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เทคโนธานีมงุ่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรมที่สมบูรณ์แบบมีความเป็นเลิศ
ในการบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสังคม

2

เทคโนธานี

รายงานประจำ�ปี 2556

จ
ิ
ก
ธ
น
ั
พ
เทคโนธานี
มีบทบาทและภารกิจหลัก
3 ประการ ดังนี้
1. เป็ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ เ พื่ อ สั ง คมที่ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
กำ�ลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะกลุม่ เยาวชน
และกลุ่มการผลิตเพื่อให้มีความสามารถในการเลือกรับการ
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ให้ความสำ�คัญกับการสร้างความเข้าใจในกระบวนการคิด
แก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนโดยทั่วไป
2. ประสานงานการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไปสู่ภาคการผลิตให้มีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม

3. เป็นศูนย์กลางการใช้บริการวิชาการ ให้คำ�ปรึกษาแก่
ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาศักยภาพ
ขององค์กรชุมชนและท้องถิ่น ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการใช้วทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยี เพือ่ เพิม่ ผลผลิตและ
ยกระดับองค์กรชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
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แผนกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนธานี
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559)
การจัดทำ�แผนกลยุทธ์เพือ่ พัฒนาองค์กร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) นี้ ดำ�เนินการ
โดยการมีสว่ นร่วมของผูบ้ ริหาร บุคลากร จากทุกฝ่าย / โครงการของเทคโนธานีในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม วิเคราะห์ยุทธศาสตร์มาตรการ แนวทาง เพื่อให้สอดคล้อง สนับสนุน ต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) และ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
วิสัยทัศน์โดยถูกกำ�หนดไว้ว่า “เทคโนธานีเป็นนิคมวิจัยของภูมิภาค” (Research Park
for the Region) มีเป้าประสงค์หรือประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ พัฒนา : เทคโนธานีเป็น
นิคมวิจัยที่ได้รับการยอมรับในภูมิภาค สร้างผู้ประกอบการใหม่ และยกระดับเทคโนโลยีให้กับ
SMEs, ประโยชน์รว่ ม : สร้างประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทางปัญญาร่วมกัน, จัดการความรู้ : รูค้ วาม
ต้องการของชุมชน ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร ชุมชน ประสานที่ปรึกษาให้กับหน่วยงาน
ต่าง ๆ และมีการบริการทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคมในภูมิภาค, เกื้อกูล : เทคโนธานีเป็นอุทยานการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์
ที่ดีกับชุมชน และสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ของครูและนักเรียน, เข้มแข็ง :
มีระบบบริหารคุณภาพรวมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเต็มตามศักยภาพ, และเพียบพร้อม :
เทคโนธานีเป็นต้นแบบชุมชนวิจัยที่สมบูรณ์ (ภูมิภาค หมายถึง ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง และภูมิภาคอาเซียน) โดยมีการดำ�เนินงานภายใต้กรอบพันธกิจหลัก
2 ประการ คือ (1) ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้ประเทศไทย
พึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น (2) ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชน
และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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การที่เทคโนธานีจะเป็น “นิคมวิจัยของภูมิภาค” ตามวิสัยทัศน์ได้ เทคโนธานีต้อง
สามารถเป็น “อุทยานวิทยาศาสตร์ชั้นนำ�ระดับภูมิภาค” (โดยใช้กลยุทธ์ “พัฒนา” และ
“ประโยชน์ร่วม” เป็นตัวขับเคลื่อน) เป็น “คลังสมองของภูมิภาค” (โดยใช้กลยุทธ์ “จัดการ
ความรู้” เป็นตัวขับเคลื่อน) และเป็น “แหล่งเรียนรู้ของสังคม” (โดยใช้กลยุทธ์ “เกื้อกูล” เป็น
ตัวขับเคลื่อน) ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทั้ง 3 ประการนี้จะเป็นไปได้ เทคโนธานีต้องมี “ระบบบริหาร
คุณภาพมาตรฐานสากล” (โดยใช้กลุยทุ ธ์ “เข้มแข็ง” เป็นตัวขับเคลือ่ น) นอกจากนีผ้ ลสัมฤทธิ์
ทัง้ หลายจะเกิดขึน้ ไม่ได้เลยถ้าไม่สามารถทำ�ให้เทคโนธานี “เป็นชุมชนวิจยั ทีน่ า่ อยู่ น่าทำ�งาน”
(โดยใช้กลยุทธ์ “เพียบพร้อม” เป็นตัวขับเคลื่อน) ซึ่งจะต้องดำ�เนินการตามภารกิจหลัก
4 ประการ ดังนี้
1. พัฒนากำ�ลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
		 ในการพัฒนาประเทศ เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ให้บริการวิชาการแก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาศักยภาพของ
		 บุคคล ชุมชน และท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถในการใช้
		 เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต
3. ปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ภาคการผลิตมีขีดความสามารถ
		 ในการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีได้มากขึ้น
4. การพัฒนาเทคโนธานีให้เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์
โดยมีคา่ นิยมยึดหลักการดำ�เนินงานให้ลลุ ว่ งและประสบความสำ�เร็จได้ดงั นี้ รวมพลังให้
บริการประสานความร่วมมือ รับผิดชอบต่อสังคม ประชาคมมีสว่ นร่วม และคุณภาพคูค่ ณ
ุ ธรรม
เทคโนธานี
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สารจาก

ประธานคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี

ขอแสดงความชื่ น ชมกั บ ผลงาน
และความสำ�เร็จของเทคโนธานีที่เกิดขึ้น
ในรอบปีงบประมาณ 2556 ดังปรากฏ
ในรายงานประจำ � ปี นี้ ความมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะ
เป็ น อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละนวั ต กรรม
ที่สมบูรณ์มีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายได้
มากขึ้นตามลำ�ดับ จากการปรับโครงสร้าง
การบริหารงานใหม่ของเทคโนธานี เพื่อ
รองรั บ การบริ ก ารวิ ช าการเชิ ง รุ ก ทำ � ให้
เทคโนธานี ในฐานะหน่วยวิสาหกิจหนึ่ง
ของมหาวิ ท ยาลั ย เกิ ด ความพร้ อ มและ
ความเข้ ม แข็ ง ในด้ า นต่ า ง ๆ มากยิ่ ง ขึ้ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันโครงการ
NORTHESTERN FOODVALLEY
จนได้รบั การพัฒนาเป็นโครงการระดับประเทศ
ตลอดจนการร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
WORLD TAPIOCA CONFERRENCE 2013
หรือการประชุมสัมมนามันสำ�ปะหลังโลก
2556 ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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สุ ร นารี จั ง หวั ด นครราชสี ม า ซึ่ ง เป็ น
เมืองหลวงของมันสำ�ปะหลังของประเทศไทย
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ผลดำ � เนิ น งาน
ตามแผนปฏิบัติการ 2556 พบว่าภารกิจ
ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายทั้งด้านบริการ
วิชาการแก่สังคม การปรับแปลงถ่ายทอด
เทคโนโลยี บรรลุตามแผนปฏิบัติการและ
สร้างชื่อเสียงในด้านการเป็นมหาวิทยาลัย
คูเ่ คียงสังคม ให้แก่มหาวิทยาลัยได้อย่างเป็น
รูปธรรม
ขอขอบพระคุ ณ คณะกรรมการ
บริหารเทคโนธานี คณาจารย์ บุคลากรและ
ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ให้การ
สนับสนุน เข้าร่วมทำ�งานกับเทคโนธานีใน
ลักษณะต่าง ๆ ขอขอบพระคุณหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนทีใ่ ห้ความไว้วางใจ ให้การ
สนับสนุนโดยใช้บริการที่ปรึกษาโครงการ
ต่าง ๆ จากเทคโนธานี และส่งบุคลากรเข้า

ร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ และเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของเทคโนธานี ด้วยดี
เสมอมา
ท้ายสุดนี้ขอเป็นกำ�ลังใจสนับสนุน
การทำ � งานของผู้ บ ริ ห าร บุ ค ลากรของ
เทคโนธานี เพือ่ พัฒนางานสร้างสรรค์กจิ กรรม
และบริการที่เป็นประโยชน์ ตรงกับความ
ต้ อ งการของประชาชน ชุ ม ชน องค์ ก ร
ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในระดับท้องถิ่น
ภูมิภาคและระดับชาติมากยิ่งขึ้นต่อไป นำ�
ไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ - สังคมของ
ประเทศที่ยั่งยืนในที่สุด

(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า)
ประธานคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ถ้อยแถลง

ผู้อำ�นวยการเทคโนธานี

รายงานประจำ�ปี 2556 เทคโนธานี
ฉบั บ นี้ จั ด ทำ � ขึ้ น เพื่ อ เผยแพร่ ผ ลการ
ดำ�เนินงานตามภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี คือ การบริการ
วิชาการแก่สังคม การปรับแปลงถ่ายทอด
และพั ฒ นาเทคโนโลยี และดำ � เนิ น งาน
สนับสนุนกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของมหาวิทยาลัย ตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยคูเ่ คียงสังคม โดยกลุม่ เป้าหมาย
ผูร้ บั บริการมีตง้ั แต่ระดับนักเรียน นักศึกษา
ครู อาจารย์ ผูป้ ระกอบการใหม่ ผูป้ ระกอบการ
ในภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
ย่อม องค์กรของรัฐและเอกชน กลุม่ เกษตร
ตลอดจนประชาชนทัว่ ไป
ในรอบปีงบประมาณ 2556 เป็นช่วง
ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการทดลองใช้โครงสร้างบริหาร
เทคโนธานีใหม่ ทีค่ �ำ นึงถึงการบรรลุวสิ ยั ทัศน์
อย่างมีประสิทธิภาพและคำ�นึงถึงบทบาท
พันธกิจ ซึง่ จะเพิม่ สูงขึน้ และปรับเปลีย่ นไปใน

เชิงรุกมากขึน้ ส่งเสริมการบูรณาการภายใน
กลุ่มงาน และเชื่อมโยงภารกิจภายนอก
กลุ่ม งานให้ ส อดคล้ อ งกั น มี ก ารบริ ห าร
จัดการแบบเบ็ดเสร็จ (One Step Service)
มี ก ารปรั บ ลดขั้น ตอนการบริ ห ารจั ด การ
ด้านการเงิน ซึง่ จะเกิดความคล่องตัวในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริการ
วิชาการของคณาจารย์ในแต่ละสำ�นักวิชาให้
เกิดประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
แม้วา่ งบประมาณทีไ่ ด้สนับสนุนจาก
ภาครัฐมีแนวโน้มลดลง แต่ในขณะเดียวกัน
คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย มีการ
สั่งสมประสบการณ์ และองค์ความรู้มาก
ขึน้ ทำ�ให้เทคโนธานีสามารถยืนหยัดได้ดว้ ย
ฐานองค์ความรู้ต่าง ๆ จะเห็นได้จากการ
เติบโตของผลงานวิจยั และนวัตกรรมทีเ่ ป็น
ที่ยอมรับของสังคม ทำ�ให้การนำ�ทรัพย์สิน
ทางปัญญาไปใช้เพือ่ ช่วยเหลือภาคการผลิต
ให้มศี กั ยภาพในการแข่งขันได้ เทคโนธานีมี

ความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าให้บริการวิชาการ
แก่สังคม โดยผลักดันให้ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมของ มทส. ไปสูส่ งั คมมากยิง่ ขึน้
ขอขอบพระคุ ณ คณะกรรมการ
บริหารเทคโนธานี คณาจารย์บคุ ลากร และ
ผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุน และ
ร่ ว มปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ กั บ เทคโนธานี และ
ขอขอบพระคุณหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ทีใ่ ห้ความไว้วางใจเทคโนธานีอย่างดีเสมอมา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา)
ผู้อำ�นวยการเทคโนธานี
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ภาพหอสุรนภา สือ่ ถึงความโดดเด่นด้านงานสถาปัตยกรรม
รวมถึงสิง่ ก่อสร้างทีค่ นทัว่ ไปรูจ้ กั ตัวแบบจะใช้เส้นทีเ่ น้น
ความสำ�คัญของหอสุรนภา
ตัวย่อ SUT และ มทส. มาจากคำ�ว่า Suranaree University
of Technology / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ดอกปี บ 3 ดอก แทนการไหลเข้ า มาร่ ว มกิ จ กรรม
ในหน่ ว ยงานเทคโนธานี ได้ แ ก่ บุ ค ลากรใน มทส.
ภาครัฐ และภาคเอกชน
วงกลม 5 วง แทนฝ่ายต่าง ๆ ของเทคโนธานี ที่มีความ
สามัคคีร่วมกันทำ�งาน

สัญลักษณ์
สัญลักษณ์ประจำ�เทคโนธานีประกอบด้วย
หอสุ ร นภา ภายในจะมี ตั ว ย่ อ SUT และ มทส.
ส่วนด้านซ้ายจะมีดอกปีบ 3 ดอก ด้านล่างจะมีวงกลม
5 วง และใต้รปู หอสุรนภาจะมีตวั อักษรคำ�ว่าเทคโนธานี
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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เทคโนธานี
เทคโนธานี

รายงานประจำ
รายงานประจำ��ปีปี 2556
2556

ภูมิหลังเทคโนธานี
ม

หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
สุ ร นารี ได้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
จากสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนิน
ท ร ง เ ปิ ด ก ลุ่ ม อ า ค า ร เ ท ค โ น ธ า นี
(Technopolis) ในวันพุธที่ 29 มีนาคม
2538 ประกอบด้วยอาคารจำ�นวน 9 หลัง
พื้นที่รวม 45,000 ตารางเมตร บนพื้นที่
600 ไร่

ปี พ.ศ. 2543

ปี พ.ศ. 2551 - 2554
ได้โอนย้ายสหกิจศึกษาและพัฒนา
มีการแบ่งส่วนงานเป็น 3 ฝ่าย 9 โครงการ
อาชีพจากฝ่ายวิชาการมาเป็นงาน
โดยได้ มีก ารปรั บ เพิ่ม โครงการภายใต้
ส่วนหนึ่งของเทคโนธานี และปรับ
โครงสร้ า งบริ ห ารงานเทคโนธานี อีก
โครงสร้างจาก 5 ฝ่าย เป็น 3 ฝ่าย คือ
5 โครงการ ได้แก่ โครงการศูนย์วิจัย
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริการ
มันสำ�ปะหลังและผลิตภัณฑ์ โครงการหน่วย
วิชาการ และฝ่ายปรับแปลงและ
บริการงานแปลและล่าม โครงการหน่วย
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในปีเดียวกัน
บริการทางห้องปฏิบตั กิ าร โครงการห้องเรียน
เทคโนธานีได้รับรองระบบคุณภาพ
วิทยาศาสตร์ และโครงการเมืองจราจร
แผนการจั ด ตั้ ง เทคโนธานี ISO 9002 จากบริ ษั ท SGS
จำ�ลอง และในปี พ.ศ. 2552 ได้เปลีย่ นชือ่
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของแผนการจั ด ตั้ ง (Thailand) Ltd.
ของโครงการหน่ ว ยบ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ
มหาวิทยาลัย ในช่วงแรกก่อนทีจ่ ะพัฒนา ปี พ.ศ. 2546
เป็น โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
ให้เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับโครงสร้างของเทคโนธานีเป็น
ที่ ส มบู ร ณ์ รั ฐ บาลได้ กำ � หนดที่ จ ะใช้ 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป ฝ่าย
ปี พ.ศ. 2555 - 2556
บริเวณเทคโนธานีเป็นสถานที่จัดงาน บริการวิชาการฝ่ายปรับแปลงและ
ในรอบปี ง บประมาณ 2556 เป็ น ช่ ว ง
แสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลกในปี ถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝ่ายโครงการ
ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการทดลองใช้ โ ครงสร้ า ง
2538 (WorldTech’95 Thailand) ซึง่ เป็น
พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
บริ ห ารเทคโนธานี ใ หม่ ที่ คำ � นึ ง ถึ ง การ
การแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ระดับชาติ เป็นผลให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ และฝ่ า ยโครงการกิ จ กรรมและ บรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โครงการพิเศษ ย้ายโครงการสหกิจ และคำ�นึงถึงบทบาทพันธกิจ ซึ่งจะเพิ่ม
รู้จักอย่างกว้างขวาง
ศึกษาและพัฒนาอาชีพไปสังกัดฝ่าย สู ง ขึ้ น และปรั บ เปลี่ ย นไปในเชิ ง รุ ก
“เทคโนธานีมหี น้าทีเ่ ป็นหน่วยงาน วิชาการ
มากขึ้ น ส่ ง เสริ ม การบู ร ณาการภายใน
กลางของมหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเท่า
กลุ่ ม งาน และเชื่ อ มโยงภารกิ จ ภายนอก
ปี
พ.ศ.
2547
สำ � นั ก วิ ช า ศู น ย์ แ ละสถาบั น ของ
กลุ่ ม งานให้ ส อดคล้ อ งกั น มี ก ารบริ ห าร
มหาวิ ท ยาลั ย ดำ � เนิ น ภารกิ จ ด้ า น เทคโนธานีได้รบั การรับรองการปรับ จัดการแบบเบ็ดเสร็จ (One Step Service)
การบริการวิชาการแก่สังคม และด้าน ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002 มี ก ารปรั บ ลดขั้ น ตอนการบริ ห ารจั ด การ
การปรั บ แปลงถ่ า ยทอดเทคโนโลยี เป็น ISO 9001 : 2000 จากบริษัท ด้านการเงิน เป็นต้น ซึง่ จะเกิดความคล่องตัว
ที่เหมาะสม รายละเอียดตามข้อกำ�หนด SGS (Thailand) Ltd.
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริการ
มทส. ว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง เทคโนธานี
วิชาการของคณาจารย์ในแต่ละสำ�นักวิชา
พ.ศ. 2539 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน ปี พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2539 โดยแบ่งส่วนงานออกเป็น ได้ ป รั บ โครงสร้ า งการบริ ห ารของ ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”
6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายธุรการ สถานฟูมฟัก เทคโนธานี เป็น 3 ฝ่าย 4 โครงการ
เทคโนโลยี สถานนวัตกรรม สถานส่งเสริม คือ ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป ฝ่ายบริการ
เทคโนโลยี ฝ่ายจัดแสดงเทคโนโลยี และ วิชาการ ฝ่ายปรับแปลง และถ่ายทอด
เทคโนโลยี โครงการอุทยานผีเสื้อ
ฝ่ายบริการวิชาการ”
โครงการหน่ ว ยบ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ
ปี พ.ศ. 2541
(SUT-UBI) โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
เทคโนธานี ไ ด้ แ บ่ ง ส่ ว นงานออกเป็ น ของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) และ
7 ฝ่าย ซึ่งมี 6 ฝ่ายเดิม และได้เพิ่ม โครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน
สุรสัมนาคารเป็นฝ่ายที่ 7
เทคโนธานี
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การบริหารและ

ทรัพยากรดำ�เนินงาน

>> TECHNOPOLIS

>
>
>
>
>

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

เทคโนธานี
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โครงสร้างการจัดองค์กร

สำ�นักงาน
อุทยานการเรียนรู้
สิรินธร
หน่วยบริหารจัดการอุทยาน
การเรียนรู้สิรินธร

หน่วยประสานความร่วมมือ
อุตสาหกรรม

หน่วยบริการอุทยานการเรียนรู้
สิรินธร

หน่วยบริการห้องปฏิบัติการ

หน่วยบริการอาคารการเรียนรู้
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สำ�นักงาน
อุทยาน
วิทยาศาสตร์
และนวัตกรรม

เทคโนธานี
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หน่วยบริการทรัพย์สินทางปัญญา

สำ�นักงาน
บริการ
วิชาการและ
โครงการพิเศษ
หน่วยบริการอบรมสัมมนา
หน่วยประสานงานโครงการพิเศษ
หน่วยบริการวิชาการสู่ชุมชน
หน่วยบริการสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์

มทส.

คณะกรรมการ
บริหาร
เทคโนธานี

เทคโนธานี

คณะกรรมการ
บริหารคุณภาพ :
ผู ้แทนฝ่ ายบริหาร
QMR

สำ�นักงาน
การคลังและ
งบประมาณ

งานบริหารงบประมาณ
- งานงบประมาณ
งานการเงิน บัญชี
- งานการเงินรับ
- งานการเงินจ่าย
- งานตรวจจ่าย
- งานบัญชี
งานพัสดุ
- งานจัดซื้อ
- งานจัดจ้าง
- งานคลังพัสดุ

สำ�นักงาน
ผู้อำ�นวยการ
เทคโนธานี

งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานโครงสร้างและบุคลากร
- งานจัดประชุม
งานบริหารจัดการสำ�นักงาน
- งานสารบรรณ
- งานเลขานุการ
- งานทรัพยามนุษย์
งานบริหารจัดการสถานที่
- งานบริหารพื้นที่สุรพัฒน์ 1
- งานบริหารพื้นที่สุรพัฒน์ 2
งานบริหารระบบคุณภาพ
- คุณภาพมาตรฐาน ISO
- ประกันคุณภาพการศึกษา
- การบริหารความเสี่ยง
- การจัดการความรู้
- กิจกรรม 5 ส
เทคโนธานี
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รายงานงบการเงินประจ�ำปี
งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
แสดงฐานะทางการเงิน โดยมีสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินและส่วนของทุน 83.66 ล้านบาท

สินทรัพย์ 83.66

หนี้สินและส่วนของทุน 83.66
หนี้สินหมุนเวียน
25.25

สินทรัพย์หมุนเวียน
33.76

หน่วย : ล้านบาท

ส่วนของทุน
19.64

30%
24%
46%

40%
60%

หนี้สินอื่น
38.77

สินทรัพย์ถาวร
49.90

งบรายได้ ค่าใช้จ่ายส�ำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
แสดงผลการดำ�เนินงานในรอบปี มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย 96,106.98 บาท
ประกอบด้วยรายได้ทั้งสิ้น 75.40 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 75.31 ล้านบาท

รายได้ 75.40

ค่าใช้จ่าย 75.31

รายได้เงินวิสาหกิจ
64.80

ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน
47.80

86%
14%
รายได้เงินอุดหนุน
10.60
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63%
30%
3%
4%

หน่วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
21.58

ค่าเสื่อมราคา
2.80
ค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภค
3.13

บุคลากร

จำ�นวนบุคลากร

จำ�แนกตามสถานภาพและวุฒิการศึกษา
สถานภาพพนักงาน

วุ ฒิการศึกษา

รวม

ต�่ำกว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

พนักงานสายวิชาการ

-

-

-

5

5

พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารทั่วไป

-

9

4

1

14

5

35

5

-

45

1

17

-

-

18

6

61

9

6

82

พนักงานของมหาวิทยาลัย

พนักงานประจ�ำเทคโนธานี
ลูกจ้างชั่ วคราวรายเดือน
รวมทั้งสิ้น
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

เทคโนธานี
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ผลงานดีเด่นของบุคลากรและของหน่วยงาน
ผลงานดีเด่นด้านกีฬาของบุคลากร
การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 32 “บางแสนเกมส์” ระหว่างวันที่ 1 - 8
พฤษภาคม 2556 ณ จังหวัดชลบุรี
ประเภทกี
ประเภทกีฬ
ฬาา

ล�ำดับที่

ชื่ อ-สกุล

เหรียญ

จ�ำนวน

1

นางฉวีวรรณ นันท์ธนะวานิช

ทอง

1

ลีลาศ Latin American Class D จังหวะ Cha Cha Cha และ
Rumba รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป

ทอง

1

ลีลาศ Latin American Class D จังหวะ Cha Cha Cha และ
Rumba รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป

ทอง

1

เงิน
ทองแดง

1
1

ลีลาศ Standard Single Dance จังหวะ Viennese Waltz
รุ่นทั่วไป
ลีลาศ Standard Single Dance จังหวะ Waltz รุ่นทั่วไป
ลีลาศ Latin American Single Dance จังหวะ Samba
รุ่นทั่วไป

2

นางขวัญตา วรสุมันต์

3

นายเอกชัย บุญรสศักดิ์

ทอง
ทอง
ทองแดง

1
1
1

แอโรบิก ทีมผสม อายุไม่เกิน 35 ปี
ลีลาศ จังหวะ ตะลุง รุ่นไม่จ�ำกัดอายุ
ลีลาศ Standard Single Dance จังหวะ Viennese Waltz
รุ่นทั่วไป

4

นางสาวระพีพร ศรีภักดี

ทอง
เงิน

1
1

ลีลาศ จังหวะ ตะลุง รุ่นไม่จ�ำกัดอายุ
หมากกระดาน ประเภทหมากฮอส ทีมหญิง 2 คน

5

นางสาวขวัญตา วงศ์สามารถ

ทอง
เงิน
ทองแดง

1
1
1

แอโรบิก ทีมผสม อายุไม่เกิน 35 ปี
ลีลาศ จังหวะ ตะลุงรุ่นไม่จ�ำกัดอายุ
ลีลาศ Standard Single Dance จังหวะ Viennese Waltz
รุ่นทั่วไป

6

นางสาวยูถิกา สร้อยระย้า

ทอง
ทองแดง

1
1

หมากกระดาน ประเภทหมากฮอส ทีมหญิง 2 คน
หมากรุกไทย

7

นางสาวกาญจนา ข้าวเบา

ทอง

1

หมากรุกไทย ประเภทหมากฮอส

8

นางสาวทิตยา กอบัว

ทอง

1

หมากรุกไทย ประเภทหมากฮอส

9

นางสาวกุลศิริ มานะยิ่ง

ทอง
เงิน

1
1

หมากกระดาน ประเภทหมากฮอส
หมากกระดาน ประเภทหมากฮอส ทีมหญิง 2 คน

10

นางสาวอภิสรา วิเชียร

เงิน

1

หมากกระดาน ประเภทหมากฮอส ทีมหญิง 2 คน
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ระบบบริหารคุณภาพ เทคโนธานี
(ISO, QA, RM, KM และ 5ส)

ความเป็นมา :

การเข้าสู่ระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO เทคโนธานี
ในปี พ.ศ. 2542 ศาสตราจารย์
ดร.วิ จิ ต ร ศรี ส อ้ า น อธิ ก ารบดี
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ใ น
ขณะนั้น ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของ
การน�ำระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO
9002 : 1994 มาใช้ในการบริหารงาน
เทคโนธานี เนือ่ งจากเห็นว่า เทคโนธานี
เป็นหน่วยงานวิสาหกิจต้องหารายได้
เลี้ ย งตั ว เอง น่ า จะเป็ น หน่ ว ยงาน
น�ำร่ อ งในการเข้ า สู ่ ร ะบบคุ ณ ภาพ
มาตรฐาน ISO เพือ่ ให้ระบบการท�ำงาน
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
สูงสุด ซึง่ เป็นกระบวนการในการสร้าง
ความมั่นใจต่อผู้มาใช้บริการอันจะส่ง
ผลให้หน่วยงานมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
จึงได้มอบนโยบายให้ ผู้อ�ำนวยการ
เทคโนธานี (ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์
ดร. โชคชัย วนภู) และรองผูอ้ �ำนวยการ
เทคโนธานี (อาจารย์ ดร.วุฒิด่านกิตติกลุ )
ในขณะนั้น ด�ำเนินการโครงการระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO เทคโนธานี
ซึง่ ในช่วงเวลานัน้ โครงการสหกิจศึกษา
และพั ฒ นาอาชี พ อยู ่ ใ นสั ง กั ด ของ
เทคโนธานี จึ ง ได้ เข้ า ร่ ว มโครงการ
ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ด้วย

ระบบบริหารคุณภาพเทคโนธานี

ระบบคุณภาพมาตรฐาน

ระบบบริหารคุณภาพ ประกอบด้วย
5 ระบบ ได้แก่ ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001
: 2008 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
ระบบบริหารความเสีย่ ง (RM) ระบบการจัดการ
ความรู้ (KM) และระบบการดำ�เนินกิจกรรม
5ส (5S) ซึ่งอยู่ภายใต้การดำ�เนินงานของงาน
ระบบบริหารคุณภาพ (Quality management
system : QMS)

(ISO : International Organization
for Standardization)

ดั ง นั้ น ในช่ ว งกลางปี พ.ศ. 2542
เทคโนธานีจึงได้เริ่มด�ำเนินการโครงการระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 : 1994 ซึ่งมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามข้ อ ก�ำหนดที่ เ น้ น คุ ณ ภาพ
“การให้บริการ” ปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่ง
ที่ท�ำให้องค์กรประสบความส�ำเร็จทางธุรกิจ
ก็คือ “คุณภาพ” ของสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็น
ระดับของคุณลักษณะเฉพาะ ทีแ่ ฝงอยูใ่ นสินค้า
หรื อ บริ ก าร ที่ ส ามารถตอบสนองต่ อ ความ
ต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้า องค์กรใดก็ตามหากสามารถผลิต
สินค้า หรือให้บริการที่มีคุณภาพสอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้า และมีความมุ่งมั่น
ที่จะท�ำให้มีคุณภาพเหนือความคาดหวังของ
ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นหน่วยงานที่
มีคุณภาพ และสามารถด�ำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
แต่ “คุณภาพ” ที่กล่าวนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดย
บังเอิญ จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัย ความพยายาม
มุ่งมั่นเอาใจใส่ของผู้บริหาร และการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร ที่จะน�ำ
เอาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์มาประยุกต์
ใช้ เพือ่ สร้างคุณภาพให้เกิดขึน้ ในทุก ๆ ขัน้ ตอน
ในการผลิตหรือการให้บริการ และจากความ
มุ ่ ง มั่ น ของผู ้ บ ริ ห าร และความร่ ว มมื อ ของ
พนักงานเทคโนธานีทุกคน จึงท�ำให้ได้รับการ
รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 : 1994
เป็นครัง้ แรก เมือ่ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
จากบริษัท SGS (Thailand) จ�ำกัด

ปี พ.ศ. 2547 ได้มีการปรับ
เปลี่ยนผู้บริหารเทคโนธานีตามวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งงานบริหาร ซึ่งใน
ขณะนั้ น ผู ้ อ�ำนวยการเทคโนธานี
(ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อนั น ท์
อุ ่ น ศิ วิ ไ ลย์ ) และรองผู ้ อ�ำนวยการ
เทคโนธานี (อาจารย์ ดร.ราเชนทร์
โกศัลวิตร) ได้ยึดหลักการปฏิบัติงาน
ตามระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ ISO
และได้ รั ก ษาระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ
จึ ง ท�ำให้ เ ทคโนธานี ได้ รั บ การ
รั บ รองระบบคุ ณ ภาพมาตรฐาน
ISO 9001 : 2000 เป็ น ครั้ ง ที่ 2
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
จากบริษัท SGS (Thailand) จ�ำกัด
และได้รับการรับรองระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ต่อเนือ่ ง
เป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2550 เช่นเดิม โดย ISO 9001 :
2000 มีวัตถุประสงค์ตามข้อก�ำหนด
เน้ น ให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ พนั ก งานใน
องค์กรมากขึ้น โดยมีการสร้างขวัญ
และก�ำลังใจ ความมีเสถียรภาพในการ
จ้างงาน และการสร้างความพึงพอใจ
ในการท�ำงานให้พนักงาน เห็นความ
ส�ำคั ญ ในการสนั บ สนุ น เครื่ อ งมื อ
อุ ป กรณ์ สิ่ ง อ�ำนวยความสะดวกที่
จ�ำเป็นในการปฏิบตั งิ านให้แก่พนักงาน
เทคโนธานี

รายงานประจำ�ปี 2556
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มือ่ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
(ค.ศ. 2008) องค์ ก ารระหว่ า ง
ประเทศว่ า ด้ ว ยการมาตรฐาน (ISO
: International Organization for
Standardization) ประกาศปรับเปลีย่ น
เป็น ISO 9001 : 2008 ซึ่งทุกองค์กร
ที่ เข้ า ระบบคุ ณ ภาพมาตรฐาน ISO
ต้ อ งท�ำการปรั บ เปลี่ ย นยกระดั บ
(Upgrade)ตามข้อก�ำหนดใหม่ของ ISO
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2553 ประกอบกับ Certificate
ISO 9001 : 2000 ของเทคโนธานี
จะหมดอายุ ก ารรั บ รองในวั น ที่ 10
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
ผู ้ อ�ำ น ว ย ก า ร เ ท ค โ น ธ า นี
(ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. ฉั ต รชั ย
โชติษฐยางกูร) ในขณะนั้น ได้ยึดหลัก
การปฏิ บั ติ ง านตามระบบคุ ณ ภาพ
มาตรฐาน ISO และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะได้รกั ษา
ระบบบริหารคุณภาพไว้อย่างต่อเนื่อง
ดังนัน้ จึงได้ด�ำเนินการกระบวนการต่าง ๆ
ตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO เพื่อ
ด�ำรงรักษาระบบไว้ และเพือ่ ปรับเปลีย่ น
ยกระดับ (Upgrade) สู่ระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และ
ต่ อ อายุ ก ารรั บ รองรั ก ษาระบบไว้
จนในที่สุดเทคโนธานีได้รับการรับรอง
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
เป็นครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2553
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การดำ�เนินงาน :

ระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO เทคโนธานี
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ต้นปี พ.ศ. 2555 เทคโนธานีได้มกี าร
ปรับเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
และอยู ่ ร ะหว่ า งการขอปรั บ โครงสร้ า ง
การบริหารองค์กรใหม่ จึงได้ขอระงับการ
ด�ำเนินงานตามระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001 : 2008 ก่อนระยะหนึง่ คือ ตัง้ แต่
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555 – 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555 จากการประชุมคณะกรรมการ
บริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมการ
บริหารเทคโนธานียังเล็งเห็นความส�ำคัญ
การด�ำรงรักษาระบบคุณภาพไว้ จึงได้มี
มติให้เทคโนธานีด�ำเนินการระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO ต่ อ เนื่ อ งไว้ เ หมื อ นเดิ ม
ซึง่ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการเตรียมการกลับเข้า
สูร่ ะบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
ตามกระบวนการ เพือ่ รับการตรวจประเมิน
จากบริษัทที่ให้การรับรอง (Certify body)
เพื่อขอรักษาระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO
9001 : 2008 ในช่ ว งเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์
พ.ศ. 2556 ได้มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร
เทคโนธานีชดุ ใหม่อกี ครัง้ และได้มกี ารปรับ
เปลีย่ นโครงสร้างการบริหารงานเทคโนธานี
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การเตรียมเข้าสูร่ ะบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO : ปี 2556
เ ท ค โ น ธ า นี ไ ด ้ จั ด ท�ำ
โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
บริหารจัดการเทคโนธานี ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO โดยมี ร องอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ย
พัฒนา รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการ
เทคโนธานี (รองศาสตราจารย์
ดร. รังสรรค์ วงศ์สรรค์) เป็นแกนน�ำ
และได้ ท�ำการเปิ ด ตั ว (Kick of
ISO) เพื่อกลับเข้าสู่ระบบบริหาร
คุณภาพมาตรฐาน ISO อย่างเป็น
ทางการ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์
2556 นอกจากนี้ผู้แทนฝ่ายบริหาร
QMR ได้ด�ำเนินการเพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับระบบบริหารคุณภาพได้มี
การจัดท�ำ มีการน�ำไปใช้จริง และ
ด�ำรงไว้ จึงได้จดั ท�ำแผนการด�ำเนิน
กิ จ กรรมระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ
ISO เทคโนธานี ปี ง บประมาณ
2556 - 2557 และประกาศใช้อย่าง
เป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน
2556 เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบ
และเตรียมตัวเข้าสู่ระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO ต่อไป

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
(QA : Quality Assurance)
ความเป็นมา :

การประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี
เทคโนธานีเริ่มดำ�เนินการจัดทำ�ประกันคุณภาพการศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 - 2555 รวมระยะเวลาได้ 6 ปี ซึ่งสรุปผล
การตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (ระดับหน่วยงาน) ดังผลสรุปในภาพรวมตามตารางต่อไปนี้
ปี พ.ศ.

จ�ำนวน
องค์ประกอบคุณภาพ

สกอ.

สมศ.

2550
2551
2552
2553
2554
2555

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

15
16
15
9
9
9

3
4
3

ผลการประเมิน :
การประกันคุณภาพการศึกษา
เทคโนธานี ปีการศึกษา 2555

ตัวบ่งชี้
มทส.

4
4
4
5
5

ทธ.

รวม

2
2
1
1

15
20
21
18
19
18

ระดับ

ผลคะแนน /
เต็ม

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

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

ในปีการศึกษา 2555 (พฤษภาคม 2555 – เมษายน 2556) เทคโนธานี
ได้ดำ�เนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบคุณภาพทั้งหมด 7 ด้าน
18 ตัวบ่งชี้ จากการรับตรวจประเมินเมือ่ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) มีผลการประเมินในภาพรวมของ
หน่วยงานอยูใ่ นระดับดีมาก ผลคะแนน 4.72 เมือ่ พิจารณาเป็นรายตัวบ่งชีท้ งั้ 18 ตัวบ่งชี้
ปรากฏว่า มี 14 ตัวบ่งชี้ ที่มีระดับดีมาก มี 3 ตัวบ่งชี้ ที่มีระดับดี และ 1 ตัวบ่งชี้ มีระดับ
พอใช้ เมื่อจำ�แนกตามองค์ประกอบคุณภาพสรุปผลประเมินดังตารางต่อไปนี้

องค์ประกอบคุณภาพ

ผลการประเมิน
ระดับ

คะแนน

องค์ประกอบที่ 1

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด�ำเนินการ

ดีมาก

5

องค์ประกอบที่ 5

การบริการทางวิชาการแก่สังคม

ดีมาก

5

องค์ประกอบที่ 7

การบริหารและการจัดการ

ดีมาก

4.75

องค์ประกอบที่ 8

การเงินและงบประมาณ

ดีมาก

5

องค์ประกอบที่ 9

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ดี

4

องค์ประกอบที่ 11

การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

ดี

4.50

องค์ประกอบที่ 12

การบริการจัดการตามภารกิจหลัก

ดีมาก

5
เทคโนธานี
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จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเทคโนธานี ปีการศึกษา 2555 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน)
ได้ให้ขอ้ เสนอแนะในภาพรวม และชีใ้ ห้เห็นจุดเด่นพร้อมแนวทางเสริม ตลอดจนข้อเสนอแนะเพิม่ เติมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การดำ�เนินงาน
ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และส่งผลดีต่อการจัดทำ�ประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานอีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อเสนอแนะ :
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
1. การเขียนรายงาน โดยเฉพาะการตรวจสอบข้อมูลการอ้างอิงหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ให้มคี วามชัดเจนถูกต้องครบถ้วนมากขึน้
2. ควรบูรณาการยุทธศาสตร์ของ 3 หน่วยงานที่เป็นฟันเฟืองหลักทางด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการถ่ายทอด
		 เทคโนโลยี

จุดเด่น และแนวทางเสริม : เฉพาะเทคโนธานี
จุดเด่น
1. มีระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ที่ได้รับการ
รั บ รองจากหน่ ว ยงานภายนอกมี ค วามยื ด หยุ ่ น และมี
พลวัตรของหน่วยงาน ซึง่ สร้างโอกาสและศักยภาพในการ
ท�ำภารกิจได้หลากหลาย
2. เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ที่มีกระบวนการประกันคุณภาพ
ที่ดี นอกเหนือจากการประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน
ยังได้รับ ISO 9001 : 2008
3. มีการจัดท�ำเทคโนโลยี catalog โดยจ�ำแนกประเภท
เทคโนโลยี กลั่นกรองสถานะความพร้อมเพื่อถ่ายทอดไป
สู่การใช้งานเชิงพาณิชย์ และเผยแพร่อย่างเป็นรูปธรรม
เป็นการเพิ่มโอกาสในการใช้ประโยชน์ในการลงทุนของ
การวิจัย

แนวทางเสริม
• หน่วยงานควรทบทวนการก�ำหนดวิสยั ทัศน์ และเรือ่ งทีม่ งุ่ เน้น
(Focus) ให้ เ หมาะสมกั บ ขอบเขตของพั น ธกิ จ หลั ก และ
โครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป
• ควรจัดท�ำ Road Map ของพัฒนาการและเป้าหมายระยะยาว
ให้ชัดเจน
• ควรก�ำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และนักวิจัย
มีส่วนร่วมในการให้บริการผ่านเทคโนธานีเพิ่มขึ้น
• ควรมีการประเมินความส�ำเร็จและติดตามผลของการถ่ายทอด
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : เฉพาะเทคโนธานี
1. ควรด�ำเนินการในลักษณะของ Initiative Mode ให้ชัดเจน เช่น การ spin off การตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนหรือการมีบุคลากร
ฝ่ายการตลาดเชิงรุก การบ่มเพาะและสร้าง start up จากงานวิจยั การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรเพือ่ ตัง้ เป็นธุรกิจ เช่น ไก่เนือ้
พันธุ์โคราช โควากิว เป็นต้น
2. ตัวบ่งชี้ 12.1 การก�ำหนดตัวชี้วัดการปฏิบตั งิ านตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ควรเพิ่มเติมตัวชี้วัดในระดับผลลัพธ์
ที่นอกเหนือจากตัวชี้วัดเชิงปริมาณของผลผลิต เช่น ความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม การยกระดับนวัตกรรมของภูมิภาค เป็นต้น
3. การเขียนรายงาน โดยเฉพาะการตรวจสอบข้อมูล การอ้างอิงหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ควรให้มีความชัดเจน ถูกต้องครบถ้วนมากขึ้น
4. ควรบูรณาการยุทธศาสตร์ของ 3 หน่วยงาน (ศูนย์เครือ่ งมือฯ สถาบันวิจยั และพัฒนา เทคโนธานี) ทีเ่ ป็นฟันเฟืองหลักทางด้านการวิจยั
การบริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
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ระบบบริหารความเสี่ยง
(RM : Risk Management)
ความเป็นมา :

การบริหารความเสี่ยง
เทคโนธานี
เทคโนธานีเริม่ ดำ�เนิน
ระบบการควบคุ ม ภายใน
(Internal control) เมื่ อ
ปีงบประมาณ 2551 และเมื่อ
ปีงบประมาณ 2552 ได้พฒ
ั นา
มาเป็นระบบบริหารความเสีย่ ง
ซึ่ ง มี แ นวทางการดำ � เนิ น การ
ตามคูม่ อื การบริหารความเสีย่ ง
ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
สุรนารี ฉบับเดือนมิถนุ ายน 2552
โดยเทคโนธานีได้ดำ�เนินการ
ระบบบริ ห ารความเสี่ ย งให้
สอดรับตามนโยบายการบริหาร
ความเสี่ ย งของมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสรุ นารีอย่างต่อเนือ่ ง

ผลการดำ�เนินงาน :

การบริหารความเสี่ยงเทคโนธานี ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
ในปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ประกาศ
ใช้คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปรับปรุงครั้ง
ที่ 1) ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งได้จัดประเภทของความเสี่ยงในการระบุ
ความเสี่ ย งออกเป็ น 9 ประเภท ได้ แ ก่ ความเสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์ (Strategic
risks) ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพย์สิน (Financial and asset risks)
ความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ง าน (Operational risks) ความเสี่ ย งด้ า นชื่ อ เสี ย ง
(Image and reputation risks) ความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย
(Health and safety risks) ความเสีย่ งด้านบุคลากร (Staff risks) ความเสี่ยงด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Communication
Technology risks) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance risks) และ
ความเสี่ยงด้านอัตตาภิบาลและธรรมาภิบาล (Good governance risks)

เทคโนธานี โดยคณะทำ � งาน
บริ ห ารความเสี่ ย งเทคโนธานี ได้ มี ก าร
ประชุ ม เพื่ อ วิ เ คราะห์ ค่ า โอกาสของ
ความเสี่ ย ง และค่ า ผลกระทบในระดั บ
หน่วยงาน ตลอดจนมีการรายงานแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในและแผนบริหาร
ความเสี่ยงเป็นระยะ ๆ เพื่อนำ�เสนอคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
ตามกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งของ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี โดยใน
ปีงบประมาณ 2556 เทคโนธานีได้รายงาน
ผลการดำ�เนินงานตามแผนปรับปรุงการ
ควบคุมภายในเทคโนธานี ดังมีรายละเอียด
ตามตารางต่อไปนี้
เทคโนธานี

รายงานประจำ�ปี 2556
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ปั จจัยเสี่ยง /
สาเหตุความเสี่ยง

1. ด้านการเงินและทรัพย์สิน

ระดับ
ประเภท ความเสี่ยง
ที่เหลือ
F

1.1 ขาดการจั ด ท�ำแผน
กลยุทธ์ทางการเงินและงบ
ประมาณ

2. ด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัย

4.1 ขาดระเบียบรองรับการ
ปฏิบตั งิ านภารกิจหลักด้าน
ปรั บ แปลงฯ และบริ ก าร
วิชาการ

22

เทคโนธานี
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3

100 %

• ได้สง่ บุคลากร 3 คน เข้าอบรมสัมมนาความ
รูด้ า้ นการเงินและงบประมาณ ร่วมกับ มจธ.
มีการจัดตั้งคณะท�ำงาน และประชุมหารือ
เป็นประจ�ำทุกเดือนกับทุกกลุ่มงาน
• มีการจัดตั้งคณะท�ำงาน และได้จัดท�ำแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน (แผนบริการหน่วย
วิสาหกิจ) ประจ�ำปีงบประมาณ 2555 2559

2

1

100 %

• ได้ ป ระกาศแจ้ ง พนั ก งานทุ ก คนให้ ใ ช้
รถยนต์ส่วนกลางที่เป็นของมหาวิทยาลัย
แทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว
• มี ก ารจั ด ท�ำประกั น อุ บั ติ เ หตุ ก ลุ ่ ม แก่
พนักงานที่มีความจ�ำเป็นต้องเดินทางไป
ปฏิบัติงานนอกพื้นที่

6

2

100 %

• มีการพัฒนารูปแบบเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง
ซึ่ ง อยู ่ ร ะหว่ า งการทดลองใช้ ง าน และมี
การประสานงานกั บ หน่ ว ยสารสนเทศ
ของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พั ฒ นาจั ด ท�ำ
ฐานข้อมูลงานคลังอย่างต่อเนื่อง

ICT

3.1 เว็บไซต์บริการข้อมูล
ข่ า วสาร และฐานข้ อ มู ล
ภารกิจหลักของหน่วยงาน
ไม่ทันสมัยและการเข้าถึง
ข้อมูลล่าช้า
4. ด้านกฎระเบียบ

8

HS

2.1 การออกไปปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ของเจ้าหน้าที่
อาจจะประสบอุ บั ติ เ หตุ
ระหว่างการเดินทาง

3. ด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

ผลการด�ำเนินงานตามแผนกิจกรรมควบคุม
ระดับ
ความเสี่ยง ความ
ส�ำเร็จ
กิจกรรมที่ด�ำเนินการ
ที่ยอมรับได้ ตามแผน

C

• ได้ ด�ำเนิ น การตามกิ จ กรรมควบคุ ม เกื อ บ
ทุ ก ข้ อ ซึ่ ง ขณะนี้ อ ยู ่ ร ะหว่ า งการเตรี ย ม
จัดท�ำระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�ำเนินการของ เทคโนธานี เช่น
9

3

100 %

1. ประกาศ เรื่ อ ง ก�ำหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละ
อั ต ราค่ า ใช้ จ ่ า ยของโครงการห้ อ งเรี ย น
วิทยาศาสตร์
2. ประกาศ เรื่อง อัตราค่าบริการใช้สถานที่
(ฉบับที่ 2)
3. ประกาศ เรื่ อ ง อั ต ราค่ า บริ ก ารการยื่ น
จดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญา เทคโนธานี
มทส. พ.ศ. 2556 เป็นต้น

ระบบการจัดการความรู้

(KM : Knowledge Management)

ความเป็นมา : การจัดการความรู้ เทคโนธานี
เทคโนธานีเริม่ ดำ�เนินระบบการจัดการความรู้ เมือ่ ปีงบประมาณ 2552
เป็นต้นมาถึง ปี พ.ศ. 2556 นับเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยระหว่างปีงบประมาณ
2552 – 2556 ได้ดำ�เนินการตามเป้าหมายการจัดการความรู้ตามแผนปฏิบัติการ
อย่างต่อเนื่อง สรุปได้ตามตารางต่อไปนี้
ปี งบประมาณ
2552
2553

2554

2555

2556

หัวข้อ/เป้าหมายการจัดการความรู ้

การดำ�เนินงานพอสังเขป

จั ด กิ จ กรรมกระบวนการจั ด การความรู้ และกิ จ กรรมกระบวนการ
เปลีย่ นแปลงควบคูก่ นั ไปเพือ่ เตรียมเข้าสูค่ วามเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยในปีงบประมาณ 2553 ได้จดั กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ 4 ครัง้ พร้อม
ถอดบทเรียนรวบรวมเป็นคู่มือ โดยมีหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
พนักงานเทคโนธานีสามารถให้บริการ
1. ทำ�งานอย่างไร สุขทั้งกาย สุขทั้งใจ
ข้อมูลเบื้องต้นแก่ลูกค้า
2. ทำ�งานแบบใด ให้ได้ใจ
3. การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4. ข้อคิด นักพัฒนา
พนักงานเทคโนธานีสามารถให้บริการ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 ครั้ง พร้อมถอดบทเรียนรวบรวมเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นแก่ลูกค้า ภายใต้แนวความคิด คู่มือ โดยมีหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
“รู้เขา รู้เรา”
1. เปิดตำ�นานอุทยานผีเสื้อ จากรุ่นสู่รุ่น
2. การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้การเตรียมความพร้อมจัดทำ�แผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี และการประกันคุณภาพการศึกษา
3. การสัมมนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ Mini UKM ครัง้ ที่ 7
เทคนิคการประสานงานตามกลุ่ม
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 ครั้ง พร้อมถอดบทเรียนรวบรวมเป็น
ผู้รับบริการ
คู่มือ โดยมีหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกมันสำ�ปะหลัง
2. เสน่ห์มัดใจ สไตส์ผีเสื้อ
3. บอกเล่าประสบการณ์ จากวันวานจนถึงปัจจุบัน
4. Training courses on demand เล่าที่มาโดยแปลและล่าม
5. บอกเล่าเรื่องราว ความสำ�เร็จ
มีองค์ความรู้กระบวนการเทคนิค
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ครั้ง พร้อมถอดบทเรียนรวบรวมเป็น
ประสานงานเพื่อพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยี รายงาน โดยมีหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
และบริการวิชาการที่สามารถตอบโจทย์
1. ยิ้มได้เมื่อ...ภัยมา
แก้ปัญหากลุ่มเป้าหมายได้
2. เทคนิคประสานงานกับการทำ�งานร่วมกันได้อย่างไร
3. 32 อำ�เภอ 32 ดอกเตอร์ กับบทบาทการประสานงานที่มุ่งสู่
ผลสัมฤทธิ์
องค์ความรู้ที่ส่งเสริมให้พนักงาน
จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์ 3 ครั้ง พร้อมถอด
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
บทเรียนรวบรวมเป็นรายงาน โดยมีหัวข้อดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมกลับเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO
2. ระเบียบงานสารบรรณ การร่างหนังสือราชการ
3. เตรียมความพร้อมพนักงานเทคโนธานีเพื่อมุ่งสู่อาเซี่ยน
เทคโนธานี

รายงานประจำ�ปี 2556
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ผลการดำ�เนินงาน :

จัดการความรู้ เทคโนธานี
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เ ท ค โ น ธ า นี มี แ ผ น
ปฏิบตั กิ ารจัดการความรู้ ประจำ�
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งได้
ดำ�เนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ให้แก่
พนั ก งานเทคโนธานี รั บ ทราบ
และสามารถนำ � ไปปฏิ บั ติ ไ ด้
จำ�นวน 3 ครั้ง ดังต่อไปนี้

ครั้งที่ 1
จัดกิจกรรม วันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2555
หัวข้อ การเตรียมความพร้อมกลับเข้าสู่
ระบบบริหารคุณภาพ ISO
โดย... ผู้แทนฝ่ายบริหาร (QMR)
ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO
(นางนพคุณ กสานติกุล)
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เทคโนธานี
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ครั้งที่ 2
จัดกิจกรรม วันที่ 24 เมษายน 2556
หัวข้อ ระเบียบงานสารบรรณ การร่าง
หนังสือราชการ
โดย... หัวหน้าส่วนสารบรรณและ
นิติการ (นายราชัย อัศเวศน์)

เทคโนธานี
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ครั้งที่ 3
จัดกิจกรรม วันที่ 18 กันยายน 2556
หัวข้อ เตรียมความพร้อมพนักงานเทคโนธานี
เพื่อมุ่งสู่อาเซี่ยน
โดย... อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
(ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบค้า)
คณบดีสำ�นักวิชาเทคโนโลยีสังคม
(อาจารย์ ดร. พีรศักดิ์ สิริโยธิน)
ผู้อำ�นวยการเทคโนธานี
(ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย ทองโสภา)
รองผู้อำ�นวยการเทคโนธานี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย อาจหาญ)
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กิจกรรม 5ส
เทคโนธานี (5S)

เทคโนธานีเริ่มดำ�เนินกิจกรรม 5ส ดำ�เนินการมาตั้งแต่เริ่มดำ�เนิน
โครงการระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO เมื่อปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา
ถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2556 นับเป็นระยะเวลา 14 ปี ซึ่งดำ�เนินการ
ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีอย่างต่อเนือ่ ง
มาโดยตลอด

ความเป็นมา :

การดำ�เนินกิจกรรม 5ส เทคโนธานี
การจัดตั้งคณะอนุกรรมการดำ�เนินกิจกรรม 5ส
และคณะทำ�งานชุดต่าง ๆ

การจัดกิจกรรมวันทำ�ความสะอาดใหญ่
เทคโนธานี ปี 2556 (Big cleaning day)

เทคโนธานี ได้แต่งตั้งผู้แทนจากทุกกลุ่มงานภายใต้
โครงสร้างการบริหารงานเทคโนธานีเป็นคณะอนุกรรมการ
ดำ�เนินกิจกรรม 5ส ประจำ�หน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่กำ�หนดแผน
ปฏิบัติการและเป้าหมายการดำ�เนินกิจกรรม 5ส ของหน่วย
งาน ปรับปรุงมาตรฐานการดำ�เนินกิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน
ส่งเสริมและประสานการดำ�เนินกิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน ติดตาม
ผลการดำ�เนินกิจการ และรายงานความคืบหน้าการดำ�เนิน
กิจกรรมต่อคณะกรรมการดำ�เนินกิจกรรม 5ส ระดับสถาบัน
นอกจากนี้ได้มีการจัดตั้งคณะทำ�งานเพื่อดำ�เนินกิจกรรม 5ส
ด้วยกัน 2 ชุด คือ คณะทำ�งานประเมินผลการดำ�เนินกิจกรรม 5ส
ทำ�หน้าที่ กำ�หนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินและจัดทำ�แบบ
ประเมิน และคณะทำ�งานดำ�เนินกิจกรรม Big Cleaning Day
ทำ�หน้าที่ วางแผนการดำ�เนินกิจกรรมทำ�ความสะอาดครั้งใหญ่

เทคโนธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่
24 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคน
โดยพร้อมเพรียงกัน

ผลประโยชน์จากการดำ�เนิน
กิจกรรม 5ส ของเทคโนธานี
• มีมาตรฐานในการดำ�เนินกิจกรรม 5ส เป็นของหน่วยงาน
• บุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว ม และให้ ค วามร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น ในการ
ช่วยทำ�ให้สำ�นักงานสะอาดมีระเบียบ น่าอยู่
• ได้มีโอกาสทำ�ความสะอาดส่วนที่ยังไม่เคยทำ�อย่างทั่วถึง
• สร้างความสามัคคีในหมู่คณะได้อย่างชัดเจน
• มี โ อกาสได้ ก ลั บ มาทบทวนแฟ้ ม เอกสารใหม่ และจั ด เก็ บ
เอกสารให้เป็นระบบ หยิบจับ สืบค้นสะดวกขึ้น
• ลดความสูญเสีย โดยการคัดเลือกกระดาษและวัสดุนำ�กลับมา
ใช้ใหม่ได้

เทคโนธานี

รายงานประจำ�ปี 2556

27

Big Cleaning Day 2556 of Technopolis
24 October 2012
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การตรวจประเมินจากผู ้ตรวจประเมิน (ภายใน)
การด�ำเนินกิจกรรม 5ส เทคโนธานี

การตรวจประเมินจากผู ้ตรวจประเมิน (ภายนอก)
การด�ำเนินกิจกรรม 5ส เทคโนธานี

เทคโนธานี

รายงานประจำ�ปี 2556
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02

>> TECHNOPOLIS

อาคารสถานที่
และการบริการ
• อาคารสุรพัฒน์ 1
• อาคารสุรพัฒน์ 2

เทคโนธานี
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อาคารสุรพัฒน์ 1

เทคโนธานี มี ส ถานที่ ตั้ ง ภายใน
อาคารสุ ร พั ฒ น์ 1 ได้ จั ด ให้ มี บ ริ ก ารห้ อ ง
ประชุม / อบรม / สัมมนาแก่หน่วยงานต่าง ๆ
ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ตลอดจนหน่ ว ยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคิดอัตราบริการ
ห้องประชุม / อบรม / สัมมนา ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย พร้อมนีย้ งั มีบริการเสริม ซึง่ รวม
ในค่าบริหารห้องอบรม / ประชุม / สัมมนาแล้ว
ได้แก่ วัสดุ-อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และห้อง
พักสำ�หรับรับประทานอาหาร
ด้วยอาคารสุรพัฒน์ 1 เป็นศูนย์
รวมอำ � นวยความสะดวกด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น
เป็นสถานทีต่ งั้ สำ�นักงานธนาคารไทยพาณิชย์
จำ � กั ด (มหาชน) ธนาคารกรุ ง ไทย จำ � กั ด
(มหาชน) สำ�นักงานไปรษณีย์ ศูนย์หนังสือ
จุฬาฯ รวมทั้งมีตู้กดเงินอัตโนมัติ (ตู้ AMT)

ตลอดจนมีร้านค้าประกอบการอำ�นวยความ
สะดวกแก่ ผู้ ม าอบรมสั ม มนา เช่ น ร้ า น
สะดวกซื้อ 7eleven ร้านกาแฟสด ร้านถ่าย
เอกสาร เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดให้มีห้อง
สำ�นักงานให้ผู้ประกอบการเช่าเพื่อใช้เป็น
สำ � นั ก งานบริ ก ารและแสดงสิ น ค้ า ดั ง นั้ น
จึงเหมาะที่จะเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ
เป็นหมู่คณะ ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุม /
อบรม / สัมมนา การจัดค่ายวิชาการต่าง ๆ
เป็นต้น โดยผู้ที่สนใจสามารถขอใช้บริการ
ห้องประชุม / อบรม / สัมมนาได้โดยตรงที่
หน่วยบริการอาคารและสถานที่ เทคโนธานี
ซึ่งท่านสามารถจั ด รู ปแบบห้ อ งตามความ
เหมาะสมในแต่ละกิจกรรม โดยมีขนาดห้อง
ให้เลือก ดังต่อไปนี้

ประเภท / ขนาดห้อง

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

ประเภท
เทคโนธานี จัดประชุม / อบรม / สัมมนา

จำ�นวน / ครั้ง
220

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม / คน
8,501

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

14

698

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

17

905

251

10,104

รวม
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ในปีงบประมาณ 2556 เทคโนธานี
ได้จัดประชุม / อบรม / สัมมนา และ
มีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอก
มหาวิทยาลัยมาใช้บริการทัง้ สิน้ จำ�นวน
251 ครั้ง แยกเป็นประเภทได้ดังนี้

รอรู ป
B08

อาคารสุรพัฒน์ 2
สถานทีส่ �ำ หรับจัดแสดงนิทรรศการ
และแสดงสิ น ค้ า สามารถรองรั บ ได้ ก ว่ า
3,000 คน เป็นการให้บริการแบบ One Stop
Service เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้
บริการ ซึ่งให้บริการแก่บุคคล หน่วยงาน ทั้ง
ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย

ในปีงบประมาณ 2556 มีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย
มาใช้บริการทั้งสิ้นจำ�นวน 33 กิจกรรม แยกเป็นประเภทตามหน่วยงานได้ดังนี้
ประเภท

กิจกรรม / ครั้ง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม / คน

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

14

17,600

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

19

59,150

33

76,750

รวม

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น อาทิ งานรับปริญญาบัตร
งานนิทรรศการ 20 ปีนิทรรศน์ งานตลาดนัดหลักสูตร งานบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น
เทคโนธานี
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ผลการด�ำเนินงาน
ตามภารกิจ

• การบริการวิชาการแก่สังคม
• การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

การบริการวิชาการแก่สงั คม

		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับมอบหมายให้
เทคโนธานี เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้านการบริการ
วิชาการให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย ตั้งแต่
ระดับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
ผู้ประกอบการ พนักงานเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้าราชการ เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไป
โดยใช้ ท รั พ ยากรผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยเทคโนธานีได้จดั
หลักสูตร / โครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ
สรุปได้ดังต่อไปนี้
		
		
		
		
		
		
		
		

36

อุทยานการเรียนรู้สิรินธร มีผู้เข้าเยี่ยมชม จำ�นวน
38,158 คน
หน่วยบริการอบรม สัมมนา ประกอบด้วย โครงการ
บริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชน มี ผู้ รั บ บริ ก าร จำ � นวน
3,258 คน และโครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมีผู้รับบริการ จำ�นวน 449 คน
โครงการส่ ง เสริ ม โอลิ ม ปิ ก วิ ช าการและพั ฒ นา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศกึ ษา ในพระอุปภัมภ์
สมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ า กั บ ยาณิ วั ฒ นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) รวมทั้งสิ้น
65 ค่าย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 4,008 คน

เทคโนธานี
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โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียน โดยการกำ�กับดูแลของมหาวิทยาลัย
(ศู น ย์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ) มี นั ก เรียน
จำ�นวน 88 คน

การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ได้ รั บ มอบหมายให้ เ ทคโนธานี เ ป็ น
หน่วยงานหลักในการประสานภารกิจ
ด้ า นงานปรั บ แปลงถ่ า ยทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุ ม ชนผู้ ป ระกอบการใหม่ ผู้ ผ ลิ ต
อุตสาหกรรม เป็นต้น โดยใช้ทรัพยากร
บุคคล ทรัพย์สนิ ทางปัญญา องค์ความรู้
ของมหาวิทยาลัย เทคโนธานีได้จดั การ
ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ใ นรู ป แบบของ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริการ
ให้คำ�ปรึกษาด้านเทคโนโลยี การให้
คำ � ปรึ ก ษาเชิ ง ลึ ก ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การให้คำ�ปรึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์เบื้องต้น การพัฒนาการ
ปรับแปลง การวิจัยต่อยอด รวมถึง
งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขอ้ มูล และ
ลงพื้นที่ให้คำ�ปรึกษาและแก้ไขปัญหา
ให้ชุมชน ประกอบด้วย

หน่ ว ยบ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี มี ผู้ ป ระกอบการ
อยู่ภายใต้การดูแล จำ�นวน 23 ราย
สำ�นักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มีการจดทะเบียน / จดแจ้งทรัพย์สินทาง
ปัญญา จำ�นวน 31 ผลงาน
โครงการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี ข องอุ ต สาหกรรมไทยเครื อ ข่ า ย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (iTAP) มีข้อเสนอโครงการที่ได้รับอนุมัติและ
ดำ�เนินการตามแผนจำ�นวน 22 โครงการ และได้รบั การประเมินผลโครงการและ
เสร็จสมบูรณ์ จำ�นวน 30 โครงการ
โครงการพัฒนาการรวมกลุม่ และเชือ่ มโยงอุตสาหกรรม หรือคลัสเตอร์มนั โคราช
KOTAC ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมการพั ฒ นาบุ ค ลากร จำ � นวน 2 กิ จ กรรม
กิจกรรมโครงการนำ�ร่อง จำ�นวน 3 โครงการ และกิจกรรมการประชาสัมพันธ์
จำ�นวน 4 กิจกรรม
โครงการคลินิกเทคโนโลยี มีผู้รับคำ�ปรึกษาทางเทคโนโลยี จำ�นวน 79 ราย
โครงการ 32 อำ�เภอ 32 ดอกเตอร์มีการให้คำ�ปรึกษา จำ�นวน 11 กิจกรรม
โครงการศู น ย์ วิ จั ย มั น สำ � ปะหลั ง และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ประกอบด้ ว ย 6 กิ จ กรรม
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 1,669 คน มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุน 19 โครงการ
หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ มีการให้บริการ จำ�นวน 4,143 ครั้ง

เทคโนธานี
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ผลงานจาก่

โครงการทีส�ำคัญ
• อุ ทยานการเรียนรู ้สิรินธร

- อาคารกาญจนาภิเษก
- โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
		 พระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
		 สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
		 (อพ.สธ. - มทส.)
- พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

อุ ทยานผีเสื้อ
สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
ห้องไทยศึกษานิทัศน์
เมืองจราจรจ�ำลอง

ส�ำนักงานอุ ทยานวิทยาศาสตร์
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส�ำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปั ญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย เครือข่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการคลินิกเทคโนโลยี
โครงการพัฒนาการรวมกลุ่ม และเชื่ อมโยงอุ ตสาหกรรม
(Industrial Cluster Development) หรือคลัสเตอร์มันโคราช KOTAC
รายงานประจ�ำปี 32 อ�ำเภอ 32 ดอกเตอร์
หน่วยบริการอบรมสัมมนา
-

โครงการฝึ กอบรมด้านระบบคุณภาพและการจัดการ		หน่วยบริการงานแปลและล่าม		โครงการฝึ กอบรมด้านเกษตร		การจัดสอบวัดระดับความรู ้ TOEIC		-

โครงการฝึ กอบรมด้านภาษาต่างประเทศ
โครงการฝึ กอบรมด้านการศึกษา การเรียนการสอน
โครงการฝึ กอบรมด้านการจัดการพลังงาน
โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

• โครงการส่งเสริมโอลิมปิ กวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา
ในพระอุ ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ ากั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวงนราธิ ว าส
ราชนครินทร์ (สอวน.)
• โครงการสนับสนุนการจัดตัง้ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก�ำกับดูแลของ
มหาวิทยาลัย (ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) Science Classrooms in University
- Affiliated School Project (SciUS)

• โครงการศูนย์วิจัยมันส�ำปะหลังและผลิตภัณฑ์
• AEC Technopolis
• โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมด้านงานบริการวิชาการ
เทคโนธานี
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อุทยานการเรียนรู้

สิรินธร

ความเป็นมา
แหล่งเรียนรูภ้ ายในมหาวิทยาลัย
เกิดขึ้นหลังจากการจัดแสดงนิทรรศการ
ในงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก
ปี 2538 (World Tech’95) ซึ่งอาคาร
กาญจนาภิ เ ษกและอุ ท ยานผี เ สื้ อ เปิ ด ให้
บริการตลอดมา ต่อมามีแหล่งเรียนรู้เพิ่ม
ขึน้ อย่างหลากหลายจากผลงานความสนใจ
ของคณาจารย์กลุ่มต่าง ๆ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุ ร นารี จึ ง ได้ ร วบรวมแหล่ ง
เรี ย นรู ้ เ หล่ า นั้ น ให้ เ ป็ น หนึ่ ง เดี ย วภายใต้
ชื่อ“อุทยานการเรียนรู้สิรินธร” โดยได้รับ
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ จากสมเด็ จ พระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเสด็ จ เป็ น องค์ ป ระธานในพิ ธี เ ปิ ด
เมื่ อ วั น ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2554 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเกี่ยวกับ
พร ะร าช ก ร ณี ย กิ จ พระ บ า ทส ม เด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ทั้งยังเป็นสถานที่ถ่ายทอด
องค์ความรูท้ างด้านการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช
การเกษตรวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสร้างวินัยใน
การจราจร นอกจากนี้ยังมีแ หล่งเรียนรู้
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีก เช่น หอดูดาว
หอจดหมายเหตุ ง านแสดงเกษตรและ
อุตสาหกรรมโลก 2538 พิพิธภัณฑ์เห็ดรา
และพื ช ผลหายากในประเทศไทยสวน
พฤษศาสตร์ เป็นต้น อาคารทีเ่ ปิดให้บริการ
เยี่ ย มชมและจั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งการ
เรียนรู้ ได้แก่
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อาคารกาญจนาภิเษก
เป็นสถานที่จัดแสดงพระราชกรณี ย กิ จ โครงการในพระราชด�ำริ
ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในงานเกษตรและ
อุ ต สาหกรรมโลก ปี พ.ศ. 2538
(World Tech’95 Thailand) ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2555 ได้ปรับปรุงและน�ำเสนอ
นิ ท รรศการพระราชกรณี ย กิ จ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในหัวข้อ
“นิ ท รรศการเฉลิ ม พระเกี ย รติ 84

พรรษามหาราชันพระมิ่งขวัญเกษตรไทย
สมดุลธรรมชาติกับชีวิตพอเพียง” สื่อถึง
การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสันติตาม
พระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ภายในอาคารแบ่งการแสดงออกเป็น 5 ส่วน
ได้แก่ 1. ห้องท�ำงานของพ่อ 2. การพัฒนา
และบริหารจัดการน�้ำ 3. สมดุลธรรมชาติ
และชีวิตที่พอเพียง 4. ใต้ร่มพระบารมี
5. ห้องถวายพระพรออนไลน์

อุ ทยานผีเสื้อ
บริ ก ารของอุ ท ยานผี เ สื้ อ
เป็ น งานต่ อ เนื่ อ งจากการจั ด แสดง
นิทรรศการในงานแสดงเกษตรและ
อุตสาหกรรมโลกปี 2538 (World
Tech’95) ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้าง
ค่านิยมและปลูกฝังจิตส�ำนึกของผูเ้ ข้า
มาเยีย่ มชม โดยเฉพาะเยาวชนในเรือ่ ง
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อันประกอบ
ด้วยความสัมพันธ์ ของการมีชีวิตของ
สัตว์พืชและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการ
ด�ำรงเผ่าพันธุ์โดยใช้ผีเสื้อและแมลง
เป็น “สื่อ” หรือ “ตัวแทน” ของสัตว์
ที่ อ ยู ่ ใ นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลง
นิทรรศการในอุทยานแสดงถึงประโยชน์
ที่มนุษย์ได้รับจากผีเสื้อ เช่น ใช้เป็น
อาหาร เป็นวัตถุดิบของเครื่องนุ่มห่ม
ที่มีค่าและอื่น ๆ มีพิพิธภัณฑ์แมลง
แสดงถึงแมลงที่สูญหายไปจากโลก
แมลงที่อยู่ในสนธิสัญญาการอนุรักษ์
ระหว่างประเทศ รวมถึงการกระตุ้น
ความคิ ด ของผู ้ ช มให้ มี เ หตุ ผ ลทาง
วิทยาศาสตร์พร้อม ๆ ไปกับการให้
ความบันเทิงผ่านสารคดีภาพยนตร์
มีนิทรรศการวิวัฒนาการแมลงวงจร
ชีวิตผีเสื้อ

อุ ท ยานผี เ สื้ อ
ยั ง ส า ม า ร ถ ร อ ง รั บ
กิจกรรมการจัดค่ายหรือ
ฐานความรู ้ แ ละห้ อ ง
ปฏิบัติการมีชีวิตส�ำหรับ
นั ก เรี ย นในทุ ก ระดั บ
ตลอดจนการเยี่ ย มชม
ของประชาชนที่ต้องการ
การพักผ่อนพร้อม ๆ ไป
กับการได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์
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โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อพ.สธ. - มทส.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
ได้ร่วมสนองพระราชด�ำริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ สมเด็ จ พระเทพรั ต น
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2539 โดยคณาจารย์
จากมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ ร ่ ว มเป็ น
คณะปฏิ บั ติ ง านวิ ท ยากร ในพื้ น ที่
โครงการสร้างป่าตามแนวพระราชด�ำริ
และป่ า พั น ธุ ก รรมพื ช พื้ น ที่ อุ ท ยาน
แห่งชาติทบั ลาน โดยด�ำเนินการส�ำรวจ
พรรณไม้ ภายใต้โครงการศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้
ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้เพิ่มพื้นที่ใน
บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เพือ่ ศึกษาความหลากหลายของพรรณ
ไม้ เนือ่ งจากเป็นพืน้ ที่ทยี่ ังคงสภาพป่า
และก�ำลังฟืน้ สภาพจากการเคยเป็นป่า
เสื่อมโทรมที่ถูกบุกรุกท�ำลายมาก่อน
ที่มหาวิทยาลัยได้เข้ามาใช้ประโยชน์
ในปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีได้ด�ำเนินโครงการ
ศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้
และทรัพยากรในบริเวณมหาวิทยาลัย
ต่อโดยท�ำการส�ำรวจข้อมูลทรัพยากร
เดิ ม ที่ มี อ ยู ่ แ ล้ ว ให้ ส มบู ร ณ์ ขึ้ น และ
พบพรรณพื ช 81 วงศ์ 195 สกุ ล
421 ชนิด ขึ้นในป่าชนิดต่าง ๆ ได้แก่
ป่าเบญจพรรณป่าเต็งรัง ป่าผสมผลัดใบ
และป่ า ทุ ่ ง หญ้ า ได้ ท�ำการส�ำรวจนก
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แมลง ผี เ สื้ อ สั ต ว์ ส ะเทิ น น�้ ำ สะเทิ น บก
ไลเคน เห็ดราขนาดใหญ่ และเพิม่ โครงการ
จั ด ตั้ ง สวนพฤกษศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม
พันธุ์พืช ในการอนุรกั ษ์และพัฒนา เพือ่ น�ำ
ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าวิจัย
และเผยแพร่ มีกิจกรรมสนับสนุนภายใต้
กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบการใช้
ประโยชน์ และกรอบการสร้างจิตส�ำนึก
ของโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
นอกจากนี้ ใ นปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2555 โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชฯ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีเข้าส�ำรวจทรัพยากรทางกายภาพ
และชีวภาพในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
เขือ่ นนำ�้ พุงจังหวัดสกลนคร โดยเขือ่ นนำ�้ พุง
เป็นเขื่อนหินทิ้งแห่งแรกในภาคตะวันออก
เฉี ย งเหนื อ มี ค วามยาว 1,732 เมตร
สูง 40 เมตร ผลิตกระแสไฟฟ้าแจกจ่าย
ให้ประชาชนในเขตจังหวัดสกลนครและ
นครพนม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ทรงเปิดเขือ่ นน�ำ้ พุง เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2508 พื้ น ที่ ป กปั ก พั น ธุ ก รรมพื ช
เขื่ อ นน�้ ำ พุ ง จั ง หวั ด สกลนครเป็ น บริ เวณ
ที่เคยมีการบุกรุกน้อยมาก จึงคาดว่าจะมี
ความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพ
อยู ่ ม าก ซึ่ ง ควรค่ า แก่ ก ารอนุ รั ก ษ์ ก าร

จัดการและใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
หรือสุขภาพของชุมชนและสังคมส่วนรวม
ได้อย่างดี กรอบแนวทางการด�ำเนินงาน
ตามกรอบการด�ำเนินงานของแผนแม่บท
อพ.สธ. ตามแผนแม่ บ ทระยะ 5 ปี
ที่ห้า (ตุลาคม พ.ศ. 2554 – กันยายน
พ.ศ. 2559) ได้ แ บ่ ง เป็ น 3 กรอบ
7 กิ จ กรรม คื อ กรอบการเรี ย นรู ้
ทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ และ
กรอบการสร้างจิตส�ำนึก กิจกรรมที่ 1 :
กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมที่ 2 :
กิจกรรมส�ำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมที่ 5 :
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรม
ที่ 7 : กิจกรรมสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรกั ษ์
พันธุกรรมพืช กิจกรรมที่ 8 : กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
50 พรรษาบรมราชกุมารี
ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ได้ด�ำเนินการจัดตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่ปพี .ศ. 2538
โดยเน้นการท�ำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่
ตามแนวพระราชด�ำริ ข องพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภายใต้วตั ถุประสงค์
เพื่อให้เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยี ทางด้ า นเกษตรอิ น ทรี ย ์
ส�ำหรับเกษตรกรนักเรียนนักศึกษา และ
ผู ้ ส นใจทั่ ว ไปอี ก ทั้ ง เป็ น พื้ น ที่ ส�ำหรั บ
บ่มเพาะและท�ำการศึกษาวิจยั ด้านเกษตร
อินทรีย์ของคณาจารย์และนักศึกษา

ห้องไทยศึกษานิทัศน์
เป็ น สถานที่ ร วบรวมและจั ด
แสดง“วัสดุทางวัฒนธรรมของอีสาน” ที่
ชาวบ้านยังคงผลิตและใช้ประโยชน์ในชีวิต
ประจ�ำวัน วัสดุทางวัฒนธรรมที่รวบรวมไว้
ในห้องไทยศึกษานิทัศน์มีจ�ำนวนมากกว่า
2,000 ชิ้น และแบ่งหมวดหมู่วัสดุออกเป็น
4 กลุ่มที่ส�ำคัญ ได้แก่ 1. เครื่องจักสาน
ไม้ไผ่ เครือ่ งมือประมงนำ�้ จืด และเครือ่ งมือ
การเกษตร 2. ผ้ า ทอและเครื่ อ งนุ ่ ง ห่ ม
3. เครื่องปั้นดินเผา 4. อื่น ๆ เช่น ของเล่น
พืน้ บ้าน เอกสารทางประวัตศิ าสตร์ เป็นต้น
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เมืองจราจรจ�ำลอง
บริ ษั ท โตโยต้ า มอเตอร์
ประเทศไทย จ�ำกั ด ได้ ร ่ ว มมื อ กั บ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี จั ด
สร้างเมืองจราจรจ�ำลองแห่งที่ 3 โดย
เปิดให้บริการเพือ่ ให้เป็นศูนย์ฝกึ อบรม
สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
กฎจราจรการใช้รถ ใช้ถนนอย่างถูกต้อง
ปลอดภัยปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตส�ำนึก
การเป็นผู้ขับขี่และผู้ร่วมทางที่ดีและ
ตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้
รถใช้ ถ นนตามแนวคิ ด “ถนนสี ข าว”
ให้ กั บ เยาวชนและประชาชนในเขต
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยให้
มี ก ารฝึ ก ปฏิ บัติ ขั บขี่ จ ริ ง บนเส้นทาง
จราจรจ�ำลอง ด้วยมุ่งหวังว่าสถิติของ
จ�ำนวนอุบัติเหตุทางจราจรจะลดลง
ในอนาคต
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พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ
เป็นอาคารทีจ่ ดั เป็น พิพธิ ภัณฑ์
แสดงอุ ป กรณ์ เ ทคโนโลยี ไ ทยโบราณ
ทั่วทุกภาคของประเทศไทยซึ่งได้จากการ
บริจาคของผู้มีจิตศรัทธาและการจัดซื้อ
หลายหลากนับพันชิน้ เช่น ฟันเฟืองหลาก
หลายชนิดทั้งแบบเกลียวตรงเกลียวเฉียง
(helical gear) และเกลียวเฉียงย้อนกลับ
(double helicalgear) ที่ปรากฏอยู่ใน
เครื่องหีบอ้อยและอิ้วอีดฝ้าย ซึ่งแสดงว่า
ชาวไทยโบราณรู ้ จั ก เทคโนโลยี ด ้ า นนี้
เป็นอย่างดี และกลไกการเปลี่ยนการโยก
ไปเป็นการหมุน (เช่นแขนเครื่องสีข้าว
ด้วยมือ) ซึง่ กลไกนีเ้ ชือ่ กันว่า James Watt
ชาวอังกฤษผู้คิดค้นเครื่องจักรไอน�้ำเป็นผู้
คิดค้นเมื่อประมาณ ค.ศ. 1768 เป็นต้น

ลักษณะการให้บริการของอุทยานการเรียนรู้สิรินธร
1.
		
2.
		
3.
		
		
4.
		
5.
		
		
6.
		
		

บริการน�ำชมมีนิทรรศการการแสดงทั้งภายในและภายนอกโดยมีเจ้าหน้าที่หรือ
อาจารย์บรรยายให้ค�ำแนะน�ำและตอบค�ำถาม
บริการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ กฎจราจร แมลงและผีเสื้อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เทคโนโลยีตน้ แบบ และพระราชกรณียกิจ โดยจัดโครงการพิเศษแก่นกั เรียนทุกระดับชัน้
รับจัดนิทรรศการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และค่ายสัญจร ให้กับทุกหน่วยงานของรัฐ
สถาบันรัฐวิสาหกิจภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ โดยให้บริการการจัดทั้งในและ
นอกสถานที่
ให้บริการงานจัดฝึกอบรมและวิทยากร ส�ำหรับผู้ที่สนใจทุกระดับ รวมทั้งเป็น
ห้องปฏิบัติการย่อยส�ำหรับนักเรียนและนักศึกษาโดยกลุ่มอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้บริการสถานที่พักผ่อน ส�ำหรับประชาชนทั่วไปไม่คิดค่าบริการ ส่วนผู้เข้าชม
เป็นหมู่คณะและมีการจัดกิจกรรมความรู้ จะคิดค่าบริการตามจ�ำนวนผู้เข้าชมและ
กิจกรรมความรู้ต่าง ๆ
เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และ
วันนักขัตฤกษ์ ต้องการเยีย่ มชมเป็นหมูค่ ณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้าเพือ่ ความสะดวก
ในการให้บริการ
เทคโนธานี
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ผลการด�ำเนินงาน
ล�ำดับ

จ�ำนวนผู ้เข้าเยี่ยมชม

อาคาร

1

อาคารกาญจนาภิเษก

5,388

2

อุทยานผีเสื้อ

34,041

3

ห้องไทยนิทัศน์ศึกษา

4

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ

7,020

5

เมืองจราจรจ�ำลอง

11,001

-*

* ในปีงบประมาณ 2556 ห้องไทยนิทัศน์ศึกษา ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชม

จ�ำนวนหน่วยงาน
อาคารกาญจนาภิเษก

162

ห้องไทยนิทัศน์ศึกษา

121

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ

85
57
27

46
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อุทยานผีเสื้อ

เมืองจราจรจ�ำลอง
รวม

จ�ำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

34,041

7,158

5,388

อาคารกาญจนาภิเษก			

อุทยานผีเสื้อ		

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ		

เมืองจราจรจ�ำลอง

11,001

ห้องไทยนิทัศน์ศึกษา

ความพึงพอใจ

4.71
4.51

4.62

4.69

4.37
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
อุทยานการเรียนรู้สิรินธร เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถนนมหาวิทยาลัย ต�ำบลสุรนารี
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ติดต่อเข้าเยี่ยมชม
โทรศัพท์ 0-4422-4850 โทรสาร 0-4422-4814 E-mail : lp_tn@g.sut.ac.th
เทคโนธานี

รายงานประจำ�ปี 2556

47

ผลงานในรอบปีงบประมาณ 2556
Thailand Research Expo 2013
SUTSP คว้ารางวัลจากการจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013)” เป็นปี
ที่ 4 โดยปี 2556 ได้รับรางวัล Platinum Award จากการน�ำเสนอการวิจัยด้านเศรษฐกิจ
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี (SUTSP) ได้รบั ค�ำเลือกจากกรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ ห้ได้รบั รางวัล Platinum
Award จากการเข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 (Thailand Research Expo
2013)” โดยรางวัลที่ได้รับประกอบด้วย ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และ
เงินรางวัลจ�ำนวน 50,000 บาท พร้อมด้วยเกียรติบัตร ซึ่งจัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งนับเป็นปีที่ 4 แล้วที่ได้
รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดการจัดนิทรรศการน�ำเสนองานวิจัย โดยปีนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ ทองระอา
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นตัวแทนของท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการรับมอบรางวัลดังกล่าว
ในปีนี้อุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. ได้จัดแสดงนิทรรศการในขอบข่าย “งานวิจัยด้านเศรษฐกิจ” ซึ่งได้เลือกงานวิจัยจ�ำนวน
6 ผลงาน ดังนี้
1. เครื่องผลิตน�้ำมันจากขยะพลาสติกด้วยคลื่นไมโครเวฟผ่านการน�ำความร้อนด้วยอะลูมิเนียมฟอยต์จากกล่อง UHT
2. ระบบอิเล็กโตรสปินนิงประสิทธิภาพสูง ส�ำหรับประดิษฐ์วสั ดุเส้นใยนาโนและโครงสร้างนาโน ระดับห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั
3. เครื่องต้นแบบส�ำหรับการผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลขนาดเล็ก
4. โปรตีนไฮโดรไลเซทที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากวัสดุเหลือทิ้งอุตสาหกรรมซูริมิ
5. สูตรสารเพิ่มฟองส�ำหรับผลิตคอนกรีตมวลเบาระบบ CLC
6. ไม้เชิงวิศวกรรมสมรรถนะสูง

ส�ำ

นัก

โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ และบางกอกคอนแวน
ชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งจากการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจชมนิทรรศการ
สอบถามข้อมูล และรับเอกสารประชาสัมพันธ์เป็นจ�ำนวนมาก

งาน
อุท
ย

าน
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วิท

งาน NSTDA Investor’ Day 2013

ยา

ศา

สต

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมจัด
นิทรรศการในงาน NSTDA Investor’Day 2013 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 12 กันยายน 2556 ณ ชั้น 22 โรงแรมเซนทารา
แกรนด์ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ การจั ด งานแบ่ ง ออกเป็ น
2 ส่วน คือ ภาคนิทรรศการและภาคการ
น�ำเสนอผลงาน โดยส�ำนักงานฯ
ได้น�ำผลงานวิจัยจ�ำนวน 5
ผลงาน ร่วมจัดแสดง
นิทรรศการ

ร์ ม

หา

วิท

ยา

ลัย

เทค

โนโ

ลย

ีสุร

นา

รี

ประกอบด้วย
1. เครื่ อ งต้ น แบบผลิ ต เชื้ อ เพลิ ง เอทานอล
ขนาดเล็ก ผลงานวิจยั ของ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.อภิชาต บุญทาวัน
2. วัสดุเส้นใยนาโนจากระบบอิเล็กโตรสปินนิ่ง
ประสิทธิภาพสูง ผลงานวิจยั ของ ศาสตราจารย์
ดร. สันติ แม้นศิริ
3. ไม้เชิงวิศวกรรมสมรรถนะสูง ผลงานวิจยั ของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทัย มีค�ำ
4. บรรจุภณ
ั ฑ์จากก้านมันส�ำปะหลัง ผลงานวิจยั
ของ รองศาสตราจารย์ ดร. ทวิช จิตสมบูรณ์
5. ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากแป้งต้านทานผลงาน
วิจยั ของผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. สุนนั ทา ทองทา
ส�ำหรั บ ภาคของการน�ำเสนอผลงาน
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อภิ ช าต บุ ญ ทาวั น
ได้ น�ำเสนอผลงานวิ จั ย เรื่ อ ง เครื่ อ งต้ น แบบ
ผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลขนาดเล็กต่อนักลงทุน
เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ นั ก ลงทุ น ได้ มี โ อกาสเข้ า ถึ ง
และเลือกซื้อผลงานวิจัยและเทคโนโลยีดังกล่าว
รวมถึงผลงานอื่น ๆ ที่ร่วมจัดนิทรรศการด้วย

เทคโนธานี
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หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Suranaree University of Technology Business
Incubator : SUTBI
ผลการด�ำเนินงานของเรา
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การ
ดูแลของส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) ในการบ่มเพาะผู้ประกอบการหรือเรียกว่า “ผู้เข้าร่วม
บ่มเพาะธุรกิจ” (Incubatees)” ซึ่งมีผู้ประกอบการอยู่ภายใต้การ

ดูแลของ SUTBI จ�ำนวนทั้งสิ้น 23 ราย โดยแบ่งเป็น Incubatees
ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จ�ำนวน 11 ราย และ Incubatees ภายใต้การสนับสนุนของ
สกอ. จ�ำนวน 12 ราย รายละเอียดดังนี้

Incubatees ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ�ำนวน 12 ราย ได้แก่
1. ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
ชื่ อ - สกุล

ล�ำดับ

ผลิตภัณฑ์

ชื่ อโครงการ / ชื่ อธุ รกิจ

วันที่รบั เข้าบ่มเพาะ

ร้านอาหารยิ้ม ยิ้ม

2 มิถุนายน 2552

1

นายธนเทพ คติยรังสรรค์

ลูกชิ้นปลากราย

2

นางสาวอังคณา อ่างชัย

ผลิตกระดาษจากต้นกล้วย
เพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์

ผลิตกระดาษจากต้นกล้วย

31 สิงหาคม 2552

3

นายอัฎฐพล ธยากรพิสิทธิ์

น�้ำจิ้มสุกี้

โคราชซอส (อุตสาหกรรม)

20 ตุลาคม 2553

4

นายไพรวัลย์ มาลัยลอย

น�้ำหอมจากหญ้าแฝก

คีตภัทร

27 ธันวาคม 2553

5

นายอมรเทพ ศุกมลพันธุ์

กาแฟสดพร้อมดื่ม

ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด บ้านรวมมิตรกาแฟ

31 มีนาคม 2554

6

นายศรัณยพงศ์ จึงมีชัย

ยาสมุนไพรแผนโบราณ

ร้านขายยาอารีย์เภสัช

7 ธันวาคม 2554

ชื่ อโครงการ / ชื่ อธุ รกิจ

วันที่รบั เข้าบ่มเพาะ

2. ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมไอซีทีและอีเล็กทรอนิกส์
ชื่ อ - สกุล

ล�ำดับ

ผลิตภัณฑ์

1

นายเดชา พลวิเศษ

ฉนวนครอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

บริษัท มาสเตอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด

21 มีนาคม 2554

2

นายสมชาติ ธีรัตนาภรณ์

ระบบแจ้งเตือนการบุกรุกผ่านมือถือ

บริษัท คิว เอ ที สมาร์ทเทค จ�ำกัด

25 เมษายน 2554

3

นายวรกิจ เมืองไทย

Building Automation System

บริษัท Allzentech จ�ำกัด

11 ตุลาคม 2554

ผลิตภัณฑ์

ชื่ อโครงการ / ชื่ อธุ รกิจ

วันที่รบั เข้าบ่มเพาะ

3. ผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีอื่นๆ
ชื่ อ - สกุล

ล�ำดับ

50

1

นางสาวกชทร สิมมา

พลังงานทดแทน (ผลิตน�้ำมันจากขยะ)

บริษัท ซัคเซสเอ็นเนอจี้ จ�ำกัด

2 พฤศจิกายน 2555

2

นายนฤเบศ บุตรศาสตร์

ผนังหล่อในพืน้ ทีด่ ว้ ยคอนกรีตมวลเบา

Lightweight mortar wall

18 ธันวาคม 2555

เทคโนธานี

รายงานประจำ�ปี 2556

Incubatees ภายใต้การสนับสนุนของส�ำนักงานคณะกรรมการอุ ดมศึกษา (สกอ.) จ�ำนวน 12 ราย ได้แก่
1. ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
ล�ำดับ

ชื่ อ - สกุล

ผลิตภัณฑ์

ชื่ อโครงการ / ชื่ อธุ รกิจ

วันที่รบั เข้าบ่มเพาะ

ร้านดีสโนว์

17 กันยายน 2553

บ้านไร่ธีระวงศ์

5 กันยายน 2555

First Milk

15 กุมภาพันธ์ 2555

1

นางลลิตพรรณ สิงห์จานุสงค์ น�้ำส้มและน�้ำผลไม้เกล็ดหิมะ "ดีสโนว์"

2

นางนิตยา ธีระวงศ์

ไร่เมล่อนและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเมล่อน

3

นายอนุสรณ์ ชิดนอก

แปรรูปผลิตภัณฑ์นม

4

นายนโรตม์ พิริยะรังสรรค์

ข้าวสังข์หยด

ธุรกิจข้าวสังข์หยด

5

นางสาวภัทรภร เที่ยงตรง

ผัดหมี่โคราชส�ำเร็จรูป

ร้านเจ้น้อยกระโทก

2 พฤศจิกายน 2555

6

นางสาวรสิตา จรดล

ผัดหมี่โคราชกึ่งส�ำเร็จรูป

หจก.ณิศราน�ำเจริญ

7 มกราคม 2556

7

นางสาวพรปวีณ์ ธาระวานิช

แปรรูปผลิตภัณฑ์จากองุ่นไร้สารพิษ

สวนองุ่นบ้านไร่พันเก้า

1 กุมภาพันธ์ 2556

8

นางชนิตตา ทาคิซาว่า

แปรรูปมะม่วงสายพันธุ์ใหม่

ร้านอาหารซากุระ

4 กุมภาพันธ์ 2556

9

นางสาวลัดดา ตั้งรัตนะ

น�้ำผึ้งผสมมะนาวพร้อมดื่ม

ร้านลัดดา

19 เมษายน 2556

ชื่ อโครงการ / ชื่ อธุ รกิจ

วันที่รบั เข้าบ่มเพาะ

ธุรกิจซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

25 ตุลาคม 2555

ZNA SOLUTION

28 ธันวาคม 2555

App Pro

28 ธันวาคม 2555

ชื่ อโครงการ / ชื่ อธุ รกิจ

วันที่รบั เข้าบ่มเพาะ

2. ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมไอซีทีและอีเล็คทรอนิกส์
ล�ำดับ

ชื่ อ - สกุล

ผลิตภัณฑ์

1

นายภูริทัต เยี่ยมราษฎร์

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการการรับซื้อ
มันส�ำปะหลัง

2

นายอภินันท์ บุญเรือง

บริหารดูแลระบบอินเตอร์เน็ตและงาน
เครือข่ายออนไลน์

3

นายสุกฤษฎ์ สุนามะ

Application Extream Sport for
Smart Phone

ผู้ประกอบการที่ Graduate ในปีงบประมาณ 2556
ล�ำดับ

ชื่ อ - สกุล

ผลิตภัณฑ์

1

นางสาวลฎาภา ยศสูงเนิน

แปรรูปอาหารจากข้าว

อาหารเพื่อสุขภาพ

16 มิถุนายน 2553

2

นางแววมณี เบญจมินทร์

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

บจก.เบ็ญจมินทร์ เฮลท์ดริ๊งค์

1 พฤศจิกายน 2553

เทคโนธานี

รายงานประจำ�ปี 2556
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อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอื่นๆ 9%

ประเภทอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ
ปีงบประมาณ 2556

อุตสาหกรรมไอซีที
และอีเล็กทรอนิกส์
26%

26%
9%
65%

อุตสาหกรรม
เกษตรและ
อาหาร 65%

นอกจากนั้น หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUTBI) ยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
ศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมภาค 6 ในการบ่มเพาะผูป้ ระกอบการระยะสัน้ ภายใต้โครงการ “กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิม่ / ความแตก
ต่างและความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (กิจกรรมที่ 2) ภายใต้โครงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปครบวงจร (National Agro-Processing Industry Alliance : NAPIA) ซึ่งมีผู้ประกอบการที่
ผ่านการคัดเลือกจ�ำนวน 10 ราย ดังนี้
ชื่ อ - สกุล

ล�ำดับ
1

นายเนติรัช มายขุนทด

ผลิตภัณฑ์

ชื่ อโครงการ / ชื่ อธุ รกิจ

สิ่งที่พฒ
ั นาให้ผูป้ ระกอบการ

น�้ำนมข้าวกล้องงอกผสมงาด�ำ
พร้อมดื่ม

บริษัท มาย อินเตอร์เทรด
จ�ำกัด

• สู ต รและกระบวนการผลิ ต
น�้ ำ ข้ า วกล้ อ งงอกผสมงาด�ำ
พร้อมดื่ม
• ออกแบบบรรจุภัณฑ์

2

นางสาวศิริวรรณ งามเหมาะ

มักกะโรนีข้าวกล้อง

บริษัท ศิริรวงน�ำ จ�ำกัด

• วิเคราะห์ฉลากโภชนาการ
• ให้ ค�ำแนะน�ำในการพั ฒ นา
สูตรเส้นมักกะโรนีขา้ วกล้องงอก
• ออกแบบบรรจุภัณฑ์

3

นางสาววิไลรัตน์ ธัญทวีวรรณ

แหนมเนืองไก่

บริษัท ริสกี ฮาล้าลฟู้ดส์ จ�ำกัด • พั ฒ นากรรมวิ ธี ก ารยื ด อายุ
พริกปั่น
• ออกแบบบรรจุภัณฑ์
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ล�ำดับ
4

ชื่ อ - สกุล
นางชนิตตา ทาคิซาว่า

ผลิตภัณฑ์
มะม่วงเพียวเร่

ชื่ อโครงการ / ชื่ อธุ รกิจ

สิ่งที่พฒ
ั นาให้ผูป้ ระกอบการ

ทาคิฟู้ดส์ เทรดดิ้ง

• พัฒนาสูตรและกระบวนผลิต
มะม่วงเพียวเร่
• ออกแบบโลโก้
• ออกแบบบรรจุภัณฑ์

5

นายชัยวัฒน์ มณีธรรมวงศ์

น�้ำนมข้าวโพด

ริกิ อาหารและเครื่องดื่ม

• พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อ
ยืดอายุการเก็บน�ำ้ นมข้าวโพด

6

นายอัฐพล ธยากรพิสิทธิ์

น�้ำย�ำพร้อมปรุง

โคราชซอส (อุตสาหกรรม)

• วิเคราะห์ฉลากโภชนาการ
• ศึกษาอายุการเก็บรักษาน�้ำ
ย�ำพร้อมปรุง
• ออกแบบบรรจุภัณฑ์

7

นายกิตติชัย วนะชกิจ

เส้นหมี่ข้าวกล้องงอก

ติงเฮงฟูดส์โปรดักส์

• วิเคราะห์ฉลากโภชนาการ
• ให้ค�ำปรึกษาด้านการท�ำลาย
มอดในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
• ออกแบบบรรจุภัณฑ์
• ออกแบบโลโก้

8

นางสาวลัดดา ตั้งรัตนะ

น�้ำผึ้งผสมมะนาวและน�้ำผึ้ง
ผสมมะขามพร้อมดื่ม

ร้านลัดดา

• พัฒนาสูตรและกระบวนผลิต
น�้ำผึ้งผสมมะนาว และน�้ำผึ้ง
ผสมมะขามพร้อมดื่ม
• ออกแบบโลโก้
• ออกแบบบรรจุภัณฑ์

9

นางสาวพรปวีร์ ธาระวานิช

ชาองุ่น

ไซมิส เฮอร์เบิล ทีส์

• พัฒนาสูตรและกระบวนผลิต
ชาองุ่น
• ออกแบบโลโก้
• ออกแบบบรรจุภัณฑ์

10

นายวรวุฒิ ศุภรทรัพย์

ข้าวเหนียวมูนแช่แข็ง

รอยัลโฮม ฟูดส์โปรดักส์

• พัฒนาสูตรและกระบวนผลิต
ข้าวเหนียวมูนแช่แข็ง
• ออกแบบบรรจุภัณฑ์

เทคโนธานี
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ส�ำนักงานจัดการ
ทรัพย์สินทางปั ญญา
ส�ำนั ก งานจั ด การทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด�ำเนินการบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาวิทยาลัย
ผลักดันให้มีการน�ำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการให้ค�ำปรึกษาด้าน
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาแก่บคุ คลทัง้ ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยอีกด้วย ซึง่ ในปีงบประมาณ 2556 มีการ
จดทะเบียน / จดแจ้งทรัพย์สนิ ทางปัญญา จ�ำนวน 31
ผลงาน ประกอบด้วย สิทธิบตั ร 13 ค�ำขอ อนุสทิ ธิบตั ร
1 ค�ำขอ ลิขสิทธิ์ 7 ค�ำขอ ความลับทางการค้า 7 ค�ำขอ
และเครื่องหมายการค้า 2 ค�ำขอ และมีงานวิจัยที่ได้
ด�ำเนินการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ จ�ำนวน 5 งานวิจัย

สิทธิบัตร

1. การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีมนุษย์ชนิด
scFv จากคลังแอนติบอดีมนุษย์ที่เชื่อมต่อกับ 6
Histidine (His-tag) และ Glu-Gln-Lys-Leu-IleSerGlu-Glu-Asp-Leu (Myc-tag) ส�ำหรับตรวจวินจิ ฉัย
โรคพิษสุนัขบ้า (RhabdoviridaeLyssavirus) ด้วย
เทคนิค fluorescence in situ hybridization
2. ชิน้ ส่วนแอนติบอดีผา่ นการดัดแปลงพันธุกรรม
สายเดีย่ ว (12 ชนิด) ทีส่ ามารถจับจ�ำเพาะกับเชือ้ ไวรัส
ก่อโรคพิษสุนัขบ้า
3. ชิน้ ส่วนแอนติบอดีผา่ นการดัดแปลงพันธุกรรม
สายเบาที่สามารถจับจ�ำเพาะกับเชื้อไวรัสก่อโรคพิษ
สุนัขบ้า
4. ชิน้ ส่วนแอนติบอดีผา่ นการดัดแปลงพันธุกรรม
สายเดีย่ วทีส่ ามารถจับจ�ำเพาะกับเชือ้ ไวรัสก่อโรคพิษ
สุนัขบ้าสายพันธุ์ FLURY-LEP 25
5. โมโนโคลนอลแอนติบอดีมนุษย์ชนิด scFv
(Human anti-Rabies) ที่ ติ ด ฉลากด้ ว ย FITC
(Anti-rabies conjugated FITC) ส�ำหรับตรวจ
วินจิ ฉัยโรคพิษสุนขั บ้า (RhabdoviridaeLyssavirus)
ด้วยเทคนิค fluorescence in situ hybridization
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6. วัสดุไม้เชิงวิศวกรรมแบบแซนด์วิช
หลายชัน้ สมรรถนะสูง เสริมแรงด้วยผ้าใยแก้ว
และกรรมวิธีการ แบบกดอัดร้อนขั้นตอน
เดียว ของวัสดุดังกล่าว
7. วัสดุไม้เชิงวิศวกรรมแบบแซนด์วิช
แกนกลางเป็นเส้นใยผสมพันธ์ทาง ปิดผิว
ด้วยไม้สักฝานบางเสริมแรงด้วยผ้าใยแก้ว
สมรรถนะสูง และกรรมวิธีการผลิตขึ้นรูป
แบบกดอัดในขัน้ ตอนเดียว ของวัสดุดงั กล่าว
8. วัสดุชนิดไม้อัดจากไม้แผ่นยางพารา
เสริมแรงด้วยแผ่นผ้าใยแก้ว ทีม่ สี มรรถนะสูง
และกรรมวิธีการผลิตวัสดุไม้อัดดังกล่าว
9. วั ส ดุ ไ ม้ เชิ ง วิ ศ วกรรมสมรรถนะสู ง
แบบแซนด์วชิ หลายชัน้ จากเยือ่ เส้นใยแกลบ
ข้าว เสริมแรงด้วยผ้าใยแก้ว และกรรมวิธี
การผลิตแบบกดอัดร้อนขั้นตอนเดียวของ
วัสดุดังกล่าว
10. วัสดุไม้เชิงวิศวกรรมแบบแซนด์วิช
สมรรถนะสู ง แกนกลางเป็ น เส้ น ใยผสม
พันธุท์ างของแกลบข้าวและเส้นใยแก้ว และ
กรรมวิธีการผลิตวัสดุดังกล่าว
11. พอลิเมอร์ผสมทีส่ ามารถย่อยสลายได้
ของพอลิแลคติกแอซิด (PLA) พอลิบิวทิลีน
ซัคซิเนต (PBS) และเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช
จากกากมั น ส�ำปะหลั ง (TPS) ที่ ใช้ พ อลิ
แลคติกแอซิดดัดแปร (PLA-g-GMA) เป็น
ตัวเชื่อมประสาน
12. พอลิเมอร์ผสมชีวภาพจากพอลิแล
คติกแอซิด (PLA) และพอลิบิวทิลีนซัคซิ
เนต (PBS) ที่ใช้พอลิแลคติกแอซิดดัดแปร
(PLA-g-GMA) เป็นตัวเชื่อมประสาน
13. วัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิทจากกาก
มันส�ำปะหลัง (Cassava pulp : CP) และ
ยางธรรมชาติ (Natural rubber : NR)

อนุสิทธิ บัตร
1. กระบวนการผลิตแป้งต้านทานชนิด 4

ลิขสิทธิ์
1. โปรแกรมเตือนการรับประทานยา Version 1.0
2. โปรแกรมประมวลผลตู้แดงอัจฉริยะเวอร์ชั่น 2.0
		 (Smart Red-box Processing Software
		 Version 2.0)
3 โปรแกรมค�ำนวณอายุครรภ์และก�ำหนดคลอดบน
		 อุปกรณ์พกพา (PREG-CAL) Version 2.1
4. ระบบสร้ า งสื่ อ การสอนอั จ ฉริ ย ะแบบส่ ง เสริ ม
		 ทั ก ษะการคิ ด ขั้ น สู ง ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
		 เทคโนโลยี
5. โปรแกรมบล็อกการตรวจจับแรงดัน ล�ำดับเฟส
		 บวกมูลบานด้วยโปรแกรม Simulink ร่วมกับ
		 โปรแกรม MATLAB
6. โปรแกรมออกแบบตั ว ควบคุ ม ส�ำหรั บ วงจร
		 แปลงผันแบบบัคก์บูสต์ด้วยวิธีการทางปัญญา
		 ประดิษฐ์
7. โปรแกรมค�ำนวณระดั บ ความรุ น แรงของ
		 การตีบของหลอดลม (SUT PEFR Calculate)
8. ระบบเมืองอัฉริยะ เวอร์ชั่น 1.0 (Smart City
		 Version 1.0) (22 มกราคม 2556)

ความลับทางการค้า
1. สารชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์
		
Bacillus subtilis สายพันธุ์ CaSUT007
		 สูตร Regulator Zell SUT
2. หัวเชื้อไรโซเบียม SUT 8 - 1 ส�ำหรับการ
		 ปลูกถั่วลิสงในสถานการณ์น�้ำท่วมขัง
3. หัวเชื้อไรโซเบียม SUT 9 - 2 ส�ำหรับการ
		 ปลูกถั่วลิสงในสถานการณ์น�้ำท่วมขัง
4. กรรมวิธกี ารผลิตชาล�ำไยอินทรีย์ (Process
		 of Organic Longan Tea)
5. สูตรส่วนผสมชาล�ำไยอินทรีย์ (Formula
		 of Organic Longan Tea)
6. กรรมวิ ธี ก ารผลิ ต น�้ ำ ล�ำไยอิ น ทรี ย ์ ส กั ด
		 พร้อมดื่ม (Process of Organic Longan
		 Extract Drink)
7. สู ต รส่ ว นผสมน�้ ำ ล�ำไยอิ น ทรี ย ์ ส กั ด
		 พร้อมดืม่ (Formulaof Organic Longan
		 Extract Drink)

เครื่องหมายการค้า
1. เครื่ อ งหมายของส�ำนั ก งานอุ ท ยาน
		 วิทยาศาสตร์ มทส. เป็นเครือ่ งหมายบริการ
2. เครื่ อ งหมายของฟาร์ ม มทส. เป็ น
		 เครื่องหมายการค้า

การต่อยอดงานวิจยั สูเ่ ชิงพาณิชย์
1. ซอฟต์แวร์ตู้แดงอัจฉริยะ
2. ระบบบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ
3. กรรมวิธีพาสต้าข้าวเจ้า
4. ซอฟต์แวร์ระบบภาพเพื่อวินิจฉัย		
		 และวิจัยทางการแพทย์
5. สูตรน�้ำนมข้าวกล้องงอก
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โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
ของอุ ตสาหกรรมไทยเครือข่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Industrial Technology
Assistance Program, iTAP

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) เครือข่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ร่วมกับส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) ด�ำเนินงานให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนความต้องการทางด้านเทคโนโลยี
ให้กับผู้ประกอบการไทยซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบทั้งบริการที่ปรึกษา การจัดฝึกอบรม
สัมมนาวิชาการ การเสาะหาเทคโนโลยีจากในและต่างประเทศ บริการจับคู่เจรจาธุรกิจ
เทคโนโลยี ฯลฯ โดยมีที่ปรึกษาเทคโนโลยี (Industrial Technology Assistance, ITA)
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นคนกลางเข้าไปประสานความต้องการระหว่างภาคเอกชนกับผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือ
นักวิจัย

พันธกิจ
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

พัฒนาศักยภาพของ SMEs ให้มีขีด
ความสามารถเพิ่มขึ้น
สนั บ สนุ น การท�ำโครงการพั ฒ นา
เทคโนโลยีในรูปเครือข่ายวิสาหกิจ
ที่อยู่ใกล้เคียงกับสถาบันการศึกษา
สถาบันวิจัยและหน่วยงานภาครัฐ
ที่ให้บริการแก่ SMEs
สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่ อ ให้ มี ก ารน�ำผลการวิ จั ย และ
พั ฒ นา รวมถึ ง นวั ต กรรมจากใน
และต่ า งประเทศมาช่ ว ยพั ฒ นา
กระบวนการผลิต หรือผลิตภัณฑ์ใหม่
ในตลาด

เทคโนธานี
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คุณสมบัติ SMEs

ที่ขอรับการสนับสนุน

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยี
		 การผลิต หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เป็ น นิ ติ บุ ค คลไทยที่ มี ผู ้ ถื อ หุ ้ น ไทยไม่ ต�่ ำ
		 กว่า 51%
มีมูลค่าทรัพย์สินถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาท

หลักเกณฑ์การสนับสนุน
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สนับสนุนค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ 100 %
เพื่อตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ ในการวินิจฉัย
ปัญหาทางเทคนิคเบื้องต้น
สนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 50 ของ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการ ภายในวงเงิน
400,000 บาท

ความส�ำเร็จและผลงานในรอบปี

ในปีงบประมาณ 2556 มีบริษัท / สถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ จนข้อเสนอโครงการได้รับการอนุมัติให้
ด�ำเนินการจ�ำนวน 22 โครงการ โดยแบ่งตามประเภทอุตสาหกรรม และสังกัดของผู้เชี่ยวชาญ ตามรูปข้างล่างนี้

จ�ำนวนโครงการ แบ่งตามประเภทอุ ตสาหกรรม ปี 2556
ยานยนต์
1
เกษตร
5
อื่นๆ
3

14%
4%
14%
23%
45%

ขนส่ง
3

อาหาร
10
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จ�ำนวนโครงการ แบ่งตามสังกัดของผู ้เชี่ ยวชาญ ปี 2556

เอกชน
10

มทส.
11

50%
40%
5%

ภาครัฐ
1

ในด้านงบประมาณ ปี 2556 มีการร่วมลงทุนในการด�ำเนินงานด้านงบประมาณรวม 8.341 ล้านบาท ภาครัฐโดย สวทช ให้การ
สนับสนุน 3.042 ล้านบาท (ประมาณ ร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด) และภาคเอกชนร่วมสนับสนุน จ�ำนวน 4.102 ล้านบาท
โดยมีการด�ำเนินงานตามกระบวนการท�ำงาน เป็น 5 ขั้นตอน คือ (1) การติดต่อขอข้อมูลเบื้องต้น (First Contact) จ�ำนวน 51 ครั้ง
(2) การเข้าเยี่ยมโรงงานเบื้องต้น (First visit) โดย ITA จ�ำนวน 101 ครั้ง (3) การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญ
(Preliminary Study) จ�ำนวน 44 ครั้ง (4) โครงการได้รับการอนุมัติ และด�ำเนินงานตามแผน (Approved project) จ�ำนวน
22 โครงการ และ (5) มีการประเมินผลและโครงการเสร็จสมบูรณ์ (Closed Project) จ�ำนวน 30 โครงการ

จ�ำนวนโครงการ แบ่งตามกิจกรรม ปี 2554 - 2556
120
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44

First Contact

First Visit

Pre-lim

Approved

22

28 30
18
Closed

2554
2555
2556

หน่วยบริการทางห้องปฏิบตั กิ าร
หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เป็นศูนย์กลางการบริการวิเคราะห์ทดสอบและวิจัยที่ผ่านการรับรอง
ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองกรมวิทยาศาสตร์
บริการ โดยให้บริการการใช้เครื่องมือวิเคราะห์วิจัยระดับสูง เช่น HPLC,
GC-MS, ICP-MS-OES, SEM, TEM, NMR เครื่องมือและอุปกรณ์
พืน้ ฐานทางห้องปฎิบตั กิ าร บริการทดสอบทางวัสดุ ทดสอบทางการเกษตร
วิเคราะห์น�้ำ วิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างทางด้านจุลชีววิทยา เคมี
กายภาพ เป็นต้น โดยมีการให้บริการ จ�ำนวน 4,143 ครั้ง
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โครงการคลินกิ เทคโนโลยี
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โครงการคลิ นิ ก เทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี
ด�ำเนินงานโดยเทคโนธานี เป็นหนึ่งในเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2547 และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการด�ำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2556
จ�ำนวน 1 โครงการ คือ โครงการบริการให้ค�ำปรึกษาและบริการข้อมูล
โดยมีจ�ำนวนผูร้ บั ค�ำปรึกษาทางเทคโนโลยี จ�ำนวน 79 ราย คะแนนความ
พึงพอใจรวมเท่ากับ 89.75 จ�ำนวนผูร้ บั บริการข้อมูลทุกช่องทาง จ�ำนวน
856 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการค�ำปรึกษา
จ�ำนวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย
		 หลักสูตร “การจัดการดินปุ๋ยส�ำหรับการปลูกมันส�ำปะหลัง”
			 จ�ำนวน 1 ครั้ง
		 หลักสูตร “การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ เพื่อสร้างอาชีพทีย่ งั่ ยืน
			 และสามารถแข่งขันสู่ตลาด AEC” จ�ำนวน 1 ครั้ง
		 2. กิ จ กรรมการให้ บ ริ ก ารค�ำปรึ ก ษาและบริ ก ารข้ อ มู ล
จ�ำนวน 16 ครัง้ ได้แก่ การใช้แหนแดงและปุย๋ อินทรียช์ วี ภาพในการปลูก
ข้าวต้นเดีย่ ว จ�ำนวน 4 ครัง้ การท�ำเกษตรอินทรียแ์ บบครบวงจร จ�ำนวน
4 ครั้ง การก�ำจัดขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 1 ครั้ง บ่อไบโอ
แก๊สโมเดล มทส. จ�ำนวน 1 ครั้ง การเลี้ยงไก่เนื้อโคราช จ�ำนวน 1 ครั้ง
การเลี้ยงไส้เดือนดิน จ�ำนวน 1 ครั้ง การแปรรูปงา จ�ำนวน 1 ครั้ง
การผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร จ�ำนวน 1 ครั้ง การจัดการศัตรูพืช
ในระบบเกษตรอินทรีย์ จ�ำนวน 1 ครั้ง และการตรวจวิเคราะห์ดินและ
ปุ๋ยอินทรีย์จ�ำนวน 1 ครั้ง
3. กิ จ กรรมการคั ด เลื อ กและส�ำรวจพื้ น ที่ เ กษตรกรเพื่ อ
เข้าร่วมโครงการศึกษาติดตามประเมินผลระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ภายใต้
ความร่วมมือของรัฐบาลจีน โดยรัฐบาลจีนได้สนับสนุนระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพจ�ำนวน 300 ระบบ ในพื้นที่ 4 อ�ำเภอของจังหวัดนครราชสีมา
ได้แก่ อ�ำเภอปักธงชัย อ�ำเภอโนนแดง อ�ำเภอบัวใหญ่ และอ�ำเภอเมือง
4. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการ ตลอดปีงบประมาณ
2556 ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของคลินิกเทคโนโลยี
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ (ส่ ว นกลาง) และเว็ บ ไซต์ ของเทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (http://technopolis.sut.ac.th)
รวมถึ ง หน้ า เพจเฟสบุ ค (http://www.facebook.com/pages/
คลินิกเทคโนโลยี-เทคโนธานี) รวมถึงการส่งเอกสารประชาสัมพันธ์
ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นเครือข่ายของคลินิกเทคโนโลยี มทส. เช่น
องค์การบริหารส่วนต�ำบล สหกรณ์การเกษตร คลินิกเทคโนโลยีเครือ
ข่ายทั่วประเทศ เป็นต้น
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โครงการพัฒนาการรวมกลุม่ และเชื่ อมโยง
อุ ตสาหกรรม (Industrial Cluster
Development) หรือ คลัสเตอร์มัน
โคราช KOTAC
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อ
ด�ำเนินการรวมกลุ่มในลักษณะของคลัสเตอร์ ซึ่งปี 2556 นี้เป็นปีที่ 3
ของการรวมกลุ่มคลัสเตอร์มันโคราช KOTAC ซึ่งมีการขยายเครือข่าย
และสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย โดยสามารถเติบโตได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
ผลการด�ำเนินกิจกรรมในปีที่ 3 ได้แก่
1. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของคลัสเตอร์
		อบรมหลักสูตร แนวทางการเพิม่ ผลิตภาพสีเขียว (Green
			 Productivity)
		สัมมนางาน NAC 2013 และการน�ำเสนอผลงานวิจยั และ
			 พัฒนาเรื่องมันส�ำปะหลัง (ต้นน�้ำ กลางน�้ำ ปลายน�้ำ)
2. กิจกรรมโครงการน�ำร่อง
		โครงการด้านการจัดการ ได้แก่ โครงการจัดท�ำแปลง
			 เรียนรู้การเพิ่มผลผลิตมันส�ำปะหลัง ณ บริษัท ที พี เค
			 เอทานอล จ�ำกัด อ�ำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
		โครงการด้านการลดต้นทุน ได้แก่ การท�ำโครงการ Green
			 Productivity (GP) จ�ำนวน 2 โรงงาน คือ บริษทั สงวนวงษ์
			 อุตสาหกรรม จ�ำกัด และบริษัท ที พี เค แอ๊ดวานซ์
			 สตาร์ช จ�ำกัด
		โครงการด้านการพัฒนาการตลาด ได้แก่ การศึกษา
			 คุณสมบัติของมันส�ำปะหลัง มันส�ำปะหลังอัดเม็ดและ
			 มันส�ำปะหลังเส้น เพือ่ การจัดท�ำมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพือ่
			 การส่งออกส�ำหรับการผลิตแอลกอฮอล์ในประเทศจีน
3. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์คลัสเตอร์มันโคราช
		การจัดบูธนิทรรศการ งาน World Tapioca Conference
			 and Thailand Tapioca Exhibition 2013 ระหว่าง
			 20 - 23 มิถนุ ายน 2556 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัย
			 เทคโนโลยีสุรนารี
		งานเปิ ด ตั ว แปลงเรี ย นรู ้ เ พื่ อ การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี
			 การเพิ่ ม ผลผลิ ต มั น ส�ำปะหลั ง ณ บริ ษั ท ที พี เค
			 เอทานอล จ�ำกัด อ�ำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
			 ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2556
		จัดท�ำเวปไซต์คลัสเตอร์ (www.kotac-cluster.com)
		จัดท�ำ facebook : Korat Cluster
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มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ไ ด้ จั ด ตั้ ง โครงการ
โครงการ
32
อ�
ำ
เภอ
32
ดอกเตอร์
			
32 อ�ำเภอ 32 ดอกเตอร์ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เป็นการปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม และชุมชนตามยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีได้ให้ความส�ำคัญกับการปรับแปลง พัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน โดย
การน�ำองค์ความรู้ของคณาจารย์มาช่วยในการพัฒนาและร่วมในการแก้ไขปัญหากับท้องถิ่นและชุมชน เพื่อชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
มีความรู้ความสามารถในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา โดยมีการด�ำเนินกิจกรรมดังนี้
ล�ำดับ
ที่

68

กิจกรรม

สถานที่ / อาจารย์ผู้เชี่ ยวชาญ

1

ให้ค�ำปรึกษาบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน เรื่อง
“การจัดการน�้ำและปุ๋ยทางระบบน�้ำในการผลิตมันส�ำปะหลัง”

อ�ำเภอด่ า นขุ น ทด และอ�ำเภอหนองบุ ญ มาก จั ง หวั ด
นครราชสีมา
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร มะชิโกวา

2

ให้ค�ำปรึกษาบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน เรื่อง
“การจัดการน�้ำและปุ๋ยทางระบบน�้ำในการผลิตอ้อย”

อ�ำเภอสตึก และอ�ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร มะชิโกวา

3

ให้ค�ำปรึกษาบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน เรื่อง
“การจัดการน�้ำและปุ๋ยทางระบบน�้ำในการผลิตมะเขือเทศ”

อ�ำเภอปักธงชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร มะชิโกวา

4

ให้ค�ำปรึกษาบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน เรื่อง
“การตรวจวิเคราะห์ดนิ เพือ่ การจัดการดินและปุย๋ ส�ำหรับการเพาะปลูก”

เทศบาลต�ำบลสุรนารี
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ

5

ให้ค�ำปรึกษาบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน เรื่อง
“การจัดการโรคแมลงในแปลงหน่อไม้ฝรั่ง”

อ�ำเภอเสิงสาง จังหวัดบุรีรัมย์
1) อาจารย์ ดร.รุจ มรกต

6

ให้ค�ำปรึกษาบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน เรื่อง
“การปลูกพืชไม่ใช้ดิน (ไฮโดรโปรนิค)”

อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอสีควิ้ อ�ำเภอสูงเนิน และอ�ำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์ ธีรอ�ำพน

7

ให้ค�ำปรึกษาบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน เรื่อง
“การส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว”

จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสุรินทร์
1) รองศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ
2) รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ พานพ่าย

8

ให้ค�ำปรึกษาบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน เรื่อง
“การส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ / การจัดการฟาร์มและ
โรคในปลานิล”

อ�ำเภอพิมาย และอ�ำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร

9

ให้ค�ำปรึกษาบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน เรื่อง
“การส่งเสริมการเลี้ยงไก่เนื้อพันธุ์โคราช”

อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอโนนแดง อ�ำเภอบัวใหญ่ อ�ำเภอปักธงชัย
อ�ำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
1) อาจารย์ ดร.วิทธ วัชโมฬี
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิศา เข็มผะกา
3) รองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์
4) อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ โมฬี”

10

ให้ค�ำปรึกษาบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน เรื่อง
“การส่งเสริมการเลี้ยงแพะ - แกะ”

อ�ำเภอครบุรี อ�ำเภอเทพารักษ์ อ�ำเภอโนนสูง และอ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ แพงค�ำ

11

ให้ค�ำปรึกษาบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน เรือ่ ง
“การเพิม่ คุณภาพกากมันส�ำปะหลังเพือ่ เป็นวัตถุดบิ อาหารสัตว์”

อ�ำเภอเมือง และอ�ำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิศา เข็มผะกา
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หน่วยบริการอบรมสัมมนา
หน่วยบริการอบรมสัมมนา ส�ำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ เทคโนธานี ได้ด�ำเนินงานให้บริการด้านวิชาการให้แก่
ชุมชนและสังคม โดยในรอบปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมา มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
1) โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ด�ำเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนาเชิงวิชาการ / เสวนาเชิงวิชาการ / จัดสอบวัดระดับความรู้
TOEIC จ�ำนวน 36 ครั้ง ผู้รับบริการ 3,257 คน คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.23 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)
2) โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด�ำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สัมมนาวิชาการ จ�ำนวน
11 ครั้ง ผู้รับบริการ 449 คน คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.34 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)

กิจกรรม / โครงการ / กลุ่มงาน

หน่วยนับ

แผน

ผล

จ�ำนวนกิจกรรม / ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ครั้ง

25

36

จ�ำนวนกิจกรรม / ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

คน

1,000

3,257

คะแนน

4

4.23

จ�ำนวนกิจกรรมที่จัดอบรม / สัมมนาด้านซอฟต์แวร์

ครั้ง

4

11

จ�ำนวนผู้รับบริการอบรม / สัมมนาด้านซอฟต์แวร์

คน

120

449

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการอบรมสัมมนา
ด้านซอฟต์แวร์

คะแนน

4

4.34

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการอบรมสัมมนา
โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด
ผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. โครงการบริการวิชาการแก่ชมุ ชน
หน่วยบริการอบรมสัมมนา ส�ำนักงานบริการ
วิชาการและโครงการพิเศษ เทคโนธานี ได้ร่วมมือ
กับหน่วยงานอืน่ ๆ ในการจัดการฝึกอบรม / สัมมนา
เพื่อให้ความรู้ด้านวิชาการในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม จ�ำนวน 36 ครั้ง มีผู้
ผ่านการฝึกอบรม จ�ำนวน 3,257 คน ได้รับคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.23 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)
ดังนี้

1.1 โครงการฝึกอบรมด้านระบบคุณภาพและการจัดการ
เทคโนธานี และศู น ย์ ส หกิ จ ศึ ก ษาและพั ฒ นาอาชี พ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ร่วมกันจัดฝึกอบรมด้านระบบ
มาตราฐาน จ�ำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) การจัดท�ำระบบบริหาร
คุณภาพและการตีความ ISO 9001 : 2008 และ 2) การจัดท�ำระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 ให้แก่นักศึกษาสหกิจ
ศึกษาฯ ของมหาวิทยาลัย ก่อนออกไปปฏิบตั งิ าน ณ สถานประกอบการ
ซึ่งทั้งสองระบบ เป็นระบบคุณภาพและการจัดการที่นิยมกันแพร่
หลายในปัจจุบัน การเริ่มท�ำความเข้าใจกับระบบบริหารคุณภาพ
และการจั ด การ เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากระบบ
บริหารคุณภาพตามมาตรฐาน และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ก่อนที่จะน�ำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา
จั ด อบรม ISO 9001 : 2008 ทั้ ง สิ้ น 4 ครั้ ง มี ผู ้ เข้ า ร่ ว ม
การฝึ ก อบรม จ�ำนวน 301 คน ได้ รั บ ความพึ ง พอใจเฉลี่ ย
4.12 คะแนน และ ISO 14001 : 2004 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
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การฝึกอบรม จ�ำนวน 267 คน
ได้ รั บ ความพึ ง พอใจเฉลี่ ย 4.19
คะแนน รวมจั ด อบรมทั้ ง สิ้ น
8 ครัง้ มีผรู้ บั บริการ 568 คน ได้รบั
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.15
คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)

1.2 โครงการฝึกอบรม
ด้านภาษาต่างประเทศ
ปีงบประมาณ 2556 หน่วยบริการ
อบรมสัมมนา ได้จดั การฝึกอบรมด้านภาษา
ต่างประเทศ ได้แก่ 1) หลักสูตร เตรียมสอบ
TOEIC 2) หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร English for International
Communication Courses รวม 3 ครั้ง
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้น 94 คน
ได้ รั บ คะแนนความพึ ง พอใจเฉลี่ ย 4.32
คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)
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1.3 บริการงานแปลและล่าม
ปีงบประมาณ 2556 หน่วยบริการงานแปลและล่าม ได้จัดการฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศ ได้แก่ 1) หลักสูตร การพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษครูผู้สอนเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 2) หลักสูตร พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
3) หลักสูตร เตรียมสอบ TOEIC รวม 3 ครั้ง จ�ำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 176 คน ได้รับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.14 คะแนน
(เต็ม 5 คะแนน) และให้บริการแปลและล่ามภาษาต่าง ๆ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส จีน เยอรมัน ญี่ปุ่น และภาษาอื่น ๆ มีการให้บริการ
งานแปลจ�ำนวน 113 ชิ้นงาน และมีผู้รับบริการจ�ำนวน 108 คน
1.4

โครงการฝึกอบรมด้านการศึกษา
การเรียนการสอน

หน่วยบริการอบรมสัมมนา ส�ำนักงาน
บริการวิชาการและโครงการพิเศษ เทคโนธานี
ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมด้านการศึกษา
และการเรียนการสอน จ�ำนวน 2 หลักสูตร
ได้แก่ 1) หลักสูตร ชวนคิด พาท�ำ ผลงาน
วิ ช าการเพื่ อ การเลื่ อ นวิ ท ยฐานะช�ำนาญ
การพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และ
2) หลักสูตร การจัดท�ำแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษาสูป่ ระชาคมอาเซียน รวมจ�ำนวน
ผู ้ เข้ า ร่ ว มการฝึ ก อบรมทั้ ง สิ้ น 32 คน
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.48 คะแนน
(เต็ม 5 คะแนน)
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1.5 โครงการฝึกอบรมด้านเกษตร
หน่วยบริการอบรมสัมมนา ส�ำนักงานบริการ
วิชาการและโครงการพิเศษ เทคโนธานี ร่วมกับ ส�ำนัก
วิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จัดให้มกี ารฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ด้านเกษตร
ทีน่ า่ สนใจ ได้แก่ 1) หลักสูตร “ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย
และการใช้ปุ๋ยชนิดต่าง ๆ” และ “การจัดการเพิ่ม
ผลผลิตมันส�ำปะหลัง” 2) การตรวจวิเคราะห์ดินใน
พื้นที่การเกษตร 3) การผลิตข้าวอินทรีย์ด้วยระบบ
SRI ร่วมกับการใช้แหนแดง 4) มาตรฐานฟาร์มแพะ
เนื้อ 5) การจัดการฟาร์มและการรักษาแพะ - แกะ
6) การจัดเสวนาวิชาการ “ทิศทางการเลี้ยงโคขุน
กับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (AEC)”
ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาจัดอบรม / เสวนาวิชาการ
รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง มีผู้ร่วมการฝึกอบรม 1,313 คน
ได้รับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.23 คะแนน
(เต็ม 5 คะแนน)
1.6 โครงการฝึกอบรม
ด้านการจัดการพลังงาน
หน่ ว ยบริ ก ารอบรมสั ม มนา
ส�ำนักงานบริการวิชาการและโครงการ
พิเศษ เทคโนธานี ร่วมกับ องค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ จั ด อบรม
หลักสูตร “การอบรมและศึกษาดูงาน
ด้านพลังงานทดแทน มทส. ขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ” โดยมี
เกษตรกรจากจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ เข้ า ร่ ว ม
อบรม จ�ำนวน 5 รุน่ รวมจ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วม
การฝึกอบรมทั้งสิ้น 490 คน คะแนน
ความพึ ง พอใจเฉลี่ ย 4.23 คะแนน
(เต็ม 5 คะแนน)
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1.7 การจัดสอบวัดระดับความรู้ TOEIC
เทคโนธานี ร่ ว มกั บ ศู น ย์ ส อบ
TOEIC (Center for Professional
Assessment (Thailand) ด�ำเนินการ
จัดสอบวัดระดับความรู้ “TOEIC” ให้กับ
นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร และผู ้ ส นใจทั่ ว ไป
ที่ต้องการเพิ่มทักษะความรู้และเตรียม
ความพร้ อ มเพื่ อ ประเมิ น ทั ก ษะภาษา
อังกฤษ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาจัดสอบวัด
ระดับความรู้ทั้งสิ้น 8 ครั้ง มีผู้รับบริการ
585 คน ได้รบั คะแนนความพึงพอใจเฉลีย่
4.29 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)

2 โครงการบริการวิชาการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยบริการอบรมสัมมนาส�ำนักงาน
บริ ก ารวิ ช าการและโครงการพิ เ ศษ
เทคโนธานี ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้ ง ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ฯ
ในการจั ด การฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยในรอบ
ปีงบประมาณที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ 1) หลักสูตร
การใช้งานระบบสอบออนไลน์เคลือ่ นทีจ่ าก
มทส. 2) หลักสูตร การสร้างแอนิเมชันด้วย
เทคนิค Stop Motion 3) การใช้โปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ แ ละอิ น เตอร์ เ น็ ต พื้ น ฐาน
ส�ำหรับเยาวชน 4) การใช้งานและการจัด
ท�ำสื่ออิเล็คทรอนิกส์เบื้องต้น (E-Book)
รวมทัง้ สิน้ 11 ครัง้ มีผรู้ ว่ มกิจกรรม จ�ำนวน
449 คน ได้รับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.34 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)
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โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา
ในพระอุปภัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์รว่ มกับเทคโนธานีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จัดท�ำโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและ
การพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ภายใต้
การสนับสนุนของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศกึ ษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิ สอวน.
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ทัว่ ประเทศทีม่ คี วามสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มีโอกาสได้รบั การพัฒนาศักยภาพทางด้านขีววิทยา เคมี ฟิสกิ ส์
คณิตศาสตร์ ตามความถนัดทัง้ ในด้านทฤษฎีและทักษะด้านการ
ปฏิบัติให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้
และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการระหว่างประเทศ และเพิ่มช่วยพัฒนาการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ระดับโรงเรียนให้
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เทียบเท่ามาตรฐานสากลโดยมหาวิทยาลัยได้จดั อบรมให้แก่นกั เรียน
ในจังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรนิ ทร์ และบุรรี มั ย์ จ�ำนวน 4 สาขา
คือ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และคอมพิวเตอร์ มีผู้เข้าอบรมโอลิมปิก
วิชาการค่าย 1 และค่าย 2 จ�ำนวน 200 คน
ค่ายวิชาการและค่ายวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พัฒนาเยาวชนให้มีความรู้
ความเข้าใจ และพัฒนาทางวิชาการตามศักยภาพของแต่ละคนใน
รูปแบบค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายพัฒนาปฏิบัติการพื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ ค่ายพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ ด้านคณิตศาสตร์
รวมทัง้ สิน้ 65 ค่าย จาก 19 โรงเรียน 4 หน่วยงาน โดยมาจากจังหวัด
นครราชสีมา 6 โรงเรียน 1 หน่วยงาน จังหวัดชัยภูมิ 3 โรงเรียน
1 หน่วยงาน จังหวัดบุรรี มั ย์ 2 โรงเรียน 1 หน่วยงาน จังหวัดสุรนิ ทร์
4 โรงเรียน 1 หน่วยงาน จังหวัดเพชรบุรี 1 โรงเรียน จังหวัด
สมุทรปราการ 1 โรงเรียน และกรุงเทพมหานคร 2 โรงเรียน
เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 4,008 คน

โครงการสนับสนุนการจัดตัง้ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการก�ำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี)

Science Classrooms in University - Affiliated School
Project (SCiUS)
ความเป็นมา
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ในฐานะเป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศได้ด�ำเนิน “โครงการสนับสนุน
การจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการ
ก�ำกับดูแลของมหาวิทยาลัย” (โครงการ วมว.) โดย
เริ่มด�ำเนินโครงการระยะแรกในปี พ.ศ. 2551 - 2555
เพือ่ เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนานักวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจากผู้มีความสามารถพิเศษให้เพิ่มขึ้น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเป็ น ก�ำลั ง ส�ำคั ญ ในการเพิ่ ม ผลิ ต
ภาพ สร้างนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการต่อ
ไปในอนาคต โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัด
หลักสูตรส�ำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีม่ คี วามสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขึ้ น ในโรงเรี ย นเครื อ ข่ า ยหรื อ โรงเรี ย นในก�ำกั บ ของ
มหาวิ ท ยาลั ย โดยใช้ ห ลั ก สู ต รของโรงเรี ย นมหิ ด ล
วิทยานุสรณ์เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
และจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู ้ เรี ย น ต่ อ มาคณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติเห็นชอบให้
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด�ำเนินโครงการ
วมว. ระยะที่ 2 ระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2556 - 2565)
เพื่ อ สนั บ สนุ น การขยายฐานก�ำลั ง คนนั ก วิ จั ย ด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพตั้งแต่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งการขยายฐานการศึกษา
ออกไปในวงกว้างให้มากขึ้น

ซึ่งปัจจุบันปีการศึกษา 2556 มีโรงเรียนเครือข่ายหรือโรงเรียนใน
ก�ำกับของมหาวิทยาลัย จ�ำนวนทั้งสิ้น 11 แห่ง เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

คู่โรงเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตก�ำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ฝ่ายมัธยม)
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ”
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

วิธีการด�ำเนินการ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ได้ ร ่ ว มมื อ กั บ โรงเรี ย นราชสี ม า
วิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนส�ำหรับนักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นต้นแบบในการจัดการ
เรียนการสอนและรับผิดในการรับสมัคร และคัดเลือกนักเรียนในรอบแรกให้
เหลือจ�ำนวน 100 คน เพื่อส่งต่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการ
คัดเลือกในรอบที่สอง จ�ำนวน 30 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยรูปแบบของ
โครงการจะมีลักษณะเป็นโรงเรียนประจ�ำนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคน
จะต้องอยู่ในหอพักที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ และท�ำกิจกรรมตามหลักสูตร
ทุกประการ
เทคโนธานี
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ผลงานของนักเรียนในโครงการฯ
ตารางที่ 1 จ�ำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

จ�ำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2556
รุ ่นที่

นักเรียนชาย
(คน)

นักเรียนหญิง
(คน)

รวม
(คน)

4

21

8

29

5

23

6

29

6

16

14

30

รวม

60

28

88

สาขาวิชา
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์
รวมจ�ำนวน (คน)
คิดเป็นร้อยละ

ค่าย 1

ปี การศึกษา 2554
ค่าย 2
*ตัวแทนศูนย์มทส.

จ�ำนวนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก (คน)
ปี การศึกษา 2555
ค่าย 1
ค่าย 2
*ตัวแทนศูนย์มทส.

ค่าย 1

23
16
7
1
0
47
78.33

16
10
7
1
0
34
72.34

17
15
11
4
1
48
81.35

11
7
9
1
2
30
60.00

6
3
2
1
0
12
35.29

8
12
14
1
0
35
72.91

4
6
5
1
0
16
45.71

ปี การศึกษา 2556
ค่าย 2
*ตัวแทนศูนย์มทส.

**
**
**
**
**
**
**

**
**
**
**
**
**
**

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
หมายเหตุ :* คือตัวแทนนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจาก สอวน. ศูนย์มทส. เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ ** คือรอประกาศผลการคัดเลือก

ตารางที่ 2 ผลการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ
ล�ำดับที่
1.
2.

78

รายการ

ผลการแข่งขัน

โครงการ Asia Pacific Conference of Young Scientists ได้รับรางวัลจากการแข่งขันมาทั้ง 2 โครงงาน ประกอบด้วย
(APCYS 2013) ระหว่างวันที่ 13 – 20 พฤษภาคม 2556
- เหรียญทอง 1 เหรียญ นายโชติวัตน์ อินทรประพงศ์
ณ เมือง Palembang ประเทศอินโดนีเซีย
- เหรียญทองแดง 1 เหรียญ นายกษิดิศ เอี่ยมทอง
rd
กิจกรรม “3 SCiUS Forum” ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2556 1. สาขาวิชาฟิสิกส์
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
- รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้รบั เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่
2. สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
- รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่
3. สาขาเคมี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่

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

2. คณะทันตแพทยศาสตร์

3. คณะเภสัชศาสตร์

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์

5. คณะวิทยาศาสตร์

6. คณะครุศาสตร์
7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

8. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
9. คณะสัตวแพทยศาสตร์
10. คณะรัฐศาสตร์

รุ ่นที่ 1
(ปี การศึกษา 2554)
จ�ำนวน 16 คน ได้แก่
- มหิดล (1)
- มทส. (7)
- มข. (6)
- มช. (1)
- รังสิต (1)
จ�ำนวน 2 คน ได้แก่
- มธ. (1)
- มข. (1)
-

จ�ำนวน 2 คน ได้แก่
- มธ. (1)
- มทส. (1)
จ�ำนวน 5 คน ได้แก่
- จุฬา (3)
- มข. (2)
จ�ำนวน 2 คน ได้แก่
- จุฬา (1)
- มธ. (1)
จ�ำนวน 1 คน ได้แก่
- มธ. (1)
จ�ำนวน 1 คน ได้แก่
- มข. (1)
จ�ำนวน 1 คน ได้แก่
- มธ. (1)

จ�ำนวน (คน) / มหาวิทยาลัย
รุ ่นที่ 2
(ปี การศึกษา 2555)

รุ ่นที่ 3
(ปี การศึกษา 2556)

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

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

-

จ�ำนวน 1 คน ได้แก่
- มข. (1)

จ�ำนวน 2 คน ได้แก่
- มข. (1)
- มวล. (1)
จ�ำนวน 3 คน ได้แก่
- จุฬา (2)
- มทส. (1)
จ�ำนวน 9 คน ได้แก่
- มทส. (9)

-

จ�ำนวน 1 คน ได้แก่
- จุฬา (1)
-

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

-

-

-

-

-

-

เทคโนธานี
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โครงการศูนย์วจิ ยั
มันส�ำปะหลังและผลิตภัณฑ์
วิสัยทัศน์
เป็นผูน้ �ำด้านการวิจยั พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้องกับมันส�ำปะหลัง และผลิตภัณฑ์จากมันส�ำปะหลังอย่างครบวงจร

พันธกิจ
เป็ น ศู น ย์ ก ลางการวิ จั ย และพั ฒ นา วิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมันส�ำปะหลัง และผลิตภัณฑ์จาก
มันส�ำปะหลังอย่างครบวงจร ตั้งแต่การเพิ่มผลผลิต การปลูก
การจัดการ การเก็บเกีย่ ว การแปรรูปมันส�ำปะหลัง
เพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับ
มันส�ำปะหลัง โดยเฉพาะเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมันส�ำปะหลัง
ท�ำให้เกษตรกรชาวไร่มีความรู้ มีทางเลือก มีรายได้ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
สนั บ สนุ น ให้ผลงานวิจัย และพัฒนา ผลิต ภั ณ ฑ์ จ าก
มันส�ำปะหลังออกสู่เชิงพาณิชย์

80
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บทบาทของโครงการศูนย์วิจัยมันส�ำปะหลัง
และผลิตภัณฑ์
1. วิ จั ย เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต และคุ ณ ภาพมั น ส�ำปะหลั ง
ลดต้นทุน เพิ่มรายได้เกษตรกร
2. ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ช่วยให้ได้รับ
ผลผลิตสูง คุณภาพดี ต้นทุนต�่ำ
3. ให้ข้อมูลและค�ำปรึกษาด้านการเพิ่มผลผลิตและเก็บ
เกี่ยวทั้งทางโทรศัพท์และลงพื้นที่
4. ให้ ค วามร่ ว มมื อ และประสานงานกั บ ภาครั ฐ และ
เอกชน
5. สร้างแปลงสาธิต แปลงขยายพันธุ์ และแปลงทดสอบ
วิสาหกิจ
6. เป็ น ที่ ป รึ ก ษาโครงการความร่ ว มมื อ พั ฒ นา
อุตสาหกรรมมันส�ำปะหลัง

สรุปผลการด�ำเนินงาน
โครงการศูนย์วิจัยมันส�ำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ได้มีการ
จัดและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานเกษตรสุรนารี’ 56
“เกษตรสู่อาเซียน” ระหว่างวันที่ 10 - 13 มกราคม 2556 ณ
อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้เข้าร่วมงาน
ประมาณ 550 คน คะแนนความพึงพอใจ 4.46
2. ร่วมกับฝ่ายบริการวิชาการอบรมเกษตรกรหลักสูตร
“ความรูเ้ รือ่ งดิน ปุย๋ และการใช้ปยุ๋ ชนิดต่าง ๆ และการจัดการเพิม่
ผลผลิตมันส�ำปะหลัง” ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้เข้า
อบรมทัง้ หมด 447 คน เป็นเกษตรกรจากอ�ำเภอขามทะเลสอ และ
อ�ำเภอพิมาย คะแนนความพึงพอใจ 4.04
3. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการการเพิม่ ผลผลิตมันส�ำปะหลัง
ในวันที่ 21 มีนาคม 2556 ณ บริษัท TPK advance จ�ำกัด อ�ำเภอ
หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ผูเ้ ข้าร่วมงานประมาณ 100 คน
4. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานฉลองวันแห่งชัยชนะของ
ท้าวสุรนารี ในระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2556 ณ
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมงานประมาณ 520 คน
คะแนนความพึงพอใจ 4.57
5. งานประชุ ม สั ม มนาและนิ ท รรศการ “World
Tapioca Conference and Thailand Tapioca Exhibition
2013” ทางไทย...ทางมันส�ำปะหลัง มหัศจรรย์แห่งพืชเศรษฐกิจ
สีเขียว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2556 ณ อาคาร
สุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เทคโนธานีได้เปิด
ตัว “สถาบันมันส�ำปะหลังสุรนารี” และคณะท�ำงานศูนย์วิจัย
มันส�ำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการ

จ�ำนวน 6 หัวข้อ ดังนี้
- เรื่อง “มันส�ำปะหลังและผลิตภัณฑ์” (Tapioca and
Products) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีลักษณ์ รอดทอง และ
นักวิจัยด้านผลิตภัณฑ์
- เรื่อง “พลาสติกชีวภาพ” (Bioplastics) โดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. สุรีลักษณ์ รอดทอง และนักวิจัยด้านผลิตภัณฑ์
- เรือ่ ง “นวัตกรรมการผลิตพลาสติกชีวภาพ PLA, PBS
และ PHA” (Production innovation of Bioplastics : PLA,
PBS และ PHA) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีลักษณ์ รอดทอง
และนักวิจัยด้านผลิตภัณฑ์
- เรื่อง “งานวิจัย ณ มทส. : กรอบความคิดน�ำกลับ
ใช้ใหม่อย่างสมบูรณ์” (Research at SUT : Fully Renewable
Concept) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีลักษณ์ รอดทอง และ
นักวิจัยด้านผลิตภัณฑ์
- เรื่อง “Future Innovation of Cassava Yield
Improvement” โดย อาจารย์ ดร. ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
- เรือ่ ง “ระบบน�ำ้ หยดส�ำหรับมันส�ำปะหลัง” โดย ผูช้ ว่ ย
ศาสตราจารย์ ดร. สุดชล วุ้นประเสริฐ จัดแสดงผลงานวิจัยของ
รองศาสตราจารย์ ดร. ทวิช จิตรสมบูรณ์ เรื่อง “เครื่องอบแห้ง
มันเส้นพลังแดดแบบพื้นเอียง (INCLINED-BED SOLAR DRYER
FOR TAPIOCA CHIPS)” ณ อาคารศูนย์วิจัยมันส�ำปะหลัง
6. อบรมเกษตรต�ำบลสระว่านพระยา อ�ำเภอครบุรี
จังหวัดนคราชสีมา หลักสูตรการจัดการดิน น�้ำ ปุ๋ยเพิ่มผลผลิต
มันส�ำปะหลัง ในวันที่ 13 กันยายน 2556 ณ อาคารสุรพัฒน์
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้เข้าอบรมทั้งหมด 52 คน
คะแนนความพึงพอใจ 4.52
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โครงการวิจยั ที่ได้รบั ทุนในปี งบประมาณ 2556

จ�ำนวน 19 โครงการ ซึ่ งเป็นโครงการวิจยั ด้านมันส�ำปะหลัง จ�ำนวน 7 โครงการ ดังนี้
1. ชื่อโครงการ :
ผู้วิจัย :
ระยะเวลา :
แหล่งทุน :

โครงการวิจัยผลของสัดส่วน อัตราและเวลาการใส่ N P K ต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของ
หัวมันส�ำปะหลัง ปีที่ 4 (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรณู ข�ำเลิศ
อาจารย์ ดร. อัศจรรย์ สุขธ�ำรง
1 ปี (สิงหาคม พ.ศ. 2555 – สิงหาคม พ.ศ.2556)
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหาชน)

2. ชื่อโครงการ :
ผู้วิจัย :
ระยะเวลา :
แหล่งทุน :

การจัดการดิน น�้ำ และธาตุอาหารพืช ส�ำหรับการผลิตมันส�ำปะหลัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดชล วุ้นประเสริฐ
3 ปี (2555 - 2557)
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

3. ชื่อโครงการ :
ผู้วิจัย :
ระยะเวลา :
แหล่งทุน :

การเปลี่ยนแปลงประชากรเพลี้ยแป้งท�ำลายมันส�ำปะหลังและศัตรูธรรมชาติ
อาจารย์ ดร. รุจ มรกต
2 ปี (2555 - 2556)
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

4. ชื่อโครงการ :

การประเมินและการเปรียบเทียบรูปแบบการป้องกันก�ำจัดเพลีย้ แป้งมันส�ำปะหลังสีชมพู โดยวิธผี สมผสาน
ในพื้นที่เชิงเดี่ยว
อาจารย์ ดร. รุจ มรกต
3 ปี (2555 - 2557)
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผู้วิจัย :
ระยะเวลา :
แหล่งทุน :
5. ชื่อโครงการ :
ผู้วิจัย :
แหล่งทุน :

ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์จากผิวใบมันส�ำปะหลังในการควบคุมเชื้อแบคทีเรีย
Xanthomonas axonopodis pv. manihotis สาเหตุโรคใบไหม้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

6. ชื่อโครงการ :
ผู้วิจัย :
แหล่งทุน :

การส่งเสริมการเจริญเติบโตของมันส�ำปะหลังด้วยแบคทีเรียที่มีประโยชน์และสารชีวภัณฑ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอาจารย์)

7. ชื่อโครงการ :
ผู้วิจัย :
แหล่งทุน :

การส่งเสริมการเจริญเติบโตของมันส�ำปะหลังด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์และฮอร์โมนพืช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

8. ชื่อโครงการ :

เชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis CaSUT007 ผลิต phytohormone และ extracellular proteins
กระตุ้นการเจริญเติบโตของมันส�ำปะหลัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้วิจัย :
แหล่งทุน :
9. ชื่อโครงการ :
ผู้วิจัย :
แหล่งทุน :

The phosphorus solubilizing PGPR, Bacillus subtilis strain CaSUT007 and its role on
cassava growth promotion and induced resistance against cassava leaf blight disease
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
สกว. - สกอ. - มทส.
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10. ชื่อโครงการ :
ผู้วิจัย :
แหล่งทุน :

การจ�ำแนกและศึกษาลักษณะของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis CaSUT007 ในการผลิตโปรตีน
phytase
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

11. ชื่อโครงการ :

Expression, overproduction and purification of Bacillus subtilis phytaseC in E.coli and
its recombinant enzyme properties
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
France Embassy

ผู้วิจัย :
แหล่งทุน :
12. ชื่อโครงการ :
ผู้วิจัย :
แหล่งทุน :
13. ชื่อโครงการ :
ผู้วิจัย :
แหล่งทุน :

Role of beneficial bacteria in enhancing growth promotion, inducing disease resistance
and improving P nutrition of cassava
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
ERASIA (European Academic Mobility Network with Asia)
การส่งเสริมการเจริญเติบโตและกระตุน้ ระบบความต้านทานของมันส�ำปะหลังให้ตา้ นทานต่อการเข้าท�ำลาย
ของโรคแอนแทรคโนสด้วยเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์ Bacillus subtilis สายพันธุ์ CaSUT007
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

14. ชื่อโครงการ :
ผู้วิจัย :
แหล่งทุน :

สซ. นวัตกรรมสารชีวภัณฑ์ ชักน�ำความต้านทานต่อโรคใบไหม้และเพิ่มผลผลิตมันส�ำปะหลัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

15. ชื่อโครงการ :
ผู้วิจัย :
แหล่งทุน :

B.A.I. สารชีวภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงส�ำหรับเพิ่มผลผลิตมันส�ำปะหลัง เพื่อทดลองในสภาพแปลงปลูก
ขนาดใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
ส�ำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาติ และบริษัทไบโอแอคทีฟอุตสาหกรรมเกษตร จ�ำกัด

16. ชื่อโครงการ :
ผู้วิจัย :
ระยะเวลา :
แหล่งทุน :

โครงการวิจัยสมทบ การพัฒนาจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตกรดแล็กติกชนิดแอลและดีจากแป้งมันส�ำปะหลัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีลักษณ์ รอดทอง
3 ปี (เมษายน พ.ศ. 2553 - เมษายน พ.ศ. 2556)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

17. ชื่อโครงการ :
ผู้วิจัย :

การพัฒนากระบวนการหมักเพื่อผลิตกรดดี - แล็กติกด้วยแบคทีเรียสายพันธุ์ที่คัดเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีลักษณ์ รอดทอง
นางสาวอัยรา พันอนุ
3 ปี (มิถุนายน พ.ศ. 2553 – พฤษภาคม พ.ศ. 2556)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ระยะเวลา :
แหล่งทุน :
18. ชื่อโครงการ :
ผู้วิจัย :
ระยะเวลา :
แหล่งทุน :
19. ชื่อโครงการ :
ผู้วิจัย :

ระยะเวลา :
แหล่งทุน :
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การผลิตพอลิเมอร์พลาสติกชีวภาพจากแป้งมันส�ำปะหลังโดยแบคทีเรียสายพันธุ์เฉพาะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีลักษณ์ รอดทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา ดีประเสริฐกุล
ระยะเวลา: 3 ปี (มกราคม พ.ศ. 2553 - มกราคม พ.ศ. 2556)
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โครงการศูนย์วิจัยเชื้อพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อการผลิตอาหารและพลาสติกชีวภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีลักษณ์ รอดทอง
รองศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนันทา ทองทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา ดีประเสริฐกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธินาถ ศภกาญจน์
3 ปี (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (งบสนับสนุนศูนย์วิจัย)

เทคโนธานี 360 องศาพร้อมสู่ AEC
จากการที่ เ ทคโนธานี จั ด ท�ำแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ภายใต้กรอบแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยทีก่ �ำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555 - 2564) และแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
ซึ่งได้มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศมีการพัฒนาที่ยั่งยืน
สมดุล การเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) และการมุ่งเน้นบทบาทการเป็นที่พึ่งของสังคม
การบรรจุแผนงานประจ�ำด้านการจัดการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานสากล ได้เร่งพัฒนาในหลายด้านซึ่งหลัก ๆ จะเป็น
การพัฒนาการจัดการศึกษาสู่สากล การพัฒนาขีดความสามารถ
ของนักศึกษาและบุคลากรสายปฏิบตั กิ ารในด้านภาษาต่างประเทศ
มีพื้นที่การส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศ มีระบบการให้บริการ
ทีใ่ ช้ภาษาต่างประเทศในการสือ่ สารการสร้างบรรยากาศความเป็น
นานาชาติ มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมอาเซียนมากขึ้น

1) การให้ความรู้ด้านภาษา ด้วยการจัดกิจกรรมอบรม
เพือ่ การแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พิม่ พูนทักษะภาษาต่างประเทศ ภายใน
หน่วยงานเป็นความร่วมมือระหว่างงานบุคคลกับหน่วยบริการงาน
แปลและล่าม ได้เชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษาจากประเทศเวียดนาม
ในโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับเจ้าหน้าที่
ภายในกลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ (โครงการ iTAP) กับกลุ่ม
งานบริการวิชาการ (งานค่ายเยาวชน) รับเชิญเข้าร่วมทีมวิทยากร
ภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จัดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2556
ณ ห้องประชุม 214 อาคารสุรพัฒน์ 1
2) การแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมอาเซียน ด้วยการจัดสัมมนา
ให้กับพนักงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรียนรู้วัฒนธรรม สังคม
ความเป็นอยู่ของประเทศเพื่อนบ้านในการเตรียมความพร้อมเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 จัดขึ้นในระหว่าง
วันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2555

นอกจากนี้ ค ณะกรรมการบริ ห าร
เทคโนธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ 3 / 2555
เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 ได้มีความเห็น
เกี่ยวกับการเสนอขอทบทวนแผนปฏิบัติการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ว่าควรให้
มีก ารพั ฒนาความเข้มแข็งด้านบุคลากรที่จะ
มุ ่ ง สู ่ ค วามเป็ น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(AEC) ในการรองรับงานภารกิจหลักด้านบริการ
วิ ช าการและปรั บ แปลงถ่ า ยทอดและพั ฒ นา
เทคโนโลยี ซึ่ ง แนวทางเหล่ า นี้ จ ะสามารถ
น�ำมาใช้ประโยชน์กบั หน่วยงานได้อย่างไร ซึง่ ได้
ยกตัวอย่าง อาทิ การสื่อสารบนแบบฟอร์ม
ต่าง ๆ ด้วยข้อความสองภาษา มีภาษาไทย
และภาษาอังกฤษควบคู่กัน การส่งพนักงานเข้า
รับการอบรมให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
เพือ่ เป็นการเพิม่ ขีดความสามารถให้กบั พนักงาน
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้วางแผนงาน
การพัฒนาบุคลากรเทคโนธานีไว้ 2 รูปแบบ คือ
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ต่อประเทศไทยได้อย่างไรในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านต่างมีข้อดี ข้อด้อย
ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะเรื่องของภาษาต่างประเทศ
การแข่ ง ขั น การค้ า เสรี เรื่ อ งฝี มื อ แรงงาน ที่ ไ ทยยอมรั บ ว่ า เป็ น ข้ อ ด้ อ ย
แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น ไทยเรากลั บ มี ข ้ อ ดี ม ากมายที่ ป ระเทศอื่ น ๆ ยอมรั บ
กั น ไม่ ว ่ า จะเป็ น ในเรื่ อ งของการเป็ น เมื อ งอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว
การเป็ น ศู น ย์ ก ลางของสายการบิ น การเป็ น ศู น ย์ ก ลางอุ ต สาหกรรม
ด้านการเกษตรและอาหาร การมีสถานที่เหมาะสมส�ำหรับการจัดประชุม
จัดนิทรรศการ และการบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ

กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรเทคโนธานี
ในครั้ ง นั้ น ส่ ง ผลให้ บุ ค ลากรเกิ ด การตื่ น ตั ว
ปรั บ ทั ศ นคติ ใ ห้ เ กิ ด การยอมรั บ เรื่ อ งของการ
สื่อสารเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้
มากขึ้น การสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้วยแผ่นป้าย
ข้อความเชิญชวนหรือสื่ออิเล็คทรอนิกส์อย่าง
ต่อเนือ่ ง ให้บคุ ลากรเกิดความสนใจเรียนรูใ้ นความ
หลากหลายของวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน
หรือมุมความรู้ในด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์
ทราบความเป็ น มาของเหล่ า สมาชิ ก ประเทศ
เพือ่ นบ้าน ซึง่ ได้รบั การเผยแพร่ผา่ นสือ่ อิเล็คทรอ
นิกส์ เช่น บทความที่น่าสนใจ หัวข้อ “มุมมอง
ที่นักศึกษาไทยต่างสถาบันที่มีต่อประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” เนื้อหาสาระของ
บทความได้กล่าวถึงทัศนะคติ มุมมองของเยาวชน
ไทยทีม่ ตี อ่ ประชาคมอาเซียน (AEC) พวกเขาต้อง
เตรียมตัวหรือมีส่วนช่วยเหลือให้เกิดประโยชน์
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แนวทางเหล่านี้เตรียมการสื่อสารให้บุคลากรในเทคโนธานี ได้เตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการรองรับงาน
ภารกิจหลักด้านบริการวิชาการและปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
ในบทบาทของการเป็นที่พึ่งของสังคม การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
(ภาษาต่างประเทศ) และงานบริการในลักษณะ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”
(one stop services) สนองตอบต่อการพัฒนาประเทศ เตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคม ประชาคมอาเซียนที่จะมีขึ้นในปี พ.ศ. 2558 นี้

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม

เทคโนธานี ได้เข้าร่วมกับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จั ด ตั้ ง โรงทานเพื่ อ เลี้ ย งประชาชน
ณ วั ด บ้ า นไร่ อ�ำเภอด่ า นขุ น ทด
จั ง หวั ด นครราชสี ม า เนื่ อ งในวั น
คล้ า ยวั น เกิ ด พระเทพวิ ท ยาคม
(หลวงพ่ อ คู ณ ปริ สุ ทฺ โ ธ) โดยได้ น�ำ
ทั้ ง อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ไปจั ด เลี้ ย ง
ให้ กั บ ประชาชนที่ ม าร่ ว มงานใน
ครั้งนี้ด้วย
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05

>> TECHNOPOLIS

กิจกรรมส�ำคัญ

ในปี งบประมาณ 2556
• กิจกรรมงานบุ คคล
• กิจกรรมบริการวิชาการ
• กิจกรรมปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
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กิจกรรมงานบุคคล

ตรวจ 5 ส ภายใน หน่วยงานเทคโนธานี
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
ร่ ว มใจภั ก ดิ์ ปลู ก มเหสั ก ข์ - สั ก สยามิ นทร์ ณ หน้ า อาคารกาญจนาภิ เ ษก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 4 ธันวาคม 2555

สัมมนาบุคลากรเทคโนธานี ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
วันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2555

ร่วมกิจกรรมงานกีฬาสีบุคลากร และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2556
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 28 ธันวาคม 2556

ประกาศนโยบายคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ณ อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
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กิจกรรมรดน�้ำด�ำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ณ อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี วันที่ 3 เมษายน 2556

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) Show & Share ณ อาคารกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 24 เมษายน 2556

กิ จ กรรมศึ ก ษาดู ง าน 5ส
ณ อาคารบรรณสาร
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
สุรนารี วันที่ 10 พฤษภาคม
2556
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สัมมนาพนักงานเทคโนธานี เพื่อเตรียมความพร้อม
AEC ณ อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 18 และ 20 กันยายน 2556
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สัมมนาพนักงานเทคโนธานี เพื่อเตรียมความพร้อม AEC
ณ แลนด์บรีซ รีสอร์ท อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 21 - 22 กันยายน 2556
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กิจกรรมบริการวิชาการ
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กิจกรรมงานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
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06

>> TECHNOPOLIS

ความร่วมมือ ่

กับหน่วยงานอืน
• ความร่วมมือกับเครือข่าย
• งานบริการวิชาการแก่สังคม
• งานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

ความร่วมมือกับเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชั ยภูมิ
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ไ ด้
ลงนามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจ (MOU) ระหว่ า ง
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด ชั ย ภู มิ กั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด ความ
สามารถด้านการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี
และด้านบริการวิชาการ ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่
สู่ ชุ ม ชนและสั ง คมตามยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยร่วมมือกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคม
ของจังหวัดชัยภูมิให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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ความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างกระทรวงยุ ติธรรม กับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ได้ ล งนามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจ (MOU)
ระหว่างกระทรวงยุตธิ รรมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2556 ณ อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุ ร นารี เพื่ อ เป็ น การขยาย
โอกาสในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กระทรวงยุ ติ ธ รรมไปสู่ ภู มิ ภ าคโดยผ่ า น
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่
ทีเ่ ป็นภาคีเครือข่ายในการพัฒนาทรัพยากร
บุ ค คล ซึ่ ง จะเป็ น การขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ
ดังกล่าวให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โดยเทคโนธานีได้ประชุมร่วมกับผู้แทน
ของกระทรวงยุ ติ ธ รรมในวั น ที่ 18
กันยายน 2556 เพื่อขยายความร่วมมือ
จากการทำ�บั น ทึ ก ความเข้ า ใจ (MOU)
โดยตกลงร่ ว มมื อ กั น จั ด ทำ�โครงการ
ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รการพั ฒ นาผู้ บ ริ ห าร
งานยุ ติ ธ รรมระดั บ ต้ น โดยสำ�นั ก งาน
บริ ก ารวิ ช าการและโครงการพิ เ ศษ
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
จะดำ�เนินงานในรายละเอียดต่อไป
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โครงการศึกษาและติดตามประเมินผลระบบผลิตก๊าซชี วภาพภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
ตามที่ รั ฐ บาลสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
ประสงค์ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนระบบผลิตก๊าซ
ชี ว ภาพให้ แ ก่ ค รั ว เรื อ นในชนบทของประเทศไทย
จำ�นวน 300 ระบบ กรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการดำ�เนินการติดตั้งระบบผลิต
ก๊าซชีวภาพ จำ�นวน 300 ระบบ ดังกล่าว โดยการจ้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นที่ปรึกษาในการ
ดำ�เนินงานดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามขอบเขต
งานที่กำ�หนด และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ได้มอบให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
ด้านพลังงานทดแทน โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าน
ชี ว มวลร่ ว มกั บ เทคโนธานี เป็ น ผู้ ดำ�เนิ น โครงการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มีการติดตั้งระบบให้กับเกษตรกร
ที่ มี ค วามเหมาะสม ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม า
ทัง้ 300 ระบบ ซึง่ ประกอบด้วย อำ�เภอปักธงชัย อำ�เภอ
บัวใหญ่ อำ�เภอโนนแดง อำ�เภอโชคชัย และอำ�เภอเมือง
นครราชสีมา
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โดยได้มีการจัดพิธีส่งมอบระบบผลิตก๊าซชีวภาพสำ�หรับครัวเรือน
ภายใต้ความตกลงระหว่างรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนและรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 หมู่ที่ 11 บ้านหนองปล้อง
ตำ�บลตะขบ อำ�เภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2556

“โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนพื้นที่ ต�ำบลเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา” ระหว่าง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนต�ำบลเกาะยาวน้อย
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้ ผ ลั ก ดั น และน� ำ
วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์
กลุ ่ ม จั ง หวั ด ฝั ่ ง ทะเลอั น ดามั น มาใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การขยะ
ชุ ม ชนในพื้ น ที่ ต� ำ บลเกาะยาวน้ อ ย จั ง หวั ด พั ง งา ซึ่ ง อยู ่ ภ ายใต้ ก าร
ปกครองขององค์การบริหารส่วนต�ำบลเกาะยาวน้อย ด้วยเทคโนโลยี
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ โดยเป็นแนวทางบริหารจัดการขยะ
ชุมชนเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนแบบครบวงจร (ระดับชุมชน) ซึ่งเป็น
องค์ความรู้ใหม่ในเรื่องการจัดการขยะชุมชน ที่ได้วิเคราะห์ผลกระทบทุก
มิติ ทั้งด้านเทคนิค ด้านเศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม โดยเป็นรูปแบบ
ของการจัดการขยะในระดับชุมชนแบบครบวงจร สามารถน�ำมาผลิตเป็น
พลังงานทดแทน และอินทรียวัตถุทใี่ ช้เป็นสารปรับปรุงดินเทคโนโลยีดงั กล่าว
ท�ำให้ขยะมีน�้ำหนักลดลงประมาณร้อยละ 65 และองค์ประกอบส่วนใหญ่
ทีเ่ หลือจะเป็นขยะจ�ำพวกพลาสติกประมาณร้อยละ 30 ซึง่ มีความเหมาะสม
ที่จะน�ำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะอัดแท่ง และส่วนที่เหลือแล้วนั้นสามารถ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีประมาณคาร์บอนสูง ร้อยละ 70 สามารถน�ำไปใช้เป็น
อินทรียวัตถุปรับปรุงดินได้
ซึ่งการน�ำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในพื้นที่เกาะยาวน้อยนั้น
ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)
ในฐานะผู้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และการสนับสนุน งบประมาณจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะที่เป็นหน่วยงานให้การ
ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี การน�ำ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาชุมชนระดับต้นแบบ ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง โดยองค์การบริหารส่วนต�ำบลเกาะยาวน้อย จะท�ำ
หน้าที่จัดหาสถานที่ด�ำเนินการ และจัดหางบประมาณร่วมด�ำเนินการ
เพื่อให้การบริหารจัดการขยะในระยะยาวของโครงการสัมฤทธิ์ผลสูงสุด

โดยได้ มี ก ารจั ด พิ ธี ล งนาม
ความร่วมมือ “โครงการบริหารจัดการ
ขยะชุมชนพื้นที่ ต�ำบลเกาะยาวน้อย
จั ง หวั ด พั ง งา” ระหว่ า งกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต� ำ บลเกาะยาวน้ อ ย
และมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี
ในวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556
ณ โรงแรมเดอะฮอตสปริ ง บี ช
รีสอร์ท แอนด์ สปา อ�ำเภอโคกกลอย
จังหวัดพังงา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่าน
ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาเป็นประธานและแสดงความยินดี
ต่ อ การจั ด กิ จ กรรมความร่ ว มมื อ
ดังกล่าวฯ
เทคโนธานี
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งานบริการวิชาการแก่สังคม
ล�ำดับที่

กิจกรรม / โครงการ

1
2
3

ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

4
5
6
7

ส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์
ส่วนการเจ้าหน้าที่
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ (MIS)
ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมซอฟท์ แวร์ แ ห่ ง ชาติ โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานแปลและล่าม
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เขต 18 โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
โครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
โครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
โครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1 โครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จ�ำกัด จังหวัดนครปฐม
โครงการอบรมด้านเกษตร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัด โครงการอบรมด้านเกษตร
นครราชสีมา
วิทยาลัยการท่องเที่ยวนครราชสีมา
งานแปลและล่าม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โครงการฝึกอบรมด้านการจัดการพลังงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา
บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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โครงการโอลิมปิกวิชาการ
โครงการฝึกอบรมด้านระบบคุณภาพและการจัดการ
โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตสาหกรรม
โครงการฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศ
โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน
โครงการฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศ
โครงการอบรมด้านระบบคุณภาพและการจัดการ
โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ล�ำดับที่

หน่วยงาน

25
26
27
28
29
30
31

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์สอบ TOEIC เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซส
เม้นท์ (ประเทศไทย)
โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนสระจระเข้
โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนระยองพิทยาคม จังหวัดระยอง
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

โรงเรียนสังขะ
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนปากช่อง
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
โรงเรียนพรหมานุสรณ์ เพชรบุรี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
โรงเรียนมารีย์วิทยา
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
โรงเรียนบุญวัฒนา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
โรงเรียนส�ำโรงทาบวิทยาคม
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

50
51

โรงเรียนสุรวิทยาคาร
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

กิจกรรม / โครงการ
โครงการฝึกอบรมด้านการศึกษา การเรียนการสอน
ด�ำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ TOEIC
โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการโอลิมปิกวิชาการ / ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
โครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการโอลิมปิกวิชาการ / ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
โครงการโอลิมปิกวิชาการ
โครงการโอลิมปิกวิชาการ
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งานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ล�ำดับที่

106

หน่วยงาน

กิจกรรม / โครงการ

1

ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : สกอ.

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ประสานงานและด�ำเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

3

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

ด�ำเนินกิจกรรมโครงการด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริม
ผู้ประกอบการ

4

ส�ำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

ประสานงานและด�ำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา

5

ส�ำนักงานส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

ด�ำเนินกิจกรรมโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

6

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ประสานงานและด�ำเนินโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริม
มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน, มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, ผู้ประกอบการ
วิทยาลัยนครราชสีมา

7

ส�ำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประสานงานและด�ำเนินโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ประกอบการ และการวิจัยและพัฒนา

8

นายกสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
ไทย
เครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

9

ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ส�ำนักงาน โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

10

รองเลขาธิ ก าร ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการนโยบาย โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

11

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนงานกลาง ส�ำนักงาน โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

12

ผู้อ�ำนวยการฝ่าย ก�ำกับดูแลสถาบันวิทยาการ ส�ำนักงาน โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

13

ผู้อ�ำนวยการฝ่าย ก�ำกับดูแลฝ่ายบริหารธุรกิจ ศูนย์บริหาร โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
จัดการเทคโนโลยี ส�ำนักงานกลาง
เครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

14

ผู ้ อ� ำ นวยการฝ่ า ย ก� ำ กั บ ดู แ ลฝ่ า ยพั ฒ นาเทคโนโลยี โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
อุ ต สาหกรรม (iTAP) ศู น ย์ บ ริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี เครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส�ำนักงานกลาง

15

ผู้จัดการโครงการ iTAP เครือข่าย สวทช.ภาคเหนือ

16

ผู้จัดการโครงการ iTAP เครือข่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
เครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เทคโนธานี
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โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
เครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ล�ำดับที่

หน่วยงาน

กิจกรรม / โครงการ

17

ผู ้ จั ด การโครงการ iTAP เครื อ ข่ า ย - มหาวิ ท ยาลั ย โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
มหาสารคาม
เครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

18

ผู ้ จั ด การโครงการ iTAP เครื อ ข่ า ย - มหาวิ ท ยาลั ย โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
อุบลราชธานี
เครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

19

ผูจ้ ดั การโครงการ iTAP เครือข่าย - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
พระจอมเกล้าธนบุรี
เครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

20

ผูจ้ ดั การโครงการ iTAP เครือข่ายภาคตะวันออก - สถาบัน โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
ไทย-เยอรมัน
เครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

21

ผูจ้ ดั การโครงการ iTAP เครือข่าย - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
เครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

22

ผู้จัดการโครงการ iTAP เครือข่าย - มหาวิทยาลัยสงขลา โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
นครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

23

ผู้จัดการโครงการ iTAP เครือข่าย - มหาวิทยาลัยสงขลา โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
นครินทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

24

ผู้จัดการโครงการ iTAP เครือข่าย - มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
เครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

25

ส�ำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26

สถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่เป็นเครือข่ายของคลินิก ประสานงานความร่วมมือกับเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี
เทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีจ�ำนวน 139 เครือข่าย

27

พัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO)
ปี 2556

28

องค์การบริหารส่วนต�ำบลสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

มีความร่วมมือด้านวิชาการ และด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
ด้านการเกษตร, ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ด้านการศึกษา,
ด้านสังคม และด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย

29

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

มีความร่วมมือด้านวิชาการ และด�ำเนินกิจกรรมอบรมด้าน
พลังงานทดทแทน ฯลฯ

30

ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โครงการผลักดันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

31

ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลมวกเหล็ก

โครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การศึกษาแนวทางที่เหมาะสม ในการปรับปรุงระบบบ�ำบัด
น�้ำเสียของเทศบาลต�ำบลมวกเหล็ก

เทคโนธานี
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ล�ำดับที่

108

หน่วยงาน

กิจกรรม / โครงการ

32

ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ไทยด�ำรงค์ อะโกร จ.ตาก

การออกแบบ พัฒนาและศึกษาความเป็นไปได้ โครงการ
โรงไฟฟ้าแก๊สซิฟิเคชั่น ในเขตจังหวัดตาก

33

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

โครงการศึกษาและติดตามประเมินผลระบบผลิตก๊าซภาพ
ภายใต้ความร่วมมือรัฐบาลจีน

34

บริษัท เคพี เอ็นเนอร์ยี จ.ชัยภูมิ

โครงการการผลิตเตาผลิตแก๊สชีวมวลขนาด 250 กิโลวัตต์

35

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลเกาะยาวน้อย

โครงการก่อสร้างโครงานกจัดขยะเกาะยาวน้อย

36

ส�ำนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี

โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบในการปรับปรุง
ระบบรวบรวมและขนถ่ า ยขยะมู ล ฝอยของเทศบาลเมื อ ง
สระบุรี จังหวัดสระบุรี

37

ส�ำนักงานจังหวัดปทุมธานี

โครงการศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะและการผลิตขยะเชื้อ
เพลิง (RDF)

เทคโนธานี
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เทคโนธานี
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07

>> TECHNOPOLIS

รายละเอียดการอบรม

สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ
• งานบุ คคล
• งานบริการวิชาการแก่สังคม
• งานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

เทคโนธานี
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111

112
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เทคโนธานี

สัมมนาและศึกษาดูงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2556

ความรู้เกี่ยวกับการจัดท�ำรายละเอียดงาน / โครงการ
แผนปฏิบัติการและค�ำของบประมาณของหน่วยงาน

เทคนิคการแก้ปัญหางานส�ำนักงานด้วย MS-Excel ๒๐๑๐

MS-Excel 2010 การใช้ฟังก์ชั่นขั้นพื้นฐาน

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมและการท�ำงาน

การค้นข้อมูลและการจัดการรายงานอ้างอิงเพื่อการท�ำวิจัย

เทคนิคการเขียนเอกสารผลงานทางวิชาการ (งานสนับสนุน
สายวิชาการ)

การเตรียมความพร้อมในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณมหาวิทยาลัย

ความรู้เกี่ยวกับวิจัยสถาบัน

ความรู้เกี่ยวกับวิจัยสถาบัน

2

3

4

5

6

7

8

9

10

หัวข้อที่เข้าอบรม

1

ล�ำดับที่

การอบรมสัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ

งานบุ คคล

20 มี.ค. 2556

15 มี.ค. 2556

13 มี.ค. 2556

8 มี.ค. 2556

27 ก.พ. 2556

25 ก.พ. 2556

9 ก.พ. 2556

7 ก.พ. 2556

12 - 13 ก.พ. 2556

4 - 10 ธ.ค. 2555

วัน / เดือน / ปี

ห้อง VIP 1 สุรสัมมนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ห้อง VIP 3 สุรสัมมนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

VIP 3 สุรสัมมนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาคารศูนย์บรรณสาร ชั้น 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ห้อง VIP 3 สุรสัมมนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7
อาคารเรียนรวม 2

ณ ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ 7 อาคาเรียนรวม 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ห้อง VIP 3 สุรสัมมนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จังหวัดอุบลราชธานี และ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

สถานที่

3 คน

3 คน

2 คน

2 คน

3 คน

2 คน

2 คน

2 คน

1 คน

79 คน

บุ คลากรมี
ส่วนร่วม / คน

ส่วนการเจ้าหน้าที่

ส่วนการเจ้าหน้าที่

ส่วนการเจ้าหน้าที่

ส่วนการเจ้าหน้าที่

คณะอนุกรรมการวิจัย
สถาบัน

ส่วนการเจ้าหน้าที่

ศูนย์คอมพิเตอร์

ศูนย์คอมพิเตอร์

ส่วนการเจ้าหน้าที่

งานบุคคล เทคโนธานี

หน่วยงานที่จัด
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หัวข้อที่เข้าอบรม

การประยุกต์ใช้ Microsoft Power Point ๒๐๑๐ ขั้นพื้นฐาน
ส�ำหรับงานส�ำนักงาน

การใช้ระบบการจัดท�ำแผนปฏิบัติการผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย เพื่อจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ดูงานกิจกรรม 5ส.

ความรู้เกี่ยวกับวิจัยสถาบัน

การบริหารจัดการระบบ Web Server เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมและการท�ำงาน (รุ่นที่ 2)

การพัฒนาสร้างเว็บไซต์ขั้นพื้นฐานด้วย Joomla ๒.๕

พิธีกรมืออาชีพ

ล�ำดับที่

11

12

13

14

15

16

17

18

19

9 - 10 ก.ย. 2556

20 ก.ย. 2556

11 ก.ย. 2556

23 ส.ค. 2556

28 มิ.ย. 2556

29 พ.ค. 2556

พ.ค. - มิ.ย. 2556

28 มี.ค. 2556

21 มี.ค. 2556

วัน / เดือน / ปี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 อาคารเรียนรวม 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ห้อง VIP 1 สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ 7 อาคารเรียนรวม 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ห้อง VIP 1 สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)

เทคโนธานี อาคารสุรพัฒน์ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ 5 อาคารเรียนรวม 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8
อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

สถานที่

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

2 คน

7 คน

1 คน

2 คน

บุ คลากรมี
ส่วนร่วม / คน

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ศูนย์คอมพิเตอร์

ส่วนการเจ้าหน้าที่

งานบุคคล เทคโนธานี

ส่วนการเจ้าหน้าที่

ส่วนการเจ้าหน้าที่

ส่วนการเจ้าหน้าที่

ส่วนแผนงาน

ศูนย์คอมพิเตอร์

หน่วยงานที่จัด
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ชื่ อโครงการ / หลักสูตร

สอบวัดระดับความรู้ TOEIC ครั้งที่ 1 / 56

อบรม การจัดท�ำระบบบริหารคุณภาพและการตีความ
ISO 9001 : 2008 รุ่นที่ 1 / 56

อบรม ชวนคิด พาท�ำ ผลงานวิชาการเพือ่ การเลือ่ นวิทยฐานะ 22 - 23 พ.ย. 2555
ช�ำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

สอบวัดระดับความรู้ TOEIC ครั้งที่ 2 / 56

อบรม การจัดท�ำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 14001 : 2004 รุ่นที่ 1 / 56

สอบวัดระดับความรู้ TOEIC ครั้งที่ 3 / 56

อบรม การจัดท�ำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 14001 : 2004 รุ่นที่ 2 / 56

อบรม การจัดท�ำระบบบริหารคุณภาพและการตีความ
ISO 9001 : 2008 รุ่นที่ 2 / 56

อบรม "ความรูเ้ รือ่ งดิน ปุย๋ และการใช้ปยุ๋ ชนิดต่าง ๆ" และ
"การจัดการเพิ่มผลผลิตมันส�ำปะหลัง"

อบรม การผลิตข้าวอินทรีย์ด้วยระบบ SRI ร่วมกับการใช้
แหนแดง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

26 ก.พ. 2556

20 ก.พ. 2556

13 ก.พ. 2556

9 - 10 ก.พ. 2556

19 ม.ค. 2556

15 - 16 ธ.ค. 2555

15 ธ.ค. 2555

1 - 16 พ.ย. 2555

27 ต.ค. 2555

อบรม เตรียมสอบ TOEIC รุ่นที่ 2

1 - 25 ต.ค. 2555

วันที่ด�ำเนินการ

1

1. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ล�ำดับที่

ด้านการอบรม / สัมมนา

งานบริการวิชาการแก่สังคม

เกษตรกร อ.ประทาย

เกษตรกร

นักศึกษา / บุคลากร / บุคคลทั่วไป

นักศึกษา / บุคลากร / บุคคลทั่วไป

นักศึกษา / บุคลากร / บุคคลทั่วไป

นักศึกษา / บุคลากร / บุคคลทั่วไป

นักศึกษา / บุคลากร / บุคคลทั่วไป

ครู - อาจารย์

นักศึกษา / บุคลากร / บุคคลทั่วไป

นักศึกษา / บุคลากร / บุคคลทั่วไป

นักศึกษา / บุคลากร / บุคคลทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย

135

447

106

102

66

37

82

10

49

94

33

จ�ำนวน
ผู ้เข้าอบรม (คน)

4.53

4.04

4.02

4.08

4.51

4.34

4.28

4.61

4.32

4.15

4.43

ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ
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อบรม การผลิตข้าวอินทรีย์ด้วยระบบ SRI ร่วมกับการใช้
แหนแดง

อบรม ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการใช้ปุ๋ยชนิดต่าง ๆ

อบรม มาตรฐานฟาร์มแพะเนื้อ

อบรม การจัดท�ำระบบบริหารคุณภาพและการตีความ
ISO 9001 : 2008 รุ่นที่ 3 / 56

อบรม การจัดท�ำแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาสู่ประชาคม 29 - 30 มี.ค. 2556
อาเซียน

สอบวัดระดับความรู้ TOEIC ครั้งที่ 5 / 56

สอบวัดระดับความรู้ TOEIC ครั้งที่ 6 / 56

เสวนาวิชาการ "ทิศทางการเลีย้ งโคขุนกับการก้าวเข้าสูก่ าร
เป็นประชาคมอาเซียน (AEC)"

อบรม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษครูผู้สอนเพื่อการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

อบรม การจัดการฟาร์มและการรักษาแพะ - แกะ

อบรมเชิงปฏิบัตการ พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
(ค่ายครู)

สอบวัดระดับความรู้ TOEIC ครั้งที่ 7 / 56

อบรม การจัดท�ำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 14001 : 2004 รุ่นที่ 3 / 56

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

6 - 7 ก.ค. 2556

29 มิ.ย. 2556

21 - 23 มิ.ย. 2556

15 มิ.ย. 2556

6 - 7 มิ.ย. 2556

10 พ.ค. 2556

4 พ.ค. 2556

30 มี.ค. 2556

12 - 22 มี.ค. 2556

12 มี.ค. 2556

9 มี.ค. 2556

6 มี.ค. 2556

2 มี.ค. 2556

สอบวัดระดับความรู้ TOEIC ครั้งที่ 4 / 56

13

14 ม.ค. - 27 ก.พ. 2556

วันที่ด�ำเนินการ

อบรม เตรียมสอบ TOEIC รุ่นที่ 3

ชื่ อโครงการ / หลักสูตร

12

ล�ำดับที่

นักศึกษา / บุคลากร / บุคคลทั่วไป

นักศึกษา / บุคลากร / บุคคลทั่วไป

บุคลากรทางการศึกษา

เกษตรกร

ครู - อาจารย์ (สพป.นม.5)

เกษตรกร

นักศึกษา / บุคลากร / บุคคลทั่วไป

นักศึกษา / บุคลากร / บุคคลทั่วไป

บุคลากรวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการ
ท่องเที่ยวนครราชสีมา

นักศึกษา / บุคลากร / บุคคลทั่วไป

เกษตรกร

เกษตรกร

เกษตรกร อ.เมือง / อ.วังน�้ำเขียว

นักศึกษา / บุคลากร / บุคคลทั่วไป

นักศึกษา / บุคลากร / บุคคลทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย

100

80

46

31

107

175

64

50

22

34

49

34

442

88

30

จ�ำนวน
ผู ้เข้าอบรม (คน)

4.21

4.41

4.32

4.42

4.02

4.38

4.29

4.22

4.42

4.12

4.25

4.08

4.28

4.17

4.17

ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ
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อบรม ภาษาอังกฤษ "English for International
Communication Courses"

อบรม การจัดท�ำระบบบริหารคุณภาพและการตีความ
ISO 9001 : 2008 รุ่นที่ 4 / 56

อบรม การจัดท�ำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 14001 : 2004 รุ่นที่ 4 / 56

อบรม เตรียมสอบ TOEIC รุ่นที่ 4

สอบวัดระดับความรู้ TOEIC ครั้งที่ 8 / 56

อบรมและศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน มทส.
ของ อบจ.ชัยภูมิ รุ่นที่ 1

อบรมและศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน มทส.
ของ อบจ.ชัยภูมิ รุ่นที่ 2

อบรมและศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน มทส.
ของ อบจ.ชัยภูมิ รุ่นที่ 3

อบรมและศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน มทส.
ของ อบจ.ชัยภูมิ รุ่นที่ 4

อบรมและศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน มทส.
ของ อบจ.ชัยภูมิ รุ่นที่ 5

28

29

30

31

32

33

34

35

36

ชื่ อโครงการ / หลักสูตร

27

ล�ำดับที่

17 ก.ย. 2556

12 ก.ย. 2556

29 ส.ค. 2556

22 ส.ค. 2556

15 ส.ค. 2556

10 ส.ค. 2556

20 มิ.ย. - 8 ส.ค. 2556

27 - 28 ก.ค. 2556

7 มิ.ย. - 12 ก.ค. 2556

9 พ.ค. - 9 ก.ค. 2556

วันที่ด�ำเนินการ

เกษตรกร จ.ชัยภูมิ

เกษตรกร จ.ชัยภูมิ

เกษตรกร จ.ชัยภูมิ

เกษตรกร จ.ชัยภูมิ

เกษตรกร จ.ชัยภูมิ

นักศึกษา / บุคลากร / บุคคลทั่วไป

นักศึกษา / บุคลากร / บุคคลทั่วไป

นักศึกษา / บุคลากร / บุคคลทั่วไป

นักศึกษา / บุคลากร / บุคคลทั่วไป

บุคลากร มทส.

กลุ่มเป้าหมาย

รวม

3,257

86

101

103

100

99

61

23

28

112

31

จ�ำนวน
ผู ้เข้าอบรม (คน)

4.23

4.22

4.28

4.17

4.19

4.28

4.31

4.33

4.32

4.12

4.35

ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ
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ชื่ อโครงการ / หลักสูตร

11

10

9

8

7

6

5

3
4

2

1

21 ส.ค. 2556

3 ส.ค. 2556

2 ส.ค. 2556

7 มิ.ย. 2556

28 - 29 มี.ค. 2556

9 - 10 มี.ค. 2556

21 - 22 ก.พ. 2556

19 - 20 ม.ค. 2556
15 ก.พ. 2556

3 - 4 ม.ค. 2556

22 - 23 พ.ย. 2555

วันที่ด�ำเนินการ

รวมทั้งสิ้น

อบรม การใช้งานระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส.
รุ่นที่ 1 / 56
อบรม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
พื้นฐานส�ำหรับเยาวชน (ร.ร.สีคิ้วหนองหญ้าขาว)
อบรม การสร้างแอนิเมชันด้วยเทคนิค Stop Motion
อบรม การใช้งานและจัดท�ำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
(E - book)
อบรม การใช้งานระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส.
รุ่นที่ 2 / 56
อบรม การใช้งานระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส.
รุ่นที่ 3 / 56
อบรม การใช้งานระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส.
รุ่นที่ 4 / 56
อบรม การใช้งานระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส.
รุ่นที่ 5 / 56
อบรม การใช้งานระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส.
รุ่นที่ 6 / 56
อบรม การใช้งานระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส.
รุ่นที่ 7 / 56
อบรม การใช้งานระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส.
รุ่นที่ 8 / 56

2. โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ล�ำดับที่

ครู - อาจารย์ (วพม.)

ครู - อาจารย์ (สพม.18)

ครู - อาจารย์ (สพม.18)

ครู - อาจารย์

ครู - อาจารย์

ครู - อาจารย์ (สพม.31)

ครู - อาจารย์

นักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
นักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครู - อาจารย์

กลุ่มเป้าหมาย

รวม

449
3,706

25

38

48

36

22

60

17

69
49

64

21

จ�ำนวน
ผู ้เข้าอบรม (คน)

4.34
4.49

4.5

4.06

4.26

4.09

4.21

4.46

4.36

4.26
4.56

4.5

4.39

ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ
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ค่ายวิชาการฯโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (Gifted) ม.1, ม.2

ค่ายวิชาการฯ สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ) ม.2, ม.3

ค่ายวิชาการฯ สพม.เขต 33 (สุรินทร์) ม.2

ค่ายวิชาการฯ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ม.4

ค่ายวิชาการฯ สพป.นม.เขต 1 ม.2

ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 / 2555

ค่ายวิชาการฯ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.4

ค่ายวิชาการฯ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี ม.5

ค่ายวิชาการฯ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ม.1 - 3

ค่ายวิชาการฯ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.4 - 6

ค่ายวิชาการฯ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1

ค่ายวิชาการฯ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ม.4 - 5

ค่ายวิชาการฯ โรงเรียนศีขรภูมพิ สิ ยั และโรงเรียนสังขะ ม.1 - 2

ค่ายวิชาการฯ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยและโรงเรียนสังขะ
ม.3, ม.4, ม.6

ค่ายวิชาการฯ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 23 - 25 ม.ค. 2556
ม.1 - 3

ค่ายวิชาการฯโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ม.4 - 5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

25 - 29 ม.ค. 2556

19 - 28 ม.ค. 2556

9 - 19 ม.ค. 2556

5 - 10 ม.ค. 2556

3 - 5 ม.ค. 2556

17 - 21 ธ.ค. 2555

11 - 25 ธ.ค. 2555

30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2555

27 พ.ย. 2555

12 - 24 ต.ค. 2555

14 - 18 ต.ค. 2555

11 - 15 ต.ค. 2555

10 - 14 ต.ค. 2555

6 - 12 ต.ค. 2555

6 - 10 ต.ค. 2555

1 - 5 ต.ค. 2555

ค่ายวิชาการฯโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (พวค.) ม.4, ม.5

1

วันที่ด�ำเนินการ

ชื่ อโครงการ / หลักสูตร

ล�ำดับที่

ด้านบริการค่ายเยาวชน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย

176

103

219

155

25

77

81

234

152

124

123

17

31

31

40

62

57

จ�ำนวน
ผู ้เข้าอบรม (คน)

4.64

4.52

4.44

4.73

4.67

4.35

4.57

4.67

4.81

4.63

4.48

4.54

4.72

4.59

4.56

4.29

4.49

ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ

รายงานประจำ�ปี 2556
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ค่ายวิชาการฯ โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ บดินทรเดชา ม.1 - 2

ค่ายวิชาการฯ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.4

ค่ายวิชาการฯ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.5

ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพฯ สพม.33 ม.1 ค่าย 2 11 - 17 มี.ค. 2556

ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพฯ สพม.33 ม.2 ค่าย 4 11 - 17 มี.ค. 2556

ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปี 2556

ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ สพม.30 ม.1

ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ สพม.30 ม.2

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย ม.1 (Gifted)

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย ม.2 (Gifted)

ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ สพม.32 ม.1

ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ สพม.32 ม.2

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร.ร.มารีย์
วิทยา ม.4

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

21, 23 พ.ค. 2556

3 - 6 พ.ค. 2556

3 - 6 พ.ค. 2556

17 - 21 เม.ย. 2556

6 - 10 เม.ย. 2556

1 - 7 เม.ย. 2556

1 - 7 เม.ย. 2556

11 - 22 มี.ค. 2556

11 - 15 มี.ค. 2556

11 - 15 มี.ค. 2556

4 - 7 มี.ค. 2556

27 ก.พ. - 2 มี.ค. 2556

ค่ายวิชาการฯ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
ม.4 - 5

18

วันที่ด�ำเนินการ

ชื่ อโครงการ / หลักสูตร

ล�ำดับที่

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย

541

22

25

35

37

24

29

77

30

30

27

30

68

56

จ�ำนวน
ผู ้เข้าอบรม (คน)

4.25

4.58

4.55

4.36

4.5

4.49

4.82

4.05

4.50

4.60

4.54

4.52

4.03

4.28

ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ

120
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ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม ม.2

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม ม.5

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ร.ร.ประสาทวิทยาคาร ม.3

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ร.ร.ประสาทวิทยาคาร ม.2

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ร.ร.บุญวัฒนา ม.5

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ร.ร.บุญวัฒนา ม.4

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ม.4

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ม.5

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ม.6

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ร.ร.บุญวัฒนา ม.6

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ร.ร.ประสาทวิทยาคาร ม.1

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ร.ร.ประสาทวิทยาคาร ม.5 - 6

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

ชื่ อโครงการ / หลักสูตร

32

ล�ำดับที่

28 ก.ค. - 1 ส.ค. 2556

24 - 28 ก.ค. 2556

19 - 20 ก.ค. 2556

8 - 14 ก.ค. 2556

8 - 14 ก.ค. 2556

8 - 14 ก.ค. 2556

6 - 7 ก.ค. 2556

6 - 7 ก.ค. 2556

2 - 6 ก.ค. 2556

28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2556

24 - 26 มิ.ย. 2556

24 - 26 มิ.ย. 2556

วันที่ด�ำเนินการ

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย

26

43

71

18

28

30

75

68

68

98

28

30

จ�ำนวน
ผู ้เข้าอบรม (คน)

4.61

4.62

4.11

4.47

4.48

4.70

4.23

4.40

4.70

4.37

4.23

4.68

ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ
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ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ร.ร.ปากช่อง ม.5

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ร.ร.สตรีชัยภูมิ ม.1

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ร.ร.สตรีชัยภูมิ ม.4

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ร.ร.สตรีชัยภูมิ ม.5

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ร.ร.สตรีชัยภูมิ ม.6

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ร.ร.ศีขรภูมิพิสัยและ ร.ร.สังขะ ม.3
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ร.ร.ส�ำโรงทาบวิทยาคม ม.1
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ร.ร.ส�ำโรงทาบวิทยาคม ม.4
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ร.ร.ศีขรภูมิพิสัยและ ร.ร.สังขะ ม.2
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ร.ร.ศีขรภูมิพิสัยและ ร.ร.สังขะ ม.1
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ร.ร.ศีขรภูมิพิสัยและ ร.ร.สังขะ ม.4

45

46

47

48

49

50

55

54

53

52

51

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ร.ร.ปากช่อง ม.4

ชื่ อโครงการ / หลักสูตร

44

ล�ำดับที่

31 ส.ค. - 5 ก.ย. 2556

26 - 31 ส.ค. 2556

21 - 26 ส.ค. 2556

20 - 24 ส.ค. 2556

20 - 24 ส.ค. 2556

16 - 21 ส.ค. 2556

3 - 9 ส.ค. 2556

3 - 9 ส.ค. 2556

3 - 9 ส.ค. 2556

3 - 9 ส.ค. 2556

1 - 3 ส.ค. 2556

1 - 2 ส.ค. 2556

วันที่ด�ำเนินการ

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย

74

74

80

28

37

74

27

31

30

30

29

29

จ�ำนวน
ผู ้เข้าอบรม (คน)

4.42

4.60

4.54

4.76

4.77

4.70

4.56

4.73

4.82

4.53

4.46

4.60

ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ
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65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

ล�ำดับที่

ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ร.ร.ศีขรภูมิพิสัยและ ร.ร.สังขะ ม.5
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นม. ม.1
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นม. ม.2
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นม. ม.3
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ร.ร.สุรนารีวิทยา ม.1
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ร.ร.สุรนารีวิทยา ม.2
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ร.ร.สุรนารีวิทยา ม.3
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ร.ร.สตรีสมุทรปราการ ม.4
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ร.ร.สตรีสมุทรปราการ ม.5
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ร.ร.สตรีสมุทรปราการ ม.6

ชื่ อโครงการ / หลักสูตร

รวมทั้งสิ้น

25 - 26 ก.ย. 2556

25 - 26 ก.ย. 2556

25 - 26 ก.ย. 2556

20 - 27 ก.ย. 2556

20 - 25 ก.ย. 2556

20 - 23 ก.ย. 2556

11 - 13 ก.ย. 2556

11 - 13 ก.ย. 2556

11 - 13 ก.ย. 2556

5 - 10 ก.ย. 2556

วันที่ด�ำเนินการ

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย

4,208

25

26

27

30

30

30

31

35

37

73

จ�ำนวน
ผู ้เข้าอบรม (คน)

4.53

4.50

4.50

4.62

4.50

4.50

4.50

4.48

4.53

4.67

4.50

ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ
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ชื่ อกิจกรรม / โครงการ / หลักสูตร

ให้บริการเยีย่ มชมและจัดกิจกรรมถนนสีขาว ขับขีป่ ลอดภัย สืบจากเศษ 1 - 28 ก.พ. 2556 ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทัว่ ไป

ให้บริการเยีย่ มชมและจัดกิจกรรมถนนสีขาว ขับขีป่ ลอดภัย สืบจากเศษ 1 - 31 มี.ค. 2556 ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทัว่ ไป

ให้บริการเยีย่ มชมและจัดกิจกรรมถนนสีขาว ขับขีป่ ลอดภัย สืบจากเศษ

ให้บริการเยีย่ มชมและจัดกิจกรรมถนนสีขาว ขับขีป่ ลอดภัย สืบจากเศษ 1 - 31 พ.ค. 2556 ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทัว่ ไป

ให้บริการเยีย่ มชมและจัดกิจกรรมถนนสีขาว ขับขีป่ ลอดภัย สืบจากเศษ 1 - 30 มิ.ย. 2556 ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทัว่ ไป

ให้บริการเยีย่ มชมและจัดกิจกรรมถนนสีขาว ขับขีป่ ลอดภัย สืบจากเศษ 1 - 31 ก.ค. 2556 ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทัว่ ไป

ให้บริการเยีย่ มชมและจัดกิจกรรมถนนสีขาว ขับขีป่ ลอดภัย สืบจากเศษ 1 - 31 ส.ค. 2556 ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทัว่ ไป

ให้บริการเยีย่ มชมและจัดกิจกรรมถนนสีขาว ขับขีป่ ลอดภัย สืบจากเศษ 1 - 30 ก.ย. 2556 ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทัว่ ไป

5

6

7

8

9

10

11

12
รวมทั้งสิ้น

ให้บริการเยีย่ มชมและจัดกิจกรรมถนนสีขาว ขับขีป่ ลอดภัย สืบจากเศษ 1 - 31 ม.ค. 2556 ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทัว่ ไป

4

ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทัว่ ไป

ให้บริการเยีย่ มชมและจัดกิจกรรมถนนสีขาว ขับขีป่ ลอดภัย สืบจากเศษ 1 - 31 ธ.ค. 2555 ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทัว่ ไป

3

1 - 30 เม.ย.
2556

ให้บริการเยีย่ มชมและจัดกิจกรรมถนนสีขาว ขับขีป่ ลอดภัย สืบจากเศษ 1 - 30 พ.ย. 2555 ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทัว่ ไป

2

กลุ่มเป้าหมาย

ให้บริการเยีย่ มชมและจัดกิจกรรมถนนสีขาว ขับขีป่ ลอดภัย สืบจากเศษ 1 - 31 ต.ค. 2555 ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทัว่ ไป

วันที่ด�ำเนินการ

1

การให้บริการเยี่ยมชมเมืองจราจรจ�ำลอง

ล�ำดับที่

ด้านบริการเยี่ยมชม

85

9

17

8

2

2

-

6

9

10

8

7

7

11,001

784

3,578

850

71

556

-

700

965

1,136

945

1,115

301

4.58

4.60

4.65

-

4.5

-

-

-

-

-

-

-

-

ระดับ
จ�ำนวน
จ�ำนวน
คะแนน
กลุ่มเป้าหมาย ผู ้เข้าเยี่ยมชม ความพึง
(หน่วยงาน)
(คน)
พอใจ
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ชื่ อกิจกรรม / โครงการ / หลักสูตร

ให้บริการเยีย่ มชมและจัดกิจกรรมเปิดโลกแมลง หนูนอ้ ยแต้มสี
เติมสีแมลงหกขา นักสืบขา ความลับของผีเสือ้ มัมมีผ่ เี สือ้ ฯลฯ

ให้บริการเยีย่ มชมและจัดกิจกรรมเปิดโลกแมลง หนูนอ้ ยแต้มสี
เติมสีแมลงหกขา นักสืบขา ความลับของผีเสือ้ มัมมีผ่ เี สือ้ ฯลฯ

ให้บริการเยีย่ มชมและจัดกิจกรรมเปิดโลกแมลง หนูนอ้ ยแต้มสี
เติมสีแมลงหกขา นักสืบขา ความลับของผีเสือ้ มัมมีผ่ เี สือ้ ฯลฯ

ให้บริการเยีย่ มชมและจัดกิจกรรมเปิดโลกแมลง หนูนอ้ ยแต้มสี
เติมสีแมลงหกขา นักสืบขา ความลับของผีเสือ้ มัมมีผ่ เี สือ้ ฯลฯ

ให้บริการเยีย่ มชมและจัดกิจกรรมเปิดโลกแมลง หนูนอ้ ยแต้มสี
เติมสีแมลงหกขา นักสืบขา ความลับของผีเสือ้ มัมมีผ่ เี สือ้ ฯลฯ

ให้บริการเยีย่ มชมและจัดกิจกรรมเปิดโลกแมลง หนูนอ้ ยแต้มสี
เติมสีแมลงหกขา นักสืบขา ความลับของผีเสือ้ มัมมีผ่ เี สือ้ ฯลฯ

ให้บริการเยีย่ มชมและจัดกิจกรรมเปิดโลกแมลง หนูนอ้ ยแต้มสี
เติมสีแมลงหกขา นักสืบขา ความลับของผีเสือ้ มัมมีผ่ เี สือ้ ฯลฯ

ให้บริการเยีย่ มชมและจัดกิจกรรมเปิดโลกแมลง หนูนอ้ ยแต้มสี
เติมสีแมลงหกขา นักสืบขา ความลับของผีเสือ้ มัมมีผ่ เี สือ้ ฯลฯ

ให้บริการเยีย่ มชมและจัดกิจกรรมเปิดโลกแมลง หนูนอ้ ยแต้มสี
เติมสีแมลงหกขา นักสืบขา ความลับของผีเสือ้ มัมมีผ่ เี สือ้ ฯลฯ

ให้บริการเยีย่ มชมและจัดกิจกรรมเปิดโลกแมลง หนูนอ้ ยแต้มสี
เติมสีแมลงหกขา นักสืบขา ความลับของผีเสือ้ มัมมีผ่ เี สือ้ ฯลฯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

วันที่ด�ำเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย

1 - 31 ก.ค. 2556 ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทัว่ ไป

1 - 30 มิ.ย. 2556 ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทัว่ ไป

1 - 31 พ.ค. 2556 ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทัว่ ไป

1 - 30 เม.ย. 2556 ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทัว่ ไป

1 - 31 มี.ค. 2556 ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทัว่ ไป

1 - 28 ก.พ. 2556 ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทัว่ ไป

1 - 31 ม.ค. 2556 ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทัว่ ไป

1 - 31 ธ.ค. 2555 ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทัว่ ไป

1 - 30 พ.ย. 2555 ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทัว่ ไป

1 - 31 ต.ค. 2555 ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทัว่ ไป

การให้บริการเยี่ยมชมอุทยานผีเสื้อ					

ล�ำดับที่

6

3

3

3

10

20

16

14

8

8

832

165

595

439

1,057

6,456

16,361

1,295

1,279

1,095

4.63

4.37

4.35

4.83

4.58

4.63

4.31

4.62

4.46

4.34

ระดับ
จ�ำนวน
จ�ำนวน
คะแนน
กลุ่มเป้าหมาย ผู ้เข้าเยี่ยมชม ความพึง
(หน่วยงาน)
(คน)
พอใจ
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ให้บริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมเปิดโลกแมลง หนูน้อยแต้มสี
เติมสีแมลงหกขา นักสืบขา ความลับของผีเสื้อ มัมมี่ผีเสื้อ ฯลฯ

12
รวมทั้งสิ้น

ให้บริการเยีย่ มชมและจัดกิจกรรมเปิดโลกแมลง หนูนอ้ ยแต้มสี
เติมสีแมลงหกขา นักสืบขา ความลับของผีเสือ้ มัมมีผ่ เี สือ้ ฯลฯ

ชื่ อกิจกรรม / โครงการ / หลักสูตร

11

ล�ำดับที่
กลุ่มเป้าหมาย

1 - 30 ก.ย. 2556 ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทัว่ ไป

1 - 31 ส.ค. 2556 ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทัว่ ไป

วันที่ด�ำเนินการ

121

13

17

34,041

930

3,537

4.53

4.72

4.57

ระดับ
จ�ำนวน
จ�ำนวน
คะแนน
กลุ่มเป้าหมาย ผู ้เข้าเยี่ยมชม ความพึง
(หน่วยงาน)
(คน)
พอใจ
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ชื่ อกิจกรรม / โครงการ / หลักสูตร

ให้บริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมตามรอยพ่อหลวง

ให้บริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมตามรอยพ่อหลวง

ให้บริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมตามรอยพ่อหลวง

ให้บริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมตามรอยพ่อหลวง

ให้บริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมตามรอยพ่อหลวง

ให้บริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมตามรอยพ่อหลวง

ให้บริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมตามรอยพ่อหลวง

ให้บริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมตามรอยพ่อหลวง

ให้บริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมตามรอยพ่อหลวง

ให้บริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมตามรอยพ่อหลวง

ให้บริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมตามรอยพ่อหลวง

ให้บริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมตามรอยพ่อหลวง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

การให้บริการเยี่ยมชมอาคารกาญจนาภิเษก

ล�ำดับที่

รวมทั้งสิ้น

1 - 30 ก.ย. 2556

1 - 31 ส.ค. 2556

1 - 31 ก.ค. 2556

1 - 30 มิ.ย. 2556

1 - 31 พ.ค. 2556

1 - 30 เม.ย. 2556

1 - 31 มี.ค. 2556

1 - 28 ก.พ. 2556

1 - 31 ม.ค. 2556

1 - 31 ธ.ค. 2555

1 - 30 พ.ย. 2555

1 - 31 ต.ค. 2555

วันที่ด�ำเนินการ

ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทั่วไป

ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทั่วไป

ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทั่วไป

ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทั่วไป

ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทั่วไป

ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทั่วไป

ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทั่วไป

ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทั่วไป

ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทั่วไป

ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทั่วไป

ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทั่วไป

ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทั่วไป

					

กลุ่มเป้าหมาย

27

8

15

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

5,388

816

3,899

635

38

-

-

-

-

-

-

-

-

4.57

4.67

4.47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระดับ
จ�ำนวน
จ�ำนวน
คะแนน
กลุ่มเป้าหมาย ผู ้เข้าเยี่ยมชม ความพึง
(หน่วยงาน)
(คน)
พอใจ
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ชื่ อกิจกรรม / โครงการ / หลักสูตร

วันที่ด�ำเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมรวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์ - สักสยามมินทร์

กิจกรรมฝึกอบรมเทคนิคการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้น รุ่นที่ 1

กิจกรรมฝึกอบรมเทคนิคการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้น รุ่นที่ 2

กิจกรรมการฝึกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

2

3

4

5
รวมทั้งสิ้น

ร่วมประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

1

1 - 5 เม.ย. 2556

14 - 16 ส.ค. 2556

1 - 3 พ.ค. 2556

4 ธ.ค. 2555

3 - 5 เม.ย. 2556

คณาจารย์ / นักศึกษา / คณะท�ำงาน

นักเรียน / นักศึกษา / บุคคลทั่วไป

นักเรียน / นักศึกษา / บุคคลทั่วไป

นักเรียน / นักศึกษา / บุคคลทั่วไป

คณาจารย์ / นักวิจัย / คณะท�ำงาน

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

ล�ำดับที่

176

8

28

37

100

3

จ�ำนวน
ผู ้เข้าเยี่ยมชม
(คน)
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ชื่ อกิจกรรม / โครงการ / หลักสูตร

ให้บริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมขุมทรัพย์ไทยโบราณ

ให้บริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมขุมทรัพย์ไทยโบราณ

ให้บริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมขุมทรัพย์ไทยโบราณ

ให้บริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมขุมทรัพย์ไทยโบราณ

ให้บริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมขุมทรัพย์ไทยโบราณ

ให้บริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมขุมทรัพย์ไทยโบราณ

ให้บริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมขุมทรัพย์ไทยโบราณ

ให้บริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมขุมทรัพย์ไทยโบราณ

ให้บริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมขุมทรัพย์ไทยโบราณ

ให้บริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมขุมทรัพย์ไทยโบราณ

ให้บริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมขุมทรัพย์ไทยโบราณ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
รวมทั้งสิ้น

ให้บริการเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมขุมทรัพย์ไทยโบราณ

1

การให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ

ล�ำดับที่

1 - 30 ก.ย. 2556 ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทั่วไป

1 - 31 ส.ค. 2556 ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทั่วไป

1 - 31 ก.ค. 2556 ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทั่วไป

1 - 30 มิ.ย. 2556 ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทั่วไป

1 - 31 พ.ค. 2556 ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทั่วไป

1 - 30 เม.ย. 2556 ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทั่วไป

1 - 31 มี.ค. 2556 ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทั่วไป

1 - 28 ก.พ. 2556 ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทั่วไป

1 - 31 ม.ค. 2556 ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทั่วไป

1 - 31 ธ.ค. 2555 ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทั่วไป

1 - 30 พ.ย. 2555 ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทั่วไป

57

11

14

5

1

3

6

5

12

-

-

-

-

					

กลุ่มเป้าหมาย

1 - 31 ต.ค. 2555 ครู / นักเรียน / นักศักษา / บุคคลทั่วไป

วันที่ด�ำเนินการ

7,020

885

2,925

587

92

636

410

257

1,228

-

-

-

-

4.60

4.73

4.46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระดับ
จ�ำนวน
จ�ำนวน
คะแนน
กลุ่มเป้าหมาย ผู ้เข้าเยี่ยมชม ความพึง
(หน่วยงาน)
(คน)
พอใจ
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จัดกิจกรรม IDEA MAKERS Workshop

จัดกิจกรรม IDEA MAKERS Boot Camp

จัดกิจกรรม I.C. TALK ครั้งที่ 1 ณ จ.นครราชสีมา

จัดกิจกรรม I.C. TALK ครั้งที่ 2 ณ จ.สกลนคร

จัดกิจกรรม I.C. TALK ครั้งที่ 3 ณ จ.อุบลราชธานี

ความรูท้ วั่ ไปด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการใช้ทรัพย์สนิ
ทางปัญญาในการพัฒนาธุรกิจและการก้าวสู่ AEC ครัง้ ที่ 1

เครื่องหมายการค้า ครั้งที่ 1

2

3

4

5

6

7

8

ความรูท้ วั่ ไปด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการใช้ทรัพย์สนิ
ทางปัญญาในการพัฒนาธุรกิจและการก้าวสู่ AEC ครัง้ ที่ 2

จัดกิจกรรม IDEA MAKERS Show Case ครัง้ ที่ 2 ในหัวข้อ
“จุดประกายความคิด สร้างธุรกิจยุคใหม่”

1

9

ชื่ อโครงการ / หลักสูตร

ล�ำดับ

การจัดอบรม / สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

12 มิ.ย. 2556

30 - 31 พ.ค. 2556

29 พ.ค. 2556

23 พ.ค. 2556

17 พ.ค. 2556

14 พ.ค. 2556

15 - 17 มี.ค. 2556

9 - 10 มี.ค. 2556

5 ก.พ. 2556

วันด�ำเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ นักประดิษฐ์
ผูป้ ระกอบการ SME ผูบ้ ริหาร ประชาชนทัว่ ไป

นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ นักประดิษฐ์
ผูป้ ระกอบการ SME ผูบ้ ริหาร ประชาชนทัว่ ไป

นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ นักประดิษฐ์
ผูป้ ระกอบการ SME ผูบ้ ริหาร ประชาชนทัว่ ไป

นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ นักประดิษฐ์
ผูป้ ระกอบการ SME ผูบ้ ริหาร ประชาชนทัว่ ไป

นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ นักประดิษฐ์
ผูป้ ระกอบการ SME ผูบ้ ริหาร ประชาชนทัว่ ไป

นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ นักประดิษฐ์
ผูป้ ระกอบการ SME ผูบ้ ริหาร ประชาชนทัว่ ไป

นักศึกษา บัณฑิต บุคลากรในมหาวิทยาลัย
และบุคคลทั่วไป

นักศึกษา บัณฑิต บุคลากรในมหาวิทยาลัย
และบุคคลทั่วไป

นักศึกษา บัณฑิต บุคลากรในมหาวิทยาลัย
และบุคคลทั่วไป

งานปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

53

53

90

51

78

61

14

30

85

จ�ำนวน
ผู ้รับบริการ (คน)

4.00

4.06

4.20

4.70

4.48

4.65

4.18

4.63

4.19

ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ
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เครื่องหมายการค้า ครั้งที่ 2

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

การเลี้ยงและการจัดการไก่เนื้อโคราชเชิงพาณิชย์

13

14

15

26 - 28 ก.ย. 2556

9 ก.ค. 2556
นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป

นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ นักประดิษฐ์
ผูป้ ระกอบการ SME ผูบ้ ริหาร ประชาชนทัว่ ไป

27 - 28 มิ.ย. 2556 นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ นักประดิษฐ์
ผูป้ ระกอบการ SME ผูบ้ ริหาร ประชาชนทัว่ ไป

นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ นักประดิษฐ์
ผูป้ ระกอบการ SME ผูบ้ ริหาร ประชาชนทัว่ ไป

ความรูท้ วั่ ไปด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการใช้ทรัพย์สนิ
ทางปัญญาในการพัฒนาธุรกิจและการก้าวสู่ AEC ครัง้ ที่ 3

12

26 มิ.ย. 2556

I.C. CAMP: Ignite your Creativity Camp (การพัฒนา 17 - 21 มิ.ย. 2556 นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ นักประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาไทย)
ผูป้ ระกอบการ SME ผูบ้ ริหาร ประชาชนทัว่ ไป

นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ นักประดิษฐ์
ผูป้ ระกอบการ SME ผูบ้ ริหาร ประชาชนทัว่ ไป

กลุ่มเป้าหมาย

11

13 - 14 มิ.ย. 2556

วันด�ำเนินการ

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ชื่ อโครงการ / หลักสูตร

10

ล�ำดับ

45

35

36

57

19

53

จ�ำนวน
ผู ้รับบริการ (คน)

4.25

4.50

4.56

4.48

4.92

4.02

ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ
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ประชาสัมพันธ์โครงการเจ้าสัวน้อย และ IDEA
MAKERS Gen2

จัดนิทรรศการในงาน วช. ภูมิภาค

จัดนิทรรศการในงาน National Research University ครั้งที่ 2

จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ในงานวันตลาดนัดหลักสูตร

ประชาสั ม พั น ธ์ ห น่ ว ยบ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ ให้ กั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
นครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยี
ชนะพลขันธ์

ประชาสัมพันธ์หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยี
ชนะพลขันธ์

ประชาสัมพันธ์หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยี
ชนะพลขันธ์

จัดนิทรรศการงาน Thailand Research Expo 2013

จัดนิทรรศการงาน NSTDA Invester Day

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ชื่ อโครงการ / หลักสูตร

1

ล�ำดับ

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการบริการอื่นๆ

นักเรียน นักศึกษา บัณฑิต และคณาจารย์

นักเรียน นักศึกษา บัณฑิต และคณาจารย์

นักเรียน นักศึกษา บัณฑิต และคณาจารย์

นักเรียน นักศึกษา บัณฑิต และคณาจารย์

นักเรียน นักศึกษา บัณฑิต

คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักเรียน บุคลากร
ในสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป

คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักเรียน บุคลากร
ในสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป

นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

12 ก.ย. 2556

นักศึกษา นักวิจยั คณาจารย์ นักประดิษฐ์
ผูป้ ระกอบการ SME ผูบ้ ริหาร ประชาชนทัว่ ไป

23 - 27 ส.ค. 2556 นักศึกษา นักวิจยั คณาจารย์ นักประดิษฐ์
ผูป้ ระกอบการ SME ผูบ้ ริหาร ประชาชนทัว่ ไป

29 ส.ค. 2556

22 ส.ค. 2556

15 ส.ค. 2556

12 ก.ค. 2556

3 - 4 ก.ค. 2556

7 - 8 พ.ค. 2556

13 มี.ค. 2556

22 ม.ค. 2556

วันที่จัดอบรม

2,000

2,000

40

85

72

65

300

1,500

400

85

จ�ำนวน
ผู ้รับบริการ (คน)
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การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ชื่ อโครงการ / ชื่ อหลักสูตร / ชื่ อเรื่อง / ชื่ อกิจกรรม

1

ล�ำดับที่

14 ก.พ. 2556

29 ม.ค. 2556

25 ม.ค. 2556

11 ม.ค. 2556

8 ม.ค. 2556

17 ธ.ค. 2555

3 ธ.ค. 2555

30 พ.ย. 2555

15 พ.ย. 2555

13 พ.ย. 2555

8 พ.ย. 2555

8 พ.ย. 2555

7 พ.ย. 2555

7 พ.ย. 2555

25 ต.ค. 2555

22 ต.ค. 2555

22 ต.ค. 2555

22 ต.ค. 2555

13 มิ.ย. 2555

วันด�ำเนินการ

เชียงใหม่

อุบลฯ

นครราชสีมา

นครราชสีมา

นครราชสีมา

นครราชสีมา

นครราชสีมา

นครราชสีมา

ปราจีนบุรี

นครสวรรค์

นครสวรรค์

สงขลา

สงขลา

สงขลา

ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

นครราชสีมา

นครราชสีมา

นครราชสีมา

สถานที่จัด

การให้ค�ำปรึกษาด้านเทคโนโลยี โดยผู้เชี่ยวชาญ (ส�ำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ, SMEs)

บจก.สันติภาพฮั่วเพ้ง

บจก.ไทยสมาร์ทไลฟ์

บจก.ไทยมอร์เตอร์เชน

บจก.โคราชไทยแทค

ไร่ธีรภด์

สหกรณ์การเกษตรล�ำพระเพลิง จ�ำกัด

บจก.ฮาวายอินดัสทรี

บจก.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์

โรงแรมริมภูการ์เด้นรีสอร์ท

บจก.เกียรติเทรดดิ้ง

บจก.RKC Tanneray

หจก.พลายงาม พาราวู้ด

บจก.ไทยชวนรับเบอร์

บจก.โกลเด้น ซีท (ไทยแลนด์)

หจก.ไอศครีม ร้อยเอ็ด

โรงงานผลิตขนมอบกรอบ

แปลงเกษตร อ.ครบุรี

สวนเกษตร ปากช่อง

หจก.โค้ช โคราช

กลุ่มเป้าหมาย
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การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

25

39

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

24

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

23

38

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

22

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

21

37

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

ชื่ อโครงการ / ชื่ อหลักสูตร / ชื่ อเรื่อง / ชื่ อกิจกรรม

20

ล�ำดับที่

18 มิ.ย. 2556

11 มิ.ย. 2556

5 มิ.ย. 2556

22 พ.ค. 2556

21 พ.ค. 2556

21 พ.ค. 2556

18 พ.ค. 2556

18 พ.ค. 2556

30 เม.ย. 2556

30 เม.ย. 2556

27 เม.ย. 2556

9 เม.ย. 2556

9 เม.ย. 2556

1 เม.ย. 2556

29 มี.ค. 2556

28 มี.ค. 2556

12 มี.ค. 2556

11 มี.ค. 2556

16 ก.พ. 2556

16 ก.พ. 2556

วันด�ำเนินการ

สมุทรปราการ

กรุงเทพฯ

สมุทรปราการ

ระยอง

นครราชสีมา

สระบุรี

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

นครสวรรค์

ระยอง

สมุทรปราการ

สระบุรี

ขอนแก่น

นครราชสีมา

สุรินทร์

กรุงเทพฯ

เชียงใหม่

เชียงใหม่

สถานที่จัด

บจก.แอร์โรซันดิแคท

หจก.คลองยาง

บจก. VJB logistics

บจก.โกลเวล บลาสเทล

บจก.ภู่ชมชื่น

สหกรณ์โคนมไทยมิลด์

หจก.ทิปพิพัฒน์

บจก.ท๊ปพิพัฒน์

บจก.เอเชียไบโอแมส

บจก.เอเชียติค อุตสาหกรรม

บจก.เกียรติเทรดดิ้ง

หจก.ไทยมอเตอร์ เชน

บจก.วีเจบี โลจิสติกส์

บจก.อี ที ชลบุรีขนส่ง (1996)

บจก.บ้านกอเงิน

บจก.เอี่ยมเฮง โมดิฟายสตาร์ช

บจก.อีสานใต้แดรี่

บจก.เอกรัฐทรานสปอร์ต

บจก.Thai AE Food

บจก.เชียงใหม่ ธนาธรการเกษตร

กลุ่มเป้าหมาย

134

รายงานประจำ�ปี 2556

เทคโนธานี

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิค (iTAP - Prelim)

41

42

43

44

ชื่ อโครงการ / ชื่ อหลักสูตร / ชื่ อเรื่อง / ชื่ อกิจกรรม

40

ล�ำดับที่

7 ส.ค. 2556

27 มิ.ย. 2556

24 มิ.ย. 2556

20 มิ.ย. 2556

19 มิ.ย. 2556

วันด�ำเนินการ

นครราชสีมา

กรุงเทพฯ

ชลบุรี

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

สถานที่จัด

บจก.เดอร์บัววัลเล่ย์

บจก.เจียไต๋

บจก.อี ที ชลบุรีขนส่ง (2008)

บจก.เนเจอรัลฟู้ดแอนด์พรีเมี่ยม

บจก.TPN

กลุ่มเป้าหมาย

รายงานประจำ�ปี 2556

เทคโนธานี

135

การด�ำเนินโครงการ iTAP

การด�ำเนินโครงการ iTAP

การด�ำเนินโครงการ iTAP

การด�ำเนินโครงการ iTAP

การด�ำเนินโครงการ iTAP

การด�ำเนินโครงการ iTAP

การด�ำเนินโครงการ iTAP

การด�ำเนินโครงการ iTAP

การด�ำเนินโครงการ iTAP

การด�ำเนินโครงการ iTAP

การด�ำเนินโครงการ iTAP

การด�ำเนินโครงการ iTAP

การด�ำเนินโครงการ iTAP

การด�ำเนินโครงการ iTAP

การด�ำเนินโครงการ iTAP

การด�ำเนินโครงการ iTAP

การด�ำเนินโครงการ iTAP

การด�ำเนินโครงการ iTAP

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ชื่ อโครงการ / ชื่ อหลักสูตร / ชื่ อเรื่อง /
ชื่ อกิจกรรม

1

ล�ำดับที่

1 พ.ค. 2556 - 1 พ.ย. 2556

16 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556

16 พ.ค. 2556 - 15 พ.ย. 2556

1 ก.พ. 2556 - 30 พ.ย. 2556

1 มี.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556

1 พ.ย. 2555 - 31 ต.ค. 2556

1 ธ.ค. 2555 - 1 มี.ค. 2556

1 ก.พ. 2556 - 31 ม.ค. 2557

1 เม.ย. 2556 - 31 มี.ค. 2557

14 มี.ค. 2556 - 13 มี.ค. 2557

1 ก.ย. 2555 - 30 ก.ย. 2556

1 ก.ย. 2555 - 30 ก.ย. 2556

1 ก.ย. 2555 - 30 ก.ย. 2556

1 ก.ย. 2555 - 31 มี.ค. 2556

1 ต.ค. 2555 - 31 ก.ค. 2556

15 ก.ย. 2555 - 14 พ.ค. 2556

1 ก.ย. 2555 - 31 ส.ค. 2556

1 มิ.ย. 2555 - 31 พ.ค. 2556

วันด�ำเนินการ

การให้ค�ำปรึกษาเชิงลึก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยอง

กรุงเทพฯ

นครสวรรค์

ปราจีนบุรี

นครราชสีมา

ยโสธร

นครปฐม

นครราชสีมา

กรุงเทพ

ชลบุรี

นครราชสีมา

นครราชสีมา

นครราชสีมา

สกลนคร

ล�ำพูน

บุรีรัมย์

นครราชสีมา

นครราชสีมา

สถานที่จัด

บจก.ไทยมอเตอร์เชน

บจก.โพลีเวิลด์

บจก.เกียรติเทรดดิ้ง

บจก.ฮาวายไทยเฟอร์นิเจอร์

บจก.ไอเพาเวอร์

บจก.ไทยสมาร์ทไลฟ์

บจก.อ�ำพลฟู้ดส์โพรเซสซิ่ง

สหกรณ์การเกษตรล�ำพระเพลิง

บจก.เอเชียติค อุตสาหกรรมเกษตร

บจก.อี ที ชลบุรีขนส่ง (1996)

สหกรณ์โคนมไทยสีคิ้ว จ�ำกัด

สหกรณ์โคนม ปักธงชัย จ�ำกัด

สหกรณ์ โคนมไทยเดนมาร์ก-สูงเนิน จ�ำกัด

สหกรณ์ โคนมวิริชภูมิ จ�ำกัด

บริษัท ช้างชูชัย จ�ำกัด

บริษัท บุรีรัมย์ วิจัยแบะพัฒนาอ้อย จ�ำกัด

คณะบุคคลไร่ปวริศ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ลัดดากรุ๊ป

กลุ่มเป้าหมาย

136

รายงานประจำ�ปี 2556

เทคโนธานี

การด�ำเนินโครงการ iTAP

การด�ำเนินโครงการ iTAP

การด�ำเนินโครงการ iTAP

การด�ำเนินโครงการ iTAP

20

21

22

ชื่ อโครงการ / ชื่ อหลักสูตร / ชื่ อเรื่อง /
ชื่ อกิจกรรม

19

ล�ำดับที่

1 ก.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556

15 พ.ค. 2556 - 15 ต.ค. 2556

1 ก.ย. 2556 - 31 ม.ค. 2557

1 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557

วันด�ำเนินการ

กรุงเทพ

สระบุรี

สระบุรี

สมุทรปราการ

สถานที่จัด

ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ทิปพิพัฒน์

สหกรณ์โคนม ไทยมิลด์

สหกรณ์โคนม ไทยมิลด์

บริษัท สันติภาพ (เชียงใหม่ 1998)

กลุ่มเป้าหมาย

เทคโนธานี

รายงานประจำ�ปี 2556
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138

เทคโนธานี

รายงานประจำ�ปี 2556

08

>> TECHNOPOLIS

ท�ำเนียบ

ผู ้บริหารและบุ คลากร
• คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
• ผู ้บริหารและบุ คลากร

เทคโนธานี

รายงานประจำ�ปี 2556
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คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
รองประธาน

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์

ประธาน
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า

140

เทคโนธานี

รายงานประจำ�ปี 2556

นายเลื่อน กฤษณกรี

คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ดร.มาลี สุวรรณอัตถ์

นายทศพล  ตันติวงษ์

นายสนั่น อังอุบลกุล

นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ

เทคโนธานี

รายงานประจำ�ปี 2556
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คณะกรรมการภายใน
คณบดีส�ำนักวิชา
เทคโนโลยีสังคม

คณบดีส�ำนักวิชา
วิทยาศาสตร์

อาจารย์ ดร.พีรศักดิ์ สิริโยธิน

อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
(ผูแ้ ทน)

คณบดีส�ำนักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์

คณบดีส�ำนักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์

(ผูแ้ ทน)

ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ

อาจารย์ ดร. ธรา อั่งสกุล

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจติ รเสถียร

ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ผู้อ�ำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

อาจารย์ ดร.สาโรช รุจริ วรรธน์

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา

142

เทคโนธานี

รายงานประจำ�ปี 2556

กรรมการและเลขานุการ
ผู ้อ�ำนวยการเทคโนธานี
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร
21 กุมภาพันธ์ 2556 – 22 กุมภาพันธ์ 2556

รักษาการแทน
ผู ้อ�ำนวยการเทคโนธานี

รักษาการแทน
ผู ้อ�ำนวยการเทคโนธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา

1 กุมภาพันธ์ 2555 - 21 กุมภาพันธ์ 2556

23 กุมภาพันธ์ 2556 – 29 มีนาคม 2556

ผู ้อ�ำนวยการเทคโนธานี
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา
30 มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน

เทคโนธานี

รายงานประจำ�ปี 2556
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ผู้บริหารและบุคลากร
ผู ้อ�ำนวยการเทคโนธานี
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร
21 กุมภาพันธ์ 2556 – 22 กุมภาพันธ์ 2556

144

รักษาการแทน
ผู ้อ�ำนวยการเทคโนธานี

รักษาการแทน
ผู ้อ�ำนวยการเทคโนธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา

1 กุมภาพันธ์ 2555 - 21 กุมภาพันธ์ 2556

23 กุมภาพันธ์ 2556 – 29 มีนาคม 2556

เทคโนธานี

รายงานประจำ�ปี 2556

รักษาการแทน
รองผู ้อ�ำนวยการเทคโนธานี

รักษาการแทน
รองผู ้อ�ำนวยการเทคโนธานี

อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ

10 กุมภาพันธ์ 2555 – 1 เมษายน 2556

21 มีนาคม 2556 - 8 พฤษภาคม 2556

ผู ้อ�ำนวยการเทคโนธานี

รองผู ้อ�ำนวยการเทคโนธานี

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ

30 มีนาคม 2556 – ปัจจุบนั

9 พฤษภาคม 2556 – ปัจจุบนั

ผู ้อ�ำนวยการเทคโนธานี
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา

รองผู ้อ�ำนวยการเทคโนธานี
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ

เทคโนธานี

รายงานประจำ�ปี 2556
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สำ�นักงานอุทยานการเรียนรูส้ ริ นิ ธร

ล�ำดับจากซ้ายไปขวา
แถวที่ 1 ปรีชา นาหัวนิน อาจารย์ ดร.รุจ มรกต (หัวหน้าส�ำนักงาน) ฉวีวรรณ นันท์ธะนาวานิช เหิรพักตร อุดมชัยพันธ์
แถวที่ 2 พรทิพย์ โสภาคะยัง วิชชุดา อุยดอน ระพีพร ศรีภักดี ทิตยา กอบัว นันท์นภัส รักษ์วิเชียร ชญาน์นัทช์ สิริสิทธิกุล ณิกษ์ชาพร เบ็ญจคุ้ม
แถวที่ 3 ปัทมา บุญทิพย์ ปรีชาร สุรศร นราธิป อยู่ส�ำแดงกิจ สุวิชา ปวีณาภรณ์ มณฑิรา วรรณกลาง ขวัญตา วรสุมันต์

สำ�นักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

ล�ำดับจากซ้ายไปขวา
แถวที่ 1 ณภัทรธมนต์ ภูวศิษฎ์เบญจภา ดร.ล�ำไพร ศรีธรรมมา จิระวดี รัตนกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย (หัวหน้าส�ำนักงาน)
ศิริวรรณ ณะวงษ์ ชุติมณฑน์ ชูพุดซา เนรัญชลา ชุปวา
แถวที่ 2 สุกัญญา เนาวรัตนาวนิช กุลศิริ มานะยิ่ง สมบูรณ์ นกพรมพะเนา สุชาดา อุดมพร ปิยมาศ มหาบุญญานนท์ วนิดา ค้างกลาง
กาญจนา ข้าวเบา วรางคณา ไพศาลธรรม อภิสรา วิเชียร
แถวที่ 3 อธิศ อัครปรีดี มาลินี แซ่ตั้ง สุธีรพรรณ กองร้อย ชธัญ ณัฐธัญญกุล เอกชัย บุญรสศักดิ์ แมนรัตน์ คงสุข ภัคภรณ์ สิงห์วชิระวรกุล
ภัทราภรณ์ รัตนา ยูถิกา สร้อยระย้า สุจิตรา จอกกระโทก
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สำ�นักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ

ล�ำดับจากซ้ายไปขวา
แถวที่ 1 สุพัตรา รมกระโทก อรสา นาจ�ำเริญ ไพรัตน์ ฤทธิ์ประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาล (หัวหน้าส�ำนักงาน)
รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งสถิตย์กุลชัย จิราภา วิจักษณ์ประเสริฐ ณัฐพิราภรณ์ คล้ายสมมุติ
แถวที่ 2 พิมพ์ปภัทร์ สุดประเสริฐ ขวัญตา วงศ์สามารถ ปณิตา สมัตถภาพงศ์ พิญศุกาญจน์ ตัณฑวรรธนะ วสุธา ค�ำกุ้ม ป.ไกรแก้ว นพรัตน์
สุภาวดี ส่งศรีโรจน์ ณัฐนิตย์ ป่วนปาน ล�ำดวน ศรีมาน
แถวที่ 3 ภานุ ศรันยคุปต์ กริช สธนเสาวภาคย์ อาณาจักร พลตระกรรม ศัลยพงษ์ วงค์สมบูรณ์ สุรจิต ภูมิคง

สำ�นักงานการคลังและงบประมาณ

ล�ำดับจากซ้ายไปขวา
แถวที่ 1 เกณิกา ยมสมิต อรวรรณ จรุงจิตอภินันท์ (หัวหน้าส�ำนักงาน) สุภากาญจน์ ศรีโพธิ์
แถวที่ 2 สุชาดา ขับผักแว่น อรอุมา บุญอาจ ชนภา ดวงมาลัย ปาริชาติ ฝอยทอง บัญฑิตา กองแก้ว
เทคโนธานี
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สำ�นักงานผูอ้ ำ�นวยการเทคโนธานี

ล�ำดับจากซ้ายไปขวา
แถวที่ 1 พรพิรุณ มาตา นพคุณ กสานติกุล (หัวหน้าส�ำนักงาน) ปาริชาติ ศิริธรปัญญา
แถวที่ 2 กิตติภูมิ งานวงศ์ วราภรณ์ วิริยะไชยวงศ์ สุดารัตน์ โพธิ์กลาง ณัฐพงษ์ วิสูตรศักดิ์ สุวิรภา เกิดสุข นภัทร สมวงศ์
รวิวรรณ กลับมาอนุรักษ์
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การติดต่อขอรับบริการ
ส�ำนักงานอุ ทยานการเรียนรู ้สิรินธร  :
อาคารกาญจนาภิเษก :

ให้บริการเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชันพระมิ่งขวัญ
						
เกษตรไทย สมดุลธรรมชาติกับชีวิตพอเพียง
		 เว็บไซต์ http://technopolis.sut.ac.th
				
www.facebook.com/SutLearningPark
		 โทรศัพท์ 0-4422-4850		
โทรสาร 0-4422-4814
อุ ทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ : ให้บริการเยี่ยมชมนิทรรศการแมลงและจัดกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับแมลง
							
และผีเสื้อ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่
		 เว็บไซต์ http://technopolis.sut.ac.th
				
www.facebook.com/SutLearningPark
		 โทรศัพท์ 0-4422-4850 		
โทรสาร 0-4422-4814

โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
		 สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) : ร่วมสนองโครงการในพระราชด�ำริฯ ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
		 เว็บไซต์
				
				
		 โทรศัพท์

http://technopolis.sut.ac.th
http://rspg.sut.ac.th
www.facebook.com/SutLearningPark
0-4422-4847		
โทรสาร 0-4422-4814

สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา บรมราชกุมารี :

ให้บริการเยี่ยมชมการผลิตข้าวอินทรีย์
และพืชผัก

										
		 เว็บไซต์ http://technopolis.sut.ac.th
				
www.facebook.com/SutLearningPark
		 โทรศัพท์ 0-4422-5098 		
โทรสาร 0-4422-4814
ห้องไทยศึกษานิทัศน์ : ให้บริการเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน
		 เว็บไซต์ http://soctech.sut.ac.th/tsac
		 โทรศัพท์ 0-4422-4856
เมืองจราจรจ�ำลอง : ให้บริการเยี่ยมชมนิทรรศการและจัดอบรมเกี่ยวกับความรู้กฎจราจร
		 เว็บไซต์ http://technopolis.sut.ac.th
				
www.facebook.com/SutLearningPark
		 โทรศัพท์ 0-4422-4968 		
โทรสาร 0-4422-4814
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ : ให้บริการเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีต้นแบบ		
		 เว็บไซต์ http://technopolis.sut.ac.th
				
www.facebook.com/SutLearningPark
		 โทรศัพท์ 0-4422-4851 		
โทรสาร 0-4422-4814
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ส�ำนักงานอุ ทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
หน่วยอุ ทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

		 - งานบ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม
			 เว็บไซต์ www.sp.sut.ac.th/ubi
				
www.facebook.com/sutbi
			 โทรศัพท์ 0-4422-4818 ต่อ 104 		
โทรสาร 0-4422-4818 ต่อ 105
		 - งานบริการทรัพย์สินทางปัญญา
			 เว็บไซต์ www.sp.sut.ac.th/ipmo
				
www.facebook.com/sutsciencepark
			 โทรศัพท์ 0-4422-4825 			
โทรสาร 0-4422-4818 ต่อ 105
		 - หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ
			 เว็บไซต์ www.sp.sut.ac.th
			 โทรศัพท์ 0-4422-3113, 3114, 3188
โทรสาร 0-4422-3313, 3260

หน่วยพัฒนาธุ รกิจและนวัตกรรม

			 เว็บไซต์ http://technopolis.sut.ac.th/itap
				
www.facebook.com/itapsut
			 โทรศัพท์ 0-4422-4921, 4947 		
โทรสาร 0-4422-4818 ต่อ 105

หน่วยวิจัยและพัฒนา

			 เว็บไซต์ http://technopolis.sut.ac.th
			 โทรศัพท์ 0-4422-4921, 4949 		

โทรสาร 0-4422-4818 ต่อ 105

ส�ำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ
หน่วยงานบริการวิชาการสู่ชุมชน :

							
			 เว็บไซต์ http://technopolis.sut.ac.th
				
โทรศัพท์ 0-4422-4820, 4920

ประกอบด้วยงานบริการวิชาการสู่ชุมชนและโครงการศูนย์วิจัย
มันส�ำปะหลัง และงานทะเบียนศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย

โทรสาร 0-4422-4814
หน่วยงานบริการอบรม สัมมนา แปลและล่าม : งานประชุม / สัมมนา / อบรม และประสานความร่วมมือ
			
ทางวิชาการ / ศูนย์สอบ TOEIC / บริการแปลเอกสารต่าง ๆ
			
และบริการล่าม
			 เว็บไซต์ http://technopolis.sut.ac.th
				
http://technopolis.sut.ac.th/as2010
			 โทรศัพท์ 0-4422-4821, 4811, 4840
โทรสาร 0-4422-4814
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ : งานพั ฒ นานั ก เรี ย นในโครงการฯ ให้ มี ศั ก ยภาพทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์
			
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
			
เทคโนโลยี เพือ่ เป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ
			 เว็บไซต์ http://technopolis.sut.ac.th/sus
				
http://www.facebook.com/scius.sut
			 โทรศัพท์ 0-4422-4920, 4290 		
โทรสาร 0-4422-4814
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หน่วยงานบริการค่ายเยาวชน :

งานกิจกรรมค่ายวิชาการ ค่ายพัฒนาศักยภาพ ค่ายโอลิมปิกวิชาการ
			 เว็บไซต์ http://technopolis.sut.ac.th
			 โทรศัพท์ 0-4422-4817, 4824 		
โทรสาร 0-4422-4814
หน่วยงานบริการสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ : งานบริการงานสารสนเทศ และงานออกแบบประชาสัมพันธ์
			 เว็บไซต์ http://technopolis.sut.ac.th
			 โทรศัพท์ 0-4422-4822 			
โทรสาร 0-4422-4814
หน่วยงานอาคารสถานที่ : งานบริหารพื้นที่ อาคารสุรพัฒน์ 1 และอาคารสุรพัฒน์ 2
			 เว็บไซต์ http://technopolis.sut.ac.th
			 โทรศัพท์ 0-4422-4813, 4905
โทรสาร 0-4422-4814

ส�ำนักงานผู ้อ�ำนวยการเทคโนธานี
			 เว็บไซต์ : http://technopolis.sut.ac.th

หน่วยบริหารส�ำนักงาน :

			 งานสารบรรณ
			 งานเลขานุการ
			 งานทรัพยากรมนุษย์

หน่วยการคลังและงบประมาณ :

โทรศัพท์ 0-4422-4813
โทรศัพท์ 0-4422-4811
โทรศัพท์ 0-4422-4878

โทรสาร 0-4422-4814
โทรสาร 0-4422-4814
โทรสาร 0-4422-4814

			 งานแผนงบประมาณ : งานแผน งานงบประมาณ
โทรศัพท์ 0-4422-4816
โทรสาร 0-4422-4814
			 งานการเงินบัญชี : งานการเงิน งานบัญชี และงานเงินเดือน โทรศัพท์ 0-4422-4826, 4875 โทรสาร 0-4422-4814
			 งานพัสดุ : งานจัดซื้อ งานจัดจ้าง
โทรศัพท์ 0-4422-4812
โทรสาร 0-4422-4814
หน่วยบริหารระบบคุณภาพ : ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
				
ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการจัดการความรู้ ระบบการด�ำเนินกิจกรรม 5ส
				
โทรศัพท์ 0-4422-4847
โทรสาร 0-4422-4814

หน่วยประสานเฉพาะกิจ : งานการจัดตั้งโรงเรียนสุรนารีวิวัฒน์ งานประสานงานศูนย์เครือข่าย สมศ.

				

โทรศัพท์ 0-4422-4819

โทรสาร 0-4422-4814
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