสตร แ ละ
คณิตศาสตร มีโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพทางดาน
ชีววิทยา เคมี ฟสิกส คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร
ตามความถนั ด ทั้ ง ในด า นทฤษฎี แ ละทั ก ษะด า นปฏิ บั ติ
ใหสามารถวิเคราะหและสังเคราะหปญ
 หาทีซ่ บั ซอนได และ
มีความพรอมที่จะเขารับการคัดเลือกไปแขงขันโอลิมปก

วิชาการระหวางประเทศ และเพือ่ ชวยพัฒนาการศึกษาดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและคอมพิวเตอรระดับโรงเรียน
ใหเทียบเทามาตรฐานสากล ซึ่งในปงบประมาณ 2554 นี้
ไดจัดอบรมใหแกนักเรียนในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ
สุรนิ ทร และบุรรี มั ย จํานวน 4 สาขาวิชา คือ ชีววิทยา เคมี
ฟสิกส และคอมพิวเตอร ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. จัดอบรมโอลิมปกวิชาการคาย 1 วันที่ 4 – 15
ตุลาคม 2554 ณ อาคารสุรพัฒน 1 เทคโนธานี และอาคาร
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 มีจํานวน
ผูผานการอบรม 116 คน
2. จัดอบรมโอลิมปกวิชาการคาย 2 วันที่ 14 – 25
มีนาคม 2554 ณ อาคารสุรพัฒน 1 เทคโนธานี และอาคาร
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 มีจํานวน
ผูผานการอบรม 64 คน
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โครงการคายวิชาการตาง ๆ
การพัฒนาเยาวชนที่เปนอนาคตของประเทศใหมี
ความรูแ ละความเขาใจในวิชาการทุกแขนงและมีพฒ
ั นาการ
ในการศึกษาหาความรูตามศักยภาพของแตละคนมีความ
สําคัญอยางยิ่งในอนาคตที่เมื่อเติบโตเปนผูใหญรวมถึง
เยาวชน ที่มีความสามารถพิเศษในดานตาง ๆ ใหไดรับ
การพัฒนาและฝกฝนใหถูกทาง และสามารถปรับตัวเพื่อ
อยูร ว มกันในสังคมอยางมีความสุข โครงการศูนยการเรียนรู
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ของชุมชน เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รวมกับหนวยงานตางๆ เชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 (จังหวัดชัยภูมิ) สํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต31 (จั ง หวั ด นครราชสี ม า)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัด
บุรีรัมย) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
(จั ง หวั ด สุ ริ น ทร ) โรงเรี ย นราชสี ม าวิ ท ยาลั ย โรงเรี ย น
สุรธรรมพิทักษ โรงเรียนปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย โรงเรียนชัยภูมิ
ภั ก ดี ชุ ม พล โรงเรี ย นศรี ข รภู มิ พิ สั ย โรงเรี ย นสั ง ขะ
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร โรงเรียน
กาฬสิ น ธุ  พิ ท ยาสรรพ โรงเรี ย นนวมิ น ทร ท ราชิ นู ทิ ศ
บดิ น ทรเดชา และโรงเรี ย นอื่ น ๆ จั ด ค า ยวิ ช าการให
กั บ นั ก เรี ย น รวม 49 ค า ย มี ผู  ร  ว มกิ จ กรรม จํ า นวน
4,038 คน ความพึ ง พอใจ ระดั บ 4.42 ชื่ อ กิ จ กรรม
คายวิชาการไดแก
- คายโอลิมปกวิชาการ
- คายพัฒนาปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
- คายพัฒนาผูเ รียนทางดานวิชาการวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร
- คายสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพดานคณิตศาสตร
- คาย Open House (Engineering Alert #1)
- คายพี่สานฝน...ปนความรู...สูนอง

หนวยบริการงานแปลและลาม
(Translation and Interpretation Unit)
วัตถุประสงค
ใหบริการแปลเอกสาร ลาม แกบุคคลทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย และจัดหลักสูตรอบรมดาน
ภาษาตางประเทศและการแปลและลาม เพือ่ เปนหนวยงาน
เผยแพรความรูดานการแปลและลาม ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนลางและพื้นที่ใกลเคียงจังหวัดนครราชสีมา
ลักษณะการใหบริการ
1. ใหบริการแปลเอกสารตางๆ สําหรับบุคคล
และหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เชน
เอกสารสัญญา เอกสารกฎหมาย เอกสารราชการ สูติบัตร
ทะเบียนบาน วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร เอกสารเนื้อหา
ทัว่ ไป ใบปลิว แผนพับประชาสัมพันธ หนาเว็บไซต เอกสาร
วิชาการเฉพาะดาน เชน วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร
ศิลปศาสตร เปนตน โดยบริการงานแปลครอบคลุมภาษา
ตางๆ เชน ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส จีน เยอรมัน ญี่ปุน ฮินดี
และภาษาอื่นๆ ตามความตองการของผูขอรับบริการ
2. ใหบริการแปลและประทับตรารับรองงานแปล
สําหรับเอกสารสําคัญทางราชการ
3. ให บ ริ ก ารล า ม ในที่ ป ระชุ ม นานาชาติ งาน
พิธีการ ลามติดตามตัว
4. จัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับภาษาตางประเทศ
และดานการแปลและลาม เพื่อเปนแหลงเผยแพรความรู
ดานการแปลและลาม สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนลางและจังหวัดใกลเคียง หลักสูตรอบรมที่ไดดําเนิน
การแลวเสร็จ ไดแก
- หลักสูตรอบรมลามเบื้องตน
- หลักสูตรภาษาจีนเบื้องตน
- หลักสูตรการแปลและเขียนหนังสือราชการเปน
ภาษาอังกฤษ
- หลักสูตรพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ
ดวยเทคนิคการฝกแบบลาม
5. ใหบริการโครงการคลินิกภาษาเพื่อเปนทาง
เลือกแกผูตองการขอรับคําปรึกษาภาษาอังกฤษ หรือ
ตองการอบรมภาษาตางประเทศกลุมยอย สําหรับการ
ฝกอบรมภาษาตางประเทศเฉพาะดาน เชน เพื่อสอบวัด
ระดับความรูภาษาอังกฤษดวยขอสอบ TOEIC, TOEFL,
หรือการนําเสนอผลงานในที่ประชุมเปนภาษาอังกฤษใน
ปงบประมาณ 2554 โครงการไดจัดอบรม รวมทั้งสิ้น 5
หลักสูตร
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การใหบริการงานแปล ลาม และกิจกรรมการอบรม ในรอบปงบประมาณ 2554
ลําดับที่
1
2
3

รายการตัวชี้วัดตามโครงการ/กิจกรรม
จํานวนชิ้นงานที่รับบริการแปลและลาม
จํานวนผูเขารวมอบรมสัมมนาเพื่อการแปลและลาม
ความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมสัมมนาการแปลและลาม

หนวยนับ
ชิ้นงาน
คน
ระดับ

รวมทั้งป
แผน ผล
70 166
80 102
4 4.23

หนวยบริการงานแปลและลาม
วันเวลาการใหบริการ วันจันทร - ศุกร เวลา 08.30 - 16.30 น. หยุดวันเสาร อาทิตย และวันนักขัตฤกษ
ติดตอ : โครงการหนวยบริการงานแปลและลาม เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาคารสุรพัฒน 1 เลขที่ 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท : 0-4422-4839 โทรสาร 0-4422-4814
เว็บไซตโครงการ : http://technopolis.sut.ac.th/tiu
www.facebook.com/tiusut
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หนวยบริการทางหองปฏิบัติการ
(Laboratory Service Unit, LSU)
หนวยบริการทางหองปฏิบตั กิ าร เปนความรวมมือ
ระหวางเทคโนธานี และศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการทางหอง
ปฎิบัติการ แกผูรับบริการใหไดรับการบริการที่สะดวก
รวดเร็ ว มี คุ ณ ภาพได ม าตรฐาน รองรั บ ความต อ งการ
ในการใชบริการตางๆ ทางหองปฏิบัติการที่เพิ่มมากขึ้น
ทัง้ จากหนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอกโดยเฉพาะ

ภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน การใชบริการครอบคลุม
การใชเครื่องมือวิเคราะหและบริการวิเคราะห - ทดสอบ
ดานตางๆ เชน วิเคราะหทางเคมี วิเคราะหนํ้า ทดสอบทาง
กายภาพ วิเคราะหทางจุลชีววิทยาและจําหนายไนโตรเจน
เหลว เปนตน ซึ่งมีผูรับบริการแบงเปนหนวยงานภายใน
รอยละ 46 และหนวยงานภายนอกรอยละ 54 มีผลการ
ดําเนินงานสูงกวาแผนในทุกกิจกรรมตามตัวชี้วัด

ตารางที่ 1 แสดงผลการดําเนินงานเทียบกับแผนตามตัวชี้วัด
ลําดับที่
1

รายการตัวชี้วัดตามกิจกรรม

หนวยนับ แผน

ผล

การใหบริการทางหองปฏิบัติการ
1.1 จํานวนครั้งในการใหบริการทางหองปฏิบัติการ
ครั้ง 3,000 3,088
1.2 มูลคาในการใหบริการทางหองปฏิบัติการ
ลานบาท 8.0 10.35
1.3 รายไดจากการใหบริการทางหองปฏิบัติการ
ลานบาท 4.5 5.44
1.4 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ระดับ 3.7 4.03

เทียบกับแผน
(รอยละ)
103
129
121
109

การใหบริการตางๆ ทางหองปฏิบัติการ
การวิเคราะหทางจุลชีววิทยา

รูปที่ 1. แสดงสัดสวนประเภทของผูรับบริการ

การวิเคราะหทางเคมี

การตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้า
กลองจุลทรรศนอีเล็คตรอน (EM)

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หนวยบริการทางหองปฏิบัติการ
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท 0-4422-33-13-4 โทรสาร 0-4422-3313
http://cste.sut.ac.th/iad
E-mail: iad@sut.ac.th GPS: 14O52’39.5” N 102O1’1.2” E
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โครงการความรวมมือทางวิชาการ
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
เทคโนธานี รวมกับวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแกน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี จํานวน 2 หลักสูตร ของมหาวิทยาลัย
ขอนแกนภายใตโครงการความรวมมือกับกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น รับนักศึกษารุนแรก ปการศึกษา 2551
เปนบุคลากรจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) โดย
ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ตลอดหลักสูตร 3 ป จํานวน 120 หนวยกิต
เรียนเฉพาะวันเสารและวันอาทิตย หลักสูตรดังกลาวมี
วัตถุประสงคเพือ่ มุง เนนพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท.
โดยมีพธิ ลี งนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวาง มข.-มทส. ในวันที่ 18 เมษายน 2551 และมีการ
จัดการเรียนการสอนตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม 2551 จนถึง
วันที่ 30 เมษายน 2554 ไดแก
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1) หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาการจัดการงานชาง
และผังเมือง มีผูเขาเรียนจํานวน 44 คน ซึ่งมาจาก
อปท. จํานวน 36 แหง และมีการเรียนการสอน
ทั้งหมด 38 รายวิชา โดยมีอาจารยภายใน มทส.
จํานวน 22 คน และจากภายนอก จํานวน 9 คน
นักศึกษาจบหลักสูตรทั้งสิ้น 44 คน
2) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการ
จัดการการคลัง มีผเู ขาเรียนจํานวน 32 คน ซึง่ มาจาก
อปท. จํานวน 25 แหง และมีการเรียนการสอน
ทั้งหมด 39 รายวิชา โดยมีอาจารยภายใน มทส.
จํานวน 18 คน และอาจารยจากภายนอก จํานวน
3 คน นักศึกษาจบหลักสูตรทั้งสิ้น 28 คน
ตามหลั ก สู ต รกํ า หนดให มี ก ารปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ
ศึกษา เพื่อใหผูเรียนพัฒนาการทํางานในหนวยงานไดดี
ยิง่ ขึน้ ดังนัน้ รวมทัง้ 2 หลักสูตร มีผรู บั บริการ 76 คน ไดรบั
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.29 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)

โครงการฝกอบรมบุคลากรดานอุตสาหกรรม
เทคโนธานี ไดจัดทําโครงการฝกอบรมหลักสูตร
ตางๆ ที่เปนที่สนใจใหแกบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ซึ่ง
ในรอบปทผี่ า นมา ไดจดั การฝกอบรมขึน้ ทัง้ หมด 4 หลักสูตร
มีผผู า นการฝกอบรม จํานวน 59 คน ไดรบั คะแนนความพึง
พอใจเฉลี่ย 4.36 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) ดังนี้

หลักสูตร
หนวยงานที่รวมมือ
1. การหมักไวนผลไม (เชิงทฤษฎี)
2. การหมักไวนผลไม (เชิงปฏิบัติการ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
3. อบรมการผลิตนํ้าองุน นํ้าผลไม และไวน
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส.
4. การนําเถาจากโรงงานอุตสาหกรรมมาใชในงานคอนกรีต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มทส.
(การผลิตคอนกรีตมวลเบาระบบ CLC)

โครงการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
เทคโนธานี รวมกับ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย สํานักวิชาแพทยศาสตร ไดรบั การขึน้ ทะเบียนเปน
หนวยฝกอบรมเจาหนาทีค่ วามปลอดภัยในการทํางาน ตาม
หลักสูตรของกรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน ทะเบียนเลขที่ จป.50 – 053 โดยมีวัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการทํางาน กฎหมายความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
การคนหาอันตรายและการปองกันและควบคุมอันตราย
จากการทํางาน
2. สามารถประยุกตใชความรูที่ไดรับจากการฝก
อบรมในการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางาน

ตามบทบาทหนาที่เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ในสถานประกอบการ
3. สามารถนํ า เอาเทคโนโลยี ไ ปใช ง านเพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพใหกับตัวเองและหนวยงาน ทําใหการทํางาน
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเต็มศักยภาพ
มีหลักสูตรที่นาสนใจ เชน หลักสูตรเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางาน ระดับวิชาชีพ หลักสูตรเจาหนาที่
ความปลอดภั ย ในการทํ า งาน ระดั บ หั ว หน า งาน และ
หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ซึง่ ในรอบปทผี่ า นมาจัดอบรม
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางานทั้งสิ้น 1 ครั้ง มีผูรับบริการ 19 คน
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โครงการพัฒนานักซอฟตแวรและผูใชงานซอฟตแวร
ฝายบริการวิชาการ เทคโนธานี ไดรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรตางๆ จํานวน 9 หลักสูตร จัดใหมีการอบรมทั้งหมด 23 ครั้ง มี
ผูผานการฝกอบรม จํานวน 1,811 คน ไดรับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.35 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) ดังนี้
หลักสูตร
1. การใชงาน SUT Linux เบื้องตน
2. การสรางแอนิเมชั่นดวยเทคนิค Stop Motion
(Young Animation Camp 2011)
3. การสรางระบบจัดการเรียนการสอนดวยโปรแกรม Moodle
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หนวยงานที่รวมมือ
- ชมรม SUT Linux & Networking มทส.
- โรงเรียนประถมศึกษา 5 แหง ในพื้นที่เขต ต.ทุงอรุณ อ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา ไดแก โรงเรียนบานโคงกระโดน โรงเรียนบานดอนเกตุ
โรงเรียนบานโนนปอแดง โรงเรียนบานปอพราน
- โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา

หลักสูตร
4. การใชงานระบบสอบออนไลนเคลื่อนที่จาก มทส. รุน 1-2/54
การใชงานระบบสอบออนไลนเคลื่อนที่จาก มทส. รุน 3/54
การใชงานระบบสอบออนไลนเคลื่อนที่จาก มทส. รุน 4/54
การใชงานระบบสอบออนไลนเคลื่อนที่จาก มทส. รุน 5/54
การใชงานระบบสอบออนไลนเคลื่อนที่จาก มทส. รุน 6/54
การใชงานระบบสอบออนไลนเคลื่อนที่จาก มทส. รุน 7-8/54
การใชงานระบบสอบออนไลนเคลื่อนที่จาก มทส. รุน 9/54
การใชงานระบบสอบออนไลนเคลื่อนที่จาก มทส. รุน 10/54
การใชงานระบบสอบออนไลนเคลื่อนที่จาก มทส. รุน 11/54
การใชงานระบบสอบออนไลนเคลื่อนที่จาก มทส. รุน 12/54
หลักสูตร

หนวยงานที่รวมมือ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 - 7
โรงเรียนวังจันทรวิทยา จังหวัดระยอง
โรงเรียนบานสวน (จั่นอนุสรณ) จังหวัดชลบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1
โรงเรียนบานตาก (ประชารัฐวิทยาคาร) จังหวัดตาก
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร/หนวยวิจัยพัฒนาโอเพนซอสร มทส.
หนวยงานที่รวมมือ

5. การใชงานและจัดทําสื่ออิเล็คทรอนิกสเบื้องตน รุน 1 - 2/54
สวนประชาสัมพันธ มทส. และโรงเรียนบานบุ (ประชารัฐพัฒนา)
6. การสรางงานนําเสนอดวยโปรแกรม Power Point รุน 1 - 2/54 จังหวัดนครราชสีมา
7. ผูดูแลระบบลินุกซเซิรฟเวอร (e-Training)
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มทส.
และหนวยวิจัยและพัฒนาโอเพนซอสร มทส.
8. การใชงาน SUT Structor เพื่อการวิเคราะหโครงสราง ฯ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มทส.
9. การใชงานโปรแกรม Excel เพื่องานบริหารการผลิต รุน 1-2/54 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มทส.
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โครงการฝกอบรมดานการศึกษาและการเรียนการสอน
ฝายบริการวิชาการ เทคโนธานี ไดจดั กิจกรรมการ
ฝกอบรม/สัมมนาดานการศึกษา และการเรียนการสอน
จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก
1) หลักสูตร “หลักเกณฑการเลื่อนวิทยฐานะ
และเทคนิคการทําผลงานวิชาการ” ซึ่งจัดใหกับ บุคลากร
ทางการศึกษาที่สนใจในการทําผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
โดยการอบรมจัดทัง้ สิน้ 7 ครัง้ มีผรู บั บริการ 176 คน ไดรบั
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.49 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)
2) หลักสูตร “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน” ซึ่งจัดใหกับ บุคลากรทางการศึกษาที่สนใจโดยการ
อบรมจัดทั้งสิ้น 1 ครั้ง มีผูรับบริการ 130 คน ไดรับคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.14 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)
3) โครงการส ง เสริ ม ความรู  ด  า นภาษาอั ง กฤษ
วิชาการ “ติวเขม เติมเต็มความรู” ใหกับนักเรียนระดับ
ประถมและมัธยมศึกษาในโรงเรียนเขตพื้นที่ใกลเคียง โดย
กิจกรรมดังกลาวจัดขึ้นทั้งสิ้น 2 ครั้ง มีผูรับบริการ 214 คน
ไดรับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.34 คะแนน (เต็ม
5 คะแนน)
4) โครงการฝ ก อบรม หลั ก สู ต ร “การใช ง าน
โอเพนซอรสเบือ้ งตนสําหรับเยาวชน” ใหกบั นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาโรงเรียนบุญวัฒนา จํานวน 85 คน ไดรบั คะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.43 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)
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โครงการฝกอบรมดานระบบคุณภาพและการจัดการ
เทคโนธานี และศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดรวมกันจัดฝกอบรมดาน
ระบบมาตรฐาน จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรการจัด
ทําระบบบริหารคุณภาพและการตีความ ISO9001:2008
และหลั ก สู ต รการจั ด ทํ า ระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม
ISO14001:2004 ให แ ก นั ก ศึ ก ษา สหกิ จ ศึ ก ษา ของ
มหาวิทยาลัย กอนออกไปปฏิบตั งิ าน ณ สถานประกอบการ
ซึ่ง ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 เปนระบบ
คุณภาพและการจัดการที่นิยมกันแพรหลายในปจจุบัน
ทั้งในดานอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมบริการ
ดังนั้น การเริ่มทําความเขาใจกับระบบบริหารคุณภาพและ
การจัดการ เพื่อใหทราบถึงประโยชนที่ไดรับจากระบบ
บริ ห ารคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน และระบบการจั ด การ
สิ่งแวดลอม กอนที่จะนําไปประยุกตใชในองคกรตางๆ

จึ ง เป น สิ่ ง สํ า คั ญ ซึ่ ง ในรอบป ที่ ผ  า นมาจั ด อบรม ISO
9001:2008 จํานวน 3 ครัง้ และ ISO 14001:2004 จํานวน 4 ครัง้
รวมจัดอบรมทั้งหมด 7 ครั้ง มีผูรับบริการรวม 691 คน
ไดรับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.03 คะแนน (เต็ม
5 คะแนน)

นอกจากนี้ เทคโนธานี รวมกับ ศูนยสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ ไดจดั การสัมมนาเพือ่ พัฒนาทักษะบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัย ขึ้นจํานวน 2 หลักสูตร คือ เทคนิคการ
สัมภาษณในงานอาชีพ และการบริหารงานคุณภาพในสถาน
ประกอบการ โดยทั้งสองหลักสูตรมีนักศึกษาสหกิจศึกษา
เขารวมการสัมมนาทัง้ หมด จํานวน 1,121 คน ไดรบั คะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.05 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)
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โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
และบุตรหลานบุคลากร มทส.
เทคโนธานี ร ว มกั บ และส ว นการเจ า หน า ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดจัดการฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากรของ มทส. 3 หลักสูตร ไดแก
1. หลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
“English for International Communication” ซึ่งได
รับความรวมมือจาก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สํานักวิชา
เทคโนโลยีสังคม ใหความอนุเคราะหวิทยากรบรรยาย
สําหรับการฝกอบรมใน 2 ระดับ คือ Pre-Intermediate
และ Intermediate จํานวนผูเขาอบรม 39 คน ไดรับ
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.31 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)
2. หลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคม
การทํางาน” จัดขึน้ 2 ครัง้ จํานวนผูเ ขาอบรม 75 คน ไดรบั
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.07 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)
3. หลักสูตรการกําหนดสมรรถนะ จํานวนผูเขา
อบรม 49 คน ไดรับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.15
คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)
รวมการจัดอบรมเพือ่ พัฒนาบุคลากร มทส. 5 ครัง้
จํานวนผูเขาอบรม 163 คน ไดรับคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.18 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)
เทคโนธานี รวมกับสวนการเจาหนาที่ จัดโครงการ
คายแหงการเรียนรู (Learning Camp) ขึน้ เพือ่ ให บุตร - หลาน
บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ไดใชเวลาวางในชวงปดภาคเรียน
ทํากิจกรรมที่เปนประโยชนโดยกิจกรรม จัดขึ้นทั้งหมด
4 ชวง ๆ ที่ 1 ระหวางวันที่ 14 มีนาคม ถึง 12 พฤษภาคม 2554
จํานวนบุตรหลานที่เขากิจกรรม จํานวน 140 คน ไดรับ
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.52 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)
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ศูนยสอบวัดระดับความรู TOEIC
เทคโนธานี รวมกับ ศูนยสอบ TOEIC เซ็นเตอร
ฟอร โ ปรเฟสชั่ น แนลแอสเซสเม น ท (ประเทศไทย)
Center for Professional Assessment (Thailand)
ดํ า เนิ น การจั ด สอบวั ด ระดั บ ความรู  “TOEIC” ให กั บ
นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร และผู  ส นใจทั่ ว ไป ที่ ต  อ งการเพิ่ ม
ทั ก ษะความรู  แ ละเตรี ย มความพร อ มเพื่ อ ประเมิ น
ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ ซึ่ ง ในรอบป ที่ ผ  า นมาจั ด สอบวั ด
ระดั บ ความรู  ทั้ ง สิ้ น 4 ครั้ ง มี ผู  รั บ บริ ก าร 281 คน
ได รั บ คะแนนความพึ ง พอใจเฉลี่ ย 4.14 คะแนน
(เต็ม 5 คะแนน)
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โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.)
ดวยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไดทบทวนตัวบงชี้และ
เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน พ.ศ. 2553 ใหม ที่ มี ค วาม
สอดคล อ งกั บ บริ บ ทและมาตรฐาน
เกีย่ วกับการอุดมศึกษาทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ซึ่งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไดเห็นชอบใหสถาบัน
อุดมศึกษานําไปใชในการดําเนินการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป
และเพื่ อ เป น การเตรี ย มการรองรั บ
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การเปลี่ยนแปลงดังกลาว สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพฒ
ั นา
หลักสูตรฝกอบรมผูประเมินคุณภาพ
ภายในขึน้ และสงเสริมใหเครือขายการ
พัฒนาอุดมศึกษา 9 เครือขายของ สกอ.
เขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการ
พัฒนาผูป ระเมินคุณภาพทีม่ มี าตรฐาน
ใหกบั สมาชิกเครือขายแทน สกอ. จึงได
มอบหมายใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุ ร นารี ใ นฐานะแม ข  า ยเครื อ ข า ย
อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง ประกอบดวยสมาชิกเครือ
ขาย 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา บุรรี มั ย

สุรินทร และศรีสะเกษ เปนหนวยฝก
อบรมผู  ป ระเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายในของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา และมอบหมายใหเทคโนธานี
เปนหนวยจัดฝกอบรมหลักสูตรดังกลาว
โดยโครงการศูนยการเรียนรูข องชุมชน
ไดดําเนินการจัดการอบรม ในป 2554
จํานวน 2 หลักสูตร 5 รุน ดังนี้
- การฝกอบรมผูประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา หลักสูตร 1
(สําหรับผูท มี่ ปี ระสบการณประเมิน)
จํานวน 1 รุน ผูเขาอบรม 131 คน
ระดับความพึงพอใจ 4.25
- การฝกอบรมผูประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา หลักสูตร 2
(สํ า หรั บ ผู  ที่ ไ ม มี ป ระสบการณ
ประเมิน) จํานวน 4 รุน ผูเ ขาอบรม
165 คน ระดับความพึงพอใจ 4.30

โครงการอบรมพัฒนาผูประเมินภายนอก ตามเกณฑ
ขอบ 3 (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ของสํานักงานรับ
รองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน)
ดวยสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(องคการมหาชน) หรือ สมศ.รวมกับ
เทคโนธานี ในฐานะเป น หน ว ยฝ ก
อบรมและสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งาน
ของ สมศ. มาอยางตอเนือ่ งจัดโครงการ
อบรมพั ฒ นาผู ป ระเมิ น ผู ป ระเมิ น
ภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงคเพื่อใหผูประเมินภายนอก
มีทัศนคติที่ดีตอการประเมินคุณภาพ
ภายนอกมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง
ชัดเจนในเรื่องมาตรฐาน ตัวบงชี้ และ

เกณฑ ก ารพิ จ ารณาในการประเมิ น
คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม และ
สามารถทําหนาที่ผูประเมินไดอยาง
แมนยํา โปรงใสและเปนกัลยาณมิตร
อย า งแท จ ริ ง และได จั ด การอบรม
ผูป ระเมินภายนอกการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
รุนที่ 3 ป 2554 ประจําภาคตะวันออก
เฉียงเหนือขึ้น เมื่อวันที่ 4 – 6 เมษายน
2554 ณ อาคารสุรพัฒน 2 เทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีผูเขา
รวมอบรมทัง้ สิน้ จํานวน 761 คนระดับ
ความพึงพอใจ 4.10

โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมรับการประเมิน
รอบ 3 จาก สมศ.(กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม)
เทคโนธานี รวมกับสํานักงาน
พระพุ ท ธศาสนา ได จั ด ทํ า โครงการ
อบรมผูประเมินคุณภาพภายในสถาน
ศึกษา ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ใหแก
กลุม โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม กลุม ที่ 11
ซึง่ ประกอบไปดวยเครือขาย 5 จังหวัด
ไดแก นครราชสีมา บุรีรัมย ชัยภูมิ
สุรินทร และศรีสะเกษ วัตถุประสงค
เพื่อสรางความเขาใจใหแกบุคลากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษาใหรับ
ทราบถึงมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑ
การพิจารณาในการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสามที่เปลี่ยนแปลงจาก
สมศ. และสามารถเตรียมความพรอม
ของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมิน
รอบ 3 จาก สมศ. โดยโครงการศูนย
การเรียนรูของชุมชน เทคโนธานี ได
ดํ า เนิ น การจั ด การอบรมหลั ก สู ต ร
โครงการอบรมผูป ระเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ในป 2554 จํานวน 2 รุน ผูเขาอบรม
ทัง้ สิน้ 326 รูป/คน ระดับความพึงพอใจ
4.00
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ สนองพระราชดําริ
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ในป พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ไดดาํ เนิน “โครงการอาสาสมัครรักษปา พัฒนาสิง่ แวดลอม
พรอมใจเทิดไทองคราชา ครั้งที่ 5” โดยความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี และ บริษทั โตโยตา
มอเตอรประเทศไทย จํากัด ณ พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีบริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย
จํากัด จึงไดรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปลูก
ปานิเวศ ( Eco Forest) ซึ่งเปนการปลูกปาอยางยั่งยืนโดย
การประยุกตแนวคิดของ ศ.ดร.อาคิระ มิยาวากิ โดยมุง
เนนไปที่การใชพันธุไมดั้งเดิมของแตละพื้นที่ ซึ่งสามารถ
ชวยรนระยะเวลาการเจริญเติบโตเปนปานิเวศใหเร็วขึน้ นับ
สิบเทา และใหความสําคัญเรื่องการบริการจัดการหลังการ
ปลูกปา โดยใชความรูท างวิชาการรวมกับประสบการณและ
การเอาใจใสของชุมชนเพื่อใหตนกลาสามารถเติบโตเปน
ปานิเวศไดสมบูรณสูงสุดในระยะเวลาอันสั้น
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วัตถุประสงคโครงการ
1. เพื่อถวายแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ตามแนวพระราชดําริและเปนการสนองพระราช
เสาวนีย สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ
ในเรื่องการอนุรักษปาและสิ่งแวดลอม
2. เพื่อสรางจิตสํานึกใหชุมชนเห็นความสําคัญของ
ปาและการอนุรักษสิ่งแวดลอม ใหชุมชนและปา
อยูรวมกันอยางยั่งยืน
3. เปนการอนุรกั ษพนั ธุไ มทอ งถิน่ ภาคอีสานเพือ่ เปน
แหลงเรียนรู
4. เปนหนึ่งในแนวทางการลดผลกระทบจากภาวะ
โลกรอน

โครงการความรับผิดชอบตอสังคมดานงานบริการวิชาการ
โครงการศูนยการเรียนรูข องชุมชนไดรบั เงินสนับสนุน
จากมหาวิ ท ยาลั ย ให ดํ า เนิ น โครงการ/กิ จ กรรมบริ ก าร
วิชาการแกสงั คมในปงบประมาณ 2554 จํานวน 3 โครงการ
ไดแก โครงการศูนยการเรียนรูข องชุมชน และโครงการศูนย
นันทนาการเพื่อการเรียนรู (Edutainment Center) และ
โครงการอนุรกั ษพนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งแตละโครงการแบง
กิจกรรมไดดังนี้
1. โครงการศูนยการเรียนรูของชุมชน มี 3 กิจกรรม
ดังนี้
1.1 คายวิชาการทางดานวิทยาศาสตร
1.2 คายพี่สานฝน ปนความรู สูนอง
1.3 คาย Open House
2. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- โครงการเปดอุทยานการเรียนรูส วนพฤกษศาสตร
20 ป มทส. กิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 20 ป
3. โครงการศูนยนันทนาการเพื่อการเรียนรู
- กิ จ กรรมการให บ ริ ก ารอิ น เตอร เ น็ ต และ
คอมพิวเตอรแกผูสนใจ ณ หางสรรพสินคา
เดอะมอลลนครราชสีมา
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ผลของการติดตามตรวจสอบและประเมินผล เทคโนธานี
การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพตองคํานึงถึง
หลักการวางแผนดําเนินงาน การดําเนินงาน การติดตาม
ตรวจสอบประเมินผล ตลอดจนการวางแผนปรับปรุงและ
ดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยอาศัยกลไกของ
การติดตามตรวจสอบและประเมินผล ซึง่ เปนสวนหนึง่ ของ
กระบวนการบริหารงาน
จากปงบประมาณ 2553 เปนตนมา การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลเริม่ มีบทบาทสําคัญตอกระบวนการบริหาร
ภายในหนวยงาน ซึง่ จะเปนการสะทอนภาพการดําเนินงาน
ใหทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงาน
ตางๆ อยูใ นระดับทีเ่ หมาะสมหรือสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบันมากนอยเพียงใด

นอกจากนี้ งานติดตามตรวจสอบและประเมินผล
ไดดําเนินการตามบริบทของเนื้อหาหลักของการติดตาม
ประเมินผลงาน ระดับฝาย/โครงการ จํานวน 2 ครั้งตอ
ปงบประมาณ (ครึง่ ปแรกและครึง่ ปหลังของปงบประมาณ)
จะเปนการติดตามผลงานเทียบกับแผนปฏิบัติการตาม
ตัวชี้วัด ตามแหลงเงินงบประมาณที่ไดรับสนับสนุนจาก
หนวยงานภายนอก (ประเภทเงินวิสาหกิจ) และเกณฑ
มาตรฐานการติดตามประเมินผลงานอางอิงเกณฑมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษา คัดเลือกเพียงบางขอเหมาะสม
ตอสภาพการดําเนินงานภายในหนวยงาน โดยมีตัวชี้วัด
ปงบประมาณ 2554 จํานวน 9 ตัวชี้วัด ไดจัดวางใหเขากับ
ระบบสมดุล 4 มิติมุมมอง (BSC) ประกอบดวย
1. ดานผูรับบริการ
2. ดานกระบวนการภายใน
3. ดานการเงินและงบประมาณ
4. ดานนวัตกรรมและการเรียนรู
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สรุปผลการติดตามประเมินผลงานระดับฝาย/โครงการ
ประจําปงบประมาณ 2554 ดังนี้
ก) รอบครึ่งปแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)
การติดตามผลงานระดับฝาย/โครงการเปรียบเทียบ
กับแผนปฏิบตั กิ ารตามตัวชีว้ ดั ผลสําเร็จ ณ วันที่ 31 มีนาคม
2554 ผลดําเนินงานสรุป ดังนี้
1. ผลการดําเนินงานภาพรวม สวนใหญสามารถ
ดําเนินงานไดมากกวารอยละ 50 หรือตามแผนปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัดผลงานที่กําหนดไวเมื่อตนป ยกเวนมีเพียง
จํานวน 2 โครงการ ไดแกโครงการบริการวิชาการแก
ชุมชน และโครงการสวนพฤกษศาสตร ที่มีผลดําเนินงาน
ไมถึงรอยละ 50 ซึ่งตามแผนงานไดมุงเนนการดําเนินงาน
ของโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจาก
มหาวิทยาลัย
2. การใช จ  า ยเงิ น งบประมาณ เป น ไปตามแผน
งบประมาณทีว่ างไวแตมเี พียง 3 โครงการ (โครงการพัฒนา
นักซอฟตแวร โครงการหองเรียนวิทยาศาสตร และโครงการ
คลินิกเทคโนโลยี) เทานั้น ตองระมัดระวังการใชจายเงิน
งบประมาณ เนือ่ งจากอยูร ะหวางดําเนินการติดตามเรงรัด
การรับเงินงบประมาณเขาหนวยงาน เพือ่ มิใหประสบปญหา
ขาดแคลนสภาพคลองทางการเงินได
ข) รอบครึง่ ปหลัง (1 เมษายน 2554 – 30 กันยายน 2554)
ผลการติดตามประเมินผลงานระดับฝาย/โครงการ ดังนี้
1) ดานผูรับบริการ
พบวาการใหบริการตอผูรับบริการอยูในระดับ
ดีมากขึ้นไปสะทอนผลงานการใหบริการอยางมีคุณภาพ
แตอยางไรก็ตามควรตองคํานึงถึงหรือการไดรับพัฒนา
กระบวนการของระบบการใหบริการอยางตอเนื่องเพื่อ
เปนการเพิ่มความเชื่อมั่นตอผูรับบริการ เชน ความรวดเร็ว
ของระบบการใหบริการ การลดขั้นตอนของเอกสาร การ
สงมอบงานทันตามเวลา การไดรับประโยชนหรือการตอบ
สนองตรงกับความตองการของผูรับบริการ
2) ดานกระบวนการภายใน
พบวาความสําเร็จของผลงานเมื่อเทียบกับแผน
เปาหมายตามตัวชีว้ ดั ผลงานโดยการเทียบเปนอัตรารอยละ
ในสวนของเงินงบประมาณวิสาหกิจ สวนใหญอยูในระดับ

ดีมาก แสดงใหเห็นวางานภารกิจสวนใหญเปนตามแผนงาน
ที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ แตอยางไรก็ตามควรมีการ
กําหนดคากลางเพือ่ ใชเปนเกณฑมาตรฐาน (Benchmarking)
ในการเปรียบเทียบเกณฑตัวชี้วัดผลงานแตละโครงการ
หรื อ กิ จ กรรมใดควรที่ จ ะได รั บ การปรั บ ปรุ ง ให ม ากขึ้ น
เพียงใดในแตละชวงปงบประมาณไดอยางชัดเจนขึ้น
จากการประเมิ น ผลงานในกลุ  ม งานปรั บ แปลง
ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ระดับคะแนนอยูในเกณฑ
พอใช กลุม งานบริการวิชาการมีระดับคะแนนอยูใ นเกณฑดี
และงานบริ ห ารจั ด การสํ า นั ก งานผู  อํ า นวยการมี ร ะดั บ
คะแนนในเกณฑดีมาก พบวามีเพียงบางฝาย/โครงการ
ไมไดรับการมุงเนนเรื่องของกระบวนการภายในฝาย/
โครงการ โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง
ควบคุมภายใน และการบริหารจัดการองคความรู จากความ
เขาใจวาเปนงานระดับหนวยงาน ดังนั้นในระดับกลุมงาน
จึงยังไมไดนําไปปรับใชในกระบวนการขั้นตอนการทํางาน
ในระดับฝาย/โครงการเทาที่ควร
3. ดานการเงินและงบประมาณ
3.1 การใชจายเงินงบประมาณวิสาหกิจ
จากการประเมินผลงานในกลุมงานปรับแปลง
ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ไดระดับคะแนนอยูใ นเกณฑ
พอใช กลุมงานบริการวิชาการมีระดับคะแนนอยูในเกณฑ
ดีมาก แตอยางไรก็ตามกลับพบวาผลดําเนินงานในกลุม
งานปรับแปลงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีอยูในระดับ
ดีมาก และไดดําเนินการตามแผนงานเกณฑตัวชี้วัดผลงาน
อยางครบถวน หนวยงานควรพิจารณาถึงความสัมพันธของ
สัดสวนระหวางผลดําเนินงานกับการใชจา ยเงินงบประมาณ
ควบคูกันและอยูในปริมาณที่เหมาะสมเพียงใด ควรจัดหา
มาตรการการเรงรัดใชจายเงินงบประมาณวิสาหกิจให
มากขึ้น หรือมีแผนปฏิทินการปรับปรุงแผนงบประมาณ
รายจายใหเหมาะสมใกลเคียงกับสถานการณปจจุบัน

3.2 การรับเงินรายไดจากหนวยงานภายนอก
จากการประเมินผลงานในกลุม งานบริการวิชาการได
ระดับคะแนนในเกณฑพอใช เพือ่ มิใหผลการใชจา ยมากกวา
การรับเงินรายไดเขามา และหนวยงานควรทบทวนนโยบาย
การบริหารงบประมาณไดรับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ในการดําเนินงานบริการวิชาการตอบสนองนโยบายการ
ใหเปนที่พึ่งของสังคมหรือชุมชนโดยรอบ หรือการปรับ
นโยบายการบริหารจัดการงบประมาณเงินวิสาหกิจภายใน
หนวยงาน ในกรณีที่ฝาย/โครงการใดสามารถพึ่งพาตนเอง
ไดใหมุงเนนกิจกรรมเงินรายไดรับจากหนวยงานภายนอก
ใหมากขึน้ ทัง้ นี้ เพือ่ ใหเกิดความสมดุลและเปนการสงเสริม
เกื้อกูลระหวางกันภายในกลุมงานบริการวิชาการ
สวนกลุม งานปรับแปลงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
ไดระดับคะแนนอยูในเกณฑดีมากซึ่งอาจตองคํานึงถึง
โครงการใดทีม่ รี ะยะเวลาดําเนินการตอเนือ่ งหลายป สงผล
ตอการผูกพันงบประมาณขามป อาจทําใหการบริหารงบ
ประมาณมีภาระผูกพันตอรายงานงบการเงินเทคโนธานี
ประจําปงบประมาณ 2554
4) ดานนวัตกรรมและการเรียนรู
ฝ า ย/โครงการต า งให ค วามสํ า คั ญ เห็ น ถึ ง คุ ณ ค า
ประโยชนที่ไดจากเครื่องมือระบบสารสนเทศในการชวย
ดําเนินงานไดรับความสะดวกไมเพิ่มภาระตนทุนคาใชจาย
ซึ่งหนวยงานควรจัดหามาตรการในการสงเสริมใหมีการ
ใชงานดวยระบบสารสนเทศใหครอบคลุมทุกภาระงาน
ไมวา จะเปนเรือ่ งการประชุมผานสือ่ อิเลคทรอนิกส หรือการ
เร ง รั ด พั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล ลู ก ค า หรื อ ผู  เชี่ ย วชาญ
ทุกฝาย/โครงการตางใหความสําคัญเรื่องการอบรมความรู
กับบุคลากรภายใน แตอยางไรก็ตามหนวยงานควรจัดหา
มาตรการสงเสริมเพือ่ การพัฒนาบุคลากรใหเปนระบบมาก
ขึน้ ไมวา จะเปนทางตรงหรือทางออมก็ตาม กลาวคือ การนํา
ผลที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงานนํามา
จัดหาแนวทางใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให
เกิดทักษะวิชาชีพชํานาญงานตามกรอบของแนวทางเสน
ทางความกาวหนาของอาชีพมหาวิทยาลัยวางไว การสราง
ขวัญกําลังใจใหกับบุคลากรทุกระดับ ดวยกิจกรรมหรือ
สวัสดิการตางๆ อยางเทาเทียมกัน ตลอดจนการทําให
บุคลากรในหนวยงานเกิดความสุขกับการทํางาน (Happy
Work Place) ชวยใหเสริมสรางจิตสํานึกทีด่ ใี หมคี วามรูส กึ
ผูกพันกับองคกร
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กิจกรรมงานบุคคล

กิจกรรมตอนรับปหม 2554
ณ สุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สืบทอดประเพณีสงกรานต ป 2554
ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
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ศึกษาดูงานระบบบริหารคุณภาพและกิจกรรม 5 ส วันที่ 15 กุมภาพันธ 2554
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และบริษัทกรุงเทพผลิตภัณฑอาหาร จํากัด

115
TECHNOPOLIS

Annual report

สัมมนาบุคลากรเทคโนธานี ประจําป 2554 วันที่ 4-6 กุมภาพันธ 2554
ณ สวนไทรโยครีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี
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อบรมบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 วันที่ 4-5 มีนาคม 2554
ณ บานดินรีสอรท อ.วังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมปลูกปานิเวศ (Eco-Forest) วันที่ 9 มิถุนายน 2554
ณ หนาอาคารสุรพัฒน 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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กิจกรรมบริการวิชาการ
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กิจกรรมงานปรับแปลง ถายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี
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¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹Í×è¹
งานบริการวิชาการแกสังคม
ลําดับ
ที่

หนวยงาน

กิจกรรม/โครงการ

1

วิทยาลัยการปกครองสวนทองถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแกน

- โครงการความรวมมือทางวิชาการ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

2

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร

- โครงการพัฒนานักซอฟตแวร/ผูใชงานซอฟตแวร
- โครงการฝกอบรมดานระบบคุณภาพและการจัดการ
- โครงการฝกอบรมบุคลากรดานอุตสาหกรรม

3

สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

- โครงการคายภาษาอังกฤษวิชาการ “ติวเขม เติมเต็มความรู”
- โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ สําหรับบุคลากร มทส.

4

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

- โครงการฝกอบรมบุคลากรดานอุตสาหกรรม

5

สํานักวิชาแพทยศาสตร

- โครงการคายภาษาอังกฤษวิชาการ “ติวเขม เติมเต็มความรู”
- โครงการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน

6

สวนการเจาหนาที่

- โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ดานพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคม
การทํางาน
- โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ดานการกําหนดสมรรถนะ
- โครงการคายแหงการเรียนรู สําหรับลูก-หลานบุคลากร มทส.

7

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

- โครงการอบรมดานระบบคุณภาพและการจัดการ
- สัมมนาทักษะบัณฑิต “เทคนิคการสัมภาษณในงานอาชีพ”
- สัมมนาทักษะบัณฑิต “การบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ”

8

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

- โครงการวิจัยพัฒนาตอยอดระบบสอบออนไลน และระบบคลังขอสอบ
มาตรฐานกลาง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

9

โรงเรียนบุญวัฒนา

- โครงการวิจัยพัฒนาโอเพนซอรสเพื่อสงเสริมการเรียนรู

10

ศูนยสอบ TOEIC เซ็นเตอรฟอรโปรเฟส - ดําเนินการจัดสอบวัดระดับความรู TOEIC
ชั่นแนลแอสเซสเมนท (ประเทศไทย)

124
à·¤â¹¸Ò¹Õ

รายงานประจําป

งานปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ลําดับ
ที่

หนวยงาน

กิจกรรม/โครงการ

1

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม
สวทช.
ไทย (iTAP)

2

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการรับรองโครงการวิจยั ประสานงานและรวมประชาสัมพันธโครงการใหกบั กลุม ลูกคา
และพัฒนา (RDC), สวทช.
ของ iTAP

3

โครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมภาค ประสานงานและรวมประชาสัมพันธโครงการใหกบั กลุม ลูกคา
เอกชน (CD), สวทช.
ของ iTAP

4

สถาบันตางๆ ที่เปนเครือขายของ iTAP

5

หนวยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
Suranaree University of Technology Business สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
Incubator : SUTBI
สมาคมหนวยบมเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตรไทย
(Thai-BISPA)
สมาคมสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมไทย (สสวท.)
ธนาคารพัฒนาพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
สาขานครราชสีมา (SMEs Bank)
สถาบันเครือขายหนวยบมเพาะวิสาหกิจทั่วประเทศ จํานวน
36 แหง
ศูนยสาธิตและพัฒนาอาชีพดานซอฟตแวร (Korat Software
Park)
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค 6 จังหวัดนครราชสีมา

6

สถาบันตางๆ ทีเ่ ปนเครือขายของหนวยบมเพาะวิสาหกิจ ประสานงานรวมกับเครือขายหนวยบมเพาะวิสาหกิจ
สกอ.
ในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 36 สถาบัน

7

สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา

8

SIPA, Software Park, Esaan Software Park, สํานักงาน Korat Software Park
จังหวัดนครราชสีมา,สภาอุตสาหกรรม,อุตสาหกรรม
จังหวัด

ประสานงานรวมกับโครงการ iTAP จํานวน 9 เครือขาย

โครงการ 32 อําเภอ 32 ดอกเตอร มทส.
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ลําดับ
ที่

หนวยงาน

กิจกรรม/โครงการ

9

สํานักงานจังหวัดนครราชสีมารวมกับ UBI ในจังหวัด การบมเพาะผูประกอบการดาน ICT
นครราชสีมา 4 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี,
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า, มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา, มหาวิทยาลัย
วงษชวลิตกุล, วิทยาลัยนครราชสีมา)

10

อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Suranaree University of Technology Science สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สวทช.)
กรมสงเสริมการสงออก
Park : SUTSP
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.)
อุทยานวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
(Thailand Science Park)
เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย
(Software Park Thailand)
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ
(องคการมหาชน) (SIPA)
ศูนยประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร

11

กรมทรัพยสินทางปญญา

ประสานงานและการดําเนินงานเกีย่ วกับทรัพยสนิ ทางปญญา

12

สํานักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี TLO

ประสานงานความรวมมือดานการบริหารจัดการทรัพยสิน
ทางปญญา

13

สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร โครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และเทคโนโลยี

14

สํ า นั ก ส ง เสริ ม และถ า ยทอดเทคโนโลยี กระทรวง โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี :
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

15

สถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่เปนเครือขายของคลินิก ประสานงานความรวมมือกับเครือขายคลินิกเทคโนโลยี
เทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มีจํานวน 110 เครือขาย

16

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.)

17

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประสานงานและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ SME
(สสว.)

18

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค 6 จ.นครราชสีมา และ ประสานความร ว มมื อ ในการประชาสั ม พั น ธ ลู ก ค า และ
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
หลักสูตรอบรมสําหรับผูประกอบการ

19

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ประสานงานความรวมมือการประชาสัมพันธโครงการ
(SUT-UBI)
จ.นครราชสีมา
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ประสานงานและแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ งาน
นวัตกรรมและการขอรับการสนับสนุน

ลําดับ
ที่

หนวยงาน

กิจกรรม/โครงการ

20

ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช.

ประสานงานดานการบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (SP-SUT)

21

สมาคมสงเสริมทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศไทย สมั ค รเป น สมาชิ ก ของสมาคมเพื่ อ การรั บ รู ข า วสารด า น
(สสทท.)
ทรัพยสินทางปญญา (SUT- IPMO)

22

เครือขายการผลิตและการตลาดผักอินทรียท งั้ ภายในและ ประสานงานความรวมมือดานการตลาดผักอินทรีย และ
ภายนอกจังหวัดนครราชสีมา
จัดงาน go green go organic

23

มู ล นิ ธิ ส ถาบั น พั ฒ นามั น สํ า ปะหลั ง แห ง ประเทศไทย รวมจัดทําแปลงทดสอบเพิ่มผลผลิต และเปนอนุกรรมการ
ในพระบรมราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คณะทํางานเพิ่มผลผลิต
สยามบรมราชกุมารี

24

สํ า นั ก งานโครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ ง โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มาจากพระราชดํ า ริ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สยามบรมราชกุมารี

25

กรมวิ ช าการเกษตร, ศู น ย บ ริ ห ารศั ต รู พื ช จั ง หวั ด รวมทําแปลงทดสอบ การกําจัดเพลี้ยแปงในมันสําปะหลัง
นครราชสีมา, สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา,
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร, ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

26

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด มหาชน

รวมจัดทําแปลงทดลองทดสอบปุย

27

องคการบริหารสวนตําบลสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ความรวมมือในการอบรมการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง

28

บริษัท สงวนวงษ จํากัด

รวมจัดอบรม ทําแปลงทดสอบเพิ่มผลผลิต

29

ศูนยสงเสริมสภาอุตสาหกรรมภาค 6, สภาอุตสาหกรรม รวมจัดทําคลัสเตอรมันสําปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
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ศึกษาดูงานสวนผีเสื้อและโลกแมลง

ศึกษาดูงานวิธีการดําเนินงานบมเพาะวิสาหกิจ

ศึกษาดูงานกวางเจาเทรดแฟร Home Textile China

แนวทางการปรับคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร

ศิลปะการเปนพิธีกร

จุดประกายงานวิจัยสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย

กลยุทธการขายเพื่อเพิ่มลูกคาใหม

Sales Strategy for Increasing New Customer

2

3

4

5

6

7

8

9

20 พ.ค. 2554
27 มิ.ย. 2554
18-22 ก.ค. 2554

12 การพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล

13 Capacity Building Program for Business Incubation
Managers

28-29 เม.ย. 2554

28 เม.ย. 2554

28 เม.ย. 2554

27 เม.ย. 2554

25-26 เม.ย. 2554

24 เม.ย. 2554

18-21 มี.ค. 2554

28 ก.พ.-6 มี.ค. 2554

7-9 ก.พ. 2554

16-17 ธ.ค. 2553

วัน/เดือน/ป

11 Technology Commercialization : Strategic Views from
the Overseas Experts

10 เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม

“Function Food by Micro Thermics Systems”

หลักสูตร/กิจกรรม

1

ลําดับ

พนักงานอบรม/สัมมนา รวมกับหนวยงานตางๆ

§Ò¹ºØ¤¤Å

PSG STBP, Coimbatore, India

สุรสัมมนาคาร

โรงแรมสยามซิตี้ กทม.

โรงแรมเค ยู โฮม ม.เกษตรศาสตร

โรงแรม Swissotel Le concorde

โรงแรม Swissotel Le concorde

โรงแรมรามาการเดนส กทม.

โรงแรมเค ยู โฮม ม.เกษตรศาสตร

โรงแรมดารินโฮเทล เขาใหญ

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สวนผีเสื้อและโลกแมลง จ.ภูเก็ต

โรงแรมมาแจสติกส จ.สุรินทร

สถานที่

2

1

2

1

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร

สวนการเจาหนาที่

สนง.คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ (กทม.)

บจก.ศูนยพัฒนากลยุทธทางธุรกิจ

บจก.ศูนยพัฒนากลยุทธทางธุรกิจ

3
2

สนง.พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการ
มหาชน)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ (กทม.)

กรมทรัพยสินทางปญญา

ฝายปรับแปลงและถายทอดเทคโนโลยี

หนวยจัดการทรัพยสินทางปญญาและถายทอด
เทคโนโลยี ม.เชียงใหม

โครงการอุทยานผีเสื้อ

HA Research

หนวยงานที่จัด

4

4

1

2

1

3

1

บุลากรมี
สวนรวม/คน
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10-15 ก.ย. 2554
10,17-18 ก.ย. 2554

18 การพัฒนานักวิชาการ เพื่อบูรณาการดานการสงเสริมการผลิต
เสนไหมใหมีคุณภาพมาตรฐาน

19 ผูดูแลระบบ ERP administrator

เทคนิคการเขียนขาวประชาสัมพันธ

กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรูภายในเทคโนธานี

การสัมมนาและศึกษาดูงานของผูบ ริหารและพนักงาน เทคโนธานี
ประจําปงบประมาณ 2554

2

3

หลักสูตร/กิจกรรม

1

ลําดับ

4-6 ก.พ. 2554

2 ก.พ. 2554

1-2 ธ.ค. 2553

วัน/เดือน/ป

2-3 ก.ย. 2554

17 หลักการเจรจาและการรางสัญญาซื้อขายระหวางประเทศ

การจัดอบรม/สัมมนาใหแกพนักงานเทคโนธานี

1 ก.ย. 2554

16 การสรางภาพถายมิติใหมยุคดิจิตัล

22-25 ส.ค. 2554

15 ศึกษาดูงานการเพิ่มขีดความสามารถดานเกษตรอินทรียของ
ผูประกอบการไทย

วัน/เดือน/ป
27-28 ก.ค. 2554

หลักสูตร/กิจกรรม

14 หลักการเจรจาและการรางสัญญาเพื่อประโยชนเชิงพาณิชยใน
ทรัพยสินทางปญญา

ลําดับ

สวนไทรโยค รีสอรท
จังหวัดกาญจนบุรี

เทคโนธานี มทส.

เทคโนธานี มทส.

สถานที่

โรงแรมเวียนนาการเดนท ฯ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

โรงแรมมณเฑียร กทม.

หองปฏิบตั กิ ารสารสนเทศพืน้ ฐาน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

โรงแรมมณเฑียร กทม.

สถานที่

58 คน

75 คน

20 คน

บุลากรมี
สวนรวม/คน

2

2

2

4

5

2

บุลากรมี
สวนรวม/คน

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกู
(ผูอํานวยการเทคโนธานี)
นางนพคุณ กสานติกุล
(หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการเทคโนธานี)
ดร.อลงกต ยะไวทย
(ที่ปรึกษาระบบคุณภาพรวมเทคโนธานี)

รองศาสตราจารย ดร. สิทธิชัย แสงอาทิตย
(รองอธิการบดีฝายวางแผน)
ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิสิษฐ แววสูงเนิน
(ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ)
นายศราวุธ ปอมสินทรัพย (หัวหนาสวนแผนงาน)
ดร.อลงกต ยะไวทย
(ที่ปรึกษาระบบคุณภาพรวมเทคโนธานี)

รองศาสตราจารย หนึ่งหทัย ขอผลกลาง

วิทยากร/ผูบรรยาย

BKK solution group

ฝายปรับแปลงและถายทอดเทคโนโลยี

ศูนยวิจัยกฎหมายและการพัฒนา
คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ศูนยนวัตกรรมแลเทคโนโลยีการศึกษา

โครงการ iTAP เครือขาย มทส.

ศูนยวิจัยกฎหมายและการพัฒนา
คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หนวยงานที่จัด
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หลักสูตร/กิจกรรม

ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001:2008 ประกัน
คุณภาพการศึกษา 5 ส.)

การทบทวนและจัดทําเอกสารระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001:2008

กลยุทธการพัฒนาตนเองสูความเลิศ เกงคิด เกงคน เกงงาน เกง
ดําเนินชีวิต

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทํางาน

สุดยอดนักประสานงานมืออาชีพ

ลําดับ

4

5

6

7

8

27 มิ.ย. 2554

16-17 มิ.ย. 2554

24 มี.ค. 2554

4-5 มี.ค. 2554

15 ก.พ. 2554

วัน/เดือน/ป

เทคโนธานี มทส.

เทคโนธานี มทส.

เทคโนธานี มทส.

บานดินวังนํ้าเขียว นครราชสีมา

- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
- บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑ
อาหาร จํากัด (CPF)

สถานที่

35 คน

28 คน

29 คน

37 คน

20 คน

บุลากรมี
สวนรวม/คน

อาจารยวิยะดา วรธนานันท

อาจารยประเสริฐ ปริยชาติกุล

วาที่ ร.ต.วิสิษฐ โคตรุโร

อาจารยวรชิต จรรยา

ทีมผูบริหาร/เจาหนาที่ ม. ธุรกิจบัณฑิตย ตัวแทน
ผูบริหารบริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑอาหาร จํากัด

วิทยากร/ผูบรรยาย
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10-15 ก.ย. 2554
10,17-18 ก.ย. 2554

18 การพัฒนานักวิชาการ เพื่อบูรณาการดานการสงเสริมการผลิต
เสนไหมใหมีคุณภาพมาตรฐาน

19 ผูดูแลระบบ ERP administrator

เทคนิคการเขียนขาวประชาสัมพันธ

กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรูภายในเทคโนธานี

การสัมมนาและศึกษาดูงานของผูบ ริหารและพนักงาน เทคโนธานี
ประจําปงบประมาณ 2554

2

3

หลักสูตร/กิจกรรม

1

ลําดับ

4-6 ก.พ. 2554

2 ก.พ. 2554

1-2 ธ.ค. 2553

วัน/เดือน/ป

2-3 ก.ย. 2554

17 หลักการเจรจาและการรางสัญญาซื้อขายระหวางประเทศ

การจัดอบรม/สัมมนาใหแกพนักงานเทคโนธานี

1 ก.ย. 2554

16 การสรางภาพถายมิติใหมยุคดิจิตัล

22-25 ส.ค. 2554

15 ศึกษาดูงานการเพิ่มขีดความสามารถดานเกษตรอินทรียของ
ผูประกอบการไทย

วัน/เดือน/ป
27-28 ก.ค. 2554

หลักสูตร/กิจกรรม

14 หลักการเจรจาและการรางสัญญาเพื่อประโยชนเชิงพาณิชยใน
ทรัพยสินทางปญญา

ลําดับ

สวนไทรโยค รีสอรท
จังหวัดกาญจนบุรี

เทคโนธานี มทส.

เทคโนธานี มทส.

สถานที่

โรงแรมเวียนนาการเดนท ฯ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

โรงแรมมณเฑียร กทม.

หองปฏิบตั กิ ารสารสนเทศพืน้ ฐาน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

โรงแรมมณเฑียร กทม.

สถานที่

58 คน

75 คน

20 คน

บุลากรมี
สวนรวม/คน

2

2

2

4

5

2

บุลากรมี
สวนรวม/คน

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกู
(ผูอํานวยการเทคโนธานี)
นางนพคุณ กสานติกุล
(หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการเทคโนธานี)
ดร.อลงกต ยะไวทย
(ที่ปรึกษาระบบคุณภาพรวมเทคโนธานี)

รองศาสตราจารย ดร. สิทธิชัย แสงอาทิตย
(รองอธิการบดีฝายวางแผน)
ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิสิษฐ แววสูงเนิน
(ผูชวยอธิกรบดีฝายวิชาการ)
นายศราวุธ ปอมสินทรัพย (หัวหนาสวนแผนงาน)
ดร.อลงกต ยะไวทย
(ที่ปรึกษาระบบคุณภาพรวมเทคโนธานี)

รองศาสตราจารย หนึ่งหทัย ขอผลกลาง

วิทยากร/ผูบรรยาย

BKK solution group

ฝายปรับแปลงและถายทอดเทคโนโลยี

ศูนยวิจัยกฎหมายและการพัฒนา
คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ศูนยนวัตกรรมแลเทคโนโลยีการศึกษา

โครงการ iTAP เครือขาย มทส.

ศูนยวิจัยกฎหมายและการพัฒนา
คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หนวยงานที่จัด
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หลักสูตร/กิจกรรม

ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001:2008 ประกัน
คุณภาพการศึกษา 5 ส.)

การทบทวนและจัดทําเอกสารระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001:2008

กลยุทธการพัฒนาตนเองสูความเลิศ เกงคิด เกงคน เกงงาน เกง
ดําเนินชีวิต

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทํางาน

สุดยอดนักประสานงานมืออาชีพ

ลําดับ

4

5

6

7

8

27 มิ.ย. 2554

16-17 มิ.ย. 2554

24 มี.ค. 2554

4-5 มี.ค. 2554

15 ก.พ. 2554

วัน/เดือน/ป

เทคโนธานี มทส.

เทคโนธานี มทส.

เทคโนธานี มทส.

บานดินวังนํ้าเขียว นครราชสีมา

- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
- บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑ
อาหาร จํากัด (CPF)

สถานที่

35 คน

28 คน

29 คน

37 คน

20 คน

บุลากรมี
สวนรวม/คน

อาจารยวิยะดา วรธนานันท

อาจารยประเสริฐ ปริยชาติกุล

วาที่ ร.ต.วิสิษฐ โคตรุโร

อาจารยวรชิต จรรยา

ทีมผูบริหาร/เจาหนาที่ม. ธุรกิจบัณฑิตย ตัวแทน
ผูบริหารบริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑอาหาร จํากัด

วิทยากร/ผูบรรยาย
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หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
รุนที่ 1/54
หลักสูตร หลักเกณฑการเลื่อนวิทยฐานะและเทคนิคการทําผลงานวิชาการ รุนที่ 1/54
จัดสอบวัดระดับความรู TOEIC ครั้งที่ 1/54
หลักสูตร การใชงานและจัดทําสื่ออิเล็คทรอนิกสเบื้องตน รุนที่ 1/54
หลักสูตร การใชงานและจัดทําสื่ออิเล็คทรอนิกสเบื้องตน รุนที่ 2/54
หลักสูตร การสรางงานนําเสนอดวยโปรแกรม Power Point รุนที่ 1/54
หลักสูตร การสรางงานนําเสนอดวยโปรแกรม Power Point รุนที่ 2/54
หลักสูตร การใชงานระบบสอบออนไลนเคลื่อนที่จาก มทส. รุนที่ 1/54
หลักสูตร หลักเกณฑการเลื่อนวิทยฐานะและเทคนิคการทําผลงานวิชาการ รุนที่ 2/54
หลักสูตร การใชงานระบบสอบออนไลนเคลื่อนที่ของ มทส รุนที่ 2/54
หลักสูตร การจัดทําระบบบริหารคุณภาพและการตีความ ISO 9001:2008 รุนที่ 1/54
(e-Training)
หลักสูตร การจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 : 2004 รุนที่ 1/54
หลักสูตร หลักเกณฑการเลื่อนวิทยฐานะและเทคนิคการทําผลงานวิชาการ รุนที่ 3/54
หลักสูตร การจัดทําระบบบริหารคุณภาพและการตีความ ISO 9001:2008 รุนที่ 2/54
(e-Training)
หลักสูตร การใชงาน SUT Linux เบื้องตน
หลักสูตร ผูดูแลระบบลินุกซเซิรฟเวอร (e-Training)

1

15
16

12
13
14

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อโครงการ/หลักสูตร

ลําดับ

ดานการอบรม/ สัมมนา

1 - 2 ต.ค. 2553

วันที่จัดอบรม

22 ม.ค. 2554
17 ม.ค. - 30 เม.ย. 2554

25 - 26 ธ.ค. 2553
18 - 19 ม.ค. 2554
19 ม.ค. - 16 ก.พ. 2554

14 - 15 ต.ค. 2553
27 พ.ย. 2553
1 พ.ย. 2553
2 พ.ย. 2553
3 พ.ย. 2553
4 พ.ย. 2553
26 พ.ย. 2553
16 - 17 ธ.ค. 2553
24 ธ.ค. 2553
18 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2553
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นักศึกษา
บุคคลทั่วไป

นักศึกษา
ครู - อาจารย
นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

บุคลากรทางการศึกษา
นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
ครู - อาจารย
ครู - อาจารย
ครู - อาจารย
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

พนักงานบริษัท ศิลาสากลพัฒนา จํากัด

กลุมเปาหมาย

50
30

25
11
302

15
60
69
70
69
69
49
20
46
39

จํานวน
ผูเขาอบรม
(คน)
19

4.20
4.47

4.01
4.37
-

4.43
4.18
4.41
4.42
4.53
4.52
4.62
4.83
4.30
-

4.44

ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ
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17 หลักสูตร การใชงาน SUT Structor เพื่อการวิเคราะหโครงสราง ฯ
18 สัมมนา ทักษะบัณฑิต เรื่อง เทคนิคการสัมภาษณในงานอาชีพ
19 หลักสูตร การผลิตคอนกรีตมวลเบาระบบ CLC
20 หลักสูตร การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
21 จัดสอบวัดระดับความรู TOEIC ครั้งที่ 2/54
22 หลักสูตร การสรางแอนิเมชั่นดวยเทคนิค Stop Motion
23 English for International Communication Courses (Pre-Intermediate)
24 English for International Communication Courses (Intermediate)
25 หลักสูตร การใชงานโอเพนซอรสเบื้องตนสําหรับเยาวชน
26 โครงการคายแหงการเรียนรู (Learning Camp) ชวงที่ 1
27 หลักสูตร การใชงานโปรแกรม Excel เพื่องานบริหารการผลิต รุนที่ 1/54
28 หลักสูตร การจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 : 2004 รุนที่ 2/54
29 โครงการคายแหงการเรียนรู (Learning Camp) ชวงที่ 2
30 โครงการคายแหงการเรียนรู (Learning Camp) ชวงที่ 3
31 หลักสูตร การสรางระบบจัดการเรียนการสอนดวยโปรแกรมอีเลิรนนิ่ง Moodle
32 โครงการคายแหงการเรียนรู (Learning Camp) ชวงที่ 4
33 หลักสูตร การใชงานระบบสอบออนไลนเคลื่อนที่จาก มทส. รุนที่ 3/54
34 หลักสูตร การใชงานระบบสอบออนไลนเคลื่อนที่จาก มทส. รุนที่ 4/54
35 หลักสูตร การใชงานระบบสอบออนไลนเคลื่อนที่จาก มทส. รุนที่ 5/54
36 หลักสูตร การใชงานระบบสอบออนไลนเคลื่อนที่จาก มทส. รุนที่ 6/54
37 สัมมนา สงเสริมความรูดานวิชาการแกนักเรียน กิจกรรมคายวิชาการ “ติวเขม เติมเต็ม
ความรู” รุนที่ 1/54

ลําดับ
3 - 4 ก.พ. 2554
10 ก.พ. 2554
11 ก.พ. 2554
12 - 13 ก.พ. 2554
26 ก.พ. 2554
26 - 27 ก.พ. 2554
2 มี.ค. - 27 เม.ย. 2554
3 มี.ค. - 26 เม.ย. 2554
12 - 13 มี.ค. 2554
14 - 18 มี.ค. 2554
15 - 16 และ 18 มี.ค. 2554
19 - 20 มี.ค. 2554
21 มี.ค. - 1 เม.ย. 54
4 - 22 เม.ย. 54
4 - 5 เม.ย. 2554
25 เม.ย. - 12 พ.ค. 54
5 - 6 พ.ค. 2554
9 - 10 พ.ค. 2554
11 - 12 พ.ค. 2554
13 - 14 พ.ค. 2554
13 - 14 พ.ค. 2554

วันที่จัดอบรม
เจาหนาที่ อบต.
นักศึกษา
ผูประกอบการทั่วไป
ครู - อาจารย โรงเรียนเมือง นม.
นักศึกษา อาจารย บุคคลทั่วไป
นักเรียนประถมศึกษา
บุคลากร มทส.
บุคลากร มทส.
นักเรียนมัธยมศึกษา
บุตร-หลานบุคลากร
นักศึกษา
นักศึกษา
บุตร-หลานบุคลากร
บุตร-หลานบุคลากร
ครู - อาจารย
บุตร-หลานบุคลากร
ครู - อาจารย
ครู - อาจารย
ครู - อาจารย
ครู - อาจารย
นักเรียน

กลุมเปาหมาย

จํานวน
ผูเขาอบรม
(คน)
13
589
18
130
93
66
19
20
85
44
12
114
50
20
56
26
50
49
42
54
144
4.06
4.08
4.31
4.14
4.01
4.67
4.21
4.42
4.67
3.65
4.33
4.10
3.66
3.39
4.50
3.36
4.29
4.30
4.28
4.33
4.29

ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ
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ชื่อโครงการ/หลักสูตร

วันที่จัดอบรม

กลุมเปาหมาย

38 หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทํางาน รุนที่ 1/54
24 - 25 พ.ค. 2554
บุคลากร มทส.
39 หลักสูตร การใชงานระบบสอบออนไลนเคลื่อนที่จาก มทส. รุนที่ 7/54
19 - 20 พ.ค. 2554
ครู - อาจารย
40 หลักสูตร การใชงานระบบสอบออนไลนเคลื่อนที่จาก มทส. รุนที่ 8/54
21 - 22 พ.ค. 2554
ครู - อาจารย
41 จัดสอบวัดระดับความรู TOEIC ครั้งที่ 3/54
4 มิ.ย. 2554
นักศึกษา,บุคลากร มทส.
42 หลักสูตร หลักเกณฑการเลื่อนวิทยฐานะและเทคนิคการทําผลงานวิชาการ รุนที่ 4/54
6 - 7 มิ.ย. 2554
ครู - อาจารย
43 โครงการความรวมมือทางวิชาการฯ สาขาการจัดการการคลัง
ต.ค. 2551 - มิ.ย. 2554 นักศึกษาวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น
44 โครงการความรวมมือทางวิชาการฯ สาขาการจัดการงานชางและผังเมือง
ต.ค. 2551 - มิ.ย. 2554 นักศึกษาวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น
16 - 17 มิ.ย. 2554
บุคลากร มทส.
45 หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทํางาน รุนที่ 2/54
46 หลักสูตร หลักเกณฑการเลื่อนวิทยฐานะและเทคนิคการทําผลงานวิชาการ รุนที่ 5/54
23 - 24 มิ.ย. 2554
ครู - อาจารย
47 หลักสูตร การใชงานระบบสอบออนไลนเคลื่อนที่จาก มทส. รุนที่ 9/54
24 - 25 มิ.ย. 2554
ครู - อาจารย สพม.11
48 หลักสูตร การจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 : 2004 รุนที่ 3/54
25 - 26 มิ.ย. 2554
นักศึกษา
นักศึกษา
49 หลักสูตร การจัดทําระบบบริหารคุณภาพและการตีความ ISO 9001:2008 รุนที่ 3/54 9 - 29 มิ.ย. 2554
(e-Training)
50 สัมมนา ทักษะบัณฑิต : การบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ
30 มิ.ย. 2554
นักศึกษา
51 หลักสูตร หลักเกณฑการเลื่อนวิทยฐานะและเทคนิคการทําผลงานวิชาการ รุนที่ 6/54
7 - 8 ก.ค. 2554
ครู - อาจารย
52 หลักสูตร การหมักไวนผลไม
7 ก.ค. 2554
พนักงานบริษัท วิลเลจฟารม จํากัด
53 หลักสูตร การผลิตนํ้าองุน นํ้าผลไม และไวน
14 ก.ค. 2554
พนักงานบริษัท วิลเลจฟารม จํากัด
21 - 22 ก.ค. 2554
ครู - อาจารย
54 หลักสูตร หลักเกณฑการเลื่อนวิทยฐานะและเทคนิคการทําผลงานวิชาการ รุนที่ 7/54
55 หลักสูตร การใชงานระบบสอบออนไลนเคลื่อนที่จาก มทส. รุนที่ 10/54
23 - 24 ก.ค. 2554
ครู - อาจารย สพป.พิษณุโลก 1
56 หลักสูตร การใชงาน Excel เพื่องานบริหารการผลิต รุนที่ 2/54
5 ส.ค. 2554
บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
57 หลักสูตร การจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 : 2004 รุนที่ 4/54
6 - 7 ส.ค. 2554
นักศึกษา

ลําดับ
4.15
4.13
4.26
4.22
4.39
4.05
4.53
4.00
4.40
4.01
4.02
3.99
4.01
4.47
4.45
4.50
4.42
4.37
4.02
4.21

532
30
9
25
35
25
11
27

ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ

จํานวน
ผูเขาอบรม
(คน)
50
221
600
53
37
32
44
25
28
93
83
101
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ชื่อโครงการ/หลักสูตร

หลักสูตร การใชงานระบบสอบออนไลนเคลื่อนที่จาก มทส. รุนที่ 11/54
หลักสูตร การกําหนดสมรรถนะ
หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการการหมักไวนผลไม
จัดสอบวัดระดับความรู TOEIC ครั้งที่ 4/54
หลักสูตร การใชงานระบบสอบออนไลนเคลื่อนที่จาก มทส. รุนที่ 12/54
สัมมนาสงเสริมความรูดานวิชาการแกนักเรียน กิจกรรมคายวิชาการ “ติวเขม เติมเต็ม
ความรู” รุนที่ 2/54

ลําดับ

58
59
60
61
62
63

20 - 21 ส.ค. 2554
22 ส.ค. 2554
ส.ค. - ก.ย. 2554
3 ก.ย. 2554
19 - 20 ก.ย. 2554
24 - 25 ก.ย. 2554

วันที่จัดอบรม
ครู - อาจารย ร.ร.บานตากฯ
บุคลากร มทส.
พนักงาน บ.วิลเลจฟารม จํากัด
นักศึกษา/บุคลากร มทส.
ครู - อาจารย
นักเรียน ร.ร.โปงแดงนํ้าฉาสามัคคี

กลุมเปาหมาย

จํานวน
ผูเขาอบรม
(คน)
53
49
7
75
12
70
4.41
4.15
4.20
4.15
4.66
4.39

ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ

137

Annual report

TECHNOPOLIS

13
18
14
4
3
9
17
16
122

ใหบริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมเปดโลกมลง หนูนอยแตมสี เติมสีแมลงหกขา นักสืบหกขา ความลับของผีเสื้อ มัมมี่ผีเสื้อ ฯลฯ 1-31 ธ.ค. 2553

ใหบริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมเปดโลกมลง หนูนอยแตมสี เติมสีแมลงหกขา นักสืบหกขา ความลับของผีเสื้อ มัมมี่ผีเสื้อ ฯลฯ 1-31 ม.ค. 2554

ใหบริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมเปดโลกมลง หนูนอ ยแตมสี เติมสีแมลงหกขา นักสืบหกขา ความลับของผีเสื้อ มัมมี่ผีเสื้อ ฯลฯ 1-28 ก.พ. 2554

ใหบริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมเปดโลกมลง หนูนอยแตมสี เติมสีแมลงหกขา นักสืบหกขา ความลับของผีเสื้อ มัมมี่ผีเสื้อ ฯลฯ 1-31 มี.ค. 2554

ใหบริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมเปดโลกมลง หนูนอยแตมสี เติมสีแมลงหกขา นักสืบหกขา ความลับของผีเสื้อ มัมมี่ผีเสื้อ ฯลฯ 1-30 เม.ย. 2554

ใหบริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมเปดโลกมลง หนูนอยแตมสี เติมสีแมลงหกขา นักสืบหกขา ความลับของผีเสื้อ มัมมี่ผีเสื้อ ฯลฯ 1-31 พ.ค. 2554

ใหบริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมเปดโลกมลง หนูนอยแตมสี เติมสีแมลงหกขา นักสืบหกขา ความลับของผีเสื้อ มัมมี่ผีเสื้อ ฯลฯ 1-30 มิ.ย. 2554

4

5

6

7

8

9

10 ใหบริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมเปดโลกมลง หนูนอยแตมสี เติมสีแมลงหกขา นักสืบหกขา ความลับของผีเสื้อ มัมมี่ผีเสื้อ ฯลฯ 1-31 ก.ค. 2554

11 ใหบริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมเปดโลกมลง หนูนอยแตมสี เติมสีแมลงหกขา นักสืบหกขา ความลับของผีเสื้อ มัมมี่ผีเสื้อ ฯลฯ 1-31 ส.ค. 2554

12 ใหบริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมเปดโลกมลง หนูนอยแตมสี เติมสีแมลงหกขา นักสืบหกขา ความลับของผีเสื้อ มัมมี่ผีเสื้อ ฯลฯ 1-30 ก.ย. 2554
รวมทั้งสิ้น

3

3

8

9

ใหบริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมเปดโลกมลง หนูนอยแตมสี เติมสีแมลงหกขา นักสืบหกขา ความลับของผีเสื้อ มัมมี่ผีเสื้อ ฯลฯ 1-30 พ.ย. 2553

2

34,468

2277

13807

1680

313

307

523

1431

2417

4026

1915

1554

4218

4.53

4.49

4.55

4.60

4.65

4.51

4.34

4.52

4.40

4.53

4.70

4.61

4.44

กลุมเปาหมาย จํานวน (คน) ระดับคะแนน
(จํานวน) ผูเขาเยี่ยมชม ความพึงพอใจ
8

วันที่จัดอบรม

ใหบริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมเปดโลกมลง หนูนอยแตมสี เติมสีแมลงหกขา นักสืบหกขา ความลับของผีเสื้อ มัมมี่ผีเสื้อ ฯลฯ 1-31 ต.ค. 2553

ชื่อโครงการ/หลักสูตร

1

ลําดับ

การใหบริการเยี่ยมชมอุทยานผีเสื้อ
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1-30 พ.ย. 2553

1-31 มี.ค. 2554
1-30 เม.ย. 2554
1-31 พ.ค. 2554
1-30 มิ.ย. 2554
1-31 ก.ค. 2554
1-31 ส.ค. 2554
1-30 ก.ย. 2554

ใหบริการเยี่ยมชมทั่วไป/เปนหมูคณะ

ใหบริการเยี่ยมชมทั่วไป/เปนหมูคณะ

ใหบริการเยี่ยมชมทั่วไป/เปนหมูคณะ

ใหบริการเยี่ยมชมทั่วไป/เปนหมูคณะ

ใหบริการเยี่ยมชมทั่วไป/เปนหมูคณะ

ใหบริการเยี่ยมชมทั่วไป/เปนหมูคณะ

4

5

6

7

8

9

10 ใหบริการเยี่ยมชมทั่วไป/เปนหมูคณะ

11 ใหบริการเยี่ยมชมทั่วไป/เปนหมูคณะ

12 ใหบริการเยี่ยมชมทั่วไป/เปนหมูคณะ

13 ใหบริการเยี่ยมชมทั่วไป/เปนหมูคณะ

14 ใหบริการเยี่ยมชมทั่วไป/เปนหมูคณะ

รวมทั้งสิ้น

1-31 ต.ค. 2553

ใหบริการเยี่ยมชมทั่วไป/เปนหมูคณะ

3

19,201

1-28 ก.พ. 2554

1-31 ม.ค. 2554

1-31 ธ.ค. 2553

1-30 ก.ย. 2553

ใหบริการเยี่ยมชมทั่วไป/เปนหมูคณะ

2

1-31 ส.ค. 2553

วันที่จัดอบรม

ใหบริการเยี่ยมชมทั่วไป/เปนหมูคณะ

ชื่อโครงการ/หลักสูตร

1

ลําดับ

การใหบริการเยี่ยมชมเมืองจราจร

4 โรงเรียน
1 หนวยงาน
12 โรงเรียน
1 หนวยงาน
6 โรงเรียน
2 หนวยงาน
-

1 หนวยงาน

3 หนวยงาน

9 โรงเรียน
6 หนวยงาน
8 หนวยงาน

13 โรงเรียน

14 โรงเรียน
1 หนวยงาน
14 โรงเรียน

12 โรงเรียน
1 หนวยงาน
12 โรงเรียน

กลุมเปาหมาย
(ประเภท)
20 โรงเรียน
1 หนวยงาน
19 โรงเรียน

1,954

3,063

413

85

93

212

539

1,780

1,771

1,190

1,680

908

1,945

จํานวน (คน)
ผูเขาเยี่ยมชม
3,564

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ
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ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม

หลักสูตร การใชหินฝุนและการจัดการเพิ่อการปลูกมันสําปะหลัง 26-27 เม.ย. 2554
อยางยั่งยืน

หลักสูตร การจัดการเพื่อการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง

การถายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การจัดทําไวนจากผลหวดขา โดยใช
ยีสตและสภาวะบมตางๆ

การถายทอดเทคโนโลยี เรือ่ ง จุลนิ ทรียแ ละการใชประโยชนจลุ นิ ทรีย
เพื่อนําไปพัฒนาตอยอดงานวิจัย

การถายทอเทคโนโลยี เรื่อง การตอลมหายใจเบญจมาศแหงวังนํ้า
เขียว ครั้งที่ 1

การถายทอเทคโนโลยี เรื่อง การตอลมหายใจเบญจมาศแหงวังนํ้า
เขียว ครั้งที่ 2

การถายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การผลิตและการใชปุยอินทรียชีวภาพ

การถายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การปลูกขาวตนเดี่ยว

4

5

6

7

8

9

10

11

14 ต.ค. 2553

28 ต.ค. 2553

13 ต.ค. 2553

6 ต.ค. 2553

22 เม.ย. 2554

18 เม.ย. 2554

9 ก.ค. 2554

25 มี.ค. 2554

หลักสูตร ความรูเรื่องมันสําปะหลัง

3

16 มี.ค. 2554

หลักสูตร โครงการจัดทําแปลงพันธุมันสําปะหลัง

22 ก.พ. 2554

วันที่ดําเนินการ

2

การถายทอดเทคโนโลยี
1 หลักสูตร การใชหินฝุนและการจัดการเพิ่อการปลูกมันสําปะหลัง
อยางยั่งยืน

ลําดับที่

จ.นครราชสีมา

อ.บานเหลื่อม จ.นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เกษตรกรในกลุมของ เทศบาล
ตําบลครบุรีใต

10

95

18

เกษตรกรบานบุไทร อ.วังนํ้า
เขียว
เกษตรกร อ.บานเหลื่อมและ
อําเภอใกลเคียง

33

เกษตรกรบานบุไทร อ.วังนํ้า
เขียว

14

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครูบาสุทธินนั ท ปรัชญาพฤทธิ์
และคณะจากมหาชีวาลัยอีสาน
จังหวัดบุรีรัมย

41

12

6

56

59

5.00

4.65

4.51

4.32

-

-

4.21

4.28

4.59

4.51

4.19

จํานวน
คะแนน
ผูเ ขาอบรม (คน) ความพึงพอใจ

14

เกษตรกร ต.หินลาด
จ.พิษณุโลก

เกษตรกรและผูสนใจทั่วไป

เกษตรกร อ.ปากชอง

เกษตรกร ต.สุรนารี

เกษตรกรและผูสนใจทั่วไป

กลุมเปาหมาย
(ประเภท)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครูบาสุทธินันท ปรัชญาพฤทธิ์
และคณะจากมหาชีวาลัยอีสาน
จังหวัดบุรีรัมย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ.ปากชอง

อบต.สุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สถานที่จัด
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ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม

การถายทอเทคโนโลยี เรื่อง การตอลมหายใจเบญจมาศแหงวังนํ้า
เขียว ครั้งที่ 3

การถายทอเทคโนโลยี เรื่อง การตอลมหายใจเบญจมาศแหงวังนํ้า
เขียว ครั้งที่ 4

การถายทอเทคโนโลยี เรื่อง การทําเกษตรอินทรีย

การถายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การปลูกขาวตนเดี่ยว

การถายทอดเทคโนโลยี เรื่อง เกษตรประณีต 1 ไร

การถายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การจัดการระบบนํ้าเพื่อการเกษตร

การถายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การผลิตแกสชีวภาพในครัวเรือนฯ
(Biogas)

การลงพื้นที่ใหคําปรึกษา เรื่อง การทําเกษตรอินทรีย

การถายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การปลูกขาวตนเดี่ยว

การถายทอดเทคโนโลยี เรือ่ ง หลักการเพิม่ มูลคาและผลผลิตทางการ
เกษตร

การถายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การจัดการระบบนํ้าเพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร

การถายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การผสมปุยเคมีใชเอง

การถายทอดเทคโนโลยี เรื่อง นํ้าหมักชีวภาพเพื่อใชทําความสะอาด

เสวนาหัวขอ “เกษตรอินทรียว ถิ คี นรุน ใหม ตอน “ฉันจะเปนชาวนา”

ลําดับที่

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

31 ก.ค. 2554

8 ก.ค. 2554

29 มิ.ย. 2554

27-28 มิ.ย. 2554

27 พ.ค. 2554

28 เม.ย. 2554

1 เม.ย. 2554

27 เม.ย. 2554

28-29 มี.ค. 2554

25 มี.ค. 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จ.นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จ.นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

จ.นครปฐม

ผูเขารวมกิจกรรม
go green go organic

กลุมแมบาน, OTOP, อื่นๆ

เกษตรกร อบต.สุรนารี

เกษตรกรและบุคคลทั่วไป

เกษตรกร ต.ไพล อ.ลําทะเมนชัย

สหกรณการเกษตรลําพระเพลิง

เกษตรกร อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม

อ.หนองหงส จ.บุรีรัมย

เกษตรกร บุคคลทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จ.บุรีรัมย

อ.หนองบุญมาก

อ.หนองบุญมาก

บุคลากรและนักเรียน
ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา
อ.วังเหนือ จ.ลําปาง

เกษตรกรบานบุไทร อ.วังนํ้า
เขียว

กลุมเปาหมาย
(ประเภท)
เกษตรกรบานบุไทร
อ.วังนํ้าเขียว

จ.นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

จ.ลําปาง

7 ธ.ค. 2553

9 ก.พ. 2554

จ.นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

สถานที่จัด

29 พ.ย. 2553

1 พ.ย. 2553

วันที่ดําเนินการ

135

23

51

26

55

30

34

58

14

53

38

40

10

-

-

-

-

-

4.17

4.08

4.03

4.55

4.36

4.37

4.57

4.41

จํานวน
คะแนน
ผูเ ขาอบรม (คน) ความพึงพอใจ
27
4.21
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6 ส.ค. 2554
1 ส.ค. 2554

แลกเปลี่ยนเรียนรูหัวขอ “บูรณาการองคความรูสากลสูแปลงนา”

เสวนาหัวขอ “อาหารเปนยาและการรักษาออฟฟศซินโดรม”

เสวนาหัวขอ “เกษตรอินทรียหัวใจที่ปรารถนาดีตอโลก”

เสวนาหัวขอ “เกษตรประณีต 1 ไร ไมยากจน”

กิจกรรมสาธิต “การทําอาหารเพื่อสุขภาพขาวหอใบบัว”

กิจกรรมสาธิต “การทํานํ้าหมักชีวภาพเพื่อทําความสะอาด”

เลาสูกันฟงหัวขอ “การเตรียมตัวสูการทําเกษตรอินทรีย”

การเสวนาวิชาการ “เรือ่ งหมูหมู เลีย้ งหมูอยางไรไมใหจน” และเรือ่ ง”
บอแกสชีวภาพขุมทรัพยจากของเหลือของเสีย”

การถายทอดเทคโนโลยีดวยกิจกรรมคาย “เกษตรอินทรีย DNA ของ
เด็กยุคใหม”

ประสานงานผูประกอบการเพื่อการอนุญาติใชสิทธิ์สูตรสารเพิ่มฟอง
เพื่อการผลิตคอนกรีตมวลเบาแบบ CLC

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1-31 ธ.ค. 2553

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผูประกอบการ นักธุรกิจ

นักเรียน รร.บานนากลาง
ต.บอปลาทอง

ผูสนใจทั่วไป

ผูเขารวมกิจกรรม
go green go organic

ผูเขารวมกิจกรรม
go green go organic

ผูเขารวมกิจกรรม
go green go organic

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผูเขารวมกิจกรรม
go green go organic

ผูเขารวมกิจกรรม
go green go organic

ผูเขารวมกิจกรรม
go green go organic

ผูเขารวมกิจกรรม
go green go organic

ผูเขารวมกิจกรรม
go green go organic

กลุมเปาหมาย
(ประเภท)
ผูเขารวมกิจกรรม
go green go organic

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สถานที่จัด

16 ส.ค. 2554

5 ส.ค. 2554

4 ส.ค. 2554

4 ส.ค. 2554

3 ส.ค. 2554

3 ส.ค. 2554

2 ส.ค. 2554

2 ส.ค. 2554

เสวนาหัวขอ “นวัตกรรมการลงแขกดํานาแบบรวมสมัย”

27

1 ส.ค. 2554

วันที่ดําเนินการ

เสวนาหัวขอ “ทําไมตอง organic” เกษตรกรอยากเลา

ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม

26

ลําดับที่

6

32

105

16

65

15

28

35

41

29

32

-

-

4.50

-

-

-

-

-

-

-

-

จํานวน
คะแนน
ผูเ ขาอบรม (คน) ความพึงพอใจ
33
-
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14 ม.ค. 2554
4 มี.ค. 2554

17 มี.ค. 2554
19 มี.ค. 2554

จัดอบรมหลักสูตร “การคุมครองพันธุพืชในประเทศไทยและการใช
ทรัพยากรชีวภาพในการทํางานวิจัยและพัฒนา”

จัดอบรมหลักสูตร”รูจักและเขาใจทรัพยสินทางปญญาเพื่อการวิจัย
และพัฒนา”

บรรยาย นักศึกษารายวิชา 205223 ผูประกอบการและการสราง
ธุรกิจใหม (Entrepreneurship and New Business Creation)

พิธีลงนามการอนุญาตใหใชสิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร มทส. และ
สถาบันพัฒนาคณาจารย

จัดอบรมหลักสูตร “ทรัพยสินทางปญญากับการประกอบธุรกิจ”

บรรยายเรื่อง “กฎหมายและทรัพยสินทางปญญาสําหรับเทคโนโลยี
อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ”

จัดอบรมหลักสูตร “การสืบคนขอมูลและการจัดเตรียมคําขอรับสิทธิ
บัตร/อนุสิทธิบัตร”

บรรยายเรื่อง “ทรัพยสินทางปญญาสําหรับธุรกิจอาหาร”

บรรยายเรื่อง “สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ”

39

40

41

42

43

44

45

46

47

21 มี.ค. 2554

10 ม.ค. 2554

17 พ.ย. 2553

14 ธ.ค. 2553

2 ธ.ค. 2553

1 ธ.ค. 2553

จัดอบรมหลักสูตร “ทรัพยสินทางปญญาดานเทคโนโลยีชีวภาพ
สําหรับนักวิจัย”

38

วันที่ดําเนินการ

ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม

ลําดับที่

อาคารเรียนรวม

อาคารเรียนรวม

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ชั้น 2 อาคารสุรพัฒน 1

อาคารเรียนรวม

อาคารสุรพัฒน 1

สวนหนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

อาคารเรียนรวม

หองประชุม SUTSP อาคารสุร
พัฒน 1

หอง VIP 1 สุรสัมนาคาร

หอง VIP 1 สุรสัมนาคาร

สถานที่จัด

นักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร

นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

คณาจารย นักวิจัย นักศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
อาหาร
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ผูเขารวมบมเพาะธุรกิจ

ผูบริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ผูบริหารสถาบันพัฒนา
คณาจารย และสื่อมวลชน

นักศึกษาสาขาวิขาเทคโนโลยี
การจัดการ
สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

คณาจารย นักวิจัย นักศึกษา

คณาจารย นักวิจัย นักศึกษา

88

50

19

50

27

-

-

4.32

-

-

-

-

89

20

4.67

4.26

6

51

กลุมเปาหมาย
จํานวน
คะแนน
(ประเภท)
ผูเ ขาอบรม (คน) ความพึงพอใจ
คณาจารย นักวิจัย นักศึกษา
50
4.06
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ถายทอดเทคโนโลยี เรื่อง สูตรและกระบวนการผลิตสารละลาย
สําหรับยอยสลายยูเรียดวยจุลินทรีย

จัดอบรมหลักสูตร “การสืบคนขอมูลและการจัดเตรียมคําขอรับสิทธิ
บัตร/อนุสิทธิบัตร”

บรรยายเรื่อง “ความรูดานทรัพยสินทางปญญา และการจัดการ
ทรัพยสินทางปญญา “

บรรยายเรื่อง “เทคนิคการจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐเบื้องตน”

กิจกรรมบมเพาะธุรกิจตอเนื่อง NEC

48

49

50

51

52

วิทยาลัยเทคนิค นครราชสีมา

อาคารเรียนรวม

หองประชุม SUTSP
อาคารสุรพัฒน 1

หองประชุม SUTSP อาคารสุร
พัฒน 1

สถานที่จัด

ใหบริการคําปรึกษาและแกปญหาในพื้นที่เกษตรกร

ใหบริการคําปรึกษาและบริการขอมูลดานเทคโนโลยี

ใหคําปรึกษาดานทรัพยสินทางปญญา

ใหคําปรึกษาดานทรัพยสินทางปญญา

ใหคําปรึกษาทางดานธุรกิจเบื้องตน จากเจาหนาที่ SUTBI

การยื่นขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา

ใหบริการคําปรึกษาและบริการขอมูลดานเทคโนโลยี

การเขาเยีย่ มโรงงานครัง้ แรก (First Visit) เพือ่ วิเคราะหปญ
 หาโดย ITA 1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54

2

3

4

5

6

7

8

9

บุคคลทั่วไป

เกษตรกรและผูสนใจทั่วไป

เกษตรกรและผูสนใจทั่วไป

ผูประกอบการ NEC

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา

นักศึกษาสาขาวิขา
เทคโนโลยีการจัดการ
สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

คณาจารย นักวิจัย นักศึกษา

กลุมเปาหมาย
(ประเภท)
บริษัท ไบโอเวย จํากัด

สถานประกอบการ

1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ภาคอุตสาหกรรมและผูป ระกอบกร

บุคคลทั่วไป

ผูเขารวมบมเพาะธุรกิจและ
บุคคลทั่วไป

ผูเขารวมบมเพาะธุรกิจและ
บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักศึกษา บุคลากร คณาจารย
และนักวิจัย

1 พ.ค. 53 - 30 ก.ย. 54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1 ต.ค.53 - 30 ก.ย.54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ใหบริการคําปรึกษาและแกปญหาเฉพาะดาน
1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

22 มิ.ย. 2554

ภาคการศึกษา
1/2554

11 พ.ค. 2554

4 พ.ค. 2554

วันที่ดําเนินการ

1

การใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยี (เบื้องตน)

ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม

ลําดับที่

51

33

61

50

31

55

286

10

240

2

203

43

12

-

-

-

-

-

4.50

5.00

4.98

-

-

-

4.20

คะแนน
จํานวน
ผูเ ขาอบรม (คน) ความพึงพอใจ
1
-
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ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม

วันที่ดําเนินการ

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

8 พ.ย. 2553

2 พ.ย. 2553

1 พ.ย. 2553

28 ต.ค. 2553

25 ต.ค. 2553

19 ต.ค. 2553

19 ต.ค. 2553

14 ต.ค. 2553

14 ต.ค. 2553

13 ต.ค. 2553

12 ต.ค. 2553

9 ต.ค. 2553

8 ต.ค. 2553

8 ต.ค. 2553

6 ต.ค. 2553

4 ต.ค. 2553

1 ต.ค. 2553

1 ต.ค. 2553

การใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยี โดยผูเชี่ยวชาญ (สําหรับกลุมผูประกอบการ, SMEs)

ลําดับที่

กรุงเทพฯ

นครราชสีมา

ชลบุรี

นครราชสีมา

นครราชสีมา

นครราชสีมา

สระบุรี

นครราชสีมา

นครราชสีมา

ระนอง

กําแพงเพชร

นครราชสีมา

นครราชสีมา

นครราชสีมา

สุพรรณบุรี

สระแกว

นครราชสีมา

กรุงเทพฯ

สถานที่จัด

บจก.SCGL

บจก.คลังพลาซา คก.2

บจก.ซิลเวอรเลคไวนเนอรรี่
คก.2

วิสาหกิจชุมชนแกวเกษตร

บจก.เจริญภัณฑเบเกอรี่

บจก.สุวรรณภูมิออกแกนิก

บจก.หาดาวเคมีภัณฑ

บจก.เจริญเกิรตกรุป

บจก.สยามปนนาค

บจก.สวนปากิจไพศาล

บจก.อินเตอรอโกรเทค

โรงพิมพเลิศศิลป

บจก.คลัสเตอรตนนํ้าทุงกุลา
ออรแกนิกส

บจก.โปรเจคฟลด คก.3

บจก.เฟอรโร คอนสตัคชั่น

บจก.เอ็กโซดแลนด

บจก.แม็กริช

บจก.ฮอฟเฟน เอเชีย

กลุมเปาหมาย
(ประเภท)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จํานวน
คะแนน
ผูเ ขาอบรม (คน) ความพึงพอใจ
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การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม

19

ลําดับที่

19 พ.ค. 2554

12 พ.ค. 2554

12 พ.ค. 2554

5 พ.ค. 2554

27 เม.ย. 2554

27 เม.ย. 2554

2 เม.ย. 2554

5 มี.ค. 2554

15 ก.พ. 2554

15 ก.พ. 2554

9 ธ.ค. 2553

2 ธ.ค. 2553

29 พ.ย. 2553

29 พ.ย. 2553

29 พ.ย. 2553

26 พ.ย. 2553

23 พ.ย. 2553

18 พ.ย. 2553

17 พ.ย. 2553

16 พ.ย. 2553

วันที่ดําเนินการ

สระบุรี

สมุทรปราการ

นครราชสีมา

สมุทรปราการ

กรุงเทพ

นครราชสีมา

กรุงเทพฯ

นครราชสีมา

นครราชสีมา

ปราจีนบุรี

นครราชสีมา

นครปฐม

สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

กรุงเทพฯ

กําแพงเพชร

สระบุรี

ชัยนาท

นครราชสีมา

นครราชสีมา

สถานที่จัด

บจก.เอกรัฐ บริการ

บจก.โมเดอรนฟอรม

บจก.เยนเนอรัลฟูดส (คก.2)

บจก.MP Mec

บจก.รุงเรืองเกษตร

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แก
รนารี จํากัด (มหาชน)

หจก.เอกรัฐโปรดักส

บจก.ธนาภัทร ฟูดส

หจก.ครอบครัวนํ้าพริกไทย

บจก.อะโกรไฟเบอร

บจก.โปรเจคฟลด

หางหุนสวนจํากัด เจียระไนดี
เวลลอปเมนท

บจก.ปโยโภคภัณฑ

บจก.พัฒนาการปลาปน

บจก.เอสเคเอสอะโกรมารีน

บจก.อินเตอรอโกรเทค

หจก.คลองยาง

วิสาหกิจชุมชนเกษตรรักษโลก

ไรปวริส

บจก.แดรี่โฮม

กลุมเปาหมาย
(ประเภท)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จํานวน
คะแนน
ผูเ ขาอบรม (คน) ความพึงพอใจ
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การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม

39

ลําดับที่

25 ก.ค. 2554

22 ก.ค. 2554

4 ส.ค. 2554

2 ส.ค. 2554

2 ส.ค. 2554

10 ส.ค. 2554

14 ก.ค. 2554

8 ก.ค. 2554

7 ก.ค. 2554

6 ก.ค. 2554

28 มิ.ย. 2554

16 มิ.ย. 2554

17 มิ.ย. 2554

20 มิ.ย. 2554

23 มิ.ย. 2554

17 มิ.ย. 2554

10 ม.ย. 2554

9 ม.ย. 2554

31 พ.ค. 2554

21 พ.ค. 2554

19 พ.ค. 2554

วันที่ดําเนินการ

เชียงราย

นครราชสีมา

นครราชสีมา

สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

นครราชสีมา

ปราจีนบุรี

นครราชสีมา

ปทุมธานี

จันทบุรี

ยโสธร

นครราชสีมา

นนทบุรี

สมุทรสาคร

สมุทรปราการ

นครราชสีมา

นครราชสีมา

นครปฐม

นครราชสีมา

สมุทรปราการ

สระบุรี

สถานที่จัด

บจก.เอฟบี ฟูดเวอรวิส

หจก.โรงสีธัญญรุงเรืองชัย

บจก.เตีหงี่เฮียง (เจาสัว)

บกจ.พัฒนาการตลาดปลปน

บจก.สตารฟูดส อินดรัสทรี

บจก.โชคอนันท เกรทคูล

บจก.ฮาวาย อินดรัสทรี

หจก.โรงสีธัญญรุงเรืองชัย

บจก.เอดวานซ มีท แฟรบ
ริคเคชั่น

บจก.พีที จันทบุรี

บจก.ไทยสมารทไลฟ

บจก.ธนาภัทรฟูดส

บจก.ปนขาว

บจก.บีอีซี เทรดดิ้ง

บจก.สันติภาพฮั่วเพง

บจก.เตียหงี่เฮียง

ไรปวริศ

หจก.ฟดมารท

รานคิดถึง

บจก.M P Mec

บจก.เอกรัฐโปรดักส

กลุมเปาหมาย
(ประเภท)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จํานวน
คะแนน
ผูเ ขาอบรม (คน) ความพึงพอใจ
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การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะหปญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม

60

ลําดับที่

16 ก.ย. 2554

16 ก.ย. 2554

15 ก.ย. 2554

30 ส.ค. 2554

17 ส.ค. 2554

15 ส.ค. 2554

15 ส.ค. 2554

15 ส.ค. 2554

15 ส.ค.2554

5 ส.ค. 2554

19 ส.ค. 2554

15 ส.ค. 2554

10 ส.ค. 2554

10 ส.ค. 2554

10 ส.ค. 2554

10 ส.ค. 2554

4 ส.ค. 2554

28 ก.ค. 2554

วันที่ดําเนินการ

นครราชสีมา

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

นครราชสีมา

นครราชสีมา

ขอนแกน

ยโสธร

นครราชสีมา

นครราชสีมา

กรุงเทพฯ

กาญจนบุรี

ยโสธร

นครราชสีมา

สระบุรี

นครราชสีมา

ปทุมธานี

กรุงเทพ

นครราชสีมา

สถานที่จัด

หจก.Wholsome three
International

วิสาหกิจชุมชนผูเลี้ยงโคนม
ปากชอง

สกรณโคนมจังหวัดชัยภูมิ จํากัด

โรงสีเบญจวรรณ

สหกรณการเกษตรลําพระเพลิง

บจก.ขอนแกนไทยอะโกร
คลีลอร แอนดซัพพลาย

บจก.โรงสีกิจเจริญยโสธร

หจก. ดีดีนอรทอีสท

บจก.เอ็น ไอ ซี แปงมันสําเร็จรูป

บจก.นูดเดิ้ลรัชดา

บจก.เซ็นทรัล อินเตอรฟูดส

โรงสีกิจเจริญ ยโสธร

สถานีรีไซเคิลวงษพาณิชย
สูงเนิน

บจก.อาหารสัตวไทย สระบุรี

บจก.โชคอนันท เกรทคูล

บจก.แอดวานซ มีท โปรดักส

บจก.โกลเดนเมด

โรงสีเบญจวรรณ

กลุมเปาหมาย
(ประเภท)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จํานวน
คะแนน
ผูเ ขาอบรม (คน) ความพึงพอใจ
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8 ธ.ค. 2553
19 ม.ค. 2554

ใหคําปรึกษาดานบมเพาะธุรกิจจากที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ

ลงพื้นที่โรงงานผูประกอบการโครงการลูกชิ้นปลากราย ตรา ยิ้ม ยิ้ม

ใหคําปรึกษาเรื่องแนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนา
เครื่องจักร

ใหคําปรึกษาเรื่องการตลาดเพื่อการสงออกและโลจิสติกส

ใหคําปรึกษาเรื่องการออกแบบโลโกและฉลากผลิตภัณฑ

ใหคําปรึกษาดานการตลาด การใชวัสดุใหเหมาะสมในการสราง
โรงงานผลิตที่ถูกตองตามมาตรฐาน การขยายฐานลูกคาและกําลัง
การผลิต

ใหคําปรึกษาเรื่องการตลาดเพื่อการสงออกและโลจิสติกส

ใหคําปรึกษาในดานการพัฒนากระบวนการผลิต

ใหคําปรึกษาเรื่องการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดตนทุนหรือ
เพิ่มประสิทธิผล

80

81

82

83

84

85

86

87

88

14 ก.พ. 2554

8 ก.พ. 2554

จ.นครราชสีมา

โรงงาน Angel กรุงเทพฯ

หองประชุม SUTSP อาคารสุร
พัฒน 1

17 ก.พ. 2554

บริษทั โคราช ฟูด ส โปรดักส จํากัด

ผูประกอบการธุรกิจ
“คอฟฟ แอนด มิลล”

ผูเขารวมบมเพาะธุรกิจ

ผูประกอบการนํ้าสมและ
นํ้าผลไมเกร็ดหิมะ ตรา ดี-สโนว

ผูประกอบการขาวแตน
Phutana

หองประชุม SUTSP
อาคารสุรพัฒน 1
สถานประกอบการดีสโนว
จ.นครราชสีมา

บริษัท โคราช ฟูดส โปรดักส
จํากัด

บริษัท โคราช ฟูดส โปรดักส
จํากัด

รานอาหาร ยิ้ม ยิ้ม

ผูเขารวมบมเพาะธุรกิจ

ผูเขารวมบมเพาะธุรกิจ

อาจารยจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา

กลุมเปาหมาย
(ประเภท)

หองประชุม SUTSP
อาคารสุรพัฒน 1

หองประชุม SUTSP
อาคารสุรพัฒน 1

อําเภอพยุหคีรี จังหวัด
นครสวรรค

หองประชุม SUTSP
อาคารสุรพัฒน 1

1 ก.พ. 2554

1 ก.พ. 2554

28 ม.ค. 2554

1 เม.ย. 2554 30 ก.ย. 2554

หองประชุม SUTSP
อาคารสุรพัฒน 1

1 ต.ค. 53 - 31 มี.ค. 54

ใหคําปรึกษาดานบมเพาะธุรกิจจากที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ

79

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สถานที่จัด

29 ธ.ค. 2553

ใหคาํ ปรึกษาดาน เห็ดและรา แกอาจารยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

78

วันที่ดําเนินการ

ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม

ลําดับที่

1

1

4

1

1

1

1

1

12

10

4

-

-

5.00

-

-

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

-

จํานวน
คะแนน
ผูเ ขาอบรม (คน) ความพึงพอใจ
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27 พ.ค. 2554
10 พ.ค. 2554

ลงพื้นที่โรงงานผูประกอบการโครงการนํ้ามะรุม ตรา เบญจมินทร

ใหคําปรึกษาดานการออกแบบเมนูอาหารคาวและหวาน โดยใช
ผลิตภัณฑสาหรายแกว ตรา ธะนา

ใหคําปรึกษาดานกลยุทธการสรางแบรนดและการคาปลีก

ลงพื้นที่ใหคําปรึกษาในดานการขึ้นรูปผลิตภัณฑ

ลงพืน้ ทีใ่ หคาํ ปรึกษาเรือ่ งการออกแบบเครือ่ งจักรในกระบวนการผลิต
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ใหคําปรึกษาเรื่องแนวทางการวิจัยสารจับกลิ่น

ใหคําปรึกษาเรื่องการพัฒนาการยืดอายุเก็บรักษาผลิตภัณฑ

ใหคําปรึกษาดานกลยุทธการสรางแบรนดและการคาปลีก

ใหคาํ ปรึกษาดานการออกแบบปรับปรุงฉลากผลิตภัณฑใหม

ลงพื้นที่ใหคําปรึกษาดานเครื่องจักรผลิตนํ้ามะรุม

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

30 พ.ค. 2554

3 พ.ค. 2554

2 พ.ค. 2554

22 เม.ย. 2554

28 มี.ค. 2554

25 มี.ค. 2554

21 มี.ค. 2554

10 มี.ค. 2554

8 มี.ค. 2554

ใหคําปรึกษาในเรื่องการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อขอมาตรฐาน
อย. และ GMP

90

7 มี.ค. 2554

วันที่ดําเนินการ

ใหคําปรึกษาดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ

ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม

89

ลําดับที่

กลุมเปาหมาย
(ประเภท)

อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

หองประชุม SUTSP
อาคารสุรพัฒน 1

หองประชุม SUTSP
อาคารสุรพัฒน 1

หองประชุม SUTSP
อาคารสุรพัฒน 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จ.นครราชสีมา

อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

หองประชุม SUTSP
อาคารสุรพัฒน 1

ผูประกอบการนํ้ามะรุม
ตรา เบญจมินทร

ผูเขารวมบมเพาะธุรกิจ

ผูเขารวมบมเพาะธุรกิจ

หจก.บานรวมมิตรกาแฟ

ผูประกอบการนํ้าหอมจาก
หญาแฝก คีตภัทร

บริษัท โคราช ฟูดส โปรดักส
จํากัด

2

1

4

2

1

1

1

4

ผูเขารวมบมเพาะธุรกิจ
บริษัท ธนาภัทรฟูด จํากัด

2

2

2

1

-

-

5.00

-

-

-

-

5.00

-

-

-

-

จํานวน
คะแนน
ผูเ ขาอบรม (คน) ความพึงพอใจ

บริษัท ธนาภัทรฟูด จํากัด

ผูประกอบการนํ้ามะรุม
ตรา เบญจมินทร

อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา
ครัวเกาคูณเกา จ.นครราชสีมา

ผูประกอบการธุรกิจ
“คอฟฟ แอนด มิลล”

จ.นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผูประกอบการผลิตภัณฑนํ้าจิ้ม
แมยุพา

สถานที่จัด
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9 มิ.ย. 2554
30 มิ.ย. 2554

ใหคาํ ปรึกษาในเรือ่ ง เครือ่ งจักรในการผลิต ตนทุนในการสรางโรงงาน
เพื่อรักษาคุณภาพเพิ่มปริมาณการผลิต

ลงพื้นที่ใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาและออกแบบเครื่องจักรในการผลิต
ขึ้นรูปสาหรายเม็ดบอล

102

103

จ.นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา และ จ.บุรีรัมย อ.ปกธงชัย, อ.สีคิ้ว, อ.บัวใหญ,
อ.พิมาย, อ.หนองหงส บุรีรัมย
จ.นครราชสีมา และ จ.บุรีรัมย

จ.นครราชสีมา

ลงพืน้ ทีใ่ หคาํ ปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อําเภอ 32 ดอกเตอร 1 - 31 ม.ค. 2554
มทส. เพื่อแกไขปญหาใหชุมชน

ลงพืน้ ทีใ่ หคาํ ปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อําเภอ 32 ดอกเตอร 1 - 28 ก.พ. 2554
มทส. เพื่อแกไขปญหาใหชุมชน

ลงพืน้ ทีใ่ หคาํ ปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อําเภอ 32 ดอกเตอร 1 - 31 มี.ค. 2554
มทส. เพื่อแกไขปญหาใหชุมชน

ลงพืน้ ทีใ่ หคาํ ปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อําเภอ 32 ดอกเตอร 1 - 30 เม.ย. 2554 จ.นครราชสีมา และ จ.บุรีรัมย อ.ปกธงชัย, อ.สีคิ้ว, อ.บัวใหญ,
มทส. เพื่อแกไขปญหาใหชุมชน
อ.หนองหงส บุรีรัมย
จ.นครราชสีมา

ลงพืน้ ทีใ่ หคาํ ปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อําเภอ 32 ดอกเตอร 1 - 31 ธ.ค. 2553
มทส. เพื่อแกไขปญหาใหชุมชน

ลงพืน้ ทีใ่ หคาํ ปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อําเภอ 32 ดอกเตอร 1 - 31 พ.ค. 2554
มทส. เพื่อแกไขปญหาใหชุมชน

ลงพืน้ ทีใ่ หคาํ ปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อําเภอ 32 ดอกเตอร 1 - 30 มิ.ย. 2554
มทส. เพื่อแกไขปญหาใหชุมชน

3

4

5

6

7

8

9

อ.สีคิ้ว

อ.ปกธงชัย, อ.บัวใหญ

อ.ปกธงชัย, อ.สีคิ้ว, อ.ครบุรี,
อ.เสิงสาง, อ.หนองหงส บุรีรัมย

จ.นครราชสีมา และ จ.บุรีรัมย อ.ปกธงชัย, อ.สีคิ้ว, อ.บัวใหญ,
อ.หนองหงส บุรีรัมย

อ.ปกธงชัย, อ.โนนสูง, อ.พิมาย,
อ.สีคิ้ว, อ.บัวใหญ

อ.สีคิ้ว, อ.ปกธงชัย, อ.โนนสูง,
อ.บัวใหญ, อ.พิมาย

จ.นครราชสีมา

ลงพืน้ ทีใ่ หคาํ ปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อําเภอ 32 ดอกเตอร 1 - 30 พ.ย. 2553
มทส. เพื่อแกไขปญหาใหชุมชน

2

อ.บัวใหญ, อ.สีคิ้ว,
อ.ดานขุนทด

บริษัท ธนาภัทรฟูด จํากัด

หจก.บานรวมมิตรกาแฟ

ผูประกอบการขาวแตน
Phutana

กลุมเปาหมาย
(ประเภท)

ลงพืน้ ทีใ่ หคาํ ปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อําเภอ 32 ดอกเตอร 1 - 31 ต.ค. 2553
มทส. เพื่อแกไขปญหาใหชุมชน

จ.นครราชสีมา

อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

หองประชุม SUTSP
อาคารสุรพัฒน 1

หองประชุม SUTSP
อาคารสุรพัฒน 1

สถานที่จัด

1

การใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยี โดยผูเชี่ยวชาญ (สําหรับกลุมหนวยงานภาครัฐ, ชุมชน, เกษตรกร)

1 มิ.ย. 2554

ใหคําปรึกษาดานการออกแบบปรับปรุงฉลากผลิตภัณฑใหม

101

วันที่ดําเนินการ

ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม

ลําดับที่

4

5

11

15

13

12

15

11

2

1

2

1

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

-

จํานวน
คะแนน
ผูเ ขาอบรม (คน) ความพึงพอใจ
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การดําเนินโครงการ iTAP

การดําเนินโครงการ iTAP

การดําเนินโครงการ iTAP

การดําเนินโครงการ iTAP

การดําเนินโครงการ iTAP

การดําเนินโครงการ iTAP

การดําเนินโครงการ iTAP

การดําเนินโครงการ iTAP

การดําเนินโครงการ iTAP

การดําเนินโครงการ iTAP

การดําเนินโครงการ iTAP

การดําเนินโครงการ iTAP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15 พ.ย. 53 -15 ก.ค. 54

15 พ.ย.53 -15 พ.ค.54

15 พ.ย. 53 - 31 ต.ค. 54

15 พ.ย. 53 - 15 ก.พ. 54

1 พ.ย. 53 - 31 ธ.ค. 53

1 พ.ย. 53 - 31 มี.ค. 54

สมุทรสาคร

สระบุรี

สุพรรณบุรี

นครราชสีมา

นครปฐม

นครราชสีมา

กรุงเทพ

สระบุรี

1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54
16 ต.ค. 53 - 15 มิ.ย. 54

นครราชสีมา

สมุทรสาคร

สระบุรี

สมุทรสาคร

จ.นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา และ จ.บุรีรัมย

สถานที่จัด

1 ต.ค. 53 - 30 เม.ย. 54

15 ก.ย. 53 - 15 มิ.ย. 54

15 ก.ย. 53 - 15 เม.ย. 54

15 ก.ย.53 - 15 พ.ย.53

ลงพืน้ ทีใ่ หคาํ ปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อําเภอ 32 ดอกเตอร 1 - 30 ก.ย. 2554
มทส. เพื่อแกไขปญหาใหชุมชน (การปลูกทานตะวัน/การปลูกพริก)

12

การใหคําปรึกษาเชิงลึก ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ลงพืน้ ทีใ่ หคาํ ปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อําเภอ 32 ดอกเตอร 1 - 31 ส.ค. 2554
มทส. เพือ่ แกไขปญหาใหชมุ ชน (การจัดทําบอแกสชีวภาพ/การปลูก
พืชไมใชดินผักและไมผล)

11

วันที่ดําเนินการ

ลงพืน้ ทีใ่ หคาํ ปรึกษาและติดตามผลโครงการ 32 อําเภอ 32 ดอกเตอร 1 - 31 ก.ค. 2554
มทส. เพื่อแกไขปญหาใหชุมชน (การจัดทําบอแกสชีวภาพ/การปลูก
พืชไมใชดิน)

ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม

10

ลําดับที่

บจก. สตารฟูดส อินดัสตรี้ส

บจก. หาดาวเคมีภัณฑ

บจก.เฟอรโร คอนสตรัคชั่น
โปรดักส

หจก.ซีดับบลิว ไฮเวย

บจก.อําพลฟูดส โพรเซสซิ่ง

บจก.เจริญภัณฑเบเกอรี่ (คก.1)

บจก.ฮอฟเฟน เอเชีย

บจก.เพื่อนเพชร

บจก.มาบุญครอง ศิริชัย 25
อินดัสเทรียล

บจก.ที เอส เบทเทอรฟูดส

บจก.สยามเฟรทไรซ

บจก.ที เอส เบทเทอรฟูดส

อ.พิมาย, อ.ปกธงชัย

อ.พิมาย, อ.ปกธงชัย

อ.ปกธงชัย, อ.บัวใหญ,
อ.หนองหงส บุรีรัมย

กลุมเปาหมาย
(ประเภท)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

5

5

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

จํานวน
คะแนน
ผูเ ขาอบรม (คน) ความพึงพอใจ
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การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP

การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP

การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP

การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP

การดําเนินโครงการ iTAP

18
19

20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30

31

ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม

13
14
15
16
17

ลําดับที่
กรุงเทพ
สมุทรสงคราม
กรุงเทพ
นครราชสีมา
ชลบุรี
นครราชสีมา
อุดรธานี
ขอนแกน
ชลบุรี
กําแพงเพชร
เชียงราย
เชียงราย
สมุทรปราการ
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
กรุงเทพฯ
กําแพงเพชร
รอยเอ็ด

1 ม.ค. 54 - 31 ส.ค. 54
1 ม.ค. 54 - 30 มิ.ย. 54
1 ม.ค. 54 - 1 ม.ค. 55
1 ม.ค. 54 - 30 มิ.ย. 54
1 ม.ค. 54 - 30 มิ.ย. 54
1 ม.ค. 54 - 31 มี.ค. 54
2 ม.ค. 54 - 30 มี.ค. 54
15 ม.ค. 54 - 14 ม.ค. 55
1 ก.พ.54 - 31 ม.ค. 55
1 ก.พ.54 - 31 ม.ค. 55
1 ก.พ. 54 - 31 ก.ค. 54
1 ก.พ. 54 - 31 ก.ค. 54
1 เม.ย. 54 - 30 ก.ย. 54
1 เม.ย. 54 - 30 ก.ย. 54

สถานที่จัด

1 ธ.ค. 53 - 1 ธ.ค. 54
1 ธ.ค. 53 - 1 พ.ค. 54
1 ธ.ค. 53 - 1 ธ.ค. 54
1 ธ.ค. 53 - 31 มี.ค. 54
1 ม.ค. 54 - 1 ม.ค. 55

วันที่ดําเนินการ
บจก.โปรเจคฟลด (คก.2)
บจก. พัฒนาการตลาดปลาปน
บจก.โปรเจคฟลด (คก.1)
บจก.สยามปนนาคเคอรี่พั๊ฟ
บจก.ซิลเวอรเลคไวนเนอรรี่
(คก.1/54)
บจก.แดรี่โฮม
บจก.ธนานนท คอรนสตรัคชั่น
โปรดักส
บจก.สุวรรณภูมิออแกนิก
บจก.ซิลเวอรเลคไวนเนอรรี่ (คก.3)
บจก.อินเตอรอโกรเทค
(ประเทศไทย)
บจก.ฟลาโวไปโอเทค (คก.2)
บจก.ฟลาโวไปโอเทค (คก.1)
บจก.เบอรลี่ ยุคเกอร โลจิสติกส
บจก.เจริญภัณฑ เบเกอรี่ (คก.2)
หจก.ส.รุงเรือง แมคคาทรอนิกส
บจก.เยนเนอรัล โปรดักส
บจก. พีรพัฒนเทคโนโลยี
บจก.อินเตอรอโกรเทค
(ประเทศไทย) คก.2
บจก.คลัสเตอรตนนํ้าทุงกุลา
ออรแกนิกส (คก.2)

กลุมเปาหมาย
(ประเภท)

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

5.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

จํานวน
คะแนน
ผูเ ขาอบรม (คน) ความพึงพอใจ
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การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP

การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP

การดําเนินโครงการ iTAP

46
47
48
49
50

51

ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ลําดับที่
นครราชสีมา
กรุงเทพ
สระบุรี
สระบุรี
กําแพงเพชร
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
จันทบุรี
กรุงเทพ
กรุงเทพ
นครราชสีมา
นครปฐม
นครราชสีมา
กรุงเทพ
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ชลบุรี
นครราชสีมา
ยโสธร

1 ส.ค. 54 - 31 มี.ค. 55
1 ส.ค. 54 - 31 ก.ค. 55
1 ส.ค. 54 - 1 ธ.ค. 54
15 ส.ค. 54 - 15 เม.ย.55
15 ส.ค. 54 - 15 ส.ค. 55
15 ส.ค. 54 - 15 ธ.ค. 54

สถานที่จัด

1 เม.ย. 54 - 30 ก.ย. 54
1 มิ.ย. 54 - 31 พ.ค. 55
16 มิ.ย. 54 - 16 มิ.ย. 55
16 มิ.ย. 54 - 16 มิ.ย. 55
16 มิ.ย. 54 - 16 มิ.ย. 55
22 มิ.ย. 54 - 22 ต.ค. 54
1 ก.ค. 54 - 28 ก.พ. 55
1 ก.ค. 54 - 28 ก.พ. 55
1 ก.ค. 54 - 31 ธ.ค. 54
14 ก.ค. 54 - 13 ก.ค. 55
15 ก.ค. 54 - 14 ก.ค. 55
15 ก.ค. 54 - 14 ก.ค. 55
16 ก.ค. 54 - 15 ต.ค. 54
1 ส.ค. 54 - 1 ก.พ. 55

วันที่ดําเนินการ
บจก.ฉัตรทองไหมไทย
บจก.ดี เอ รีเสิรชเซ็นเตอร
บจก.เอกรัฐ บริการ
บจก.เอกรัฐโปรดักส
หจก.ทิปพิพัฒน
บจก.ธนาภัทรฟูดส
บจก.เยนเนอรัลฟูดส
บกจ.เยนเนอรัล ฟูด โปรดักส
บจก.พี ที จันทบุรี สตารช
บกจ.เอ็ม พี เม็ก
บจก.เค ที บอดี้ การาจ
บจก. เค ที บอดี้ การาจ
บจก.อําพลฟูด ส โพรเซสซิง่ (คก.2)
บจก.เยนเนอรัลฟูดส โปรดักส
(คก.2)
บจก.โนเบลเฟอรนิเจอร
คณะบุคคลไรปวริศ
หจก.โรงสีธัญรุงเรืองชัย
บจก.ซิลเวอรเลคไวนเนอรรี่
บจก. สถานีรไี ซเคิลวงษพานิชย
สูงเนิน
บจก.ไทยสมารทไลฟ

กลุมเปาหมาย
(ประเภท)

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5.00

5.00
-

5.00
5.00
5.00
5.00
-

จํานวน
คะแนน
ผูเ ขาอบรม (คน) ความพึงพอใจ

154

รายงานประจําป

à·¤â¹¸Ò¹Õ

70

การดําเนินโครงการ iTAP
1 ก.ย. 54 - 31 ส.ค. 55
1 ก.ย. 54 - 31 ส.ค. 55
การดําเนินโครงการ iTAP
พิธีลงนามความรวมมือ การใชประโยชนรวมกันระหวาง มทส. และ 20 ต.ค. 2553
บริษัทแดรี่โฮม
พิธลี งนามความรวมมือโปรแกรมคอมพิวเตอร มทส. และโรงพยาบาล 23 มี.ค. 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กรุงเทพ-นครราชสีมา เพื่อพัฒนาตอยอกระบบโปรแกรมวินิจฉัย
ทางการแพทย

67
68
69

1 ก.ย. 54 - 1 ม.ค. 55
1 ก.ย. 54 - 30 เม.ย. 55
1 ก.ย. 54 - 31 ส.ค. 55
1 ก.ย. 54 - 1 ก.ย. 55
1 ก.ย. 54 - 28 ก.พ. 55

การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP

ผูบริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ผูบริหาร
โรงพยาบาลกรุงเทพฯ
และสื่อมวลชน

46

-

กลุมเปาหมาย
จํานวน
คะแนน
(ประเภท)
ผูเ ขาอบรม (คน) ความพึงพอใจ
นครราชสีมา
บจก. ไบโอเวย
1
นครราชสีมา
บจก. โชคอนันท เกรทคูล
1
นครราชสีมา
บจก. เยนเนอรัลฟูดส โปรดักส
1
กรุงเทพฯ
บจก.นูดเดิ้ล รัชดา
1
สระบุรี
บจก.อาหารสัตวไทยสระบุรี
1
ปทุมธานี
บจก.แอดวานซ มีท โปรดักส
1
นครราชสีมา
บจก.เตียหงี่เฮียง คก.1
1
5.00
เชียงราย
บจก.เวิลด โกรว
1
อุดรธานี
บจก.ธนานนท
1
นครราชสีมา
วิสาหกิจชุมชนผูเลี้ยงโคนม
1
ปากชอง
ชัยภูมิ
สหกรณโคนม จ.ชัยภูมิ
1
สมุทรปราการ
บจก.สันติภาพ(เชียงใหม 1988)
1
นนทบุรี
บจก.ปนขาว คก.1
1
นครราชสีมา
หจก.ดี ดี นอรทอีสท
1
นครราชสีมา
บจก.Wholsome three
1
International
ปทุมธานี
บจก.แอดวานซ มีท โปรดักส
1
ปทุมธานี
บจก.ปนขาว คก.2
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผูประกอบการและ มทส.
30
สถานที่จัด

62
63
64
65
66

1 ก.ย. 54 - 29 ก.พ. 55
1 ก.ย. 54 - 31 ส.ค. 55
1 ก.ย. 54 - 31 ม.ค. 55
1 ก.ย. 54 - 31 ส.ค. 55
1 ก.ย. 54 - 31 ส.ค. 55
1 ก.ย. 54 - 31 ส.ค. 55
1 ก.ย. 54 - 30 พ.ย. 54
1 ก.ย. 54 - 31 ม.ค. 55
1 ก.ย. 54 - 1 มี.ค. 55
1 ก.ย. 54 - 1 ม.ค. 55

วันที่ดําเนินการ

การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP
การดําเนินโครงการ iTAP

ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

ลําดับที่
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81

80

79

78

77

ที่ ป รึ ก ษา “เชิ ง ลึ ก โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการผลิ ต ไหมให ไ ด
มาตรฐาน”
ทีป่ รึกษา “โครงการพลังงานทดแทนสําหรับ การใชนาํ้ มันแกสโซฮอล
E85ฯ” ระยะที่ 2
“โครงการจัดประชุมเสนอความคิดเห็นสวนภูมิภาคตอรางนโยบาย
และแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ
(พ.ศ. 2555-2564) ผานระบบ VDO Conference ในการประชุม
สมัชชา วทน. เพื่อการพัฒนาครั้งที่ 9”
“โครงการพัฒนาการรวบรวมกลุมและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
(cluster) กลุมอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง”
“โครงการพลังงานทดแทนสําหรับ การใชนํ้ามันแกสโซฮอล E85ฯ
ต.ทาขาม จ.สงขลา”

โครงการพัฒนากระบวนการแปรรูปเพื่อยืดอายุการเก็บและลดกลิ่น ต.ค. 53 - ก.ย. 54
โคลนในลูกชิ้นปลากราย
โครงการพัฒนาคุณภาพสเปรยกําจัดกลิ่นชนิดเอนไซม
ธ.ค. 52 - พ.ย. 53
ใหคาํ ปรึกษาดาน เห็ดและรา แกอาจารยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 29 ธ.ค. 2553
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

74

75
76

โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑซอสหมักหมูและเนื้อ

73

31 มี.ค. - 25 มิ.ย. 54

จ.สงขลา

พพ.

1

1

5.00

5.00

กลุมเปาหมาย
จํานวน
คะแนน
(ประเภท)
ผูเ ขาอบรม (คน) ความพึงพอใจ
1
5.00
ผูประกอบการผลิตภัณฑ
นํ้าจิ้มแมยุพา โคราชซอส
อุตสาหกรรม
1
5.00
ผูประกอบการผลิตภัณฑ
นํ้าจิ้มแมยุพา โคราชซอส
อุตสาหกรรม
1
5.00
ผูประกอบการผลิตภัณฑ
นํ้าจิ้มแมยุพา โคราชซอส
อุตสาหกรรม
โครงการลูกชิ้นปลากราย
1
5.00
ตรา ยิ้ม ยิ้ม
บริษัท ไบโอเวย จํากัด
1
5.00
4
อาจารยจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
1
5.00
นครราชสีมา
สํานักงานนโยบายและแผน
1
พลังงาน
สวทน.
1
5.00

29 ธ.ค. 53 - 31 ส.ค. 54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนยสง เสริมอุตสาหกรรมภาค 6

20 ธ.ค. 53 - 25 ม.ค. 54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1 ต.ค 53 - 30 ก.ย. 54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1 ต.ค. 53 - 28 พ.ค. 54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

15 ก.พ. - 15 ก.ย. 54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

15 ก.พ. - 15 ก.ย. 54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑซอสสุกี้

72

สถานที่จัด

15 ก.พ.- 15 ก.ย. 54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่ดําเนินการ

โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑนํ้ายํา

ชื่อโครงการ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อเรื่อง / ชื่อกิจกรรม

71

ลําดับที่
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¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃà·¤â¹¸Ò¹Õ
ประธาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศ.ดร.ประสาท สืบคา
รองประธาน
รองอธิการบดีฝายพัฒนา

รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย
27 กันยายน 2552 – 19 ธันวาคม 2553

รศ.ดร.รังสรรค วงศสรรค
20 ธันวาคม 2553 – ปจจุบัน

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²ÔÀÒÂ¹Í¡

นายเลื่อน กฤษณกรี

ดร.มาลี สุวรรณอัตถ

นายสนั่น อังอุบลกุล

158
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นายทศพล ตันติวงษ

นายสัมพันธ ศิลปนาฎ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÀÒÂã¹
คณบดีสํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร

คณบดีสํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร

คณบดีสํานักวิชา
เทคโนโลยีสังคม

คณบดีสํานักวิชา
วิทยาศาสตร

ผศ.ดร.อนันท อุนศิวิไลย
(ผูแทน)

ผศ.ดร.สุเวทย นิงสานนท

อ.ดร.พีรศักดิ์ สิริโยธิน

อ.ดร.พงษฤทธิ์ ครบปรัชญา
(ผูแทน)

ผูอํานวยการ
ศูนยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา

ผูอํานวยการ
ศูนยสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ

รศ.ดร.รังสรรค วงศสรรค

ผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม

ผูอํานวยการ
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

อ.ดร.ณรงค อัครพัฒนากูล

ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

รศ.ดร.อนันต ทองระอา

กรรมการและเลขานุการ
ผูอํานวยการ
เทคโนธานี

ผศ.ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร
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¼ÙŒºÃÔËÒÃáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã
ผูอํานวยการเทคโนธานี
ผศ.ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร

หัวหนาสํานักงานผูอ าํ นวยการเทคโนธานี
นางนพคุณ กสานติกุล

นางนพคุณ กสานติกุล
หัวหนาฝาย

น.ส.สุวิรภา เกิดสุข
งานเลขานุการ

น.ส.บัณฑิตา กองแกว
งานสารบรรณ

น.ส.สกลสุภา กุกสันเทียะ
งานบุคคล

นางณัฎชลิการ เสนะพันธุ
งานระบบคุณภาพ

น.ส.นภัทร วันทาพิริยกร
งานงบประมาณ

น.ส.สุชาดา ขับผักแวน
งานการเงินรับ

น.ส.นภาพร บ.ป.สูงเนิน
งานการเงินจาย

น.ส.เกณิกา ยมสมิต
งานบัญชี

นางมาลัย บุญมาแยม
งานพัสดุ

น.ส.สุภากาญจน ศรีโพธิ์
งานพัสดุ

งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

น.ส.อรวรรณ จรุงจิตอภินันท

160
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น.ส.มัสการ ทวีแปลง

นางรวิวรรณ กลับมาอนุรกั ษ น.ส.จิราภา เจริญจรรยากุล
งานหารายไดจากพื้นที่
งานสารสนเทศ

½†ÒÂºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ

นายไพรัตน ฤทธิ์ประเสริฐ
หัวหนาฝาย

นายศัลยพงษ วงศสมบูรณ

น.ส.ทิตยา กอบัว

นายประเสริฐ บ.ป.สูงเนิน

น.ส.ปณิตา สมัตถภาพงศ

นายกิตติภูมิ งามวงศ

น.ส.ณัฐพิราภรณ คลายสมมุติ

น.ส.วสุธา คํากุม

â¤Ã§¡ÒÃÈÙ¹Â¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§ªØÁª¹

นางฉวีวรรณ นันทธนะวานิช
หัวหนาโครงการ

น.ส.ชญานนัทช สิริสิทธิกุล

นายปรีชา นาหัวนิน

น.ส.มณฑิรา วรรณกลาง

น.ส.ระพีพร ศรีภักดี

น.ส.ขวัญตา วงศสามารถ

นางขวัญตา วรสุมันต
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â¤Ã§¡ÒÃÍØ·ÂÒ¹¼ÕàÊ×éÍ

อ.ดร.รุจ มรกต
หัวหนาโครงการ

น.ส.เหิรพักตร สุจิรา

น.ส.ปทมา บุญทิพย

น.ส.วิชชุดา อุยดอน

นายธรรมรักษ จันทรปอแดง

â¤Ã§¡ÒÃË¹‹ÇÂºÃÔ¡ÒÃ§Ò¹á»ÅáÅÐÅ‹ÒÁ

อ.ดร.ธีรวิทย ภิญโญณัฐกานต
หัวหนาโครงการ

น.ส.พรทิพย เชื่อมชัยตระกูล

น.ส.ณิกษชาพร เบ็ญจคุม

â¤Ã§¡ÒÃàÁ×Í§¨ÃÒ¨Ã¨íÒÅÍ§

รศ.ดร.วัฒนวงศ รัตนวราห
หัวหนาโครงการ
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นายนราธิป อยูสําแดงกิจ

น.ส.พรทิพย โสภาคะยัง

â¤Ã§¡ÒÃËŒÍ§àÃÕÂ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ

รศ.ดร.มาลี ตั้งสถิตยกุลชัย
หัวหนาโครงการ

นางสุนทร ศรีสุระ

น.ส.ป.ไกรแกว นพรัตน

น.ส.พิมพปภัทร สุดประเสริฐ

น.ส.สุพัตรา รมกระโทก

นายอาณาจักร พลตระกรรม

นายสุปรีชา คําลาย

â¤Ã§¡ÒÃË¹‹ÇÂºÃÔ¡ÒÃ·Ò§ËŒÍ§»¯ÔºÑμÔ¡ÒÃ

ดร.ลําไพร ศรีธรรมมา
หัวหนาโครงการ

น.ส.สุจิตรา จอกกระโทก

น.ส.รุงอรุณ เจริญศักดิ์

น.ส.สุชาดา อุดมพร

น.ส.กิตติมา สําเภานนท

น.ส.ยูถิกา สรอยระยา

น.ส.สมบูรณ นกพรมพะเนา

น.ส.ชุติมณฑน ชูพุดซา

นายอธิศ อัครปรีดี

นายนัฐฐา เถาวันดี
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½†ÒÂ»ÃÑºá»Å§áÅÐ¶‹ÒÂ·Í´à·¤â¹âÅÂÕ

น.ส.อรสา นาจําเริญ
หัวหนาฝาย

นางอนัญญา เทพบุตร

น.ส.ลําดวน ศรีมาน

นางพรพิรุณ มาตา

น.ส.นงลักษณ ศรีสวย

น.ส.ณัฐนิตย ปวนปาน

น.ส.ทิพยรัตน สิทธิเทศ

â¤Ã§¡ÒÃÍØ·ÂÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ (SUTSP)

อ.ดร.มัลลิกา สังขสนิท
หวหนาโครงการ
อ.ดร.ปภากรณ พิทยชวาล น.ส.ปยมาศ มหาบุญญานนท น.ส.ปรีชญา รัตนานุสรณ

น.ส.กุลศิริ มานะยิ่ง

น.ส.วรางคณา ไพศาลธรรม

น.ส.จารุวรรณ วีระเศรษฐกุล น.ส.สุกญั ญา เนาวรัตนาวนิช น.ส.ดลรวี นนทะภา

นายแมนรัตน คงสุข

น.ส.ภัทราภรณ รัตนา

นางจิระวดี รัตนกร
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นายสุรจิต ภูมิคง นางภคภรณ สิงหวชิระวรกุล นายเมธี ประสมทรัพย

น.ส.มาลินี แซตงั้

â¤Ã§¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕ
¢Í§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁä·Â (ITAP)

ผศ.ดร.พงษชัย จิตตะมัย
หัวหนาโครงการ

น.ส.กาญจนา ขาวเบา

น.ส.วนิดา คางกลาง

นางณภัทรมนต ภูวศิษฎเบญจภา น.ส.สุธีรพรรณ กองรอย

น.ส.ศิริวรรณ ณะวงษ

นายเอกชัย บุญรสศักดิ์

â¤Ã§¡ÒÃÈÙ¹ÂÇÔ¨ÑÂÁÑ¹ÊíÒ»ÐËÅÑ§áÅÐ¼ÅÔμÀÑ³±

อ.ดร.อัศจรรย สุขธํารง
น.ส.พิณศุกาญจน ตัณฑวรรธนะ
หัวหนาโครงการ

นายณัฐพงษ วิสูตรศักดิ์

น.ส.สุภาวดี สงศรีโรจน
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¡ÒÃμÔ´μ‹Í¢ÍÃÑººÃÔ¡ÒÃ

ºÃÔ¡ÒÃÍÒ¤ÒÃÊ¶Ò¹·Õè : àÇçºäซμì http://technopolis.sut.ac.th
บริการพื้นที่ภายในอาคารสุรพัฒน 1 (ฝายบริการวิชาการ) : โทร. 0-4422-4847
บริการพื้นที่ภายในอาคารสุรพัฒน 2 (งานบริหารจัดการทรัพยสิน) : โทร. 0-4422-4822

ºÃÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹ÇÔªÒ¡ÒÃá¡‹ÊÑ§¤Á :
ฝายบริการวิชาการ : จัดประชุม/สัมมนา/อบรม และประสานความรวมมือทางวิชาการ
เว็บไซต http://technopolis.sut.ac.th : โทร. 0-4422-4810, 4821,
โครงการศูนยการเรียนรูของชุมชน : บริการจัดอบรม/สัมมนา จัดกิจกรรมคายวิชาการ คายพัฒนาศักยภาพ
บริการเยี่ยมชมแหลงเรียนรู บริการคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต
เว็บไซต http://technopolis.sut.ac.th : โทร. 0-4422-4817, 4819, 4824
โครงการหนวยบริการงานแปลและลาม : บริการแปลเอกสารภาษาตางๆ และบริการลาม
เว็บไซต http://technopolis.sut.ac.th : โทร. 0-4422-4839
โครงการอุทยานผีเสื้อ : บริการเยี่ยมชมอุทยานผีเสื้อ และจัดคายสรางเสริมประสบการณการเรียนรูใหแกเยาวชน
เว็บไซต http://technopolis.sut.ac.th : โทร. 0-4422-4850, 4852

ºÃÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹»ÃÑºá»Å§áÅÐ¶‹ÒÂ·Í´à·¤â¹âÅÂÕ :
ฝายปรับแปลงและถายทอดเทคโนโลยี : บริการใหคำปรึกษา เชื่อมโยงการใหบริการกับหนวยงานตางๆ
เว็บไซต http://technopolis.sut.ac.th : โทร. 0-4422-4820, 4912, 4920
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร มทส. (SUTSP) : เปนศูนยกลางการวิจัย พัฒนาถายทอดเทคโนโลยี และสงเสริม
ใหเกิดการใชวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการยกระดับการผลิต เพิ่มมูลคา ฯลฯ
เว็บไซต www.sp.sut.ac.th : โทร. 0-4422-4818, 4823
หนวยบมเพาะวิสาหกิจ มทส. (SUTBI) : บริการพืน้ ฐานสำหรับการประกอบธุรกิจ บริการใหคำปรึกษาแกผปู ระกอบการ ฯลฯ
เว็บไซต www.sp.sut.ac.th : โทร. 0-4422-4818, 4823
สำนักงานจัดการทรัพยสินทางปญญา มทส. (SUT-IPMO) : บริการใหคำปรึกษาการจัดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ฯลฯ
เว็บไซต www.sp.sut.ac.th : โทร. 0-4422-4825
โครงการหนวยบริการทางหองปฏิบัติการ : บริการวิเคราะห ทดสอบทางดานเคมี กายภาพจุลทรรศนอิเล็กตรอน ฯลฯ
บริการเครื่องมือวิเคราะห บริการหองปฏิบัติการ
เว็บไซต http://cste.sut.ac.th/iad : โทร. 0-4422-3313, 3260
โครงการศูนยวิจัยมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ : บริการวิจัย ใหคำปรึกษา ขอมูลขาวสาร
เว็บไซต http://web.sut.ac.th/cassava : โทร. 0-4422-4920, 4290
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) : บริการใหความชวยเหลือ และสนับสนุนความตองการ
ทางดานเทคโนโลยีใหกับผูประกอบการ
เว็บไซต http://technopolis.sut.ac.th/iTAP : โทร. 0-4422-4921, 4947

§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÊำ¹Ñ¡§Ò¹ : àÇçºäซμì http://technopolis.sut.ac.th :
สำนักงานผูอำนวยการเทคโนธานี : โทร. 0-4422-4905
งานสารบรรณ งานเลขานุการ : โทร. 0-4422-4813, 4811
งานบุคคล งานพัสดุ : โทร. 0-4422-4812
งานระบบคุณภาพ งานสารสนเทศ : โทร. 0-4422-4816
งานงบประมาณ งานการเงิน และงานบัญชี : โทร. 0-4422-4826
งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล : โทร. 0-4422-4815
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