>>TECHNOPOLIS

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สารจากประธานคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
ถ้อยแถลงจากผู ้อ�ำนวยการเทคโนธานี
สัญลักษณ์
ภูมิหลังเทคโนธานี
การบริหารและทรัพยากรด�ำเนินงาน

3
4
5
6
7
8

อาคารสถานที่และการบริการ
ผลการด�ำเนินงานตามภารกิจ

32
38

ผลงานจากโครงการที่ส�ำคัญ
กิจกรรมส�ำคัญในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

42
106
112

รายละเอียดการอบรมสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ

120

ท�ำเนียบผู ้บริหารและบุ คลากร

150

โครงสร้างการจัดองค์กร
รายงานงบการเงินประจ�ำปี
บุ คลากร
ผลงานดีเด่นของบุ คลากรและของหน่วยงาน
ระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO, QA, RM, KM, 5ส)

การบริการวิชาการแก่สังคม
การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

งานบริการวิชาการแก่สังคม
งานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
งานบุ คคล
งานบริการวิชาการแก่สังคม
งานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
ผู ้บริหารและบุ คลากร
การติดต่อขอรับบริการ

1

TECHNOPOLIS

Annual report 2012

2

เทคโนธานี

รายงานประจำ�ปี 2555

วิสัยทัศน์
เทคโนธานีมุ่งมั่นที่จะเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์
สำ�หรับภาคอีสานใต้ทสี่ มบูรณ์แบบมีความเป็นเลิศ
ในการบริการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม

พันธกิจ
เทคโนธานีมีภารกิจหลัก 3 ประการดังนี้

1.

2.
พัฒนากำ�ลังคนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะกลุ่ ม เยาวชนและกลุ่ ม
การผลิ ต เพื่ อ ให้ มี ค วามสามารถ
ในการเลื อ กรั บ การถ่ า ยทอด
และพั ฒ นาเทคโนโลยี ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิภาพและให้ความสำ�คัญ
กั บ ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม เข้ า ใจ ใ น
กระบวนการคิ ด แก้ ปั ญ หาแบบ
วิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ กั บ ประชาชน
โดยทั่วไป

ปรั บ แปลงถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม
โดยสร้างให้เกิดกระบวนการปรับแปลงและ
ถ่ายทอดเสริมสร้างให้ภาคการผลิตมีขีดความ
สามารถในการรั ก ษาปรั บ แปลงพั ฒ นาและ
สร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้โดยทำ�ให้มีความ
สามารถพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีได้มากขึ้น

3.
ให้บริการวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงาน
ต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลชุมชน
และท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งมีความรู้ความ
สามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต
และบริการให้คำ�ปรึกษาการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
แก้ปัญหาเฉพาะพื้นที่หรือหน่วยงาน
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สารจากประธานคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
ขอแสดงความชื่นชมกับผลงานและความสำ�เร็จ
ของเทคโนธานีท่ีเกิดขึ้นในรอบปีงบประมาณ 2555
ดังปรากฏในรายงานประจำ�ปีน้ี ความมุ่งมั่นที่จะเป็น
อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ สำ� หรั บ ภาคอี ส านใต้ ท่ีส มบู ร ณ์
มี โ อกาสที่ จ ะบรรลุ เ ป้ า หมายได้ ม ากขึ้ น ตามลำ � ดั บ
จากการปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่ของเทคโนธานี
เพือ่ รองรับการเข้าสูอ่ าเซียนในปี 2558 ทำ�ให้เทคโนธานี ใน
ฐานะหน่วยวิสาหกิจหนึง่ ของมหาวิทยาลัยเกิดความพร้อม
และความเข้มแข็งในด้านต่างๆ มากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะด้าน
บุคลากร ความสำ�เร็จและผลงานของโครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2550 - 2554) นำ�มาสูก่ ารจัดทำ�ข้อเสนอโครงการ
ระยะที่ 2 และหวังว่าจะได้รบั การสนับสนุนงบประมาณ
จากรัฐบาล
ผู้รับบริการจากเทคโนธานี ที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี
ทัง้ ความหลากหลายของกลุม่ ผูร้ บั บริการ จำ�นวนผูร้ บั บริการ
จำ�นวนโครงการ งบประมาณ และจำ�นวนหน่วยงาน
ที่ให้ความร่วมมือ แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการดำ�เนินงานที่สามารถตอบสนองความต้องการ
หรือตอบโจทย์ แก้ปัญหาให้กับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิผล ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหาร
เทคโนธานี คณาจารย์ บุ ค ลากร และผู้ เชี่ ย วชาญ
จากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ทั้ ง จากภายในและภายนอก
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น เข้ า ร่ ว มทำ � งานกับ
เทคโนธานี ใ นลั ก ษณะต่ า งๆ ขอขอบคุ ณ หน่ ว ยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่ให้ความไว้วางใจ สนับสนุนทุน
โดยใช้บริการทีป่ รึกษาโครงการต่างๆ จากเทคโนธานี และ
ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนา หลักสูตรต่างๆ และ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของเทคโนธานี ด้วยดีเสมอมา
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ท้ายสุดนี้ขอเป็นกำ�ลังใจสนับสนุนการทำ�งาน
ของผู้บริหาร บุคลากรของเทคโนธานี เพื่อพัฒนางาน
สร้างสรรค์กจิ กรรม และบริการทีเ่ ป็นประโยชน์ ตรงกับ
ความต้องการของประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทัง้ ในระดับท้องถิน่ ภูมภิ าค และระดับชาติ
มากยิง่ ขึน้ ต่อไป นำ�ไปสูก่ ารพัฒนาทางเศรษฐกิจ - สังคม
ของประเทศทีย่ ง่ั ยืนในทีส่ ดุ

(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า)
ประธานคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ถ้อยแถลงผู้อำ�นวยการเทคโนธานี
รายงานประจำ � ปี 2555 เทคโนธานี ฉ บั บ นี้
จั ด ทำ � ขึ้น เพื่อ เผยแพร่ ผ ลการดำ � เนิ น งานตามภารกิ จ
ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คือ การบริการวิชาการแก่สงั คม การปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี และดำ�เนินงานสนับสนุนกิจกรรม
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย โดย
กลุม่ เป้าหมายผูร้ บั บริการมีตง้ั แต่ระดับนักเรียนนักศึกษา
ครูอาจารย์ ผู้ประกอบการใหม่ ผู้ประกอบการในภาค
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม องค์กรของรัฐ
และเอกชน กลุม่ เกษตร ตลอดจนประชาชนทัว่ ไป
ในรอบปีงบประมาณ 2555 เป็นช่วงทีม่ กี ารปรับ
โครงสร้างเทคโนธานีเพือ่ ทดลองดำ�เนินการ โดยการเห็น
ชอบจากคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ตัง้ แต่วนั ที่ 14
มีนาคม 2555 เรื่อยมา โดยได้แบ่งโครงสร้างออกเป็น
5 กลุม่ งาน ประกอบด้วย กลุม่ อุทยานการเรียนรูส้ ริ นิ ธร
กลุม่ อุทยานวิทยาศาสตร์ กลุม่ บริการวิชาการ กลุม่ โครงการ
พิเศษ กลุ่มสนับสนุนการบริหารงานกลาง และมีการ
ติดตามความคืบหน้าในการทดลองงานตามโครงสร้างใหม่
ตลอดปีงบประมาณ ด้านบุคลากรได้มกี ารจัดวางบุคลากร
ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความถนัด
ในสายงาน มีการอบรมเพิม่ พูนทักษะให้กบั บุคลากร เสริม
สร้างแรงจูงใจรักษาคนเก่งและคนดีให้อยู่กับหน่วยงาน
ด้านการจัดการภายในรวมบริการประสานงานภารกิจ
One Stop services การสนับสนุนเกื้อกูลระหว่าง
หน่วยวิสาหกิจ การรักษาระบบบริหารคุณภาพต่างๆ
เตรียมแผนรองรับด้านการเงินและงบประมาณ ด้าน
การพัฒนาด้านอาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อม รณรงค์
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำ�กัดให้เกิดความคุ้มค่าภายใต้

นโยบาย “ECO Technopolis” สิ่งต่างๆ เหล่านี้
เทคโนธานีต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่
อาเซียนในปี 2558 ที่จะมาถึงในเร็วๆ นี้ นอกจากนี้
เรายังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องของอุทยานวิทยาศาสตร์
ระยะที่ 2 การผลักดันแนวทางจัดตั้ง Northeastern
Food Valley ณ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี
โครงการที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ด้ ว ยดี จ ากกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ โครงการห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ ปัจจุบันได้ดำ�เนินการเป็นระยะเวลา 10 ปี
แล้ว โครงการ iTAP (สวทช.) โครงการคลินิกเทคโนโลยี
ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
ทีไ่ ด้ให้นโยบาย กำ�กับดูแล และให้ค�ำ แนะนำ�ทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานของเทคโนธานีมาโดยตลอด ขอขอบคุณ
สำ�นักวิชา ศูนย์ สถาบันทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
ทีใ่ ห้ความร่วมมือสนับสนุนคณาจารย์ บุคลากร ผูเ้ ชีย่ วชาญ
เข้ า มาร่ ว มงานกั บ เทคโนธานี อนุ ญ าตให้ ใช้ ส ถานที่
และบริการต่างๆ จนทำ�ให้งานทุกอย่างสำ�เร็จไปด้วยดี
ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนทุน ขอขอบคุณ
ผู้รับบริการทุกกลุ่มที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการต่างๆ
จากเทคโนธานี ท้ายสุดขอแสดงความชื่นชมบุคลากร
เทคโนธานี ทุกคนทีร่ วมพลังกันทำ�งาน ช่วยกันแก้ปญ
ั หา
ทุ่มเทเสียสละ สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและสังคมในการยกระดับความรู้เทคโนโลยี
บริการให้กบั กลุม่ เป้าหมายต่างๆ เพือ่ ให้สง่ ผลการพัฒนา
ประเทศสังคมชุมชนต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์)
รักษาการแทนผู้อำ�นวยการเทคโนธานี
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สัญลักษณ์
สั ญ ลั ก ษณ์ ป ระจำ � เทคโนธานี ป ระกอบด้ ว ย
หอสุรนภาภายในจะมีตวั ย่อ SUT และ มทส. ส่วนด้านซ้าย
จะมีดอกปีบ 3 ดอก ด้านล่างจะมีวงกลม 5 วง และใต้รูป
หอสุรนภาจะมีตวั อักษรคำ�ว่าเทคโนธานีและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
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ภาพหอสุ ร นภา สื่ อ ถึ ง ความโดดเด่ น ด้ า นงาน
สถาปัตยกรรมรวมถึงสิ่งก่อสร้างที่คนทั่วไปรู้จัก
ตัวแบบจะใช้เส้นที่เน้นความสำ�คัญของหอสุรนภา
ตั ว ย่ อ S U T แ ล ะ ม ท ส . ม า จ า ก คำ � ว่ า
Suranaree University of Technology /
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ดอกปีบ 3 ดอก แทนการไหลเข้ามาร่วมกิจกรรม
ในหน่วยงานเทคโนธานี ได้แก่ บุคลากรใน มทส.
ภาครัฐ และภาคเอกชน
วงกลม 5 วง แทนฝ่ า ยต่ า งๆ ของเทคโนธานี
ที่มีความสามัคคีร่วมกันทำ�งาน

ภูมิหลังเทคโนธานี
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี สุ ร น า รี ไ ด้ รั บ
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ จากสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินทรงเปิดกลุม่ อาคาร
เทคโนธานี (Technopolis) ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2538
ประกอบด้วยอาคารจำ�นวน 9 หลัง พืน้ ทีร่ วม 45,000 ตาราง
เมตร บนพื้นที่ 600 ไร่
แผนการจั ด ตั้ ง เทคโนธานี เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
แผนการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ในช่วงแรกก่อนที่จะพัฒนา
ให้เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทสี่ มบูรณ์ รัฐบาล
ได้ กำ � หนดที่ จ ะใช้ บ ริ เวณเทคโนธานี เ ป็ น สถานที่ จั ด งาน
แสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลกในปี 2538 (WorldTech’95
Thailand) ซึ่งเป็นการแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ระดับชาติ เป็นผลให้มหาวิทยาลัยเป็นทีร่ จู้ กั อย่างกว้างขวาง
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุม
ครั้งที่ 2 /2539 วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2539 มีมติอนุมัติ
ให้ยกเลิกศูนย์บริการวิชาการกับยุบเลิกส่วนงานเทคโนธานี
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งเป็นส่วนงานมีฐานะเทียบ
เท่าสำ�นักวิชา ศูนย์และสถาบันของมหาวิทยาลัย เรียกว่า
“เทคโนธานี ” เพื่ อ ทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานกลางของ
มหาวิทยาลัยในการดำ�เนินภารกิจด้านการบริการวิชาการ
แก่สังคม และด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสม รายละเอียดตามข้อกำ�หนด มทส.
ว่าด้วยการจัดตั้งเทคโนธานี พ.ศ. 2539 ประกาศ ณ วันที่
23 เมษายน พ.ศ. 2539
ปี พ.ศ. 2543 ได้โอนย้ายโครงการสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพจากฝ่ายวิชาการมาเป็นงานส่วนหนึ่งของ
เทคโนธานี และปรับโครงสร้างจาก 5 ฝ่าย เป็น 3 ฝ่าย คือ
ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป ฝ่ายบริการวิชาการ และฝ่ายปรับแปลง
และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในปีเดียวกันเทคโนธานีได้รับรอง
ระบบคุณภาพ ISO 9002 จากบริษัท SGS (Thailand) Ltd.
ปี พ.ศ.2546 ได้ปรับโครงสร้างของเทคโนธานี
เป็น 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริการวิชาการ
ฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝ่ายโครงการพัฒนา
เทคโนโลยีและสารสนเทศและฝ่ายโครงการกิจกรรมและ

โครงการพิเศษ ย้ายโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพไปสังกัด
ฝ่ายวิชาการ
ปี พ.ศ. 2547 เทคโนธานีได้รบั การรับรองการปรับระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9002 เป็น ISO 9001 : 2000 จากบริษทั SGS
(Thailand) Ltd.
ปี พ.ศ. 2549 ได้ปรับโครงสร้างการบริหารของเทคโนธานี
เป็น 3 ฝ่าย 4 โครงการ คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริการ
วิชาการ ฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการอุทยาน
ผีเสือ้ โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (SUT-UBI) โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) และโครงการศูนย์การเรียนรู้
ของชุมชน
ปี พ.ศ. 2551 ได้ปรับโครงสร้างการบริหารเพิ่มอีก
2 โครงการคือ โครงการศูนย์วิจัยมันสำ�ปะหลังและผลิตภัณฑ์
และโครงการหน่วยบริการงานแปลและล่าม
ปี พ.ศ. 2552 ได้ปรับโครงสร้างการบริหารเพิ่มอีก
1 โครงการคือ โครงการหน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการและ
เปลี่ยนชื่อโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเป็นโครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ ทำ�ให้มีโครงสร้างการบริหาร แบ่งเป็น 3 ฝ่าย
7 โครงการ
ปี พ.ศ. 2553 ได้ปรับเพิ่มตำ�แหน่งหัวหน้าสำ�นักงาน
ผู้อำ�นวยการเทคโนธานี และกำ�หนดให้มีงานติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล ซึ่งขึ้นตรงต่อผู้อำ�นวยการเทคโนธานี
ปี พ.ศ. 2554 ได้ปรับโครงสร้างการบริหารเพิ่มอีก
2 โครงการ คือ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และโครงการ
เมืองจราจรจำ�ลอง ทำ�ให้มีโครงสร้างการบริหาร แบ่งเป็น 3 ฝ่าย
9 โครงการ
ปี พ.ศ. 2555 ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน
เป็ น 5 กลุ่ ม ประกอบด้ ว ย กลุ่ ม อุ ท ยานการเรี ย นรู้ สิ ริ น ธร
กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ กลุ่มบริการวิชาการ กลุ่มโครงการ
พิเศษ และกลุม่ สนับสนุนการบริหารงานกลาง มีหวั หน้าสำ�นักงาน
ผู้อำ�นวยการเทคโนธานี เป็นผู้แทนฝ่ายบริหารดูแลงานระบบ
บริหารคุณภาพ ซึ่งขึ้นตรงต่อผู้อำ�นวยการเทคโนธานี และยกเลิก
งานติดตามตรวจสอบและประเมินผล
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การบริหารและทรัพยากรดำ�เนินงาน

8

เทคโนธานี

รายงานประจำ�ปี 2555

•
•
•
•
•

โครงสร้างการจัดองค์กร
รายงานการเงินประจำ�ปี
บุคลากร
ผลงานดีเด่นของบุคลากรและของหน่วยงาน
ระบบบริหารจัดการคุณภาพ
(ISO, QA, RM, KM, 5ส)

>>TECHNOPOLIS
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โครงสร้างการจัดองค์กร
เทคโนธานี
คณะกรรมการบริหาร
เทคโนธานี

กลุ่มอุทยาน
การเรียนรู้
สิรินธร

• โครงการ อพ.สธ-มทส.
โครงการสวนพฤกษศาสตร์
• อาคารกาญจนาภิเษก
• สวนเกษตร
เฉลิมพระเกียรติ
• พิพิธภัณฑ์เห็ดรา
และพืชผลหายาก
ในประเทศไทย
• พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
ไทยโบราณ
• โครงการอุทยานผีเสื้อ
• เมืองจราจรจำ�ลอง
• พิพิธภัณฑ์
World Tech 95

กลุ่มอุทยาน
วิทยาศาสตร์

• โครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์
- งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารพื้นที่
- งานสารสนเทศเฉพาะ
- งานลูกค้าสัมพันธ์

• ธุรการและแผนงาน

• หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
และนวัตกรรม

• หน่วยบริการค่าย
เยาวชน

• หน่วยประสานความร่วมมือ
อุตสาหกรรม
- งานประสานความร่วม
		 มืออุตสาหกรรม
- งาน iTAP
- งาน Clinic
Technology

• หน่วยบริการงาน แปล
และล่าม

• หน่วยบริการทางเทคนิค
และโรงงานต้นแบบ
• หน่วยบริการทาง
ห้องปฏิบัติการ (LSU)
• สำ�นักงานจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา
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รายงานประจำ�ปี 2555

กลุ่มบริการ
วิชาการ

• หน่วยบริการอบรม
สัมมนาและบริการ
วิชาการชุมชน

ระบบบริหารคุณภาพ
ผู ้แทนฝ่ ายบริหาร QMR

กลุ่มโครงการ
พิเศษ

• โครงการห้องเรียน
วิทยาศาสตร์
• โครงการศูนย์วิจัย
มันสำ�ปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์

กลุ่มสนับสนุน
การบริหาร
งานกลาง

• งานอำ�นวยการ
• งานแผนงบประมาณ
• งานการเงินบัญชี
• งานพัสดุและซ่อมบำ�รุง
• งานบุคคล

รายงานงบการเงินประจำ�ปี
งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
แสดงฐานะทางการเงิน โดยมีสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินและส่วนของทุน 78.18 ล้านบาท

สินทรัพย์ 78.18

หนี้สินและส่วนของทุน 78.18

สินทรัพย์หมุนเวียน
27.59, (35%)

หนี้สินหมุนเวียน
18.62, (24%)
สินทรัพย์ถาวร
50.59, (65%)

หน่วย : ล้านบาท

หนี้สินอื่น
40.01, (51%)
ส่วนของทุน
19.55, (25%)

งบรายได้ ค่าใช้จ่ายส�ำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
แสดงผลการดำ�เนินงานในรอบปี มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย 0.34 ล้านบาท
ประกอบด้วย รายได้ทั้งสิ้น 72.77 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 72.43 ล้านบาท

รายได้ 72.77

ค่าใช้จ่าย 72.43

รายได้เงินอุดหนุน
10.03, (14%)

ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน
46.78, (65%)

รายได้เงินวิสาหกิจ
62.74, (86%)

หน่วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภค
2.23, (3%)
ค่าเสื่อม
2.96, (4%)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
20.46, (28%)
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บุคลากร
จำ�นวนบุคลากรจำ�แนกตามสถานภาพและวุฒิการศึกษา

สถานภาพพนักงาน

วุฒิการศึกษา
ต�่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

พนักงานของมหาวิทยาลัย
• พนักงานสายวิชาการ
• พนักงานสายปฏิบัติการ
วิชาชีพและบริหารทั่วไป
พนักงานประจำ�เทคโนธานี
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

-

9

5

7
1

7
15

5
1
2

39
18
-

5
-

-

49
19
2

รวมทั้งสิ้น

8

66

10

8

92

* ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
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ผลงานดีเด่นของบุคลากรและของหน่วยงาน
ผลงานดีเด่นด้านกีฬาของบุคลากร
การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 31
“วลั ย ลั ก ษณ์ เ กมส์ ” ระหว่ า งวั น ที่ 18 - 25 เมษายน 2555 ณ อำ � เภอท่ า ศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ล�ำดับที่
ชื่ อ-สกุล
เหรียญ จ�ำนวน
1
นางฉวีวรรณ นันท์ธนะวานิช ทอง
1
ทอง
1
ทอง
1
ทอง
1
ทอง
1
2
นางสาวระพีพร ศรีภักดี
เงิน
1

3

นายเอกชัย บุญรสศักดิ์

4

นางขวัญตา วรสุมันต์

5

นางสาวกาญจนา ข้าวเบา

เงิน
เงิน
ทองแดง
เงิน
ทองแดง
เงิน

1

เงิน
เงิน
ทองแดง
เงิน
ทองแดง
ทองแดง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทองแดง
ทองแดง
เงิน

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

1
1
1
1

ประเภทกีฬา
ลีลาศ Latin American class D รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป
ลีลาศ Latin American class E รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป
ลีลาศ Standard class D รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป
ลีลาศ Standard class E รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป
ลีลาศ จังหวะตะลุง รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป
ลีลาศ Latin American Single Dance รุ่นทั่วไป
จังหวะ Cha Cha Cha
ลีลาศ Latin American Single Dance รุ่นทั่วไป จังหวะ Samba
ลีลาศ Standard Single Dance รุน่ ทัว่ ไป จังหวะ Viennese Waltz
ลีลาศ จังหวะตะลุง
หมากกระดาน ประเภทหมากฮอส ทีมหญิง
หมากกระดาน ประเภทหมากฮอส บุคคลหญิง
ลีลาศ Latin American Single Dance รุ่นทั่วไป
จังหวะ Cha Cha Cha
ลีลาศ Latin American Single Dance รุ่นทั่วไป จังหวะ Samba
ลีลาศ Standard Single Dance รุน่ ทัว่ ไป จังหวะ Viennese Waltz
ลีลาศ จังหวะตะลุง
แอโรบิค ประเภทบุคคลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี
แอโรบิค ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี
แอโรบิค ประเภททีมผสม รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี
ลีลาศ Standard Single Dance รุน่ ทัว่ ไป จังหวะ Viennese Waltz
ลีลาศ Standard Single Dance รุ่นทั่วไป จังหวะ Tango
ลีลาศ Standard Single Dance รุ่นทั่วไป จังหวะ Quickstep
ลีลาศ Latin American Single Dance รุ่นทั่วไป จังหวะ Samba
ลีลาศ Latin American Single Dance รุ่นทั่วไป จังหวะ Jive
ลีลาศ Latin American Single Dance รุ่นทั่วไป จังหวะ Rumba
เปตอง ประเภทหญิงคู่
เปตอง ประเภทคู่ผสม
หมากกระดาน ประเภทหมากรุกไทย
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ล�ำดับที่
ชื่ อ-สกุล
6
นางสาวปัทมา บุญทิพย์
7
ล�ำดับที่

นางสาวล�ำดวน ศรีมาน

เหรียญ
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง

จ�ำนวน
1
1
1

ชื่ อ-สกุล

เหรียญ

จ�ำนวน

ทอง

2

Latin American Senior I Class A และ
Latin American Senior I Class C

ทอง

2

Latin American Senior I Class A

นางฉวีวรรณ นันท์ธนะวานิช
1
วันที่ 28 เมษายน 2555 การแข่งขัน
กีฬาลีลาศชิงแชมป์ประเทศไทย โดย
สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย
2
วันที่ 9 มิถุนายน 2555 การแข่งขัน
กีฬาลีลาศ Master Game
นายเอกชัย บุญรสศักดิ์
1
การแข่งขันแอโรบิค โครงการ
“สุขภาพดี ชีวิตดี กับเทสโก้โลตัส”
2
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การแข่งขันแอโรบิค โครงการ
“สุขภาพดี ชีวิตดี กับเทสโก้โลตัส”

ประเภทกีฬา
เปตอง ประเภทคู่ผสม
แอโรบิค ประเภททีมอายุไม่เกิน 35 ปี
แอโรบิค ประเภททีมอายุไม่เกิน 35 ปี
ประเภทกีฬา

ชนะเลิศ
ระดับภูมิภาค

แอโรบิค รุ่นประชาชนทั่วไป

ชมเชย
ระดับประเทศ

แอโรบิค รุ่นประชาชนทั่วไป

ผลงานดีเด่น ด้านอื่น ๆ ของบุ คลากร
ล�ำดับที่
ชื่ อ-สกุล
รางวัล
กิจกรรม/หน่วยงานที่จัด
วันเวลา/สถานที่
1
นางสาวภคกรณ์ สิงห์วชิระวรกุล ทุนการศึกษา ส�ำนั ก งานสิ ท ธิ บั ต รญี่ ปุ ่ น (JPO) 25 มิถนุ ายน – 14 กรกฎาคม 2555
หลั ก สู ต ร JPO/IPRTraining
Course for IP Trainers (FY 2012)
2
นางสาวพิมพ์ปภัทร์ สุดประเสริฐ ชนะเลิศ งานลอยกระทง ประจ�ำปี 2554 10 พฤศจิกายน 2554
อันดับ 1 มทส.
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ระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO, QA, RM, KM, 5ส)
ระบบบริหารคุณภาพเทคโนธานี

ระบบคุณภาพมาตรฐาน

ระบบบริหารคุณภาพ ประกอบด้วย 5 ระบบ ได้แก่
ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา (QA) ระบบบริหารความเสี่ยง (RM) ระบบการจัดการ
ความรู้ (KM) และระบบการดำ�เนินกิจกรรม 5ส (5S) ซึง่ อยูภ่ ายใต้
การดำ�เนินงานของงานระบบบริหารคุณภาพ (Quality management system : QMS)

ความเป็นมา :

การเข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO เทคโนธานี

ในปี พ.ศ. 2542 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในขณะนั้นได้เล็งเห็น
ความส�ำคัญของการน�ำระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 : 1994
มาใช้ในการบริหารงานเทคโนธานี เนื่องจากเห็นว่า เทคโนธานี
เป็นหน่วยงานวิสาหกิจต้องหารายได้เลีย้ งตัวเอง น่าจะเป็นหน่วยงาน
น�ำร่องในการเข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO เพื่อให้ระบบ
การท�ำงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งเป็น
กระบวนการในการสร้ า งความมั่ น ใจต่ อ ผู ้ ม าใช้ บ ริ ก ารอั น จะ
ส่ ง ผลให้ ห น่ ว ยงานมี ร ายได้ เ พิ่ ม มากขึ้ น จึ ง ได้ ม อบนโยบาย
ให้ ผู้อ�ำนวยการเทคโนธานี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย วนภู)
และรองผู้อ�ำนวยเทคโนธานี (อาจารย์ ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล)
ในขณะนั้น ด�ำเนินการโครงการระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO
เทคโนธานี ซึ่งในช่วงเวลานั้นโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพอยู่ในสังกัดของเทคโนธานี จึงได้เข้าร่วมโครงการระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO ด้วย
ดังนั้น ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2542 เทคโนธานีจึงได้เริ่ม
ด�ำเนินการโครงการระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 : 1994
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ตามข้อก�ำหนดที่เน้นคุณภาพ “การให้บริการ”
ปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่งที่ท�ำให้องค์กรประสบความส�ำเร็จทาง
ธุรกิจก็คือ “คุณภาพ” ของสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นระดับของ
คุณลักษณะเฉพาะ ที่แฝงอยู่ในสินค้าหรือบริการ ที่สามารถตอบ
สนองต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่
ลูกค้า องค์กรใดก็ตามหากสามารถผลิตสินค้า หรือให้บริการที่
มี คุ ณ ภาพสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า และมี
ความมุ่งมั่นที่จะท�ำให้มีคุณภาพเหนือความคาดหวังของลูกค้าได้
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(ISO : International Organization for Standardization)

อย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพ และสามารถ
ด�ำรงอยูไ่ ด้อย่างยัง่ ยืน แต่ “คุณภาพ”ทีก่ ล่าวนีไ้ ม่ใช่สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ โดย
บังเอิญ จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัย ความพยายามมุ่งมั่นเอาใจใส่ของ
ผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร
ที่ จ ะน�ำเอาความรู ้ ทั ก ษะ และประสบการณ์ ม าประยุ ก ต์ ใช้
เพื่อสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นในทุก ๆ ขั้นตอนในการผลิตหรือการ
ให้บริการ และจากความมุง่ มัน่ ของผูบ้ ริหาร และความร่วมมือของ
พนักงานเทคโนธานีทกุ คน จึงท�ำให้ได้รบั การรับรองระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9002 : 1994 เป็นครัง้ แรก เมือ่ วันที่ 24 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2543 จากบริษัท SGS (Thailand) จ�ำกัด
ปี พ.ศ. 2547 ได้มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารเทคโนธานี
ตามวาระการด�ำรงต�ำแหน่งงานบริหาร ซึง่ ในขณะนัน้ ผูอ้ �ำนวยการ
เทคโนธานี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันท์ อุ่นศิวิไลย์) และ
รองผูอ้ �ำนวยการเทคโนธานี (อาจารย์ ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร) ได้ยดึ
หลักการปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO และได้รักษา
ระบบบริหารคุณภาพ จึงท�ำให้เทคโนธานีได้รับการรับรองระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 จากบริษทั SGS (Thailand) จ�ำกัด และ
ได้รบั การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ต่อเนือ่ ง
เป็นครัง้ ที่ 3 เมือ่ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เช่นเดิม โดย ISO
9001 : 2000 มีวัตถุประสงค์ตามข้อก�ำหนด เน้นให้ความส�ำคัญ
กับพนักงานในองค์กรมากขึ้น โดยมีการสร้างขวัญและก�ำลังใจ
ความมีเสถียรภาพในการจ้างงาน และการสร้างความพึงพอใจ
ในการท�ำงานให้ พ นั ก งาน เห็ น ความส�ำคั ญ ในการสนั บ สนุ น
เครื่องมืออุปกรณ์สิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติ
งานให้แก่พนักงาน

เมือ่ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) องค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO : International
Organization for Standardization) ประกาศปรับเปลี่ยน
เป็น ISO 9001 : 2008 ซึง่ ทุกองค์กรทีเ่ ข้าระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO ต้องท�ำการปรับเปลี่ยนยกระดับ (Upgrade) ตามข้อก�ำหนด
ใหม่ของ ISO ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
ประกอบกับ Certificate ISO 9001 : 2000 ของเทคโนธานีจะหมด
อายุการรับรองในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
ผูอ้ �ำนวยการเทคโนธานี (ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย
โชติษฐยางกูร) ในขณะนั้น ได้ยึดหลักการปฏิบัติงานตามระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO และมุ่งมั่นที่จะได้รักษาระบบบริหาร
คุณภาพไว้อย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ จึงได้ด�ำเนินการกระบวนการต่างๆ
ตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO เพือ่ ด�ำรงรักษาระบบไว้ และเพือ่
ปรับเปลี่ยนยกระดับ (Upgrade) สู่ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO
9001 : 2008 และต่ออายุการรับรองรักษาระบบไว้ จนในที่สุด
เทคโนธานีได้รบั การรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
เป็นครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การดำ�เนินงาน : ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO เทคโนธานี
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ต้นปี พ.ศ. 2555 เทคโนธานีได้มีการปรับเปลี่ยน
ผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงาน และอยูร่ ะหว่างการขอปรับโครงสร้าง
การบริหารองค์กรใหม่ จึงได้ขอระงับการด�ำเนินงานตามระบบ

คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ก่อนระยะหนึ่ง คือ ตั้งแต่
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 จากการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
ยังเล็งเห็นความส�ำคัญการด�ำรงรักษาระบบคุณภาพไว้ จึงได้มมี ติให้
เทคโนธานีด�ำเนินการระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ต่อเนื่องไว้
เหมือนเดิม ซึง่ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการเตรียมการกลับเข้าสูร่ ะบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ตามกระบวนการ เพื่อรับการตรวจ
ประเมินจากบริษัทที่ให้การรับรอง (Certify body) เพื่อขอรักษา
ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ในช่วงเดือนเมษายน
พ.ศ. 2556 นี้

การเตรียมเข้าสูร่ ะบบคุณภาพมาตรฐาน ISO :
ระหว่างปี 2555 - 2556

เทคโนธานี โดยผูแ้ ทนฝ่ายบริหาร QMR และงานระบบ
บริหารคุณภาพ ได้ด�ำเนินการเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ กระบวนการต่างๆ
ทีจ่ �ำเป็นส�ำหรับระบบบริหารคุณภาพได้มกี ารจัดท�ำ มีการน�ำไปใช้
จริง และด�ำรงไว้ จึงได้จัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ
2556 และแผนการด�ำเนินกิจกรรมระบบบริหารคุณภาพ ISO
เทคโนธานี ปีงบประมาณ 2555 - 2556 และประกาศใช้อย่างเป็น
ทางการเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบ
และเตรียมตัวเข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ต่อไป
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ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
(QA : Quality Assurance)
ความเป็นมา : การประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี
เทคโนธานี เ ริ่ ม ดำ � เนิ น การจั ด ทำ � ประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 – 2554 รวมระยะเวลาได้ 5 ปี
ซึ่งสรุปผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ปี พ.ศ.
2550
2551
2552
2553
2554

จ�ำนวน
องค์ประกอบคุณภาพ
5 ด้าน
6 ด้าน
6 ด้าน
6 ด้าน
7 ด้าน

สกอ.
15
16
15
9
9

สมศ.
3
4

การศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) ดังผลสรุปในภาพรวมตาม
ตารางต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้
มทส.
4
4
4
5

ทธ.
2
2
1

รวม
15
20
21
18
19

ระดับ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลคะแนน/
เต็ม
2.85/3
2.75/3
2.76/3
4.81/5
4.67/5

ผลการประเมิน : การประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี ปีการศึกษา 2554
ในปีการศึกษา 2554 (พฤษภาคม 2554 – เมษายน 2555)
เทคโนธานี ไ ด้ ดำ � เนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ซึ่ ง มี
องค์ประกอบคุณภาพทัง้ หมด 7 ด้าน 19 ตัวบ่งชี้ จากการรับตรวจ
ประเมินเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) มีผลการ

ประเมินในภาพรวมของหน่วยงานอยู่ในระดับดีมาก ผลคะแนน
4.67 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ทั้ง 19 ตัวบ่งชี้ ปรากฏว่า
มี 14 ตัวบ่งชี้ ที่มีระดับดีมาก มี 4 ตัวบ่งชี้ ที่มีระดับดี และ
1 ตั ว บ่ ง ชี้ มี ร ะดั บ พอใช้ เมื่ อ จำ � แนกตามองค์ ป ระกอบ
คุณภาพสรุปผลประเมินดังตารางต่อไปนี้

องค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9
องค์ประกอบที่ 11
องค์ประกอบที่ 12

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด�ำเนินการ
การบริการทางวิชาการแก่สังคม
การบริหารและการจัดการ
การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
การบริการจัดการตามภารกิจหลัก

จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเทคโนธานี
ปีการศึกษา 2554 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (ระดับหน่วยงาน) ได้ให้ข้อเสนอแนะในภาพรวม และ
ชี้ให้เห็นจุดเด่นพร้อมแนวทางเสริมตลอดจนข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
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ผลการประเมิน
ระดับ
คะแนน
ดีมาก
5
ดีมาก
4.80
ดีมาก
4.75
ดี
4
ดีมาก
4.55
ดี
4.50
ดีมาก
5

ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
และส่งผลดีต่อการจัดทำ�ประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
อีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อเสนอแนะ : ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
1. การเขียนผลการด�ำเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง
ควรระบุเอกสารอ้างอิงของรายละเอียดการด�ำเนินงานของแต่ละ
เกณฑ์มาตรฐาน

2. ควรจัดให้มกี ารประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร
ประจ�ำหน่วยงาน
3. เกณฑ์การประเมิน ควรปรับเกณฑ์การประเมินทีม่ ผี ลการ
ด�ำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง (เกณฑ์ในเชิงท้าทาย)
เพื่อให้เกิดการพัฒนา

จุดเด่น และแนวทางเสริม : เฉพาะเทคโนธานี
จุดเด่น
แนวทางเสริม
1. มีโครงการหลักและโครงการอืน่ ๆ ทีม่ คี วามหลากหลาย และ • ควรมีเอกสารที่ได้ค�ำรับรองยืนยันการใช้ประโยชน์จากการ
บางโครงการมีความต่อเนื่อง และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
บริการของหน่วยงานภายนอกที่ได้ร่วมโครงการบริการต่างๆ
หรือได้รับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีและได้ก่อให้เกิดประโยชน์
2. มีระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ทีไ่ ด้รบั การรับรอง
จากหน่วยงานภายนอก

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : เฉพาะเทคโนธานี
1.
		
2.
		
		
3.
		

ควรมีการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการวางแผนของหน่วยงาน
ควรมีการจัดการฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ และน�ำ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการตัดสินใจ
การบริหารตามภารกิจของหน่วยงาน
ควรสร้างระบบแรงจูงใจให้คณาจารย์เพือ่ ให้เข้ามาร่วมใน
การปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีให้มากขึน้

4.
		
		
5.
		

การเขียนผลการด�ำเนินงานในรายงานการประเมิน
ตนเอง ควรระบุเอกสารอ้างอิงของรายละเอียดการ
ด�ำเนินงานของแต่ละเกณฑ์มาตรฐาน
ควรจัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริหารประจ�ำหน่วยงาน

การประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี
รับตรวจประเมินจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน)
วันที่ 12 กรกฏาคม 2556

ประจำ�ปีการศึกษา 2554

รับตรวจประเมินจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน)
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
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ระบบบริหารความเสี่ยง
(RM : Risk Management)
ความเป็นมา :

การบริหารความเสี่ยง เทคโนธานี

เทคโนธานี เ ริ่ ม ดำ � เนิ น ระบบการควบคุ ม ภายใน
(Internal control) เมือ่ ปีงบประมาณ 2551 และเมือ่ ปีงบประมาณ
2552 ได้พัฒนามาเป็นระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีแนวทาง
การดำ�เนินการตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ฉบับเดือนมิถุนายน 2552 โดยเทคโนธานี
ได้ดำ�เนินการระบบบริหารความเสี่ยงให้สอดรับตามนโยบาย
การบริ ห ารความเสี่ ย งของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี
อย่างต่อเนื่อง
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ผลการดำ�เนินงาน :

การบริหารความเสี่ยงเทคโนธานี
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ในปี ง บประมาณ 2555 มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
สุรนารี ได้ประกาศใช้คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554
ซึ่ ง ได้ จั ด ประเภทของความเสี่ ย งในการระบุ ค วามเสี่ ย งออก
เป็น 9 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic
risks) ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพย์สิน (Financial and
asset risks) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational risks)
ความเสีย่ งด้านชือ่ เสียง (Image and reputation risks) ความเสีย่ ง
ด้ า นสุ ข ภาพและความปลอดภั ย (Health and safety
risks) ความเสี่ยงด้านบุคลากร (Staff risks) ความเสี่ยงด้าน
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information
Communication Technology risks) ความเสีย่ งด้านกฎระเบียบ
(Compliance risks) และความเสี่ ย งด้ า นอั ต ตาภิ บ าลและ
ธรรมาภิบาล (Good governance risks)
เทคโนธานี โดยคณะท�ำงานบริหารความเสีย่ งเทคโนธานี
ได้ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ วิ เ คราะห์ ค ่ า โอกาสของความเสี่ ย ง และ
ค่าผลกระทบในระดับหน่วยงาน ตลอดจนมีการรายงานแผนการ
ปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายในและแผนบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น
ระยะๆ เพือ่ น�ำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมหาวิทยาลัย
ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุ ร นารี โดยในปี ง บประมาณ 2555 เทคโนธานี ไ ด้ ร ายงาน
ผลการด�ำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในเทคโนธานี
ดังมีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้

ปั จจัยเสี่ยง/
สาเหตุความเสี่ยง

1. ด้านกลยุทธ์/
1.1 การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ
บริการวิชาการไม่เป็น
ที่รู้จักของชุมชนและ
สังคม

ประเภท

ผลการด�ำเนินงานตามแผนกิจกรรมควบคุม
ระดับ
ระดับ
่
่
ความเสียง ความเสียง ความส�ำเร็จ
กิจกรรมที่ด�ำเนินการ
ที่เหลือ ที่ยอมรับได้ ตามแผน

ST

1.2 การจัดการทรัพยากร
เพือ่ รับรองการบริการ
วิ ช าการไม่ บ รรลุ ผ ล
เนือ่ งจากมีพนื้ ทีบ่ ริการ
ที่ น อกเหนื อ ความ
รับผิดชอบ
2. ด้านการเงินและทรัพย์สิน/
2.1 การบริ ห ารเงิ น ฝาก
ธนาคารไม่ คุ ้ ม กั บ
ประโยชน์ได้รับ

F

3. ด้านปฏิบัติงาน/
3.1 งานบริ ก ารแปลและ
ล่ า ม มี ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ
ไม่ ห ลากหลายสาขา
วิชาชีพเพือ่ รองรับการ
บริการ
4. ด้านชื่อเสียง/
4.1 การไม่มีเครือข่ายด้าน
บริการวิชาการ

O

9

2

100 %

• ได้ด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องหลาย
ประการ ได้ แ ก่ การลงพื้ น ที่ รั บ ฟั ง
ความเห็นจากชุมชน ประชาสัมพันธ์/
ประชุมร่วมกับผู้น�ำชุมชน และจัดแสดง
นิทรรศการ
• ปรับกระบวนการการรับบริการเพื่อลด
ความซ�้ำซ้อน และก่อนการตอบยืนยัน
ให้ บ ริ ก ารกั บ ผู ้ ข อใช้ บ ริ ก ารภายนอก
มหาวิทยาลัยเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบต้อง
ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการให้บริการภายในมหาวิทยาลัย
ในเบื้องต้นก่อน

9

2

100 %

4

2

100 %

• มีการปรับเปลีย่ นบัญชีฝากเงินประจ�ำให้
มีระยะเวลาที่สั้น และมีอัตราดอกเบี้ย
สูงกว่าเดิม
• มีการจัดท�ำประมาณการเงินทุน
หมุนเวียนรายรับและรายจ่ายตามรอบ
15, 30 วันของเดือน
• เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพือ่ การเฉพาะ
ส�ำหรับค�้ำประกันผลงาน

9

2

100 %

• มีการจัดท�ำหนังสือเพือ่ ขอความอนุเคราะห์
บุ ค ลากรผู ้ เชี่ ย วชาญด้ า นภาษา จาก
ส�ำนักวิชาต่างๆ เข้ามาร่วมเป็นเครือข่าย
ในการให้บริการงานแปลและล่าม

1

1

100 %

• จัดท�ำหนังสือเพือ่ เสนอตัวเป็นเครือข่าย
บริการวิชาการแก่ชมุ ชน Thai University
Network มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว

IM
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ปั จจัยเสี่ยง/
สาเหตุความเสี่ยง

ประเภท

5. ด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัย/
5.1 การเดินทางไปปฏิบัติ
ง า น น อ ก ส ถ า น ที่
ของบุคลากรเทคโนธานี
อาจประสบอุบัติเหตุ

HS

6. ด้านบุคลากร/
6.1 ขาดการน�ำขั้ น ตอน
การด�ำเนินงานที่มีอยู่
มาใช้ในการปฏิบตั งิ าน

S

7. ด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร/
7.1 เว็บไซต์มขี อ้ มูลข่าวสาร
ไม่ทันสมัย ทั้งในส่วน
ข้อมูลการบริการวิชาการ
และปรับแปลงฯ และ
การเข้าถึงข้อมูลล่าช้า

ICT

8. ด้านกฎระเบียบ/
8.1 พนักงานขาดการศึกษา
และไม่ เข้ า ใจ ในกฎ
ระเบี ย บการบริ ห าร
งานของมหาวิทยาลัย

C
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ผลการด�ำเนินงานตามแผนกิจกรรมควบคุม
ระดับ
ระดับ
่
่
ความเสียง ความเสียง ความส�ำเร็จ
กิจกรรมที่ด�ำเนินการ
ที่เหลือ ที่ยอมรับได้ ตามแผน

3

1

100 %

• บุคลากรเทคโนธานีปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับการใช้รถยนต์ส่วนกลาง และ
สามารถขออนุมตั ใิ ช้รถส่วนตัวได้ในกรณี
ที่หน่วยยานพาหนะไม่สามารถจัดหา
รถยนต์ส่วนกลางให้ได้

4

2

100 %

• ผูอ้ �ำนวยการให้นโยบายทุกกลุม่ ด�ำเนินการ
ตามขั้นตอนที่มีอยู่และถือปฏิบัติอ ย่ า ง
เคร่งครัด
• บางโครงการที่ยังไม่เข้าระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO ขอให้เตรียมการเพื่อเข้า
สู่ระบบต่อไป

8

2

75 %

• จัดตั้งคณะท�ำงานประชาสัมพันธ์เพื่อ
ด�ำเนินการให้เป็นระบบยิ่งขึ้น
• อยู่ระหว่างการรวบรวมฐานข้อมูล
ผู้เชี่ยวชาญ และผลงานของเทคโนธานี
• อยูร่ ะหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทนั สมัย
และสามารถเข้ า ถึ ง ง่ า ย พร้ อ มและ
ตรวจสอบการเข้าถึงได้ ตลอดจนการท�ำ
เว็บไซต์และฐานข้อมูลโครงการศูนย์วจิ ยั
มันส�ำปะหลังและผลิตภัณฑ์

6

1

100 %

• ได้ส่งบุคลากรเทคโนธานี เข้าร่วมใน
กิ จ กรรมปฐมนิ เ ทศพนั ก งานหน่ ว ย
วิ ส าหกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย แล้ ว เมื่ อ
วันที่ 22 สิงหาคม 2555 ซึง่ ได้รบั ฟังการ
ชี้แจงเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารของ
มหาวิทยาลัย และระเบียบด้านต่างๆ
ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านพัสดุ และการ
ตรวจสอบภายใน

ระบบการจัดการความรู้
(KM : Knowledge Management)
ความเป็นมา : การจัดการความรู้ เทคโนธานี
เทคโนธานี เริ่ ม ดำ � เนิ น ระบบการจั ด การความรู้ เมื่ อ
ปีงบประมาณ 2552 เป็นต้นมาถึง ปี พ.ศ. 2555 นับเป็นระยะ
เวลา 4 ปี โดยระหว่างปีงบประมาณ 2552 – 2555 ได้ดำ�เนินการ
ปีงบประมาณ

ตามเป้าหมายการจัดการความรูต้ ามแผนปฏิบตั กิ ารอย่างต่อเนือ่ ง
สรุปได้ตามตารางต่อไปนี้

หัวข้อ/เป้าหมายการจัดการความรู้

2552
2553

พนักงานเทคโนธานีสามารถให้บริการ
ข้อมูลเบื้องต้นแก่ลูกค้า

2554

พนักงานเทคโนธานีสามารถให้บริการ
ข้อมูลเบื้องต้นแก่ลูกค้า ภายใต้แนวความคิด
“รู้เขา รู้เรา”

เทคนิคการประสานงานตามกลุ่ม
ผู้รับบริการ

การดำ�เนินงานพอสังเขป
จัดกิจกรรมกระบวนการจัดการความรู้ และกิจกรรมกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงควบคู่กันไปเพื่อเตรียมเข้าสู่ความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ โดยในปีงบประมาณ 2553 ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4 ครั้ง พร้อมถอดบทเรียนรวบรวมเป็นคู่มือ โดยมีหัวข้อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ดังนี้
1. ทำ�งานอย่างไร สุขทั้งกาย สุขทั้งใจ
2. ทำ�งานแบบใด ให้ได้ใจ
3. การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4. ข้อคิด นักพัฒนา
จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ 3 ครัง้ พร้อมถอดบทเรียนรวบรวมเป็น
คู่มือ โดยมีหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
1. เปิดตำ�นานอุทยานผีเสื้อ จากรุ่นสู่รุ่น
2. การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้การเตรียมความพร้อมจัดทำ�
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และการประกันคุณภาพการศึกษา
3. การสัมมนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ Mini UKM
ครั้งที่ 7
จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ 5 ครัง้ พร้อมถอดบทเรียนรวบรวมเป็น
คู่มือ โดยมีหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

การถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกมันสำ�ปะหลัง
เสน่ห์มัดใจ สไตส์ผีเสื้อ
บอกเล่าประสบการณ์ จากวันวานจนถึงปัจจุบัน
Training courses on demand เล่าที่มาโดยแปลและล่าม
บอกเล่าเรื่องราว ความสำ�เร็จ
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ปีงบประมาณ
2555

หัวข้อ/เป้าหมายการจัดการความรู้

การดำ�เนินงานพอสังเขป

มีองค์ความรูก้ ระบวนการเทคนิคประสานงาน จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ 3 ครัง้ พร้อมถอดบทเรียนรวบรวมเป็น
เพื่อพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการ คูม่ ือ โดยมีหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
วิชาการที่สามารถตอบโจทย์แก้ปัญหากลุ่ม
1. ยิ้มได้เมื่อ...ภัยมา
เป้าหมายได้
2. เทคนิคประสานงานกับการทำ�งานร่วมกันได้อย่างไร
3. 32 อำ�เภอ 32 ดอกเตอร์ กับบทบาทการประสานงานที่
มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์

ผลการดำ�เนินงาน : จัดการความรู้ เทคโนธานี ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทคโนธานี มีแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำ�ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ การเสริ ม สร้ า ง
ขีดความสามารถด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
และการบริการวิชาการ เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม โดยมีเป้าหมาย
การจั ด การความรู้ คื อ มี อ งค์ ค วามรู้ ก ระบวนการเทคนิ ค
ประสานงานเพือ่ พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการวิชาการ
ที่สามารถตอบโจทย์แก้ปัญหากลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่งได้ดำ�เนิน
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เทคโนธานี

รายงานประจำ�ปี 2555

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะการถ่ายทอดองค์
ความรู้และแนวปฏิบัติท่ีดีให้แก่พนักงานเทคโนธานีใช้ปฏิบัติร่วม
กัน จำ�นวน 3 กิจกรรม ได้แก่ หัวข้อยิม้ ได้เมือ่ .....ภัยมา หัวข้อเทคนิค
ประสานงานกับการทำ�งานร่วมกันได้อย่างไร และ 32 อำ�เภอ
32 ด็ อ กเตอร์ กั บ บทบาทการประสานงานที่ มุ่ ง สู่ ผ ลสั ม ฤทธิ์
โดยได้ทำ�การตามบทเรียนดังต่อไปนี้

บันทึกกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ภายในเทคโนธานี”
ครั้งที่ 1 หัวข้อเรื่อง “ยิ้มได้เมื่อ...ภัยมา”
ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง 202 เทคโนธานี
Show..โดย ทีมงานโครงการหน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ
จากการจั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ภ ายใน
มหาวิทยาลัย หัวข้อ “ยิม้ ได้ เมือ่ ภัยมา” วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554
ณ ห้อง 202 เทคโนธานี ในครั้งในได้รับเกียรติจาก ดร. ล�ำไพร
ศรีธรรมมา และทีมงานโครงการหน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ
โดยมีทีมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เป็นพิธีกรด�ำเนิน
รายการ โดยกลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมกิจกรรมเป็นบุคลากรเทคโนธานี
วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้เป็นลักษณะละครเล่าเรื่อง 3 รูปแบบ
ทุกท่านได้รับทราบประสบการณ์การบริการที่ดี จากการได้ศึกษา
เนื้ อ หาบทความดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว ดั ง นั้ น ที ม ระบบบริ ห าร
คุณภาพ (QMS) จึงขออนุญาตน�ำมาสรุปแนวปฏิบัติการเป็น
ผู้ประสานงานที่ดี และการให้บริการเกินความคาดหวังของลูกค้า
ซึง่ ถือว่าเป็นองค์ความรูท้ บี่ คุ ลากรทุกคนสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม ดังนี้
1. การให้ข้อมูลลูกค้า (ผู้ขอใช้บริการ) ได้อย่างถูกต้อง
แม่นย�ำ และมีการเสนอแนะบริการที่เหมาะสม ตลอดจนมีการ
เชื่อมโยงและส่งต่องานบริการให้กันและกันภายในองค์กรอย่าง
เป็นระบบ ถือว่าเป็นการบริการที่ครอบคลุมครบวงจร เป็นการ
บริการที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า และองค์กร ส่งผลใก้ลูกค้า
เกิ ด ความพอใจยิ่ ง ขึ้ น จนเกิ น ความคาดหมาย เป็ น ผลดี ต ่ อ
ภาพลักษณ์ขององค์กร
2. การติดตามผลการให้บริการจนถึงทีส่ ดุ และการส่งต่อ
บริการของลูกค้ากับหน่วยงานภายนอกที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับเรา จนได้ผลสรุปของการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ ถือว่า
เป็นการสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้ลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจ
3. การให้บริการทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพเราจะต้องพยายามศึกษา
ความต้องการทีแ่ ท้จริงของลูกค้า เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมขององค์กรผูข้ อ
ใช้บริการ เข้าใจอารมณ์ของลูกค้า และยินดีน้อมรับค�ำต�ำหนิ
ระหว่าง/หลังการให้บริการ เพื่อน�ำมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
อย่างจริงจัง
ถอดบทเรียน/เรียบเรียงโดย : งานระบบบริหารคุณภาพ
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บันทึกกิจกรรม “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้”
ครั้งที่ 2 หัวข้อเรื่อง “เทคนิคประสานงานกับการทำ�งานร่วมกันได้อย่างไร”
ในอังคารที่ 10 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา
Share ..โดย บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรเทคโนธานี
จากการจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย หัวข้อ “เทคนิคประสานงานกับการท�ำงาน
ร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งไร” เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 10 มกราคม 2555
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
ในครั้งนั้นได้รับเกียรติจาก หัวหน้าส�ำนักงานสถาบันวิจัยและ
พัฒนา (คุณประภาพร ซ้อนสุข) และทีมบุคลากรของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ส่วนเทคโนธานีกม็ ี คุณอรวรรณ จรุงจิตอภินนั ท์ หัวหน้า
งานติ ด ตาม ตรวจสอบฯ เป็ น ผู ้ น�ำที ม บุ ค ลากรเทคโนธานี
ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ และ
เจ้าหน้าที่โครงการ iTAP เข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อท�ำความเข้าใจแนวทางท�ำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และ
สามารถท�ำงานร่วมกันได้อย่างบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย จากการได้ศกึ ษาเนือ้ หาบทความดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ดังนั้น ทีมระบบบริหารคุณภาพ (QMS) จึงขออนุญาตน�ำมาสรุป
แนวปฏิ บั ติ ก ารเป็ น ผู ้ ป ระสานงานที่ ดี และท�ำงานร่ ว มกั น
อย่างมีความสุข ซึง่ ถือว่าเป็นองค์ความรูท้ บี่ คุ ลากรทุกคนสามารถน�ำไป
ใช้ประโยชน์ในการปฏิบตั งิ านได้ตามความเหมาะสม โดยทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยมีหน้าที่และภารกิจที่แตกต่างกัน แต่ทุก
หน่วยงานย่อมมีเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ท�ำให้
มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม
เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรูห้ ล่อหลอมให้ผคู้ นเป็นคนดีมอี าชีพเลีย้ งตนเอง
ได้ ส่งผลให้ชุมชนสังคมมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เปรียบ
เหมือนแม่น�้ำสายใหญ่ “แม่น�้ำเจ้าพระยา” ที่มีแม่น�้ำสายน้อยๆ
หลายสาขาไหลมาบรรจบที่ปากแม่น�้ำโพธิ์ การจะไหลมาบรรจบ
กันช้าหรือเร็วก็ขนึ้ อยูก่ บั ระยะทางและลักษณะของเส้นทางนำ�้ ของ
แต่ละสาขา แม่น�้ำบางสายไหลมาอย่างสะดวกสบาย แม่น�้ำ
บางสายไหลมาอย่ า งยากล�ำบากเนื่ อ งจากมี เ ส้ น ทางน�้ ำ ที่ มี
ความคดเคี้ยว ใหญ่บ้าง เล็กบ้าง เป็นหลุมวังน�้ำวนเป็นระยะๆ
เปรียบเสมือนอุปสรรคของการท�ำงานแบบวกไปวนมา การท�ำงาน
ซ�้ำซ้อน ความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน กล่าวจะบรรลุเป้าหมายหรือ
บรรจบกันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดา แม่น�้ำสายใด
มีน�้ำมากเส้นทางราบเรียบ น�้ำย่อมไหลแรงไปถึงเป้าหมายก่อน
แม่น�้ำสายใดไหลช้าน�้ำน้อย เส้นทางคดเคี้ยว หรือมีสิ่งกีดขวาง
เส้ น ทางน�้ ำ ย่ อ มถึ ง เป้ า หมายช้ า แต่ สุ ด ท้ า ยก็ ต ้ อ งบรรจบกั น
ณ จุดเดียวกัน เพื่อรวมเป็นสายน�้ำใหญ่ที่หล่อเลี้ยงผู้คน ชุมชน
สังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งและยั่งยืน
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การท�ำงานร่ ว มกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัยที่จะสามารถท�ำให้ภารกิจต่างๆ บรรลุเป้าหมายใหญ่
ได้อย่างราบรื่น ต้องอาศัยความเข้าใจ ต่างฝ่ายต่างส่งเสริมเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน ต่างฝ่ายต่างเข้าใจบทบาทหน้าที่และภารกิจของ
หน่วยงานที่ตนรับผิดชอบอย่างถ่องแท้ ตลอดจนพยายามศึกษา
ท�ำความเข้ า ใจกั บ บทบาทหน้ า ที่ ข อหน่ ว ยงานต่ า งๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พยายามปรับลด
เงื่อนไขการท�ำงานที่ซ�้ำซ้อนออกไป ลดขั้นตอนการท�ำงานที่เป็น
อุปสรรคต่อกัน ลดความเป็นตัวเป็นตนหรือลดความเป็นส่วนตัว
ออกไปในขณะทีป่ ฏิบตั งิ าน ท�ำตัวให้มคี วามสุขกับการท�ำงาน เพือ่
ให้งานนั้นๆ บรรลุเป้าหมายเร็วขึ้น โดยใช้หลักการที่ว่า “ท�ำงาน
แบบมีความสุขและได้ผลงาน มากกว่าทีส่ ร้างเงือ่ นไขมากมายเพือ่
ให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ”
ถอดบทเรียน/เรียบเรียงโดย : งานระบบบริหารคุณภาพ

บันทึกกิจกรรม องค์ความรู ้ Show & Share จิบนํ้าชายามบ่าย..ปิ ดท้ายปี งบประมาณ 2555
ครั้งที่ 3 หัวข้อ “32 อำ�เภอ 32 ดอกเตอร์ กับบทบาทการประสานงานที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์”
วันที่ 4 กันยายน 2555 ณ เมืองจราจรจำ�ลอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Show..โดย รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา, รักษาการแทนผู้อำ�นวยการเทคโนธานี)
Share..โดย นางอนัญญา เทพบุตร / นางสาวณัฐนิตย์ ป่วนปาน
องค์ความรู้ เทคนิค แนวปฏิบตั กิ ารเป็นผูป้ ระสานงาน โครงการ
32 อ�ำเภอ 32 ดอกเตอร์ ที่ดี (สมบูรณ์แบบ)
ตลอดจนผู้ประสานงานโครงการอื่นๆ ที่ควรน�ำมาปฏิบัติร่วมกัน
1. การให้บริการที่ประทับใจ : มีความตั้งใจให้บริการที่ดี
		 และติดตามอย่างต่อเนือ่ ง มีการสือ่ สารด้วยวาจาทีส่ ภุ าพ
		 และสื่อสารด้วยแววตาที่จริงใจ
2. การมีวินัย : ต้องตรงต่อเวลา รักษาค�ำพูด และมีความ
		 อดทน
3. การรูจ้ กั กาลเทศะ : วางตัวให้เหมาะสม ปรับตัวให้เข้ากับ
		 พื้นที่ สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ รู้จักอ่อนน้อม
		 ถ่อมตน และไม่ท�ำตัวหรือพูดจาแบบยกตนข่มท่าน
		 (ไม่ท�ำเหนือลูกค้า)
4. การเรียนรู้ : พยายามศึกษานิสัยใจคอของผู้ที่เราเข้า
		 ติดต่อประสานงาน และศึกษาวัฒนธรรมองค์กรทีเ่ ข้าไป
		 ติดต่อประสานงาน เพื่อการปรับตัวให้เหมาะสมของ
		 ผู้ประสานงาน

5. การเตรียมความพร้อมในการประสานงาน : ศึกษา
		 หาความรู้เกี่ยวกับงานที่จะต้องไปติดต่อประสานงาน
		 รวมทั้งศึกษาหาความรู้รอบตัวด้านอื่นๆ เช่น เกี่ยวกับ
		 หน่วยงานตน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ เป็นต้น
6. การวางแผนในการท�ำงาน : ก่อนการประสานงานกับ
		 ชุมชน หรือ ผู้เชี่ยวชาญต้องก�ำหนดแผนการปฏิบัติงาน
		 เวลาการนัดหมาย ระยะเวลาปฏิบัติงาน เพื่อเป็นข้อมูล
		 เบื้องต้น
7. การวิเคราะห์ : สามารถวิเคราะห์ความต้องการของ
		 ชุมชนได้ สามารถบูรณาการและประสานเชื่อมโยง
		 ระหว่างความต้องการของชุมชนกับผูเ้ ชีย่ วชาญได้อย่าง
		 ลงตัว
8. การปฏิเสธการให้บริการ : มีเทคนิคหรือวิธีการเจรจา
		 ที่ไม่ท�ำให้ผู้ฟังเสียความรู้สึก หรือเกิดความรู้สึกที่ไม่ดี
		 ต่อมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
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เรื่องเล่า :
ความเป็นมาโครงการ 32 อ�ำเภอ 32 ดอกเตอร์ :
เริ่ ม ด�ำเนิ น การเมื่ อ ปี พ.ศ. 2548 โดยมี ร องศาสตราจารย์
ดร. รังสรรค์ วงศ์สรรค์ ท�ำหน้าที่หัวหน้าโครงการจนถึงปัจจุบัน
นับเป็นเวลาเกือบ 9 ปี ซึ่งมีหลักแนวคิดเพื่อช่วยเหลือชุมชน
ในการแก้ปญ
ั หา พัฒนาท้องถิน่ เพือ่ ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยี
ด้านต่างๆ สู่ชุมชน สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถน�ำไป
ปฏิบตั แิ ละปรับใช้กบั การด�ำรงชีวติ ประจ�ำวันได้ ตลอดจนการสร้าง
อาชีพให้ก่อเกิดรายได้และลดค่าใช้จ่ายอันจะส่งผลให้ชุมชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แรงจูงใจที่ท�ำให้ด�ำเนินงาน 32 อ�ำเภอ 32 ดอกเตอร์ :
สิง่ แรกคือ การได้ตอบแทนแผ่นดินทีต่ ง้ั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
ได้ตอบแทนชาวโคราช และตอบแทนสังคม ประเทศชาติ การให้
คณาจารย์ผเู้ ชีย่ วชาญได้ลงพืน้ ทีใ่ ห้ความรูแ้ ก่ชมุ ชน เรียกได้วา่ เป็น
“ทูตทางวิชาการ” ซึง่ เป็นบทบาทส�ำคัญของคณาจารย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
เพื่ อ รั บ ฟั ง ปั ญ หาซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว เป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ปากท้ อ ง
การกินอยู่ การท�ำมาหากินของประชาชน การจัดตั้งโครงการนี้
ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ท�ำให้คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้แทนของ
มหาวิทยาลัยได้ออกไปท�ำคุณประโยชน์ตอ่ สังคมอย่างเป็นรูปธรรม
โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วของมหาวิทยาลัยน�ำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่ายิ่งขึ้น ส่งผลให้ ชาวโคราช ชุมชนท้องถิ่นเกิด
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ความรู้สึกเห็นคุณค่า ภาคภูมิใจ และรักมหาวิทยาลัย ที่ส�ำคัญ
มีความรู้สึกมีส่วนร่วมในการท�ำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะ
สามารถลบล้างความรู้สึกที่ชุมชนมีต่อมหาวิทยาลัย ในค�ำที่ว่า
“มทส. อยู่บนหอคอยงาช้าง” แต่เราจะ “โน้มดาวสู่ดิน” โดยการ
ชักชวน และเชิญชวนคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เข้าร่วม
โครงการอย่างต่อเนื่อง
ลักษณะการด�ำเนินงาน : โดยความร่วมมือกับคณาจารย์
ในสาขาวิชาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งอาจ
เป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยส่วนตัว ประกอบกับมีอุดมการณ์
และแนวคิดคล้ายๆ กัน จึงได้มีการจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญแต่ละ
สาขาวิชาขึ้น ขณะเดียวกันเทคโนธานีได้จัดตั้งทีมผู้ประสานงาน
โครงการ เพือ่ ท�ำหน้าทีป่ ระสานงานระหว่างชุมชนและผูเ้ ชีย่ วชาญ
โดยทีมผู้ประสานงานต้องท�ำหน้าที่ส�ำรวจชุมชน/หน่วยงาน/
องค์ ก ร และท�ำการวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ
ของชุมชน/หน่วยงาน/องค์กรในเบื้องต้น แล้วจัดทีมผู้เชี่ยวชาญ
นัดหมายลงพื้นที่ตามผลการวิเคราะห์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ในเชิงลึกและด�ำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป โดยทุกปี
เทคโนธานี จ ะได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณรายจ่ า ยจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอย่างต่อเนื่อง
ถอดบทเรียน/เรียบเรียงโดย : งานระบบบริหารคุณภาพ

ระบบการดำ�เนินกิจกรรม 5ส (5S)
ความเป็นมา : การดำ�เนินกิจกรรม 5ส เทคโนธานี
เทคโนธานี เ ริ่ ม ดำ � เนิ น กิ จ กรรม 5ส มาตั้ ง แต่ เ ริ่ ม
ดำ � เนิ น โครงการระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพมาตรฐาน ISO เมื่ อ ปี
พ.ศ. 2542 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2555 นับเป็นระยะเวลา
13 ปี ซึง่ ดำ�เนินการตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

ผลการดำ�เนินงาน : การดำ�เนินกิจกรรม 5ส เทคโนธานี

ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
การจัดตั้งคณะอนุกรรมการดำ�เนินกิจกรรม 5ส และ
คณะทำ�งานชุดต่างๆ
เทคโนธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงาน
ทุกคนโดยพร้อมเพรียงกัน

Big Cleaning Day 2555 of Technopolis
.....24 November 2011
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ผลประโยชน์จากการดำ�เนินกิจกรรม 5ส ของเทคโนธานี
• มีมาตรฐานในการดำ�เนินกิจกรรม 5ส เป็นของหน่วยงาน
• บุคลากรมีสว่ นร่วม และให้ความร่วมมือร่วมใจกัน ในการ
		 ช่วยทำ�ให้สำ�นักงานสะอาด มีระเบียบ น่าอยู่
• ได้มโี อกาสทำ�ความสะอาดส่วนทีย่ งั ไม่เคยทำ�อย่างทัว่ ถึง
• สร้างความสามัคคีในหมู่คณะได้อย่างชัดเจน

Before
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•
		
•
		

มีโอกาสได้กลับมาทบทวนแฟ้มเอกสารใหม่ และจัดเก็บ
เอกสารให้เป็นระบบ หยิบจับ สืบค้นสะดวกขึ้น
ลดความสูญเสีย โดยการคัดเลือกกระดาษและวัสดุ
กลับนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้

After
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• อาคารสุรพัฒน์ 1
• อาคารสุรพัฒน์ 2

>>TECHNOPOLIS
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อาคารสุรพัฒน์ 1
เทคโนธานี มีสถานที่ตั้งภายในอาคารสุรพัฒน์ 1 ได้จัด
ให้บริการห้องประชุม/อบรม/สัมมนาแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคิดอัตราค่าบริการตามเงื่อนไขการ
ให้บริการ พร้อมนี้ยังมีบริการเสริมรวมในค่าบริการแล้ว ได้แก่
วั ส ดุ - อุ ป กรณ์ โ สตทั ศ นู ป กรณ์ ค รบครั น และห้ อ งพั ก สำ � หรั บ
รับประทานอาหาร
อาคารสุรพัฒน์ 1 เป็นศูนย์รวมสิง่ อำ�นวยความสะดวกด้าน
ต่างๆ เช่น สำ�นักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) ธนาคาร
กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) สำ�นักงานไปรษณีย์ ศูนย์หนังสือจุฬา-มทส.
ประเภท/ขนาดห้อง

รวมทัง้ มีตกู้ ดเงินอัตโนมัติ (ตู้ ATM) ของ 3 ธนาคาร เป็นต้น ตลอดจน
มีร้านค้าประกอบการอำ�นวยความสะดวกแก่ผู้เข้ามาอบรมสัมมนา
เช่น ร้านสะดวกซื้อ 7-ELEVEN ร้านกาแฟสด ร้านเบเกอรี่ ร้านถ่าย
เอกสาร ร้านอาหาร ร้านของผู้เข้าร่วมบ่มเพาะวิสาหกิจ เป็นต้น
จึงเหมาะสำ�หรับการเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ เป็นหมู่คณะ
ไม่วา่ จะเป็นการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา การจัดค่ายวิชาการต่างๆ
โดยผู้ ส นใจสามารถขอใช้ บ ริ ก ารได้ โ ดยตรงที่ ง านบริ ห ารพื้ น ที่
เทคโนธานี และท่านสามารถจัดรูปแบบห้องตามความเหมาะสม
ในแต่ละกิจกรรม โดยมีขนาดห้องให้เลือกดังต่อไปนี้
จำ�นวน

ห้องประชุม/อบรม ขนาด 30-35 ที่นั่ง

2 ห้อง

ห้องประชุม/อบรม ขนาด 35-40 ที่นั่ง

1 ห้อง

ห้องประชุม/อบรม ขนาด 60 ที่นั่ง

2 ห้อง

ห้องประชุม/อบรม ขนาด 100 ที่นั่ง

2 ห้อง

ห้องคอมพิวเตอร์ 50 ที่นั่ง

1 ห้อง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทคโนธานีได้จัดประชุม/อบรม/สัมมนา และมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
มาใช้บริการทั้งสิ้น จำ�นวน 313 ครั้ง แยกเป็นประเภทได้ดังนี้

จ�ำนวนครัง้ ของหน่วยงานผู ้ใช้บริการ อาคารสุรพัฒน์ 1
12 ครั้ง, 3.83 %
42 ครั้ง, 13.42 %

เทคโนธานี
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

259 ครั้ง, 82.75 %
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ประเภท
เทคโนธานี จัดประชุม/อบรม/สัมมนา

จำ�นวน/ครั้ง
259

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คน
10,173

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

42

1,318

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

12

644

313

12,135

รวม

จำ�นวนผู้ใช้บริการ อาคารสุรพัฒน์ 1
1,318 คน, 10.86 %

644 คน, 5.31 %
เทคโนธานี
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

10,173 คน, 83.83 %

อาคารสุรพัฒน์ 2
สถานที่สำ�หรับเป็นศูนย์การจัดประชุมจัดนิทรรศการ
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้กว่า 2,000 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ได้มอบหมายให้เทคโนธานีรับผิดชอบการให้บริการขอใช้
อาคารสุรพัฒน์ 2 จากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เป็นการให้บริการลักษณะ One Stop Service เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการใช้บริการ
ประเภท

ในปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมต่างๆ
และมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาใช้
บริการทั้งสิ้นจำ�นวน 42 กิจกรรม แยกเป็นประเภทตามหน่วยงาน
ได้ดังนี้

กิจกรรม/ครั้ง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คน

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

20

21,450

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

22

59,150

42

80,600

รวม
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จ�ำนวนครัง้ ของหน่วยงานผู ้ใช้บริการ
อาคารสุรพัฒน์ 2
22 ครั้ง,
52.38 %

จำ�นวนผู้ใช้บริการ อาคารสุรพัฒน์ 2
59,150 คน,
73.39 %

21,450 คน,
26.61 %

20 ครั้ง,
47.62 %

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมต่างๆ ทีม่ หาวิทยาลัยจัดขึน้ อาทิ งานพระราชทานปริญญาบัตร งานเกษตรแห่งชาติ งานตลาดนัดหลักสูตร
งานบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น
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ผลการดำ�เนินงานตามภารกิจ
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• การบริการวิชาการแก่สังคม
• การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
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การบริการวิชาการแก่สังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ได้มอบหมายให้ เทคโนธานี
เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้านการบริการวิชาการ
ให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใช้ทรัพยากร
ผู้ เ ชี่ ย วชาญจากทั้ ง ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยเทคโนธานีได้จดั หลักสูตร /โครงการ /
กิจกรรมบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ และมีผู้รับบริการรวม
ทั้งสิ้น 28,677 คน ระดับความพึงพอใจ 4.50 ซึ่งสามารถแยก
ตามรูปแบบของการจัดกิจกรรมได้ ดังนี้
1. ฝึกอบรม/สัมมนา จำ�นวน 25 ครัง้ ผูร้ บั บริการ 1,759 คน
2. เตรี ย มสอบวั ด ระดั บ ความรู้ TOEIC จำ � นวน 2 ครั้ ง
		 ผู้รับบริการ 73 คน
3. จัดสอบวัดระดับความรู้ Pre –TOEIC และ TOEIC
		 จำ�นวน 8 ครั้ง ผู้รับบริการ 486 คน
4. การจัดค่ายวิชาการจำ�นวน 63 ครัง้ ผูร้ บั บริการ 4,943 คน
5. โครงการเสวนาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ ห้ แ ก่ ส ถานศึ ก ษา
		 เพือ่ เตรียมความพร้อมรับการประเมินรอบสาม จาก สมศ.
		 จำ�นวน 1 ครั้งผู้รับบริการ 101 คน
6. การจัดทำ�ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001 : 2004
		 จำ�นวน 5 ครั้ง ผู้รับบริการ 295 คน
7. การจั ด ทำ � ระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพและการตี ค วาม
		 ISO 9001 : 2008 จำ�นวน 3 ครั้ง ผู้รับบริการ 258 คน
8. อบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระ ร.ร.ปริยัติธรรม จำ�นวน 2 รุ่น
		 ผู้รับบริการ 131 รูป/คน
9. การใช้ ง านระบบสอบออนไลน์ เ คลื่ อ นที่ จ าก มทส.
		 จำ�นวน 4 ครั้ง ผู้รับบริการ 174 คน
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10. เสวนาวิชาการ ยุทธศาสตร์และทิศทางการเลีย้ งแพะ-แกะ
		 ในจังหวัดนครราชสีมา จำ�นวน 1 ครัง้ ผูร้ บั บริการ 50 คน
11. นิทรรศการถาวรในโครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวร
		 ของ มทส.ในงานประชุ ม วิ ช าการและนิ ท รรศการ
		 ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ ณ ป่าปกปัก
		 หนองระเวียงจำ�นวน 1 ครั้ง ผู้รับบริการ 3,736 คน
12. จั ด กิ จ กรรมจิ๋ ว ผู้ พิ ชิ ต ภารกิ จ กู้ โ ลก“แหล่ ง เรี ย นรู้
		 อูอ่ ารยธรรม” ร่วมกับบริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
		 จำ�กัด จำ�นวน 1 ครั้ง ผู้เข้ารับบริการ 200 คน
13. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
		 ด้านโลจิสติกส์การผลิตและซัพพลายเชน จำ�นวน 1 ครั้ง
		 117 คน
14. กิจกรรมให้บริการอินเตอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์แก่ผู้สนใจ
		 ผู้รับบริการ 15,466 คน
15. สัมมนา “ใช้ไทยเสมอ (Always Thai Software)”
		 เพือ่ อุตสาหกรรมท้องถิน่ และองค์กรท้องถิน่ จำ�นวน 1 ครัง้
		 ผู้รับบริการ 395 คน
16. ให้บริการงานแปลและล่าม จำ�นวน 62 ชิ้นงาน
		 กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการมีความหลากหลาย ตั้งแต่
ระดับนักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
ผู้ประกอบการ พนักงานเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้าราชการเกษียณอายุ เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน
ทั่วไป

การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
		 มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ได้ รั บ มอบหมายให้
เทคโนธานี เ ป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการประสานภารกิ จ ด้ า นงาน
ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีให้กบั กลุม่ เป้าหมายต่าง ๆ
เช่ น กลุ่ ม เกษตรกร วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนผู้ ป ระกอบการใหม่
ผู้ผลิตอุตสาหกรรม โดยใช้ทรัพยากรบุคคล ทรัพย์สินทางปัญญา
องค์ ค วามรู้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนธานี ไ ด้ จั ด การถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีในรูปแบบของ (1) การถ่ายทอดเทคโนโลยี จำ�นวน
28 ครัง้ มีผู้รับบริการทั้งสิ้น 823 ราย (2) การบริการให้คำ�ปรึกษา
ด้านเทคโนโลยี จำ�นวน 70 ครั้ง มีผู้รับบริการทั้งสิ้น 91 ราย
(3) การให้ คำ � ปรึ ก ษาเชิ ง ลึ ก ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
จำ�นวน 17 ครั้ง (4) การให้คำ�ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
จำ�นวน 4 ครั้ง มีผู้รับบริการทั้งสิ้น 293 ราย (5) การพัฒนา/
การปรับแปลง/ การวิจัยต่อยอด จำ�นวน 3 ครั้ง มีผู้รับบริการ
ทั้ ง สิ้ น 31 ราย (6) งานประชาสั ม พั น ธ์ / การเผยแพร่ ข้ อ มู ล
จำ�นวน 38 ครั้ง มีผู้รับบริการทั้งสิ้น 9,704 ราย และการลงพื้นที่
ให้คำ�ปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้ชุมชนตามโครงการ 32 อำ�เภอ
32 ดอกเตอร์ มทส./ โครงการอำ�เภอต้นแบบ เป็นต้น
		 นอกจากนี้ เทคโนธานียังได้ดำ�เนินการในลักษณะของ
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
(iTAP) มีข้อเสนอโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ดำ�เนินโครงการ
จำ�นวน 17 โครงการ

		 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(SUTSP) มี จำ � นวนผู้ ป ระกอบการที่ เข้ า ร่ ว มโครงการหน่ ว ย
บ่มเพาะวิสาหกิจ (SUTBI) รวมทั้งสิ้น 26 ราย (โดยแบ่งเป็น
กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 18 ราย กลุ่มอุตสาหกรรม
ไอชีที และอิเล็กทรอนิกส์ 6 ราย และกลุม่ อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 2 ราย) และผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
บ่มเพาะธุรกิจโครงการพิเศษจำ�นวนทัง้ สิน้ 7 ราย สำ�นักงานจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา (SUT-IPMO) มีผลงานการยื่นจดทะเบียน
และแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา จำ�นวน 32 คำ�ขอ (โดยแบ่ง
เป็น สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 17 คำ�ขอ และลิขสิทธิ์ 15 คำ�ขอ)
โครงการศูนย์วิจัยมันสำ�ปะหลังและผลิตภัณฑ์ (ด้านการเพิ่ม
ผลผลิต) มีจำ�นวนผู้เข้าได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำ�นวน
600 คน ส่ ว นโครงการศู น ย์ วิ จั ย มั น สำ � ปะหลั ง และผลิ ต ภั ณ ฑ์
(ด้านผลิตภัณฑ์) ซึง่ มีผลงานโครงการศึกษาวิจยั ด้านผลิตภัณฑ์ออก
มาเป็นจำ�นวนมาก และหน่วยบริการทางห้องปฏิบตั กิ ารให้บริการ
ทางห้องปฏิบัติการ 3,176 ครั้ง
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ผลงานจากโครงการที่ส�ำคัญ
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• อุ ทยานการเรียนรู ้สิรินธร
- อาคารกาญจนาภิเษก
- อุ ทยานผีเสื้อ
- โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพ
		 รัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อพ.สธ.- มทส.)
- สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา บรมราชกุมารี
- ห้องไทยศึกษานิทัศน์
- เมืองจราจรจ�ำลอง
- พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ
• อุ ทยานวิทยาศาสตร์
• หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
• ส�ำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปั ญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
• โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุ ตสาหกรรมไทย เครือข่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
• หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
• โครงการคลินิกเทคโนโลยี
- โครงการบริการให้ค�ำปรึกษาและบริการข้อมู ล
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีอัลตราโซนิคเพื่อการก�ำจัดลูกน�้ำยุ งในพื้นที่		
		 จังหวัดท่วมขัง (นโยบายพิเศษ)
- โครงการบ่อแก๊สชี วภาพเทคโนโลยีการจัดการของเสีย
- โครงการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
- โครงการแก้ไข ฟื้ นฟู และบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมหลังน�้ำลด
• โครงการพัฒนาการรวมกลุ่ม และเชื่ อมโยงอุ ตสาหกรรม (Industrial Cluster
Development) หรือคลัสเตอร์มันโคราช KOTAC
• โครงการ “การผลักดันนโยบายและแผน วทน.”
• โครงการพลังงานทดแทนส�ำหรับ การใช้น้ำ� มันแก๊สโซฮอล์ E85 จากพืช		
เศรษฐกิจส�ำหรับรถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และชุ มชน
เครือข่ายน�ำร่องระดับจังหวัดนครราชสีมา ระยะที่ 2
• โครงการ 32 อ�ำเภอ 32 ดอกเตอร์
• โครงการฝึ กอบรมบุ คลากรภาคอุ ตสาหกรรม
• โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• โครงการฝึ กอบรมด้านการศึกษา การเรียนการสอน
• โครงการฝึ กอบรมด้านระบบคุณภาพและการจัดการ
• โครงการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะบัณฑิต
• โครงการค่ายแห่งการเรียนรู ้ (Learning Camp)
• การจัดสอบวัดระดับความรู ้ TOEIC
• โครงการฝึ กอบรมด้านภาษาต่างประเทศ
• โครงการฝึ กอบรมด้านเกษตร
• โครงการส่ ง เสริ ม โอลิ ม ปิ กวิ ช าการและพั ฒ นามาตรฐานวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ศกึ ษา ในพระอุ ปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาศราชนครินทร์ (สอวน.)
• หน่วยบริการงานแปลและล่าม
• โครงการสนับสนุนการจัดตัง้ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก�ำกับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย (ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี) Science Classrooms
in University - Affiliated School Project (SCiUS)
• โครงการศูนย์วิจัยมันส�ำปะหลังและผลิตภัณฑ์ (ด้านผลิตภัณฑ์)
• โครงการศูนย์วิจัยมันส�ำปะหลังและผลิตภัณฑ์ (ด้านเสริมสร้างผลผลิต)
• มาตรฐานแนวทางประหยัดทรัพยากรส่งเสิรมนโยบาย Eco Technopolis
• โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมด้านงานบริการวิชาการ
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อุทยานการเรียนรู้สิรินธร
ความเป็นมา
แหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย เกิดขึ้นหลังจาก
การจัดแสดงนิทรรศการในงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก
ปี 2538 (World Tech’95 Thailand) ซึง่ อาคารกาญจนาภิเษก
และอุทยานผีเสื้อเปิดให้บริการตลอดมา ต่อมามีแหล่งเรียนรู้
เพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายจากผลงานความสนใจของคณาจารย์
กลุ ่ ม ต่ า งๆ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี จึ ง ได้ ร วบรวม
แหล่งเรียนรู้เหล่านั้นให้ เ ป็ น หนึ่ ง เดี ย วภายใต้ ช่ื อ “อุ ท ยาน
การเรี ย นรู ้ สิ ริ น ธร”โดยได้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จ
เป็ น องค์ ป ระธานในพิ ธี เ ปิ ด เมื่ อ วั น ที่ 1 พฤศจิ ก ายน
2554 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น แหล่ ง ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
พระราชกรณี ย กิ จ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทั้ ง ยั ง
เป็ น สถานที่ ถ ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ ท างด้ า นการอนุ รั ก ษ์
พั น ธุ ก รรมพื ช การเกษตร วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และการสร้ า งวิ นั ย ในการจราจร
นอกจากนี้ ยั ง มี แ หล่ ง เรี ย นรู ้ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตอี ก
เช่ น หอดู ด าว หอจดหมายเหตุ งานแสดงเกษตรและ
อุตสาหกรรมโลก 2538 พิพิธภัณฑ์เห็ดราและพืชผลหายาก
ในประเทศไทย สวนพฤกษศาสตร์ เป็นต้น
อาคารที่เปิดให้บริการเยี่ยมชม และจัดกิจกรรม
เสริมสร้างการเรียนรู้ ได้แก่

อาคารกาญจนาภิเษก
เป็นสถานที่จัดแสดงพระราชกรณียกิจ โครงการ
ในพระราชด�ำริ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ในงานเกษตรและอุตสาหกรรมโลก
ปี 2538 (World Tech’95 Thailand) ต่อมา ในปี 2554
ได้ ป รั บ ปรุ ง และน�ำเสนอนิ ท รรศการพระราชกรณี ย กิ จ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ “นิทรรศการ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ 84 พรรษามหาราชั น พระมิ่ ง ขวั ญ
เกษตรไทย สมดุลธรรมชาติกับชีวิตพอเพียง” สื่อถึงการ
อยู ่ ร ่ ว มกั น กั บ ธรรมชาติ อ ย่ า งสั น ติ ต ามพระราชด�ำริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในอาคารแบ่งการแสดง
ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1. ห้องท�ำงานของพ่อ 2. การพัฒนา
และบริหารจัดการน�้ำ 3. สมดุลธรรมชาติและชีวิตที่พอเพียง
4. ใต้ร่มพระบารมี 5. ห้องถวายพระพรออนไลน์
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อุทยานผีเสื้อ
บริการของอุทยานผีเสื้อเป็นงานต่อเนื่องจากการ
จัดแสดงนิทรรศการในงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก
ปี 2538 (World Tech’95 Thailand) ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ทจี่ ะสร้าง
ค่านิยมและปลูกฝังจิตส�ำนึกของผู้เข้ามาเยี่ยมชม โดยเฉพาะ
เยาวชน ในเรือ่ งการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมอันประกอบด้วยความ
สัมพันธ์ของการมีชีวิตของสัตว์ พืช และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการด�ำรงเผ่ า พั น ธุ ์ โ ดยใช้ ผี เ สื้ อ และแมลง เป็ น “สื่ อ ”
หรือ “ตัวแทน” ของสัตว์ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
นิทรรศการในอุทยานแสดงถึงประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับจาก
ผีเสื้อ เช่น ใช้เป็นอาหาร เป็นวัตถุดิบของเครื่องนุ่งห่มที่มีค่า
และอืน่ ๆ มีพพิ ธิ ภัณฑ์แมลงแสดงถึงแมลงทีส่ ญ
ู หายไปจากโลก
แมลงที่อยู่ในสนธิสัญญาการอนุรักษ์ระหว่างประเทศ รวมถึง
การกระตุ้นความคิดของผู้ชมให้มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
พร้อมๆ ไปกับการให้ความบันเทิงผ่านสารคดีภาพยนตร์
มีนิทรรศการวิวัฒนาการแมลง วงจรชีวิตผีเสื้อ
อุทยานผีเสื้อยังสามารถรองรับกิจกรรมการจัดค่าย
หรือฐานความรู้และห้องปฏิบัติการมีชีวิตส�ำหรับนักเรียน
ในทุกระดับ ตลอดจนการเยี่ยมชมของประชาชนที่ต้องการ
การพักผ่อนพร้อม ๆ ไปกับการได้รบั ความรูห้ รือประสบการณ์

ลักษณะการให้บริการ
1. บริการน�ำชม มีนิทรรศการการแสดง ทั้งภายใน
และภายนอกอุ ท ยานผี เ สื้ อ โดยมี เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ อาจารย์
บรรยาย ให้ค�ำแนะน�ำและตอบค�ำถาม
2. บริการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแมลงและผีเสื้อ
โดยจัดโครงการพิเศษแก่นักเรียนทุกระดับชั้น
3. รับจัดนิทรรศการ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง แมลง
ผีเสื้อ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้กับทุกหน่วยงานของรัฐ
สถาบันรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ โดยให้บริการ
การจัด ทั้งในและนอกสถานที่
4. ให้บริการการฝึกงาน จัดฝึกอบรม และวิทยากร
ส�ำหรับผู้ที่สนใจ เรื่องแมลงและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ รวมทั้ง
เป็นห้องปฏิบตั กิ ารย่อยส�ำหรับนักเรียนและนักศึกษา โดยกลุม่
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. เป็ น สถานที่ พั ก ผ่ อ นโดยไม่ คิ ด ค่ า บริ ก ารและ
ค่าผ่านประตู ส�ำหรับประชาชนทั่วไป
6. จ�ำหน่ า ยของที่ ร ะลึ ก ที่ มี ต ราสั ญ ลั ก ษณ์ ข อง
อุทยานผีเสื้อ ให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้ซื้อไว้เป็นที่ระลึก เพื่อเป็น
รายได้ของเทคโนธานี มีหลายรูปแบบ เช่น เสื้อยืด รูปผีเสื้อ
ของช�ำร่วย ฯลฯ
7. เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.
หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องการเยี่ยม
ชมเป็ น หมู ่ ค ณะ กรุ ณ าติ ด ต่ อ ล่ ว งหน้ า เพื่ อ ความสะดวก
ในการให้บริการ

สรุปผลการดำ�เนินงาน
ล�ำดับที่

รายการตัวชี้ วัดตามโครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

แผน

ผล

คน

12,000

25,851

1

จ�ำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

2

ความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชม

ระดับ

4.00

4.51

3

จ�ำนวนการจัดกิจกรรมบูรณาการ

ครั้ง

2

124

4

จ�ำนวนการประชาสัมพันธ์

ครั้ง

200

390

5

รายได้จากการขายของที่ระลึก

บาท

50,000

70,685

6

รายได้จากการจัดกิจกรรม

บาท

50,000

578,050
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ให้บริการเยี่ยมชม

1

2

3

4

5

6

7

8

1. สารคดีแมลง
3. โดมผีเสื้อมีชีวิต
5. วงจรชีวิตผีเสื้อ
7. การเก็บรักษาแมลง
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2.
4.
6.
8.

พิพิธภัณฑ์แมลง
โดมผีเสื้อมีชีวิต
วงจรชีวิตผีเสื้อ
แมลงมีประโยชน์-โทษ

กิจกรรมพิเศษ
9.
10.
11.
12.

9

10

11

12

13

14

15

16

กิจกรรมหนูน้อยแต้มสี
กิจกรรมเติมสีแมลงหกขา
กิจกรรมเติมสีแมลงหกขา
กิจกรรมความลับของผีเสื้อ

13.
14.
15.
16.

กิจกรรมนักสืบหกขา
กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้หกขา
กิจกรรมมัมมี่ผีเสื้อ
กิจกรรมผีเสื้อสัญจร

47

TECHNOPOLIS

Annual report 2012

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (อพ.สธ.- มทส.)
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ได้ ร ่ ว มสนอง
พระราชด�ำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
และได้รับมอบหมายให้เข้าส�ำรวจทรัพยากรทางกายภาพ
และชีวภาพ ในพืน้ ทีป่ กปักพันธุกรรมพืชเขือ่ นนำ�้ พุง จ.สกลนคร
เขือ่ นน�ำ้ พุงเป็นเขือ่ นหินทิง้ แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีความยาว 1,732 เมตร สูง 40 เมตร ผลิตกระแสไฟฟ้า
แจกจ่ายให้ประชาชนในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเปิดเขื่อนน�้ำพุง เมื่อวันที่
14 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2508 พื้ น ที่ ป กปั ก พั น ธุ ก รรมพื ช
เขื่ อ นน�้ ำ พุ ง จ.สกลนคร เป็ น บริ เ วณที่ เ คยมี ก ารบุ ก รุ ก
น้ อ ยมาก จึ ง คาดว่ า จะมี ค วามหลากหลายของทรั พ ยากร
ชี ว ภาพอยู ่ ม าก ซึ่ ง ควรค่ า แก่ ก ารอนุ รั ก ษ์ การจั ด การ
และใช้ ป ระโยชน์ ในเชิ ง เศรษฐกิ จ หรื อ สุ ข ภาพของชุ ม ชน
และสังคมส่วนรวมได้อย่างดี กรอบแนวทางการด�ำเนินงาน
ตามกรอบการด�ำเนิ น งานของแผนแม่ บ ท อพ.สธ. ตาม
แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม พ.ศ. 2554 - กันยายน
พ.ศ. 2559) ได้แบ่งเป็น 3 กรอบ 8 กิจกรรม คือ กรอบการเรียนรู้
ทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ และกรอบการสร้างกิจส�ำนึก
กิจกรรมที่ 1: กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมที่ 2 :
กิจกรรมส�ำรวจและเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมที่ 3 :
กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรม
อนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์พนั ธุกรรมพืช กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลพรรณพืช กิจกรรมที่ 7 : กิจกรรมสร้างจิตส�ำนึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรมที่ 8 : กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในปีงบประมาณ 2555
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ไ ด้ ร ่ ว มสนองพระราชด�ำริ
ตามกรอบกิจกรรมดังนี้”
กิ จ กรรมที่ 1 กิ จ กรรมปกปั ก พั น ธุ ก รรมพื ช
การส�ำรวจทรั พ ยากรกายภาพและชี ว ภาพในพื้ น ที่ ป กปั ก
พันธุกรรมพืช อพ.สธ. – กฟผ. เขือ่ นน�ำ้ พุง อ�ำเภอภูพาน จังหวัด
สกลนคร จ�ำนวน 9 โครงการ
กิ จ กรรมที่ 2 กิ จ กรรมส�ำรวจและเก็ บ รวบรวม
พันธุกรรมพืช จ�ำนวน 4 โครงการ
กิ จ กรรมที่ 3 กิ จ กรรมปลู ก รั ก ษาพั น ธุ ก รรมพื ช
ได้แก่ จัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ชุมชน และการส�ำรวจพรรณไม้
เบื้องต้นบริเวณสวนพฤกษศาสตร์ มทส.ระยะที่ 1
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
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พันธุกรรมพืชได้แก่ ฤทธิข์ องสมุนไพรในเขตพืน้ ทีม่ หาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารีตอ่ การหดตัวของมดลูก และผลของสารสกัด
จากพืชสมุนไพรในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ต่อการท�ำงานของเอนไซม์
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ได้ร่วมจัดนิทรรศการ งานประชุมวิชาการ
ทรัพยากรไทย : ก้าวสูโ่ ลกกว้างอย่างมัน่ ใจ ระหว่างวันที่ 1 – 7
พฤศจิกายน 2554 ณ ป่าปกปักพันธุกรรมพืชหนองระเวียง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีร่วมกับบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด
จัดกิจกรรมจิว๋ ผูพ้ ชิ ติ ภารกิจกูโ้ ลก “แหล่งเรียนรู้ อูอ่ ารยธรรม”
โดยมีกิจกรรมปลูกป่า ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และได้น�ำเสนอผลงานวิจัยหัวข้อ “Animal Conservation
Status in Plant Genetic Protection Area of Nampung
Dam, Northeast of Thailand” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน
2555 ณ ประเทศออสเตรเลีย ทั้งนี้ได้ขออนุญาตน�ำเสนอผล
งานโครงการวิจัยจากโครงการ อพ.สธ.แล้ว

ผลการดำ�เนินงานและกิจกรรม อพ.สธ.-มทส.
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรม
1.1 การศึกษาคุณภาพน�ำ้ ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
1.2 การศึกษาสัณฐานวิทยา สมบัตทิ างเคมีและกายภาพ
		 ของดิน กิ้งกือและไส้เดือน
1.3 การจัดท�ำฐานข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ
1.4 ความหลากหลายของพรรณพืช โครงสร้างป่าและ
		 ปริมาณคาร์บอนเหนือพื้นดิน
1.5 ความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน�้ำนม นก
		 สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบก และปลา
1.6 ความหลากหลายของผี เ สื้ อ กลางวั น และผี เ สื้ อ
		 กลางคืน แมลงในดินและแมลงน�้ำ
1.7 การศึกษาความหลากหลายของพืชตระกูลถั่ว และ
		 เชื้อไรโซเบียมที่อาศัยในปมราก
1.8 ความหลากหลายของไลเคน เห็ดและราขนาดใหญ่
1.9 การศึกษาภูมปิ ญั ญาการแพทย์แผนไทย การผดุงครรภ์
		 แผนไทย และการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้าน

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส�ำรวจและเก็บรวบรวม
		
พันธุกรรมพืช
2.1 การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียในดิน
		 บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2.2 การส�ำรวจงูในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2.3 การส�ำรวจพรรณไม้พื้นที่วัดเขตเทศบาลต�ำบล
		 โพธิ์กลางและพื้นที่ใกล้เคียง
2.4 การส�ำรวจพืชสมุนไพรพื้นบ้านในมหาวิทยาลัย
		 เทคโนโลยีสุรนารี และพื้นที่ใกล้เคียง
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
3.1 จัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ชุมชน
3.2 การส�ำรวจพรรณไม้เบือ้ งต้นบริเวณสวนพฤกษศาสตร์
		 มทส. ระยะที่ 1
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
		
พันธุกรรมพืช
4.1 ฤทธิ์ ข องสมุ น ไพรในเขตพื้ น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
		 เทคโนโลยีสุรนารีต่อการหดตัวของมดลูก
4.2 ผลของสารสกั ด จากพื ช สมุ น ไพรในเขตพื้ น ที่
		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีตอ่ การท�ำงานของ
		 เอนไซม์
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกั ษ์
		
พันธุกรรมพืช
8.1 ร่วมจัดนิทรรศการ งานประชุมวิชาการทรัพยากร
		 ไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ
8.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีรว่ มกับบริษทั โตโยต้า
		 มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด จัดกิจกรรมจิว๋ ผูพ้ ชิ ติ
		 ภารกิจกู้โลก “แหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรม”
8.3 น�ำเสนอผลงานวิจยั หัวข้อ“Animal Conservation
		 Status in Plant Genetic Protection Area of
		 Nampung Dam, Northeast of Thailand”
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สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
		 50 พรรษา บรมราชกุมารี
เป็นแหล่งเรียนรู้ ซึง่ เปิดด�ำเนินการจัดตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2538 โดยเน้นการท�ำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ ตาม
แนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้เป็นสถานทีถ่ า่ ยทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยี
ทางด้านเกษตรอินทรีย์ ส�ำหรับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา
และผู้สนใจทั่วไป อีกทั้ง เป็นพื้นที่ส�ำหรับบ่มเพาะและท�ำการ
ศึกษาวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์ของคณาจารย์และนักศึกษา

ห้องไทยศึกษานิทัศน์
เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดง “วัสดุทาง
วัฒนธรรมของอีสาน” ที่ชาวบ้านยังคงผลิตและใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ�ำวัน วัสดุทางวัฒนธรรมที่รวบรวมไว้ในห้อง
ไทยศึกษานิทัศน์มีจ�ำนวนมากกว่า 2,000 ชิ้นและแบ่งหมวด
หมู่วัสดุออกเป็น 4 กลุ่มที่ส�ำคัญ ได้แก่ 1. เครื่องจักสานไม้ไผ่
เครือ่ งมือประมงนำ�้ จืด และเครือ่ งมือการเกษตร 2. ผ้าทอและ
เครือ่ งนุง่ ห่ม 3. เครือ่ งปัน้ ดินเผา 4. อืน่ ๆ เช่น ของเล่นพืน้ บ้าน
เอกสารทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น

เมืองจราจรจำ�ลอง
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บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด ร่วม
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อจัดสร้างเมืองจราจร
จ�ำลองแห่งที่ 3 ขึน้ เพือ่ เป็นศูนย์กลางในเขตภูมภิ าคตะวันออก
เฉียงเหนือ ในการสร้างความรู้ตลอดจนปลูกฝังให้เยาวชนมี
จิตส�ำนัก และตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน
ด้วยมุง่ หวังว่าสถิตขิ องจ�ำนวนอุบตั เิ หตุทางจราจรจะมีจ�ำนวน
ลดลงอย่างต่อเนื่องในอนาคต
การให้บริการ/จัดกิจกรรม
1. จั ด อบรมให้ ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
กฎจราจร การใช้รถ ใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัยให้กบั เยาวชน
โรงเรียน สถาบันการศึกษาระดับอนุบาล ประถมศึกษา และ
ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ
2. บริการจัดกิจกรรมค่าย หรือฐานความรูต้ า่ ง ๆ
เช่น วิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้แบ่งเป็นระดับชั้นต่าง ๆ
3. เปิ ด เป็ น สถานที่ พั ก ผ่ อ น จั ด กิ จ กรรมใน
รูปแบบต่างๆ ภายใต้ “ถนนสีขาว ถนนแห่งน�้ำใจ ถนนแห่ง
ความปลอดภัย” ส�ำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ
เมื อ งจราจรจ�ำลองได้ มี ผู ้ ส นใจเข้ า เยี่ ย มชมทั้ ง องค์ ก รของ
ภาครัฐและเอกชน เช่น กรมการขนส่งทางบก, ส�ำนักงาน
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่, ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา,
สถานีต�ำรวจในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอืน่ ๆ ใกล้เคียง
รวมทั้งส�ำนักงานกิจการนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ได้มีผู้สนใจ
เยีย่ มชมและเข้าร่วมกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แล้ว
ทั้งสิ้น จ�ำนวน 13,564 คน

13

14

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทย
โบราณ
เป็ น อาคารที่ จั ด เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ สดงอุ ป กรณ์
เทคโนโลยีไทยโบราณทัว่ ทุกภาคของประเทศไทยซึง่ ได้จากการ
บริจาคของผูม้ จี ติ ศรัทธา และการจัดซือ้ หลายหลากนับพันชิน้
เช่น ฟันเฟืองหลากหลายชนิด ทั้งแบบเกลียวตรง เกลียวเฉียง
(helical gear) และเกลียวเฉียงย้อนกลับ (double helical
gear) ทีป่ รากฏอยูใ่ นเครือ่ งหีบอ้อย และอิว้ อีดฝ้าย ซึง่ แสดงว่า
ชาวไทยโบราณรูจ้ กั เทคโนโลยีดา้ นนีเ้ ป็นอย่างดี และกลไกการ
เปลีย่ นการโยกไปเป็นการหมุน (เช่น แขนเครือ่ งสีขา้ วด้วยมือ)
ซึ่ ง กลไกนี้ เชื่ อ กั น ว่ า James Watt ชาวอั ง กฤษผู ้ คิ ด ค้ น
เครื่องจักรไอน�้ำ เป็นผู้คิดค้นเมื่อประมาณ ค.ศ. 1768 เป็นต้น

อุ ทยานการเรียนรู้สิรินธร เปิ ดให้บริการ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น.
หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องการเยีย่ มชม
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ห้องเรียนรู้กฎจราจรและป้ายจราจร
ห้องอบรม
ฟังบรรยายในห้องอบรม
ชมสื่อวีดีทัศน์ส�ำหรับเรียนรู้กฎจราจร
มุมเกมส์คอมพิวเตอร์
เรียนรู้กฎจราจรแบบบูรณาการ
ขับขี่รถในเมืองจราจรจ�ำลอง
ขับขี่เรียนรู้กฎจราจรในเมืองจราจรจ�ำลอง
ท�ำแบบทดสอบ
สรุปความรู้ที่ได้รับในการอบรม
รับใบประกาศ
รับรางวัลส�ำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
ออกค่ายสัญจร
รับมอบหมวกกันน๊อกส�ำหรับเด็กจากบริษัทกลางฯ

อุ ทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Suranaree University of
Technology Science Park : SUTSP
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
เป็นศูนย์กลางทางวิชาการในการส่งเสริมสภาพความเป็น
อยู ่ ข องชุ ม ชน พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมและธุ ร กิ จ บริ ก ารของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีขึ้น โดยใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือช่วยยกระดับศักยภาพของการผลิต
ให้สามารถผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐานและมีคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์สูงขึ้น รวมทั้งเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันและ
เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

บริการและการสนับสนุนของ SUTSP
1.
		
		
		
2.
		
		
		
3.
		
		
4.
		
		
		
		
		
5.
		
		
		
		
6.

บริการด้านการวิจัยและพัฒนา เช่น ความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัย – ภาครัฐ และภาคเอกชน
หรือการจ้างหน่วยงานวิจัยของรัฐให้ท�ำการวิจัย
และพัฒนาตามความต้องการของภาคเอกชน
บริการจัดหาผูเ้ ชีย่ วชาญ และให้ค�ำปรึกษาเฉพาะทาง
เช่ น ด้ า นการตลาด การประกอบธุ ร กิ จ ฯลฯ
เพือ่ เพิม่ ผลผลิตและขีดความสามารถทางนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
บริการวิเคราะห์ทดสอบ ได้แก่ การให้บริการ
วิเคราะห์ทดสอบในเชิงเทคนิค และการพัฒนา
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการน�ำงานวิจยั ออกสู่
เชิงพาณิชย์ หรือน�ำไปด�ำเนินการวิจยั ต่อยอด และ
การจัดให้มีสถานที่ส�ำหรับการอบรมและสาธิต
เทคโนโลยี มุ่งให้เกิดการน�ำเทคโนโลยีไปสร้าง
มู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และน�ำเทคโนโลยี
ไปพัฒนาชุมชน
บริการในด้านสถานที่ อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัย
โดยให้เอกชนมาใช้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ที่
จ�ำเป็ น ในการท�ำวิ จั ย และพั ฒ นา โดยการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การลงทุน
การสร้างเครือข่ายภายในภูมิภาค
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อุ ตสาหกรรมเป้าหมาย

• อุตสาหกรรมเกษตร และอาหาร
• อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และขนส่ง
• อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สาร
และอิเล็กทรอนิกส์
• อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ผลงานในรอบปี งบประมาณ 2555
Thailand Research Expo 2012
SUTSP คว้ารางวัลจากการจัดนิทรรศการในงาน
Thailand Research Expo สามปีซ้อน โดยปี 2012
ได้รับรางวัล Platinum Award จากการน�ำเสนอการวิจัย
เพื่อการเรียนรู้ สู่การน�ำไปใช้ประโยชน์
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
(SUTSP) ได้รับคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้รับ
รางวัล Platinum Award จากการเข้าร่วมจัดแสดงผลงาน
วิจัยภาคนิทรรศการภายในงาน “การน�ำเสนอผลงานวิจัย
แห่งชาติ 2555 (Thailand Research Expo 2012)” โดยรางวัล
ที่ ไ ด้ รั บ ประกอบด้ ว ยถ้ ว ยรางวั ล พระราชทานจากสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล
จ�ำนวน 50,000 บาท (ห้าหมืน่ บาทถ้วน) พร้อมด้วยเกียรติบตั ร
จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ซึง่ นับเป็น
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เทคโนธานี

รายงานประจำ�ปี 2555

ปีที่ 3 แล้วที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดการ
จัดนิทรรศการน�ำเสนองานวิจัย โดยปีนี้ได้รับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย์ ดร. อนั น ต์ ทองระอา ผู ้ อ�ำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการ
รับมอบรางวัล จาก ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
ในปี นี้ ส�ำนั ก งานฯ ได้ จั ด แสดงนิ ท รรศการใน
ขอบข่าย (Theme) “การวิจัยเพื่อการเรียนรู้ สู่การน�ำไปใช้
ประโยชน์” ซึง่ การพิจารณารางวัลจากกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
นั้น เน้นการน�ำเสนอผลงานและกิจกรรมสนับสนุนการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการน�ำผลผลิตจากการลงทุนทาง
การวิจยั ไปสูก่ ารน�ำไปใช้ประโยชน์ทงั้ ในส่วนองค์กร ชุมชน หรือ
ผู ้ ป ระกอบการอย่ า งชั ด เจน โดยได้ ร วบรวมและคั ด เลื อ ก
ผลงานวิจยั เข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ ในรูปแบบของนิทรรศการ
จ�ำนวน 13 ผลงาน ซึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ได้ทรงเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ด้วย
โดยงานนีจ้ ดั ขึน้ ระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2555
ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ซึ่งจากการจัดนิทรรศการในครั้งนี้
มีผู้ให้ความสนใจชมนิทรรศการ สอบถามข้อสงสัย รับเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ และของที่ระลึกเป็นจ�ำนวนมาก

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Suranaree University of Technology Business Incubator : SUTBI
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
(SUTBI) เป็นหน่วยงานทีท่ �ำหน้าทีใ่ นการสนับสนุนและส่งเสริม
ผูท้ สี่ นใจในการประกอบธุรกิจหรือผูท้ เี่ ริม่ ต้นธุรกิจ โดยจะช่วย
เหลือในด้านต่างๆ ซึ่งอาศัยองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม
และงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ในการยกระดับเทคโนโลยี
ของผู้ประกอบการอย่างครบวงจร เพื่อสร้างโอกาสให้เกิด
การก่อตัง้ บริษทั ใหม่ (Start - up company) จนสามารถเติบโต
พร้อมทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจได้ดว้ ยตนเอง (Spin - off Company/
Graduate)

กลุ่มธุรกิจเป้าหมายในการบ่มเพาะ
1.
2.
3.
		
4.
		

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และขนส่ง
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร และ
อิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
(พิจารณาตามความเหมาะสม)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการบ่มเพาะ

1. บุคคลทั่วไปที่สนใจในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ
		 หรือผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
		 เพิ่มเติม
2. มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ในการเป็ น ผู ้ ป ระกอบการที่ จ ะ
		 ประสบความส�ำเร็จ
3. มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางหน่วย
		 บ่มเพาะฯ จัดให้
4. เป็นผูท้ เี่ ริม่ ธุรกิจมาบ้างแล้ว หรือจดนิตบิ คุ คลแล้ว
		 ไม่เกิน 3 ปี และต้องการบ่มเพาะฯ เพือ่ สร้างเสริม
		 ธุรกิจให้เข้มแข็ง

การบริการของ SUTBI
•
		
		
		
		
•
		
•
		

บริ ก ารด้ า นกิ จ กรรมทางการตลาด ได้ แ ก่
การจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดแสดงและ
น�ำเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นงานนิ ท รรศการต่ า งๆ,
กิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ Business Matching,
การวิจัยตลาด เป็นต้น
บริการด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ
ทดสอบและตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั กิ าร(LAB)
บริ ก ารด้ า นการพั ฒ นาสิ น ค้ า ต้ น แบบและ
ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป

•
		
•
		
		
		
•
		
•
		
•
		
		
		
		

บริการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้าน
ต่างๆ ของผู้ประกอบการ และการศึกษาดูงาน
บริการให้ค�ำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ในด้าน
ต่างๆ เช่น การตลาด ปรับปรุงการผลิต การเงิน
การบัญชี การบริหารจัดการธุรกิจ
บริ ก ารให้ ค�ำปรึ ก ษาด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพย์สินทางปัญญา
บริการด้านการเข้าถึงแหล่งทุน เช่น การหาผูร้ ว่ ม
ลงทุน การหาแหล่งกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
บริการด้านพื้นที่ส�ำนักงานให้เช่าและสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกพื้นฐานในการประกอบธุรกิจ เช่น
อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร ห้องประชุม
ห้องอบรม ระบบรักษาความปลอดภัยโดยใช้
คีย์การ์ด สามารถเข้า - ออกได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Way to Success เส้นทางสู่ความส�ำเร็จของ
ผู ้ประกอบการ SUTSP

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
(SUTSP) ได้จดั กิจกรรม “Way to Success” ขึน้ เมือ่ วันที่ 23
พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา ณ ห้องสีมาบอลรูมโรงแรม
สีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความตระหนักรับรูถ้ งึ บทบาท ภารกิจ กิจกรรม และผลสัมฤทธิ์
ของการด�ำเนินงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทส. (SUTBI)
ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้ SUTSP ในด้านการท�ำหน้าที่
ส่งเสริม และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ
SMEs อีกทั้งยังเป็นการแสดงศักยภาพและจูงใจให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้าใจและเชื่อมั่นในบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์
มทส.
ส�ำหรั บ กิ จ กรรมภายในงานนี้ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ จ าก
ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษ
หัวข้อ “มทส. กับการพัฒนาของ SMEs ไทย” และมอบ
ประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการ (Incubatee) ที่ผ่านการ
บ่มเพาะธุรกิจทีส่ ามารถเติบโต และพร้อมทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจได้
ด้วยตนเอง จ�ำนวน 7 ราย ได้แก่
1. คุณอภิชาติ อัครปรีดี
		 ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ไทยชนะเซลส์แอนด์เซอร์วิส
2. คุณสุบิน พันเลิศจ�ำนรรจ์
		 บริษัท ไบโอเวย์ จ�ำกัด
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3. คุณนิษฐ์ณัฏฐา เลี่ยมมณี
		 บริษัท ธนาภัทร์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด
4. คุณสุทธิสินธุ์ อัครพลโชติ
		 บริษัท กฤษณากรีนโกลด์ จ�ำกัด
5. คุณวุฒิพงค์ ครอบบัวบาน
		 บริษัท ภูเชียงทางเฮิร์บแลนด์ จ�ำกัด
6. คุณณัฐวุฒิ เตชะวณิช
		 บริษัท นิวทริชั่น แอนด์ คอสเมติกส์ จ�ำกัด
7. คุณนรินทร์ หมื่นรัตน์
		 ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด โอพีเอสเทค
และรางวัล “Incu. Star Award” แก่ คุณอภิชาติ
อัครปรีดี ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ไทยชนะ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
และคุณนิษฐ์ณัฏฐา เลี่ยมมณี บริษัท ธนาภัทร์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด
ผู้ประกอบการที่มีการวิจัยและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง
มี มู ล ค่ า การลงทุ น และการจ้ า งงานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อี ก ทั้ ง มี
ผลประกอบการเติบโตซึง่ ส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ส�ำหรับการเสวนาในงานประกอบไปด้วยการเสวนา
“Incu. Success Story จุดประกายความส�ำเร็จด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”จากผูป้ ระกอบการทีเ่ ข้าร่วมบ่ม
เพาะธุรกิจทีส่ ามารถเติบโต และพร้อมทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจได้ดว้ ย
ตนเองจ�ำนวน 3 ราย ทีพ่ ดู ถึงการให้ความช่วยเหลือของ SUTBI
ต่อผู้ประกอบการ และเส้นทางสู่ความส�ำเร็จในการด�ำเนิน
ธุรกิจ ตลอดจนการเสวนาในหัวข้อ “เส้นทางและโอกาส
ทางการค้าภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”
มีผรู้ ว่ มเสวนาคือ ผูป้ ระกอบการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ผูอ้ �ำนวยการ
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รนานาชาติ )
คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และอดีตผู้อ�ำนวยการส�ำนักเอเชีย กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ ให้เกียรติเป็นผู้ด�ำเนินรายการ
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมาก เช่น
นิทรรศการที่แสดงการด�ำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์
การ Showcase ผู้ประกอบการ 7 ราย การเปิดบูธ Business
Clinic บริ ก ารให้ ค�ำปรึ ก ษาทางธุ ร กิ จ แก่ ผู ้ ป ระกอบการ
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ อีกทั้งพบกับสินค้านวัตกรรมจาก
ผู้ประกอบการของ SUTBI

ผลการด�ำเนินงานของเรา

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
ได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น ของส�ำนั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ภายใต้การดูแลของ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการบ่มเพาะผูป้ ระกอบการ
หรื อ เรี ย กว่ า “ผู ้ เข้ า ร่ ว มบ่ ม เพาะธุ ร กิ จ (Incubatees)”
ซึง่ มีผปู้ ระกอบการอยูภ่ ายใต้การดูแลของ SUTBI จ�ำนวนทัง้ สิน้
26 ราย โดยแบ่งเป็น Incubatees ภายใต้การสนับสนุน
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ�ำนวน 12 ราย
และ Incubatees ภายใต้การสนับสนุนของ สกอ. จ�ำนวน
14 ราย รายละเอียดดังนี้

Incubatees ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ�ำนวน 12 ราย ได้แก่
1. ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
ล�ำดับที่
ชื่ อ-สกุล
ผลิตภัณฑ์
1 นายธนเทพ คติยรังสรรค์ ลูกชิ้นปลากราย
2 นางสาวอังคณา อ่างชัย ผลิตกระดาษจากต้นกล้วย
เพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์
3 นายสุขสันต์ ดีพลงาม
วัตถุดิบอาหารสัตว์
4 นายอัฎฐพล ธยากรพิสิทธิ์ น�้ำจิ้มสุกี้
5 นายไพรวัลย์ มาลัยลอย น�้ำหอมจากหญ้าแฝก
6 นายอมรเทพ ศุกมลพันธุ์ กาแฟสดพร้อมดื่ม
7 นายศรัณยพงศ์ จึงมีชัย ยาสมุนไพรแผนโบราณ

54

เทคโนธานี

รายงานประจำ�ปี 2555

ชื่ อโครงการ/ชื่ อธุ รกิจ
ร้านอาหารยิ้ม ยิ้ม
ผลิตกระดาษจากต้นกล้วย

วันที่รบั เข้าบ่มเพาะ
2 มิถุนายน 2552
31 สิงหาคม 2552

ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด พีเอสซี คอนเน็คชั่น
โคราชซอส (อุตสาหกรรม)
คีตภัทร
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด บ้านรวมมิตรกาแฟ
ร้านขายยาอารีย์เภสัช

4 มกราคม 2553
20 ตุลาคม 2553
27 ธันวาคม 2553
31 มีนาคม 2554
7 ธันวาคม 2554

2. ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม ไอซีทีและอิเล็กทรอนิกส์
ล�ำดับที่
ชื่ อ-สกุล
8 นายมงคล ทึงล�ำพง
9
10
11

นายเดชา พลวิเศษ
นายสมชาติ ธีรรัตนาภรณ์
นายวรกิจ เมืองไทย

ผลิตภัณฑ์
ชื่ อโครงการ/ชื่ อธุ รกิจ
Software Computer
บริษทั โมเดิรน์ บิสซิเนส โซลูชนั่ จ�ำกัด
(Enterprise Software)
ฉนวนครอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
บริษทั มาสเตอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
ระบบแจ้งเตือนการบุกรุกผ่านมือถือ บริษทั คิว เอ ที สมาร์ทเทค จ�ำกัด
Building Automation System
บริษัท Allzentech จ�ำกัด

วันที่รับเข้าบ่มเพาะ
11 สิงหาคม 2552
21 มีนาคม 2554
25 เมษายน 2554
11 ตุลาคม 2554

3. ผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีอื่นๆ
ล�ำดับที่
ชื่ อ-สกุล
12 นางสาวกชทร สิมมา

ผลิตภัณฑ์
พลังงานทดแทน
(ผลิตน�้ำมันจากขยะ)

ชื่ อโครงการ/ชื่ อธุ รกิจ
วันที่รับเข้าบ่มเพาะ
บริษัท ซัคเซสเอ็นเนอจี้ จ�ำกัด 2 พฤศจิกายน 2555

Incubatees ภายใต้การสนับสนุนของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา (สกอ.) จ�ำนวน
14 ราย ได้แก่
1. ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
ล�ำดับที่
ชื่ อ-สกุล
ผลิตภัณฑ์
1 นางสาวลฎาภา ยศสูงเนิน แปรรูปอาหารจากข้าว
2 นางลลิตพรรณ สิงห์จานุสงค์ น�้ำส้มและน�้ำผลไม้เกล็ดหิมะ
“ดีสโนว์”
3 นางแววมณี เบญจมินทร์
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
4 นางนัทธมน อนงค์ไชย
เครื่องส�ำอาง
5 นายณัฐกณฑ์ การปลูก
น�้ำผลไม้พร้อมดื่ม (น�้ำมะเม่า
สูตรโบราณ)
6 นางนิตยา ธีระวงศ์
ไอศครีมเมลอน
7 นายอนุสรณ์ ชิดนอก
แปรรูปผลิตภัณฑ์นม
8 นายนโรตม์ พิริยะรังสรรค์ ข้าวสังข์หยด
9 นางสาวภัทรภร เที่ยงตรง ผัดหมี่โคราชส�ำเร็จรูป
10 นางสาวรสิตา จรดล
ผัดหมี่โคราชกึ่งส�ำเร็จรูป

ชื่ อโครงการ/ชื่ อธุ รกิจ
อาหารเพื่อสุขภาพ
ร้านดีสโนว์

วันที่รับเข้าบ่มเพาะ
16 มิถุนายน 2553
17 กันยายน 2553

บจก.เบ็ญจมินทร์ เฮลท์ดริ๊งค์
เอ็น เอส ซี
น�้ำผลไม้พร้อมดื่ม

1 พฤศจิกายน 2553
7 ธันวาคม 2554
7 ธันวาคม 2554

บ้านไร่ธีระวงศ์
First Milk
ธุรกิจข้าวสังข์หยด
ร้านเจ้น้อยกระโทก
หจก.ณิศราน�ำเจริญ

5 กันยายน 2555
15 กุมภาพันธ์ 2555

ชื่ อโครงการ/ชื่ อธุ รกิจ

วันที่รับเข้าบ่มเพาะ

2 พฤศจิกายน 2555

2. ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม ไอซีทีและอิเล็กทรอนิกส์
ล�ำดับที่

ชื่ อ-สกุล

11

นายเอกชัย บุญรสศักดิ์

12

นายภูริทัต เยี่ยมราษฎร์

ผลิตภัณฑ์

รับออกแบบเว็บไซต์ และพัฒนา ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด โออีดไี ซน์กรุป๊ 10 มกราคม 2551
เว็บโปรแกรมมิ่ง ออกแบบโลโก้
ภาพนิ่ง แอนิเมชั่น สื่อ และงาน
กราฟฟิกดีไซน์
ซอฟต์แวร์บริหารจัดการ
ธุรกิจซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 25 ตุลาคม 2555
การรับซื้อมันส�ำปะหลัง
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3. ผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีอื่นๆ
ล�ำดับที่
ชื่ อ-สกุล
13 นายวิศรุตน์ ไชยเพ็ชร
14 นายสัญญา เกิดมณี

ผลิตภัณฑ์
ผลิตชุดยูนิฟอร์ม ชุดท�ำงาน
สื่อประชาสัมพันธ์

ชื่ อโครงการ/ชื่ อธุ รกิจ
หจก.เทเลอร์แบรนด์ ดีไซน์
Mammoth Entertainment

วันที่รับเข้าบ่มเพาะ
14 มกราคม 2554
14 มีนาคม 2554

ผู ้ประกอบการที่ Graduate ในปี งบประมาณ 2555
ล�ำดับที่
ชื่ อ-สกุล
1 นายสุขสันต์ ดีพลงาม
2 นายมงคล ทึงล�ำพง
3

นายเอกชัย บุญรสศักดิ์

ผลิตภัณฑ์
วัตถุดิบอาหารสัตว์
Software Computer (Enterprise Software)
รับออกแบบเว็บไซต์ และพัฒนาเว็บโปรแกรมมิ่ง
ออกแบบโลโก้ ภาพนิ่ง แอนิเมชั่น สื่อ และงาน
กราฟฟิกดีไซน์

ชื่ อโครงการ/ชื่ อธุ รกิจ
หจก.พีเอสซี คอนเน็คชั่น
บริษัท Modern Business Solution
จ�ำกัด
หจก.OE Design

ประเภทอุ ตสาหกรรมที่เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ
ปี งบประมาณ 2555
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 12%

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร
และอิเล็กทรอนิกส์ 23%
อุตสาหกรรมเกษตร 65%
และอาหาร
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นอกจากนี้ หน่ ว ยบ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี (SUTBI) ยั ง ได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น
จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ที่ผ่านการอบรมจากโครงการ NEC การด�ำเนินกิจกรรมพัฒนา
เชื่อมโยงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่เชิงพาณิชย์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายใต้โครงการ “พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
ครบวงจร” (National Food Valley) ซึ่งมีผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจ�ำนวนทั้งสิ้น 7 ราย ดังนี้
ล�ำดับที่
ชื่ อ-สกุล
1 นางวิสุทธิ์ ศรีสุระพล

2

3

4

5

6

7

ชื่ อโครงการ/ชื่ อธุ รกิจ
สิ่งที่พฒ
ั นาให้ผูป้ ระกอบการ
โรงสีข้าวหอมฮางงอกอินทรีย์ • พัฒนาผลิตภัณฑ์ขา้ วฮางงอก
ศรีวิสุทธิ์
ผงชงดื่ม
• บรรจุภัณฑ์
• โลโก้
นางสาวสายพิน พงษ์สมร
คุ้กกี้ธัญพืชผสม ที-ไฟเบอร์ ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด พินแคน • ต้องการผสมไฟเบอร์จาก
พืชในคุกกี้
• บรรจุภัณฑ์
• โลโก้
นางเสาวนีย์ เตชะวณิช
น�้ำมันร�ำข้าวและจมูกข้าว
บริษัท นิวทริชั่น แอนด์ • เพิ่มสารคอลลาเจน โคคิว
คอสเมติก จ�ำกัด
เท็น หรือเบต้าแคโรทีน ใน
ผลิตภัณฑ์
• บรรจุภัณฑ์
• โลโก้
นายพัทธพงษ์ พงษ์เพชร
ดักแด้ส�ำเร็จรูป
พงษ์เพชรฟาร์ม
• สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ดักแด้
• บรรจุภัณฑ์
• โลโก้
นางสาวนิษฐ์ณฏั ฐา เลีย่ มมณี
สาหร่ายแก้ว
บริษัท ธนาภัทร์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด • ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
(ผลิตจากสาหร่ายทะเลสี
สาหร่ายแก้วเม็ดบอล
น�ำ้ ตาล)
• บรรจุภัณฑ์
• โลโก้
นายชัยสิทธิ์ เบ็ญจมินทร์
น�้ำมะเขือพวง
บริษัท เบ็ญจมินทร์ เฮลธ์ ดริ้ง • พัฒนาสูตรน�้ำมะเขือพวง
จ�ำกัด
และลดตะกอนที่ เ กิ ด ขึ้ น
จากกระบวนการผลิต
• บรรจุภัณฑ์
• โลโก้
นายวุฒิพงศ์ ครอบบัวบาน
เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อ
บริษัท ภูเชียงทา เฮิร์บแลนด์ • พัฒนาผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่
สุขภาพเจียวกู่หลาน
จ�ำกัด
เพื่อสุขภาพ
• บรรจุภัณฑ์
• โลโก้
ผลิตภัณฑ์
ข้าวหอมฮางงอกอินทรีย์
ชีวภาพศรีวิสุทธิ์
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เรื่อง

การพัฒนาสูตรและคุณภาพของไอศครีมเมลอน

การศึกษาความปลอดภัยของยาน�้ำอารีย์เอี๊ยะบ๊อ
และทบทวนวรรณกรรมสมุนไพรออกฤทธิ์ในการ
กระตุ้นการท�ำงานมดลูก

ข้าวหอมฮางงอกอินทรีย์พร้อมชง

คุกกี้ผสมใยอาหาร

การละลายของโคเอนไซม์คิว 10 และบีต้าแคโรทีน
ในน�้ำมันร�ำข้าว

การพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ดกั แด้ไหม
อีรี่พร้อมรับประทาน

ล�ำดับที่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

รศ.ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล

ผศ.ภญก.ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์

ผศ.ดร.สุนันทา ทองทา

ผศ.ดร.สุนันทา ทองทา

ผศ.ภญก.ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์

ผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม

ผู ้วิจัย

งานวิจัยและพัฒนาที่เกิดจากการบ่มเพาะธุรกิจ จ�ำนวน 8 โครงการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยงาน

นายพัทธพงษ์ พงษ์เพชร
พงษ์เพชรฟาร์ม

นางเสาวนีย์ เตชะวณิช
บริษัท นิวทริชั่น แอนด์ คอสเมติก
จ�ำกัด

นางสาวสายพิน พงษ์สมร
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด พินแคน

นางวิสุทธิ์ ศรีสุระพล
โรงสีข้าวฮางงอกอินทรีย์ศรีวิสุทธิ์

นายศรัณยพงศ์ จึงมีชัย
ร้านขายยาบ้านอารีย์เภสัช

นางนิตยา ธีระวงศ์
บ้านไร่ธีระวงศ์

Incubatee

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

แหล่งทุน
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การแก้ปัญหาตะกอนในผลิตภัณฑ์น�้ำมะเขือพวง

8.

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

ผศ.ดร.โชคชัย วนภู

ผศ.ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์

ผู ้วิจัย

สรุปการด�ำเนินงาน
1. ผู้รับบริการด้านข้อมูล/ข่าวสาร
2. ผู้รับค�ำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
3. ผู้รับค�ำปรึกษาเบื้องต้นจากนักเทคโนโลยี
4. ผู้เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ
5. สมาชิกชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ
6. การให้บริการจัดกิจกรรม เช่น การจัดประชุม ฝึกอบรม
สัมมนา จัดแสดง นิทรรศการ การจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยี

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหร่ายแก้วเม็ดบอล

เรื่อง

7.

ล�ำดับที่

9,704
37
47
31
93
16

Incubatee

นายชัยสิทธิ์ เบ็ญจมินทร์
บริษทั เบ็ญจมินทร์เฮลธ์ดริง้ จ�ำกัด

นางสาวนิษฐ์ณัฏฐา เลี่ยมมณี
บริษัท ธนาภัทร์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด

ราย
ครั้ง
ครั้ง
โครงการ
ราย
ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยงาน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

แหล่งทุน

ส�ำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปั ญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(Suranaree University of Technology Intellectual Property
Management Office : SUT - IPMO)
ส�ำนักงานจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology
Intellectual Property Management Office : SUT - IPMO)
เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม 2550
โดยท�ำหน้าที่บริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี อย่ า งเต็ ม รู ป แบบภายใต้
ระเบียบ ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย และผลักดัน
ให้เกิดการน�ำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่เกิดขึ้น
ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ไปสู ่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์
รวมถึงการบริการให้ค�ำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่
บุคคลภายนอกด้วย

บริการของส�ำนักงานจัดการทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
1.
2.
		
3.
4.
		
5.
6.
7.

การให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา
การยื่นจดแจ้งหรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ของมหาวิทยาลัย
การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
การสืบค้นข้อมูลสิทธิบตั ร และตรวจสอบการประดิษฐ์
เบื้องต้น
การน�ำทรัพย์สนิ ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
การเสาะหาและจับคู่เทคโนโลยี
อื่น ๆ เช่น การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลการด�ำเนินงานของ ส�ำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปั ญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี 2555
กิจกรรม
1. การให้ค�ำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา (ครั้ง)

ผลการด�ำเนินงาน
158

2. การยื่นจดทะเบียน และแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา (ค�ำขอ) แบ่งเป็น
- สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร

17

- ลิขสิทธิ์

15

- ความลับทางการค้า

-

3. การจัดอบรม ประชุม สัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา (คน)

342

4. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและข่าวสารด้านทรัพย์สินทางปัญญา (ราย)

3,667

5. การน�ำทรัพย์สินทางปัญญาออกสู่เชิงพาณิชย์ (ผลงาน)
6. รายได้ที่เกิดจากการน�ำทรัพย์สินทางปัญญาออกสู่เชิงพาณิชย์ (บาท)
7. การประเมินความพึงพอใจ
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ผศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์
นายชาตรี แก้วอุดร
ผศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์
นายวิชัย ศรีสุรักษ์

ชุดบล็อกการแปลง abc ไปเป็น dq0 และ dq0 ไปเป็น abc

บล็อกมอเตอร์เหนี่ยวน�ำสามเฟสส�ำหรับโปรแกรม Simulink

โปรแกรมเฝ้าตรวจติดตามระบบการออกอากาศวิทยุกระจายเสียง รุ่นที่ 1.0
(Radio Broadcast Monitoring System Software Version 1.0)

โปรแกรมประมวลผลตู้แดงอัจฉริยะ เวอร์ชั่น 1.0 (Smart Red-box Processing
Software Version 1.0)

เฟริมแวร์ประมวลผลตู้แดงอัจฉริยะ เวอร์ชั่น 1.0 (Smart Red-box Processing
Farmware Version 1.0)

5.

6.

7.

8.

9.

275654

275655

272950

272430

ดร.กองพัน อารีรักษ์
นายภักดี สวัสดิ์นะที
ผศ.ร.อ.ดร.ประโยชน์ ค�ำสวัสดิ์

270274

270273

ดร.กองพัน อารีรักษ์

อาจารย์นรา สมัตถภาพงศ์

โปรแกรมตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ในสายการผลิต (Easy-PMS)

4.

270271

ผศ.ดร.กองพล อารีรักษ์
นายทศพร ณรงค์ฤทธิ์

บล็อกการตรวจจับฮาร์มอนิก ด้วยวิธีเอสดีเอฟส�ำหรับโปรแกรม simulink

3.

270272

ผศ.ดร.กองพล อารีรักษ์
นายทศพร ณรงค์ฤทธิ์

บล็อกการตรวจจับฮาร์มอนิก ด้วยวิธีเอสดีส�ำหรับโปรแกรม simulink

2.

268977

30 มี.ค.2555

30 มี.ค.2555

25 ม.ค.2555

6 ม.ค.2555

30 พ.ย. 2554

30 พ.ย. 2554

30 พ.ย. 2554

30 พ.ย. 2554

3 ต.ค. 2554

31 พ.ค.2555

31 พ.ค.2555

30 มี.ค.2555

13 มี.ค.2555

7 ก.พ.2555

7 ก.พ.2555

7 ก.พ.2555

7 ก.พ.2555

20 ม.ค.2555

่
งสือ
เลขที่ค�ำขอ วันที่ย่นื ค�ำขอ วันทีอรับอกหนั
รอง

รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์
นายอ�ำนวย ทีจันทึก
นายชาตรี แก้วอุดร

ผู ้สร้างสรรค์

โปรแกรมตรวจสอบความเร็วรถยนต์

ชื่ อผลงานที่สร้างสรรค์

1

ล�ำดับที่

รายการจดแจ้ง/จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ในปีงบประมาณ 2555
ส�ำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มทส. ได้ด�ำเนินการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสิ้น 32 ค�ำขอ ดังต่อไปนี้
ประเภท ลิขสิทธิ์

ว1.4373

ว1.4374

ว1.4313

ว1.4308

ว1.4283

ว1.4282

ว1.4280

ว1.4281

ว1.4260

ทะเบียน
ข้อมู ลเลขที่
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โปรแกรมค�ำนวณอายุครรภ์และก�ำหนดคลอดบนอุปกรณ์พกพา (PREG-CAL)

14.

15.

** ยังไม่ได้หนังสือรับรองการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

**

**

ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ
นายศรัลย์ ปานศรีพงษ์
นายไพรฑูล เทพมี

โรงงานบ�ำบัดขยะมูลฝอย เพื่อผลิตเชื้อเพลิงแข็ง (Refuse-Derived Fuel : RDF)
และปุ๋ยอินทรีย์หรือสารปรับปรุงดิน โดยวิธีทางกลและชีวภาพ
ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์

276965

ผศ.ดร.กองพัน อารีรักษ์
นายวิภูษณะ ฉายินทุ

ชุดบล็อกเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าสามเฟสแบบซิงโครนัส

13.

276054

โปรแกรมทะเบียนรับ-ส่งเอกสารออนไลน์

12.

นายปฏิภาณ สิทธิคุณ
ผศ.สมพันธุ์ ชาญศิลป์

โปรแกรมทะเบียนผลงานทางวิชาการ

11.

276055

โปรแกรมทะเบียนงานวิจัย

10.

24 ส.ค.2555

24 ส.ค.2555

27 เม.ย.2555

19 เม.ย.2555

19 เม.ย.2555

19 เม.ย.2555

**

**

25 มิ.ย.2555

7 มิ.ย.2555

7 มิ.ย.2555

7 มิ.ย.2555

่
งสือ
เลขที่ค�ำขอ วันที่ย่นื ค�ำขอ วันทีอรับอกหนั
รอง

นายปฏิภาณ สิทธิคุณ
นางณิชชาภัทร สิทธิคุณ

ผู ้สร้างสรรค์
276053

ชื่ อผลงานที่สร้างสรรค์
นายปฏิภาณ สิทธิคุณ
นางณิชชาภัทร สิทธิคุณ

ล�ำดับที่

**

**

ว1.4406

ว1.4386

ว1.4387

ว1.4385

ทะเบียน
ข้อมู ลเลขที่
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3 กรกฎาคม 2555
27 กรกฎาคม 2555
27 กรกฎาคม 2555

ผศ.ดร.อุทัย มีค�ำ
ผศ.ดร.อุทัย มีค�ำ

ผศ.ดร.อุทัย มีค�ำ
ผศ.ดร.อุทัย มีค�ำ
ผศ.ดร.อุทัย มีค�ำ
นายสุรชัย รัตนสุข
รศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย
รศ.ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์
นายสุรชัย รัตนสุข
รศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย
รศ.ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์

พอลิเมอร์ผสมของพอลิแลคติกแอซิด (PLA) ยางธรรมชาติ (NR) และเส้นใยหญ้าแฝก (Vetiver grass fiber)
ที่ใช้ยางธรรมชาติดัดแปร (NR-g-GMA) เป็นตัวเชื่อมประสาน

กรรมวิธีและสูตรการเตรียมพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิคาร์บอร์แนทกับพอลิแลคติกแอซิด ที่ย่อยสลายตัว
เชิงชีวภาพได้ ส�ำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคโทรนิค และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

กระบวนการผลิต และสูตรการเตรียมพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิคาร์บอร์แนท กับพอลิบิวทิลีนซัคซิแนท
(PC/PBS) ทีย่ อ่ ยสลายตัวเชิงชีวภาพได้ ส�ำหรับอุตสาหกรรมเครือ่ งใช้ไฟฟ้าอิเลคโทรนิค และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ชุดแท่นกดให้แรงแบบปรับเปลี่ยนทิศทางของตัวอย่างหิน

กระบวนการผลิต และสูตรการผลิตวัสดุยางเทอร์โมพลาสติก ที่สามารถย่อยสลาย ตัวเชิงชีวภาพได้
(Biodegradable Thermoplastic Elastomer)

กระบวนการผลิต และสูตรการผลิตวัสดุยางเทอร์โมพลาสติกเติมผงเถ้าแกลบข้าว คาร์บอนต�่ำ
ที่สามารถย่อยสลายตัวเชิงชีวภาพได้ (Manufacturing Process and Formulation of Low Carbon Rice
Husk Ash Filled Biodegradable Thermoplastic Elastomer)

สูตรการเตรียมพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิดกับพอลิบวิ ทิลนี ซัคซิแนท ส�ำหรับการฉีดขึน้ รูปผลิตภัณฑ์
โฟมที่สามารถย่อยสลายเชิงชีวภาพได้ (PLA and PBS Blend for Injection Molded Biodegradable Foam)

กระบวนการแยกเพศอสุจิโคด้วยโมโนโคลนัลแอนติบอดี ที่มีความจ�ำเพาะต่ออสุจิเพศผู้ของโค
และการใช้อสุจิที่ผ่านกระบวนการดังกล่าวในการปฏิสนธิในหลอดทดลอง

ผลิตภัณฑ์โมโนโคลนัลแอนติบอดีต่ออสุจิเพศผู้ของโค และกระบวนการผลิตโมโนโคลนัลแอนติบอดีต่ออสุจิ
เพศผู้ของโคดังกล่าว

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

รศ.ดร. กิตติเทพ เฟื่องขจร

30 พฤศจิกายน 2554

ผศ.ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์
ผศ.ดร.ปราณี ชุมส�ำโรง
ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์
นางสาวพันธ์มณี จันทึก

19 เมษายน 2555

30 มีนาคม 2555

18 มกราคม 2555

4 มกราคม 2555

4 มกราคม 2555

21 พฤศจิกายน 2554

1

วันที่ย่นื ค�ำขอ

ผู ้สร้างสรรค์
ผศ.ดร.วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน
นายสุวรรณ เอกรัมย์
นายนัฐพิชน บุตรี

ชื่ อผลงานที่สร้างสรรค์

สูตรส่วนผสมเพื่อท�ำแผ่นไมโครเซลลูลาโฟมจากพอลิแลกติกแอซิดผสมแป้งที่มีความยืดหยุ่นสูง
และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ล�ำดับที่

ประเภท สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

1201004012

1201004011

1201003517

1201002013

1201001900

1201000506

1201000119

1201000125

1101003625

1101003212

เลขที่ค�ำขอ
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วันที่ย่นื ค�ำขอ

เลขที่ค�ำขอ

ชุดเก็บและป้อนลูกเทนนิสของหุ่นยนต์ฝึกซ้อมกีฬาเทนนิส

ชุดปรับระดับในแนวดิ่งของหุ่นยนต์ฝึกซ้อมกีฬาเทนนิส

ชุดปรับระดับในแนวราบของหุ่นยนต์ฝึกซ้อมกีฬาเทนนิส

ชุดยิงลูกเทนนิสของหุ่นยนต์ฝึกซ้อมกีฬาเทนนิส

หุ่นยนต์ฝึกซ้อมกีฬาเทนนิส

2.

3.

4.

5.

ชื่ อผลงานที่สร้างสรรค์

1.

ล�ำดับที่

วันที่ย่นื ค�ำขอ
31 พ.ค.2555
31 พ.ค.2555
31 พ.ค.2555
31 พ.ค.2555
31 พ.ค.2555

ผู ้สร้างสรรค์
ผศ.ดร.กองพล อารีรักษ์
นายกมล ไชยศรี
นายสุทธิศักดิ์ เหลาสิงห์
ผศ.ดร.กองพล อารีรักษ์
นายกมล ไชยศรี
นายสุทธิศักดิ์ เหลาสิงห์
ผศ.ดร.กองพล อารีรักษ์
นายกมล ไชยศรี
นายสุทธิศักดิ์ เหลาสิงห์
ผศ.ดร.กองพล อารีรักษ์
นายกมล ไชยศรี
นายสุทธิศักดิ์ เหลาสิงห์
ผศ.ดร.กองพล อารีรักษ์
นายกมล ไชยศรี
นายสุทธิศักดิ์ เหลาสิงห์

ประเภท สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

1202001477

1202001476

1202001475

1202001474

1202001473

เลขที่ค�ำขอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผศ.ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง 8 มิถุนายน 2555 1201002714
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

2.

ผู ้ประดิษฐ์

วิธีการหมักเพื่อผลิตกรดดี - แลคติกด้วยแบคทีเรียที่เจริญได้ดีในวัตถุดิบประเภทแป้ง
(Method for D-lactic acid production by bacterial fermentation of starchy
raw material)

ผู ้ย่นื ค�ำขอ

1.

ชื่ อที่แสดงถึงการประดิษฐ์

วิธีการหมักเพื่อผลิตกรดแอล-แลคติกโดยตรงจากวัตถุดิบประเภทแป้งและร�ำข้าว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
( Method for the direct fermentative production of L-lactic acid from starchy
ผศ.ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง 8 มิถุนายน 2555 1201002713
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
raw material and rice bran)

ล�ำดับที่

ประเภท สิทธิบัตรการประดิษฐ์(ร่วม) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

รายการทรัพย์สินทางปั ญญาที่น�ำออกสู่เชิ งพาณิชย์
ในปีงบประมาณ 2555 รวมทั้งสิ้น 10 ผลงาน ดังต่อไปนี้
ล�ำดับที่

เรื่อง

1

สูตรสารเพิ่มฟองเพื่อการผลิตคอนกรีตมวลเบา แบบ CLC สูตร 1

2

ซอฟต์แวร์ระบบภาพเพื่อช่วยวินิจฉัยและวิจัยทางการแพทย์

3

โปรแกรมทะเบียนเบิก - จ่ายวัสดุส�ำนักงานออนไลน์

4

กรรมวิธีการผลิตพาสต้าข้าวเจ้า

5

คลังย่าโม 1

6

กรรมวิธีการผสมโคเอนไซม์คิวเทนในน�้ำมันร�ำข้าว

7

แบบจ�ำลองระบบบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ

8

ผลิตภัณฑ์งาด�ำผงกึ่งส�ำเร็จรูปชนิดชงดื่ม

9

การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ดักแด้ไหมอีลี่พร้อมรับประทาน

10

ซอฟต์แวร์ตู้แดงอัจฉริยะ

รายได้ที่เกิดจากการน�ำทรัพย์สินทางปัญญาออกสู่เชิงพาณิชย์ ในปีงบประมาณ 2555
เรื่อง

ล�ำดับที่

รายได้(บาท)

1

สูตรสารเพิ่มฟองเพื่อการผลิตคอนกรีตมวลเบา แบบ CLC สูตร

2,025,000

2

เทคโนโลยีนม Bedtime Milk

37,018.59
รวมทั้งสิ้น

2,062,018.59

การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ล�ำดับที่

วันที่

1

ประชุมการด�ำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาร่วม ระหว่าง มทส. กับ สวทช.

6-7 สิงหาคม 2555

2

ประชุมหารือ เรื่องแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่าง มทส.
กับ สวก.

5 กันยายน 2555

3

ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา ระหว่าง มทส. กับ กรมทรัพย์สนิ
ทางปัญญา

12 กันยายน 2555
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โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุ ตสาหกรรมไทย
เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Industrial Technology Assistance Program, iTAP
โครงการ iTAP เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
ร่วมกับส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) ด�ำเนินงานให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนความ
ต้องการทางด้านเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการไทย ซึ่งมี
อยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ ทั้งบริการที่ปรึกษา การจัดฝึกอบรม
สัมมนาวิชาการ การเสาะหาเทคโนโลยีจากในและต่างประเทศ
บริการจับคูเ่ จรจาธุรกิจเทคโนโลยี ฯลฯ โดยมีทปี่ รึกษาเทคโนโลยี
(Industrial Technology Advisor, ITA) ท�ำหน้าที่เป็น
คนกลางเข้าไปประสานความต้องการระหว่างภาคเอกชน
กับนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญ

พันธกิจ
		
		
		
		
		
		
		

พัฒนาศักยภาพของ SMEs ให้มีขีดความสามารถ
เพิ่มขึ้น
สนับสนุนการท�ำโครงการพัฒนาเทคโนโลยีในรูป
เครื อ ข่ า ยวิ ส าหกิ จ ที่ อ ยู ่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ สถาบั น
การศึ ก ษา สถาบั น วิ จั ย และหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ที่ให้บริการแก่ SMEs
สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้มีการน�ำ
ผลการวิจัยและพัฒนา รวมถึงนวัตกรรมจากใน
และต่างประเทศมาช่วยพัฒนากระบวนการผลิต
หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด

คุณสมบัติ SMEs ที่ได้รับการสนับสนุน

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีการผลิต
		 หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์
มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท
เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นไทยไม่ต�่ำกว่า 51%

หลักเกณฑ์การสนับสนุน

สนั บ สนุ น ค่ า ตอบแทนผู ้ เ ชี่ ย วชาญ 100 %
		 เพื่ อ ตอบแทนผู ้ เชี่ ย วชาญในการวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หา
		 ทางเทคนิคเบื้องต้น
สนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายที่เกิด
		 ขึ้นในโครงการ ภายในวงเงิน 400,000 บาท
สนับสนุนแต่ละบริษัท ได้ถึง 2 โครงการ

ความส�ำเร็จและผลงานในรอบปี

ในปีงบประมาณ 2555 มีบริษัท/สถานประกอบการ
เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ จนข้อเสนอโครงการได้รับการ
อนุมตั ใิ ห้ด�ำเนินการจ�ำนวน 17 โครงการ โดยแบ่งตามประเภท
อุตสาหกรรม และแหล่งทีม่ าของผูเ้ ชีย่ วชาญ ตามรูปข้างล่างนี้

จำ�นวนโครงการ
แบ่งตามประเภทอุตสาหกรรม ปี 2555
บรรจุภณ
ั ฑ์
1
6%

อาหาร
7
41%

ขนส่ง
2
12%

เกษตร
7
41%

จ�ำนวนโครงการ
แบ่งตามผู ้เชี่ ยวชาญ ปี 2555
เอกชน
7
41%

ภาครัฐ
0
0%

มทส.
9
53%

อิสระ
1
6%

มหาวิทยาลัย
0
0%
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ในด้านงบประมาณ ปี 2555 เป็นงบประมาณรวม 5.088 ล้านบาท ภาครัฐโดย สวทช. ให้การสนับสนุน 2.752 ล้านบาท
(ประมาณ ร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด) และเป็นค่าบริหารจัดการให้กับเทคโนธานี 3.002 ล้านบาท
หากแยกการด�ำเนินงานตามกระบวนการท�ำงาน เป็น 5 ขั้นตอน คือ (1) การติดต่อขอข้อมูลเบื้องต้น (First Contact)
35 ครั้ง (2) การเข้าเยี่ยมโรงงานเบื้องต้น (First visit) โดย ITA 37 ครั้ง (3) การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญ
(Preliminary Study) 46 ครั้ง (4) โครงการได้รับการอนุมัติ และด�ำเนินงานตามแผน (Approved project) 17 โครงการ
(5) มีการประเมินผลและโครงการเสร็จสมบูรณ์ (Closed project) 18 โครงการ
จ�ำนวนโครงการแบ่งตามกิจกรรม ปี 2552 - 2554
140
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หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยความร่วมมือ
ระหว่ า งศู น ย์ เ ครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และ
เทคโนธานี ได้จัดตั้งหน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการขึ้นเพื่อ
เป็นศูนย์กลางการวิเคราะห์ ทดสอบ และวิจัยที่ได้มาตรฐาน
ในระดับสากล เพื่อให้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบโดยได้
รับรองความสามารถตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025
จากหน่วยรับรองกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้บริการการใช้
เครือ่ งมือวิเคราะห์วจิ ยั ระดับสูง เช่น HPLC, GC-MS, ICP-MS-OES,
SEM, TEM, NMR เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ พื้ น ฐานทาง
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร บริ ก ารทดสอบทางวั ส ดุ บริ ก ารทดสอบ
ทางการเกษตร บริการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างทางด้าน
จุลชีวิทยา เคมี กายภาพ การวิเคราะห์น�้ำ เป็นต้น โดยมี
การให้บริการทั้งสิ้น 3,176 ครั้ง
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โครงการคลินิกเทคโนโลยี
โครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ด�ำเนินงานโดยเทคโนธานี เป็นหนึ่งในเครือข่ายคลินิก
เทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 โดยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในการด�ำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2555
จ�ำนวน 5 โครงการ ได้แก่
				
โครงการบริการให้ค�ำปรึกษาและบริการข้อมูล
โดยมีจ�ำนวนผู้รับค�ำปรึกษาทางเทคโนโลยี จ�ำนวน
216 ราย คะแนนความพึงพอใจรวมเท่ากับร้อยละ 92.29
จ�ำนวนผู ้ รั บ บริ ก ารข้ อ มู ล ทุ ก ช่ อ งทาง จ�ำนวน 823 ราย
โดยมีรายละเอียดดังนี้
		 1. กิจกรรมการจัดอบรมและให้บริการค�ำปรึกษา
จ�ำนวน 6 ครั้ง ประกอบด้วย
			หลักสูตร “การจัดการระบบน�้ำเพื่อเพิ่ม
				 ผลผลิตทางการเกษตร” จ�ำนวน 4 ครั้ง
			หลักสูตร “การท�ำระบบนำ�้ หยดในโรงเรียน
				 ส�ำหรับโครงการอาหารกลางวันเพื่อน้อง”
				 จ�ำนวน 4 ครั้ง

			หลักสูตร “การท�ำเกษตรอินทรีย์ส�ำหรับ
				 Farmer Market” จ�ำนวน 1 ครั้ง
			หลักสูตร “การย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ”
				 จ�ำนวน 1 ครั้ง
		 2. กิจกรรมการให้บริการค�ำปรึกษาและบริการ
ข้อมูลจ�ำนวน 5 ครั้ง ได้แก่ การใช้แหนแดงและปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพในการปลูกข้าวต้นเดี่ยว จ�ำนวน 4 ครั้ง และข้อมูล
เตาเผาขยะขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงจ�ำนวน 1 ครั้ง
		 3. กิจกรรมการออกบูธนิทรรศการ พร้อมให้
บริการค�ำปรึกษาและประชาสัมพันธ์ จ�ำนวน 3 ครั้ง ประกอบ
ด้วย ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการค�ำปรึกษาและบริการ
ข้อมูลในงานเปิดส�ำนักงานสหกรณ์การเกษตรล�ำพระเพลิง
จ�ำกัด อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา งานเกษตรสุรนารี ณ ฟาร์ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และจัดนิทรรศการในงาน
มหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีอัลตราโซนิคเพื่อการก�ำจัดลูกน�้ำยุงในพื้นที่จังหวัด
น�้ำท่วมขัง (นโยบายพิเศษ)
โดยกิจกรรมที่ด�ำเนินการ ได้แก่กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยมีผู้ได้รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีทงั้ สิน้ จ�ำนวน 141 คน คะแนนความพึงพอใจร้อยละ 85.38 การจัดสร้าง
เครื่องก�ำจัดลูกน�้ำยุงโดยใช้เทคโนโลยีอัลตราโซนิค จ�ำนวน 100 เครื่อง ส�ำหรับให้อาสาสมัคร
น�ำไปใช้ ส�ำหรั บ ลงพื้ น ที่ ก�ำจั ด ลู ก น�้ ำ ยุ ง และมอบให้ แ ต่ ล ะชุ ม ชนเพื่ อ น�ำไปใช้ ง านต่ อ ไป
กิจกรรมการน�ำอาสาสมัครลงพื้นที่เพื่อท�ำกิจกรรมก�ำจัดลูกน�้ำยุงและการติดตามประเมินผล
และกิจกรรมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการตามงานต่างทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรม kick off มทส. ปันน�้ำใจช่วยฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย จ.ลพบุรี
การประชาสัมพันธ์ในงาน Techno Mart 2011 ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี และการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ในงานเกษตรสุรนารี’55 รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์ตา่ งๆ เป็นต้น
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โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเทคโนโลยีการจัดการของเสีย
ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินการก่อสร้างบ่อแก๊สชีวภาพ
โมเดล มทส ส�ำหรับเป็นศูนย์เรียนรู้จ�ำนวนทั้งสิ้น 12 บ่อ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. สุดชล วุ้นประเสริฐ เป็นผู้เชี่ยวชาญและหัวหน้าโครงการ โดยได้ด�ำเนินการ
สร้างบ่อแก๊สชีวภาพเรียบร้อยแล้วจ�ำนวน 7 บ่อ อยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง
จ�ำนวน 5 บ่อ ได้ท�ำการขยายโครงการจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งหลังจาก
การสร้างบ่อแก๊สชีวภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะท�ำการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่
ชุมชนต่อไป

โครงการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
มีจ�ำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 167 คน คะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ 89.00 และอยู่ระหว่างการด�ำเนินการ
จัดท�ำจุดสาธิตจ�ำนวน 3 จุด ซึง่ ได้ท�ำการยายเวลาในการด�ำเนิน
โครงการจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 กิจกรรมการอบรมและ
ให้ค�ำปรึกษาจ�ำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง ได้แก่
		ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
			 จ�ำนวน 2 ครั้ง
		การปลูกพืชใบโดยไม่ใช้ดิน จ�ำนวน 2 ครั้ง
		การปลูกแตงเทศโดยไม่ใช้ดิน จ�ำนวน 1 ครั้ง
		การปลูกสลัดและแตงเทศโดยไม่ใช้ดนิ จ�ำนวน 1 ครัง้
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โครงการแก้ไข ฟื้นฟู และบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมหลังน�้ำลด
มีจ�ำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 266 คน คะแนนความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 83.00 ซึ่งได้ท�ำการขยายเวลาในการ
ด�ำเนินโครงการจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 และหลักสูตรที่ท�ำการอบรมได้แก่
		 การจัดอบรมหลักสูตรการแปรรูปเห็ด จ�ำนวน 2 ครั้ง
		 หลักสูตรการพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับสภาพภูมอิ ากาศในปัจจุบนั จ�ำนวน 1 ครัง้
		 หลักสูตรการเลี้ยงและการจัดการไก่เนื้อพันธุ์โคราช จ�ำนวน 2 ครั้ง
		 หลักสูตรการแปรรูปไก่เนื้อพันธุ์โคราช จ�ำนวน 1 ครั้ง
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โครงการพัฒนาการรวมกลุ่ม และเชื่ อมโยงอุ ตสาหกรรม
(Industrial Cluster Development) หรือคลัสเตอร์มันโคราช KOTAC
ศู น ย์ ส ่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมภาคที่ 6 กระทรวง
อุตสาหกรรม ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เพื่อด�ำเนินการรวมกลุ่มในลักษณะของ
คลัสเตอร์ ซึ่งปี 2555 นี้เป็นปีที่ 2 ของการรวมกลุ่มคลัสเตอร์
มันโคราช KOTAC ซึง่ มีการขยายเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเครือข่าย โดยสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ต่อไป
ผลการด�ำเนินกิจกรรมในปีที่ 2 ได้แก่
1. การพัฒนาให้เกิดการรวมกลุม่ ชือ่ ของคลัสเตอร์
มันโคราช KOTAC
2. การจัดท�ำแผนพัฒนากลุ่มเครือข่าย เช่น
การบริหารและจัดการคลัสเตอร์มันโคราช
		 ให้มีความเข้มแข็ง
การพัฒนาดิน เพื่อให้เหมาะในการเพาะปลูก
		 มันส�ำปะหลัง
การพั ฒ นาแหล่ ง น�้ ำ และการใช้ เ ทคโนโลยี
		 ระบบน�้ำหยด
การใช้ ปุ ๋ ย ที่ เ หมาะสมกั บ มั น ส�ำปะหลั ง
		 (ปุ๋ยสั่งตัด)
การคัดเลือกพันธุม์ นั ส�ำปะหลังทีเ่ หมาะสมกับ
		 พื้นที่เพาะปลูก
การบริหารจัดการในการเพิ่มผลผลิต และ
		 ลดต้นทุนการปลูกมันส�ำปะหลัง
การบริหารศัตรูพืชกับการปลูกมันส�ำปะหลัง

3. การสร้าง CDA หรือผู้ประสานงานคลัสเตอร์
ซึง่ ได้แก่ คุณชัยวัฒน์ โชคถาวร จากบริษทั สงวนวงษ์อตุ สาหกรรม
จ�ำกั ด และคุ ณ สุ นิ ส า สถิ ต พรวั ฒ นา จากบริ ษั ท ที พี เ ค
แอ็ดวานซ์ สตารซ์ จ�ำกัด
4. สรุ ป ผลการประเมิ น มู ล ค่ า ยอดขายและยอด
ส่งออกปี 2555 ของสมาชิกคลัสเตอร์มันโคราช KOTAC ทั้ง
4 กลุ่ม คือ ต้นน�้ำ กลางน�้ำ ปลายน�้ำ และกลุ่มผู้สนับสนุน
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โครงการ “การผลักดันนโยบายและแผน วทน.”
โครงการ “ผลักดันนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2564)
ไปสู่การปฏิบัติรายพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้
สาธารณชนเห็นความส�ำคัญของการพัฒนาด้าน วทน.
ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับงบประมาณ
จากส�ำนักงานคณะกรรมนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เพื่อด�ำเนินโครงการดังกล่าว
จ�ำนวน 1.40 ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินงานจาก พฤษภาคม
2554 – กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งมีการด�ำเนินกิจกรรมดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การจั ด ท�ำแผนปฏิ บั ติ ก าร วทน.
รายพื้นที่ (กลุ่มจังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน)

กิจกรรมที่ 2 การจั ด ท�ำการพั ฒ นาเชิ ง ทดลอง
“ชุมชนนวัตกรรม” ในระดับท้องถิ่นและชุมชน
กิจกรรมที่ 3 การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้าน วทน.
ผ่านสื่อสารธารณะ STI Corner และ Mini STI Corner
กิจกรรมที่ 4 การคัดเลือกผูไ้ ด้รบั รางวัลเชิดชูเกียรติ
ด้าน วทน. ในพื้นที่
จากผลการด�ำเนินโครงการทั้ง 4 กิจกรรม บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย และมหาวิทยาลัยฯ ยังได้สง่ ชุมชน
และหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ “ชุมชนนวัตกรรม” เข้าร่วม
ประกวดในงาน STI Thailand Award 2012 (Green Innovation) ระดับพื้นที่ และระดับประเทศ สรุปผลการประกวดได้
ดังนี้

ประเภทวิสาหกิจขนาดใหญ่
รางวัล

รายชื่ อ

ชนะเลิศ*

บริษัท สงวนวงษ์ อุตสาหกรรม จ�ำกัด

รองชนะเลิศอันดับ 1

บริษัท ทีพีเค แอ็ดวานซ์ สตาร์ช จ�ำกัด

* ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไปประกวดแข่งขันในระดับประเทศ - บริษัท สงวนวงษ์ อุตสาหกรรม จ�ำกัด
และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับประเทศ)
ประเภทประชาชนและชุมชน
รางวัล

รายชื่ อ

ชนะเลิศ*

ชุมชนนวัตกรรมช้างทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1

ชุมชนบ้านตะแบกบาน

รองชนะเลิศอันดับ 2

ชุมชนสหกรณ์การเกษตรจักราช

ชมเชย

ชุมชนนวัตกรรมมันส�ำปะหลังหนองบุญมาก
ชุมชนนวัตกรรมมันส�ำปะหลังครบุรี

* ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไปประกวดแข่งขันในระดับประเทศ - ชุมชนนวัตกรรมช้างทอง
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เมือ่ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2555 ทีผ่ า่ นมา บริษทั สงวนวงษ์อตุ สาหกรรม จ�ำกัด
ได้รบั รางวัลจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซงึ่ ได้แก่ รางวัล STI Thailand
Award 2012 : Green Innovation จัดโดย สวทน. โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับประเทศ และรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภท
วิสาหกิจขนาดใหญ่

โครงการพลังงานทดแทนส�ำหรับ การใช้น้ำ� มันแก๊สโซฮอล์ E85
จากพืชเศรษฐกิจส�ำหรับรถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และชุ มชนเครือข่ายน�ำร่องระดับจังหวัดนครราชสีมา ระยะที่ 2
ส�ำนั ก งานนโยบายและแผนพลั ง งาน กระทรวง
พลั ง งาน ได้ ส นั บ สนุ น เงิ น ทุ น ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
สุรนารี ด�ำเนินโครงการพลังงานทดแทนส�ำหรับการใช้น�้ำมัน
แก๊สโซฮอล์ E85 จากพืชเศรษฐกิจ ส�ำหรับรถจักรยานยนต์
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชุมชนเครือข่ายน�ำร่อง
ระดั บ จั ง หวั ด นครราชสี ม าสู ่ ภู มิ ภ าคต่ า งๆ ของประเทศ
จากงบประมาณเดิม 25.75 ล้านบาท ซึ่งด�ำเนินโครงการ
มาตั้ ง แต่ ตุ ล าคม 2553 จนถึ ง ปั จ จุ บั น และมี ก ารขยาย
โครงการออกไปจนถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคม 2557 สรุปผล
การด�ำเนินงานที่ได้มีการปรับรถจักรยานยนต์ให้ใช้น�้ำมัน
แก๊สโซฮอล์ E85 ไปแล้วจ�ำนวน 5,150 คัน คงเหลือ 9,850 คัน
จะครบ 15,000 คัน ภายในจังหวัดนครราชสีมา และในส่วนของ
ภูมภิ าค ได้แก่ จังหวัดสงขลา เชียงใหม่ สุราษฏร์ธานี มุกดาหาร
และสุรินทร์ มีการด�ำเนินการไปแล้วเสร็จจ�ำนวน 503 คัน
คงเหลือ 997 คัน จะครบ 1,500 คัน
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โครงการ 32 อ�ำเภอ 32 ดอกเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดตั้งโครงการ
32 อ�ำเภอ 32 ดอกเตอร์ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
ปรั บ แปลงและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี สู ่ สั ง คมและชุ ม ชน
ตามยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี
ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ไ ด้ ใ ห้ ค วามส�ำคั ญ กั บ
การปรับแปลง พัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
เพือ่ บริการวิชาการแก่ชมุ ชน โดยการน�ำองค์ความรูข้ องคณาจารย์
มาช่วยในการพัฒนาและร่วมในการแก้ไขปัญหากับท้องถิ่น
และชุมชน เพือ่ ชุมชนให้มคี วามเข้มแข็งมีความรูค้ วามสามารถ
ในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา
การลงพื้ น ที่ ใ ห้ ค�ำปรึ ก ษาในปี 2555 ได้ ด�ำเนิ น
กิจกรรมทั้งการให้ค�ำปรึกษา/การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
และการติดตามผลการด�ำเนินงาน โดยการร่วมมือระหว่าง
มหาวิ ท ยาลั ย กั บ หน่ ว ยงานในท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชน โดย
การค�ำนึ ง ถึ ง ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู ่ ใ นท้ อ งถิ่ น โดยมี ค ณาจารย์
และผู ้ เ ชี่ ย วชาญผู ้ ร ่ ว มลงพื้ น ที่ ด�ำเนิ น กิ จ กรรมได้ แ ก่
รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์, ศาสตราจารย์ (เกรียติคณ
ุ )
ดร.นันทกร บุญเกิด, รองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์,
รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุดชล วุน้ ประเสริฐ, ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์ ธีรอ�ำพน,
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ธวั ช ชั ย ที ฆ ชุ ณ หเถี ย ร, ผู ้ ช ่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร มะชิโกวา, อาจารย์ ดร.รุจ มรกต,
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สุ ริ น ทร บุ ญ อนั น ธนสาร,
อาจารย์ ดร.สมร พรชืน่ ชูวงศ์, ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์
แพงค�ำ, อาจารย์ ดร.วิทวัช โมฬี, อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ โมฬี,
อาจารย์ ดร.สุทิศา เข็มผกา รวมทั้งนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และสาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตสัตว์
มี ก ารด�ำเนิ น กิ จ กรรมในเขตพื้ น ที่ อ�ำเภอเมื อ ง
นครราชสี ม า อ.บั ว ใหญ่ อ.ปั ก ธงชั ย อ.พิ ม าย อ.โนนสู ง
อ.บ้านเหลือ่ ม อ.ครบุรี อ.เสิงสาง อ.วังน�ำ้ เขียว อ.สีควิ้ อ.หนอง
บุญมาก อ.ชุมพวง อ.เทพารักษ์ อ.ขามทะเลสอ อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม ลงพื้นที่รับข้อมูล/ให้ค�ำปรึกษา น�ำเทคโนโลยี
และองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่โดยมีกิจกรรมดังนี้คือ
การให้ ค�ำปรึ ก ษา ในการจั ด ท�ำบ่ อ แก๊ ส ชี ว ภาพ
(Biogas) การทดสอบการปลูกทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์ 473
ในพื้นที่เกษตรกร การปลูกพืชไม่ใช้ดินเทคโนโลยีทางเลือก
(ไฮโดรโปรนิกส์) โดยการปลูกพืชกินใบ และพืชกินผล (เมล่อน)
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การปลูกยางพาราในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ การให้
ค�ำปรึกษาการเพาะเห็ด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด
การให้ค�ำปรึกษาและบริการวิชาการการก�ำจัดแมลงศัตรูพืช
การให้ค�ำปรึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ (ปลาทับทิม, ปลานิล,
กุ้งขาว) การให้ความรู้และส่งเสริมชาวบ้านในการเลี้ยงไก่เนื้อ
โคราช การให้ค�ำปรึกษาการเลี้ยงแพะ - แกะ
การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ
- การผลิตและการใช้ปยุ๋ อินทรียช์ วี ภาพ ณ อบต.ตูม
		 อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
- หลักการท�ำอาหารข้นและการท�ำอาหารหมัก
		 ส�ำหรับแพะ ณ อบต.หนองแวง อ.เทพารักษ์
		 จ.นครราชสีมา
- การเลีย้ งไก่เนือ้ โคราชและการแปรรูป อ.ปักธงชัย
		 และ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
- การพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ให้ได้มาตราฐาน
		 และเหมาะสมกั บ สภาพภู มิ อ ากาศในปั จ จุ บั น
		 ณ หอประชุมที่ว่าการอ�ำเภอพิมาย อ.พิมาย และ
		 อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
- การให้ ค วามรู ้ เรื่ อ งการใช้ ดิ น และปุ ๋ ย ส�ำหรั บ
		 มันส�ำปะหลัง ณ อบต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก
		 จ.นครราชสีมา
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โครงการฝึ กอบรมบุ คลากรภาคอุ ตสาหกรรม
เทคโนธานี ร่ ว มกั บ ศู น ย์ ส ่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม
ภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา ได้จดั ท�ำโครงการเตรียมความพร้อม
บุ ค ลากรภาคอุ ต สาหกรรมด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ก ารผลิ ต และ
ซัพพลายเชน โครงการดังกล่าวได้จดั ให้มกี ารฝึกอบรมหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องกับด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ซึ่งมีผู้ผ่าน
การฝึกอบรม จ�ำนวน 117 คน ได้รับคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.22 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)
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โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยอบรมสัมมนาฯ กลุ่มบริการวิชาการ เทคโนธานี ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี ในการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในรอบทีผ่ า่ นมาได้จดั กิจกรรมการฝึกอบรม
เชิงปฏิบตั กิ าร จ�ำนวน 10 ครัง้ มีผผู้ า่ นการฝึกอบรม จ�ำนวน 520 คน ได้รบั คะแนนความพึงพอใจเฉลีย่ 4.40 คะแนน และจัดการสัมมนา
เชิงวิชาการ จ�ำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จ�ำนวน 395 คน ได้รับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.04 คะแนน รวมทั้งสิ้น
915 คน คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.25 คะแนน รายละเอียดดังนี้
หัวข้อการอบรม
หน่วยงานที่ร่วมมือ
1. การใช้งานระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. รุ่นที่ 1/55 - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส.
2. การใช้งานระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. รุ่นที่ 2/55 - หน่วยวิจัยพัฒนาโอเพนซอสร์ มทส.
- สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ (MIS)
- โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง

3. การสร้างแอนิเมชันด้วยเทคนิค Stop Motion

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักวิชาเทคโนโลยี
สังคม มทส.
- โรงเรียนสระพระขมาดไพร อ.พระทองค�ำ จ.นครราชสีมา

4. การใช้งาน Tablet และการสร้าง Digital Books

- ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
- บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ำกัด

5. การบันทึกข้อมูลรายงานยาเสพติด จังหวัดนครราชสีมา

- ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
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หัวข้อการอบรม
6. คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตขั้นพื้นฐานส�ำหรับเยาวชน

หน่วยงานที่ร่วมมือ
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส.
- สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ (MIS)
- โรงเรียนวัดสระจระเข้ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

7. การใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์เคลื่อนที่พร้อมใช้จาก มทส. - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส.
- สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ (MIS)
- โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง

8. การใช้งานระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. รุ่นที่ 3/55 - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส.
- หน่วยวิจัยพัฒนาโอเพนซอสร์ มทส.
- สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ (MIS)
- ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

9. การสืบค้นข้อมูลเพื่อการท�ำวิจัยวิทยฐานะ
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- โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง
- คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หัวข้อการอบรม

หน่วยงานที่ร่วมมือ

10. การใช้งานระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. รุ่นที่ 4/55 - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส.
- หน่วยวิจัยพัฒนาโอเพนซอสร์ มทส.
- สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ (MIS)
- ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

หัวข้อการสัมมนา

หน่วยงานที่ร่วมมือ

1. การสัมมนาเชิงวิชาการ “ใช้ไทยเสมอ (Always Thai Software)”
เพื่ออุตสาหกรรมท้องถิ่นและองค์กรท้องถิ่น
หัวข้อย่อยการสัมมนา
- เชือ่ มัน่ ซอฟต์แวร์ไทยราชการไทยก้าวหน้าประเทศชาติกา้ วไกล
- การใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการหน่วยงาน
- เชื่อมั่นซอฟต์แวร์ไทย ลดต้นทุน เพิ่มก�ำไรให้องค์กร
- การเพิ่มศักยภาพธุรกิจด้วยซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส.
- หน่วยวิจัยพัฒนาโอเพนซอสร์ มทส.
- ส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
- หน่วยงานภาครัฐ หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจในจังหวัด
นครราชสีมา
- หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา บริษัทร้านค้าในจังหวัด
นครราชสีมา
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา โรงงานอุตสหกรรม
- ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย
- สถาบันการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
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โครงการฝึ กอบรมด้านการศึกษา การเรียนการสอน
หน่ ว ยอบรมสั ม มนาฯ กลุ ่ ม บริ ก ารวิ ช าการ
เทคโนธานี ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมด้านการศึกษา และ
การเรียนการสอน จ�ำนวน 2 หลักสูตร จ�ำนวน 3 ครั้ง และ
จัดการสัมมนาเชิงวิชาการด้านการศึกษา จ�ำนวน 1 ครั้ง
รวมจ�ำนวนผู ้ เข้ า ร่ ว มโครงการทั้ ง สิ้ น 140 คน คะแนน
ความพึ ง พอใจเฉลี่ ย 4.39 คะแนน (เต็ ม 5 คะแนน)
รายละเอียดดังนี้
1) การอบรม หลัก สูต ร “หลัก เกณฑ์การเลื่ อ น
วิทยฐานะและเทคนิคการท�ำผลงานวิชาการ” ซึ่งจัดให้กับ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ส นใจในการท�ำผลงานเพื่ อ เลื่ อ น
วิ ท ยฐานะ โดยการอบรมจัด ทั้งสิ้น 2 ครั้ง มีผู้เข้ า อบรม
28 คน ได้รับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.50 คะแนน
(เต็ม 5 คะแนน)
2) การอบรม หลั ก สู ต ร “การพั ฒ นาวิ ช าชี พ สู ่
วิทยฐานะช�ำนาญการพิเศษ/เชีย่ วชาญ” ซึง่ จัดให้กบั บุคลากร
ทางการศึกษาทีส่ นใจ มีจ�ำนวนผูเ้ ข้าอบรม 11 คน ได้รบั คะแนน
ความพึงพอใจ 4.71 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)
3) การเสวนาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ เ พื่ อ เตรี ย ม
ความพร้อมสถานศึกษารับการประเมินรอบสาม โดยกิจกรรม
ดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 101 คน ได้รับคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.33 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)
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โครงการฝึ กอบรมด้านระบบคุณภาพและการจัดการ
เทคโนธานี และศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ร่วมกันจัดฝึกอบรมด้าน
ระบบมาตรฐาน จ�ำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) การจัดท�ำ
ระบบบริหารคุณภาพและการตีความ ISO 9001 : 2008 และ
2) การจัดท�ำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004
ให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาฯ ของมหาวิทยาลัย ก่อนออกไป
ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ซึ่งทั้งสองระบบ เป็นระบบ
คุณภาพและการจัดการทีน่ ยิ มกันแพร่หลายในปัจจุบนั การเริม่
ท�ำความเข้าใจกับระบบบริหารคุณภาพและการจัดการ เพื่อ

ให้ทราบถึงประโยชน์ที่ได้รับจากระบบบริหารคุณภาพตาม
มาตรฐาน และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ก่อนที่จะน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในองค์กรต่างๆ จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญ ซึง่ ในรอบปีทผี่ า่ นมา
จัดอบรม ISO 9001 : 2008 ทั้งสิ้น 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
การฝึกอบรม จ�ำนวน 261 คน ได้รับความพึงพอใจเฉลี่ย
4.04 คะแนน และ ISO 14001 : 2004 ทั้งสิ้น 5 ครั้ง มีผู้เข้า
ร่วมการฝึกอบรม จ�ำนวน 295 คน ได้รับความพึงพอใจเฉลี่ย
4.09 คะแนน รวมจัดอบรมทัง้ สิน้ 7 ครัง้ มีผรู้ บั บริการ 691 คน
ได้รบั คะแนนความพึงพอใจเฉลีย่ 4.03 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)

โครงการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะบัณฑิต
เทคโนธานี ร่วมกับ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชี พ มหาวิ ท ยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัด การสั มมนา
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะบั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย ขึ้ น จ�ำนวน
2 หลักสูตร คือ เทคนิคการสัมภาษณ์ในงานอาชีพ และ
การสั ม ภาษณ์ งานอย่างไรให้ไ ด้งาน โดยทั้งสองหลั ก สู ต ร
มีนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าร่วมการสัมมนาทั้งหมด จ�ำนวน
1,025 คน ได้รับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.20 คะแนน
(เต็ม 5 คะแนน)
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โครงการค่ายแห่งการเรียนรู ้ (Learning Camp)
โครงการค่ายแห่งการเรียนรู้ (Learning Camp)
เป็ น โครงการความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง เทคโนธานี และ
ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดขึ้น
เพือ่ ให้ บุตร - หลาน บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้ใช้เวลาว่าง
ในช่วงปิดภาคเรียนท�ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ โดยกิจกรรม
จัดขึน้ ทัง้ หมด 3 ช่วง ในช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 30 มีนาคม
2555 ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 - 30 เมษายน 2555 และ
ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 - 11 พฤษภาคม 2555 จ�ำนวนบุตรหลาน
ทีเ่ ข้ากิจกรรม จ�ำนวน 31 คน ได้รบั คะแนนความพึงพอใจเฉลีย่
4.28 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)

การจัดสอบวัดระดับความรู ้ TOEIC
เทคโนธานี ร่วมกับ ศูนย์สอบ TOEIC (Center for
Professional Assessment (Thailand)) ด�ำเนินการจัดสอบ
วัดระดับความรู้ “TOEIC” ให้กับนักศึกษา บุคลากร และ
ผูส้ นใจทัว่ ไป ทีต่ อ้ งการเพิม่ ทักษะความรูแ้ ละเตรียมความพร้อม
เพื่อประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาจัดสอบ
วัดระดับความรู้ทั้งสิ้น 6 ครั้ง มีผู้รับบริการ 415 คน ได้รับ
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.25 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)
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โครงการฝึ กอบรมด้านภาษาต่างประเทศ
ปี ง บประมาณ 2555 หน่ ว ยอบรมสั ม มนาฯ
กลุ่มบริการวิชาการ เทคโนธานี ได้จัดการฝึกอบรมด้านภาษา
ต่างประเทศ ทั้งหมด 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) ภาษาอังกฤษ
เพือ่ การสือ่ สาร English for International Communication
2) การเตรียมสอบ TOEIC และ 3) ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ส�ำหรับการท�ำงานและอาชีพ โดยทัง้ สามหลักสูตร รวมจ�ำนวน
ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 84 คน ได้รับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.17 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร “English for
International Communication” โดย เทคโนธานี
ร่วมกับส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จัดให้การอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้กับบุคลากรของ มทส.
ในวันที่ 27 มีนาคม - 30 พฤษภาคม 2555 และได้รบั ความร่วมมือ
จากสาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ ส�ำนั ก วิ ช าเทคโนโลยี สังคม
ให้ความอนุเคราะห์วทิ ยากรส�ำหรับการฝึกอบรม มีผเู้ ข้าอบรม
26 คน ได้รบั ความพึงพอใจเฉลีย่ 4.39 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)
2. การเตรียมสอบ TOEIC โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นนักศึกษา มทส. และบุคคลที่สนใจทั่วไป การอบรมจัดขึ้น
ในวันที่ 6 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2555 มีผู้เข้าอบรม
28 คน ได้รบั ความพึงพอใจเฉลีย่ 4.04 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)

3. ภาษาอังกฤษเบื้องต้นส�ำหรับการท�ำงานและ
อาชี พ โดยกลุ ่ ม เป้ า หมายเป็ น บุ ค ลากรภาคอุ ต สาหกรรม
การอบรมจัดขึ้น วันที่ 5 กรกฎาคม - 1 กันยายน 2555
มีผู้เข้าอบรม 30 คน ได้รับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.11 คะแนน
(เต็ม 5 คะแนน)
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โครงการฝึ กอบรมด้านเกษตร
หน่วยอบรมสัมมนาฯ กลุม่ บริการวิชาการ เทคโนธานี
ร่ ว มกั บ ส�ำนั ก วิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี สุ ร นารี จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รต่ า งๆ
ด้านเกษตรที่น่าสนใจ ได้แก่ 1) หลักสูตรการเพิ่มผลผลิต
มันส�ำปะหลัง 2) การแปรรูปไก่เนือ้ โคราช 3) การให้ความรูเ้ รือ่ ง
การใช้ ดิ น และปุ ๋ ย ส�ำหรั บ มั น ส�ำปะหลั ง 4) การส่ ง เสริ ม
อาชี พ การเพาะเห็ ด 5) การส่ ง เสริ ม การใช้ ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์
6) หลักการผสมอาหารข้นและการท�ำอาหารหมักส�ำหรับแพะ

7) การผลิ ต ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ ชี ว ภาพ 8) การอบรมการพั ฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับสภาพ
ภูมอิ ากาศในปัจจุบนั 9) การเลีย้ งไก่เนือ้ โคราช 10) การจัดเสวนา
ทางวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรกร หัวข้อ “ยุทธศาสตร์
และทิศทางการเลี้ยงแพะ - แกะ ในจังหวัดนครราชสีมา” ซึ่ง
ในรอบปีทผี่ า่ นมาจัดอบรม/สัมมนาวิชาการ รวมทัง้ สิน้ 10 ครัง้
มีผู้รับบริการ 557 คน ได้รับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.30 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)
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โครการส่งเสริมโอลิมปิ กวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศกึ ษา
ในพระอุ ปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ (สอวน.)
ส�ำนั ก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ร ่ ว มกั บ เทคโนธานี
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี จั ด ท�ำโครงการส่ ง เสริ ม
โอลิ ม ปิ ก วิ ช าการและการพั ฒ นามาตรฐานวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ศึกษา ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิส่งเสริม
โอลิ ม ปิ ก วิ ช าการและพั ฒ นามาตรฐานวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิ สอวน. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศที่มีความ
สามารถทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ มี โ อกาสได้

รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพทางด้ า นชี ว วิ ท ยา เคมี ฟิ สิ ก ส์
คณิ ต ศาสตร์ ตามความถนั ด ทั้ ง ในด้ า นทฤษฎี แ ละทั ก ษะ
ด้านการปฏิบัติให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหา
ที่ ซั บ ซ้ อ นได้ และมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะเข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก
ไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ และเพื่อช่วย
พั ฒ นาการศึ ก ษาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และ
คอมพิ ว เตอร์ ร ะดั บ โรงเรี ย นให้ เ ที ย บเท่ า มาตรฐานสากล
โดยมหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด อบรมให้ แ ก่ นั ก เรี ย นในจั ง หวั ด
นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ จ�ำนวน 4 สาขา
คือ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และคอมพิวเตอร์ มีผู้เข้าอบรม
โอลิมปิกวิชาการค่าย 1 และ ค่าย 2 จ�ำนวน 188 คน
ค่ายวิชาการและค่ายวิทยาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี พั ฒ นาเยาวชน
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทางวิชาการตามศักยภาพ
ของแต่ละคนในรูปแบบค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายพัฒนา
ปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐานด้านวิทยาศาสตร์ ค่ายพัฒนาผูเ้ รียนทางด้าน
วิชาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ค่ายส่งเสริมและพัฒนา
อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
จากทัง้ สิน้ 21 โรงเรียน 8 จังหวัด โดยมาจากจังหวัดนครราชสีมา
8 โรงเรียน จังหวัดสุรินทร์ 4 โรงรียน จังหวัดชัยภูมิ 3 โรงเรียน
จังหวัดบุรีรัมย์ 2 โรงรียน จังหวัดมหาสารคาม 1 โรงรียน
จังหวัดน่าน 1 โรงรียน จังหวัดสมุทรปราการ 1 โรงเรียน
และ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 โรงรียน เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น
5,328 คน
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หน่วยบริการงานแปลและล่าม
(Translating and Interpreting Unit)
วัตถุประสงค์

ให้บริการแปลเอกสาร ล่าม แก่บุคคลทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย และจัดหลักสูตรอบรมด้านการ
แปลและล่าม เพื่อเป็นหน่วยงานเผยแพร่ความรู้ด้านการแปล
และล่าม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและพื้นที่ใกล้
เคียงจังหวัดนครราชสีมา ลักษณะการให้บริการ 			
1. ให้บริการแปลเอกสารต่างๆ ส�ำหรับบุคคลและ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น เอกสาร
สัญญา เอกสารกฎหมาย เอกสารราชการ สูตบิ ตั ร ทะเบียนบ้าน
วุ ฒิ บั ต ร ประกาศนี ย บั ต ร เป็ น ต้ น เอกสารเนื้ อ หาทั่ ว ไป
ใบปลิว แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หน้าเว็บไซต์ เป็นต้น เอกสาร
วิชาการเฉพาะด้าน เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์ เป็นต้น โดยบริการงานแปลครอบคลุมภาษาต่างๆ
เช่น ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส จีน เยอรมัน ญี่ปุ่น ฮินดี และภาษา
อื่นๆ ตามความต้องการของผู้ขอรับบริการ
2. ให้บริการแปลและประทับตรารับรองงานแปล
ส�ำหรับเอกสารส�ำคัญทางราชการ
3. ให้บริการล่าม ในทีป่ ระชุมนานาชาติ งานพิธกี าร
ล่ามติดตามตัว
4. จัดอบรม สัมมนาหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับการ
แปลและล่าม เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ด้านการแปลและ
ล่าม ส�ำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและจังหวัด
ใกล้เคียง หลักสูตรอบรมที่ได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่
		 - หลักสูตรอบรมล่ามเบื้องต้น
		 - หลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้น
		 - หลักสูตรการแปลและเขียนหนังสือราชการ
			 เป็นภาษาอังกฤษ
		 - หลักสูตรพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ
			 ด้วยเทคนิคการฝึกแบบล่าม
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5. ให้บริการโครงการคลินกิ ภาษาเพือ่ เป็นทางเลือก
แก่ผตู้ อ้ งการขอรับค�ำปรึกษาภาษาอังกฤษ หรือต้องการอบรม
ภาษาอังกฤษกลุ่มย่อย ส�ำหรับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
เฉพาะด้าน เช่น เพื่อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษด้วย
ข้อสอบ TOEIC , TOEFL , หรือการน�ำเสนอผลงานในทีป่ ระชุม
เป็นภาษาอังกฤษ ในปีงบประมาณ 2555 โครงการได้จดั อบรม
รวมทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ได้แก่
- หลักสูตรทูอินวัน ติวเข้มพร้อมสอบ TOEIC
		 รุ่นที่ 1/2555
- สอบ Pre test TOEIC รุ่นที่ 1/2555
- สอบ Pre test TOEIC รุ่นที่ 2/2555

การให้บริการงานแปล ล่าม และกิจกรรมการอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ล�ำดับที่
1
2
3
4

รายการตัวชี้วัดตามโครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

จ�ำนวนชิ้นงานให้บริการแปล
ชิ้นงาน
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมอบรมโครงการคลินิกภาษา
คน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการคลินิกภาษา
ระดับ
จ�ำนวนผู้รับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม หน่วยบริการงาน คน
แปลและล่าม
				
หน่วยบริการงานแปลและล่าม
วันเวลาการให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
ติดต่อ :		 หน่วยบริการงานแปลและล่าม กลุ่มบริการวิชาการ เทคโนธานี
		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาคารสุรพัฒน์ 1 เลขที่ 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4422-4839 โทรสาร 0-4422-4814
		 www.facebook.com/tiusut

แผน
75
100
4
300

รวมทั้งปี

ผล

128
116
4.12
244
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โครงการสนับสนุนการจัดตัง้ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

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

ความเป็นมา
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะเป็น
องค์กรหลักด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศได้ด�ำเนิน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก�ำกับดูแลของมหาวิทยาลัย”
(โครงการ วมว.) โดยเริ่ ม ด�ำเนิ น โครงการระยะแรกในปี
พ.ศ. 2551 – 2555 เพือ่ เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนานักวิจยั
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผู้มีความสามารถพิเศษ
ให้ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ างต่อเนื่อง และเป็น ก�ำลังส�ำคัญ ในการเพิ่ ม
ผลิตภาพ สร้างนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการต่อไป
ในอนาคต โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัดหลักสูตร
ส�ำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีม่ คี วามสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขนึ้ ในโรงเรียนเครือข่าย
หรือโรงเรียนในก�ำกับของมหาวิทยาลัย โดยใช้หลักสูตรของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ต่อมาคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนเครือข่ายหรือโรงเรียนในก�ำกับ
29 พฤษภาคม 2555 ได้มมี ติเห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ จ�ำนวนทั้งสิ้น 11 แห่ง เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
และเทคโนโลยีด�ำเนินโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ระยะเวลา 10 ปี
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(พ.ศ. 2556 – 2565) เพื่อสนับสนุนการขยายฐานก�ำลังคน
2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพตั้งแต่
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี - โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งการขยายฐานการศึกษา
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - โรงเรียน
ออกไปในวงกว้างให้มากขึ้น
		 ดรุณสิกขาลัย
5. มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ - โรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง
		 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตก�ำแพงแสน
		 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
6. มหาวิทยาลัยบูรพา - โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ”
7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
		 สงขลานครินทร์
8. มหาวิทยาลัยทักษิณ - โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
		 มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
10. มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
		 ขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
11. มหาวิทยาลัยนเรศวร - โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย
		 นเรศวร
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วิธีการด�ำเนินงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ได้รว่ มมือกับโรงเรียน
ราชสีมาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนและห้องเรียน
ส�ำหรับนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนและรับผิดในการ
รับสมัคร และคัดเลือกนักเรียนในรอบแรกให้เหลือจ�ำนวน 100 คน
เพื่อส่งต่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการคัดเลือก
ในรอบทีส่ อง จ�ำนวน 30 คน เพือ่ เข้าร่วมโครงการ โดยรูปแบบ
ของโครงการจะมีลักษณะเป็นโรงเรียนประจ�ำ นักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการทุกคนจะต้องอยูใ่ นหอพักทีท่ างมหาวิทยาลัย
จัดให้และท�ำกิจกรรมตามหลักสูตรทุกประการ
จ�ำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2555
รุ ่นที่
3
4
5
รวม

นักเรียนชาย (คน) นักเรียนหญิง (คน)
19
11
21
8
23
7
63
26

รวม (คน)
30
29
30
89

ผลงานของนักเรียนในโครงการฯ
ตารางที่ 1 จ�ำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

จ�ำนวนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก (คน)
ปี การศึกษา 2553
ปี การศึกษา 2554
ปี การศึกษา 2555
สาขาวิชา
*ตั
ว
แทน
*ตั
ว
แทน
ค่าย 1 ค่าย 2 ศูนย์ มทส. ค่าย 1 ค่าย 2 ศูนย์ มทส. ค่าย 1 ค่าย 2 ศู*ตันย์วมแทน
ทส.
ฟิสิกส์
18
11
5
23
16
6
17
8
4
เคมี
10
10
5
16
10
3
15
12
6
ชีววิทยา
6
5
4
7
7
2
11
14
5
คณิตศาสตร์
3
1
1
1
1
1
4
1
1
คอมพิวเตอร์
1
1
2
0
0
0
1
0
0
รวมจ�ำนวน (คน) 38
28
17
47
34
12
48
35
16
คิดเป็นร้อยละ
63.33 73.68
60.71
78.33 72.34
35.29
81.35
72.91
45.71

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
หมายเหตุ : * คือตัวแทนนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจาก ศูนย์ มทส. ไปสอบโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ
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ตารางที่ 2 ผลการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ
ล�ำดับที่

ผลการแข่งขัน

1.

“กิจกรรม วมว. Forum ครั้งที่ 2” โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลชมเชย สาขาชีววิทยา
ณ จังหวัดเชียงใหม่
รองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาฟิสิกส์

2.

“เข้าร่วมแข่งขันในรายการวิทยสัประยุทธ์ปี 2” จัดโดย สสวท. และบริษัท
เวิร์คพอยท์เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด มหาชน
รายชื่อผู้แข่งขันคือ คือ 1. นายปริญญา อังสนันท์ 2. น.ส.สาทนีย์ สืบค้า และ
3. น.ส.นพวรรณ เนื้อนวลสุวรรณ นักเรียนชั้น ม.5

3.

กิจกรรมการแข่งขัน “รายการฟิสกิ ส์สปั ระยุทธ์ 2012” ณ สหพันธรัฐเยอรมนี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทน
นักเรียนตัวแทนคือ นายพีระ สีมาขจร นักเรียนชั้น ม.6
ประเทศไทย

4.

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ
ตอนปลาย สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ�ำปี 2555 คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายชื่อผู้แข่งขันคือ คือ นักเรียนชั้น ม.6 1. นายณัฐภัทร ขุนทอง
2. นายจักรภพ ก้านจักร

5.

“กิจกรรมการคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทยไปร่วมประชุมนานาชาติ ตัวแทนประเทศไทย
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ รุ ่ น เยาว์ International Conference of Young สาขาวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์
Scientists 2012 (ICYS 2012)” ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน เมษายน 2556 สิ่งแวดล้อม
ณ ประเทศอิ น โดนี เซี ย โดย นายอรรถพล ไชยนา นั ก เรี ย นชั้ น ม.6
ได้ผ่านการคัดเลือกจาก สสวท. ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ในสาขาวิชา
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

6.

“กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ Asia-Pacific Conference of รางวัลเหรียญเงิน และ
Young Scientists (APCYS)” ณ ประเทศอินโดนีเซีย นักเรียนตัวแทนคือ รางวัล Nieces Poster
นายณัฐภัทร ขุมทอง นักเรียนชั้น ม.6 เป็นตัวแทนนักเรียนโครงการ วมว.
คัดเลือกโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รายงานประจำ�ปี 2555

รางวัลชนะเลิศสายแผ่นฟ้า
(แชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท
และใบประกาศนียบัตรจาก สสวท.

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน รุ่นที่ 1-2
รายชื่ อคณะ/ส�ำนักวิชา
1. คณะแพทยศาสตร์

2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. คณะเภสัชศาสตร์
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
6. คณะครุศาสตร์
7. คณะทันตแพทย์ศาสตร์
8. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
9. คณะสัตวแพทยศาสตร์
10. คณะรัฐศาสตร์

จ�ำนวน (คน)/มหาวิทยาลัย
รุ ่น 1 (ปี การศึกษา 2554)
รุ ่น 2 (ปี การศึกษา 2555)
จ�ำนวน 16 คน ได้แก่
จ�ำนวน 14 คน ได้แก่
มข. (6) มทส. (7) มช. (1)
มข. (7) มทส. (2)
มหิดล (1) รังสิต (1)
มหิดล (5)
จ�ำนวน 5 คน ได้แก่
จ�ำนวน 10 คน ได้แก่
จุฬา (3) มข. (2)
มทส. (9) มหิดล (1)
จ�ำนวน 2 คน ได้แก่
จ�ำนวน 3 คน ได้แก่
มทส. (1) มธ. (1)
มทส. (1) จุฬา (2)
จ�ำนวน 2 คน ได้แก่
มข (1) มวล. (1)
จ�ำนวน 2 คน ได้แก่
มธ. (1) จุฬา (1)
จ�ำนวน 1 คน ได้แก่ มข. (1)
จ�ำนวน 2 คน ได้แก่
มข. (1) มธ. (1)
จ�ำนวน 1 คน ได้แก่ มธ. (1)
จ�ำนวน 1 คน ได้แก่ มธ. (1)
จ�ำนวน 1 คน ได้แก่ มธ. (1)
-

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
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โครงการศูนย์วจิ ยั มันส�ำปะหลังและผลิตภัณฑ์ (ด้านผลิตภัณฑ์)
โครงการศู น ย์ วิ จั ย มั น ส�ำปะหลั ง และผลิ ต ภั ณ ฑ์
(ด้านผลิตภัณฑ์) ด�ำเนินการศึกษาวิจยั เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ จาก
มันส�ำปะหลัง ภายใต้การดูแลของเทคโนธานีทไี่ ด้รบั มอบหมาย
จากมหาวิทยาลัย การด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ประกอบด้วย 3 โครงการหลักคือ
1. โครงการพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจาก
มันส�ำปะหลังและกระบวนการสกัดเอทานอล
2. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพลาสติกย่อย
สลายได้ทางชีวภาพจากมันส�ำปะหลังทีด่ �ำเนินการวิจยั ในระดับ
ห้องปฏิบตั กิ ารถึงระดับน�ำร่อง ซึง่ มีหน่วยวิจยั ภายใต้โครงการ
ดังกล่าว 7 หน่วยวิจัย ได้แก่
หน่ ว ยวิ จั ย ที่ 1 การพั ฒ นาจุ ลิ น ทรี ย ์ ที่ ส ามารถ
ผลิตกรดแล็กติกและสารพอลิไฮดรอกซีแอลคาโนเอทและ
ศูนย์เก็บเชื้อพันธุ์จุลินทรีย์ (Microbial Culture Collection
and Development of Microorganism)
หน่วยวิจัยที่ 2 การสกัดและการท�ำให้สารบริสุทธิ์
(Extraction and Purification)

หน่วยวิจยั ที่ 3 การออกแบบและพัฒนาโรงงานต้นแบบ
(Bioreactor Design and Pilot Plant)
หน่วยวิจยั ที่ 4 การผลิตพอลิเมอร์และขึน้ รูปพลาสติก
(Polymer Production and Compounding)
หน่วยวิจัยที่ 5 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก
ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Packing from Biodegradable
Polymer)
หน่วยวิจัยที่ 6 การผลิตก๊าซชีวภาพจากของเหลือ
ทิ้งจากกระบวนการผลิตพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
(Waste Management)
หน่วยวิจัยที่ 7 หน่วยทดสอบการย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพ (Biodegradable Polymer Testing lab)
3. โครงการวิ จั ย การพั ฒ นาสารตั้ ง ต้ น ส�ำหรั บ
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
และอื่น ๆ จากวัสดุพลอยได้ทางการเกษตร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต้อนรับคณะจากสำ�นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) สำ�นักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน) พบนักวิจยั

ศ.ดร. พิฑูร ตรีวิจิตรเกษม ประธานชมรมพลาสติกชีวภาพไทย (TBC)
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย

NSTDA Annual Conference 2012: NAC2012
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เข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ
International Conference on Biopesticides 6

การนำ�เสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555
(Thailand Research Expo 2012)

NSTDA Investors’ Day 2012

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนในปีงบประมาณ 2555 จ�ำนวน 15 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยด้านมันส�ำปะหลัง
จ�ำนวน 7 โครงการ ดังนี้
1. ชื่อโครงการ:
ผู้วิจัย:
ระยะเวลา:
แหล่งทุน:
2. ชื่อโครงการ:
ผู้วิจัย:
ระยะเวลา:
แหล่งทุน:
3. ชื่อโครงการ:
ผู้วิจัย:
ระยะเวลา:
แหล่งทุน:
4. ชื่อโครงการ:
ผู้วิจัย:
ระยะเวลา:
แหล่งทุน:
5. ชื่อโครงการ:
ผู้วิจัย:
ระยะเวลา:
แหล่งทุน:
6. ชื่อโครงการ:
ผู้วิจัย:

ระยะเวลา:
แหล่งทุน:
7. ชื่อโครงการ:
ผู้วิจัย:
ระยะเวลา:
แหล่งทุน:

การพัฒนาจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตกรดแล็กติกชนิดแอลและดีจากแป้งมันส�ำปะหลัง
ผศ. ดร. สุรีลักษณ์ รอดทอง
3 ปี (ตุลาคม พ.ศ. 2552 – ตุลาคม พ.ศ. 2555)
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
โครงการวิจัยสมทบ การพัฒนาจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตกรดแล็กติกชนิดแอลและดีจากแป้งมัน
ส�ำปะหลัง
ผศ. ดร. สุรีลักษณ์ รอดทอง
3 ปี (เมษายน พ.ศ. 2553 - เมษายน พ.ศ. 2556)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการวิจัยสมทบ การผลิตกรดดี - แล็กติกจากแป้งมันส�ำปะหลังด้วยแบคทีเรียสายพันธุ์
ที่คัดแยกในประเทศไทย
ผศ. ดร. สุรีลักษณ์ รอดทอง
1 ปี (15 ธันวาคม พ.ศ. 2553 - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพัฒนากระบวนการหมักเพื่อผลิตกรดดี - แล็กติกด้วยแบคทีเรียสายพันธุ์ที่คัดเลือก
ผศ. ดร. สุรีลักษณ์ รอดทอง
นางสาวอัยรา พันอนุ
3 ปี (มิถุนายน พ.ศ. 2553 – พฤษภาคม พ.ศ. 2556)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การผลิตพอลิเมอร์พลาสติกชีวภาพจากแป้งมันส�ำปะหลังโดยแบคทีเรียสายพันธุ์เฉพาะ
ผศ. ดร. สุรีลักษณ์ รอดทอง
ผศ. ดร. จันทิมา ดีประเสริฐกุล
3 ปี (มกราคม พ.ศ. 2553 - มกราคม พ.ศ. 2556)
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โครงการศูนย์วิจัยเชื้อพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อการผลิตอาหารและพลาสติกชีวภาพ
ผศ. ดร. สุรีลักษณ์ รอดทอง
รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล
ผศ. ดร. สุนันทา ทองทา
ผศ. ดร. จันทิมา ดีประเสริฐกุล
ผศ. ดร. นิธินาถ ศภกาญจน์
3 ปี (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (งบสนับสนุนศูนย์วิจัย)
แบคทีเรียในดินที่สามารถท�ำลายโครงสร้างของเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลัง
ผศ. ดร. สุรีลักษณ์ รอดทอง
ดร. หทัยรัตน์ อุไรรงค์
นางสาวปิยรัตน์ ค�ำภูเมือง
3 ปี (มิถุนายน พ.ศ. 2552 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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กิจกรรม

โครงการศู น ย์ วิ จั ย มั น ส�ำปะหลั ง และผลิ ต ภั ณ ฑ์
(ด้านผลิตภัณฑ์) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้มีการจัดและ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. กิจกรรมภายในมีการจัดงานประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
“Techniques for the identification of Ascomycota”
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ Prof. Dr. Anthony
Whalley School of Biomolecular Sciences, Liverpool
John Moores University, U.K. วิทยากรผู้เชี่ยวชาญใน
ประเทศ รศ.ดร.นิวัฒ เสนาะเมือง ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรั พ ยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 13-15 มิถนุ ายน 2555 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
2. ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมงานวิชาการและ
นิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ”
๒๕๕๔ ณ ป่าปกปักพันธุกรรมพืชหนองระเวียง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต�ำบลหนองระเวียง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
3. เข้าร่วมการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ International Conference on Biopesticides
6 ระหว่างวันที่ 11-16 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรม
อิมพิเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
4. เข้ า ร่ ว มการประชุ ม วิ ช าการประจ�ำปี 2555
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
“NSTDA Annual Conference 2012: NAC2012” ระหว่าง
วันที่ 24-28 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี
5. เข้าร่วมการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและ
ซิสเทมาติคส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 The 2nd Conference
on Taxonomy and Systematics in Thailand วันที่ 2 - 4
พฤษภาคม พ.ศ. 2555 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น จัดโดย
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน หลังการประชุมวิชาการอนุกรมวิธาน
และซิสเทมาติคส์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 2 “ความหลากหลาย
ของพืช/สัต ว์/จุลินทรีย์ในประเทศ ไทย-ลาว-เวียดนาม”
ระหว่างวันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 2555
6. เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย ภาคนิทรรศการ
ภายในงาน “การน�ำเสนอผลงานวิจยั แห่งชาติ 2555 (Thailand
Research Expo 2012)” ระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม
พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ จัดโดย ส�ำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
7. ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมงาน NSTDA Investors’
Day 2012 ภายใต้ แ นวคิ ด “นั ก วิ จั ย คิ ด นั ก ธุ ร กิ จ ลงทุ น
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หมุนเศรษฐกิจไทยสู่ AEC” โดยสมาคมไทยผูป้ ระกอบการธุรกิจ
เงินร่วมลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพและตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ร่วมเป็นเจ้าภาพและสนับสนุนการจัดงานพร้อมด้วยหน่วยงาน
ในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ มหาวิทยาลัย
เครื อ ข่ า ยร่ ว มแสดงผลงาน ณ ห้ อ งคอนเวนชั่ น ฮอลล์
ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
8. การต้ อ นรั บ คณะจากองค์ ก รต่ า งๆ ของทาง
ภาครัฐและเอกชน ดังนี้
- ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- ส�ำนักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน)
- สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
- ผู ้ ป ระเมิ น โครงการความร่ ว มมื อ ในการผลิ ต
		 นั ก วิ จั ย และพั ฒ นาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
		 เทคโนโลยี จากมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
		 พระจอมเกล้าธนบุรี
- รองศาสตราจารย์ ดร. นิ วั ฒ เสนาะเมื อ ง
		 ภาควิ ช าพื ช ศาสตร์ แ ละทรั พ ยากรการเกษตร
		 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ดร. สุวรรณา เธียรอังกูร หัวหน้ากลุม่ งานทดสอบ
		 ทางชีววิทยาและความปลอดภัย ส�ำนักเครือ่ งส�ำอาง
		 และวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
		 กระทรวงสาธารณสุข
- รองศาสตราจารย์ ดร. พิ ฑู ร ตรี วิ จิ ต รเกษม
		 ประธานชมรมพลาสติ ก ชี ว ภาพไทย (TBC),
		 นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก
		 ชี ว ภาพไทย และประธานกรรมการบริ ษั ท
		 ทานตะวันอุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน)
- บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ�ำกัด (มหาชน)
- บริษัท คาร์บอนิค เรสซิ่ง จ�ำกัด จังหวัดนนทบุรี
- Global Star Technologies Co., Ltd. จังหวัด
		 ปทุมธานี
- Prof. Dr. Ruben C. Umaly, Vice President
		 for Research, development and Special
		 Projects University of the Cordilleras,
		 Philippines and Secretary-General, The
		 Association of Universities of Asia and the
		 Pacific Philippines
- Prof. Dr. Anthony Whalley, School of
		 Biomolecular Sciences, Liverpool John
		 Moores University, U.K. etc.

โครงการศูนย์วจิ ยั มันส�ำปะหลังและผลิตภัณฑ์ (ด้านเพิ่มผลผลิต)
วิสัยทัศน์
เป็นผูน้ �ำด้านการวิจยั พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับมันส�ำปะหลัง และผลิตภัณฑ์จากมันส�ำปะหลัง
อย่างครบวงจร
พันธกิจ

เป็นศูนย์กลางการวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้องกับมันส�ำปะหลัง และผลิตภัณฑ์จาก
มันส�ำปะหลังอย่างครบวงจร ตั้งแต่การเพิ่มผลผลิต การปลูก
การจัดการ การเก็บเกี่ยว การแปรรูปมันส�ำปะหลังเพื่อเพิ่ม
มูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กั บ มั น ส�ำปะหลั ง โดยเฉพาะเทคโนโลยี ก ารเพิ่ ม ผลผลิ ต
มันส�ำปะหลัง ท�ำให้เกษตรกรชาวไร่มีความรู้ มีทางเลือก
มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
สนับสนุนให้ผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากมันส�ำปะหลังออกสู่เชิงพาณิชย์
บทบาทของโครงการศูนย์วิจัยมันส�ำปะหลังและผลิตภัณฑ์
(ด้านการเพิ่มผลผลิต)
1. วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมันส�ำปะหลัง
		 ลดต้นทุน เพิ่มรายได้เกษตรกร
2. ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ช่วยให้
		 ได้รับผลผลิตสูง คุณภาพดี ต้นทุนต�่ำ
3. ให้ข้อมูลและค�ำปรึกษาด้านการเพิ่มผลผลิตและ
		 เก็บเกี่ยวทั้งทางโทรศัพท์และลงพื้นที่
4. ให้ความร่วมมือและประสานงานกับภาครัฐและ
		 เอกชน
5. สร้างแปลงสาธิต แปลงขยายพันธุ์ และแปลง
		 ทดสอบวิสาหกิจ
6. เป็ น ที่ ป รึ ก ษาโครงการความร่ ว มมื อ พั ฒ นา
		 อุตสาหกรรมมันส�ำปะหลัง
สรุปผลการด�ำเนินงาน ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน
2555
การอบรม/ประชุม/สัมมนา
จั ด อบรม/สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารหลั ก สู ต ร
การใช้หินฝุ่นและการจัดการเพื่อการปลูกมันส�ำปะหลังอย่าง
ยั่งยืน วันที่ 14 - 15 มกราคม 2555 มีผู้เข้าอบรม จ�ำนวน
50 คน คะแนนความพึงพอใจ 4.38

จัดอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตรการเพิม่
ผลผลิตมันส�ำปะหลัง วันที่ 4 เมษายน 2555 มีผู้เข้าอบรม
จ�ำนวน 50 คน คะแนนความพึงพอใจ 4.39
รั บ เชิ ญ เป็ น วิ ท ยากรการประชุ ม สั ม มนาการ
พัฒนาการปลูกมันส�ำปะหลัง โดยใช้เทคนิค/เทคโนโลยีและ
องค์ ค วามรู ้ ที่ เ หมาะสม เพื่ อ การลดต้ น ทุ น และเพิ่ มมู ล ค่า
จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 1 ครั้ง วันที่ 8 มีนาคม 2555
จ�ำนวน 93 คน
องค์การบริหารส่วนต�ำบลวังประจบ จ.ตาก ศึกษา
ดูงานศูนย์วิจัยมันส�ำปะหลังและผลิตภัณฑ์ วันที่ 17 กันยายน
2555 จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน
การจัดนิทรรศการ
ร่วมจัดนิทรรศการเกษตรสุรนารี 55 วันที่ 26 - 29
มกราคม 2555
ร่วมจัดนิทรรศการ 22 ปี มทส. วันที่ 14 - 15
มกราคม 2555 มี ผู ้ ร ่ ว มชมนิ ท รรศการ 7,128 คน
ความพึงพอใจ 4.16
การให้บริการค�ำปรึกษา
ให้ บ ริ ก ารค�ำปรึ ก ษาแก้ ไขปั ญ หาเฉพาะด้ า น
ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 มีผรู้ บั บริการจ�ำนวน 374 คน
คะแนนความพึงพอใจ 4.46
ให้ บ ริ ก ารค�ำปรึ ก ษาและแก้ ไขปั ญ หาในพื้ น ที่
เกษตรกร ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 มีผรู้ บั บริการจ�ำนวน
26 คน คะแนนความพึงพอใจ 5.00
รับเชิญเป็นทีป่ รึกษาโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ งานวิจัยพืชพลังงานทดแทน
(มันส�ำปะหลัง)
รับเชิญเป็นที่ปรึกษาให้กับมูลนิธิสถาบันพัฒนา
มั น ส�ำปะหลั ง แห่ ง ประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ห้วยบง)
ในการทดสอบภาคสนามเพื่ อ หาวิ ธี ก ารเพิ่ ม ผลผลิ ต มั น
ส�ำปะหลัง
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การวิจัยและพัฒนา และอื่นๆ
รับทุนสนับสนุนวิจัยโครงการวิจัยผลของสัดส่วน
อัตราและเวลาการใส่ N P K ต่อการเจริญเติบโตและการ
พัฒนาของหัวมันส�ำปะหลัง ปีที่ 4 (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556)
จาก บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน)
จัดท�ำแปลงรวบรวมพันธุม์ นั ส�ำปะหลังพันธุร์ บั รอง
ต่างๆ
ท�ำแปลงขยายพันธุ์มันส�ำปะหลังเพื่อเกษตรกร
และเพือ่ รองรับการน�ำไปสูก่ ารเผยแพร่สายพันธุใ์ หม่ทนี่ า่ สนใจ
การท�ำแปลงทดลองปัญหาพิเศษของนักศึกษา
การท�ำแปลงวิจัยเพื่อรองรับการค้นคว้าทดลอง
อื่นๆ เกี่ยวกับมันส�ำปะหลัง

การติดต่อขอรับบริการ
โครงการศูนย์วิจัยมันส�ำปะหลังและผลิตภัณฑ์ : บริการวิจัย ให้ค�ำปรึกษา ข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ http://web.sut.ac.th/cassava : โทร. 0-4422-4840
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มาตรการแนวทางประหยัดทรัพยากรส่งเสริมนโยบาย ECO Technopolis
จากการที่ผู้บริหารริเริ่มสร้างสรรค์แนวความคิด
การรณรงค์รักษ์โลกสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานที่มีรูปแบบ
การด�ำเนินงานเชิงวิสาหกิจ โดยการน�ำกลยุทธ์บริหารจัดการ
สร้ า งความตระหนั ก ให้ กั บ บุ ค ลากรถึ ง การแสดงออกทาง
ความคิ ด การมี ส ่ ว นร่ ว มในความเป็ น เจ้ า ของหน่ ว ยงาน
การสร้างรายได้ลดรายจ่าย โดยมุง่ เน้นให้บคุ ลากรเกิดความคิด
สร้างสรรค์ตระหนักรักษ์สงิ่ แวดล้อม จากการวางนโยบายกรอบ
ความคิดการรณรงค์ดังกล่าวให้กับหัวหน้ากลุ่มงาน เพื่อน�ำไป
ถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั บุคลากรในกลุม่ งาน อีกทัง้ ได้มอบหมาย
ให้มกี ารจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารในหัวข้อ ECO Technopolis
ในช่วงระหว่างวันที่ 4, 6 - 7 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุม
214 อาคารสุรพัฒน์ 1 ที่ผ่านมา

จึงเป็นที่มาของ “ECO Technopolis” เมื่อมุ่งเน้น
ขับเคลื่อนให้หน่วยงานเป็นองค์กรสีเขียว เป็นความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในรูปแบบการบริหารงานของรองศาสตราจารย์
ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ รองอธิการบดีฝา่ ยพัฒนาและรักษาการ
แทนผู ้ อ�ำนวยการเทคโนธานี ที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ อั น ยาวไกล
มีความห่วงใยถึงบุคคลรุ่นหลังให้มีทรัพยากรเหลือไว้ใช้อย่าง
พอเพียง ประกอบกับเพื่อให้เข้ากับสภาพการท�ำงานภายใน
เทคโนธานี ซึ่งเป็นหน่วยวิสาหกิจต้องค�ำนึงถึงรายได้และ
ค่าใช้จ่าย หากสามารถน�ำแนวทาง “ECO Technopolis”
มาปรับประยุกต์การใช้งานได้อย่างเหมาะสมจะสามารถลด
การใช้จ่ายเงินงบประมาณได้อย่างมหาศาล และในขณะ
เดียวกันยังสามารถช่วยประหยัดทรัพยากร สิ่งแวดล้อมได้อีก
ทางหนึ่งด้วย
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จากนั้นให้มีการประมวลผลข้อเสนอความคิดเห็น
จากทุกกลุ่มงานโดยการจัดล�ำดับความส�ำคัญก่อนหลังถึง
ความเป็นไปได้ในการร่วมมือปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องตามมาตรการ
แนวทาง โดยให้มกี ารจัดท�ำประกาศเทคโนธานี เรือ่ ง มาตรการ
แนวทางประหยัดทรัพยากร เพื่อการส่งเสริมนโยบาย ECO
Technopolis เมื่อเดือนมกราคม 2556 ไว้ดังนี้
1) การรณรงค์ ลด การใช้ พ ลั ง งานในส�ำนั ก งาน
ประกอบด้วย
1.1 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ สื่ อ โสต
ทัศนูปกรณ์
เสนอมาตรการแนวทาง : การปิดหน้าจอ หรือการถอดปลั๊ก
ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน, การใช้เครื่องพิมพ์ผลในระบบเครือข่าย,
การตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานเป็นประจ�ำ ส่งผลให้
ลดการใช้พลังงานร้อยละ 60 และสามารถด�ำเนินการได้ทันที
1.2 ระบบเครื่องปรับอากาศ
เสนอมาตรการแนวทาง : การตัง้ อุณหภูมไิ ว้ที่ 25 องศาเซลเซียล
ทุกเครื่อง, การลดระยะเวลาการใช้งานจาก 8 ชั่วโมงเหลือ
เพียง 5 ชั่วโมงแทน, การหมั่นดูแลรักษาด้วยการล้างแผ่น
กรองอากาศเป็นประจ�ำทุกเดือน นอกจากนี้หากสามารถท�ำ
รางน�ำ้ จากเครือ่ งปรับอากาศเพือ่ ต่อท่อไปยังต้นไม้ชว่ ยให้การ
ประหยัดน�ำ้ ได้ยงิ่ ขึน้ ส่งผลให้ลดการใช้พลังงานร้อยละ 40 และ
สามารถด�ำเนินการได้ทันที
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1.3 ระบบไฟฟ้า
เสนอมาตรการแนวทาง : การตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า
ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ, การติดตั้งสวิทซ์ไฟฟ้าแบบ
กระตุกทุกโคมไฟในส�ำนักงาน, การท�ำความสะอาดโคมไฟ
เป็นประจ�ำ, การถอดปลั๊กไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน, การ
เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและเลือกใช้วัสดุที่มีฉลากประหยัด
พลังงานและได้มาตรฐาน, การเปิด - ปิดม่านบังแสงให้เหมาะสม
กับสภาพแสงอาทิตย์ ตลอดจนหากมีการปรับเปลี่ยนหลังคา
บางส่วนในอาคารจัดนิทรรศการเป็นแบบโปร่งแสง ส่งผลให้ลด
การใช้พลังงานร้อยละ 20
2) การรณรงค์ ละเว้น การใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัด
เสนอมาตรการแนวทาง : การร่วมมือใช้การกระดาษ A4
แบบ Reused, การจัดเก็บเอกสารด้วยระบบ e - Document
มีการส�ำรองข้อมูลการจัดเก็บรักษาข้อมูลในทีป่ ลอดภัย, การติดต่อ
สื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเวียนแจ้ง การจัด
ประชุม ฯ เป็นต้น, การใช้ผ้าเช็ดมือแทนกระดาษช�ำระ,
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งวั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ส�ำนั ก งานที่ มี ฉ ลากสี เขี ย ว
รักษ์โลก หรือได้มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยให้
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดหาพัสดุ, การปิดก๊อกน�้ำให้
สนิททุกครัง้ เมือ่ เลิกใช้งาน ตลอดจนการปิดป้ายประชาสัมพันธ์
รณรงค์ประหยัดไฟฟ้าและน�้ำประปา ส่งผลให้ละเว้นการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จ�ำกัดลดการใช้พลังงาน ร้อยละ 20
3) การรณรงค์ เลิกพฤติกรรม เสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม
เสนอมาตรการแนวทาง : ขอความร่วมมือการใช้กล่องข้าว
หรือแก้วน�้ำส่วนตัวเพื่อลดการใช้โฟม หรือพลาสติก, การใช้
ถุงผ้าแทนการใช้ถงุ พลาสติก, การคัดแยกขยะ เช่น ขยะรีไซเคิล
(แบตเตอรี)่ ออกจากขยะทัว่ ไปเพือ่ รอการจ�ำหน่ายกับธนาคาร
รี ไซเคิ ล ส่ ง ผลให้ ก ารเลิ ก พฤติ ก รรมเสี่ ย งต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ลดการใช้พลังงาน ร้อยละ 20
4) การรณรงค์ สร้างจิตส�ำนึก รักษ์โลกและสิง่ แวดล้อม
เสนอมาตรการแนวทาง : การร่วมมือปลูกหรือประดับต้นไม้
รอบส�ำนักงานเพื่อเป็นการเพิ่มอากาศ Oxygen, การขอ
ความร่วมมือจากผูเ้ ช่าพืน้ ทีร่ อบอาคารสุรพัฒน์ 1 ในการปิดไฟฟ้า
ช่วงขณะพักหรือไม่อยู่ประจ�ำส�ำนักงาน ตลอดจนการส่งเสริม
สร้างจิตส�ำนึกด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น โครงการ
ปลูกจิตส�ำนึกสร้างความตระหนักพนักงานในเรื่องของ ECO
เป็นประจ�ำ ได้แก่ การให้ความรู้เรื่องการประหยัดไฟฟ้า
การให้ความรู้เรื่องส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมจากสิ่งประดิษฐ์
สิง่ ของเหลือใช้ การจัดกิจกรรมศึกษาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือ
การจัดกิจกรรมรณรงค์ปลอดการขับขีร่ ถยนต์ 1 วัน (Car Free Day)
ส่งผลให้การสร้างจิตส�ำนึกรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อมลดการใช้
พลังงาน ร้อยละ 20

นอกจากที่มีประกาศเทคโนธานีฉบับดังกล่าวแล้ว ยังคงติดตามการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดท�ำค�ำสั่งแต่งตั้ง
คณะท�ำงานเสนอรายชือ่ จากผูแ้ ทนทุกกลุม่ เพือ่ ให้เกิดความมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการภายใน อีกทัง้ อาจมีการเสนอประกวด
แข่งขันระหว่างบุคคล/กลุม่ งาน ใช้ชอื่ โครงการ “ค้นหาบุคคล/กลุม่ งานต้นแบบ ECO” สามารถต่อยอดการใช้งานได้จริง มีการน�ำ
แนวทางนโยบายของหน่วยงานลงสูภ่ าคปฏิบตั ิ ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการส่งเสริมรณรงค์ประหยัดทรัพยากรในองค์กรให้เกิดรูปธรรมยิง่ ขึน้
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โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
เทคโนธานีได้รบั เงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยให้ด�ำเนินโครงการ / กิจกรรมการบริการวิชาการแก่สงั คมในปีงบประมาณ
2555 จ�ำนวน 5 โครงการ 14 กิจกรรม ได้แก่
1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จัดกิจกรรมส�ำรวจทรัพยากรทางชีวภาพ และกายภาพพืน้ ทีเ่ ขือ่ นนำ�้ พุงจ�ำนวน 4 ครัง้ ส�ำรวจพืน้ ทีแ่ ละพรรณไม้ภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อก�ำหนดเขตพื้นที่ปกปักพันธุ์ไม้ และกิจกรรมจิ๋วผู้พิชิตภารกิจกู้โลก“แหล่งเรียนรู้อู่อารยธรรม”

2. กิ จ กรรมอุ ท ยานการเรี ย นรู ้ สั ญ จรให้ ค วามรู ้
เกี่ยวกับแมลง การก�ำจัดเพลี้ยแป้งในมันส�ำปะหลัง การขับขี่
ปลอดภัยในรูปแบบฐานการเรียนรู้

3. มทส. อาสาช่วยภัยน�้ำท่วมในรูปแบบการน�ำ
สิง่ ของไปช่วยเหลือ การท�ำเสือ้ ชูชพี การเยียวยาทางด้านจิตใจ
การซ่อมบ�ำรุง ณ โรงเรียนวัดคุ้งนาบุญ จ.ลพบุรี
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4. โครงการศูนย์นันทนาการเพื่อการเรียนรู้ ให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์
นครราชสีมา
5. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีอัลตราโซนิค เพื่อการก�ำจัดลูกน�้ำยุง ในพื้นที่จังหวัดน�้ำท่วมขัง โดยได้ให้บริการในเขต
พื้นที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดลพบุรี และจังหวัดนนทบุรี
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กิจกรรมส�ำคัญในปี งบประมาณ 2555
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• กิจกรรมงานบุคคล
• กิจกรรมบริการวิชาการ
• กิจกรรมปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
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กิจกรรมงานบุ คคล ประจ�ำปี งบประมาณ 2555

ร่วมกิจกรรมงานกีฬาสีบุคลากรและงาน
เลีย้ งสังสรรค์ปใี หม่ 2555 วันที่ 26 ธันวาคม
2554 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงมหาวิทยาลัย
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 ณ อาคารสุรนิทศั น์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

อบรมคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางาน
วันที่ 5 มกราคม 2555 ณ อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สัมมนาบุคลากรเทคโนธานี ประจ�ำปี 2555
วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2554 ณ ภูเรือเรือนไม้รสี อร์ท จังหวัดเลย

สืบทอดประเพณีสงกรานต์ ปี 2555 วันที่ 3 เมษายน 2555
ณ อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

ประชุมกันส่วนแผน วันที่ 28 พฤษภาคม 2555
ณ อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร จัดท�ำแผนบริการของหน่วยวิสาหกิจ
วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2555 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

ปฐมนิเทศ
พนักงานหน่วยวิสาหกิจ
วันที่ 22 สิงหาคม 2555
ณ สุรสัมมนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

ประชุมการท�ำแผนงบประมาณเทคโนธานี วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
ณ อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

อบรมเทคนิคการให้บริการ
วันที่ 27 สิงหาคม 2555 ณ อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
ประชุมพนักงานเทคโนธานี
วันที่ 28 สิงหาคม 2555
ณ อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสูร่ ะบบ ISO
วันที่ 23 สิงหาคม 2555
ณ ศูนย์เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
กิจกรรมการตรวจ 5ส เทคโนธานี จากคณะกรรมการภายนอก
วันที่ 19 กันยายน 2555 ณ อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
ต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เมือ่ วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2555
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กิจกรรมบริการวิชาการ
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กิจกรรมปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี
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ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
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• งานบริการวิชาการแก่สังคม
• งานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
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ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
งานบริการวิชาการแก่สงั คม
ล�ำดับที่
หน่วยงาน
1 ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

2

ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

3

ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

4

ส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์

5

ส่วนการเจ้าหน้าที่

6

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

7

สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ (MIS)
ส�ำนั ก งานส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมซอฟต์ แวร์ แ ห่ ง ชาติ - โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
- โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานแปลและล่าม
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
- โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา - โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขต 3
- ค่ายเยาวชน
- อุทยานการเรียนรู้สิรินธร
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
- โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นครราชสีมา เขต 5
- อุทยานการเรียนรู้สิรินธร
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี - โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขต 1

8
9
10
11
12
13
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กิจกรรม
- โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการฝึกอบรมด้านระบบคุณภาพและการจัดการ
- โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตสาหกรรม
- ค่ายเยาวชน
- โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตสาหกรรม
- โครงการฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศ
- โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ค่ายเยาวชน
- อุทยานการเรียนรู้สิรินธร
- โครงการฝึกอบรมด้านเกษตร
- อุทยานการเรียนรู้สิรินธร
- โครงการค่ายแห่งการเรียนรู้ (Learning Camp)
- โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท�ำงาน
- ค่ายเยาวชน
- โครงการฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศ
- โครงการค่ายแห่งการเรียนรู้ (Learning Camp)
- โครงการอบรมด้านระบบคุณภาพและการจัดการ
- สัมมนาทักษะบัณฑิต “เทคนิคการสัมภาษณ์ในงาน
อาชีพ”
- สัมมนาทักษะบัณฑิต “การสัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้
งาน”
- โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานประจำ�ปี 2555

ล�ำดับที่
14
15
16
17
18
19

หน่วยงาน
โรงเรียนสระพระขมาดไพร
โรงเรียนสระจระเข้
ส�ำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดนครราชสีมา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์สอบ TOEIC เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซส
เม้นท์ (ประเทศไทย)
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1

20
21
22

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จ.สุรินทร์
โรงเรียนปากช่อง จ.นครราชสีมา
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

23
24
25

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
โรงเรียนสังขะ จ.สุรินทร์
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
จ.นครราชสีมา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จ.ชัยภูมิ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา จ.สุรินทร์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ.บุรีรัมย์
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เขต 31
โรงเรียนสุขานารี จ.นครราชสีมา
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จ.สุรินทร์
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 จ.นครราชสีมา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาที่ 33 จ.สุรินทร์
โรงเรียนผดุงนารี
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 32 จ.บุรีรัมย์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 37 จ.น่าน
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จ.บุรีรัมย์

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

กิจกรรม
- โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการฝึกอบรมด้านการศึกษา การเรียนการสอน
- ด�ำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ TOEIC
- ค่ายเยาวชน
- อุทยานการเรียนรู้สิรินธร
- ค่ายเยาวชน
- ค่ายเยาวชน
- ค่ายเยาวชน
- ค่ายเยาวชน
- ค่ายเยาวชน
- ค่ายเยาวชน
- ค่ายเยาวชน
- ค่ายเยาวชน
- ค่ายเยาวชน
- ค่ายเยาวชน
- ค่ายเยาวชน
- ค่ายเยาวชน
- ค่ายเยาวชน
- ค่ายเยาวชน
- ค่ายเยาวชน
- ค่ายเยาวชน
- ค่ายเยาวชน
- ค่ายเยาวชน
- ค่ายเยาวชน
- ค่ายเยาวชน
- ค่ายเยาวชน
- ค่ายเยาวชน
- ค่ายเยาวชน
- ค่ายเยาวชน
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ล�ำดับที่
หน่วยงาน
44 โรงเรียนปริยัติธรรม 11 จ. สุรินทร์
45 โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน)
46
47
48
49

50
51
52
53
54
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ส�ำนั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการ
ศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ.
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์

กิจกรรม
- อบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระ ร.ร.ปริยัติธรรม รุ่น 1-2
- กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อม
สถานศึกษารับการประเมิน
- ศูนย์เครือข่าย สมศ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร์)
- งานแปลและล่าม
- ค่ายวิชาการ
- งานอบรมสัมมนาอื่นๆ
- ค่ายเยาวชน
- งานอบรมสัมมนาอื่นๆ
- งานบริการวิชาการ

ศูนย์/สถาบัน (ศูนย์กิจการนานนาชาติ ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บริการ
การศึ ก ษา ศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา ศู น ย์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา) ภายในมหาวิทยาลัย
หน่วยยานพาหนะ
- ค่ายเยาวชน
- งานอบรมสัมมนาอื่นๆ
หน่วยวิสาหกิจภายในมหาวิทยาลัย (ฟาร์มมหาวิทยาลัย - ค่ายเยาวชน
สุรสัมนาคาร ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์)
- งานอบรมสัมมนาอื่นๆ
ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา - เครือข่าย สมศ. - มทส.
(องค์การมหาชน)
โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ - โครงการ อพ.สธ. - มทส.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สวน
จิตรลดา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จังหวัดสกลนคร
- โครงการ อพ.สธ. - มทส.

งานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

หน่วยงาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA)
สมาคมส่งเสริมผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สสวท.)
ธนาคารพัฒนาพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สาขานครราชสีมา
(SMEs Bank)
สถาบันเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจทั่วประเทศ จ�ำนวน 36 แห่ง
ศูนย์สาธิตและพัฒนาอาชีพด้านซอฟต์แวร์ (Korat Software Park)
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 6 จังหวัดนครราชสีมา
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)
ส�ำนักงานส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (SPA)
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
(สวทน.)
กรมส่งเสริมการส่งออก
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Science Park)
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand)
ส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA)
ศู น ย์ ป ระสานงานเขตอุ ต สาหกรรมซอฟต์ แวร์ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
(E-saan software park)
หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ส�ำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนครราชสีมา
สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันส�ำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา (BOI)
เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (RSP)
Asia Pacific Incubation Network (APIN)
InfoDev- The World Bank
infoDev Incubator Support Center (IDISC)
Asian Association of Business Incubation (AABI)
World Intellectual Property Office (WIPO)
Ministry for Foreign Affairs of Finland
International Finance Corporation (IFC)
Top European Cluster in High Innovation Region
The Cluster of PULP & Paper Technology
International Association of Science Parks (IASP)

กิจกรรม
หน่ ว ยบ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี
Suranaree University of Technology
Business Incubator : SUTBI

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
Suranaree University of Technology
Science Park : SUTSP
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ล�ำดับที่

หน่วยงาน

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

DAEDEOK Innopolis
Jamk University of Applied Sciences
Asan-si, Chungcheongnam, Korea (ASAN)
Gwangju Technopark
Copenhagen Bio Science Park
SCION Technical University of Denmark
Research & Innovation at the University of Copenhagen
Business ARENA
University of Jyvaskyla Research and Innovation Office
PSG – Science & Technology Entrepreneurial Park (PSG-STEP)

46
47
48
49
50
51

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย
ส�ำงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
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กิจกรรม

Jamk University of Applied Sciences
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รายละเอียดการอบรมสัมมนา และกิจกรรมต่างๆ
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• งานบุคคล
• งานบริการวิชาการแก่สังคม
• งานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
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6 ก.ค. 55
12 ก.ค. 55
17 ก.ค. 55
8 ส.ค. 55

เทคนิคการน�ำเสนอเพื่อสื่อสารจูงใจและใช้ Microsoft Power Point 2010
อย่างมืออาชีพ

เทคนิคการจัดเก็บและบริหารการจัดเก็บเอกสาร ที่มีประสิทธิภาพ

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสารบรรณ ฯ

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2554

การใช้งาน โปรแกรม Ms-Word 2010

การใช้แผนที่ความคิดและการใช้สมองอย่างมี ประสิทธิภาพ Mind Map

การก�ำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคล

การสร้างสัมพันธภาพในงานและภาวะผู้น�ำ

การประยุกต์ใช้ ES-excel 2010 ส�ำหรับส�ำนักงาน

โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจกับความรับผิดชอบ ของสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีต่อสังคม

การคิดเชิงระบบการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

การส่งเสริมให้พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ บริหารทั่วไปมีความก้าวหน้า
ในอาชีพ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

19 มิ.ย. 55

22 พ.ค. 55

29 มี.ค. 55

8 มี.ค. 55

1 มี.ค. 55

9 ก.พ. 55

31 ม.ค. 55

25 - 26 ม.ค. 55

5 ม.ค. 55

คิดอย่างเป็นระบบเพื่อการแก้ไขและพัฒนางาน

2

22 - 24 ธ.ค. 54

วัน/เดือน/ปี

สัมมนาและศึกษาดูงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2555

หัวข้อที่เข้าอบรม

1

ล�ำดับ
ที่

งานบุคคล

ห้อง B 2102 อาคารเรียนรวม

VIP 3 สุรสัมมนาคาร

8

3

2

1

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 อาคาร
เรียนรวม 2
ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร

2

2

VIP 3 สุรสัมมนาคาร

VIP 3 สุรสัมมนาคาร

3

3

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 อาคาร
เรียนรวม 2
VIP 3 สุรสัมมนาคาร

5

7

2

7

12

68

บุ คลากรมีส่วนร่วม
(คน)

VIP 3 สุรสัมมนาคาร

VIP 3 สุรสัมมนาคาร

VIP 3 สุรสัมมนาคาร

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 อาคาร
เรียนรวม 2

ห้อง 214 อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี

จังหวัดเลย

สถานที่

ส่วนการเจ้าหน้าที่

ส่วนการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายกิจการทั่วไป

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ส่วนการเจ้าหน้าที่

ส่วนการเจ้าหน้าที่

ส่วนการเจ้าหน้าที่

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ส่วนการเจ้าหน้าที่

ส่วนการเจ้าหน้าที่

ส่วนการเจ้าหน้าที่

ศูนย์คอมพิวเตอร์

งานบุคคล เทคโนธานี

งานบุคคล เทคโนธานี

หน่วยงานที่จัด
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โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เนื่องในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

ปฐมนิเทศพนักงานของหน่วยวิสาหกิจ

เทคนิคการให้บริการ เคล็ดลับเพื่อจับใจลูกค้า

จัดการฐานข้อมูลส�ำหรับองค์กรด้วย Ms-Access 2010 ขั้นพื้นฐานรอบ 2

เทคนิคการเขียนเอกสารผลงานทางวิชาการ

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

16

17

18

19

20

หัวข้อที่เข้าอบรม

15

ล�ำดับ
ที่

31 ต.ค. 55

27 - 28 ก.ย. 55

20 ก.ย. 55

27 ส.ค. 55

22 ส.ค. 55

9 - 13 ส.ค. 55

วัน/เดือน/ปี

40
5

ห้อง 214 อาคารสุรพัฒน์ 1
เทคโนธานี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8
อาคารเรียนรวม 2
VIP 3 สุรสัมมนาคาร

2

9

60

สุรสัมมนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

VIP 3 สุรสัมมนาคาร

2

บุ คลากรมีส่วนร่วม
(คน)

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเสริมรังษี
อ.ปากช่อง จ.นม.

สถานที่

ส่วนการเจ้าหน้าที่

ส่วนการเจ้าหน้าที่

ศูนย์คอมพิวเตอร์

งานบุคคล เทคโนธานี

งานบุคคล เทคโนธานี

ส่วนการเจ้าหน้าที่

หน่วยงานที่จัด

เทคโนธานี
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อบรม การพัฒนาวิชาชีพสู่วิทยฐานะช�ำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ จ.กาฬสินธุ์

จัดสอบวัดระดับความรู้ TOEIC ครั้งที่ 1/2555

อบรม การจัดท�ำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 รุ่นที่ 1/2555

สัมมนาทักษะบัณฑิต : เทคนิคการสัมภาษณ์ในงานอาชีพ

อบรม การจัดท�ำระบบการบริหารคุณภาพและการตีความ ISO 9001 : 2008 รุ่นที่ 1/2555

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะและเทคนิคการท�ำผลงานวิชาการ รุ่นที่ 1/2555

แปลระเบียนผลการศึกษา

แปลเอกสารสูติบัตร

แปลประกาศณียบัตรการศึกษา

แปลระเบียนผลการศึกษาและประกาศณียบัตรการศึกษา

แปลเอกสารทะเบียนหย่า

แปลและตรวจภาษาอังกฤษบทความวิชาการ

กิจกรรมให้บริการอินเตอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์แก่ผู้สนใจ

ค่ายพี่สานฝันปันความรู้ ครั้งที่ 1

อบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระ ร.ร.ปริยัติธรรม รุ่นที่ 1

อบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระ ร.ร.ปริยัติธรรม รุ่นที่ 2

ค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ชื่ อกิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร

1

ด้านอบรม/สัมมนา/ค่าย

ล�ำดับที่

งานบริการวิชาการแก่สงั คม

8 - 18 ต.ค. 54

20 - 22 ต.ค. 54

17 - 19 ต.ค. 54

5 ต.ค. 54

1 - 31 ต.ค.54

27 ต.ค. 54

25 ต.ค. 54

18 ต.ค. 54

6 ต.ค. 54

11 ต.ค. 54

6 ต.ค. 54

27 - 28 ต.ค. 54

26 ต.ค. 54

20 ต.ค. 54

15 - 16 ต.ค. 54

8 ต.ค. 54

6 - 7 ต.ค. 54

วันด�ำเนินการ

นักเรียน

บุคลากรทางการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา

นักเรียน

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคลากรทางการศึกษา

นักศึกษา

นักศึกษา

นักศึกษา

นักศึกษาและบุคคล
ทั่วไป

บุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

119

56

75

118

2,588

1

1

1

1

1

1

24

75

320

59

37

11

4.28

4.01

4.07

4.48

4.57

4.00

5.00

4.00

4.00

4.67

4.00

4.50

3.98

4.25

4.14

4.26

4.71

ผู ร้ ว่ ม
คะแนนความ
กิจกรรม (คน) พึงพอใจ

125

Annual report 2012

TECHNOPOLIS

ค่ายสพม.เขต 31 (จ.ชัยภูมิ )

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัยโครงการ school

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัยโครงการพวค.

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัยโครงการGifted +Et ม.1

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัยโครงการGifted +Et ม.2

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สพท.จังหวัดสุรินทร์

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สพท.จังหวัดบุรีรัมย์

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สพป.นครราชสีมา เขต 1

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สพม.เขต 31 (นคราชสีมา)

ตรวจประกาศประกวดราคา e-Action

แปลพาสปอร์ต

แปลเอกสารประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาระดับบบัณฑิตศึกษา

แปลบทความวิชาการ

แปลเอกสาร เป็นภาษาสเปนและเยอรมัน

ตรวจแก้ไขภาษาอังกฤษบทคัดย่อ

กิจกรรมให้บริการอินเตอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์แก่ผู้สนใจ

นิทรรศการถาวรในโครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรของ มทส.ในงานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ ณ ป่าปกปักหนองระเวียง

ค่ายเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ร.ร.สุขานารี

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

ชื่ อกิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร

18

ล�ำดับที่

22 - 23 พ.ย. 54

1 - 7 พ.ย. 54

1 - 30 พ.ย. 54

21 พ.ย. 54

18 พ.ย. 54

25 พ.ย. 54

23 พ.ย. 54

11 พ.ย. 54

21 พ.ย. 54

21 ต.ค. 54

16 - 20 ต.ค. 54

15 - 19 ต.ค. 54

7 - 11 ต.ค. 54

5 - 6 ต.ค. 54

13 - 17 ต.ค. 54

11 - 15 ต.ค. 54

8 - 12 ต.ค. 54

7 - 9 ต.ค. 54

1 - 7 ต.ค. 54

วันด�ำเนินการ

นักเรียน

นักเรียน นักศึกษา
และผู้สนใจ

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย

507

3,736

2,159

1

1

1

1

1

1

30

67

37

30

35

23

65

51

95

72

4.01

4.45

4.58

5.00

4.00

4.00

5.00

5.00

4.67

4.48

4.44

4.46

4.53

4.53

4.64

4.25

4.06

4.11

4.65

ผู ร้ ว่ ม
คะแนนความ
กิจกรรม (คน) พึงพอใจ

เทคโนธานี
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กิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร นักเรียน สพฐ. นครรราชสีมา กลุ่มที่ 5

อบรมการจัดท�ำแผนปฏิบัติงานระดับฝ่าย/โครงการ

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร.ร.ปากช่อง

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร.ร.ประสาทวิทยาคาร ม.1

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร.ร.ประสาทวิทยาคาร ม.2

อบรม การใช้งานระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. รุ่นที่ 1/2555

อบรม การใช้งานระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. รุ่นที่ 2/2555

จัดสอบวัดระดับความรู้ TOEIC ครั้งที่ 2/2555

แปลส�ำเนาทะเบียนบ้าน

แปลเอกสารหนังสือรับรองโรตาเรียล

แปลเอกสารหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่

แปลเอกสารราชการ

ตรวจภาษาอังกฤษบทความวิชาการ

ตรวจภาษาอังกฤษบทความวิชาการ

ตรวจภาษาอังกฤษบทความวิชาการ

ตรวจภาษาอังกฤษแผ่นพับ

แปลเอกสารราชการ

กิจกรรมให้บริการอินเตอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์แก่ผู้สนใจ

การส�ำรวจทรัพยากรพืน้ ทีเ่ ขือ่ นน�ำ้ พุง ร่วมกับ โครงการอพ.สธ.และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ณ เขือ่ นน�ำ้ พุง จังหวัดสกลนคร

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

ชื่ อกิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร

37

ล�ำดับที่

2 - 4 ธค. 54

13 - 16 ธค. 54

1 - 31 ธค. 54

28 ธ.ค. 54

28 ธ.ค. 54

26 ธ.ค. 54

26 ธ.ค. 54

26 ธ.ค. 54

26 ธ.ค. 54

16 ธ.ค. 54

19 ธ.ค. 54

10 ธ.ค. 54

24 ธ.ค. 54

16 ธ.ค. 54

15 ธ.ค. 54

26 พ.ย. - 1 ธ.ค. 54

11 - 16 พ.ย. 54,
21 - 26 พ.ย. 54

6 - 10 พ.ย. 54

29 พย. 54

29 พย. 54

วันด�ำเนินการ

นักเรียน

นักวิจัย/จนท.อพ.สธ.

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

ครู-อาจารย์

ครู-อาจารย์

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

บุคลากรประจ�ำหน่วย
งาน

นักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย

61

9

2,303

1

1

1

1

1

1

1

1

1

79

52

61

78

120

167

38

147

4.35

-

4.33

5.00

4.67

5.00

4.00

5.00

5.00

4.00

5.00

5.00

4.16

4.53

4.35

4.55

4.71

4.43

4.25

4.20

ผู ร้ ว่ ม
คะแนนความ
กิจกรรม (คน) พึงพอใจ
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ค่ายเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ร.ร.สุขานารี(world class)

ค่ายล้านดาว ณ ล้านนา โรงเรียนศรีขรภูมิสัยและ ร.ร.สังขะ

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะและเทคนิคการท�ำผลงานวิชาการ รุ่นที่ 2/2555

อบรม การสร้างแอนิเมชันด้วยเทคนิค Stop Motion

แปลแผ่นพับโฆษณา เป็นภาษาเวียดนาม

แปลบทคัดย่อ

หลักสูตรทูอินวัน ติวเข้มพร้อมสอบ TOEIC รุ่นที่ 1/2555

จัดสอบ Pre test TOEIC รุ่นที่ 1/2555

จัดสอบ Pre test TOEIC รุ่นที่ 2/2555

กิจกรรมให้บริการอินเตอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์แก่ผู้สนใจ

ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

จัดกิจกรรมจิ๋วผู้พิชิตภารกิจกู้โลก“แหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรม ” ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด

ค่ายล้านดาว ณ ล้านนา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.1 ร.ร.ศีขรภูมิพิสัยและร.ร.สังขะ

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.2 ร.ร.ศีขรภูมิพิสัยและร.ร.สังขะ

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.4 ร.ร.ศีขรภูมิพิสัยและร.ร.สังขะ

ค่ายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บูรณาการ ภาษาอังกฤษ ป.4 ร.ร.สุขานารี(world class)

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

ชื่ อกิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร

57

ล�ำดับที่

17 ม.ค. 55

19 - 24 ม.ค. 55

14 - 19 ม.ค. 55

9 - 14 ม.ค. 55

10 - 11 ม.ค. 55

12 - 15 ม.ค. 55

12 ม.ค. 55

5 ม.ค. 55

1 - 31 ม.ค. 55

21 ม.ค. 55

19 ม.ค. 55

23 ม.ค. - 15 ก.พ. 55

27 ม.ค. 55

6 ม.ค. 55

28 - 29 ม.ค. 55

26 - 27 ม.ค. 55

26 - 28 ธค. 54

16 - 20 ธค. 54

16 - 19 ธค. 54

13 - 16 ธค. 54

วันด�ำเนินการ

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน นักศึกษา
และผู้สนใจ

คณะกรรมการ

บุคคลทั่วไป

นักศึกษา-บุคคลทั่วไป

นักศึกษา-บุคคลทั่วไป

นักศึกษา-บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

นักเรียน

บุคลากรทางการศึกษา

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย

71

77

77

75

154

74

200

22

2,023

37

34

45

1

1

88

4

70

52

140

562

4.51

4.29

4.36

4.44

4.32

4.55

-

-

4.27

4.20

4.15

4.00

4.00

5.00

4.48

4.47

4.49

4.54

4.39

4.46

ผู ร้ ว่ ม
คะแนนความ
กิจกรรม (คน) พึงพอใจ

เทคโนธานี
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ค่ายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บูรณาการ ภาษาอังกฤษ ป.5 ร.ร.สุขานารี(world class)

ค่ายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บูรณาการ ภาษาอังกฤษ ป.6 ร.ร.สุขานารี(world class)

อบรม การจัดท�ำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 รุ่นที่ 2/2555

สัมมนา “ทักษะบัณฑิต : สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน”

อบรม การจัดท�ำระบบการบริหารคุณภาพและการตีความ ISO 9001:2008 รุ่นที่ 2/2555

จัดสอบวัดระดับความรู้ TOEIC ครั้งที่ 3/2555

สัมมนา “ใช้ไทยเสมอ (Always Thai Software)” เพื่ออุตสาหกรรมท้องถิ่นและองค์กรท้องถิ่น

แปลเอกสารราชการ

ค่าแปลระเบียนผลการศึกษาและประกาศณียบัตรการศึกษา

กิจกรรมให้บริการอินเตอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์แก่ผู้สนใจ

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฯ ม.1 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฯ ม.5 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

อบรม การจัดท�ำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 รุ่นที่ 3/2555

อบรม “โครงการค่ายแห่งการเรียนรู้ ปี 2” ช่วงที่ 1

แปลส�ำเนาทะเบียนบ้าน

แปลบทคัดย่อ

แปลบทความวิชาการ

แปลบทความวิชาการ

กิจกรรมให้บริการอินเตอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์แก่ผู้สนใจ

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.2 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.4,ม.5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

ชื่ อกิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร

77

ล�ำดับที่

10 - 16 มี.ค. 55

3 - 7 มี.ค. 55

1 - 31 มี.ค. 55

14 มี.ค. 55

14 มี.ค. 55

9 มี.ค. 55

6 มี.ค. 55

19 - 30 มี.ค. 55

10 - 11 มี.ค. 55

27 - 29 ก.พ. 55

27 - 29 ก.พ. 55

1 - 29 ก.พ. 55

15 ก.พ. 55

29 ก.พ. 55

28 - 29 ก.พ. 55

18 ก.พ. 55

28 ม.ค. - 17 ก.พ. 55

9 ก.พ. 55

4 - 5 ก.พ. 55

31 ม.ค. 55

24 ม.ค. 55

วันด�ำเนินการ

นักเรียน

นักเรียน

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

นักเรียน

นักศึกษา

นักเรียน

นักเรียน

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

นักศึกษา-บุคคลทั่วไป

นักศึกษา-บุคคลทั่วไป

นักศึกษา

นักศึกษา

นักศึกษา

นักเรียน

นักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย

78

30

2,182

1

1

1

1

15

69

32

64

2,338

1

1

395

88

85

705

60

77

160

4.46

4.43

4.31

5.00

5.00

5.00

5.00

4.12

4.08

4.47

4.53

4.28

5.00

5.00

4.05

4.27

4.04

4.18

4.02

4.39

4.48

ผู ร้ ว่ ม
คะแนนความ
กิจกรรม (คน) พึงพอใจ
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ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา

ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2/2554

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.1 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.2 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ฯ ม.1 สพม.เขต 33(สุรินทร์)

อบรม การใช้งาน Tablet และการสร้าง Digital Books รุ่นที่ 1/2555

อบรม “โครงการค่ายแห่งการเรียนรู้ ปี 2” ช่วงที่ 2

อบรม การเพิ่มผลผลิตมันส�ำปะหลัง

อบรม การแปรรูปไก่เนื้อโคราช

อบรม การส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด

จัดสอบวัดระดับความรู้ TOEIC ครั้งที่ 4/2555

อบรม การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

แปลเอกสาร ภ.ง.ด. 91

ตรวจภาษาอังกฤษบทคัดย่อ

ตรวจภาษาอังกฤษบทคัดย่อ

กิจกรรมให้บริการอินเตอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์แก่ผู้สนใจ

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฯ(ม.1,ม.2) สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฯ(ม.4) โรงเรียนผดุงนารี

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฯ(ม.2) สพป.นม.เขต 1

โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์การผลิตและซัพพลายเชน

อบรม “โครงการค่ายแห่งการเรียนรู้ ปี 2” ช่วงที่ 3

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

ชื่ อกิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร

98

ล�ำดับที่

1 - 11 พ.ค. 55

23 เม.ย. - 4 พ.ค. 55

17 - 21 เม.ย. 55

8 - 12 เม.ย. 55

1 - 7 เม.ย. 55

1 - 30 เม.ย. 55

27 เม.ย. 55

17 เม.ย. 55

2 เม.ย. 55

24 เม.ย. 55

21 เม.ย.55

19 เม.ย. 55

5 เม.ย. 55

4 เม.ย. 55

2 - 30 เม.ย. 55

2 - 3 เม.ย. 55

23 - 29 มี.ค. 55

22 - 26 มี.ค. 55

17 - 21 มี.ค. 55

12 - 23 มี.ค. 55

12 - 16 มี.ค. 55

วันด�ำเนินการ

นักเรียน

นักศึกษา-ผู้สนใจ

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

เกษตรกร-ผู้สนใจ

นักศึกษา-ผู้สนใจ

เกษตรกร-ผู้สนใจ

เกษตรกร-ผู้สนใจ

เกษตรกร-ผู้สนใจ

นักเรียน

ครู-อาจารย์

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย

8

117

22

29

47

1,873

1

1

1

59

76

56

20

45

8

67

35

26

33

69

30

4.69

4.22

4.34

4.48

4.42

4.28

4.67

4.67

5.00

4.21

4.14

4.61

4.18

4.39

4.18

4.20

4.56

4.25

4.32

4.23

4.58

ผู ร้ ว่ ม
คะแนนความ
กิจกรรม (คน) พึงพอใจ

เทคโนธานี
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อบรมภาษาอังกฤษ English for International Communication Courses

ตรวจภาษาอังกฤษบทคัดย่อ

แปลโปสเตอร์วิชาการ

แปลเอกสารราชการ

ใบรับรองแพทย์

ตรวจภาษาอังกฤษเอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ตรวจภาษาอังกฤษบทคัดย่อ

แปลหนังสือรายงานประจ�ำปี มทส. 2554

แปลเอกสารราชการ

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ฯ ม.2 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ฯ ม.2 สพม.เขต 37(น่าน)

อบรม การบันทึกข้อมูลรายงานยาเสพติด จังหวัดนครราชสีมา

จัดสอบวัดระดับความรู้ TOEIC ครั้งที่ 5/2555

อบรม การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตขั้นพื้นฐานส�ำหรับเยาวชน

อบรม การจัดท�ำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 รุ่นที่ 4/2555

อบรม การใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์เคลื่อนที่พร้อมใช้จาก มทส.

ตรวจภาษาอังกฤษบทคัดย่อ

ตรวจภาษาอังกฤษบทคัดย่อ

แปลเอกสารราชการ

ตรวจภาษาอังกฤษบทคัดย่อ

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

ชื่ อกิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร

119

ล�ำดับที่

11 มิ.ย. 55

7 มิ.ย. 55

7 มิ.ย. 55

1 มิ.ย. 55

29 มิ.ย. 55

23 - 24 มิ.ย. 55

18 มิ.ย. 55

16 มิ.ย. 55

8 มิ.ย. 55

15 - 17 พ.ค.55

8 - 14 พ.ค. 55

31 พ.ค. 55

21 พ.ค. 55

22 พ.ค. 55

17 พ.ค. 55

17 พ.ค. 55

14 พ.ค. 55

14 พ.ค. 55

17 พ.ค. 55

27 มี.ค. - 30 พ.ค. 55

วันด�ำเนินการ

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

ครู-อาจารย์/บุคลากร
ทางการศึกษา

นักศึกษา

นักเรียน

นักศึกษา

สาธารณสุขอ�ำเภอ/
จังหวัดนครราชสีมา

นักเรียน

นักเรียน

บุคคลทั่วไป

มทส.

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคลากร

กลุ่มเป้าหมาย

1

1

1

1

46

73

56

54

75

28

22

1

1

1

1

1

1

1

1

26

4.67

4.67

4.67

5.00

4.55

4.06

4.59

4.40

4.19

4.19

4.24

4.67

4.67

5.00

4.67

5.00

4.67

4.67

4.67

4.39

ผู ร้ ว่ ม
คะแนนความ
กิจกรรม (คน) พึงพอใจ
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แปลเอกสารราชการ

ตรวจภาษาอังกฤษบทคัดย่อ

แปลงานประชุมวิชาการ

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฯ(ม.1) โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฯ(ม.2) โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

อบรม “การจัดท�ำระบบบริหารคุณภาพและการตีความ ISO 9001 : 2008 รุ่นที่ 3/55”

อบรม ภาษาอังกฤษเบื้องต้นส�ำหรับการท�ำงานและอาชีพ

อบรม การใช้งานระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. รุ่นที่ 3/55

อบรม หลักการผสมอาหารข้นและการท�ำอาหารหมักส�ำหรับแพะ

อบรม การจัดท�ำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 รุ่นที่ 5/55

อบรม การใช้งานระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. รุ่นที่ 4/55

อบรม การให้ความรู้เรื่องการใช้ดินและปุ๋ยส�ำหรับมันส�ำปะหลัง

จัดกิจกรรม English is fun

แปลค�ำปราศรัยอธิการบดี 2554

แปลแบบสอบถามวิทยานิพนธ์

แปลข่าวประกาศ

แปลคู่มือความปลอดภัย

แปลบทคัดย่อ

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฯ(ม.3) โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฯ(ม.4-5) โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฯ(ม.5) โรงเรียนปากช่อง

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

ชื่ อกิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร

139

ล�ำดับที่

14 - 16 ก.ค. 55

8 - 13 ก.ค. 55

3 - 8 ก.ค. 55

23 ก.ค. 55

24 ก.ค. 55

17 ก.ค. 55

10 ก.ค. 55

9 ก.ค. 55

3 ก.ค. 55

25 ก.ค. 55

20 - 21 ก.ค. 55

14 - 15 ก.ค. 55

8 ก.ค. 55

6 - 7 ก.ค. 55

5 ก.ค. - 1 ก.ย. 55

25 มิ.ย. - 13 ก.ค. 55

26 มิ.ย. - 3 ก.ค. 55

23 มิ.ย. - 13 ก.ค. 55

15 มิ.ย. 55

14 มิ.ย. 55

13 มิ.ย. 55

วันด�ำเนินการ

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

มทส.

นักเรียน

เกษตรกร-ผู้สนใจ

ครู-อาจารย์

นักศึกษา

เกษตรกร-ผู้สนใจ

ครู-อาจารย์

บุคลากร มทส.-ผู้สนใจ

นักศึกษา

นักเรียน

นักเรียน

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย

37

35

77

1

1

1

1

1

1

109

42

34

63

19

30

98

101

72

1

1

1

4.52

4.58

4.69

4.00

4.00

5.00

5.00

5.00

4.67

4.43

4.30

4.18

4.61

4.77

4.11

4.08

4.65

4.68

5.00

5.00

4.67

ผู ร้ ว่ ม
คะแนนความ
กิจกรรม (คน) พึงพอใจ
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ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฯ(ม.4-6) โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

อบรม เตรียมสอบ TOEIC รุ่น 1/55

อบรม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

สอบวัดระดับความรู้ TOEIC ครั้งที่ 6/55

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมสถานศึกษารับการประเมิน

แปลและตรวจแก้ไข Scrip Multimedia of SLRI

แปลระเบียนผลการเรียน

แปลหนังสือยุทธศาสตร์น�ำไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

แปลระเบียนผลการเรียน

แปลเอกสารราชการ

ตรวจภาษาอังกฤษบทคัดย่อ

ค่าย English for Career Camp วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวฯ

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฯ(ม.3) โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยและโรงเรียนสังขะ

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฯ(ม.2) โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยและโรงเรียนสังขะ

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฯ(ม.1) โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยและโรงเรียนสังขะ

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฯ(ม.4) โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยและโรงเรียนสังขะ

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฯ(ม.4,ม.5) โรงเรียนปากช่อง

อบรม การเลี้ยงไก่เนื้อโคราชและการแปรรูป

เสวนาวิชาการ ยุทธศาสตร์และทิศทางการเลี้ยงแพะ - แกะ ในจังหวัดนครราชสีมา

อบรม การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน

อบรม การสืบค้นข้อมูลเพื่อการท�ำวิจัยวิทยฐานะ

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

ชื่ อกิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร

160

ล�ำดับที่

27 - 28 ก.ย. 55

24 ก.ย. 55

23 ก.ย. 55

7 ก.ย. 55

22 - 24 ส.ค. 55

26 - 31 ส.ค. 55

21 - 26 ส.ค. 55

16 - 21 ส.ค. 55

11 - 16 ส.ค. 55

8 - 11 ส.ค. 55

28 ส.ค. 55

17 ส.ค. 55

14 ส.ค. 55

9 ส.ค. 55

1 ส.ค. 55

1 ส.ค. 55

31 ส.ค. 55

18 ส.ค. 55

9 ส.ค. 55

6 ก.ค. - 10 ส.ค. 55

20 - 26 ก.ค. 55

วันด�ำเนินการ

บุคลากรทางการศึกษา

เกษตรกร-ผู้สนใจ

เกษตรกร-ผู้สนใจ

เกษตรกร-ผู้สนใจ

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคลากรทางการศึกษา

นักศึกษา-บุคคลทั่วไป

เกษตรกร-ผู้สนใจ

นักศึกษา-บุคคลทั่วไป

นักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย

14

89

50

40

60

76

80

74

76

68

1

5

1

1

1

1

101

81

26

28

74

4.36

4.01

4.14

4.01

4.50

4.48

4.65

4.62

4.55

4.47

4.67

4.00

5.00

5.00

5.00

4.33

4.33

4.29

4.16

4.04

4.64

ผู ร้ ว่ ม
คะแนนความ
กิจกรรม (คน) พึงพอใจ
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แปลระเบียนผลการเรียน

แปลเอกสารราชการ หนังสือรับรองการเกิด

แปลสูติบัตร

แปลเอกสารราชการ

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฯ(ม.5) โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยและโรงเรียนสังขะ

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฯ(ม.1) โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฯ(ม.2) โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฯ(ม.3) โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฯ(ม.5) โรงเรียนสุรนารีวิทยา

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฯ(ม.3) โรงเรียนสุรนารีวิทยา

182

183

184

185

186

187

188

189

190

ชื่ อกิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร

181

ล�ำดับที่

22 - 29 ก.ย. 55

5 ก.ย. 55

3 - 7 ก.ย. 55

3 - 5 ก.ย. 55

3 - 5 ก.ย. 55

31 ส.ค. - 5 ก.ย. 55

8 ก.ย. 55

7 ก.ย. 55

6 ก.ย. 55

5 ก.ย. 55

วันด�ำเนินการ

รวม

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย

28,677

39

50

35

34

35

76

1

1

1

1

4.50

4.71

4.60

4.67

4.66

4.91

4.60

4.00

5.00

4.00

5.00

ผู ร้ ว่ ม
คะแนนความ
กิจกรรม (คน) พึงพอใจ
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ชื่ อกิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
วันด�ำเนินการ

สถานที่จัด

นิทรรศการถาวรในโครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวร
ของ มทส.ในงานประชุมวิชาการ และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ

ส�ำรวจทรัพยากรทางชีวภาพ และกายภาพ พื้นที่เขื่อนน�้ำพุง
ครั้งที่ 1/2555

ส�ำรวจทรัพยากรทางชีวภาพ และกายภาพ พื้นที่เขื่อนน�้ำพุง
ครั้งที่ 2/2555

ส�ำรวจทรัพยากรทางชีวภาพ และกายภาพ พื้นที่เขื่อนน�้ำพุง
ครั้งที่ 3/2555

ส�ำรวจทรัพยากรทางชีวภาพ และกายภาพ พื้นที่เขื่อนน�้ำพุง
ครั้งที่ 4/2555

1

2

3

4

5

ณ ป่าปกปักพันธุกรรมพืชหนองระเวียง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน
นครรราชสีมา

รวมทั้งสิ้น

6 - 9 ส.ค.55

พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. – กฟผ.
เขื่อนน�้ำพุง อ�ำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

14 - 17 พ.ค. 55 พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. – กฟผ.
เขื่อนน�้ำพุง อ�ำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

27 - 29 ก.พ. , พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. – กฟผ.
1 มี.ค. 55
เขือ่ นน�้ำพุง อ�ำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

13 - 16 ธค. 54 พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. – กฟผ.
เขื่อนน�้ำพุง อ�ำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

1 - 7 พ.ย. 54

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อพ.สธ.-มทส.)

ล�ำดับที่

คณะจารย์/นักวิจัย/
คณะท�ำงาน

คณะจารย์/นักวิจัย/
คณะท�ำงาน

คณะจารย์/นักวิจัย/
คณะท�ำงาน

คณะจารย์/นักวิจัย/
คณะท�ำงาน

นักเรียน/นักศึกษา/
บุคคลทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย

3,914

54

44

45

35

3,736

ผู ้ร่วมกิจกรรม
(คน)

-

-

-

-

-

4.45

คะแนน
ความพึง
พอใจ
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ให้บริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมเปิดโลกแมลง หนูน้อยแต้มสี เติมสีแมลงหกขา นักสืบหกขา
ความลับของผีเสื้อ มัมมี่ผีเสื้อ ฯลฯ

ให้บริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมเปิดโลกแมลง หนูน้อยแต้มสี เติมสีแมลงหกขา นักสืบหกขา
ความลับของผีเสื้อ มัมมี่ผีเสื้อ ฯลฯ

ให้บริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมเปิดโลกแมลง หนูน้อยแต้มสี เติมสีแมลงหกขา นักสืบหกขา
ความลับของผีเสื้อ มัมมี่ผีเสื้อ ฯลฯ

ให้บริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมเปิดโลกแมลง หนูน้อยแต้มสี เติมสีแมลงหกขา นักสืบหกขา ความลับ 1-30 เม.ย. 55
ของผีเสื้อ มัมมี่ผีเสื้อ ฯลฯ

ให้บริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมเปิดโลกแมลง หนูน้อยแต้มสี เติมสีแมลงหกขา นักสืบหกขา ความลับ
ของผีเสื้อ มัมมี่ผีเสื้อ ฯลฯ

ให้บริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมเปิดโลกแมลง หนูน้อยแต้มสี เติมสีแมลงหกขา นักสืบหกขา ความลับ
ของผีเสื้อ มัมมี่ผีเสื้อ ฯลฯ

ให้บริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมเปิดโลกแมลง หนูน้อยแต้มสี เติมสีแมลงหกขา นักสืบหกขา ความลับ
ของผีเสื้อ มัมมี่ผีเสื้อ ฯลฯ

ให้บริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมเปิดโลกแมลง หนูน้อยแต้มสี เติมสีแมลงหกขา นักสืบหกขา ความลับ
ของผีเสื้อ มัมมี่ผีเสื้อ ฯลฯ

ให้บริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมเปิดโลกแมลง หนูน้อยแต้มสี เติมสีแมลงหกขา นักสืบหกขา ความลับ
ของผีเสื้อ มัมมี่ผีเสื้อ ฯลฯ

4

5

6

7

8

9

10

11

12
รวมทั้งสิ้น

ให้บริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมเปิดโลกแมลง หนูน้อยแต้มสี เติมสีแมลงหกขา นักสืบหกขา
ความลับของผีเสื้อ มัมมี่ผีเสื้อ ฯลฯ

3

1-30 ก.ย.55

1-31 ส.ค.55

1-31 ก.ค.55

1-30 มิ.ย. 55

1-31 พ.ค. 55

1-31 มี.ค. 55

1-29 ก.พ. 55

1-31 ม.ค.55

1-31 ธ.ค.54

1-30 พ.ย.54

ให้บริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมเปิดโลกแมลง หนูน้อยแต้มสี เติมสีแมลงหกขา นักสืบหกขา
ความลับของผีเสื้อ มัมมี่ผีเสื้อ ฯลฯ

2

1-31 ต.ค.54

วันด�ำเนินการ

ให้บริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมเปิดโลกแมลง หนูน้อยแต้มสี เติมสีแมลงหกขา นักสืบหกขา
ความลับของผีเสื้อ มัมมี่ผีเสื้อ ฯลฯ

ชื่ อกิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร

1

การให้บริการเยี่ยมชมอุทยานผีเสื้อ

ล�ำดับที่

116

19

9

6

2

4

2

11

12

15

17

11

8

25,851

4,927

1,752

7,736

268

473

211

1,099

1,927

2,541

2,120

1,935

862

จ�ำนวน
จ�ำนวน
กลุม่ เป้าหมาย (คน) ผู เ้ ข้าเยี่ยมชม (คน)

4.51

4.48

4.45

4.54

4.73

4.52

4.44

4.39

4.43

4.55

4.54

4.59

4.48

คะแนนความพึงพอใจ
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ชื่ อกิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร

ให้บริการเยี่ยมชมทั่วไป/เป็นหมู่คณะ

ให้บริการเยี่ยมชมทั่วไป/เป็นหมู่คณะ

ให้บริการเยี่ยมชมทั่วไป/เป็นหมู่คณะ

ให้บริการเยี่ยมชมทั่วไป/เป็นหมู่คณะ

ให้บริการเยี่ยมชมทั่วไป/เป็นหมู่คณะ

ให้บริการเยี่ยมชมทั่วไป/เป็นหมู่คณะ

ให้บริการเยี่ยมชมทั่วไป/เป็นหมู่คณะ

ให้บริการเยี่ยมชมทั่วไป/เป็นหมู่คณะ

ให้บริการเยี่ยมชมทั่วไป/เป็นหมู่คณะ

ให้บริการเยี่ยมชมทั่วไป/เป็นหมู่คณะ

ให้บริการเยี่ยมชมทั่วไป/เป็นหมู่คณะ

ให้บริการเยี่ยมชมทั่วไป/เป็นหมู่คณะ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

การให้บริการเยี่ยมชมเมืองจ�ำลอง

ล�ำดับที่

รวมทั้งสิ้น

1-30 ก.ย. 55

1-31 ส.ค. 55

1-31 ก.ค. 55

1-30 มิ.ย. 55

1-31 พ.ค. 55

1-30 เม.ย. 55

1-31 มี.ค. 55

1-28 ก.พ. 55

1-31 ม.ค. 55

1-31 ธ.ค. 54

1-30 พ.ย. 54

1-31 ต.ค. 54

วันด�ำเนินการ

9 โรงเรียน 2 หน่วยงาน

2 โรงเรียน 1 หน่วยงาน

2 โรงเรียน 4 หน่วยงาน

1 โรงเรียน 1 หน่วยงาน

1 โรงเรียน 1 หน่วยงาน

1 โรงเรียน 2 หน่วยงาน

5 โรงเรียน 2 หน่วยงาน

7 โรงเรียน

6 โรงเรียน 1 หน่วยงาน

8 โรงเรียน

1 โรงเรียน 1 หน่วยงาน

3 โรงเรียน 1 หน่วยงาน

กลุ่มเป้าหมาย

13,564

965

205

7,467

219

61

79

628

1,129

1,377

1,158

30

246

จ�ำนวนผู ้เข้าเยี่ยมชม
(คน)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คะแนน
ความพึงพอใจ
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สถานที่จัด

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการท�ำระบบน�้ำหยดในโรงเรียน
ส�ำหรับโครงการอาหารกลางวันเพื่อน้อง

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการท�ำระบบน�้ำหยดในโรงเรียน
ส�ำหรับโครงการอาหารกลางวันเพื่อน้อง

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการท�ำระบบน�้ำหยดในโรงเรียน
ส�ำหรับโครงการอาหารกลางวันเพื่อน้อง

ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ค�ำปรึกษาเรือ่ ง “การท�ำเกษตรอินทรีย์ 28 - 29 ก.พ. 55 ส�ำนักงานสหกรณ์การเกษตร
ส�ำหรับ Farmer Market”
ล�ำพระเพลิง จ�ำกัด และศึกษา
ดูงาน ณ ไร่ปวริศ และ
บริษัท ฮาร์โมนี ไลฟ์ ฟาร์ม จ�ำกัด
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ค�ำปรึกษาเรื่อง “การจัดการระบบน�้ำ 29 - 30 มี.ค. 55 อาคารสุ ร พั ฒ น์ 1 เทคโนธานี
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง “การแปรรูปไก่เนื้อพันธุ์โคราช”
(ภายใต้โครงการแก้ไข ฟื้นฟู และบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
หลังน�้ำลด)

4

5

6

7

8

27 เม.ย. 55

11 ก.พ. 55

11 ก.พ. 55

22 ม.ค. 55

นักเรียนโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

นักเรียนโรงเรียนส้มป่อย

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ

เครือข่ายเกษตรกรของจังหวัดระยอง
และจังหวัดใกล้เคียง

กลุ่มเป้าหมาย

ส�ำนักงานสหกรณ์การเกษตร
ล�ำพระเพลิง อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม

สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ของสหกรณ์
กันทรวิชัย

เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

สมาชิกเกษตรของสหกรณ์การเกษตร
ล�ำพระเพลิง

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

โรงเรียนส้มป่อย อ.โนนดินแดง
จ.บุรีรัมย์

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

3

21 ม.ค. 55

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการท�ำระบบน�้ำหยดในโรงเรียน
ส�ำหรับโครงการอาหารกลางวันเพื่อน้อง

2

11 - 12 พ.ย. 54 ศูนย์การเรียนรู้ IRPC จ.ระยอง

วันด�ำเนินการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการจัดการระบบน�้ำเพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร

ชื่ อหลักสูตร

1

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ล�ำดับที่

งานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

22

28

28

20

25

20

30

69

4.25

4.50

4.50

4.75

4.75

4.15

4.10

4.16

จ�ำนวน
คะแนน
ผู เ้ ข้าอบรม (คน) ความพึงพอใจ
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ถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (ผักใบ)

ถ่ายทอกเทคโนโลยีเรื่องการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (ผักใบ)

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (การปลูกแตง
เทศ)

ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ค�ำปรึกษาเรื่อง “การจัดการระบบ
น�้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ผักและผลไม้เกษตรอินทรีย์”

ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ค�ำปรึกษาเรื่อง “การจัดการระบบน�้ำ 17 - 18 พ.ค. 55 อาคารสุ ร พั ฒ น์ 1 เทคโนธานี
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (การปลูกแตง 13 - 14 ก.ย. 55 อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี และ
เทศและผักใบ)
ฟาร์มมหาวิทยาลัย

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเรือ่ ง “การเลีย้ งและการจัดการไก่เนือ้ โคราช” 13 - 14 ก.ย. 55 ส�ำนั ก งานสหกรณ์ ก ารเกษตร
(ภายใต้โครงการแก้ไข ฟื้นฟู และบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
ล�ำพระเพลิ ง อ.กั น ทรวิ ชั ย
หลังน�้ำลด)
จ.มหาสารคาม

จัดอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษเบื้องต้นส�ำหรับการเตรียม
ความพร้อมสู่ AEC”

12

13

14

15

16

17

18

ส�ำนั ก งานสหกรณ์ ก ารเกษตร
ล�ำพระเพลิง จ�ำกัด อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา

อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี และ
ฟาร์มมหาวิทยาลัย

อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี และ
ฟาร์มมหาวิทยาลัย

อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี และ
ฟาร์มมหาวิทยาลัย

18 - 25 ก.ย. 55 ส�ำนั ก งานสหกรณ์ ก ารเกษตร
ล�ำพระเพลิง จ�ำกัด อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา

27 ส.ค. 55

19 ส.ค. 55

18 ส.ค. 55

8 ส.ค. 55

กรมสวัสดิการสังคม
เทศบาลเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

11

29 ก.ค. 55

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องความรู้เรื่องการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

อาคารสุ ร พั ฒ น์ 1 เทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สถานที่จัด

10

28 ก.ค. 55

วันด�ำเนินการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกพืช
โดยไม่ใช้ดิน

ชื่ อหลักสูตร

9

ล�ำดับที่

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์การเกษตรล�ำพระเพลิง

สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ของสหกรณ์
กันทรวิชัย

เกษตรและผู้สนใจทั่วไป

เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

สมาชิกเกษตรของสหกรณ์การเกษตร
ล�ำพระเพลิง

เกษตรและผู้สนใจทั่วไป

เกษตรและผู้สนใจทั่วไป

เกษตรและผู้สนใจทั่วไป

เกษตรและผู้สนใจทั่วไป

เกษตรและผู้สนใจทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย

18

19

44

19

38

8

25

39

31

20

4.16

4.18

4.13

4.70

4.11

4.56

4.29

4.46

4.20

4.51

จ�ำนวน
คะแนน
ผู เ้ ข้าอบรม (คน) ความพึงพอใจ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

24 ก.ย. 55

15 มี.ค. - 31
ส.ค. 55
14 ส.ค. 55

27 ก.ย. 55

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการแปรรูปเห็ดหลักสูตรที่ 2
(ภายใต้โครงการแก้ไข ฟื้นฟู และบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
หลังน�้ำลด)

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำให้ได้
มาตรฐานและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน
(ภายใต้โครงการแก้ไข ฟื้นฟู และบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
หลังน�้ำลด)

กิจกรรมพัฒนาเชื่อมโยงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงเชิงพาณิชย์
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปครบวงจร (National Food Valley)

ถ่ายทอดเทคโนโลยีน�้ำมันร�ำข้าวผสม CoQ10 ให้แก่คุณณัฐวุฒิ
เตชะวณิช โดย ผศ.ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์

อบรมสร้างอาชีพหลักสูตร “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อโคราช” 17 - 19 ส.ค. 55
7 - 9 ก.ย. 55

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการแปรรูปเห็ดหลักสูตรที่ 1
(ภายใต้โครงการแก้ไข ฟื้นฟู และบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
หลังน�้ำลด)

อบรมสร้างอาชีพหลักสูตร “การปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์”

ถ่ายทอดเทคโนโลยีดักแด้พร้อมรับประทานให้แก่คุณพัทธพงษ์
พงษ์เพชร โดยรศ.ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล

ประสานงานผู้ประกอบการเพื่อการอนุญาติใช้สิทธิ์สูตรสารเพิ่ม ปีงบประมาณ 55
ฟองเพื่อการผลิตคอนกรีตมวลเบาแบบ CLC

21

22

23

24

25

26

27

28

29 ก.ย. 55

22 ก.ย. 55

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หอประชุมที่ว่าการอ�ำเภอพิมาย
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงผู้สูงอายุ เทศบาล
ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี

ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงผู้สูงอายุ เทศบาล
ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี

ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด�ำริ ฯ
(คลองไผ่) อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

20

28 ก.ย. 55

ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ค�ำปรึกษาเรื่อง “การย้อมไหมด้วยสี
ธรรมชาติ”

สถานที่จัด

19

วันด�ำเนินการ

ชื่ อหลักสูตร

ล�ำดับที่

ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ

ผู้ประกอบการNational Food Valley

ผู้สนใจทั่วไป

ผู้สนใจทั่วไป

ผู้ประกอบการNational Food Valley

ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาของ อ.พิมาย

เกษตรกรของ อบต.ระแหง

เกษตรกรของ อบต.ระแหง

สมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม
อ�ำเภอปักธงชัย

กลุ่มเป้าหมาย

4

1

44

44

2

7

138

40

28

12

-

-

3.50

3.52

-

4.62

4.21

4.19

4.01

4.01

จ�ำนวน
คะแนน
ผู เ้ ข้าอบรม (คน) ความพึงพอใจ

เทคโนธานี
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ชื่ อโครงการ / ชื่ อหลักสูตร / ชื่ อเรื่อง / ชื่ อกิจกรรม
วันด�ำเนินการ

สถานที่จัด

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7 มิ.ย. 55

7 มิ.ย. 55

11 พ.ค. 55

10 พ.ค. 55

8 พ.ค. 55

8 มี.ค. 55

8 มี.ค. 55

5 เม.ย. 55

5 เม.ย. 55

9 ก.พ. 55

27 ม.ค. 55

6 ธ.ค. 54

17 พ.ย. 54

17 พ.ย. 54

20 ก.ย. 54

28 พ.ย. 54

14 พ.ย. 54

6 ต.ค. 54

19 ธ.ค. 54

1 ธ.ค. 54

นครราชสีมา

กรุงเทพฯ

เชียงราย

นครราชสีมา

นครราชสีมา

นครราชสีมา

ร้อยเอ็ด

นครราชสีมา

นครราชสีมา

บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

สมุทรสงคราม

หนองคาย

นครราชสีมา

อยุธยา

นครราชสีมา

นครราชสีมา

การให้คำ�ปรึกษาด้านเทคโนโลยี โดยผู้เชี่ยวชาญ (สำ�หรับกลุ่มผู้ประกอบการ, SMEs)

ล�ำดับที่

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ลัดดากรุ๊ป

บจก.Parich Fertilizer

คณะบุคคลสวนในเวียง

สหกรณ์โคนมขามทะเลสอ

หจก.สยามเคสหขนส่ง

บจก.สถานีรีไซเคิลวงษ์พานิชย์สูงเนิน

บจก.คลัสเตอร์ ต้นน�้ำทุ่งกุลาออแกนิกส์

ไร่องุ่นลัดดาวัลย์

สหกรณ์โคนมคุ้มเจริญ

โรงน�้ำตาลบุรีรัมย์ (ดินและปุ๋ย ครั้งที่ 2)

โรงน�้ำตาลบุรีรัมย์ (ดินและปุ๋ย)

โรงน�้ำตาลบุรีรัมย์ (Pakage)

บจก.ไฮเทคไบโอ คก.2

บจก.ไฮเทคไบโอ คก.1

บจก.เอเชียติก

บจก.อิบอมเบย์

บจก.ออร์แกนิคฟาร์ม

บจก.นาวิต้า

บจก.แดรี่โฮม

คณะบุคคลบ้านไร่ปวริศ

กลุ่มเป้าหมาย

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จ�ำนวน
คะแนน
ผู เ้ ข้าอบรม (คน) ความพึงพอใจ
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การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

ชื่ อโครงการ / ชื่ อหลักสูตร / ชื่ อเรื่อง / ชื่ อกิจกรรม

21

ล�ำดับที่

28 ส.ค. 55

20 ส.ค. 55

18 ส.ค. 55

18 ส.ค. 55

16 ส.ค. 55

27 ส.ค. 55

14 ส.ค. 55

14 ส.ค. 55

14 ส.ค. 55

10 ส.ค. 55

24 ก.ค. 55

18 ก.ค. 55

28 มิ.ย. 55

25 ก.ค. 55

17 ก.ค. 55

16 มิ.ย. 55

19 มิ.ย. 55

15 มิ.ย. 55

14 มิ.ย. 55

วันด�ำเนินการ

บุรีรัมย์

กำ�แพงเพชร

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

สกลนคร

นครราชสีมา

นครราชสีมา

นครราชสีมา

นครราชสีมา

กำ�แพงเพชร

ชัยภูมิ

กาญจนบุรี

ปราจีนบุรี

นครราชสีมา

ระยอง

สกลนคร

นครราชสีมา

กาญจนบุรี

สถานที่จัด

หจก.ไร่กิ่งทอง

1

1

1

บจก.Innovation management research
and development
บจก.อินเตอร์อโกรเทค

1

1

1

1

1

บจก.ภูธนอินโนเวชั่น

บจก.2 เอ็มอโกรเทค

สหกรณ์โคนม วาริชภูมิ จำ�กัด

สหกรณ์โคม สีคิ้ว จำ�กัด

สหกรณ์โคนม ไทยเดนมาร์ค - สูงเนิน จำ�กัด

1

1

บจก.Mountain Greek Golf Resort and
Residence
สหกรณ์โคนม ปักธงชัย จำ�กัด

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จ�ำนวน
คะแนน
ผู เ้ ข้าอบรม (คน) ความพึงพอใจ

บจก.อินเตอร์อโกรเทค (คก.3)

บจก.มิตรผลวิจัยและพัฒนา

บจก.ภูธน อินโนเวชั่น

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไม้เด็ด

บจก.พาณิชย์ แพคเก็จ

บจก.อีที ชลบุรี ขนส่ง

บจก.ซีเคม

บจก.โปรเจคฟิลด์ (คก.ใหม่)

บจก.ภูธนเกษตรอุตสาหกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

เทคโนธานี
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7 ธ.ค. 55
9 ธ.ค. 55
14 ธ.ค. 55
15 ธ.ค. 55
12 ม.ค. 55
13 ม.ค. 55
19 ม.ค. 55

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

ให้ค�ำปรึกษาในการเตรียมขยายก�ำลังการผลิตน�้ำจิ้มลูกชิ้น

ให้ค�ำปรึกษาและทดลองผลิตน�้ำจิ้มลูกชิ้น โดยใช้หม้อต้มขนาด
500 ลิตร

ค�ำปรึกษาในเรื่องการปรับปรุงรสชาติ การเก็บรักษาผลผลิต
ขั้นตอนการผลิต และบรรจุภัณฑ์ น�้ำมะเม่า

ลงพืน้ ทีว่ นิ จิ ฉัยกระบวนการผลิตเพือ่ การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
น�้ำมะรุม

ให้ค�ำปรึกษาเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์น�้ำมะเม่าสูตรโบราณ

ค�ำปรึกษาด้านการด�ำเนินธุรกิจแก่บริษัทมาสเตอร์ เอ็นเนอร์ยี่
จ�ำกัด ผลิตฉนวนครอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

ให้ค�ำปรึกษาผู้ประกอบการข้าวแตน Phutana เรื่องเครื่องตาก
ส�ำหรับตากข้าว

ให้ค�ำปรึกษาเรื่องการตลาด แก่ คุณนัทธมน อนงค์ไชย

ให้ค�ำปรึกษาแก่คณ
ุ วรกิจ เมืองไทย บริษทั Allzentech Co.,Ltd.
เรื่องการ การตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ให้ค�ำปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ และด้านการค้าปลีก

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

30 ม.ค. 55

19 - 20 ต.ค. 54

13 ต.ค. 54

22 ต.ค. 55

22 ต.ค. 55

22 ต.ค. 55

13 มิ.ย. 55

7 ส.ค. 55

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

41

7 ส.ค. 55

วันด�ำเนินการ

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค (iTAP-Prelim)

ชื่ อโครงการ / ชื่ อหลักสูตร / ชื่ อเรื่อง / ชื่ อกิจกรรม

40

ล�ำดับที่

ห้องประชุม SUTSP

ห้องประชุม SUTSP

ห้องประชุม SUTSP

อาคารวิชาการ มทส.

บริษัทมาสเตอร์
เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด

ห้องประชุม SUTSP

บริษัท เบ็ญจมินทร์
เฮลธ์ดริ้ง จ�ำกัด

อาคาร F10

อาคาร F10

อาคาร F10

ร้อยเอ็ด

นครราชสีมา

นครราชสีมา

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

บุรีรัมย์

สถานที่จัด

ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ

โรงงานผลิตขนมอบกรอบ

แปลงเกษตร อ.ครบุรี

สวนเกษตร ปากช่อง

หจก.โค้ช โคราช

บจก.มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและนํ้าตาล

บจก.ปุ๋ยตรากุญแจ

กลุ่มเป้าหมาย

7

1

2

1

1

2

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จ�ำนวน
คะแนน
ผู เ้ ข้าอบรม (คน) ความพึงพอใจ
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4 ก.ค. 55

ให้ค�ำปรึกษาด้านแนวทางการพัฒนาไอศครีมเมล่อนแก่
คุณนิตยา ธีระวงศ์

64

บริษทั คิวเอที สมาร์ทเทค จ�ำกัด พบ อาจารย์ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม

29 พ.ค. 55

ลงพื้นที่สถานประกอบการ Phutanaเพื่อติดตามความก้าวหน้า
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องตากแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดย
รศ.ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์

63

67

29 พ.ค. 55

ลงพื้นที่สถานประกอบการร้านดีสโนว์เพื่อติดตามความก้าวหน้า

62

บริษัท คิวเอที สมาร์ทเทค จ�ำกัด พบ รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม

25 พ.ค. 55

ลงพื้นที่สถานประกอบการ บจก.เบ็ญจมินทร์ เฮลธ์ ดริ้งค์
เพื่อติดตามความก้าวหน้า

61

66

14 พ.ค. 55

ให้ค�ำปรึกษาด้านการน�ำเทคโนโลยีเครื่องตากแห้งพลังงานแสง
อาทิตย์มาใช้ในการผลิต

60

ดร.มัลลิกา สังข์สนิท ผปก. พี่โก้

19 เม.ย. 55

ให้ค�ำปรึกษาด้านการท�ำธุรกิจ IT แก่ คุณวิเชียร โชติวัฒนา
ผู้ประกอบการธุรกิจ IT จากภายนอก

59

75

10 เม.ย. 55

ลงพืน้ ทีโ่ รงงานผลิตสาหร่ายแก้วตรา ธะนา บริษทั ธนาภัทร์ฟดู้ ส์ จ�ำกัด

58

28 ส.ค. 55

27 ส.ค. 55

มิ.ย. - ก.ค. 55

30 ม.ค. 55

2 เม.ย. 55

ให้ค�ำปรึกษาด้านการบริหารจัดการธุรกิจและการเริม่ ต้นธุรกิจ แก่
คุณสายพิณ พงษ์สมร

57

ให้ค�ำปรึกษาเรื่องการตลาด แก่ ผปก. 4 ราย คือ ธนิศร, แววมณี,
ศรันยพงศ์, เปรมจิตร

15 ก.พ. 55

ให้ค�ำปรึกษาเรือ่ งการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการออกแบบ
หม้อต้มน�้ำจิ้มแม่ยุพา

56

65

วันด�ำเนินการ

ชื่ อโครงการ / ชื่ อหลักสูตร / ชื่ อเรื่อง / ชื่ อกิจกรรม

ล�ำดับที่

เทคโนธานี

ส�ำนักอุทยาน
วิทยาศาสตร์ มทส.

ส�ำนักอุทยาน
วิทยาศาสตร์ มทส.

สถานประกอบการณ์
บ้านไร่ธีระวงศ์

สถานประกอบการ
Phutana

สถานประกอบการดีสโนว์

บริษัท เบ็ญจมินทร์
เฮลธ์ดริ้ง จ�ำกัด

อาคารวิชาการ 1 มทส.

ห้องประชุม SUTSP

บริษทั ธนาภัทร์ฟดู้ ส์ จ�ำกัด

ห้องประชุม SUTSP

ห้องประชุม SUTSP

สถานที่จัด

ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ

ผู้ประกอบการธุรกิจ IT
จากภายนอก

ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ

ผู้ประกอบการNational Food Valley

ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ

กลุ่มเป้าหมาย

1

1

1

4

1

1

1

2

1

1

2

1

1

4.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

-

-

-

-

-

-

-

จ�ำนวน
คะแนน
ผู เ้ ข้าอบรม (คน) ความพึงพอใจ

เทคโนธานี
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ชื่ อโครงการ / ชื่ อหลักสูตร /
ชื่ อเรื่อง / ชื่ อกิจกรรม

การดำ�เนินโครงการ iTAP

การดำ�เนินโครงการ iTAP

การดำ�เนินโครงการ iTAP

การดำ�เนินโครงการ iTAP

การดำ�เนินโครงการ iTAP

การดำ�เนินโครงการ iTAP

การดำ�เนินโครงการ iTAP

การดำ�เนินโครงการ iTAP

การดำ�เนินโครงการ iTAP

การดำ�เนินโครงการ iTAP

การดำ�เนินโครงการ iTAP

การดำ�เนินโครงการ iTAP

การดำ�เนินโครงการ iTAP

การดำ�เนินโครงการ iTAP

การดำ�เนินโครงการ iTAP

การดำ�เนินโครงการ iTAP

การดำ�เนินโครงการ iTAP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 ส.ค. 55

1 มิ.ย. 55

1 พ.ค. 55

1 ส.ค. 55

1 ส.ค. 55

-

-

30 ก.ค. 55 -

1 ส.ค. 55

1 ส.ค. 55

1 ก.ย. 55

1 ก.ย. 55

- 30 ก.ย. 56

- 31 มี.ค. 56

- 30 ก.ย. 56

- 30 ก.ย. 56

14 ส.ค. 55 -

4 ก.ย. 55

4 ก.ย. 55

1 ก.ย. 55

1 ก.ย. 55

1 ก.ย. 55

1 ก.ย. 55

25 มิ.ย. 55 -

25 มิ.ย. 55 -

13 ก.ค. 55 -

15 ส.ค. 55 - 14 ส.ค. 55

29 ส.ค. 55 - 25 ส.ค. 55

28 มิ.ย. 55 - 25 มิ.ย. 56

14 ส.ค. 55 -

25 มิ.ย. 55 -

13 มิ.ย. 55 -

1 มิ.ย. 55

วันด�ำเนินการ

การให้คำ�ปรึกษาเชิงลึก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ล�ำดับที่

กาญจนบุรี

บุรีรัมย์

กำ�แพงเพชร

บุรีรัมย์

นครราชสีมา

สกลนคร

นครราชสีมา

นครราชสีมา

นครราชสีมา

นครราชสีมา

กรุงเทพฯ

ปราจีนบุรี

นครราชสีมา

ชลบุรี

กาญจนบุรี

นครราชสีมา

นครราชสีมา

สถานที่จัด

1
1

บจก.Innovation management research and
development

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

5.00

5.00

จ�ำนวน
คะแนน
ผู ้เข้าอบรม (คน) ความพึงพอใจ

บจก.ปุ๋ยตรากุญแจ

บจก.อินเตอร์อโกรเทค

บจก.มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและนํ้าตาล

สหกรณ์โคม สีคิ้ว จำ�กัด

สหกรณ์โคนม วาริชภูมิ จำ�กัด

สหกรณ์โคนม ไทยเดนมาร์ค - สูงเนิน จำ�กัด

สหกรณ์โคนม ปักธงชัย จำ�กัด

บจก.Wholesome Three International

บจก.ธนาภัทรฟู้ดส์ โปรดักส์

หจก.ฟู้ด เอ็นเตอร์ไพรส์

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไม้เด็ด

บจก.พาณิชย์ แพคเก็จ

บจก.อีที ชลบุรี ขนส่ง

บจก.ภูธนเกษตรอุตสาหกรรม

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ลัดดากรุ๊ป

หจก.สยามเคสหขนส่ง

กลุ่มเป้าหมาย
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ให้ค�ำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา

การยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ให้ค�ำปรึกษาด้านเทคโนโลยี

2

3

4

โครงการศึกษาความปลอดภัยของยาน�ำ้ อารียเ์ อีย๊ ะบ๊อและทบทวน
วรรณกรรมสมุนไพรออกฤทธิ์ในการกระตุ้นการท�ำงานของมดลูก

พิธลี งนามความร่วมมือ ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ระหว่าง มทส. และกรมทรัพย์สินทางปัญญา

2

3

การรับสมัครและคัดเลือกสมาชิก Student Entrepreneur Club

ร่วมหารือเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการโรงงานต้นแบบ
อุตสาหกรรมการเกษตร ระยะที่ 1

ต้อนรับผู้ประกอบการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์และบรรยายถึง
บทบาท หน้าที่ และการให้บริการของ SUTSP

1

2

3

งานประชาสัมพันธ์ / การเผยแพร่ข้อมูล

พิ ธี ล งนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ การจั ด ตั้ ง และด�ำเนิ น
งานเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และการให้ บ ริ ก ารแก่ ภ าคอุ ต สาหกรรม ร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1

การพัฒนา / การปรับแปลง / การวิจัยต่อยอด

ให้ค�ำปรึกษาทางด้านธุรกิจเบื้องต้น จากเจ้าหน้าที่ SUTBI

1

การให้ค�ำปรึกษาด้านเทคโนโลยี (เบื้องต้น)

ล�ำดับที่

ชื่ อโครงการ / ชื่ อหลักสูตร /
ชื่ อเรื่อง / ชื่ อกิจกรรม

						

11 ต.ค. 54

5 ต.ค. 54

1 ต.ค. 54 - 31 มี.ค. 55

20 ต.ค. 54

1 ก.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56

2 ก.พ. 55

9, 15, 16 ต.ค. 55

1 ต.ค. 54 - 31 ก.ย. 55

1 ต.ค. 54 - 31 ก.ย. 55

1 ต.ค. 54 - 31 มี.ค. 55

วันด�ำเนินการ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษา

ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจและ
บุคคลทั่วไป

นักศึกษา บุคลากร
คณาจารย์ และนักวิจัย

ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจและ
บุคคลทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย

ห้องประชุม SUTSP

อาคาร F10 มทส.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ส�ำนักงานหน่วยประสานงาน
ส่วนหน้า มทส. - กทม.

นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ

อาจารย์ นักวิจัย

สมาชิกชมรมนักศึกษาผู้
ประกอบการ SEC-SUTBI

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาน�้ำ
อารีย์เอี๊ยะบ๊อ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กทม.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สถานที่จัด

3

2

102

30

1

6

32

158

97

จ�ำนวน
ผู ้เข้าอบรม
(คน)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คะแนน
ความพึงพอใจ

เทคโนธานี
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จัดประชุม “การจัดท�ำข้อเสนอโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ระยะที่ 2”

จัดประชุมคณะท�ำงานจัดท�ำร่างการก่อตั้งโครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2554

จัดงาน Way to Success “เส้นทางสูค่ วามส�ำเร็จด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี”

จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายในงาน “หอการค้าแฟร์
และเทศการอาหารย่าง ณ โคราช ครั้งที่ 6”

ต้อนรับคณะดูงานจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

จัดกิจกรรมชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการไปศึกษาดูงานเตรียม
ความพร้อมสู่ AEC ณ สปป.ลาว

จัด “ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหาความต้องการของภาค
เอกชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
ที่มีต่ออุทยานวิทยาศาสตร์ฯ (Focus Group)”

ต้อนรับคณะดูงานจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

จัดประชุม Incubatee ประจ�ำปี 2555 พร้อมการเลี้ยงสังสรรค์

จัดนิทรรศการในงาน SUT JOB FAIR 2012

ร่วมประชุมหารือความร่วมมือการด�ำเนินงานศูนย์เครือข่ายธุรกิจ
Biz Club จ.นครราชสีมา

ร่วมหารือผู้มีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ชื่ อโครงการ / ชื่ อหลักสูตร /
ชื่ อเรื่อง / ชื่ อกิจกรรม

4

ล�ำดับที่

4 ก.พ. 55

3 ก.พ. 55

3 ก.พ. 55

19 ม.ค. 55

21 พ.ย. 54

8 ธ.ค. 54

3 - 5 ธ.ค. 54

2 พ.ค. 54

25 - 29 พ.ย. 54

23 พ.ย. 54

8 พ.ย. 54

27 - 29 ต.ค. 54

วันด�ำเนินการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ส�ำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า

อาคารเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา

ห้อง 310 อาคารสุรพัฒน์ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แพลททินั่มซิตี้ บ้านเกาะ

โรงแรมสีมาธานี

อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี

ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่

สถานที่จัด

Steak Holder

เครือข่ายธุรกิจ biz club

นักศึกษาแลผู้สนใจทั่วไป

ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ

คณะท�ำงานศูนย์บ่มเพาะ
ม.ทักษิณ

สภาอุตสาหกรรม
และภาคเอกชน

นักศึกษาชมรมนักศึกษา
ผู้ประกอบการ

ผู้บริหารและนักเรียน
โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า

ผู้สนใจทั่วไป

นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ

อาจารย์ นักวิจัย มทส.

ภากเอกชน และ Science
Park

กลุ่มเป้าหมาย
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ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร “การประเมินศักยภาพอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จ. นครราชสีมา”

จัดนิทรรศการในงาน Thai BISPA 2012

จัดนิทรรศการในงานมหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

ร่วมการประชุมโฟกัสกรุ๊ปพร้อมผู้เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ ร่วมกับ
ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

จัดกิจกรรมเจ้าสัวน้อยรุ่นที่ 6

จั ด นิ ท รรศการแสดงผลงานวิ จั ย เพื่ อ เอกชนของมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารีในงาน SMEs Road Map เปิดแนวรุกบุก AEC

จัดนิทรรศการในงานแถลง 31 นโยบายรัฐและเปิดตัวกองทุน
ตั้งตัวได้

จัดนิทรรศการงาน 22 ปี กับการเป็นมหาวิทยาลัยคู่เคียงสังคม

จัดงาน “เปิดตัว Tenant” ของส�ำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส.
เพือ่ เดินหน้าขับเคลือ่ นงานวิจยั “ตูแ้ ดงอัจฉริยะ” สูเ่ ชิงพาณิชย์รว่ ม
กับบริษัท แฟซิลิตี้ แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด

“จัดกิจกรรมการบรรยายเพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการ
เป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ IDEA Maker “

จัดนิทรรศการ “กองทุนตัง้ ตัวได้ สร้างนักธุรกิจ สร้างเศรษฐกิจชาติ”

ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น (JICA) เข้าหารือและเยี่ยมชม
หน่วยงาน เพื่อพัฒนากิจกรรมภายใต้กลไก RISMEP

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

ชื่ อโครงการ / ชื่ อหลักสูตร /
ชื่ อเรื่อง / ชื่ อกิจกรรม

16

ล�ำดับที่

20 ก.ย. 55

23 ส.ค. 55

17 ส.ค. 55

27 ก.ค. 55

13 - 15 ก.ค. 55

5 - 6 ก.ย. 55

25 - 26 เม.ย. 55

1 ม.ค. - 31 มี.ค. 55

29 มี.ค. 55

28 - 29 ก.พ. 55

15 - 16 ก.พ. 55

17 ก.พ. 55

วันด�ำเนินการ

ห้องประชุม SUTSP

อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

อาคารเรียนรวม มทส.

อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี

เดอะมอลล์นครราชสีมา

อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
นครราชสีมา

โรงแรมสุรสัมมนาคาร มทส.

โรงแรมอโนมา กทม.

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 6

สถานที่จัด

ผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น (JICA)

นักศึกษา
ผู้สนใจประกอบธุรกิจ

นักศึกษา
ผู้สนใจประกอบธุรกิจ

นักธุรกิจ นักลงทุน

ผู้สนใจทั่วไป

นักศึกษา
ผู้สนใจประกอบธุรกิจ

นักธุรกิจ นักลงทุน

สมาชิกชมรมนักศึกษา
ผู้ประกอบการ

นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ

ผู้สนใจทั่วไป

นัธุรกิจ นักลงทุน

นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ

กลุ่มเป้าหมาย

5

2000

22

20

300

500

200

82

30

1000

1000

15

จ�ำนวน
ผู ้เข้าอบรม
(คน)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คะแนน
ความพึงพอใจ

เทคโนธานี

148

รายงานประจำ�ปี 2555

จัดกิจกรรมและนิทรรศการในงาน WAY TO SUCCESS

ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ Technology Catalog vol.1 และ vol.
1.5 และบัตรอวยพรปีใหม่ 2555

จัดกิจกรรมและนิทรรศการในงาน Technomart and
Innomart 2011

จัดแสดงนิทรรศการ Always Thai Software

จัดนิทรรศการในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 7

จัดแสดงนิทรรศการงาน Thailand Research Expo 2012

ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน NSTDA Investors’ day 2012

ร่วมจัดนิทรรศการงาน NSTDA Investors’ day 2012

ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยทักษิณ

ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต้อนรับคณะดูงานจาก สวทน.

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

ชื่ อโครงการ / ชื่ อหลักสูตร /
ชื่ อเรื่อง / ชื่ อกิจกรรม

28

ล�ำดับที่

20 ส.ค. 55

20 มี.ค. 55

22 พ.ย. 54

20 ก.ย. 55

10 ก.ย. 55

24 - 28 ส.ค. 55

22 ส.ค. 55

28 - 29 ก.พ. 55

5 - 13 ม.ค. 55

สิ้นปี 54

23 พ.ย. 54

วันด�ำเนินการ
ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ
ทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวน
ชั่นฮอลล์ เซนทรัลเวิล์ด กทม.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กทม.

ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวน
ชั่นฮอลล์ กทม.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เมืองทองธานี

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา

เอกชน

เอกชน

เอกชน และผู้สนใจทั่วไป

นักศึกษา บุคลากร
คณาจารย์ และนักวิจัย

เอกชน

เอกชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ประกอบการ และหน่วยงาน
ที่ติดต่อประสานงาน

โรงแรมสีมาธานี จ.นม.

สถานที่จัด

9,704
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ทำ�เนียบผู้บริหารและบุคลากร

150

เทคโนธานี

รายงานประจำ�ปี

• คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
• ผู้บริหารและบุคลากร

>>TECHNOPOLIS
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คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
ประธาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
ศ.ดร.ประสาท สืบค้า

รองประธาน

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา

รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์

คณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก

นายทศพล ตันติวงษ์
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เทคโนธานี

รายงานประจำ�ปี

นายเลื่อน กฤษณกรี

ดร.มาลี สุวรรณอัตถ์

นายสนั่น อังอุบลกุล

นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ

คณะกรรมการภายใน
คณบดีส�ำนักวิชา

คณบดีส�ำนักวิชา

คณบดีส�ำนักวิชา

คณบดีส�ำนักวิชา

ผศ.ดร.พรศิริ จงกล
(ผู้แทน)

ผศ.ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์

อ.ดร.พีรศักดิ์ สิริโยธิน

อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
(ผู้แทน)

ผู ้อ�ำนวยการ

ผู ้อ�ำนวยการ

ผู ้อ�ำนวยการ

ผู ้อ�ำนวยการ

ผศ.ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร

วิศวกรรมศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร

เทคโนโลยีสังคม

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ศูนย์นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา

อ.ดร.ณรงค์ อัครพัฒนากูล

รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา

อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร

วิทยาศาสตร์

ศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ

กรรมการและเลขานุการ
ผู ้อ�ำนวยการเทคโนธานี

รักษาการแทนผู ้อ�ำนวยการเทคโนธานี

ผศ.ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร
1 ตุลาคม 2549 - 31 มกราคม 2555

รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์
1 กุมภาพันธ์ 2555 - 21 กุมภาพันธ์ 2556
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ทำ�เนียบผูบ้ ริหารและบุคลากร
ผูบ้ ริหาร
รักษาการแทนผูอ้ �ำ นวยการเทคโนธานี
รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา

รักษาการแทนรองผูอ้ �ำ นวยการเทคโนธานี
อ.ดร.มัลลิกา สังข์สนิท

ผู ้แทนฝ่ ายบริหารระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
นพคุณ กสานติกุล
หัวหน้าส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการ เทคโนธานี
ผู้แทนฝ่ายบริหาร QMR
หัวหน้างานระบบบริหารคุณภาพ

รวิวรรณ กลับมาอนุรักษ์
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เทคโนธานี
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ปาริชาติ ศิริธรปัญญา

กลุ่มอุทยานการเรียนรู้สิรินธร

ฉวีวรรณ นันท์ธนะวานิช
หัวหน้ากลุ่มอุทยานการเรียนรู้สิรินธร

ระพีพร ศรีภักดี

โครงการอุ ทยานผีเสื้อ

อ.ดร.รุจ มรกต
หัวหน้าโครงการ

เหิรพักตร สุจิรา

ปัทมา บุญทิพย์

วิชชุดา อุยดอน

โครงการเมืองจราจรจ�ำลอง

รศ.ดร.วัฒนวงค์ รัตนวราห
หัวหน้าโครงการ

นราธิป อยู่ส�ำแดงกิจ

พรทิพย์ โสภาคะยัง

โครงการ อพ.สธ. - มทส.

ผศ.ดร.หนูเดือน เมืองแสน
หัวหน้าโครงการ

ชญาน์นัทช์ สิริสิทธิกุล
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กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์

อ.ดร.มัลลิกา สังข์สนิท
หัวหน้ากลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส.

สำ�นักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ.ดร.มัลลิกา สังข์สนิท
ผู้จัดการส�ำนักงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์ มทส.

จิระวดี รัตนกร

ภัทราภรณ์ รัตนา

สุรจิต ภูมิคง

ภานุ ศรัณยคุปต์

ชธัญ ณัฐธัญญกุล

มาลินี แซ่ตั้ง

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ.ดร.มัลลิกา สังข์สนิท
ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ มทส.
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สุกัญญา เนาวรัตนาวนิช

แมนรัตน์ คงสุข

กุลศิริ มานะยิ่ง

อภิสรา วิเชียร

สำ�นักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ.ดร.มัลลิกา สังข์สนิท
ผู้จัดการส�ำนักงานจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา มทส.

ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล ปิยมาศ มหาบุญญานนท์

ภคภรณ์ สิงห์วชิระวรกุล

ปรีชญา รัตนานุสรณ์

วรางคณา ไพศาลธรรม

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (iTAP)

ผศ.ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย
หัวหน้าโครงการ

ณภัทรธมนต์ ภูวศิษฎ์เบญจภา

กาญจนา ข้าวเบา

ศิริวรรณ ณะวงษ์

เอกขัย บุญรสศักดิ์

สุธีรพรรณ กองร้อย

วนิดา ค้างกลาง

อรสา นาจ�ำเริญ

ล�ำดวน ศรีมาน
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โครงการหน่วยบริการทางห้องปฎิบัติการ

ศรีสุดา แก้วคุ้มภัย
หัวหน้าโครงการ
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สุจิตรา จอกกระโทก

ยูถิกา สร้อยระย้า

สุชาดา อุดมพร

รุ่งอรุณ เจริญศักดิ์

ชุติมณฑน์ ชูพุดซา

อธิศ อัครปรีดี

กิตติมา ส�ำเภานนท์

สมบูรณ์ นกพรมพะเนา

กลุ่มบริการวิชาการ

อนัญญา เทพบุตร
หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ

หน่วยบริการอบรมสัมมนา

ศัลยพงษ์ วงค์สมบูรณ์

ปณิตา สมัตถภาพงศ์

ณัฐพิราภณณ์ คล้ายสมมุติ

วสุธา ค�ำกุ้ม

ขวัญตา วงษ์สามารถ

พรพิรุณ มาตา

ณัฐนิตย์ ป่วนปาน

นันท์นภัส รักษ์วิเชียร
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หน่วยบริการงานแปลและล่าม

อ.ดร.ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์
หัวหน้าโครงการ

พรทิพย์ เชื่อมชัยตระกูล

ณิกษ์ชาพร เบ็ญจคุ้ม

หน่วยบริการค่ายเยาวชน

ปรีชา นาหัวนิน

สุวิชา ปวีณาภรณ์
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ขวัญตา วรสุมันต์

ทิตยา กอบัว

กลุ่มโครงการพิเศษ

ไพรัตน์ ฤทธิ์ประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มโครงการพิเศษ

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.มาลี ตั้งสถิตย์กุลชัย
หัวหน้าโครงการ

ป.ไกรแก้ว นพรัตน์

พิมพ์ปภัทร์ สุดประเสริฐ

สุปรีชา ค�ำลาย

อาณาจักร พลตระกรรม

สุพัตรา รมกระโทก

โครงการศูนย์วิจัยมันสำ�ปะหลังและผลิตภัณฑ์

อ.ดร. อัศจรรย์ สุขธ�ำรง
หัวหน้าโครงการ

ดร. ล�ำไพร ศรีธรรมมา พิญศุกาญจน์ ตัณฑวรรธนะ สุภาวดี ส่งศรีโรจน์

ณัฐพงษ์ วิสูตรศักดิ์
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กลุ่มสนับสนุนการบริหารงานกลาง

อรวรรณ จรุงจิตอภินันท์
หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนการบริหารงานกลาง

งานอำ�นวยการ

สุวิรภา เกิดสุข

วราภรณ์ วิริยะไชยวงศ์

จิราภา วิจักษณ์ประเสริฐ

งานแผนงบประมาณ

นภัทร วันทาพิริยากร

อรอุมา บุญอาจ

งานการเงินบัญชี

เกณิกา ยมสมิต
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สุชาดา ขับผักแว่น

นภาพร บ.ป.สูงเนิน

งานพัสดุและซ่อมบำ�รุง

มาลัย บุญมาแย้ม

บัญฑิตา กองแก้ว

กิตติภูมิ งามวงศ์

ประเสริฐ บ.ป.สูงเนิน

งานบุคคล

มณฑิรา วรรณกลาง

สุภากาญจน์ ศรีโพธิ์
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การติดต่อขอรับบริการ
กลุม่ อุทยานการเรียนรูส้ ริ นิ ธร :

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทักษะทางด้านการด�ำรงชีวิต บูรณาการ วิทย์ คณิต อังกฤษ
		 เว็บไซต์ http://technopolis.sut.ac.th
			 www.facebook.com/SutLearningPark
		
โทร. 0-4422-4819
โทรสาร 0-4422-4814
โครงการอุทยานผีเสือ้ : ให้บริการเยีย่ มชมนิทรรศการแมลงและจัดกิจกรรมความรูเ้ กีย่ วกับแมลงและผีเสือ้ ทัง้ ภายในและภายนอกสถานที่
		 เว็บไซต์ http://technopolis.sut.ac.th
			 www.facebook.com/SutLearningPark
		
โทร. 0-4422-4850
โทรสาร 0-4422-4814
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี : ร่วมสนองโครงการ
		 ในพระราชด�ำริฯ ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
		 เว็บไซต์ http://technopolis.sut.ac.th
			 www.facebook.com/SutLearningPark
		
โทร. 0-4422-4879
โทรสาร 0-4422-4814
โครงการเมืองจราจรจ�ำลอง : ให้บริการเยี่ยมชมนิทรรศการและจัดอบรมเกี่ยวกับความรู้กฎจราจร ทั้งภายในและภายนอกสถานที่
		 เว็บไซต์ http://technopolis.sut.ac.th
			 www.facebook.com/SutLearningPark
			 โทร.0-4422-4968
โทรสาร 0-4422-4814
ห้องไทยศึกษานิทัศน์ : ให้บริการเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามวิถีชาวบ้าน
		 เว็บไซต์ http://soctech.sut.ac.th/tsac
		
โทร. 0-4422-4856
กลุม่ อุ ทยานวิทยาศาสตร์ :

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
		 เว็บไซต์ www.sp.sut.ac.th
			 www.facebook.com/sutsciencepark
		
โทร. 0-4422-4823, 4818
โทรสาร 0-4422-4823, 4818 ต่อ 105
งานอาคารสถานที่ : งานบริหารพื้นที่ งานสถานที่
		 โทร. 0-4422-4813
โทรสาร 0-4422-4814
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม
		 เว็บไซต์ www.sp.sut.ac.th/ubi
			 www.facebook.com/sutbi
		
โทร. 0-4422-4823, 4818
โทรสาร 0-4422-4823, 4818 ต่อ 105
ส�ำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
		 เว็บไซต์ www.sp.sut.ac.th/ipmo
		 www.facebook.com/sutsciencepark
		
โทร. 0-4422-4825
โทรสาร 0-4422-4823, 4818 ต่อ 105
หน่วยประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม
1) งานประสานความร่วมมืออุตสาหกรรม
		 เว็บไซต์ www.sp.sut.ac.th
		
โทร. 0-4422-4825
โทรสาร 0-4422-4823, 4818 ต่อ 105
		 2) โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP)
		 เว็บไซต์ http://technopolis.sut.ac.th/itap
			 www.facebook.com/itapsut
		
โทร. 0-4422-4921, 4947
โทรสาร 0-4422-4814
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		 3) งานคลีนิกเทคโนโลยี
		 เว็บไซต์ www.clinictech.most.go.th
			 www.facebook.com/clinictech
		
โทร. 0-4422-4820
โทรสาร
		 4) หน่วยบริการทรัพย์สินทางปัญญา
		 เว็บไซต์ www.sp.sut.ac.th/ipmo
			 www.facebook.com/sutsciencepark
		
โทร. 0-4422-4825
โทรสาร
หน่วยบริการทางเทคนิคและโรงงานต้นแบบ
		 เว็บไซต์ www.sp.sut.ac.th
		
โทร. 0-4422-4921, 4947
โทรสาร
หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ
		 เว็บไซต์ www.sp.sut.ac.th
		
โทร. 0-4422-3113, 3114, 3188
โทรสาร

0-4422-4814

0-4422-4823, 4818 ต่อ 105
0-4422-4814
0-4422-3313, 3260

กลุม่ บริการวิชาการ :

หน่วยอบรมสัมมนาและบริการวิชาการชุมชน : จัดประชุม/สัมมนา/อบรม และประสานความร่วมมือทางวิชาการ/ศูนย์สอบ TOEIC/
บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
		 เว็บไซต์ http://technopolis.sut.ac.th
		
โทร. 0-4422-4810, 4821
โทรสาร 0-4422-4814
หน่วยบริการค่ายเยาวชน : จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ค่ายพัฒนาศักยภาพ ค่ายโอลิมปิกวิชาการ
		 เว็บไซต์ http://technopolis.sut.ac.th
		
โทร. 0-4422-4817, 4819, 4824
โทรสาร 0-4422-4814
หน่วยบริการงานแปลและล่าม : บริการแปลเอกสารภาษาต่าง ๆ และบริการล่าม
		 เว็บไซต์ http://technopolis.sut.ac.th
		
โทร. 0-4422-4840
โทรสาร 0-4422-4814
กลุม่ โครงการพิเศษ :
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ : มุ่งพัฒนานักเรียนในโครงการฯ ให้มีศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
		 ตามนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ
		 เว็บไซต์ http://technopolis.sut.ac.th/sus/
			 www.facebook.com/scius.sut
		
โทร. 0-4422-4837, 4290
โทรสาร 0-4422-4814
โครงการศูนย์วิจัยมันส�ำปะหลังและผลิตภัณฑ์: บริการวิจัย ให้ค�ำปรึกษา ข้อมูลข่าวสาร
		 เว็บไซต์ http://web.sut.ac.th/cassava 		
		
โทร. 0-4422-4840, 4290
โทรสาร 0-4422-4814
ระบบริหารคุณภาพเทคโนธานี :
		 เว็บไซต์ http://technopolis.sut.ac.th 		
		
โทร. 0-4422-4905
โทรสาร 0-4422-4814
กลุม่ สนับสนุนการบริหารงานกลาง :
		 เว็บไซต์ http://technopolis.sut.ac.th
งานอ�ำนวยการ : งานเลขานุการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์
		 โทร. 0-4422-4811, 4813, 4822
โทรสาร 0-4422-4814
งานแผนงบประมาณ : งานวางแผน งานงบประมาณ
		 โทร. 0-4422-4816
โทรสาร 0-4422-4814
งานการเงินบัญชี : งานบัญชี งานการเงินรับ งานการเงินจ่าย 		
		 โทร. 0-4422-4826
โทรสาร 0-4422-4814
งานพัสดุ : งานจัดจ้าง งานจัดซื้อ 		
		 โทร. 0-4422-4812
โทรสาร 0-4422-4814
งานบุคคล : งานพัฒนาบุคลากร งานเงินเดือนสวัสดิการ 		
		 โทร. 0-4422-4816
โทรสาร 0-4422-4814
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