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เทคโนธานีมุ่งมั่นที่จะเป็น

อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

ที่สมบูรณ์แบบมีความเป็นเลิศ

ในการบริการวิชาการ

 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม

วิสัยทัศน์
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เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อสังคมท่ีส่งเสริมการพัฒนาก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          

เพือ่ตอบสนองต่อความต้องการในการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน และกลุ่มการผลิต      

เพื่อให้มีความสามารถในการเลือกรับการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และให้ความส�าคัญกับการสร้างความเข้าใจในกระบวนการคิด แก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ให้กับ

ประชาชนโดยทั่วไป 

ประสานงานการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู ่ภาคการผลิตให้มีขีด                     

ความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง        

อย่างเป็นรูปธรรม 

เป็นศูนย์กลางการใช้บริการวิชาการให้ค�าปรึกษาแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ  ในการพัฒนา

ศักยภาพขององค์กรชุมชนและท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถในการใช้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต และยกระดับองค์กรชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

พันธกิจ เทคโนธานีมีบทบาทและภารกิจหลัก 3 ประการ ดังนี้

1 

3 
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	 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์กร	ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2564)			ด�าเนินการโดยการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร	บุคลากร	จากทุกฝ่าย/โครงการของเทคโนธานีในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	วิเคราะห์ยุทธศาสตร์
มาตรการแนวทาง	 เพ่ือให้สอดคล้อง	 สนับสนุนต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี									
ระยะ	10	ปี	(พ.ศ.	2555	-	2564)	และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ระยะที่	12	(พ.ศ.	2560	-	2564)
	 วสิยัทัศน์ของเทคโนธาน	ีคอื	“เป็นองค์กรช้ันน�า	1	ใน	5	ของประเทศ		ในการสร้างรายได้จากการให้บรกิาร
วิชาการ	 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	 และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ของประเทศ	(เป้าหมาย	High	Industrial	Income	ตาม	Times	Higher	Education	(THE)		World	University	
Rankings)	ภายในปี	ค.ศ.	2020”	มีประเด็นยุทธศาสตร์	6	ด้าน	คือ	
 พัฒนา :	 เทคโนธานีเป็นนิคมวิจัยท่ีได้รับการยอมรับในภูมิภาค	 สร้างผู้ประกอบการใหม่	 และยกระดับ
เทคโนโลยีให้กับ	SMEs	
 ประโยชน์ร่วม :	สร้างประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกัน	
 จัดการความรู้ :	 รู้ความต้องการของชุมชน	 ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร	 ชุมชน	 ประสานที่ปรึกษา								
ให้กับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 และมีการบริการทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 (วทน.)	 ที่ตอบสนอง							
ความต้องการของสังคมในภูมิภาค	
 เกื้อกูล : เทคโนธานีเป็นอุทยานการเรียนรู้	 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน	 และสนับสนุนการปฏิรูป														
การศึกษา	การเรียนรู้ของครูและนักเรียน	
 เข้มแข็ง :	มีระบบบริหารคุณภาพรวมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเต็มตามศักยภาพ
 เพียบพร้อม : เทคโนธานีเป็นต้นแบบชุมชนวิจัยที่สมบูรณ์	 (ภูมิภาค	 หมายถึง	 ภูมิภาคตะวันออก																	
เฉียงเหนือ	ภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	และภูมิภาคอาเซียน)	โดยมีการด�าเนินงานภายใต้กรอบพันธกิจหลัก	2	ประการ	
คือ	 1)	 ปรับแปลง	 ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้ประเทศไทย	พึ่งพาตนเองทางเทคโนโลย	ี								
เพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น	2)	ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชน	และหน่วยงานต่าง	ๆ	ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
	 การที่เทคโนธานีจะเป็น	“เป็นองค์กรชั้นน�ำ 1 ใน 5 ของประเทศ ในกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรให้บริกำร
วิชำกำร กำรส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ของประเทศ”	(โดยใช้กลยุทธ์	“พัฒนำ”	และ	“ประโยชน์ร่วม”	เป็นตัวขับเคลื่อน)	เป็น	“คลังสมองของภูมิภำค” 
(โดยใช้กลยุทธ์	“จัดกำรควำมรู้”	เป็นตัวขับเคลื่อน)	และเป็น	“แหล่งเรียนรู้ของสังคม” (โดยใช้กลยุทธ์	“เกื้อกูล” 
เป็นตัวขับเคลื่อน)	ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทั้ง	3	ประการนี้จะเป็นไปได้	เทคโนธานีต้องมี	“ระบบบริหำร คุณภำพมำตรฐำน
สำกล” (โดยใช้กลุยุทธ์	 “เข้มแข็ง”	 เป็นตัวขับเคลื่อน)	 นอกจากนี้ผลสัมฤทธิ์	 ทั้งหลายจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย																					
ถ้าไม่สามารถท�าให้เทคโนธานี	 “เป็นชุมชนวิจัยที่น่ำอยู่ น่ำท�ำงำน”	 (โดยใช้กลยุทธ์	 “เพียบพร้อม”	 เป็นตัว															
ขับเคลื่อน)	ซึ่งจะต้องด�าเนินการตามภารกิจหลัก	4	ประการ	ดังนี้	
       

กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

การพัฒนาเทคโนธานีให้เป็นอุทยาน
วิทยาศาสตร์ท่ีสมบูรณ์ โดยมีค่านิยม										
ยึดหลักการด�าเนินงานให ้ลุล ่วงและ	
ประสบความส�าเร็จได้ดังน้ี	 รวมพลังให้
บริการประสานความร่วมมือ	 รับผิดชอบ	
ต่อสังคม	 ประชาคมมีส ่วนร่วม	 และ
คุณภาพคู่คุณธรรม

พัฒนาก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี	 เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการในการพฒันาประเทศเข้าสูส่งัคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ให้บริการวิชาการแก่ประชาชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ	ในการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคล	 ชุมชน	 และท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็ง	 มีความรู้ความสามารถในการใช	้
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต

ปรับแปลงถ ่ ายทอดเทคโนโล ยี ท่ี        
เหมาะสม	 เพื่อให้ภาคการผลิตมีขีด								
ความสามารถ	 ในการพึ่งพาตนเองทาง
เทคโนโลยีได้มากขึ้น

1

2

3
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สารจากประธานคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ได้ด�าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์	“SUT	Re-profile	2020”	ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย
ไปสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม	 (SUT	 as	 a	 Social	 Enterprise)	 โดยมีเทคโนธานีเป็นโครงสร้างหลักของมหาวิทยาลัย										
ส�าหรับการด�าเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจ	 เป็นหน่วยงานสนับสนุนการให้บริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน																	
สร้าง	engagement	กับชุมชน	และมุ่งผลก�าไรที่ตอบแทนประโยชน์ให้กับสังคม	
	 เทคโนธานีเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพสูง	 มี	 work	 process	 และ	 business	model															
ในการน�าการลงทุนจากภาครัฐและเอกชนมาสร้างประโยชน์	มี	platform	ของการบริหารที่เป็นทีม	และมีพนักงาน
ที่ตั้งใจ	แข็งขัน	นอกจากจะสามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว	ยังเป็นที่พึ่งของส่วนราชการในท้องถิ่น
และบุคคลภายนอกได้	โดยในปีที่ผ่านมา	มีการจัดหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้กับเกษตรกร	การบริการวิชาการ
ช่วยเหลือการแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรม	 รวมถึงการได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร	์
วิจัยและนวัตกรรม	 (อว.)	 ให้เป็นศูนย์กลางให้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาคของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในสถานะที่มีความพร้อมทางด้านองค์ความรู้	 มีเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ
ต่าง	 ๆ	 รวมถึงบุคลากรทางด้านการวิจัยท่ีมีศักยภาพสูง	 เรามีความคาดหวังว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ภายใต้การ										
ด�าเนินงานของเทคโนธานีจะเป็น	platform	ที่เชื่อมโยงทรัพยากรต่างๆ	ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยออกไปสู่ภาคการผลิต
และบรกิารได้อย่างคล่องตวั	เป็นภารกจิส�าคญัทีเ่ทคโนธานจีะต้องท�างานในการตอบโจทย์ของประเทศใน	4	ด้านหลกั	
ได้แก่	 (1)	 การเพิ่มพูนทักษะก�าลังคน	Up-skills	 /	 Re-skills	 รวมถึงการสร้างระบบนิเวศของการสร้างนักวิจัย															
และ	 brainpower	 ที่มีศักยภาพสูง	 (2)	 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ที่ท้าทายของสังคม	 เช่น	 วิกฤต	ิ						
โรคอุบัติใหม่อย่าง	Covid-19	ปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก	pm2.5	หรือความท้าทายของสังคมผู้สูงอายุ	เป็นต้น								
(3)	 การขับเคล่ือนองค์ความรู้	 การวิจัย	 และนวัตกรรม	 เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ											
(4)	 การวิจัยและพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล�้า	 หรือการส่งเสริมการวิจัยที่ตอบโจทย์เชิงพื้นที่	 ที่เพิ่มโอกาสในการ
พัฒนาประเทศแบบกระจายศูนย์	 ซ่ึงการก�ากับดูแลเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ในส่วนภูมิภาคของเทคโนธาน	ี											
จะช่วยส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม	โดยอาศัยวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม
เป็นเครื่องมือ	 ส่งผลให้เกิดการยกระดับการผลิตโดยใช้งานวิจัย	 หรือที่เรียกว่า	 Research	 Commercialization								
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเราจะต้องปรับความคิดการท�างานของนักวิจัยให้สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวให้เป็น	 total	
solution	approach	มากขึ้น	ชักชวนนักวิจัยเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันมากขึ้น	ท�าให้ภาคธุรกิจ	เอกชน	สามารถพึ่งพา
นักวิจัยและเครื่องมือ	facilities	ต่างๆ	ของเราได้	
	 การพัฒนาระบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร	 โครงสร้างพื้นฐาน	ทรัพย์สินทางปัญญา	 และบุคลากรวิจัย
ของมหาวิทยาลัย	 จะเป็นการน�าความเป็นเลิศทางวิชาการมาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศได	้
ท�าให้มหาวทิยาลยัเป็นทีพ่ึง่และได้รบัการยอมรบั	อนัจะส่งผลต่อสถานะทีย่ัง่ยนืของมหาวทิยาลยัมศีกัยภาพเป็นเมือง
วิทยาศาสตร์	เป็นศูนย์กลางการอุดมศึกษา	การวิจัยและนวัตกรรม	ของภูมิภาคได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป

รองศาสตราจารย์	ดร.วีระพงษ์	แพสุวรรณ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ถ้อยแถลงจากผู้อ�านวยการเทคโนธานี
	 รายงานประจ�าปี	 2562	 เทคโนธานี	 ฉบับนี้	 จัดท�าข้ึนเพื่อเผยแพร่ผลการด�าเนินงานของ												
เทคโนธานตีามภารกจิทีข่บัเคลือ่นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร	ีตามแนวทาง	SUT	Re-Profile	2020	
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	 4	 ปี	 ยุทธศาสตร์ที่	 3	 การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม																						
ด้วยวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรม	และยุทธศาสตร์ที่	4	การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรม
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และธ�ารงไว้ซึ่งภารกิจหลัก	 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม																					
การปรับแปลง	ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี	และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	
	 เทคโนธานี	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 นี้	 ได้ด�าเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงาน														
เทคโนธานีได้อย่างเต็มรูปแบบ	 และสามารถรองรับภารกิจการให้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค	
โดยในปีงบประมาณน้ีเทคโนธานีได้ด�าเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อด�าเนินงานการขับเคลื่อนจัดตั้ง
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(จ.นครราชสีมา)	ร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	 (นครชัยบุรินทร์)	 ได้แก่	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน,	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตสุรินทร์,	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ,	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์,	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	 นอกจากนี้													
เทคโนธานีได้เตรียมความพร้อมการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านสหกิจศึกษาประกอบการ												
(Enterprise	Co-op)	สร้างระบบนิเวศพื้นฐาน	ปรับปรุงสถานที่อาคารสุรพัฒน์	1	ในการด�าเนินการ
เป็น	Co-working	space	เปิด	24	ชั่วโมง	เพื่อเป็นสถานที่พบปะระหว่างผู้ประกอบการ	คณาจารย์	
และนกัศกึษา	อกีทัง้เป็นพืน้ทีใ่นการจัดกจิกรรมต่าง	ๆ 	เพือ่ส่งเสรมิการสร้างผูป้ระกอบการจากภายใน
มหาวิทยาลัย	 ส่งเสริมการน�าผลงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์	 รวมถึงผลักดันการพัฒนา																								
ผู ้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม	 เพื่อน�าไปสู ่การสร้างผู ้ประกอบการนวัตกรรม																		
(Innovation	Driven	Entrepreneur	:	IDE)	
	 นอกจากนี้	 เทคโนธานีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเทคโนธานีด�าเนินการ						
จัดตั้งกองทุนส�ารองเล้ียงชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน																
เทคโนธานี	 สร้างความม่ันคงและขวัญก�าลังใจให้กับพนักงานท่ีมีศักยภาพสูงให้เกิดความผูกพัน														
กับองค์กรตลอดจนผู้บริหารและพนักงานเทคโนธานีได้รับรู้ถึงการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง								
ในทกุมติ	ิและเพือ่เตรยีมความพร้อมรบัรองและส่งเสริมการเป็น	Social	Enterprise	ของมหาวทิยาลยั
ต่อไป	
	 ขอขอบพระคณุคณะกรรมการบรหิารเทคโนธาน	ีคณาจารย์	บคุลากร	และผูเ้ชีย่วชาญทีใ่ห้การ
สนับสนุน	และร่วมปฏิบัติหน้าที่กับเทคโนธานี	และขอขอบพระคุณหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้
ความไว้วางใจเทคโนธานีอย่างดีเสมอมา	

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปภากร		พิทยชวาล)	
		ผู้อ�านวยการเทคโนธานี
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สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ประจ�าเทคโนธานีประกอบด้วย	หอสุรนภา	ภายในจะมีตัวย่อ	SUT	และ	
มทส.	 ส่วนด้านซ้ายจะมีดอกปีบ	 3	 ดอก	 ด้านล่างจะมีวงกลม	 5	 วง	 และใต้รูป															
หอสุรนภาจะมีตัวอักษรค�าว่า	เทคโนธานี	และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ภาพหอสุรนภา	 สื่อถึงความโดดเด ่นด ้านงาน																	
สถาปัตยกรรมรวมถึงสิ่งก่อสร้างที่คนทั่วไปรู ้จัก										
ตัวแบบจะใช้เส้นที่เน้นความส�าคัญของหอสุรนภา

ตัวย่อ SUT และ มทส.	 มาจากค�าว่า	 Suranaree	
University	 of	 Technology	 /	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

ดอกปีบ 3 ดอก	 แทนการไหลเข้ามาร่วมกิจกรรม														
ในหน่วยงานเทคโนธานี	 ได้แก่	 บุคลากรใน	 มทส.													
ภาครัฐ	และภาคเอกชน

วงกลม 5 วง	 แทนฝ่ายต่าง	 ๆ	 ของเทคโนธานีที่มี							
ความสามัคคีร่วมกันท�างาน
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	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ได้รับพระมหา-
กรุณาธิคุณ	จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรม
ราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดกลุ ่มอาคาร													
เทคโนธานี	 (Technopolis)	 ในวันพุธท่ี	 29	 มีนาคม													
พ.ศ.	2538	ประกอบด้วยอาคารจ�านวน	9	หลัง	พื้นที่รวม	
45,000	ตารางเมตร	บนพื้นที่	600	ไร่	
	 แผนการจัดตั้งเทคโนธานีเป็นส่วนหนึ่งของแผน	
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยในช่วงแรกก่อนที่จะพัฒนาให้เป็น
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สมบูรณ์	 รัฐบาลได้
ก�าหนดที่จะใช้บริเวณเทคโนธานีเป็นสถานท่ีจัดงานแสดง
เกษตรและอุตสาหกรรมโลกในปี	2538	(WorldTech’95	
Thailand)	ซึ่งเป็นการแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	
ระดับชาติ	 เป็นผลให้มหาวิทยาลัยเป็นท่ี	 รู ้จักอย่าง												
กว้างขวาง	
 “เทคโนธานีมีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของ
มหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเท่าส�านักวิชา ศูนย์และ
สถาบันของมหาวิทยาลัย ด�าเนินภารกิจด้านการบริการ
วิชาการ แก่สังคม และด้านการปรับแปลงถ่ายทอด
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม รายละเอยีดตามข้อก�าหนด มทส. 
ว่าด้วยการจัดตั้งเทคโนธานี พ.ศ. 2539 ประกาศ                
ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2539 โดยแบ่งส่วนงานออก
เป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายธุรการ สถานฟูมฟักเทคโนโลยี 
สถานนวัตกรรม สถานส่งเสริมเทคโนโลยี ฝ่ายจัดแสดง
เทคโนโลยี และฝ่ายบริการวิชาการ” 

ปี พ.ศ. 2551 - 2556
มกีารแบ่งส่วนงานเป็น	3	ฝ่าย	9	โครงการ	
โดยได้มีการปรับเพ่ิมโครงการภายใต้	
โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานีอีก													
5	 โครงการ	 ได้แก่	 โครงการศูนย์วิจัย								
มันส�าปะหลังและผลิตภัณฑ์	 โครงการ
หน่วยบรกิารงานแปลและล่าม	โครงการ
หน ่ วยบริ การทางห ้องปฏิบั ติ การ	
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์	 และ
โครงการเมืองจราจรจ�าลอง	 และในปี	
พ.ศ.	 2552	 ได้เปล่ียนชื่อของโครงการ
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเป็นโครงการ
อุทยานวิทยาศาสตร์	

ปี พ.ศ. 2543 
ได้โอนย้ายสหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพจากฝ่ายวิชาการมาเป็นงาน
ส่วนหนึ่งของเทคโนธานี	 และปรับ	
โครงสร้างจาก	5	ฝ่าย	เป็น	3	ฝ่าย	
คือ	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 ฝ่าย
บรกิารวชิาการ	และฝ่ายปรบัแปลง
และถ ่ ายทอดเทคโนโลยี ในป 	ี									
เดียวกันเทคโนธานีได้รับรองระบบ
คุณภาพ	ISO	9002	จากบรษิทั	SGS	
(Thailand)	Ltd.	

ปี พ.ศ. 2541
เทคโนธานีได ้แบ่งส ่วนงาน	
ออกเป็น	7	ฝ่าย	ซึง่มี	6	ฝ่ายเดมิ	
และได้เพ่ิมสุรสัมนาคารเป็น
ฝ่ายที่	7

ปี พ.ศ. 2549 
ได ้ปรับโครงสร้างการบริหารของ									
เทคโนธาน	ีเป็น	3	ฝ่าย	4	โครงการ	คือ	
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 ฝ่ายบริการ
วิชาการ	 ฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอด
เทคโนโลยี	 โครงการอุทยานผีเสื้อ	
โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ	
(SUT-UBI)	โครงการพฒันาเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรมไทย	 (iTAP)	 และ
โครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน

ปี พ.ศ. 2547 
เทคโนธานีได้รับการรับรองการ
ปรับระบบบริหารคุณภาพ	 ISO	
9002	 เป็น	 ISO	9001:2000	จาก
บริษัท	SGS	(Thailand)	Ltd.	

ปี พ.ศ. 2546 
ได้ปรับโครงสร้างของเทคโนธานี
เป็น	 5	 ฝ่าย	 คือ	 ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป	 ฝ่ายบริการวิชาการ	 ฝ่าย
ปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลย	ี
ฝ่ายโครงการพัฒนาเทคโนโลยี
และสารสนเทศ	และฝ่ายโครงการ
กิจกรรมและโครงการพิ เศษ								
ย ้ายโครงการสหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพไปสังกัดฝ่ายวิชาการ	
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ปี พ.ศ. 2558
มีการด�าเนินงานตามโครงสร้างการบริหาร
เทคโนธานี	 ในรูปแบบ	 4	 ส�านักงานอย่าง
เต็มรูปแบบ	 ซึ่งมีผลการด�าเนินงานเป็นท่ี	
น ่าพอใจ	 ทั้งด ้านผลก�าไรท่ีสูงขึ้นและ						
ปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเต็ม
ประสิทธิภาพ	 การรักษามาตรฐานการให้
บริการด้านวิชาการเป็นส่ิงที่เทคโนธาน	ี							
ให้ความส�าคัญ	 โดยปี	 2558	 เทคโนธาน	ี						
ได้รบัการรับรองมาตรฐาน	ISO	9001	:	2008	
ด้านการให้บริการวิชาการ	 และถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่ชุมชน	 ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
วัฒนธรรมคุณภาพที่มีอยู่ในองค์กร

ปี พ.ศ. 2557
ได้ด�าเนินการปฏิรูปและปรับโครงสร้างการบริหาร
ให้มีความคล่องตัวลดความซ�้าซ้อนในการท�างาน
ภายในเทคโนธาน	ีเพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิานด้าน
บริการวิชาการของคณาจารย์ในแต่ละส�านักวิชา	
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการให้บริการแก่
องค์กรชุมชน	 โดยแบ่งโครงสร้างการบริหาร										
ออกเป็น	4	ส�านกังาน	ได้แก่	ส�านกังานผูอ้�านวยการ
เทคโนธานี	 ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร	
ส�านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม	และ
ส�านักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ 

ปี พ.ศ. 2560
เทคโนธานี	 ได้น�าโครงสร้างการบริหารงานใหม่	 5	 ส�านักงาน	 มาใช้งานเต็มรูปแบบ							
โดยได้เริม่ต้นการด�าเนนิงานด้านการจดัการทรพัย์สินทางปัญญาฯ	ภายใต้	“ส�านกังาน
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี”	 เพื่อเป็นการรองรับการ											
ด�าเนินงานของเทคโนธานี	 และมหาวิทยาลัย	 โดยในปี	 พ.ศ.	 2560	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีได้เป็น	 1	 ใน	 13	 มหาวิทยาลัยที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความ									
ร่วมมือทางวิชาการกับส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการด�าเนินกิจกรรม	
“โครงการส่งเสริมหน่วยจดัการทรพัย์สนิทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยใีนสถาบนั
อุดมศึกษา”	 และได้รับเลือกจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นที่ปรึกษาด�าเนินงาน
ตาม	 “โครงการจัดตั้งหน่วยบริการส่งเสริมและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาใน											
ส่วนภูมภิาค	ส�าหรบัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง”	และทัง้หมดนีถ้อืเป็นสญัญาณ
ที่ดีในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็น	 “มหาวิทยาลัยเสริมสร้างผู้ประกอบการ	
(Entrepreneurial	University)”	ได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป

ปี พ.ศ. 2559
เทคโนธานี	 ได้น�าโครงสร้างบริหารใหม่	 4	 ส�านักงาน										
มาใช้งานเต็มรูปแบบ	 มีผลการด�าเนินงานดีเยี่ยมอย่าง
เป็นรูปธรรม	 มีการเติบโตทั้งปริมาณงาน	 และรายรับ										
ท่ีเพ่ิมขึ้น	 ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะก้าว	
เข้าสู่มหาวิทยาลัย	 4.0	 เทคโนธานีจึงขอความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยให้มีส่วนงานเทียบเท่าส�านักงาน
เพิ่มข้ึนอีกหนึ่งส�านักงาน	 คือส�านักงานบริการจัดการ
ทรพัย์สนิทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยขีึน้	เพือ่เป็น
กลไกขบัเคลือ่นมหาวทิยาลัยเข้าสู	่การเป็นมหาวทิยาลยั
แห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม	 และ/หรือ	 มหาวิทยาลัย
เสริมสร้างผูป้ระกอบการ	(Entrepreneurial	University)	
ในปี	2560	ที่จะมาถึงนี้

2557

2558

2559

2560 2561

ปี พ.ศ. 2561
เทคโนธานีมีการปรับโครงสร้างการบริหารเพื่อรองรับภารกิจการ												
ให้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	
(จ.นครราชสีมา)	ในฐานะมหาวทิยาลยัแม่ข่ายอย่างเตม็รูปแบบ	โดยจดั
ตั้งส�านักงานบ่มเพาะนวัตกรรม	 เพื่อดูแลงานบ่มเพาะและพัฒนา														
ผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	ด�าเนินการ
จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 สมเด็จ	
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 และโอนย้ายภารกิจ
ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธรไปอยู่ภายใต้โครงสร้างบริหารศูนย์
อนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือันเนือ่งมาจากพระราชด�ารฯิ	พฒันาระบบบรหิาร
งานบริหารทรัพยากรบุคคล	โดยก�าหนดต�าแหน่งบริหารระดับหัวหน้า
หน่วย	 ส�าหรับพนักงานประจ�าเทคโนธานี	 (พนักงานวิสาหกิจ)	 เพื่อ										
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแนวทาง	 SUT	 Re-profile	 2020	 มุ่งสู่
มหาวทิยาลัยเสรมิสร้างผูป้ระกอบการ	(Entrepreneurial	University)	
ต่อไป



เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

12   

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กิจกรรมพิเศษ
HIGHLIGHTS



TECHNOPOLIS   2019 Annual Report

13   

โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

(จังหวัดนครราชสีมา)

งานเกษตรสุรนารี ’62 

นวัตกรรมอาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(Northeastern Food Innovation)

NORTHEAST TECH 18 

(Korat F.T.I.)

Korat FooDEx

โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปีงบประมาณ 2562 (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
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นวัตกรรมอาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(Northeastern Food Innovation)

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 (มทส.)	 จัดงาน	 “เกษตรสุรนารี’62	 :										
Northeastern	 Food	 Innovation	 2019”	 ภายใต้แนวคิด	 “นวัตกรรมอาหาร													
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื	(Northeastern	Food	Innovation)”	งานแสดงศกัยภาพ	
นวัตกรรม	 เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรและอาหาร	 เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม
การเกษตรและอาหารของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทย
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.วีรชัย	 อาจหาญ	 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและ
วิสาหกิจ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน							
งานเกษตรสรุนาร’ี62		เผยว่า	“การจดังานเกษตรสรุนาร’ี62	มวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็น
ช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ	 ถ่ายทอดนวัตกรรม	 เทคโนโลยี
การเกษตรและอาหารที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร	 ผู้ประกอบการ	 และประชาชน									
ที่สนใจด้านการเกษตรและอาหาร	 เพื่อแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของ
มหาวิทยาลัยในการเป็นเมืองนวัตกรรมอาหารในอนาคต	 เป็นการสร้างการรับรู้									
ด้านงานวิจัยพัฒนา	และนวัตกรรม	จากภาคการศึกษาไปสู่ภาคเอกชน”	
	 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ	แสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์	มทส.	อาทิ	
โคเนือ้พนัธุโ์คราชวากวิ	เครือ่งหว่านข้าวอตัโนมตัสิ�าหรบัเกษตรกรยุค	4.0		ชดุควบคมุ

งานเกษตรสุรนารี’ 62
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สารละลายอัตโนมตัสิ�าหรบัการปลกูพชืไฮโดรโปนกิส์	และยงัจะได้พบการคดัแยกเพศ
อสจุโิคนมโดยโมโนโคลนลัแอนตบิอดี	้ซึง่ผลงานวจิยัเหล่านีจ้ะช่วยต่อยอดและพฒันา
ให้กับอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ประเทศไทยต่อไปในอนาคต
	 ซึ่งกิจกรรมท่ีน่าสนใจภายในงาน	 เกษตรสุรนารี’62	 มีหลากหลายกิจกรรม	
ได้แก่	 กิจกรรมอบรมหลากหลายหลักสูตร	 ท้ังสร้างอาชีพเกษตรยุคใหม่	 ท�าเกษตร
อย่างไรให้เป็น	 Smart	 Farm	 นอกจากน้ียังมีหลักสูตรเกษตรท�าเงิน	 หลักสูตร														
ด้านการผลิตอาหาร	และมาตรฐานโรงงานอื่น	ๆ	อีกมากมาย	มีเวที	Go	Green	Go	
Organic	พร้อม	Work	shop	อาชีพเสริม
	 เลือกซื้อสินค้าเกษตร	 สด	 ใหม่	 จากผู้ผลิต	 ผักปลอดสาร	 สินค้าชุมชน	
ผลิตภัณฑ์	 OTOP	 มากมาย	 ชมกิจกรรมสาธิตการแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ	 และ							
ชิมชาสมุนไพรจากศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 อพ.สธ.	
คลองไผ่	
	 รวมทั้งกิจกรรมการประกวด	 ได้แก่	 การประกวดพันธ์ุพืชและสัตว์ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ไม่ว่าจะเป็น												
การประกวดสนุขั	การประกวดโค	การประกวดแพะ	-	แกะ	การประกวดไก่แจ้สวยงาม
และไก่พื้นเมือง	 การประกวดพันธ์ุกล้วยไม้	 การประกวดต้นกระบองเพชรและ															
ไม้อวบน�า้	และยงัมกีารแสดงจากคาราวานสตัว์มากมาย	ตืน่ตาตืน่ใจกบัการจดัแสดง
ไก่พ้ืนเมืองท่ีมีมูลค่าสูงถึง	 17	 ล้านบาท	 อีกทั้งยังมีกิจกรรมสาธิตการท�าอาหาร												
โดยใช้วัตถุดิบจากนวัตกรรม	มทส.	โดย	เชฟคุณหมอตั้ม	และเชฟคุณต๋อง	กิจกรรม
การประกวดธิดาเกษตรสุรนารีและธิดาจ�าแลง	 การประกวด	 Cover	 dance	 และ								
ยังมีคอนเสิร์ตเกษตรสุรนารี’62	 	 โดย	 ต่าย	 อรทัย	 และวงดนตรีพ้ืนบ้านระเบียบ											
วาทะศิลป์	มาร่วมให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมภายในงาน	
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	 เทคโนธาน	ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร	ีร่วมกบั	สภาอตุสาหกรรมจงัหวดันครราชสมีา	
จัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี	“Northeast	Tech	18”	(Korat	F.T.)	ณ	โคราชฮอลล์	ชั้น	4	
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	 จังหวัดนครราชสีมา	 ระหว่างวันที่	 20-24	 ธันวาคม	 2561	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม							
การยกระดับงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีในภูมิภาค	 ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและ									
ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพื้นท่ี	 ซ่ึงภายในงานมีกิจกรรมมากมาย	 อาทิ	 การเปิดตัวโครงการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	 (จังหวัดนครราชสีมา)	 กิจกรรมเปิดโลก
วศิวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย	ครัง้ที	่8	การจ�าหน่ายสนิค้าอปุกรณ์โรงงาน,	งานช่าง,	หุน่ยนต์,	
แขนกล,	รถไฟฟ้า	EV,	เครื่องจักรกลการเกษตร,	อากาศยานไร้คนขับ	(โดรน)	และสินค้าอุปโภค
บริโภคต่าง	ๆ	โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานเป็นจ�านวนมาก

(KORAT F.T.)    NORTHEAST TECH 18
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	 หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาจัดโครงการเพื่อส่งเสริมธุรกิจ	เศรษฐกิจ	ของ
จงัหวดันครราชสมีาขึน้	โดยร่วมกบั	จงัหวดันครราชสมีา	หอการค้าไทย	มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีสุรนาร	ี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	 นครราชสีมา	 หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนหลายแห่ง	 ก�าหนดจัดงานหอการค้าแฟร์	 Korat	 FooDEx	 ขึ้นในระหว่าง									
วันที่	 6	 -	 8	 กันยายน	 2562	ณ	 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	นครราชสีมา	 โดยมี
วตัถปุระสงค์	เพือ่แสดงศกัยภาพและความพร้อมของภาคอีสานในการเป็นศูนย์กลาง
ด้านอาหารของประเทศ	 เพื่อเป็นการส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารของ
ประเทศไทย	 และเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าอาหาร	 และเทคโนโลย	ี																
ในอุตสาหกรรมอาหาร	อกีทัง้ยงัเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจในจงัหวดันครราชสมีา	และ
ภาคอีสานได้อีกทางหนึ่ง
	 ในการจัดงานครั้ ง น้ี 	 ได ้รับเกียรติจาก	 นายจรัสชัย	 โชคเรืองสกุล																														
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา	 กล่าวต้อนรับประธานในพิธีเปิด	 คุณกลินท์	
สารสิน	 ประธานกรรมการหอการค้าไทย	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 น�าโดย													
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.วีรชัย	 อาจหาญ	 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ								
ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	 ดร.ปภากร	 พิทยชวาล	 ผู ้อ�านวยการเทคโนธานี	 และ																										
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.อรรถพล	 มณีแดง	 รองผู้อ�านวยการเทคโนธานีฝ่ายบริหาร
จัดการนวัตกรรม	 เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ	 เข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้	 และได้น�า
ทีมนักวิจัยร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรม	 10	 รายการ	 ภายใต้โครงการออกแบบ								
และพัฒนานวัตกรรม	เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	ดังนี้		

Korat FooDEx
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 1.  เครื่องก�า จัดฝุ ่น PM 2.5 โดยใช ้ประจุ ไฟฟ ้าไอออน 	 โดย																																			
รองศาสตราจารย์	ดร.ชาญชัย	ทองโสภา	ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 2.  เครื่องก�าจัดแมลงศัตรูพืชส�าหรับเกษตรแม่นย�าผ่านระบบส่ือสาร         
ไร้สาย โดย	อาจารย์	ดร.ส�าราญ	สันทาลุนัย	ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	
 3.  ชดุตรวจวดัปรมิาณฝุน่ PM2.5 ด้วยอปุกรณ์ Smart IoT และภาพถ่าย
ดาวเทียม	โดย	อาจารย์	ดร.วิวัฒน์	นวลสิงห์	ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์
 4.  ระบบตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ด้วยเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย          
ส�าหรับสมาร์ทซิตี้	โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ร.อ.ดร.ประโยชน์	ค�าสวัสดิ์	ส�านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์
 5. เครื่องผลิตปุ๋ยหมักจากขยะครัวเรือนระบบอัตโนมัติ	 โดย	 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	ดร.เทวรัตน์		ตรีอ�านรรค	ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	
 6.  การรออกแบบและพัฒนาตู้ผลิตไข่น�้าอัตโนมัติแนวต้ัง	 โดย	 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	ดร.อารักษ์		ธีรอ�าพน	ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	
 7.  เคร่ืองฉีดวัสดุขึ้นรูปชิ้นงานจากวัสดุดิน ด้วยเทคโนโลยีการขึ้นรูป         
3 มิติ โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปภากร		พิทยชวาล	ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 8.  การพัฒนาตู ้ปลูกพืชด้วยแสงสังเคราะห์ร่วมกับระบบ ควบคุม
บรรยากาศ เพ่ือการผลิตผักและเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูง	 โดย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์								
คธา	วาทกิจ	ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	
 9.  นวัตกรรมสร้างเครื่องก�าจัดหนอนในต้นไม้ผลด้วยคลื่นความถี่สูง        
โดย		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธนเสฏฐ์		ทศดีกรพัฒน์	ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 10.  การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมสัดส่วน สเปคตรัมแสง               
ของหลอดไฟแอลอีดีแบบอัตโนมัติเพื่อการปลูกผักกาดหอมด้วยแสงเทียม              
โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พนมศักดิ์		มีมนต์	ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์
	 งาน	 Korat	 FooDEx	 ภายใต้คอนเซ็ปต์	 ทีเด็ดอาหารท่ัวไทย	 ภายในงาน										
จะได้พบกับมหกรรมอาหารที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน	 มีการออกร้านกว่า	 250	 บูธ			
จากร้านดังทั่วประเทศ	 การจัดแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารของผู้ประกอบการ															
ที่เข้าร่วมโครงการกับเทคโนธานี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	และผู้ประกอบการ
จากมหาวทิยาลยัเครอืข่ายอทุยานวทิยาศาสตร์ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	การเจรจา
ธรุกจิกบัประเทศกมัพชูา	กว่า	30	ธรุกิจ	การสมัมนาเชงิวชิาการ	กจิกรรมการประกวด	
กิจกรรมสาธิตฯ	 การเสวนาให้ความรู้เก่ียวกับธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จ	 ร่วมถึง							
การลงนามข้อตกลงร่วมกันระหว่าง	 หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี	 และกลุ ่มผู ้ประกอบการรุ ่นใหม่	 Young	 Entrepreneurs																			
Association	 of	 Cambodia	 (YEAC)	 ประเทศกัมพูชา	 เพื่อท�าการค้าการลงทุน
ระหว่างประเทศต่อไป
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โครงการส่งเสริมเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปีงบประมาณ 2562 
(พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

	 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม	 ร่วมกับ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 จัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ	 หรือ	 Excellence	
Center	 ทั้งด้านเกษตร	 และด้านการพัฒนาชุมชน	 ครอบคลุม	 4	 ภูมิภาค	 8	 แห่ง									
ทั่วประเทศ	โดยมีจุดเด่น/ศักยภาพ	:		มีองค์ความรู้	เครื่องมือเครื่องใช้	ความช�านาญ	
และประสบการณ์	 ในการน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และงานวิจัยมาใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่หลากหลาย	 ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	
เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นท่ีซ่ึงมีความหลากหลายทางการเกษตร	
และผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจต่าง	 ๆ	 มุ่งหวังให้เป็นกลไกส�าคัญตามแผน	
ปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ	 พร้อมพัฒนาและให้ค�าปรึกษาถึงสถานที่แบบเจาะลึก	
ขยายช่องทางการตลาดให้กับวิสาหกิจ	 เพื่อเพิ่มศักยภาพเพื่อต่อยอดสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสร้างบริการใหม่	 ๆ	 ไม่น้อยกว่า	 40	 วิสาหกิจ	 รวมกว่า																						
40	 ผลิตภัณฑ์/บริการ	 และผลักดันให้เกิดเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน	 1	 เครือข่าย												
ต่อ	1	มหาวิทยาลัย	
	 ส�าหรับกิจกรรมท่ี	 Excellence	 Center	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	
ด�าเนินการประกอบด้วยการอบรมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในเชิงลึกที่เป็น
ประโยชน์จนถึงพัฒนาศักยภาพการผลิต	 ต่อยอดผลิตภัณฑ์/สินค้า	 รวมไปถึงสร้าง
ช่องทางการขายใหม่	ๆ	โดยในรอบสุดท้ายเป็นการคัดเลือก	Product	Champion	
ซึ่งได้แก่	 วิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูปว่านหางจระเข้	 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีได้ด�าเนินการพัฒนา	 “การตั้งสูตรต�ารับเครื่องส�าอางเบสรองพื้นกันแดด												
ที่ผสมสารสกัดว่านหางจระเข้”	 ที่มีการยกระดับและมีการเจริญเติบโตด้วยความ
มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืน

	 ในล�าดับสุดท้ายของโครงการ	 ได้ด�าเนินการน�าผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ	
50	 ราย	 เข้าร่วมกิจกรรม	 เผยแพร่	 ประชาสัมพันธ์	 และจ�าหน่ายสินค้า	 ณ	 ลาน													
สุขสยาม	ICON	SIAN	ที่จัดขึ้นร่วมกับ	สสว.	และอีก	8	มหาวิทยาลัย	เป็นการเข้าสู่
ตลาดจริง	เพื่อที่ก้าวไปสู่การแข่งขันในตลาดต่อไป
	 ในการนี้ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ	หรือ	Excellence	Center	ซึ่ง	สสว.	และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประกอบด้วย	สถานที่และ
วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	 สินค้าและบริการ	 รวมถึง
องค์ความรู ้ต ่าง	 ๆ	 โดยรอบ	 มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งทางวิชาการ																				
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีจะถ่ายทอดเทคโนโลยี	 และให้บริการงานวิจัย									
รวมทั้งช่วยให้ค�าปรึกษาด้านนวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการพัฒนา								
ที่ยั่งยืนต่อไป
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โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
(จังหวัดนครราชสีมา)

	 กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 ได้อนุมัติ																	
งบประมาณประจ�าปี	พ.ศ.	2562	จ�านวน	448,500,000	บาท	เพื่อก่อสร้างอาคาร							
อ�านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(จ.นครราชสีมา)	
ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	โดยมีระยะเวลาในการก่อสร้าง	จ�านวน	720	วัน		
	 อาคารอ�านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	
(จ.นครราชสมีา)	เป็นสถานทีด่�าเนนิกจิกรรม	วจิยัพฒันาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม	 โดยมีบุคลากรวิจัยและกิจกรรมวิจัยพัฒนาของหน่วยงานวิจัยของ													
ภาคเอกชน	 ภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษามีพื้นที่ห้องปฏิบัติการ	 มีเครื่องมือวิจัย
คุณภาพสูง	และมีการบริหารจัดการให้เกิดการเชื่อมโยงกิจกรรมวิจัยเพื่อให้เกิดการ
ขยายผลในเชิงพาณิชย์หรืออาจเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน	



TECHNOPOLIS   2019 Annual Report

23   

เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุรินทร์

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏชัยภูมิ

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏศรีสะเกษ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและนวัตกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

(จ.อุบลราชธานี)

อีสานตอนล่าง 1 อีสานตอนล่าง 2

อาคารอ�านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

(จ.นครราชสีมา)
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เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การบริหารทรัพยากร
RESOURCE MANAGEMENT
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โครงสร้างการจัดองค์กร

รายงานงบการเงินประจ�าปี

บุคลากร

ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

การจัดการความรู้เทคโนธานี (KM)

การด�าเนินงานกิจกรรม 5ส

ระบบบริหารคุณภาพ TQA

กิจกรรมงานบุคคล

โครงการเสริมสร้างความสุขในที่ท�างาน Happy Workplace
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โครงสร้างการจัดองค์กร
ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2563 บังคับใช้ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้อ�านวยการเทคโนธานีอธิการบดี รองอธิการบดี
ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ

คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี รองผู้อ�านวยการเทคโนธานี
ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์

รองผู้อ�านวยการเทคโนธานี
ฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรม
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หน่วยประสานงานจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(จ.นครราชสีมา)

หน่วยยุทธศาสตร์แผนและงบประมาณ

หน่วยการเงินและบัญชี

หน่วยพัสดุ

หน่วยบริหารงบกลาง

หน่วยบริหารจัดการพื้นที่

หน่วยประชาสัมพันธ์

โครงการพิเศษ

หน่วยบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม

หน่วยพัฒนาผู้ประกอบการ	SME

หน่วยนวัตกรรมเพื่อสังคม
(Center	of	Social	Innovation)

หน่วยประสานความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม

หน่วยห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน

หน่วยประสานงานศูนย์ธุรกิจนวัตกรรม

โครงการจัดตั้งและด�าเนินการเมืองนวัตกรรมอาหาร
(Food	Innopolis)	ส่วนขยาย

หน่วยบริการวิชาการสู่องค์กรชุมชน

หน่วยปรับแปลง	พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

หน่วยบริการอบรมสัมมนา

หน่วยบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

หน่วยบริการด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ส�านักงานบ่มเพาะนวัตกรรม
(Innovation-Based Incubator : IBI)

ส�านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรม
(Science and Innovation Park : SIP)

ส�านักงานผู้อ�านวยการเทคโนธานี
(Office of Technopolis Director : TDO)

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์

โครงการบริการค่ายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

โครงการบริการแหล่งเรียนรู้	(อุทยานการเรียนรู้สิรินธร)

โครงการบริการแหล่งเรียนรู้ทางชีวภาพ	(อพ.สธ.คลองไผ่)

โครงการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรม	(อพ.สธ.คลองไผ่)

โครงการศูนย์ประสานงาน	อพ.สธ.	(ภูมิภาค)

โครงการ	Young	Scientist	Competition	(YSC)

ส�านักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
(Academic Development and
Transfer : ASTAD&T)

ส�านักงานจัดการทรัพสินทางปัญญา
(Intellectual Properties 
Management Office : IPMO)



เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

28   

งบรายได้ ค่าใช้จ่ายส�าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
แสดงผลด�าเนินงานในรอบปี	มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย	45.48	ล้านบาท	
ประกอบด้วย	รายได้รวม	384.01	ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายรวม	338.53	ล้านบาท

รายงานงบการเงินประจ�าปี
งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
แสดงฐานะทางการเงิน	
มีสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินและส่วนของทุน	364.69 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม 364.69 ล้านบาท ประกอบด้วย

	 สินทรัพย์หมุนเวียน	 228.44	 ล้านบาท

	 สินทรัพย์ถาวร	 136.25	 ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของทุนรวม 364.69 ล้านบาท ประกอบด้วย

	 หนี้สินหมุนเวียน	 49.99	 ล้านบาท

	 หนี้สินอื่น	 32.12	 ล้านบาท

	 ส่วนของทุน	 282.58	 ล้านบาท

รายได้รวม 384.01 ล้านบาท ประกอบด้วย

	 รายได้เงินอุดหนุน	 									103.76	 ล้านบาท

	 รายได้เงินวิสาหกิจ	 								 280.25	 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายรวม 338.53 ล้านบาท ประกอบด้วย

	 ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน	 279.81   ล้านบาท

	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 								  47.54 		 ล้านบาท

	 ค่าสาธารณูปโภค	 7.87 			ล้านบาท

	 ค่าเสื่อมราคา	 3.31 			ล้านบาท				

สินทรัพย์รวม 364.69 ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน 

สินทรัพย์ถาวร

หนี้สินหมุนเวียน 

หนี้สินอื่น

ส่วนของทุน

รายได้เงินอุดหนุน

รายได้เงินวิสาหกิจ

ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเสื่อมราคา

279.81
 47.54

7.87

3.31

280.25

หน่วย : ล้านบาท

103.76

282.58

49.99

32.12

228.44
136.25

หนี้สินและส่วนของทุนรวม 364.69 ล้านบาท

รายได้รวม 384.01 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายรวม 338.53 ล้านบาท
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 สถานภาพพนักงาน

                       วุฒิการศึกษา

   ต�่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
รวม

พนักงานมหาวิทยาลัย     

	 -	พนักงานสายวิชาการ	 	-	 	-	 	-	 9	 9

	 -	พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-

พนักงานเทคโนธานี     

	 -	พนักงานประจ�าเทคโนธานี	 5	 59	 17	 1	 82

		 -	ลูกจ้างชั่วคราวเทคโนธานี	 13	 57	 8	 4	 82

  รวมทั้งสิ้น 18 116 25 14 173

บุคลากร

ต�่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
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จ�านวนบุคลากรเทคโนธานีตามวุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ 12 ก.พ. 63)
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	 เทคโนธานี	 จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร	 “ข้อก�าหนดและการตีความ	 ISO	
9001:2015”	วันที่	21	พฤศจิกายน	2561	ณ	ห้อง	214	ชั้น	2	อาคารสุรพัฒน์	1									
เทคโนธานี	 และได้รับเกียรติจาก	 บริษัท	 SGS	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 เป็นวิทยากร												
ในการบรรยาย	โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ	ดังนี้
	 -		 ความรู้พื้นฐาน	ISO	9001:2015	และ	ประเด็น	“ข้อก�าหนดของระบบ	
	 	 บริหารคุณภาพ	ISO	9001:2015”
	 -		 บรบิทขององค์กร	หลกัการบรหิารความเสีย่งและโอกาส	หลกัการบรหิาร
	 	 ความสมัพนัธ์	หลกัการบรหิารองค์ความรูอ้งค์กร	และหลกัการบรหิารการ
	 	 เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อระบบบริหารคุณภาพ
	 -		 ข้อก�าหนดและการตีความ	ISO	9001:2015
	 โดยในการจัดการอบรมครั้งน้ี	 จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานเทคโนธานี	 ได้เข้าใจ
บทบาทและบริบทของการท�างานตามมาตรฐาน	ISO	และสามารถน�าความรู้ที่ได้รับ
จากวิทยากรไปพัฒนางานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	

ระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001:2015
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ความเป็นมา :	การเข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐาน	ISO	เทคโนธานี
	 เทคโนธานีเริ่มเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน	ISO	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2542	
โดยศาสตราจารย์	 ดร.วิจิตร	 ศรีสอ้าน	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร	ี											
ในขณะนั้น	 ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการน�าระบบคุณภาพมาตรฐาน	 ISO															
9002:1994	 มาใช้ในการบริหารงานเทคโนธานี	 เนื่องจากเห็นว่า	 เทคโนธานีเป็น						
หน่วยงานวิสาหกิจต้องหารายได้เลี้ยงตัวเอง	น่าจะเป็นหน่วยงานน�าร่องในการเข้าสู่
ระบบคุณภาพมาตรฐาน	 ISO	 เพื่อให้ระบบการท�างานมีประสิทธิภาพ	 และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด	 ซึ่งเป็นกระบวนการในการสร้างความมั่นใจต่อผู้มาใช้บริการ													
อันจะส่งผลให้หน่วยงานมีรายได้เพิ่มมากขึ้น	 จึงได้มอบนโยบายให้	 ผู้อ�านวยการ								
เทคโนธานี	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.โชคชัย	วนภู)	และรองผู้อ�านวยการเทคโนธานี	
(อาจารย์	 ดร.วุฒิ	 ด่านกิตติกุล)	 ในขณะน้ัน	 ด�าเนินการโครงการระบบคุณภาพ
มาตรฐาน	ISO	เทคโนธานี	ซึ่งในช่วงเวลานั้นโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
อยู่ในสังกัดของเทคโนธานี	จึงได้เข้าร่วมโครงการระบบคุณภาพมาตรฐาน	ISO	ด้วย	
และจากความมุ่งมั่นของผู้บริหาร	 และความร่วมมือของพนักงานเทคโนธานีทุกคน	
จึงท�าให้	 ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน	 ISO	 9002:1994	 เป็นครั้งแรก							
เมื่อวันที่	24	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2543	และได้ด�ารงรักษาระบบบริหารคุณภาพ	ISO	
เรื่อยมา	จนถึงปัจจุบันได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน	ISO	ด้วยกัน	
6	ครั้ง	จากบริษัท	SGS	(Thailand)	จ�ากัด	ดังนี้

ระบบบริหารคุณภาพ ISO เทคโนธานี
ระบบคุณภาพมาตรฐาน 
(ISO : International Organization for 
Standardization)
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ครั้งที่ 1 รับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002:1994 เมื่อวันที่           
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
											ขอบเขตการรับรอง	คือ	กระบวนการบริการการบริหารจัดการ	รวมทั้งการ
ประสานงานกับชุมชนและผู ้ประกอบการ	 ในการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี	 (The	 Provision	 of	 administrative	 service	 including																
interfaces	 with	 public	 and	 private	 enterprises	 in	 support	 of	 the														
Suranaree	University	of	Technology.)

ครั้งที่ 2 รับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000  เมื่อวันที่             
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 
	 ขอบเขตการรับรอง	 คือ	 กระบวนการให้บริการวิชาการและปรับแปลง
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน	 ระดับท้องถิ่น	 ระดับภูมิภาค	 และระดับชาติ	 (The	
Provision	 in	Providing	Academic	and	Technology	Service,	Adaptation	
and	Transfer	for	Local	Region	and	Nation	Community.)

ครัง้ที ่3 รบัรองระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 เมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2550
	 ขอบเขตการรับรอง	 คือ	 กระบวนการบริการข้อมูล	 (The	 Provision	 of		
Information	Service.)

ครัง้ที ่4 รบัรองระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2553
	 ขอบเขตการรับรอง	 คือ	 กระบวนการบริการข้อมูล	 (The	 Provision	 of		
Information	Service.)

ครั้งที่ 5 รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 
พ.ศ. 2558
	 ได้ก�าหนดขอบเขตการรับรอง	 คือ	 การให้บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่ชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	 และระดับประเทศ	 (Provision	 of																					
Academic	 Services	 and	 Technology	 Transfer	 for	 Local	 Region	 and											
Country	Development.)

ครั้งที่ 6 รับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 เมื่อวันที่ 22 
ตุลาคม พ.ศ. 2560 มีอายุการรับรองเป็นระยะเวลา	3	ปี	คือ	ตั้งแต่วันที่	22	ตุลาคม	
พ.ศ.	2560	-	วันที่	22	ตุลาคม	พ.ศ.	2563	
	 ผู้อ�านวยการเทคโนธานี	 (ผู ้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ปภากร	 พิทยชวาล)															
ได้ก�าหนดขอบเขตการรับรอง	 “การให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี											
เพื่อการพัฒนาประเทศและอาเซียน”	 (Provision	 of	 Academic	 Services	 and	
Technology	Transfer	for	National	and	ASEAN	Development)
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	 เทคโนธานี	ก�าหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	(KM)	เรื่อง	“การบริหาร
จัดการพื้นที่อาคารอ�านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ											
ตอนล่าง	 (จังหวัดนครราชสีมา)”	 ให้กับผู้บริหารและพนักงานเทคโนธานี	 ในวัน						
อังคารที่	23	เมษายน	2562	เวลา	13.30	-	16.30	น.	ณ	ห้อง	214	ชั้น	2	อาคาร								
สุรพัฒน์	 1	 เทคโนธานี	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเทคโนธานี		
ได้ทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการอาคารอ�านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ											
แลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการอาคารอ�านวยการฯ	 และเสนอความคิดเห็น
ตามประสบการณ์จากการศึกษาดูงานอาคารอ�านวยการฯ	ภูมิภาคอื่น	 และเตรียม
ความพร้อมในการบริหารงานของเทคโนธานี	 ในการบริหารจัดการอาคาร																				
อ�านวยการฯ

ก�าหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(KM) 
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	 เทคโนธานี	จัดกิจกรรม	“การจัดการความรู้สู่การบูรณาการภายใน
องค์กรเทคโนธานี”	 (KM	 :	TN	 Integration	and	sharing	project)	ขึ้น								
วันที่	25	มีนาคม	2562	ณ	ห้อง	210	ชั้น	2	อาคารสุรพัฒน์	1	เทคโนธานี	
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร	ีโดยกจิกรรมดงักล่าว	มวีตัถปุระสงค์	เพือ่ให้
บุคลากรแต่ละหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท�างานโครงการต่าง	 ๆ										
ที่แต่ละหน่วยด�าเนินการอยู่	 เพื่อเป็นการสร้างกลไกการบูรณาการงาน													
ที่สามารถจะเช่ือมโยงได้เข้าด้วยกัน	 ช่วยลดการท�างานที่ซ�้าซ้อนและ																
ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่าง	ๆ	อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	ทั้งนี้	กิจกรรม	
TN	 sharing	 ในครั้งน้ี	 น�าทีมโดย	 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	 ดร.จิรัชญา																								
อายะวรรณา	ผูช่้วยผูจ้ดัการส�านกังานผูอ้�านวยการเทคโนธาน	ีและอาจารย์	
ดร.นริวฒัน์		ธรรมจักร์	ผูจ้ดัการส�านกังานอทุยานวทิยาศาสตร์และนวตักรรม	
เทคโนธาน	ีโดยมบีคุลากรทีเ่ข้าร่วมแลกเปลีย่นประสบการณ์	ประกอบด้วย	
บุคลากรจากหน่วยบริการวิชาการสู่ชุมชน	 หน่วยบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม	
โครงการ	ITAP	โครงการ	IRTC	หน่วยบรกิารด้านทรพัย์สินทางปัญญา	หน่วย
บริการด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิและถ่ายทอดเทคโนโลยี

(KM : TN Integration and sharing project)

การจัดการความรู้สู่การบูรณาการ
ภายในองค์กรเทคโนธานี
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	 งานทรัพยากรมนุษย์	 หน่วยบริหารงานกลาง	 ส�านักงานผู ้อ�านวยการ															
เทคโนธานี	ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรม	Big	Cleaning	day	ในวันที่	15	สิงหาคม	2562	
เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกันท�าความสะอาด	 ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดและเป็นระเบียบ	
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการให้บริการ	มีสภาพจิตใจแจ่มใส	
อารมณ์ดี	และขวัญ	ก�าลังใจดี	มีส่วนร่วม	โดยได้รับเกียรติจาก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.ปภากร	พทิยชวาล	ผูอ้�านวยการเทคโนธาน	ีกล่าวเปิดกจิกรรมดงักล่าว	ณ	อาคาร
สุรพัฒน์	1	เทคโนธานี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กิจกรรม 5ส 
(Big Cleaning Day)
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การบริหารจัดการองค์กรด้วยเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

	 เทคโนธานี	 ได้การน�าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	 (TQA)	 มาประยุกต์ใช้		
ในการบรหิารจัดการองค์กร	โดยในปีงบประมาณ	2562	นี	้ได้มกีารด�าเนนิงานกจิกรรม
ที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

	 วันท่ี	 8	 พฤศจิกายน	 2561	 โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้ทีมบริหาร											
เทคโนธานี	ร่วมประชุมทบทวนนโยบาย	วตัถปุระสงค์คณุภาพ	และการก�าหนด
ตัวชี้วัดระดับปฏิบัติการเทคโนธานี	 เพื่อให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดระดับ
มหาวิทยาลัย

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การทบทวนนโยบาย
และการจัดท�าตัวชี้วัดระดับปฏิบัติการเทคโนธานี” 
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	 ในเดือนกันยายน	2562	จ�านวน	4	ครั้ง	โดยมีวัตถุประสงค์	
เพื่อทบทวนกระบวนการท�างานหลักขององค์กร	พร้อมก�าหนด	KPI	
ส�าคัญ	ในการติดตามผลการท�างาน

 วันเสาร์ที่	 3	 สิงหาคม	 2562	ณ	 อาคารสุรสัมมนาคาร	 โดยมี
วัตถุประสงค์	เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้การบริหารงานตามเกณฑ์	TQA	
การออกแบบระบบการด�าเนินการเพ่ือน�าไปสู่การจัดท�าระบบคุณภาพ
ตามเกณฑ์	TQA	และการออกแบบตัวชี้วัด	TN	Scorecard

การสัมมนาขับเคลื่อนเทคโนธานี 
TN Management by Design Ep.1

กิจกรรมการวิเคราะห์กระบวนการท�างาน
(Work Process) เทคโนธานี
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การจัดฝึกอบรมหลักสูตร 
“การปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่”

กิจกรรมบริหารงานบุคคล

	 งานทรัพยากรมนุษย์	 หน่วยบริหารงานกลาง	 ส�านักงาน																	
ผู้อ�านวยการเทคโนธานี	 ได้ก�าหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร	 “การใช้งาน
ระบบการลาและลงทะเบียนออนไลน์”	 ให้กับบุคลากรเทคโนธานี												
ในวันท่ี	 25	 ตุลาคม	 2561	ณ	 ห้อง	 214	 ชั้น	 2	 อาคารสุรพัฒน์	 1																	
เทคโนธานี	 โดยได้รับเกียรติจาก	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ปภากร											
พิทยชวาล	 ผู้อ�านวยการเทคโนธานี	 กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม						
ดังกล่าว	 โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ													
ขัน้ตอนการเข้าใช้ระบบและเพือ่ตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน
ในด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย	และความรวดเร็ว	ถูกต้องชัดเจนในการ
แจ้งข้อมูลสถิติการลาและการเข้าฝึกอบรมของบุคลากร	

	 งานทรัพยากรมนุษย์	 หน่วยบริหารงานกลาง	 ส�านักงาน																	
ผู ้อ�านวยการเทคโนธานี 	 ได ้ก�าหนดจัดฝ ึกอบรมหลักสูตร																																
“การปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่”	ในวันที่	20	พฤศจิกายน	2561	
ณ	ห้อง	214	ชั้น	2	อาคารสุรพัฒน์	1	เทคโนธานี	โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ให้บคุลากรมคีวามรูค้วามเข้าใจในองค์กรเทคโนธาน	ีรวมไปถงึ
กจิกรรมนนัทนาการเพือ่เสรมิสร้างให้พนกังานใหม่มคีวามรกัผกูพนั
ในองค์กร	 ท�าให้เกิดการหล่อหลอมมีความรักความสามัคคีเป็น										
น�้าหน่ึงใจเดียวกัน	 ท�าให้เกิดการท�างานเป็นทีม	 ได้รับเกียรติจาก								
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สารัมภ์	บุญมี	รองผู้อ�านวยการเทคโนธานี
ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์	กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมดังกล่าว	และ
ได้รับเกียรติจาก	 คุณเดชากรณ์	 ส�าราญดี	 เป็นวิทยากรกิจกรรม	
“สานสัมพันธ์พี่น้องเทคโนธานี”

การจัดฝึกอบรมหลักสูตร 
“การใช้งานระบบการลาและลงทะเบียนออนไลน์” 
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การจัดท�าแผนการด�าเนินงานตามตัวชี้วัด
ระดับปฏิบัติการเทคโนธานี TN Scorecard

	 เทคโนธานี	 ได้จัดประชุมช้ีแจงนโยบาย	 การบริหารงาน									
เทคโนธานี	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2562	 ให้กับพนักงานเทคโนธานี	
ในวันที่	7	มีนาคม	2562	โดยได้รับเกียรติจาก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.ปภากร	 พิทยชวาล	 ผู้อ�านวยการเทคโนธานี	 เวลา	 13.00	 -											
16.30	น.	ณ	ห้อง	214	ชั้น	2	อาคารสุรพัฒน์	1	เทคโนธานี

	 เทคโนธานี	ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	หัวข้อ	“การก�าหนด
และจดัท�าแผนการด�าเนนิงานตามตวัช้ีวดัระดบัปฏิบตักิาร	เทคโนธานี	
TN	Scorecard”	ในวันที่	21	พฤษภาคม	2562	โดยมีวัตถุประสงค์	
เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากร	 ร่วมระดมสมองก�าหนดกลยุทธ์	 และ						
จัดท�าแนวทางการด�าเนินงานตามตัวช้ีวัด	 TN	 Scorecard	 ระดับ	
หน่วยงานย่อย	 เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด											
และสอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย	SUT	Scorecard	และ
ตัวชี้วัด	THE	น�าทีมโดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปภากร	พิทยชวาล	
ผู้อ�านวยการเทคโนธานี

การประชุมชี้แจงนโยบาย การบริหารงาน เทคโนธานี 
ประจ�าปีงบประมาณ 2562
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	 คณะผูบ้ริหารและบคุลากรเทคโนธาน	ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สุรนารี	 ร่วมลงทะเบียนสมัครและเป็นส่วนหนึ่งในโครงการจิตอาสา
พระราชทาน	 “เราท�าความดีด้วยหัวใจ”	 พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา										
ณ	อาคารสุรพฒัน์	2	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร	ีโดยจดัขึน้ระหว่าง
วันที่	28-30	พฤษภาคม	2562	ประกอบด้วยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่	 การเปิดรับสมัครลงทะเบียนจิตอาสา
พระราชทาน	พร้อมทั้งรับมอบสิ่งของพระราชทาน	และจัดตั้งโรงครัว
พระราชทานประกอบอาหารพระราชทานเลีย้งประชาชนจติอาสาและ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

	 เทคโนธานี	 จัดกิจกรรม	 “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ																		
เพื่อเชื่อมโยงโครงการแบบมุ่งผลลัพธ์	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2562”														
ในวันท่ี	 12	 มิถุนายน	 2562	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลและ						
ทบทวนตัวช้ีวัดการด�าเนินงานโครงการในปีงบประมาณ	 2562														
รวมถึงเพื่อจัดเตรียมแผนการด�าเนินงานส�าหรับรองรับนโยบายของ
ภาครัฐและการจัดท�างบประมาณ	ประจ�าปี	 2563	 ซึ่งในการสัมมนา
ครั้งนี้	 	 ได้รับเกียรติจาก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปภากร	พิทยชวาล																							
ผู้อ�านวยการเทคโนธานี	 เป็นประธานกล่าวเปิดและเป็นผู้น�าด�าเนิน
กิจกรรมการสัมมนาร่วมกับทีมผู้บริหารและบุคลากรเทคโนธานี

กิจกรรม “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเชื่อมโยง
โครงการแบบมุ่งผลลัพธ์ ประจ�าปีงบประมาณ 2562”

โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราท�าความดีด้วยหัวใจ”
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	 เทคโนธานี	 จัดกิจกรรมสัมมนา	 ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร									
ยุคใหม่ในการขับเคลื่อนองค์กร	 มุ่งพัฒนา	 เพื่อชุมชนและสังคม														
เทคโนธานี	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ในวันที่	14-16	มีนาคม	
2562
	 โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและ
องค์กร	 ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ท�างานจากการ
ท�างานด้านสังคม	 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของเทคโนธานี																
มีจิตสาธารณะและมีความสามัคคีร่วมกันยิ่งข้ึน	 โดยมีกิจกรรมศึกษา							
ดงูานทีส่วนสมนุไพรสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกุมารี	
จ.ระยอง	 และลงพื้นที่ช ่วยกันสร้างคอนโดปูในพื้นที่ป่าชายเลน													
พระเจดีย์กลางน�้า	 เทศบาลนครระยอง	 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างแหล่งอาหารและที่อยู ่อาศัยให้กับสัตว์น�้า											
เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาต	ิ
รวมถงึเพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟส่ิูงแวดล้อม

	 เทคโนธานี	 ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมหลักสูตร	 “เสริมสร้าง
ทัศนคติเชิงบวก	 เพื่อการท�างานร่วมกันในองค์กรอย่างสร้างสรรค์”			
จะท�าให้ทีมงานมีเป้าหมาย	 ด�าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน										
เกดิประสทิธภิาพและเกิดประสิทธผิลสงูสดุ		โดยการมทัีศนคตเิชงิบวก	
ยินดีที่จะให้การช่วยเหลือและรับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน
อย่างเหมาะสม	 มีการสื่อสารและประสานงานกับทุกระดับ	 ไม่ว่า										
จะเป็นส่วนงานเดียวกันหรือข้ามสายงาน	 โดยจัดขึ้น	 ในวันท่ี	 12	
มีนาคม	 2562	 ณ	 ห้องประชุม	 214	 ชั้น	 2	 อาคารสุรพัฒน์	 1																					
เทคโนธานี

สัมมนาส่งเสริมศักยภาพบุคลากรยุคใหม่
ในการขับเคลื่อนองค์กร มุ่งพัฒนาเพื่อชุมชนและสังคม
เทคโนธานี ประจ�าปี 2562

หลักสูตร “เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก เพื่อการท�างาน
ร่วมกันในองค์กรอย่างสร้างสรรค์”
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	 กฬีาเป็นกจิกรรมท�าให้ร่างกายแขง็แรง		จติใจร่าเรงิ		สนกุสนาน		
รู้แพ้	 รู้ชนะ	 ไม่เอารัดเอาเปรียบ	 ให้อภัยซ่ึงกันและกัน	 และก่อให้เกิด
ความสามัคคีกลมเกลียว		อย่างที่เรียกกันว่ามีน�้าใจนักกีฬา		
	 เทคโนธานี	 ท�าโครงการ	 “กีฬาสานสัมพันธ์เทคโนธานี”	 ขึ้น		
เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเสริมพลานามัยที่ดี	 และเป็นกิจกรรม							
ทีบ่คุลากรได้มกีารท�ากจิกรรมร่วมกนั	มปีฏสิมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกัน	เพือ่รองรบั
การท�างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต	ในวันที่	14	มีนาคม	
2562	 ณ	 จังหวัดระยอง	 ภายใต้โครงการสัมมนาส่งเสริมศักยภาพ
บคุลากรยคุใหม่ในการขบัเคลือ่นองค์กร	มุง่พฒันาเพือ่ชุมชนและสังคม																
เทคโนธานี	ประจ�าปี	2562

	 เทคโนธานี	 เล็งเห็น	 การพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความรู้	
ความตระหนกัด้าน	IT	ให้กบับคุลากรของเทคโนธาน	ีจงึได้จดัหลกัสตูร	
“การใช้งาน	Microsoft	Excel	และ	Google	Document	อย่างมือ
อาชีพ	 	 เพ่ือท�างานส�าหรับองค์กร	 เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของ												
เทคโนธานี	 ในการน�าไปประยุกต์	 เสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัต	ิ								
งานในหน่วยงานต่อไป	 ในวันท่ี	 13-14	 พฤษภาคม	 2562	 เวลา											
09.00	 -	 16.30	 น.	 ณ	 อาคารเรียนรวม	 2	 ห้องคอมพิวเตอร์	 5	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โครงการ “กีฬาสานสัมพันธ์เทคโนธานี”

หลักสูตร “การใช้งาน Microsoft Excel และ Google 
Document อย่างมืออาชีพ
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	 งานทรัพยากรมนุษย์	 หน่วยบริหารงานกลาง	 ส�านักงานผู้อ�านวยการ														
เทคโนธานี		ได้จัดท�าโครงการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ	ส�าหรับบุคลากรเทคโนธานี	
ภายใต้โครงการ	 Happy	Workplace	 และ	 โครงการ	 “TN	 Runner”	 เพื่อลด
ความเครียดจากการท�างานด้วยการออกก�าลังกาย	 โดยการใช้เวลาหลังเลิกงาน														
ให้เป็นประโยชน์	 เนื่องจากบุคลากรมีภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ค่อนข้างมาก																
ส่งผลให้ไม่มีเวลาในการออกก�าลังกาย	 และมีเวลาในการผ่อนคลายด้านการดูแล
สุขภาพน้อย	 ซึ่งอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�างานลดลง													
โดยจดักจิกรรมเดนิ-วิง่เพือ่สขุภาพ	ตัง้แต่เดอืนเมษายน	2562	ถงึเดอืนมถินุายน	2562

โครงการ Happy Workplace 
และ โครงการ “TN Runner” 
เพื่อลดความเครียดจากการท�างาน

การสร้างเสริมสุขภาพ เป็นการพัฒนา
ความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
ของพนักงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กร 
ก้าวไปสู่จุดหมายเดียวกัน”
ผศ.ดร.สารัมภ์  บุญมี
รองผู้อ�านวยการเทคโนธานี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์
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กจิกรรมเพิม่ขีดความสามารถ
ของบคุลากร

CAPACITY BUILDING
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หลักสูตรอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้น�าในการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ และการสร้าง

นวัตกรรม (Entrepreneurial Leadership & Innovation : Faculty Growth Program for Asia)” 

กิจกรรมอบรมหลักสูตรพัฒนาความเข้มแข็งและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�าเนินงาน

ของฃอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้

อบรมหลักสูตร ยกระดับผลิตภาพองค์กรด้วย INNOVATION MASTER PLAN รุ่น 12

อบรมหลักสูตร Social Return On Investment (SROI)

สัมมนา Thailand Quality Award Road Show 2019

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต

อบรมหลักสูตร Leadership for QMS

อบรมหลักสูตร TQA Criteria รุ่น 8

อบรมหลักสูตร TQA Internal Organization Assessment รุ่น 2

การเพิ่มศักยภาพคณะท�างานตรวจสอบภายในประจ�าหน่วยงาน (Internal Auditor) 

เพื่อตรวจสอบคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure : SOP)

การประชุม IASP World Conference ครั้งที่ 36
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	 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เป็นหน่วยงานที่เชื่อมโยง							
องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยไปสู่ภาคเอกชนในภูมิภาค	 ซึ่งด�าเนินงานในลักษณะ								
เครือข่าย	 4	 มหาวิทยาลัย	 ประกอบด้วย	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ทั้งน้ี	
การพัฒนาบุคลากร	 และการพัฒนากระบวนการท�างานผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	
กับหน่วยงานอุทยานวิทยาศาสตร์ในประเทศชั้นน�าจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญ	 เพื่อให้การ
ปฏิบตังิานมปีระสทิธภิาพ	และมคีวามเท่าทนัต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกจิและสงัคม	
รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในหน่วยงานอุทยานวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค	ให้สามารถท�างานตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการในภูมิภาค
มากยิ่งขึ้น	
	 เทคโนธานี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ร่วมกับส�านักงานเลขานุการ								
คณะกรรมการส่งเสรมิกจิการอทุยานวทิยาศาสตร์	(สอว.)	กระทรวงวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย	 (Thai-BISPA)	
และเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ซึ่งประกอบด้วย																
4	 มหาวิทยาลัยเครือข่าย	 (มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)	 โดยมีผู้บริหารและ													
เจ้าหน้าที่ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรม																
ในวันที่	 15-20	 พฤษภาคม	 2562	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรและ
กระบวนการท�างานผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ให้เกิดการท�างานที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด	 มีความเท่าทันต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลก	 อีกทั้งเพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร	 ให้สามารถท�างานตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ประกอบการในภูมิภาคมากขึ้น	ประกอบด้วยกิจกรรม	ดังต่อไปนี้

กิจกรรมอบรมหลักสูตรพัฒนา
ความเข้มแข็งและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การด�าเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้
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	 1)		กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ระหว่างเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์												
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
	 2)		ศึกษาดูงาน	Gyeonggi	 Business	 &	 Science	 Accelerator	 (GBSA)	
Pangyo	 Techno	 Valley	ณ	 เมือง	 Suwon	 สาธารณรัฐเกาหลีใต้	 ซึ่งถูกสร้างขึ้น								
เพือ่สนบัสนนุความร่วมมอืทางด้านวทิยาศาตร์และเทคโนโลยใีห้เกดิ	บรษิทั	start-up	
เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่	 4	 ของสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้	
	 3)		ศึกษาดูงาน	 และร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ	 (MOU)	 ระหว่างสมาคม
หน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย	 (Thai-BISPA)	 และอุทยาน
เทคโนโลยีชุงบุก	 (Chungbuk	 Technopark)	 ณ	 เมือง	 Chungbuk	 สาธารณรัฐ
เกาหลีใต้	 ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และการแลกเปลี่ยนความรู้	 และ									
ความต้องการของผู้ประกอบการ	 ระหว่าง	 2	 ประเทศ	 อีกท้ังเยี่ยมชมการท�างาน								
ภายใต้แผนงานต่าง	 ๆ	 ของอุทยานเทคโนโลยีชุงบุก	 ที่ให้บริการแก่หน่วยงาน																
ทั้งภาครัฐและเอกชนในสาธารณรัฐเกาหลีใต้	
	 4)		เยี่ยมชม	 Samsung	 d’ligth	 ซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารส�านักงานใหญ	่												
ของ	 Samsung	Electronics	ณ	กรุงโซล	สาธารณรัฐเกาหลีใต้	 เป็นพื้นที่จัดแสดง
นทิรรศการโชว์ผลงานเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ	ของบรษิทัซมัซงุอเิลก็ทรอนกิส์	
(Samsung	Electronics)	
	 5)		กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาวัฒนธรรมของสาธารณรัฐเกาหลีใต้		
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.บุญเรือง	 มะรังศรี	 ผู้จัดการส�านักงาน																
ผูอ้�านวยการเทคโนธาน	ีเข้าร่วมอบรมหลกัสตูร	“ยกระดบัผลติภาพองค์กร
ด้วย	 INNOVATION	MASTER	PLAN	รุ่น	12”	 ในวันที่	 12-14	ธันวาคม	
2561	จดัขึน้โดยสถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาต	ิในวนัที	่12-14	ธนัวาคม	2561	
ณ	โรงแรมดเิอมเมอรลัด์	กรงุเทพฯ	โดยมีวตัถปุระสงค์การจดัท�าแผนแม่บท
ด้านการสร้างนวตักรรม	และผลักดนัให้เกดินวตักรรมในองค์กร	เพือ่ให้เหน็
ตัวอย่างแนวทางจากการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์	 เกี่ยวกับ
โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาแผนแม่บทของแต่ละองค์กร	

อบรมหลักสตูร ยกระดบัผลิตภาพ
องค์กรด้วย INNOVATION 
MASTER PLAN รุ่น 12  
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สุดารัตน์	 ขวัญอ่อน	 	 ผู้จัดการส�านักงานจัดการ
ทรพัย์สนิทางปัญญา		ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ชนศิา	มณรีตันรุง่โรจน์		อาจารย์ประจ�า
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ	 และอาจารย์	 ดร.บุญช่วย	 บุญมี	 อาจารย์ประจ�า								
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ	 ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร	 “Social	 Return	 On			
Investment	 (SROI)”	 ในวันท่ี	 16-17	 มกราคม	 2562	 จัดโดยบริษัท	 ไนส์คอร์ป									
เอส.อี.	จ�ากัด	ในวันที่	16-17	มกราคม	2562		ณ	โรงแรมปทุมวัน	ปริ๊นเซส	กรุงเทพฯ		
วัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจหลักการและเครื่องมือใช้วัดผลตอบแทนทางสังคม	 เพื่อ												
ตอบโจทย์วิธีการวัดประสิทธิภาพของการด�าเนินงานขององค์กรหรือโครงการ

อบรมหลักสูตร Social Return On 
Investment (SROI) 

	 ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ปภากร		พทิยชวาล		ผูอ้�านวยการเทคโนธาน	ีอาจารย์	
ดร.ฉัตรชัย	 พิศพล	 ผู้จัดการส�านักงานบ่มเพาะนวัตกรรม	 อาจารย์	 ดร.สรียา														
วิจิตรเสถียร	 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ	 และอาจารย	์												
ดร.วรรณภา	 น่าบูรณะ	 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ	 ได้เข้าร่วม
อบรมหลักสูตร	 “Social	 Return	On	 Investment	 (SROI)”	 จัดขึ้นโดย	 บริษัท								
ไนส์คอร์ป	 เอส.อี.	 จ�ากัด	 ในวันที่	 21-22	 กุมภาพันธ์	 2562	ณ	 โรงแรมปทุมวัน													
ปริ๊นเซส	กรุงเทพฯ	วัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจหลักการและเครื่องมือใช้วัดผลตอบแทน
ทางสังคม	 เพ่ือตอบโจทย์วิธีการวัดประสิทธิภาพของการด�าเนินงานขององค์กร									
หรือโครงการ

อบรมหลักสูตร Social Return On 
Investment (SROI)
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	 เทคโนธานี	 มีนโยบายพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	 ในการบริหาร
จดัการองค์กรตามแนวทางรางวลัคณุภาพแห่งชาต	ิเพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจเกณฑ์
รางวลัคุณภาพแห่งชาต	ิแนวทางการน�าเกณฑ์ไปใช้	เพือ่เกิดการน�าไปปรบัปรงุองค์กร
ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ	 จึงเข้าร่วมสัมมนา												
“Thailand	Quality	 Award	 Road	 Show	 2019”	 ในวันที่	 28	 มีนาคม	 2562											
ณ	โรงแรมเคปราชา	จังหวัดชลบุรี	โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สัมมนา Thailand Quality Award 
Road Show 2019
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	 เทคโนธานี	น�าโดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อรรถพล		มณีแดง	รองผู้อ�านวยการเทคโนธานี	ฝ่ายบริหาร
จัดการนวัตกรรม	อาจารย์	ดร.ณิรวฒัน์	ธรรมจกัร์	ผูช่้วยผูอ้�านวยการเทคโนธาน	ีฝ่ายส�านกังานจดัการทรัพยส์ิน
ทางปัญญา	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จิรัชญา	 อายะวรรณา	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการเทคโนธานีฝ่ายส�านักงาน																				
ผูอ้�านวยการเทคโนธาน	ีและพนกังานเทคโนธาน	ีเข้าร่วมอบรมเชงิปฏบิตักิารการใช้ชดุเครือ่งมอืการมองอนาคต	
จดัขึน้โดยสถาบนัการมองอนาคตนวตักรรม	(IFI)	ร่วมกบั	วทิยาลัยสหการ	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	และอทุยาน
วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	เพื่อประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านอนาคตศาสตร์	(Foresight	Tools)	ในการ
ออกแบบแผน	 ยุทธศาสตร์	 นโยบาย	 และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างภาพอนาคต																						
เชิงยุทธศาสตร์	 (Strategic	 Foresight)	 เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต	 ในวันที่	 26	 มีนาคม	 2562										
เวลา	09.00	-	16.30	น.	ณ	ห้อง	M3	ชั้น	1	อุทยานวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดเครื่องมือ
การมองอนาคต



เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

54   

	 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	 ดร.สารัมภ์	 บุญมี	 รองผู ้อ�านวยการเทคโนธานี																			
ฝ่ายพนัธกจิสมัพนัธ์	และผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.จริชัญา		อายะวรรณา	ผูช่้วยผูจ้ดัการ
ส�านกังานผูอ้�านวยการเทคโนธาน	ีได้เข้าร่วมอบรมหลกัสตูร	“Leadership	for	QMS”	
ในวันที่	 25-26	 เมษายน	 2562	ณ	 กรุงเทพมหานคร	 ซึ่งการจัดอบรมได้จัดขึ้นโดย	
บริษัท	ไอเอสอีที	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	วัตถุประสงค์เพื่อน�าความรู้มาปรับประยุกต์
ใช้ในองค์กร	 และทราบถึงการบริหารจัดการตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน								
ISO	9001:2015	

อบรมหลักสูตร Leadership for QMS
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สารัมภ์	 	 บุญมี	 รองผู้อ�านวยการเทคโนธานีฝ่าย						
พันธกิจสัมพันธ์	และผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จิรัชญา		อายะวรรณา	ผู้ช่วยผู้จัดการ
ส�านักงานผู้อ�านวยการเทคโนธานี	ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร	“TQA	Criteria	รุ่น	8”		
จัดขึ้นโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	 ในวันที่ 	 22-24	 พฤษภาคม	 2562																										
ณ	โรงแรมอมารี	วอเตอร์เกท	ราชเทวี	กรุงเทพฯ	วัตถุประสงค์เพื่อ	เพื่อสร้างความ
เข้าใจในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	 เกณฑ์ที่มีการเปล่ียนแปลง	 และสามารถใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร		

อบรมหลักสูตร TQA Criteria
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	 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	 ดร.จิรัชญา	 อายะวรรณา	 	 ผู ้จัดการส�านักงาน																					
ผู้อ�านวยการเทคโนธาน	ีและนางสาวปณติา	กะสินรมัย์	หวัหน้าหน่วยบรหิารงานกลาง	
ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร	 “TQA	 Internal	 Organization	 Assessment	 รุ่น	 2”								
จัดขึ้นโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	 ในวันที่	 19-21	มิถุนายน	2562	ณ	โรงแรม
เซ็นจรูี	่พาร์ค	ราชเทว	ีกรงุเทพฯ		วตัถปุระสงค์เพือ่สร้างผูต้รวจประเมนิระบบคุณภาพ
ภายในองค์กร	ให้สามารถประเมินภาพรวม	ค้นหาจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง	
และพัฒนาระบบบริหารองค์กร	 ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	 และสามารถ									
จัดล�าดับความส�าคัญของโอกาสพัฒนาที่พบและจัดท�ารายงานที่มีคุณค่าต่อการ
วางแผน	เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	

อบรมหลักสูตร TQA Internal 
Organization Assessment
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	 เทคโนธาน	ีได้เข้าร่วมอบรมเชงิปฏิบตักิาร	“การเพิม่ศกัยภาพให้กบัคณะ
ท�างานตรวจสอบภายในประจ�าหน่วยงาน	 เพื่อตรวจสอบคู่มือการปฏิบัติงานที่
เป็นมาตรฐาน	 (SOP)”	 วิทยากรโดย	นายวรชิต	 จรรยา	ที่ปรึกษาระบบบริหาร
งานคุณภาพ	ISO	ระหว่างวันที่	21-22	พฤศจิกายน	2562	ณ	ห้องประชุม	VIP3	
สุรสัมมนาคาร	 โดยได้รับเกียรติจาก	 รองศาสตราจารย์	 ดร.กองพล	 อารีรักษ	์													
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย	เป็นประธานเปิดการอบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพ
ให้กับคณะท�างานตรวจสอบภายใน
ประจ�าหน่วยงาน เพื่อตรวจสอบคู่มือ
การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (SOP)”
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การประชุม IASP World Conference
ครั้งที่ 36

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปภากร	พิทยชวาล	ผู้อ�านวยการเทคโนธานี	อาจารย์	
ดร.ณิรวัฒน์	ธรรมจักร์	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการเทคโนธานีฝ่ายส�านักงานจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา	 และคุณทิพวัลย์	 เวชชการัณย์	 ผู ้อ�านวยการส�านักงานเลขานุการ														
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	 และในฐานะที่ปรึกษาโครงการ		
จัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	 (จ.นครราชสีมา)									
พร้อมด้วยตัวแทนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ของแต่ละมหาวิทยาลัยในประเทศไทย		
เดินทางเข้าร่วมการประชุม	 IASP	World	 Conference	 ครั้งท่ี	 36	 จ�านวนท้ังสิ้น										
15	มหาวิทยาลัย	ในวันที่	24-27	กันยายน	2562	ณ	เมืองน็องต์	ประเทศฝรั่งเศส
	 การประชุม	 IASP	World	 Conference	 ครั้งท่ี	 36	 เป็นงานท่ีส�าคัญของ								
เครือข่ายสมาคมอุทยานวิทยาศาสตร์นานาชาติ	 โดยรวบรวมผู้เข้าร่วมประชุมและ
วิทยากรจ�านวนมากจากทั่วโลก	โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญจากอุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	(STPs)	และพื้นที่นวัตกรรม	(AoIs)	หน่วยบ่มเพาะเทคโนโลยี	สถาบันการ
ศึกษา	ภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อหารือและอภิปรายในเชิงลึกเกี่ยวกับ	 trends	ของ
อทุยานวทิยาศาสตร์และพืน้ทีน่วตักรรม	ซึง่มโีครงสร้างท่ีซบัซ้อนมากขึน้ส�าหรบัการ
สนับสนุนนวัตกรรมระดับมืออาชีพในอนาคต
	 โดยการประชุมในครั้งนี้	 แบ่งออกเป็นหลากหลาย	 sessions	 ท้ังแบบ													
plenary	เต็มและแบบ	parallel	ขนานในหัวข้อเฉพาะ	เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
ความรู้แบบไดนามิกส์มากขึ้น	 การแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี	 และการอภิปรายถึง															
ผลกระทบของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่	4	ต่ออุตสาหกรรมของเรานั้นเป็นความ
ท้าทายที่การประชุม	IASP	World	Conference	ครั้งที่	36	เน้นเป็น	theme	หลัก	
หัวข้อการบรรยายยกตัวอย่าง	 เช่น	 การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี	 4	 :	 พื้นท่ีของ
นวัตกรรมและอุทยานวิทยาศาสตร์ในการเป็นตัวเร่งส�าคัญส�าหรับการเปลี่ยนผ่าน								
ที่ประสบความส�าเร็จ	ซึ่งกล่าวถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่	4	โดยการบรรจบกัน
ของเทคโนโลยีดิจิทัล	 (Big	 Data,	 IoT,	 AI	 )	 เทคโนโลยีชีวภาพและฟิสิกส์ควันตัม							
อย่างไม่จ�ากัด	 ที่น�ามาซ่ึงการดึงดูดผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และ							
เฉพาะตวั	นอกจากนีย้งัส่งผลต่อแง่มมุต่าง	ๆ 	ของสงัคมสมยัใหม่ของเรา	ความท้าทาย
ใหม่	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นจากวิธีการผลิตใหม่	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	 และสิ่งแวดล้อม										
ที่พลอยได้รับผลกระทบด้วย	 สหวิทยาการที่หลากหลายทางดิจิทัลและตลาด													
แอปพลิเคชันสามารถเช่ือมต่อนักวิจัย	 บริษัทสตาร์ทอัพ	 และบริษัทขนาดใหญ่													
โดยศนูย์กลางนวตักรรมของอทุยานวทิยาศาสตร์นัน้	ถ้าถกูวางไว้อย่างด	ีจะสนบัสนนุ
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่	 4	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน	 โดยเฉพาะส�าหรับ
เศรษฐกิจและสังคม	
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.อรรถพล	 	 มณีแดง	 รองผู้อ�านวยการเทคโนธาน	ี								
ฝ่ายบรหิารจดัการนวตักรรม	และอาจารย์	ดร.วรรณภา	น่าบรูณะ	ผูช่้วยผู้อ�านวยการ
เทคโนธาน	ีฝ่ายส�านกังานบ่มเพาะนวตักรรม	เป็นผูแ้ทนของ	เทคโนธาน	ีมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี	 เข้าร่วมหลักสูตร	 Entrepreneurial	 Leadership	 and																							
Innovation:	Faculty	Growth	Program	for	Asia	(ELI	2019)	ณ	Babson	College	
รัฐแมสซาซูเซตส์	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ระหว่างวันที่	23	มิถุนายน	-	4	กรกฎาคม	
2562	 ที่ผ่านมา	 โดยเข้าร่วมอบรมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้จัดการหลักสูตร	
ด้านบริหารนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการจากสถาบันการศึกษาช้ันน�าใน										
ทวีปเอเชียและอเมริกาใต้	 อาทิ	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 สิงคโปร์	 ฮ่องกง	 ไต้หวัน	
อนิเดยี	เกาหลใีต้	และบราซลิ	โดยมผีูท้รงคณุวฒุจิาก	Babson	College	และ	Harvard	
University	 เป็นวิทยากรตลอดหลักสูตร	 หลักสูตรดังกล่าว	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ											
เสริมสร้างศักยภาพของผู้น�าให้มีฐานคิดความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมใน
สถาบนัอดุมศกึษาและพฒันาบคุลากรทางการศกึษาทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง	รวมถงึเพือ่ให้
สามารถน�าองค์ความรู้	 เทคนิค	และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ	ไปประยุกต์ใช้ใน
การถ่ายทอด	 และต่อยอดการพัฒนาองค์กรและผู้ประกอบการ	 ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในประเทศ	 ท�าให้เกิดโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลาย				

ตลอดจนการสรา้งความส�าเร็จให้แก่องคก์รและผู้ประกอบการอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ทัง้นี	้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี	ได้ถอืโอกาสนึใ้นการเป็นการเตรยีมความพร้อม
ให้กับบุคลากรสู ่การเป็น	 Entrepreneurial	 University	 และการให้บริการ																		
เตม็รปูแบบของอุทยานวทิยาศาสตร์ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	(จังหวดันครราชสมีา)
ในอนาคตอันใกล้นี้	
	 Babson	College	ก่อตั้งขึ้นในปี	ค.ศ.	1919	โดยโรเจอร์	ดับบลิว	แบบสัน	
ตั้งอยู่ที่เวสลี	 รัฐแมสซาชูเซตส์	 ปัจจุบันมีจ�านวนนักศึกษาประมาณ	 3,300	 คน														
เปิดสอนระดับปริญญาตรี	 สูงกว่าปริญญาตรี	 และการศึกษาระดับผู้บริหาร	 โดยมี							
เจ้าหน้าที่และบุคลากรประมาน	232	คน	ระหว่าง	3	สถาบันคือ	Babson	College,	
Harvard	University	 และ	United	 States	Military	 Academy	 (West	 Point	
Campus)	 ที่คอยให้ความรู้แบบเชิงลึกแก่นักศึกษา	 ทั้งนี้	 Babson	 College	 เป็น
สถาบันการศึกษาชั้นน�าระดับโลกที่มีอายุครบรอบ	 100	 ปี	 ที่ได้รับความยอมรับว่า
เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกด้านการสร้างผู้ประกอบการ	 โดยมีสัดส่วนของ
ผู้ส�าเร็จการศึกษาออกไปประกอบการธุรกิจ	 มากเป็นอันดันที่	 1	 ของสหรัฐอเมริกา	
และผลิตผู้น�าระดับสูงที่ท�างานในองค์กรชั้นน�าของโลก

หลักสตูรอบรมเพือ่เสริมสร้างศกัยภาพ
การเป็นผูน้�าในการสร้างความเป็น
ผูป้ระกอบการและการสร้างนวตักรรม
(Entrepreneurial Leadership & Innovation : 
Faculty Growth Program for Asia)
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การให้บริการของ
อุทยานวิทยาศาสตร์

SCIENCE PARK SERVICES
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การให้บริการพื้นที่อาคารสุรพัฒน์ 1

การให้บริการพื้นที่อาคารสุรพัฒน์ 2

หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ

งานออกแบบนวัตกรรม

หน่วยบริการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

IP Fair 2019

Thailand Tech Show 2019

การมอบรางวัล “SUT IP Luminescence Star”

การให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา

การลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

งาน Thailand Sport Expo 2019

งานวันนักประดิษฐ์ ประจ�าปี 2562 

งานเกษตรสุรนารี หัวข้อ AgTech Innovation Forum

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การรับถ่ายทอดเทคโนโลยี 

เพื่อต่อยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์”

กิจกรรมอบรมสัมมนาให้กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring program) ภายใต้การสนับสนุนของ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 

การพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยภาคเอกชนในพื้นที่ IRTC

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)

โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงาน

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility)

สัมมนา “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดเครือข่าย

ภาครัฐ-ภาคเอกชน”  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

การอบรมเรื่อง”มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ACT-IFOAM, ACT-EU 

(Equivalence) และการขอรับรองมาตรฐานฯ” 

สัมมนา “เตรียมพร้อมและหารือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม SMEs 

ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน ประจ�าปี 2562”

การให้บริการบ่มเพาะธุรกิจและนวัตกรรม

โครงการ GSB Innovation Club 

Korat Smart City

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจ�าปี 2562 (Regional Research Expo 2019) 

งานวิจัยสร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์

กิจกรรมออกบูท มทส. สร้างอาชีพ ในงานเกษตรสุรนารี 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 

โดยการก�ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)

กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 9th SCiUS Forum 

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ The International Young          

Scientists Innovation Exhibition (IYSIE’19) ณ ประเทศมาเลเซีย

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 7th Asia-Pacific Conference of Young 

Scientists (APCYS) ณ โรงเรียนก�าเนิดวิทย์ (KVIS) จ.ระยอง

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพ

การด�าเนินงานด้านหอพักของนักเรียนโครงการ วมว.  ณ อ.ปากช่อง 

จ.นครราชสีมา
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การให้บริการพื้นที่อาคารสุรพัฒน์ 1

	 อาคารสุรพัฒน์	 1	 ได้จัดให้บริการห้องประชุม/อบรม/สัมมนาแก่หน่วยงาน
ต่าง	 ๆ	 ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	 โดยคิดอัตราค่าบริการตามเงื่อนไข										
การให้บริการ	 พร้อมน้ียังมีบริการเสริมรวมในค่าบริการแล้ว	 ได้แก่วัสดุ-อุปกรณ์										
โสตทัศนูปกรณ์อย่างครบครัน	 และห้องพักส�าหรับรับประทานอาหารในอาคาร													
สุรพัฒน์	 1	 เป็นศูนย์รวมสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านต่างๆ	 เช่น	 ส�านักงานธนาคาร	
ไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ส�านักงานไปรษณีย์	
ศูนย์หนังสือจุฬา-มทส.	 ตู ้	 ATM	 ของ	 2	 ธนาคาร	 เป็นต้น	 ตลอดจนมีร้านค้า										
ประกอบการ	 อ�านวยความสะดวกแก่ผู้เข้ามาอบรมสัมมนา	 เช่น	 ร้านสะดวกซ้ือ	
7-ELEVEN,	 Co-Working	 Space,	 ร้านถ่ายเอกสาร	 จึงเหมาะส�าหรับเป็นสถานที	่						
จัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เป็นหมู่คณะไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา	 การจัด
ค่ายวิชาการต่าง	 ๆ	 โดยผู้สนใจสามารถขอใช้บริการได้โดยตรงที่งานบริการอาคาร
และสถานท่ีเทคโนธาน	ีและท่านสามารถจดัรปูแบบห้องตามความเหมาะสม	ในแต่ละ
กิจกรรม	โดยมีขนาดห้องให้เลือกดังต่อไปนี้

2 ห้อง 

ขนาด 100 ที่นั่ง

5 ห้อง 

ขนาด 60 ที่นั่ง

3 ห้อง 

ขนาด 30-35 ที่นั่ง

1 ห้อง 

ขนาด 30 ที่นั่ง

Co-working
ขนาด 150 ที่นั่ง

เทคโนธานีจัดประชุม/อบรม/สัมมนา

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  

	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 เทคโนธานีได้จัดประชุม/อบรม/สัมมนา	
และมีหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ทั้งภายในและภายนอก	 มหาวิทยาลัยมาใช้บริการรวม					
ทั้งสิ้น	จ�านวน	766	ครั้ง	แยกเป็นประเภทได้ดังนี้

468

 142

 156

จ�านวนและขนาดของห้อง
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	 ศาสตราจารย์	ดร.วจิติร		ศรสีอ้าน	นายกสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สรุนาร	ีให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิเีปิด	U	Space	|	SUT	Co-Working	Space	
ในวันที่	 26	 กรกฎาคม	 2562	 ณ	 อาคารสุรพัฒน์	 1	 เทคโนธานี	 โดยม	ี																	
รองศาสตราจารย์	 ดร.วีระพงษ์	 แพสุวรรณ	 อธิการบดี	 พร้อมด้วย	 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	ดร.วรีชยั	อาจหาญ					รองอธกิารบดฝ่ีายทรพัย์สินและวิสาหกิจ	
และคณะผู้บริหาร	มทส.	ร่วมเป็นสักขีพยาน	
 

พิธีเปิด U Space | SUT Co-Working Space
ณ อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี
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	 เทคโนธาน	ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร	ีโดย	ผูช่้วยศาสตราจารย์	
ดร.วีรชัย	 อาจหาญ	 รองอธิการบดีฝ ่ายทรัพย ์สินและวิสาหกิจ																																	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปภากร	พิทยชวาล	ผู้อ�านวยการเทคโนธานี	และ
ทีมผู้บริหารเทคโนธานี	 ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก
ธนาคารออมสิน	 ในฐานะหน่วยงานพันธมิตรท่ีสนับสนุนการจัดกิจกรรม	
และการด�าเนินโครงการต่าง	ๆ	เช่น	โครงการ	GSB	Innovation	Club	/	
GSB	Technopolis	Innovation	Fund	/	Smart	Start	Idea	/	Startup	
University	 MODE	 เป็นต้น	 และในฐานะเจ้าบ้านที่ให้ความร่วมมือ												
ด้านสถานที่ในการจัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ	 INDUSTRIAL	 B2B	 พร้อม
โอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันสุดท้าทาย	 ในโครงการประกวด	 “GSB	
สุดยอด	SMEs	Startup	ตัวจริง”	ในวันที่	29	สิงหาคม	2562	ณ		SUT	
Co-working	 Space	 (U	 Space)	 โดยมี	 SMEs	 Startup	 คณาจารย์	
นักศึกษา	 และผู้สนใจในโลกธุรกิจเข้าร่วมงานในครั้งนี้	 ซึ่งบรรยากาศ
ภายในงานเป็นการรบัฟังการแบ่งปันประสบการณ์จรงิจากโลกสตาร์ทอัพ	
และการเวิร์คช็อปเสริมสร้างแนวความคิด

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 โดยเทคโนธานี	 ร ่วมกับ
ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม									
“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่	(ลูกไก่)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	รุ่นที่	1”	
ระหว่างวันที่	8-12	กรกฎาคม	2562	ณ	ห้อง	214	อาคารสุรพัฒน์	1		
เทคโนธานี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 โดยในพิธีเปิดกิจกรรม											
ในวันที่	 8	 กรกฎาคม	 2562	 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์											
ดร.วีรชัย	 อาจหาญ	 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ	 เป็น
ประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว	 ซ่ึงการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค	์						
เพือ่สร้างนกัวจิยัรุน่ใหม่	รวมถงึการพฒันาทกัษะส่งเสรมินกัวจิยัทีอ่ยูใ่น
ระบบวิจัยให้มีความเป็นมืออาชีพในด้านการวิจัยเพิ่มมากข้ึน	 และ									
เป็นการบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยราชการ	องค์กรการวิจัย
ต่าง	 ๆ	 ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต	 โดยการอบรมมีทั้ง													
ภาคบรรยาย	ฝึกปฏบิตั	ิท�ากจิกรรมร่วมกนัและศกึษาค้นคว้าด้วยตวัเอง	
ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมกว่า	60	คน

กิจกรรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นที่ 1” 

โครงการประกวด “GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง” 
ณ SUT Co-working Space
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Research to Market : R2M 2020  

	 ส�านักงานบ่มเพาะนวัตกรรม	 (Innovation	 Based	 Incubator:	 IBI)	
เทคโนธานี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	จัดกิจกรรม	Coaching	:	ติดอาวุธ
และพัฒนาแผนธรุกจิเพือ่ต่อยอดงานวจิยัสูเ่ชิงพาณชิย์	ตามการด�าเนนิโครงการ
เส้นทางสู่นวัตวณิชย์	ประจ�าปี	2563	(Research	to	Market	 :	R2M	2020)		
ในวันที่	10	กันยายน	2562	เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับทีมนักศึกษา										
ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง	5	ทีม		ส�าหรับการไปแข่งขันต่อในระดับภูมิภาค		
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	 สถานที่ส�าหรับจัดแสดงนิทรรศการ	และแสดงสินค้า	สามารถรองรับได้กว่า	
3,000	คน	เป็นการให้บริการแบบ	One	Stop	Service	เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การใช้บรกิาร	ซึง่ให้บริการแก่บคุคล	หน่วยงาน	ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั	
ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2562	 มีหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ท้ังภายในภายนอกมหาวิทยาลัย											
เข้ามาใช้บริการจัดกิจกรรมทั้งสิ้นจ�านวน	 23	 กิจกรรม	 แยกเป็นประเภทตาม													
หน่วยงานได้ดังนี้	

กิจกรรม/ครั้ง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 63,980 คน

 8 ครั้ง 

15 ครั้ง หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก  

5,180 คน

 58,800 คน หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก  

การให้บริการพื้นที่อาคารสุรพัฒน์ 2
	 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้น	 อาทิ	 งานวันเด็ก														
แห่งชาติ	 มอบเส้ือกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์,	 พิธีเปิดการลงทะเบียนจิตอาสา,																	
วันสถาปนามหาวิทยาลัย	 ครบ	 29	 ปี,	 ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา	 ครั้งท่ี	 23,													
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร	เป็นต้น

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2562
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 (มทส.)	 จังหวัดนครราชสีมา								
จัด	 “งานวันเด็กแห่งชาติ	ประจ�าปี	 2562”	ภายใต้แนวคิด	“เส้นทาง
แห่งการเรียนรู ้…สู ่อนาคตของชาติ”	 โดยมี	 รองศาสตราจารย์																	
ดร.วีระพงษ์	 แพสุวรรณ	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร	ี								
เป็นประธานในพิธีเปิดวันเด็กแห่งชาติ	 ประจ�าปี	 2562	 ในวันท่ี	 12	
มกราคม	2562
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	 รองศาสตราจารย์	ดร.วีระพงษ์	แพสุวรรณ	อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี	 เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกาวน์	 (White	 Gown															
Ceremony)	แก่นักศึกษาแพทย์	รุ่นที่	11	ประจ�าปีการศึกษา	2561	จ�านวน	
86	คน	ชัน้ปรคีลนิกิ	(ปี	1-	3)	เพือ่ท่ีจะไปศกึษาต่อในระดบัช้ันคลนิกิ	(ปี	4-6)	
ณ	 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกในพื้นที่นครชัยบุรินทร์	 โดยมี																		
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล	 คณบดีส�านักวิชา
แพทยศาสตร์	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี														
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสุรินทร์	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์	 และ												
ผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ	 พร้อมด้วยคณาจารย์	 และผู้ปกครอง																
ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี	 ณ	 อาคารสุพัฒน์	 2	 เทคโนธานี	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี	วันที่	18	เมษายน	2562	

พิธีมอบเสื้อกาวน์
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	 ศูนย์อ�านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน	 904	 ก�าหนดการ
ด�าเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา	 ในส ่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมาโดยมีพิธีเปิดการลงทะเบียนจิตอาสา	 เม่ือวันที่	 27	
พฤษภาคม	2562

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิจิตร	ศรีสอ้าน	นายกสภามหาวิทยาลัย	
ให้เกียรติเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรอง	 เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันสถาปนามหาวิทยาลัย	 ครบ	 29	 ปี	 และเยี่ยมชมนิทรรศการ								
“29	 ปี	 มทส.	 ก้าวไกล	 ก้าวไปกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ”	 โดยม	ี										
รองศาสตราจารย์	ดร.วีระพงษ์	แพสุวรรณ	อธิการบดี	พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ	ในวันที่	26	กรกฎาคม	2562

พิธีเปิดการลงทะเบียนจิตอาสา

วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 29 ปี
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วันที่	29	พฤศจิกายน	2562

	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ร่วมแสดงนิทรรศการและแนะแนวการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา	ครั้งที่	23	
ในวันที่	29-30	สิงหาคม	2562	โดยมี	รองศาสตราจารย์	ดร.วีรพงษ์		
แพสุวรรณ	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 เป็นประธาน							
เปิดงาน	 ศาสตราจารย์	 ดร.สันติ	 แม้นศิริ	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และพัฒนาความเป็นสากล	 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน											
ในครั้งนี้	ณ	อาคารสุรพัฒน์	2	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นครราชสีมา ประจ�าปีการศึกษา 2561
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หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ 

	 หน่วยบริการห้องปฏิบัติการ	 ส�านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม	
เป็นศูนย์กลางของการวิเคราะห์ทดสอบและวิจัย	 (Testing	 Laboratory	 and												
Research	 Center)	 ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล	 ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน	
ISO/IEC	17025	:	2005	ให้บรกิารทางห้องปฏิบตักิารแก่ผูข้อรบับรกิารจากภายนอก	
ทั้งจากภาครัฐ	ภาคเอกชน	และบุคคลทั่วไป	และผู้ขอรับบริการภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน	การวิจัย	ของมหาวิทยาลัยฯ	ด้วยบริการที่
หลากหลาย	 อาทิ	 บริการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมีและชีวเคมี	 บริการวิเคราะห์
คุณภาพน�้า	 บริการทดสอบทางจุลชีววิทยา	 บริการวิเคราะห์ทดสอบอาหาร														

การติดต่อขอรับบริการ
หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ (LSU) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0-4422-3313, 3314 โทรสาร 0-4422-3260 

อีเมล์ lsu@sut.ac.th LINE : @lsu_sut(LABORATORY SERVICE UNIT : LSU)

บริการวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์	 บริการตรวจคุณภาพนม	 บริการวิเคราะห์
ทดสอบทางกายภาพ	 บริการทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์	 บริการวิเคราะห์ทางการ
เกษตร	 บริการทดสอบวัสดุก่อสร้าง	 บริการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการท�างาน	 บริการสอบเทียบ	 บริการทดสอบด้วยเครื่องมือช้ันสูง														
เช่น	 HPLC,	 GC-MS,	 NMR,	 ICP-MS,	 XRD,	 XRF,	 CHNS,	 SEM,	 TEM	 เป็นต้น												
รวมทั้งบริการเครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานทางห้องปฏิบัติการ	 โดยมีการให้บริการ
ในปีงบประมาณ	2562	ทีผ่่านมาทัง้หมด	5,725	ครัง้	แบ่งเป็นการให้บรกิารแก่ผูข้อรบั
บริการจากหน่วยงานภายนอก	2,511	ครั้ง	และผู้ขอรับบริการภายใน	3,214	ครั้ง

ผลการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
สรุปมูลค่าและรายได้จากการให้บริการ

รายได้จากการให้บริการ

17,000,000.00
แผน ผล

18,376,800.00

มูลค่าการให้บริการ

30,000,000.00
แผน ผล

37,291,890.50

มูลค่าและรายได้แบ่งตามประเภทผู้ขอรับบริการ

รายได้จากการให้บริการ

มูลค่าการให้บริการ

7,979,403.25 บาท

10,397,396.75 บาท

11,781,239.25 บาท

25,510,651.25 บาท
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

หน่วยงานภายนอก

หน่วยงานภายใน

บาท บาท

บาท บาท
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จ�านวนครั้งการให้บริการแบ่งตามประเภทผู้ขอรับบริการ

วิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี

วิเคราะห์น�้า

ทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์

จ�าหน่ายไนโตรเจนเหลว

วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

ทดสอบวัสดุก่อสร้าง

ห้องปฏิบัติการ-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทดสอบทางกายภาพ

เตรียมตัวอย่างและทดสอบทั่วไป

ห้องปฏิบัติการ-วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ห้องปฏิบัติการ-วิศวกรรม	2

ทดสอบด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

วิเคราะห์ทางการเกษตร

วิเคราะห์ทดสอบอาหาร

พัฒนาและจัดท�าชิ้นงาน

จ�าหน่ายสัตว์ทดลอง

ห้องปฏิบัติการ-วิศวกรรม	1 1

6

10

23

46

47

53

72

126

308

364

414

463

540

623

878

1,751
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บริการด้านการออกแบบนวัตกรรม
	 บริการออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์	 ตราสัญลักษณ์	 บรรจุภัณฑ์	 ฉลากสินค้า									
แกผู่้ประกอบการ	ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย	เปน็การออกแบบบรรจภุัณฑ์ที่
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สรุปผลงานการรายงานการให้บริการ

ให้บริการ
สื่อสิ่งพิมพ์

20     ครั้ง

ให้บริการลูกค้า
ในโครงการอุทยานฯ 20     ชิ้น

ให้บริการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์

16     ชิ้น

15     ชิ้น 15     ครั้ง

ให้บริการลูกค้า
นอกมหาวิทยาลัย

ให้บริการอื่น ๆ

12     ชิ้น

ให้บริการออกแบบ
ตราสินค้า 

8 ครั้ง

ให้บริการลูกค้า
ในมหาวิทยาลัย

5 ชิ้น

บริการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์   
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ผลิตภัณฑ์ แยมอิ่มใจ
คุณชุลีกร  สถิตพงศ์พิพัฒน์

ผลิตภัณฑ์ หมี่แมนโร่
คุณวุฒิศักดิ์  พิมพ์พิสาร

ผลิตภัณฑ์ Melogranc
คุณอภิราม  เถื่อนนาดี

ผลิตภัณฑ์ นมแพะสีคิ้ว
คุณจีระศักดิ์  อินทรนัฏ

ผลิตภัณฑ์ น�้าจิ้มสุกี้และน�้าจิ้มมิโซะ
บ้านโคขุน

ออกแบบบรรจุภัณฑ์
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ผลิตภัณฑ์ ผัดหมี่บาร์
บริษัท ปราณีฟู้ด 2015 จ�ากัด

ผลิตภัณฑ์ เส้นหม่ีอบแห้งกลิ่นฟักทอง
โรงเส้นหมี่ตราใบโพธิ์ ศิริชวลิต

ผลิตภัณฑ์ ข้าวตังหมูหยอง
บริษัท กิจเจริญรุ่งเรืองวิภารสทิพย์ จ�ากัด

ผลิตภัณฑ์ กระยาสารทกุ้งจ่อม
หจก. ตุ้มตั้มกระยาสารท

ผลิตภัณฑ์ ชนาทิพย์หมี่โคราช
คุณสืบพงษ์  ปัญญาโนนไทย
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	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มอบหมายให้เทคโนธานีด�าเนินโครงการ	
จดัตัง้ส�านกังานจดัการทรพัย์สนิทางปัญญา	Intellectual	Property	Management	
Office	 (IPMO)	 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการงาน	
ด้านทรัพย์สนิทางปัญญาอย่างเป็นระบบ	ในรปูแบบ	“one	stop	service”	ประกอบ
ด้วยโครงสร้างของส�านักงานท่ีมีบริการ	 2	 ด้าน	 คือ	 1)	 หน่วยบริการทรัพย์สิน														
ทางปัญญา	และ	2)	หน่วยบริการด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิและถ่ายทอดเทคโนโลยี

บริการด้านการจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

จ�านวนการยื่นจดแจ้งหรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
	 ในปี	 พ.ศ.	 2562	 ประกอบด้วยการยื่นจดแจ้งหรือจดทะเบียนทรัพย์สิน											
ทางปัญญาในด้านลิขสิทธิ์	จ�านวน	7	ผลงาน,	ในด้านอนุสิทธิบัตร	จ�านวน	10	ผลงาน,	
ในด้านสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์	 จ�านวน	 5	 ผลงาน	 และในด้านสิทธิบัตร																	
การประดิษฐ์	จ�านวน	18	ผลงาน	

รวมทุกประเภทผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด

กิจกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property Management Administrative)

จ�านวนการให้ค�าปรึกษาและแนะน�าด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ในปี	พ.ศ.	2562	ประกอบด้วยการให้ค�าปรึกษารวมเป็นจ�านวน	77	คน

ลูกค้าอุทยาน
วิทยาศาสตร์

บุคคลภายนอก บุคคลภายใน

10คน

25คน

10คน

21คน

30คน

31คน

แผน ผล

สิทธิบัตรประดิษฐ์	

อนุสิทธิบัตร

ลิขสิทธิ์

สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์

18
ผลงาน

10
ผลงาน

7
ผลงาน

5
ผลงาน

จ�านวนการยื่นจดแจ้ง
หรือจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญา

10 40แผน ผล
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	 ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	 เทคโนธานี	 ได้เข้าร่วมงาน
มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา	ประจ�าปี	2562	(IP	Fair	2019)	ภายใต้แนวคิด
เรื่อง	 “การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด							
ในเชงิพาณชิย์”	และจดัแสดงผลงานผลติภณัฑ์ทีผ่่านการคดัเลอืกผ่านโครงการ	
IP	Champion	ซึ่งจัดโดย	กรมทรัพย์สินทางปัญญา	กระทรวงพาณิชย์	ณ	ห้อง
วภิาวดบีอลรมู	A	โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	เซ็นทรลัพลาซา	ลาดพร้าว	กรงุเทพฯ

IP Fair 2019
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	 ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	เทคโนธานี	โดย	ดร.ปีติกมล	คงสมัย	
ผู้ช่วยผู้จัดการส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	 พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่	 ได้เข้าร่วม
งาน	 Thailand	 Tech	 Show	 2019	 ในวันที่	 5-6	 กันยายน	 2562	ณ	 โรงแรม																	
เซนทาราแกรนด์	กรุงเทพมหานคร	โดยเป็นงานที่น�าเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยี	
ของทางภาครัฐ	 มหาวิทยาลัย	 รวมทั้งหน่วยงานด้านการวิจัย	 โดยงานนี้จัดขึ้นโดย	
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)
	 ส�าหรับงานในครั้งนี้	 รองศาสตราจารย์	 ดร.สุทิน	 คูหาเรืองรอง	 สาขาวิชา
วิศวกรรมเซรามิก	 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น	 1	 ใน	 11	 นักวิจัย	 ในการ	 pitching													
บนเวที	 ในหัวข้อเรื่องโซเดียมซิลิเกตเจลกันน�้า	 ซึ่งเป็นผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ												
กันน�้าซึมส�าหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร/ทางรถไฟฟ้าใต้ดิน	 โดยงานวิจัยนี้ได้รับ	
ความสนใจเป็นอย่างสูง	เนื่องจากมี	impact	และมูลค่าเชิงพาณิชย์ที่สูง	นอกจากนี้	
ทางส�านักงานฯ	 ได้น�าผลงานของนักวิจัยของทางมหาวิทยาลัยไปน�าเสนออีก																				
2	ผลงาน	ได้แก่	อปุกรณ์ไมโครฟลอิูดกิส์ส�าหรบัคดัแยกสปอร์ไมคอร์ไรซ่า	ผลงานของ	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พันธุ์วงค์		คุณธนะวัฒน์	สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	ส�านัก
วิชาเทคโนโลยีการเกษตร	 และตัวดูดซับโมโนลิธสังเคราะห์ในปิเปตทิป	 ส�าหรับการ
สกดัสารด้วยตวัดดูซบัของแขง็ขนาดเลก็	ผลงานของผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.พชัรนิทร์	
ชัยสุวรรณ	สาขาวิชาเคมี	ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์

งาน Thailand Tech Show 2019
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	 โครงการ	SUT	Luminescent	Star	ส�านักงานฯ	จัดท�าขึ้นเพื่อกระตุ้นและ
สร้างแรงจงูใจรวมถงึส่งเสริมและสนบัสนนุให้นกัศกึษา	คณาจารย์	และบคุลากรของ
มหาวิทยาลัย	 ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีศักยภาพสูง	 สามารถน�าองค์ความรู้มาพัฒนา											
ต่อยอดให้เกิดนวัตกรรม	 ท�าให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีศักยภาพสูงเพื่อพร้อม							
ผลักดันออกสู่เชิงพาณิชย์	
	 โดยมี พิ ธี รับมอบเข็มเ ชิดชู เ กียรติและโล ่ประกาศเกียรติ คุณจาก																												
รองศาสตราจารย์	ดร.วรีะพงษ์	แพสวุรรณ	อธกิารบด	ีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี
เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าวเมื่อวันที่	26	กรกฎาคม	2562	เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน
สถาปนามหาวทิยาลยั	ครบ	29	ปี	ณ	ห้องวทิยพฒัน์	อาคารเรยีนรวม	1	มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี

กิจกรรมการมอบรางวัล 
“SUT IP Luminescent Star ครั้งที่ 2”

		 ทั้งนี้	 ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	 เทคโนธานี	 ได้เสนอรายช่ือ											
นักวิจัยผู้ได้รับรางวัลรางวัลนักวิจัยดีเด่นผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยท่ีมีศักยภาพสูง									
หรือ	“SUT	IP	Luminescent	Star	ครั้งที่	2”	ประกอบด้วย	2	รางวัล	คือ	1)	รางวัล
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	และ	2)	รางวัล
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นด้านการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
	 ส�าหรับผลคะแนนรวมสูงสุดได้แก่	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.อุทัย	 	 มีค�า				
อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ	ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	ได้รับ
รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	 และ							
รองศาสตราจารย์	 ดร.สุดเขตต์	 พจน์ประไพ	 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาวิศวกรรม										
เซรามิก	 ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	 ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นด้าน						
การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	
	 	 	 	 	 	 	 ทั้งนี้	 ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	 ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ม	ี									
ส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยผลิตสร้างสรรค	์	
ผลงานวิจัยที่น�าผลงานวิจัยไปสู่ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่มีศักยภาพ	 และ							
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านมา	ณ	ที่นี้				
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	 ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	 มีภารกิจในการให้ความรู้และสร้าง
ความตระหนกัด้านทรัพย์สินทางปัญญา	โดยในปีงบประมาณ	2562	ได้มกีารกจิกรรม
เสวนาและอบรมเชิงปฏิบัติการรวม	6	หลักสูตร	ได้แก่
	 1.		อบรมเชงิปฏิบตักิารหลกัสตูร	“การใช้โปรแกรม	Derwent	Innovation”
	 2.		อบรมหลักสูตร	“ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”
	 3.		อบรมหลักสูตร	“การร่างค�าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”
	 4.	 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร	“การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและ	
	 	 นวัตกรรมเพื่อการจดสิทธิบัตร”
	 5.		อบรมหลกัสตูร	“แนวปฏบิตัแิละกฎหมายทรพัย์สนิทางปัญญาทีน่กัวจิยั
	 	 ควรรู้เมื่อท�าวิจัยโดยใช้พืชและทรัพยากรชีวภาพ”
	 6.		อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร	“The	economics	of	IP	and	its	role	
	 	 in	the	technology	place	using	Derwent	Innovation”

กิจกรรมการให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา

60 338แผน ผล

จ�านวนผู้ที่ได้รับการเข้าอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
	 ส�านกังานจัดการทรพัย์สนิทางปัญญามภีารกจิในการให้ความรูแ้ละสร้างความ
ตระหนักด้านทรพัย์สนิทางปัญญาให้กบับคุคลากรภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั	
โดยในปีงบประมาณ	2562	 ได้มีการจัดกิจกรรมเสวนาและอบรมเชิงปฏิบัตการรวม
ผู้เข้าอบรมทั้งหมด	338	คน	
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	 ส�านกังานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	เทคโนธาน	ีด�าเนนิการผลกัดนัทรพัย์สนิ
ทางปัญญาของมหาวิทยาลัยออกสู ่เชิงพาณิชย์	 โดยในปีงบประมาณ	 2562	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้อนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี	 เรื่อง	 “กรรมวิธี								
การผลิตน�้าส้มและน�้ามะนาวผงด้วยวิธีการพ่นฝอยแบบแช่เยือกแข็ง”	ให้กับ	บริษัท	
เทสเต็ด	 เบ็ตเตอร์	 (ไทยแลนด์)	 จ�ากัด	 และได้จัดพิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิ																				
ณ	 ห้องประชุมสารนิเทศ	 อาคารบริหาร	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 เม่ือวันท่ี								
18	มีนาคม	2562	ที่ผ่านมา	
	 ทั้งนี้การด�าเนินภารกิจดังกล่าวได้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ด้านทรพัย์สนิทางปัญญา	ทีเ่กดิจากการวจัิยและพฒันาของมหาวทิยาลยั	ให้สามารถ
ขยายผลไปสู่การบริการทางวิชาการ	 รวมถึงการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน									
เชิงพาณิชย์	 เพื่อให้ประเทศไทยก้าวหน้าได้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือเป็น								
ความส�าเร็จของมหาวิทยาลัยในภาคสังคมและอุตสาหกรรม

การลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
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	 ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	เทคโนธานี	ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย	 ได้น�าผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมทางด้านกีฬาและสุขภาพ															
ของมหาวิทยาลัยมาร่วมจัดแสดงในงาน	Thailand	Sport	Expo	2019	ณ	อิมแพค
อารีน่า	เมืองทองธานี	โดยได้น�าผลงานเข้าร่วมจัดแสดง	2	ผลงาน	ได้แก่
	 1.	 Surasole	 แผ่นพื้นรองรองเท้าส�าหรับนับก้าวและสมดุลการกระจาย									
ของเท้าจากมาตรวดัผลงานของ	ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.สดุเขตต์		พจน์ประไพ	สาขา
วิชาวิศวกรรมเซรามิก	 ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	 ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวได้อนุญาต
สิทธิในเทคโลยีแก่	บริษัท	สุรเทค	จ�ากัด	แล้ว
	 2.	 เครือ่งดืม่โปรตนีสกดัจากจิง้หรดี	ผลงานของ	รองศาสตราจารย์	ดร.มารนิา	
เกตุทัต-คาร์นส์	สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

งาน Thailand Sport Expo 2019
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	 กิจกรรมในครั้งน้ีจัดข้ึนโดยส�านักงานคณะกรรมการวิจัย										
แห่งชาติ	(วช.)	ในหัวข้อนิทรรศการ	“วันนักประดิษฐ์	ประจ�าปี	2562”	
จัดขึ้นระหว่างวันที่	 2-6	กุมภาพันธ์	 2562	ณ	Event	Hall	102-104			
ณ	 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	 บางนา	 กรุงเทพฯ	 โดยมี								
รองศาสตราจารย์	 ดร.วีระพงษ์	 	 แพสุวรรณ	อธิการบดี	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี	ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมในนิทรรศการครั้งนี้ด้วย
	 ทั้งนี้ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	 เทคโนธานี	 ได้น�า							
ผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ	 2	 ผลงาน	 ได้แก่	 1.	 ผลงาน									
เรือเก็บขยะอัตโนมัติ	 ผลงานของอาจารย์	 ดร.สุรเดช	 ตัญตรัยรัตน	์							
ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	 และ	 2.	 เครื่องต้นแบบตรวจจับความช้ืน
แบบไร้สาย	 (ส�าหรับป้องกันแผลกดทับ)	 ผลงานของอาจารย์บัณฑิตา		
นฤมานเดชะ	ส�านกัวชิาพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี

งานวันนักประดิษฐ์ ประจ�าปี 2562
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AgTech Innovation Forum

	 AgTech	Innovation	Forum	จัดแสดงในวันที่	14	มกราคม	2562	
ณ	 อาคารสุรพัฒน์	 2	 (Step	 1)	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม	จ�านวน	190	คน	เป็นผู้ประกอบการเอกชน	จ�านวน	49	ราย	บุคล
ภายในมหาวทิยาลยัซึง่ประกอบด้วย	อาจารย์	นกัวจิยั	นกัศกึษา	และบคุลากร	
จ�านวน	90	คน	บคุลลภายนอก	(ภาคการศกึษา	หน่วยงานราชการ	และผู้สนใจ
ทั่วไป)	 จ�านวน	 46	 คน	 และเจ้าหน้าที่จากส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	
(องค์การมหาชน)	 จ�านวน	5	คน	ผลงานน�าเสนอ	14	ผลงาน	และจัดแสดง
นิทรรศการ	 รวม	 18	 ผลงาน	 แบ่งตามประเภทธุรกิจนวัตกรรม	 ได้เป็น													
สาขาที่	1	เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร	(Agricultural	Biotechnology)	
จ�านวน	 2	 ผลงาน	 สาขาที่	 2	 เกษตรดิจิตัล	 (Digital	 Agriculture)	 จ�านวน												
2	 ผลงาน	 สาขาที่	 3	 เคร่ืองจักรกลเกษตรหุ ่นยนต์และระบบอัตโนมัต	ิ																
(Agricultural	Robotics		and	Automation)	จ�านวน	11	ผลงาน	สาขาที่	4	
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง	 (Logistic	 and	 Postharvest)	
จ�านวน	 2	 ผลงาน	 และสาขาที่	 5	 ไบโอรีไฟเนอรี่	 (Bio	 refinery)	 จ�านวน															
1	ผลงาน
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	 ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	 เทคโนธานี	 ได้เข้าร่วมกิจกรรม														
ของกระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรมโดย	ศนูย์ความเป็นเลศิ
ด้านชีววิทยาศาสตร์	 (องค์การมหาชน)	 หรือ	 ทีเซลส์	 (TCELS)	 ในงานสัมมนาเชิง							
ปฏิบัติการ	 “การรับถ่ายทอดเทคโนโลยี	 เพื่อต่อยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์”																
เวลา	08.30-16.30	น.	ณ	Glowfish	ชั้น	2	อาคารสาธรธานี	2	กรุงเทพฯ	โดยกิจกรรม											
ในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจไทยในอุตสาหกรรม						
การแพทย์และสุขภาพ	(Life	Sciences)	และการต่อยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ให้กับ
นักลงทุน	 ผู้บริหาร	 ผู้ประกอบการ	 SMEs	 ท่ีมีความสนใจในการรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการแพทย์และสุขภาพ	 เพื่อให้มีความเข้าใจถึงบริบทในการรับ						
การถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างรอบด้าน	 และสามารถน�าองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด	
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจได้ในปัจจุบันและอนาคต

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
หัวข้อ “การรับถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เพื่อต่อยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์”
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กิจกรรมอบรมสัมมนาให้กับ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

	 กิจกรรม	 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	 หลักสูตร	 “การบริหาร
จัดการงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา	 และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ระบบการจัดการ													
งานส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา”
	 ส�าหรับการบรรยายในครั้งนี้ทางส�านักงานฯ	 จัดขึ้นเพ่ือสร้างความรู	้													
ความเข้าใจในการบรกิารจดัการทรพัย์สนิทางปัญญาภายในมหาวทิยาลยั	ซึง่ปัจจบุนั
องค์ความรู้หรือผลงานวิจัยที่เกิดขึ้น	 เรียกรวมว่าทรัพย์สินทางปัญญา	 (IP)	 โดย	 IP	
เหล่าน้ีสามารถสร้างมูลค่าและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการด�าเนินการจัดการ
ด้าน	 Technology	 Licensing	 และถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็น												
พี่เลี้ยงส�าหรับเครือข่ายส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	อีกด้วย	
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	 ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	 เทคโนธานี	 ได้ด�าเนินการถ่ายทอด
ความรู้	 รวมถึงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ	 ให้กับ	 ผู้บริหาร/บุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบงานทรัพย์สินทางปัญญา	
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ให้มีความรู ้	 ความเข้าใจในส่วนของวิธีการ										
ด�าเนินงาน	 และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	 โดยโครงการน้ีได้รับการ
สนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม	
	 โดยกิจกรรมดังกล่าว	 ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี	 (พี่เลี้ยง)	 ได้ด�าเนินกิจกรรมอบรมบรรยายถึงภาพรวมของ															
การท�างานและการจัดการระบบของส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	 รวมถึง
การบรหิารจดัการด้านการรบัยืน่จดคุม้ครอง	การประเมินมูลค่าตลอดจนการอนญุาต
ให้ใช ้สิทธิ	 ให้แก่ผู ้บริหารและผู ้ ท่ีรับผิดชอบงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา																							
แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 (น้องเลี้ยง)	 เพ่ือแนะน�าแนวทางในการจัดท�า
โครงสร้าง	 ระบบงาน	 ระเบียบ	 ประกาศด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา															
ของสถาบันอุดมศึกษา

โครงการพีเ่ล้ียง (Mentoring Program) 
ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวง
การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์และนวตักรรม
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 ส�านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรรม	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี												
สุรนารี	 ได้ด�าเนินโครงการ	 IRTC	 เป็นการให้ความช่วยเหลือผู ้ประกอบการ																			
ภาคอตุสาหกรรมการผลติทุกประเภท	ด้วยการส่งเสรมิการน�าเทคโนโลยเีข้าไปท�าให้
เกดินวตักรรมในการพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ	การจบัคูน่วตักรรมในรปูแบบของการ
ใช้ผู้เชีย่วชาญด้านเทคนคิเข้าไปเป็นทีป่รกึษาในการแก้ไขปัญหาทางเทคนคิ	ปรบัปรงุ
ประสิทธภิาพกระบวนการผลติ	พฒันาคณุภาพสนิค้าให้ได้มาตรฐานสากล	และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	รวมถึงการฝึกอบรม	การเสาะหาเทคโนโลยีจากแหล่งต่าง	ๆ 	เพื่อให้
สามารถเข้าสูก่ารแข่งขันในตลาดการค้าสากลได้อย่างเข้มแขง็	โดยมุง่หวงัทีจ่ะพฒันา
ศักยภาพของบุคลากรทางเทคโนโลยีของภาคเอกชน	 ให้มีความรู ้ความเข้าใจ																		
ในเทคโนโลยีท่ีได้รับการถ่ายทอดจากผู้เช่ียวชาญ	 เพื่อการแก้ปัญหาเทคโนโลย	ี									
อย่างยั่งยืนรวมถึงการเข้าถึงการให้บริการทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่าง														
เต็มรูปแบบ	นอกจากนี้	ยังเป็นการสร้างฐานลูกค้าให้แก่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค											
ที่จะเปิดด�าเนินการในอนาคตด้วย

โครงการพัฒนาขีดความสามารถทาง
เทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ 
(Industrial Research and Technology Capacity 
Development Program: IRTC)

คุณสมบัติขององค์กร ที่สามารถขอรับบริการ IRTC
					 -		 เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
						 -		 เป็นองค์กรท่ีมคีวามพร้อมทางด้านบคุลากร	การเงนิและการจดัการอยูใ่น
ระดับขั้นพื้นฐาน
						 -	 เป็นองค์กรที่ด�าเนินธุรกิจอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม	 ข้าว,	 ไก่,	 ยางพารา,	
เทคโนโลยีสารสนเทศ,	 การแพทย์,	 เทคโนโลยีชีวภาพ,	 อาหาร,	 เวชภัณฑ์,																				
การออกแบบ,	โลจิสติกส์
						 -		 เป็นบริษัทที่ได้เข้าร่วมโครงการ	 IRTC	 ไม่เกิน	 1	 โครงการ/บริษัท/ปี																
ติดต่อกันไม่เกิน	3	ปี
หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณ 
	 -		 สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของ							
ภาคเอกชน	สูงสุด	50%	
	 -		 ระยะเวลาของโครงการ	1-12	เดือน	หรือภายในปีงบประมาณ
ความส�าเร็จและผลงานในรอบปี
	 ในปีงบประมาณ	 2562	 มีจ�านวนผู ้ประกอบการที่ได้รับการแก้ปัญหา																			
ทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม	 จ�านวน	 14	 โครงการ	 ในด้านงบประมาณ																			
ด�าเนนิโครงการ	รวมทัง้สิน้	5,288,564.00	บาท	อทุยานวทิยาศาสตร์ให้การสนบัสนนุ
ทั้งสิ้น	2,358,670.00	บาท	ภาคเอกชนร่วมสนับสนุนทุนทั้งสิ้น	2,929,894.00	บาท	
ด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการเข้าใช้บริการโครงการพัฒนา																			
ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของเอกชนในพื้นที่	 (IRTC)	 รวมทั้งสิ้น	
28,365,360.00	บาท
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	 โปรแกรม	ITAP	เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ร่วมกับส�านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 ด�าเนินงานให้ความช่วยเหลือ
และสนับสนุนความต้องการทางด้านเทคโนโลยีให้กับ	 ผู้ประกอบการไทย	 ซึ่งม	ี													
อยู่	 ด้วยกันหลายรูปแบบทั้งบริการ	 ที่ปรึกษา	 การจัดฝึกอบรมสัมมนาวิชาการ														
การเสาะหาเทคโนโลยีจากในและต่างประเทศ	 บริการจับคู่เจรจาธุรกิจเทคโนโลยี	
ฯลฯ	 โดยมีที่ปรึกษาเทคโนโลยี	 (Industrial	 Technology	 Assistance,	 ITA)																	
ท�าหน้าที่เป็นคนกลางเข้าไปประสานความต้องการระหว่างภาคเอกชนกับนักวิจัย
หรือผู้เชี่ยวชาญ	

โปรแกรมสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยี
และนวตักรรม  
เครือข่ายมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี  

ผลการด�าเนินงาน
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(Progress)
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(Industrial Technology and Innovation Program: ITAP)
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จ�านวนโครงการ แบ่งตามประเภทอุตสาหกรรม

68%
อาหาร

25%
เกษตร

12%
เครื่องจักร
ยานยนต์

9%
อื่นๆ

6%
การแพทย์

และเครื่องส�าอาง

จ�านวนโครงการ แบ่งตามลักษณะโครงการ

จ�านวนโครงการ แบ่งตามผู้เชี่ยวชาญ

10%
ปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการผลิต

57%
27%

6%

57%
ภาคเอกชน

33%
มทส.

10%
ภาครัฐ

การวิจัยและพัฒนา

ปรับปรุงและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

ระบบมาตรฐาน
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คุณสมบัติ SMEs ที่ได้รับการสนับสนุน
	 -	 มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีการผลิต	หรือการพัฒนา	
	 	 ผลิตภัณฑ์
	 -	 มีมูลค่าทรัพย์สินถาวรไม่เกิน	200	ล้านบาท
	 -	 เป็นนติบิคุคลไทยทีม่ผีูถ้อืหุน้ไทยไม่ต�า่กว่า	51%	หรอืร้านค้าทีจ่ดทะเบยีน
	 	 พาณิชย์

หลักเกณฑ์การสนับสนุน
	 -	 สนบัสนนุค่าตอบแทนผูเ้ชีย่วชาญ	100	%	เพือ่ตอบแทนผูเ้ชีย่วชาญในการ
	 	 วินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคเบื้องต้น
	 -	 สนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ	50	ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการ	ภายใน
	 	 วงเงิน	400,000	บาท									

การสนับสนุนงบประมาณ การกลับมาใช้ซ�้า

ภาคเอกชน

13.866

11.385
ITAP

งบประมาณสนับสนุน

25.251
ล้านบาท

ข้อมูล 1 พ.ค. 61-30 ก.ค. 62

โครงการทั้งหมด 63 โครงการ

สนับสนุนจาก ITAP สวทช. ไม่เกิน 400,000 บาท/โครงการ

ล้านบาท

ล้านบาท

ประวัติลูกค้าเก่า-ใหม่ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT) (จ�านวนกิจการ)

14.60%
ลูกค้าเก่า 20 กิจการ

85.40%
ลูกค้าใหม่ 117 กิจการ

ประวัติลูกค้าเก่า-ใหม่ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT) (จ�านวนโครงการ)

15.13%
ลูกค้าเก่า 23 โครงการ

84.87%
ลูกค้าใหม่ 129 โครงการ

ข้อมูลปี 2560 - 2562
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ความส�าเร็จและผลงานในรอบปี
	 ในปีงบประมาณ	 2562	 มีบริษัท/สถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม															
กับโครงการ	จนข้อเสนอโครงการได้รับการอนุมัติให้ด�าเนินการจ�านวน	68	โครงการ	
โดยแบ่งตามประเภทอุตสาหกรรม	และแหล่งที่มาของผู้เชี่ยวชาญ	
	 ในด้านงบประมาณ	ปี	2562	เป็นงบประมาณรวม	25.251	ล้านบาท	ภาครัฐ
โดย	 สวทช.	 ให้การสนับสนุน	 11.385	 ล้านบาท	 (ไม่เกินร้อยละ	 50	 ของค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด)	และภาคเอกชนร่วมสนับสนุน	13.866	ล้านบาท	
	 หากแยกการด�าเนินงานตามกระบวนการท�างาน	เป็น	5	ขั้นตอน	คือ	1)	การ
ติดต่อขอข้อมูลเบื้องต้น	(First	Contact)	183	ครั้ง		2)	การเข้าเยี่ยมโรงงานเบื้องต้น	
(First	 visit)	 โดย	 ITA	 85	 ครั้ง	 3)	 การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิคโดยผู้เช่ียวชาญ	
(Preliminary	Study)	80	ครั้ง	4)	โครงการได้รับการอนุมัติ	และด�าเนินงานตามแผน	
(Approved	project)	68	โครงการ	5)	มีการประเมินผลและโครงการเสร็จสมบูรณ์	
(Closed	project)	33	โครงการ	
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โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility)

	 ในปีงบประมาณ	2562	เทคโนธานี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ได้ร่วมด�าเนินโครงการ	Talent	Mobility	ภายใต้บันทึกข้อตกลง	
เรือ่งการส่งมอบผลการด�าเนนิโครงการส่งเสรมิให้บคุลากรวจิยัในสถาบนัอดุมศกึษาไปปฏิบตังิาน	เพือ่แก้ไขปัญหาและเพิม่ขดีในการการผลติ
ให้กับภาอุตสาหกรรม	 (Talent	 Mobility)	 ของสถาบันอุดมศึกษา	 โดยประสานความร่วมมือและจับคู่สถานประกอบการกับนักวิจัย													
(Matching)	จ�านวน	13	โครงการ

   ภาคเอกชน  นักวิจัย  สังกัด

	 	 บริษัท	เสิงสางพัฒนาพลังงาน	จ�ากัด	 ผศ.ดร.	นิตยา	บุญเทียน	 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

	 	 บริษัท	เอี่ยมรุ่งเรือง	รีนิวเอเบิล	จ�ากัด	 ผศ.ดร.	นิตยา	บุญเทียน	 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

  บริษัท	เยนเนอรัล	ฟู้ด	โปรดักส์	จ�ากัด	 ผศ.ดร.	สุนันทา		ทองทา	 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร	ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

  วิสาหกิจชุมชน	กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมือง	ม.2	ต.สนวน		 ผศ.ดร.	จรียา	ยิ้มรัตนบวร	 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	ฅญาบาติก		 ผศ.ดร.	จรียา	ยิ้มรัตนบวร	 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

  บริษัท	บุญนภา	1960	จ�ากัด		 ผศ.ดร.	ศิวัฒ	ไทยอุดม	 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร	ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

  ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	แอมเม่	แคร์		 ผศ.ดร.	ธิราพร		จุลยุแสน	 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร	ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

  ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	โรงกลึงหีบถ่งหว่อ		 ผศ.	ดร.วรรณวนัช	บุ่งสุด	 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต	ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

  บริษัท	ซีเอส	ทาปีโอก้า	วิจัยและนวัตกรรม	จ�ากัด			 รศ.	ดร.อภิชาติ	บุญทาวัน	 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

	 	 บริษัท	ซีเอส	ทาปีโอก้า	วิจัยและนวัตกรรม	จ�ากัด			 ผศ.ดร.	ณัฐธิญา	เบือนสันเทียะ	 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช	ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

	 	 บริษัท	เอทีจี	ไบโอซิสเต็มส์	จ�ากัด	 ผศ.ดร.ปริญญา	น้อยสา		 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ		ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

	 	 วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเยื่อไผ่	 อ.ดร.ศิริลักษณ์	ชุมเขียว			 สาขาวิชาชีววิทยา	ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์

	 	 บริษัท	จีโอเมคคานิคอล	เซอร์วิสเซส	 ศ.	ดร.กิตติเทพ	เฟื่องขจร		 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี		ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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ชื่อโครงการ

การวจิยัและพฒันาการน�าน�า้ดบิมาใช้ในกระบวนการผลติแป้งมนัส�าปะหลงั		

การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มสัดส่วนมีเทนในระบบ	Modified	 Covered	
Lagoon		

การศึกษาอายุการเก็บแป้งข้าวกล้องที่ให้ความร้อน

การปรับปรุงระบบน�้าใช้ส�าหรับกระบวนการย้อมผ้าไหมด้วยสีย้อม
ธรรมชาติ	ส�าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอในครัวเรือน

การพัฒนาระบบบ�าบัดน�้าเสียส�าหรับอุตสาหกรรมผ้าไหมบาติก	 โดยใช้
กระบวนการตกตะกอนด้วยไฟฟ้า

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยน�้าว้าแผ่นม้วนจากเครื่องท�าแห้งแบบลูกกลิ้ง

การพฒันาวธิกีารเพิม่สารกาบาในข้าวเปลอืกหอมมะลงิอกโดยใช้ความดนั
ไฮโดรสแตติก

ผลกระทบขอการสึกหรอของเครื่องมือตัดและความหยาบผิวใน
กระบวนการกลงึอพ๊ีอกซเีรซนิเสรมิแรงด้วยใยแก้วภายใต้การหล่อเยน็แบบ
ไครโอเจนิกส์

การเพิ่มมูลค่ากากมันส�าปะหลังจากโรงงานผลิตแป้งมันส�าปะหลังเพื่อ							
ผลิตกรดแล็คติดบริ สุทธิ์ด ้วยเทคโนโลยีในประเทศระดับน�าร ่อง													
(demonstration	plant)

การพฒันากระบวนการผลติวสัดุปรบัปรงุดนิจากเปลอืกดินและเปลอืกล้าง
มันส�าปะหลังผสมชีวภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชะลอวัยจากการวิจัยนวัตกรรมด้านเซลล์

การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนภูมิปัญญาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพและความงามจากวุ้นเห็ดเยื่อไผ่

ศกึษาวิจัยความสมัพนัธ์ระหว่างการขดัสแีบบเซอคาร์และความแขง็ของหิน
เพื่อเป็นดัชนีในการเลือกใช้ชนิดหัวเจาะที่เหมาะสม

	 และสามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการที่ได้ท�าการจับคู ่ระหว่างสถาน
ประกอบการกับนักวิจัยในสังกัด	(Matching)	จ�านวน	13	โครงการ
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ลักษณะของโครงการ
	 โครงการที่ขอรับการสนับสนุน	 ต้องเป็นโครงการที่ปฏิบัติงานร่วมกับสถาน
ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	และหรือโครงการที่ปฏิบัติงานร่วม
กับสถานประกอบการขนาดใหญ่	และต้องมีลักษณะ	ดังนี้
	 1.	ก่อให้เกดิการแก้ไขปัญหาตามโจทย์ของภาคอตุสาหกรรมในด้านการผลติ
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านกระบวนการ	 หรือก่อให้เกิดการพัฒนาด้านโครงสร้าง
องค์กรในเรือ่งของการสร้างและพฒันาการวจิยัองค์กร	(R&D)	การพฒันาบคุลากรใน
องค์กรและพฒันาทกัษะด้านวจิยัส�าหรบับคุลากรของสถานประกอบการ	เพือ่ให้เกดิ
ความยั่งยืนในการแก้ปัญหาต่อการปฏิบัติงาน
	 2.	ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา

หลักการสนับสนุนงบประมาณและแนวทางด�าเนินงาน
	 ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม			
(สป.อว)
	 สนับสนุนงบประมาณโครงการรวมทั้งสิ้น	 ไม่เกิน	 500,000	 บาท/โครงการ	
แบ่งออกเป็น	2	ประเภท	ได้แก่
	 1.	ค่าตอบแทนส�าหรับอาจารย์/นักวิจัย	ในสถาบันอุดมศึกษา	วงเงินไม่เกิน	
300,000	บาท
	 	 -		 อาจารย์	4,000	บาท/วันท�าการ
	 	 -	 ผู้ช่วยศาตราจารย์	5,000	บาท/วันท�าการ
	 	 -		 รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์	6,000	บาท/วันท�าการ
	 2.	 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย	 เช่น	 ค่าจ้างวิเคราะห์และทดสอบ													
ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	วงเงินไม่เกิน	200,000	บาท
	 ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม										
แห่งชาติ	(สวอช.)	สนับสนุนงบประมาณโครงการ	แบ่งออกเป็น	2	ประเภท	ได้แก่
	 1.	 ค่าชดเชยบุคลากรวิจัย	ชดเชยสูงสุดไม่เกิน	60,000	บาท/คน/เดือน
	 2.	 ค่าสนับสนุนนักศึกษา	
	 	 -	 ปริญญาตรี		8,000	บาท/เดือน
	 	 -	 ปริญญาโท	10,000	บาท/เดือน
	 	 -	 ปริญญาเอก	12,000	บาท/เดือน		
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	 โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 (ITAP)	 เครือข่าย
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร	ีร่วมมอืกับส�านกังานอุตสาหกรรมจังหวดันครราชสมีา	
จัดอบรมสัมมนาเรื่อง	 “การพัฒนาเทคโนโลยี	 และนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดเครือข่าย						
ภาครัฐ-ภาคเอกชน”	ในวันที่	3	ธันวาคม	2561	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	
โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สารัมภ์	บุญมี	รองผู้อ�านวยการเทคโนธานี	ฝ่ายพันธกิจ
สัมพันธ์	และผู้จัดการ	ITAP	เครือข่าย	มทส.	เป็นผู้แนะน�าบริการที่ร่วมวิจัยภาครัฐ-
เอกชน	บริการของเทคโนธานี	และประชาสัมพันธ์โครงการ	ITAP	โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ประชาสมัพนัธ์	สร้างความเข้าใจให้กบัคณาจารย์	และบุคลากรจากมหาวทิยาลยั
ร่วมวิจัย	พัฒนา	และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เอกชน	สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในด้าน
ต่าง	 ๆ	 และยังเป็นการสร้างการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัย	 รวมถึง														
การสนับสนุนให้การวิจัย	พัฒนาและนวัตกรรม

การสัมมนา “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อให้เกิดเครือข่ายภาครัฐ-ภาคเอกชน”

								ในการสัมมนากล่าวถึง		การแลกเปลี่ยนเรียนรู้		การท�าวิจัยร่วมกับภาคเอกชน	
โดย	รองศาตราจารย์สุกัญญา	กล่อมจอหอ	และ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จิราวรรณ	
อุน่เมตตาอาร	ีอาจารย์จากคณะเทคโนโลยอีาหาร	มหาวทิยาลยัราชภัฏนครราชสมีา	
รวมถึงการเขียนโครงการ	 การขอทุนสนับสนุนจากภาครัฐ	 เพื่อสร้างความเข้าใจให้
กับคณาจารย์และนักวิจัยที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้
ผลการประเมิน
	 ผู้เข้าอบรมทั้งหมด	 35	 คน	 ได้รับแบบประเมินท้ังสิ้น	 35	 ฉบับ	 คิดเป็น											
ร้อยละ	 100%	 คะแนนความพึงพอใจ	 4.38	 สรุปผ่านเกณฑ์การประเมิน	 (เกณฑ์									
การประเมินผล	 คะแนนเฉล่ียหลังการฝึกอบรมจะต้องไม่ต�่ากว่า	 70%	 (Learner	
Improvement	-	88%)	)		
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	 โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 (ITAP)	 เครือข่าย
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี	ส�านกังานอทุยานวทิยาศาสตร์และนวตักรรม	ร่วมมือ
กับส�านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	 (มกท.)	 ได้จัดอบรมสัมมนาเรื่อง	“มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์	 ACT-IFOAM,	 ACT-EU	 (Equivalence)	 และการขอรับรอง																
มาตรฐานฯ”	 ในวันที่	 15	 มกราคม	 2562	ณ	 อาคารสุรสัมมนาคาร	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี	โดย	คุณนาถฤดี		นาครวาจา	ผู้อ�านวยการมูลนิธิมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์	 ส�านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	 (มกท.)	 เป็นวิทยากรบรรยาย	 โดยมี														
ผูส้นใจเข้าร่วมอบรมรวม	48	คน	ประกอบด้วยเกษตรกร	ผูผ้ลติและแปรรปู	ผูส่้งออก	
ข้าราชการ	 และผู้สนใจท่ัวไป	 ตลอดจนผู้ท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์	 ที่ให้ความสนใจสัมมนาและได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์	 เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เกณฑ์การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์	ACT-IFOAM	ได้ทราบถงึรายละเอยีด
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในแต่ละขอบข่ายและระบบมาตรฐาน	สามารถน�าความรู้
และแนวคิดที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้
	 	 	 	 	 	 	ภายในกิจกรรมสัมมนามีการประชาสัมพันธ์ถึงความส�าคัญของงานวิจัยและ
พัฒนาเพื่อต่อยอดธุรกิจ	 รวมท้ังการออกบูธประชาสัมพันธ์งานบริการด้านต่าง	 ๆ		
ของเทคโนธานี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	อีกด้วย

สรุปการประเมินผลการฝึกอบรม
	 ผู้เข้าอบรมทั้งหมด	48	คน	ได้รับแบบประเมินทั้งสิ้น	42	ฉบับ				
	 คิดเป็นร้อยละ	85.0%		
	 คะแนนความพึงพอใจ	4.35

การสัมมนา “มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
ACT-IFOAM, ACT-EU (Equivalence) 
และการขอรับรองมาตรฐานฯ”
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	 โปรแกรมสนบัสนนุการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวตักรรม	(ITAP)	เครอืข่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 	 ได้เข้าร่วมกับงานสัมมนาเครือข่าย	 ITAP														
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 “เตรียมพร้อมและหารือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	
SMEs	ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน	ประจ�าปี	2562”	ในวันที่	22-25		สิงหาคม		2562		
ณ		โรงแรมสุนย์ีแกรนด์โฮเทล	แอนด์	คอนเวนช่ัน	เซน็เตอร์	อ.เมอืง	จ.อบุลราชธานี	
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว		
	 ด้วยผู้บริหารโปรแกรม	 ITAP	 เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ														
เห็นตรงกันว่าควรจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ระหว่างผู ้บริหารและ													
เจ้าหน้าที่	 โดยได้มีการจัดกิจกรรม	 “การประชุมสัมมนาเครือข่าย	 ITAP																	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”	 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่	 22-25	 สิงหาคม	 2562											
โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจ�านวน	40	คน	จากโปรแกรม	 ITAP	สวทช.	และเครือข่าย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง	 4	แห่ง	 (เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,											
เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น,	 เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 และ										
เครอืข่ายมหาวทิยาลยัมหาสารคาม)	เนือ่งจากเป็นการแลกเปลีย่นประสบการณ์	
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการท�างานที่เกิดขึ้น	 หาแนวทาง							
การพัฒนาอุตสาหกรรม	SMEs	ในพื้นที่ภาคอีสาน	รวมทั้งแนวทางในการพัฒนา
ก�าลงัคน	ซึง่เป็นโครงสร้างพืน้ฐานในการด�าเนนิงานของ	ITAP	เพ่ือให้มกีารพฒันา
อย่างต่อเนื่องต่อไป	
	 ทั้งนี้ในการจัดงานสัมมนา	 “เตรียมพร้อมและหารือต่อการพัฒนา
อตุสาหกรรม	SMEs	ในเขคพืน้ทีภ่าคอีสาน	ประจ�าปี	2562”	ซึง่กจิกรรมดงักล่าว							
นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง	 บุคลากรได้พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์															
รวมถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขในการท�างานระหว่างเครือข่ายของโปรแกรม	
ITAP	ภาคอีสาน	ได้ศึกษาดูงานและรับทราบแนวโน้มการพัฒนางานวิจัย	รวมทั้ง
ทิศทางของงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรมในระดับอาเซียน

การเข้าร่วมงานสัมมนาเครือข่าย ITAP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  “เตรียมพร้อมและ
หารือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม SMEs ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน ประจ�าปี 2562”
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	 ITAP	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ออกบูธประชาสัมพันธ์
หน่วยงานในการอบรม	 “พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตอาหารขนาดเล็กเพื่อ
การส่งออก	 รุ่นที่	 1”	 ในวันที่	 27	 กรกฎาคม	พ.ศ.2562	ณ	 โรงแรม									
แคนทารี่	 โคราช	 อ.	 เมือง	 จ.นครราชสีมา	 	 ซึ่งมีผู้ประกอบการและ									
ร้านค้าเข้าตดิต่อสอบถามเกีย่วกบัโครงการ	และสนใจเข้าร่วมโครงการ
ร่วม	5	ราย

ITAP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของเครือข่ายและพันธมิตร

	 ITAP	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ออกบูธประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน	 ในงาน	 Korat	 Foodex	 Form	 Local	 to	 Global																	
“โคราชฟู้ดเด๊กซ์	 ทีเด็ดอาหารทั่วไทย”	 ในวันที่	 6-8	 กันยายน														
พ.ศ.	 2562	 ณ	 โคราชฮอล์	 ชั้น	 4	 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า																
ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า	อ.เมือง		จ.นครราชสีมา	ซึ่งมีผู้ประกอบการและ
ร้านค้าเข้าตดิต่อสอบถา	เกีย่วกบัโครงการ	และสนใจเข้าร่วมโครงการ
มากกว่า	10	ราย
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	 ITAP	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ออกบูธประชาสัมพันธ์
หน่วยงานในงาน	 “กิจกรรมเชื่อมโยงขยายตลาดภายใต้โครงการ							
เพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาศทางการตลาดในอุตสาหกรรมแปรรูปจาก
ข้าวเพื่อเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม	 4.0”	 ในวันที่	 16-18	
สิงหาคม	พ.ศ.	2562	ณ	ตลาดเซฟวัน	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	ซึ่งมี								
ผู้ประกอบการและร้านค้าเข้าติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการ	และ
สนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า	10	ราย

	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ								
ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา	 และหน่วยงาน	 ITAP	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ออกบูธประชาสัมพันธ์หน่วยงาน											
ในงาน	 NORTHEAST	 TECH	 19	 “มหกรรมเทคโนโลยีอีสาน”														
ในวันที่	 30	ตุลาคม	 -	3	กันยายน	พ.ศ.2562	ณ	 โคราชฮอล์	ชั้น	4	
ศนูย์การค้าเซน็ทรลัพลาซ่า	ห้างเซน็ทรลัพลาซ่า	อ.เมอืง	จ.นครราชสมีา	
ซึ่งมีผู้ประกอบการและร้านค้าเข้าติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการ	
และสนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า	10	ราย
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บริการบ่มเพาะธุรกิจและนวัตกรรม

	 กิจกรรมการออกตลาดผู้ประกอบการนวัตกรรม	จัดขึ้นในวันที่	12-20	
มกราคม	 2562	 ภายในงานเกษตรสุรนารี’62	 เพื่อช่วยสนับสนุนส่งเสริม																	
ผู้ประกอบการในการเพิ่มขีดความสามารถ	ด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์	
ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	รวมไปถึงการสร้างเครือข่าย
ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	 ก่อให้เกิดผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ	 มีศักยภาพในการ
แข่งขนั	ส่งผลให้ธรุกจิมกีารเตบิโตได้อย่างมัน่คงและย่ังยนื	โดยมผีูป้ระกอบการ
ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีจ�านวนทั้งสิ้น	 20	 บูธ	 โดยเป็นสมาชิกในเครือ
ส�านักงานบ่มเพาะนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	

กิจกรรมการออกตลาดผู้ประกอบการนวัตกรรม
(Innovation Driven Entreprise: IDE)
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	 กิจกรรมเสวนา	 “บ่มธุรกิจเพาะต้นกล้านวัตกรรม”	 จัดขึ้นในวันท่ี	 12-19	
มกราคม	 2562	 มีวัตถุประสงค์ในการ	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จริงจาก															
ผู้ประกอบการหน่วยบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม	ที่เริ่มด�าเนินธุรกิจแล้ว	และพบปัญหา
หรอือปุสรรคในการด�าเนนิธุรกจิ	พร้อมกบัแนวทางการแก้ไขปัญหาในแต่ละประเดน็
ปัญหา	เพื่อสร้างแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ
	 ผู้ประกอบการแชร์ประสบการณ์การด�าเนินธุรกิจ	
	 1.	 แม่ย่า	-	ปลาร้าทอด	โดย	คุณนครา	นาควัน
	 2.	 เต้าฮวยนมสด	ครูญา	โดย	คุณสกุลชัย	ไชยสิทธิ์
	 3.	 MULBERRY	LEATHER	สวนสนุก	สุขสมบูรณ์	โดย	คุณนดา	ผลารักษ์
	 4.	 ผลิตภัณฑ์ดับเพลิงสูตรน�้า	โดย	คุณณัชนันท์	สรรค์วิวัฒน์
	 5.	 ไข่เค็มสมุนไพร	จิดาภา	โดย	คุณนัยนา	เดชพันธ์
	 6.	 ผักไฮโดรโปนิกส์	JR	FARM	FRESH	โดย	คุณจุมพล	รุกขรังษี
	 7.	 ผลิตภัณฑ์น�้าจิ้มสุกี้	-	หมูกระทะ	โดย	คุณจิตมนี	นิธิปรีชา

กิจกรรมเสวนา “บ่มธุรกิจเพาะต้นกล้านวัตกรรม” 
ในงานเกษตรสุรนารี ประจ�าปี 2562
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	 กิจกรรมเถ้าแก่น้อย	 ส�าหรับนักศึกษาชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ								
ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา
ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ	 ด้านกระบวนการคิด		
การวางแผนด�าเนินธุรกิจ	 ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม											
รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่เก่ียวข้อง	 ก่อให้เกิดผู้ประกอบการท่ีมี
คุณภาพ	 มีศักยภาพในการแข่งขัน	 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้												
มีจ�านวนทั้งสิ้น	10	บูธ

กิจกรรมเถ้าแก่น้อย ส�าหรับนักศึกษาชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ 
ภายในงานเกษตรสุรนารี 2562
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	 กจิกรรมการอบรมเขยีนแผนธรุกิจฉบบัเตม็	ภายใต้ชือ่	“การพฒันาแผนธรุกจิ
สู่ความส�าเร็จ	ส�าหรับผู้ประกอบการมือใหม่”	ที่จัดขึ้นมาให้กับผู้ประกอบการที่เป็น
สมาชิกของส�านักงานบ่มเพาะนวัตกรรม	 ประจ�าปี	 2562	 โดยการจัดงานครั้งนี้																
5	วัน	5	เสาร์	ตั้งแต่วันเสาร์ที่	2	กุมภาพันธ์	2562	ไปจนถึงวันเสาร์ที่	2	มีนาคม	2562	
เวลา	8.30	-	16.30	น.	ณ	ห้อง	214	เทคโนธานี	ชั้น	2	ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้
	 1.	 วันเสาร์ที่	 2	 กุมภาพันธ์	 2562	 หัวข้อ	 “อบรมการเขียนแผนธุรกิจ”												
โดย	อาจารย์	ดร.ฉัตรชัย	พิศพล
	 2.	 วันเสาร์ที่	9	กุมภาพันธ์	2562	หัวข้อ	“อบรมการเขียนแผนการบริหาร
จัดการ”	โดย	อาจารย์	ดร.วรรณภา	น่าบูรณะ
	 3.	 วันเสาร์ที่	16	กุมภาพันธ์	2562	หัวข้อ	“อบรมการเขียนแผนการตลาด”	
โดย	ผศ.ดร.กาญจนา	สุคันธสิริกุล
	 4.	 วันเสาร์ที่	23	กุมภาพันธ์	2562	หัวข้อ	“อบรมการเขียนแผนการผลิต”	
โดย	ผศ.ดร.สุนิติยา	เถื่อนนาดี
	 5.	 วันเสาร์ที่	 2	 มีนาคม	 2562	 หัวข้อ	 “อบรมการเขียนแผนการเงินและ								
แผนฉุกเฉิน”	โดย	อาจารย์	ดร.สรียา	วิจิตรเสถียร

กิจกรรมการพัฒนาแผนธุรกิจสู่ความส�าเร็จ 
ส�าหรับผู้ประกอบการมือใหม่ (อบรมการเขียนแผนธุรกิจ)
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กิจกรรม Graduate to Business: G2B

	 เทคโนธาน	ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 น�าโดย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์										
ดร.ปภากร	 พิทยชวาล	 ผู้อ�านวยการเทคโนธานี	 อาจารย์	 ดร.ฉัตรชัย	 พิศพล														
ผู้จัดการส�านักงานบ่มเพาะนวัตกรรม	 และอาจารย์	 ดร.วรรณภา	 น่าบูรณะ																	
ผู้ช่วยผู้จัดการส�านักงานบ่มเพาะนวัตกรรม	 เทคโนธานี	 เข้าร่วมพิธีเปิดงาน														
G2B	 KICK	OFF	 DAY	 ภายใต้โครงการต่อยอดความคิด	 สร้างธุรกิจเทคโนโลยี	
(Graduate	to	Business	:	G2B)	ในวันที่	21	กุมภาพันธ์	2562	มีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ	 เพิ่มความรู้	 ทักษะ	 และเสริมสร้างประสบการณ์ในการ
ด�าเนินธุรกิจให้แก่นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร	ี							
ได้รับการสนับสนุนจ�านวน	1	โครงการ	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน�้ามันเมล็ด
ทับทิมชนิดแคปซูล	 (Melogranc)	 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก																	
นางสาวสุณีย์	 	 เลิศเพียรธรรม	 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
เป็นประธานในพิธีเปิด		ณ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กรุงเทพมหานคร
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	 เทคโนธานี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 น�าโดย	 อาจารย์	 ดร.ฉัตรชัย									
พิศพล	 ปฏิบัติการแทนผู้จัดการส�านักงานบ่มเพาะนวัตกรรม	 เข้าร่วมงานสัมมนา	
“Thailand	 Synergy	 เพื่อ	 SMEs	 ไทย”	 ประจ�าปี	 2019	 ภายใต้โครงการความ											
ร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมส�าหรับประเทศ	ในวันที่	7	มีนาคม	2562	มีวัตถุประสงค์
เพื่อผลักดันธุรกิจ	 SMEs	 ไทย	 โดยมีบูธจากเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค				
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ร่วมออกบูธจ�านวน	2	บูธ
ได้แก่
	 1.		ผลิตภัณฑ์	หนังไก่ทอดกรอบ	คาอิ
	 2.		ผลิตภัณฑ์	แม่ย่า	ปลาร้าทอดกรอบ
	 โดยกจิกรรมในครัง้นีไ้ด้รับเกยีรตกิล่าวรายงานความเป็นมาและวตัถุประสงค์
การจดังาน	โดย	คณุพลูสวสัดิ	์เผ่าประพธัน์	เลขานกุารคณะกรรมการดาเนนิงานและ
ผู้อ�านวยการศูนย์นวัตกรรม	 กลุ่มธุรกิจ	 ซีพี	 ออลล์	 กล่าวแสดงความยินดีและ											
กล่าวขอบคุณองค์กรต่างๆที่ร่วมสนับสนุนโครงการ	 โดย	 คุณก่อศักดิ์	 ไชยรัศมีศักดิ์	
ประธานกรรมการบริหารบริษัท	 ซีพี	 ออลล์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และ	 กล่าวรายงาน								
สรปุผลการตดัสนิรางวลั	โดย	ดร.ชยัวฒัน์	วบิลูย์สวสัดิ	์ประธานคณะกรรมการตดัสนิ
รางวลั	ณ	ภริชั	ฮอลล์	ศนูย์นทิรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา	กรงุเทพมหานคร

กิจกรรม 7 Innovation
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	 ส�านักงานบ่มเพาะนวัตกรรม	 เทคโนธานี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี										
น�าทีมโดย	 อาจารย์	 ดร.วรรณภา	 น่าบูรณะ	 ผู้จัดการส�านักงานบ่มเพาะนวัตกรรม									
ได้จัดกิจกรรม	 “การวางแผนการลงทุนส�าหรับผู้ประกอบการ	 SMEs	 และการสร้าง
เครือข่ายผู้ประกอบการสมาชิกหน่วยบ่มเพาะนวัตกรรม	 (Financial	 Day	 and	
Networking	 Party)”	 ในวันที่	 23	 มีนาคม	 2562	 ณ	 โรงแรมสุรสัมมานาคาร	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ซึ่งได้รับเกียรติจาก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปภากร	
พิทยชวาล	ผู้อ�านวยการเทคโนธานี	เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน	อีกทั้งยังได้
รับความร่วมมือจากสถาบันทางการเงินท่ีมีการสนับสนุนผู้ประกอบการ	 SMEs										
รวม	3	สถาบันด้วยกัน	ได้แก่
	 1.		ธนาคารออมสิน
	 2.		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
	 3.		ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย												
	 มาร่วมออกบูธให้ความรู้และค�าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ	 นอกจากนี้ยังได้						
รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ	 คุณสิริทัศน์	 สมเสงี่ยม	 (ติ๊ก)	 เจ้าของธุรกิจจิ้มจุ ่ม													
หม้อเบ้อเร่อ	ที่มีมากกว่า	100	สาขาทั่วประเทศไทย	มาบอกเล่าประสบการณ์และ
เคล็ดลับในการท�าธุรกิจให้ประสบผลส�าเร็จ
	 ส�าหรับกิจกรรมในครั้งน้ี	 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้สมาชิกบ่มเพาะ
ธุรกิจ	 มีความเข้าใจ	 และเห็นความส�าคัญของการวางแผนการลงทุน	 เพื่อน�าไป											
ต่อยอดในการลงทุน	และเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ	ให้ได้พบปะ	พูดคุย	
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	 ส่งผลให้เกิดสังคมผู้ประกอบการ	 และเกิดความ									
ร่วมมือทางธุรกิจขึ้น

กิจกรรมการวางแผนการลงทุนส�าหรับผู้ประกอบการ SMEs และ
การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการสมาชิกหน่วยบ่มเพาะนวัตกรรม 
(Financial Day and Networking Party)
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	 ส�านักงานบ่มเพาะนวัตกรรม	 (Innovation	 Based	 Incubator:	 IBI)		
เทคโนธานี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดกิจกรรมการอบรม	Business	
Model	Canvas	ภายใต้หัวข้อ	“Business	Plan	Food	Truck”	ในวันที่	28	
มีนาคม	2562	มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ	เพิ่มความรู้	ทักษะ	และ
เสริมสร้างประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจ	 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติ
จากอาจารย์สมพล	แย้มหลั่ง	และคุณพีระพันธ์	เชิดชัย	ตัวแทนจากกลุ่ม	Food	
Truck	Cluster	Thailand	มาเป็นวทิยากรในการให้ความรู	้ความเข้าใจเกีย่วกับ
ธุรกิจ	Food	Truck	รวมถึงยังได้รับเกียรติจาก	อาจารย์	ดร.วรรณภา	น่าบูรณะ	
และอาจารย์	ดร.บุญช่วย	บุญมี	อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ	
ในการให้ความรู้	 ความเข้าใจ	 เกี่ยวกับ	 Business	Model	Canvas	พร้อมทั้ง						
พาท�า	workshop	แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ณ	ห้อง	310	เทคโนธานี	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

กิจกรรมการอบรม Business Model Canvas 
ภายใต้หัวข้อ “Business Plan Food Truck”
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	 ส�านักงานบ่มเพาะนวัตกรรม	 (Innovation	 Based	 Incubator:	 IBI)																
เทคโนธานี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ได้จัดกิจกรรม	 “น�าเสนอแผนธุรกิจ											
ของผู้ประกอบการมือใหม่	ประจ�าปี	2562	 (Pitching	Day)”	 ในวันที่	 31	มีนาคม	
2562	 เพื่อช่วยสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการ	 ในการเพิ่มขีดความสามารถ														
ด้านการผลิตและพฒันาผลติภัณฑ์	ด้วยการใช้วทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรม	
รวมไปถงึการสร้างเครอืข่ายทางธรุกจิทีเ่กีย่วข้อง	ก่อให้เกดิผูป้ระกอบการทีมี่คณุภาพ	
มีศักยภาพใน	การแข่งขัน	ส่งผลให้ธุรกิจมีการเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน	โดยมี
ผู้ประกอบการที่	เข้าร่วมน�าเสนอแผนธุรกิจในครั้งนี้มีจ�านวนทั้งสิ้น	14	ราย
	 ทั้งน้ีได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู ้เชี่ยวชาญด้านต่าง	 ๆ	 มาเป็น																	
คณะกรรมการ	เพื่อชี้แนะแนวทาง	โอกาสของธุรกิจจ�านวน	5	ท่านดังนี้
	 1.	 คุณธรรมรัตน์		กาญจนะ
	 	 (กรรมการผูจ้ดัการ	บ.เอสเอม็อ	ีซพัพลาย	แอนด์	เดเวลลอปเม้นท์	จ�ากดั)
	 2.		ผศ.ดร.อรรถพล		มณีแดง
	 	 (รองผู้อ�านวยการเทคโนธานี	ฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรม)
	 3.	 อาจารย์	ดร.วรรณภา		น่าบูรณะ	
	 	 (ผู้จัดการส�านักงานบ่มเพาะนวัตกรรม)
	 4.		อาจารย์	ดร.ฉัตรชัย		พิศพล	
	 	 (ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ)
	 5.		รศ.ดร.จิรวัฒน์		ยงสวัสดิกุล
	 	 (ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค)

Pitching Day 1
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	 ส�านักงานบ่มเพาะนวัตกรรม	 (Innovation	 Based	 Incubator:	 IBI)																		
เทคโนธานี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ได้จัดกิจกรรม	“น�าเสนอแผนธุรกิจของ	
ผู้ประกอบการมือใหม่	 ประจ�าปี	 2562	 (Pitching	 Day)	 รอบที่	 2”	 ในวันท่ี	 25	
พฤษภาคม	 2562	 เพื่อช่วยสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการ	 ในการเพิ่มขีดความ
สามารถ	 ด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์	 ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลย	ี										
และนวัตกรรม	 รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	 ก่อให้เกิด																							
ผู้ประกอบการท่ีมีคุณภาพ	 มีศักยภาพในการแข่งขัน	 ส่งผลให้ธุรกิจมีการเติบโตได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน	 โดยมีผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมน�าเสนอแผนธุรกิจในครั้งนี้														
มีจ�านวนทั้งสิ้น	9	ราย
	 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ	 มาเป็นคณะ
กรรมการ	เพื่อชี้แนะแนวทาง	โอกาสของธุรกิจจ�านวน	3	ท่านดังนี้
	 1.		คุณรุจ		จารุพงษ์ทวิช
	 	 (ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนการตลาดและการขาย	
	 	 บริษัท	มาร์เก็ตติ้ง	บี	จ�ากัด)
	 2.		อาจารย์	ดร.ฉัตรชัย		พิศพล	
	 	 (ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ)
	 3.		อาจารย์	ดร.วรรณภา		น่าบูรณะ	
	 	 (ผู้จัดการส�านักงานบ่มเพาะนวัตกรรม)

Pitching Day 2
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	 ส�านักงานบ่มเพาะนวัตกรรม	 เทคโนธานี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร	ี															
ได้จัดกิจกรรม	 “การวางแผนการตลาดส�าหรับผู้ประกอบการ	 (Marketing	 Day)”														
ในวันท่ี	 27	 เมษายน	 2562	 มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และเจาะลึก											
กลยุทธ์การตลาดเพ่ือพิชิตใจลูกค้า	 พร้อมทั้งให้ค�าปรึกษาด้านการตลาดแบบตัวต่อตัว
แก่ผู ้ประกอบการในหน่วยบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม	 ซึ่งได้รับเกียรติจาก	 อาจารย์	
ดร.วรรณภา	 น่าบูรณะ	 ผู้จัดการส�านักงานบ่มเพาะนวัตกรรม	 เป็นประธานในพิธีและ
กล่าวเปิดงาน	 และกิจกรรมในครั้งนี้	 	 ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง	 2	 ท่าน	 ได้แก่																
คุณรุจ	 จารุพงศ์ทวิช	 (Marketing	 Bee	 Co,Ltd.)	 และอาจารย์ญาณวิธ	 นราแย้ม												
(บริษัท	 เดอะวัน	 แค้มป์	 มาร์เก็ตติ้ง	 จ�ากัด)	 ที่มากประสบการณ์และความสามารถ												
ทางด้านการตลาด	ณ	สุรสัมมนาคาร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กิจกรรมการวางแผนการตลาดส�าหรับผู้ประกอบการ 
(Marketing Day)
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วันที่	22-24	มิถุนายน	2562	
	 ส�านักงานบ่มเพาะนวัตกรรม	 (Innovation	 Based	 Incubator:	 IBI)																
เทคโนธานี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ได้จัดกิจกรรม	 “อบรมเชิงปฏิบัติการ	
หลักสูตร	การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และพัฒนานวัตกรรมแยมผลไม้”	เพื่อพัฒนาและ
สร้างผู้ประกอบการ	โดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐานเพื่อถ่ายทอดความรู้
ด้านอาชพีให้ผูท่ี้สนใจประกอบอาชพีอสิระ	และสร้างผูป้ระกอบการใหม่ในหลกัสตูร
ทีพ่ฒันาต่อยอดมาจากงานวจัิยของคณาจารย์หรือบคุลากรในมหาวทิยาลยัทีส่ามารถ
น�าไปประยุกต์	 ปรับแปลงส�าหรับการประกอบธุรกิจ	 และเป็นฐานในการกระตุ้นให	้		
ผู้ประกอบการปรับตัวเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันได้	 ซ่ึงมีผู้ประกอบ
การที่เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น	จ�านวน	40	ราย	โดยหลักสูตรประกอบด้วย

วันที่	22	มิถุนายน	2562
	 เป็นการบรรยาย	หวัข้อ	“หลกัสตูรสร้างแรงบนัดาลใจ	ส�าหรบัผู้ประกอบการ	
(การประตัวเข้าสู่ยุคแห่งนวัตกรรมส�าหรับผู้ประกอบการใหม่)”	 โดย	 คุณปุถุชน	
ศริมิงคลลาวัลย์	และคุณกฤษเรศ		สวุรรณจนิดา	และหวัข้อ	“การผลติแยม”	(ทฤษฎ)ี	
โดย	ดร.	ล�าไพร	ศรีธรรมมา	ณ	ห้อง	214	อาคารสุรพัฒน์	1	เทคโนธานี	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

วันที่	23	มิถุนายน	2562
	 การอบรมเชิงปฏิบัติการ	 (Workshop)	 “การผลิตแยม”	 โดย	 ดร.	 ล�าไพร												
ศรีธรรมมา	ณ	อาคารเครื่องมือ	F3	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่	24	มิถุนายน	2562
	 การบรรยาย	“การวางแผนการตลาดเพื่อธุรกิจ”	โดย	อ.ดร.ฉัตรชัย	พิศพล	
และ	“การวางแผนการเงินและการค�านวณต้นทุน”	โดย	ผศ.ดร.สรียา	วิจิตรเสถียร	
ณ	ห้อง	306	อาคารสุรพัฒน์	1	เทคโนธานี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
	 ทัง้นีไ้ด้รบัเกยีรตจิาก	ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ปภากร	พทิยชวาล	ผูอ้�านวยการ
เทคโนธานี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทุกท่าน

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
และพัฒนานว้ตกรรมแยมผลไม้
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	 ร่วมประกวดแนวคดิและแผนความเป็นไปได้เชิงธรุกจิ	จากผลงานวจิยั
ออกสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	ร่วม	Workshop	เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
การวเิคราะห์	วางแผนและการน�าเสนอ	โดยทมีวทิยากรทีม่ปีระสบการณ์	พร้อม
เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ	เพื่อชิง
เงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า	200,000	บาท
	 กจิกรรม	Bootcamp	จดัระหว่างวนัที	่9	-	18	สงิหาคม	2562	มกีจิกรรม
ดังต่อไปนี้
	 วันที่	9	สิงหาคม	2562	/	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
	 -		 ชี้แจงโครงการ	เกณฑ์การตัดสิน	เลือกหัวข้อวิจัยเพื่อท�าแผนธุรกิจ
	 -		 Workshop“Business	Model	Canvas	และแผนธุรกิจ”
	 วันที่	16	-	18	สิงหาคม	2562	ณ	อ�าเภอปากช่อง
	 -		 กิจกรรม	Boot	Camp
	 -		 Pitching	แผนธุรกิจ
	 -		 ประกาศผลผู้เข้ารอบระดับภูมิภาค	และแข่งขันระดับภูมิภาคและ
	 	 ระดับประเทศต่อไป

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ 
(Research to Market: R2M2020)
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	 ส�านักงานบ่มเพาะนวัตกรรม	 (Innovation	 Based	 Incubator:	 IBI)													
เทคโนธานี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 น�าผู้ประกอบการสมาชิกบ่มเพาะ
นวัตกรรม	ร่วมออกบูธจัดแสดงสินค้า	และจ�าหน่ายสินค้า	ในงาน	“Korat	FooDEx	
From	 Local	 to	 Global“	 “โคราชฟู้ดเด๊กซ์	 ทีเด็ดอาหารทั่วไทย”	 ในวันที่	 6	
กันยายน	2562	ณ	โคราชฮอลล์	ชั้น	4	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	นครราชสีมา
โดยมีผู้ประกอบการจากส�านักงานบ่มเพาะนวัตกรรม	ร่วมออกบูธทั้งหมด	11	บูธ	
ดังนี้
	 1.		Kuya	(บูธ	C7)
	 2.		เฟรนทิพย์	ลูกอมสมุนไพรส�าหรับผู้สูบบุหรี่	(บูธ	A8)
	 3.		Vaneyla	kitchen	(บูธ	B8)
	 4.		แม่ย่า-ปลาร้าทอดกรอบ	(บูธ	D7)
	 5.		ไอติม	พิจิกา	(บูธ	C8)
	 6.		เห็ดถังเช่าสีทอง	Cordy	Time	(บูธ	A7)
	 7.		ไข่เค็มบ้านสมุนไพรจิดาภา	(บูธ	F7)
	 8.		แยมผลไม้	(บูธ	E7)
	 9.		Dr.ฟาร์ม	สายหยุด	กล้วยอาบพลังงานแสงอาทิตย์	(บูธ	B7)
	 10.	ครบเครื่อง	ผัดไทยกึ่งส�าเร็จรูปซอสมะม่วงมหาชนก	(บูธ	D8)
	 11.	เห็ดหลินจือ	คูณสิริฟาร์ม	(บูธ	A13)
	 เพื่อเป็นการสนับสนุนการด�าเนินงานด้านการตลาด	 และเพิ่มช่องทาง										
การจัดจ�าหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ

กิจกรรม Bussiness Matching ของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์กับนักธุรกิจกัมพูชา ในงาน Korat FooDEx.
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	 เทคโนธานี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	และส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม	(สสว.)	พลักดันผู้ประกอบการด้านเกษตรและผลิตภัณฑ์
ชมุชน	สร้างเครอืข่ายภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื	“เครอืข่ายวสิาหกจิชมุชนเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 มทส.”	 แสดงผลงานและสินค้า																	
จากโครงการส่งเสรมิเครอืข่ายวสิาหกจิชุมชนเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื	(ภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ)	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 จากการคัดเลือกสถานประกอบการ								
กว่า	400	ราย	พร้อมสินค้านวัตกรรมเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า	50	ร้านค้า	ที่ได้รับ
การพัฒนาจาก	มทส.	 ในวันที่	 5-8	 กันยายน	 2562	ณ	ลานสุขสยาม	ศูนย์การค้า	
ICONSIAM
	 ประกอบด้วย	 ผู้ประกอบสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน	ที่มีการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถเพื่อต่อยอดให้เกิด	 มูลค่าเพิ่มกับผลิตภัณฑ์	 สร้าง
นวัตกรรม	เทคโนโลยี	รายได้	พึ่งตนเองได้	สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง	พัฒนา
สังคมและความมั่นคงของประชากร	ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวมถึงความ
ร่วมมือภาคีเครือข่ายจาก	 หน่วยราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯลฯ	
สถาบันการเงิน	 ธนาคารออมสิน	 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	
สถาบันการศึกษาเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	
ให้การส่งเสรมิและสนบัสนนุวสิาหกจิชุมชน	มบีทบาทหน้าทีใ่นการพฒันานวตักรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถ						
การพัฒนาคุณภาพสินค้าและการพัฒนาการแข่งขันในตลาดทุกระดับอย่างยั่งยืน	

โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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	 ธนาคารออมสิน	 ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น	 (Startup)	 และวิสาหกิจขนาดกลางและ	
ขนาดย่อม	 (SMEs)	 และ/หรือ	 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเสริมสร้างและ								
พัฒนาภูมิป ัญญาท้องถิ่น	 และ/หรือ	 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
มหาวทิยาลยัประชาชน	โครงการออมสนิยวุพฒัน์รกัษ์ถิน่	และโครงการส่งเสรมิพฒันา
ศักยภาพผู้ประกอบการ	 Startup	 และ	 SMEs	 กับมหาวิทยาลัยจานวน	 70	 แห่ง											
ทั่วประเทศและด�าเนินโครงการ	GSB	Innovation	Club	ภายในมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ 	
ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่ภายใน	Innovation	Club	by	GSB	Startup	มีการด�าเนินกิจกรรม									
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	 จึงได้จัดกิจกรรม	 Smart	 start	 Idea	 by	 GSB	 Startup										
ก�าหนดโจทย์รายเดือน	เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงาน	และสามารถน�าแนวคิด
จากผลงานการประกวดไปใช้ได้จริง	 โดยร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงทุน														
การศึกษา	 รวมระยะเวลา	 12	 เดือน	 ระหว่างเดือนมกราคม	 -	 ธันวาคม	 2562									
(ก�าหนดโจทย์	1	หัวข้อต่อ	1	เดือน)

วัตถุประสงค์
	 1.		เพ่ือให้นกัศกึษาในมหาวทิยาลยัได้ท�ากจิกรรมร่วมกนั	โดยใช้พืน้ทีภ่ายใน	
Innovation	Club	by	GSB	Startup	เป็นพื้นที่ในการน�าเสนอแนวคิดร่วมกัน
	 2.		เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงาน	 และสามารถ														
น�าแนวคิดจากผลงานการประกวดไปใช้ได้จริงต่อไป

กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup
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	 จากการทีธ่นาคารออมสนิมโีครงการ	GSB	Innovation	Club	เพือ่สนับสนนุ
ให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัย	 มีพื้นที่ในการแสดงความคิด	 และลงมือทา	 เพ่ือให้มี
แนวทางในการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ	 SMEs	 Startup	 ได้ในอนาคต	
ธนาคารออมสินจึงก�าหนดจัดกิจกรรม	 Smart	 Startup	 Company	 by	 GSB									
Startup	 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจในด้าน	 Start	 up	 เกิดการเรียนรู้และ
เสรมิสร้างประสบการณ์ในการเป็นนกัธรุกจิ	เพือ่ดาเนนิธุรกิจจนประสบความสาเรจ็	
ตั้งแต่ขณะศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย	 และน�าประสบการณ์ไปปรับใช้ในการ								
ด�าเนินธุรกิจได้จริง

วัตถุประสงค์
	 1.		เพือ่ให้นกัศกึษาทกุคณะทกุชัน้ปี	ได้มโีอกาสใช้พืน้ท่ีใน	GSB	Innovation	
Club	ในการก่อตั้ง	Smart	Startup	Company	by	GSB	Startup	เพื่อด�าเนินธุรกิจ
จนประสบความส�าเร็จตั้งแต่ขณะศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย
	 2.		เพือ่ให้สามารถน�าประสบการณ์จากการท�า	Smart	Startup	Company	
by	GSB	Startup	ไปปรับใช้ในการด�าเนินธุรกิจได้จริง

กิจกรรม Smart Startup Company by GSB Startup
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	 ธนาคารออมสิน	 ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น	 (Startup)	 และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม	(SMEs)	และ/หรอื	บนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืด้านเสรมิสร้างและพฒันา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 และ/หรือ	 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการมหาวิทยาลัย
ประชาชน	 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น	 และโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ	
ผู้ประกอบการ	Startup	และ	SMEs	เพื่อร่วมมือกันในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
และสร้างสถานที่เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม	 แลกเปลี่ยนประสบการณ์																	
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในมหาวิทยาลัย	 รวมถึงผู้ประกอบการ	 Startup									
และ	SMEs
	 ธนาคารออมสินจึงได้มีกิจกรรม	 Innovation	 Club	 by	 GSB	 Startup												
ซึ่งจะเป็นสถานที่ที่ช่วยสร้างเครือข่ายธุรกิจ	 อีกท้ังใช้เป็นสถานที่ในการประกวด							
ผลงานความคิดสร้างสรรค์	ที่ธนาคารออมสินให้การสนับสนุน	และเพื่อช่วยกระตุ้น
ให้นักศึกษาได้เกิดการสร้างสรรค์	สร้างภาวะความเป็นผู้ประกอบการ	และเกิดเป็น
ผู้ประกอบการที่มั่งคงยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
	 1.		มุ ่งเน้นการมีส่วนร่วมของธนาคาร	 มหาวิทยาลัย	 นักศึกษา	 และ
สถาบันวิจัยต่าง	ๆ	ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ
	 2.		เพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม
	 3.		เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการสร้างเครือข่ายธุรกิจ	
Startup
	 4.		เป็นพื้นที่สาหรับการจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	ในโครงการ	GSB	Innovation	
Club

กิจกรรม Innovation Club by GSB Startup

ลักษณะโครงการ
	 ธนาคารออมสิน	 ร่วมมือกับ	 มหาวิทยาลัยที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ						
จัดตั้ง	 Innovation	 Club	 by	 GSB	 Startup	 โดยมหาวิทยาลัยท�าหนังสือแจ้ง													
ความประสงค์ขอเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมใบสมัครเข้าร่วมโครงการ	GSB	Innovation	
Club	 (เอกสารแนบ	 1)	 และรายละเอียดข้อมูลงบประมาณโดยแนบภาพถ่ายพื้นท่ี	
พร้อมระบุขนาดพ้ืนที่โดยประมาณ	 (ส�าหรับใช้ในการออกแบบตกแต่งสถานท่ี)											
และภาพถ่ายอุปกรณ์ที่ต้องการประกอบ	ธนาคารให้การสนับสนุนเงินทุน	ดังนี้
	 1.		ค ่าตกแต่งสถานที่และอุปกรณ์ภายในห้อง	 Innovation	 Club											
จ�านวนเงินไม่เกิน	500,000.-	บาท
	 2.		ค่าบริหารจัดการพื้นที่	100,000.-	บาท	ต่อปี
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	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ร่วมกับส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล	(DEPA)	Smart	City	Alliance	Thailand	จัดการประชุมสัมมนาพร้อม
การแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 เพ่ือการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ก้าวสู่การเป็นเมอืงอจัฉรยิะ	“SMART	CITY	THAILAND	ROADSHOW	2019”	
ในวันที่	27	-	28	มิถุนายน	2562	ณ	ห้องแกรนด์บอลรูม	ชั้น	2	โรงแรมฟอร์จูน
ราชพฤกษ์	 จังหวัดนครราชสีมา	 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย	 การ
บรรยายให้ความรูเ้กีย่วกบัเมอืงอจัฉรยิะ	(Smart	City)	ได้แก่	นโยบายและการ
ส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ	 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ	 (Smart	 City)	
จังหวัดนครราชสีมา	 Smart	 City	 กับกรณีศึกษาสู่ความส�าเร็จการเป็นเมือง
อจัฉรยิะ	รถไฟฟ้ารางเบา	LRT	ยกระดบัระบบขนส่งสาธารณะสูก่ารเป็น	Smart	
Mobility		Mobility	ระบบการจราจรและการขนส่งอจัฉรยิะเพือ่การขบัเคลือ่น	
ด้วยเทคโนโลยี	AI&IOT	นวัตกรรมที่เชื่อมต่อสัญญาณภาพ	(VDO)จากอุปกรณ์
ปลายทาง	มารวมที่ศูนย์ควบคุมกลางได้อย่างไร้ข้อต่อ	บทบาทของ	e-hailing	
กบัการพฒันาเมอืง	นวตักรรมปัญญาประดิษฐ์ส�าหรบัเมอืงอจัฉรยิะและการน�า
ไปใช้ในระบบบริหารจัดการจราจร	 บูรณาการสารสนเทศอาชญากรใน
ประเทศไทยสูก่ารเป็นเมอืงอจัฉรยิะ	Smart	Living	ความปลอดภยัส�าหรบัเมอืง
อัจฉริยะ	 พร้อมทั้งมีการจัดแสดงนวัตกรรมและการสาธิตเทคโนโลยีส�าหรับ
โครงการเมืองอัจฉริยะ	 และการสาธิตระบบปัญญาประดิษฐ์ส�าหรับเมือง
อัจฉริยะ

การประชุมสัมมนา พร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ 
“SMART CITY THAILAND ROADSHOW 2019”
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	 กิจกรรรมนิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก												
เฉยีงเหนอืตอนล่าง	จดัขึน้เพือ่	ประชาสมัพนัธ์	และเผยแพร่ข้อมลูงานวจัิย	
เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 และบริการต่าง	 ๆ	 ของอุทยานวิทยาศาสตร์						
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร	ี	
ให้กับผู ้ที่สนใจ	 ภายในงานมหกรรม	 งานวิจัยส่วนภูมิภาค	 2562																	
(Regional	Research	Expo	2019)	ระหว่างวันที	27-28	กุมภาพันธ์	และ
วันที่	1	มีนาคม	2562	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2562 
(Regional Research Expo 2019)
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กิจกรรมออกบูธ มทส. สร้างอาชีพ 
ในงานเกษตรสุรนารี 2562

	 กจิกรรรมนทิรรศการ	มทส.	สร้างอาชพี	จดัขึน้เพือ่	ประชาสมัพนัธ์	
และเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 และบริการต่าง	 ๆ	
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 และเพื่อการส่งเสริมสนับสนุน													
การถ่ายทอดพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่าง	 ๆ	 ท่ีสามารถ												
เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่มีการพัฒนาขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ												
ให้กับผู้ที่สนใจภายในงาน	 “เกษตรสุรนารี’62”	 ระหว่างวันที	 12-20	
มกราคม	2562	ณ	ลานพลาซ่า	เทคโนธานี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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วันที่	6	8	มิถุนายน	2562	

	 เทคโนธาน	ีร่วมกบั	เครอืข่ายอทุยานวทิยาศาสตร์ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)	จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ	เครือข่ายอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.2562”																			

ณ	 โรงแรมเคนซิงตัน	 รีสอร์ท	 เขาใหญ่	 เพ่ือให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ						
ปฏิบัติงานร่วมกัน	 อีกทั้งศึกษาแนวปฏิบัติและหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง							
และพัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เป็นการกระตุ้นและ
เป็นการสร้างแรงผลักดัน	 ภารกิจของหน่วยงานให้ประสบความส�าเร็จ	 โดย								
ประกอบด้วยกจิกรรม	ดงันี	้1)	กจิกรรมสรปุการด�าเนนิงานตามแผนการด�าเนนิงาน
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	2)	กิจกรรม	Workshop	:	การก�าหนด	Template	
ในการรายงานความก้าวหน้า	และรายงานฉบับสมบูรณ์	3)	กิจกรรม	Workshop	:	
การจัดท�าแผนการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 4)	 กิจกรรมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้การท�างานระหว่างหน่วยงานในเครือข่ายฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  
โดยการก�ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
คู่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และโรงเรียนสุรวิวัฒน์ 
Science Classrooms in University - Affiliated School Project (SCiUS)

	 กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 ในฐานะเป็น								
องค์กรหลักด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศได้ด�าเนิน	
“โครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน	 โดยการก�ากับดูแล
ของมหาวิทยาลัย”	 (โครงการ	 วมว.)	 โดยเริ่มด�าเนินโครงการระยะแรกในปี																																		
พ.ศ.	 2551-2555	 เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์											
และเทคโนโลยีจากผูม้คีวามสามารถพเิศษให้เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งและเป็นก�าลงัส�าคญั
ในการเพิ่มผลิตภาพ	 สร้างนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการต่อไปในอนาคต												
โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัดหลักสูตรส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา							
ตอนปลายท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในโรงเรียน	
เครือข่ายหรือโรงเรียนในก�ากับของมหาวิทยาลัย	 โดยใช้หลักสูตรของโรงเรียน									
มหิดลวิทยานุสรณ์เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน	 และจัดกิจกรรมพัฒนา	
ผู้เรียน	
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เข้าร่วมเป็น	1	 ใน	4	มหาวิทยาลัยน�าร่อง
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก�ากับดูแล								
ของมหาวิทยาลัย	 (โครงการ	 วมว.)	 จากกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร	์												
วิจัยและนวัตกรรม	 โดยร่วมกับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย	 ตั้งแต่ระยะที่	 1																				
(พ.ศ.	2551-2555)	และต่อเนือ่งเป็นระยะที	่2	(พ.ศ.	2556-2565)	จ�านวน	1	ห้องเรียน	
ต่อมาในปี	พ.ศ.	2557	ได้รับการขยายเพิ่มห้องเรียน	วมว.	อีก	1	ห้องเรียน	รวมเป็น	
2	 ห้องเรียน	 	 และ	 ใน	 พ.ศ.	 2560-2561	 ได้รับการขยายเพิ่มห้องเรียน	 วมว.	 อีก													
2	 ห้องเรียน	 คู่กับโรงเรียนสุรวิวัฒน์	 โครงการ	 วมว.	 ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลย	ี								
สุรนารี	 ในปัจจุบันปี	 2562	 โครงการ	 วมว.	 ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร	ี															
มีจ�านวนห้องเรียนทั้งสิ้น	4	ห้องเรียน	โดยด้านวิชาการมุ่งจัดการศึกษาให้มีลักษณะ
เฉพาะและเหมาะสมส�าหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	ระดับมัธยมศึกษาในช่วงชั้นที่	4	ให้มีทักษะกระบวนการคิดของการเป็น

นักวิจัย	 และนักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ	 พร้อมทั้งสุขภาพพลานามัยที่ดี	 มีคุณธรรม	
จริยธรรม	และค่านิยมที่ดีงาม	ตลอดระยะเวลา	12	ปี	ที่ผ่านมาทางโครงการ	วมว.	
ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างยิ่งในการ													
ด�าเนินการ	 มีนักเรียนได้รับรางวัลจากโครงการโอลิมปิกวิชาการและการแข่งขัน						
โครงงานทั้งระดับชาติและนานาชาติจ�านวนมาก	ทั้งนี้โครงการฯ		มีนักเรียนที่ส�าเร็จ
การศึกษาไปแล้ว	 9	 รุ ่น	 มีสัดส่วนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาย
วศิวกรรมศาสตร์	วทิยาศาสตร์สขุภาพ	และวทิยาศาสตร์ประยกุต์	ซึง่จะเป็นก�าลงัคน
เป็นนกัวจิยัด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีม่คีณุภาพของประเทศในอนาคต	ต่อไป
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จ�านวนนักเรียนในโครงการฯ ทั้ง 2 คู่โรงเรียน ประจ�าปีการศึกษา 2563

1.	โครงการ	วมว.	คู่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

 รุ่นที่ นักเรียนชั้น
  จ�านวนนักเรียน (คน)

   ชาย หญิง รวม

รุ่นที่ 11
	 ม.	4/1			 12	 18	 30

	 	 ม.	4/2			 19	 12	 31

รุ่นที่ 10
	 ม.	5/1			 17	 14	 31

	 	 ม.	5/2			 12	 17	 29

รุ่นที่ 9
	 ม.	6/1			 12	 16	 28

	 	 ม.	6/2			 17	 14	 31

  รวมทั้งสิ้น 89 91 180

2.	โครงการ	วมว.	คู่โรงเรียนสุรวิวัฒน์

 รุ่นที่ นักเรียนชั้น
  จ�านวนนักเรียน (คน)

   ชาย หญิง รวม

รุ่นที่ 2
	 ม.4/3	 15	 16	 31

	 	 ม.4/4	 14	 16	 30

รุ่นที่ 1	 ม.5/3	 12	 17	 29

  รวมทั้งสิ้น 41 49 90

รุ่นที่	9	 รุ่นที่	10	 รุ่นที่	11

29
30 3129

31

30

รุ่นที่	1	 รุ่นที่	2

12
17

29 32

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

วมว. คู่โรงเรียนสุรวิวัฒน์

วมว. คู่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

59 60 61

29

61
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4
9

1

2

3
2

37

1
1

สรุปผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 9  
ปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์	

คณะแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะจิตวิทยา

7.14%
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16.07%

คณะศึกษาศาสตร์ 1.79%

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	3.57%
1.79%

5.36%
3.57%

66.07%

59
คน

รวม
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	 จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 ระหว่าง	
วันที่	8-10	พ.ค.	2562	ณ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร	จังหวัดพิษณุโลก
โดยนกัเรยีนในโครงการฯ	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่5	ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด	จ�านวน	
20	โครงงาน	และได้รับรางวัล	รวมทั้งสิ้น	จ�านวน	18	รางวัล	ได้แก่
	 •	 เหรียญทอง		 	 จ�านวน		 8	รางวัล
	 •	 เหรียญเงิน		 	 จ�านวน		 7	รางวัล
	 •	 เหรียญทองแดง		 จ�านวน		 3	รางวัล

ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับชาติ ในงาน 9th SCiUS Forum 
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
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	 นักเรียนโครงการ	วมว.	ร่วมส่งโครงงานวิทยาศาสตร์	จ�านวน	6	 โครงงาน		
เพื่อเข้าแข่งขันในงาน	 The	 International	 Young	 Scientists	 Innovation															
Exhibition	(IYSIE’19)	ในวันที่	8-12	กรกฎาคม	2562	ณ	ประเทศมาเลเซีย	และ	
ได้รับเหรียญรางวัล	3	เหรียญทอง	และ	3	เหรียญเงิน	

กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 
The International Young Scientists 
Innovation Exhibition (IYSIE’19) 
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	 โดยมีเจ้าภาพจัดงานร่วมกัน	 คือ	 โรงเรียนก�าเนิดวิทย์	 โครงการห้องเรียน
วทิยาศาสตร์ในโรงเรยีนโดยก�ากบัดแูลของมหาวทิยาลยัโดยกระทรวงการอดุมศกึษา	
วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 และโรงเรียนสุรวิวัฒน์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี									
สุรนารี	ณ	โรงเรียนก�าเนิดวิทย์	(KVIS)	จ.ระยอง	จัดขึ้นในวันที่	5-10	ธันวาคม	2561	
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 การน�าเสนอ						
ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างนักเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่ม
ประเทศภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก	มีโรงเรียนตอบรับเข้าร่วมงานประมาณ	31	โรงเรียน	
จาก	22	ประเทศ
	 โดยนกัเรยีนห้องเรยีนวิทยาศาสตร์	สามารถคว้ารางวลัมาได้จ�านวน	5	รางวลั	
ได้แก่	1	เหรียญทอง	3	เหรียญเงิน	และ	1	เหรียญทองแดง	(รางวัลจากการแข่งแบบ	
Oral	Presentation)

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 
7th Asia-Pacific Conference of 
Young Scientists (APCYS) 
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	 จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 ร่วมกับโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร	์																								
ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุรนารี	ในวันที่	10-12	กันยายน	พ.ศ.	2562	ณ	อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา				
	 โดยได้รับความร่วมมือจากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์จากคู่มหาวิทยาลัยทั้ง	16	แห่ง	ทั่วประเทศ	ในการเข้าร่วม
สัมมนาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ประสบการณ์	 ประเด็นปัญหา	 และการจัดการด้านการด�าเนินงานหอพักนักเรียน																							
ของแต่ละคู่โรงเรียน	 รวมไปถึงการมีทัศนคติที่ดีและเห็นความส�าคัญของการด�าเนินงานด้านหอพักนักเรียน	 ที่มีส่วนส�าคัญ								
ในการสนับสนุนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัย	และนวัตกรรม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการด�าเนินงานด้านหอพักของนักเรียนโครงการ วมว.
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การให้บริการ
วิชาการสู่ชุมชน

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ACADEMIC SERVICES
TO THE COMMUNITY
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งานบริการแปลและล่าม

หลักสูตรอบรมด้านภาษา

การจัดสอบวัดความรู้ TOEIC TOELF ITP และ CEFR

สอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ (HKIMO / SEAMO / Kangaroo Math)

หลักสูตรอบรมครู สควค.

หลักสูตรอบรมส�าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

หลักสูตรอบรมด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรม

หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

หลักสูตรอบรม ISO9001:2015 และ ISO14001:2015

โครงการคลินิกเทคโนโลยี มทส.

โครงการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ประจ�าปี 2562

โครงการเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางการตลาดในอุตสาหกรรมแปรรูปจากข้าวเพื่อเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

โครงการประชุม “15 ปี วิทย์สร้างคน รวมพลเครือข่าย อว.” ประจ�าปี 2562

โครงการเกษตรอินทรีย์

โครงการเพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการด้านการเกษตรสู่ชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในภูมิภาคอีสานล่าง

กิจกรรม Go Green Go Organic ประจ�าปี 2562

ฟาร์มอัจฉริยะ SUT Smart Farm 

โครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงการส่งเสริมการจัดท�ามาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs ในเขตนครชัยบุรินทร์

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตอาหารขนาดเล็กเพื่อการส่งออก”

โครงการส่ร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

ค่ายวิชาการ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์

การแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการ
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	 เป็นหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ให้บริการประสานงานและจัดหาผู้เช่ียวชาญ								
เฉพาะด้าน	เพื่อให้บริการด้านการแปลเอกสารประเภทต่าง	ๆ	เช่น	เอกสารบทความ
วิชาการ	เอกสารทางกฎหมาย	ระเบียบ	สัญญา	เอกสารทางราชการ	เว็บไซด์	เป็นต้น	
โดยสามารถให้บริการแปลได้หลายภาษา	อาทิ	ภาษาอังกฤษ	จีน	ญี่ปุ่น	เกาหลี	ฯลฯ	
รวมถึงยังมีบริการอ่าน	 งานแปล	 ตรวจแก้ไขงาน	 	 Abstract	Manuscript	 เพื่อส่ง										
ตีพิมพ์ทั้งภายในและต่างประเทศ	 โดยทางหน่วยงานสามารถออกหนังสือรับรอง										
หรือประทับตรารับรองการแปลได้	 นอกจากนี้	 มีบริการจัดหาล่ามแปลภาษา																
ล่ามติดตามตัว	ล่ามในที่ประชุม	ล่ามพูดตามส�าหรับกิจกรรมด้านต่าง	ๆ
	 โดยในปี	 2562	 ได้ให้บริการงานด้านการแปลภาษา	 จ�านวน	 35	 งาน	 และ
ตรวจตรวจแก้ไขงาน		Abstract	Manuscript	จ�านวน	11	งาน	

บริการงานแปลภาษา และล่าม
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	 เทคโนธานี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ร่วมกับ	 ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร	์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ได้จัดโครงการภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	
นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร ์นานาชาติ	 มทส.	 กับชุมชนอ�าเภอวังน�้าเขียว	 (SUT																																		
International	Engineering	Students	English	and	Culture	Exchange	Camp	with	
Wang	 Nam	 Kheow	Community)	 ขึ้น	 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชน			
ท้องถิ่น	นักศึกษา	มทส.	ทั้งไทยและนานาชาติด้วยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	และเพื่อเพิ่ม
ทกัษะการสือ่สารภาษาองักฤษส�าหรบัชุมชนในท้องถิน่	อีกท้ังยงัเป็นการน�าวฒันธรรมส�าคัญ
ของไทยให้ชาวต่างชาต	ิซึง่เป็นนกัศกึษาของทางมหาวทิยาลยัได้เรยีนรู	้ซมึซบั	และสามารถ
น�าประสบการณ์ที่ได้รับจากค่ายนี้ไปเผยแพร่ต่อไปได้อีกด้วย	 ส�าหรับการจัดกิจกรรม												
ดงักล่าวจดัขึน้ระหว่างวนัที	่12-16	เมษายน	2562	ณ	อ�าเภอวงัน�า้เขยีว	จงัหวดันครราชสมีา	
โดยมีนักศึกษาจากส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ	เข้าร่วมจ�านวน	
40	คน	คะแนนความพึงพอใจ	4.20	คะแนน

ค่ายภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ มทส. 
กับชุมชนอ�าเภอวังน�้าเขียว



เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

134   

	 เทคโนธานี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ได้จัดอบรมหลักสูตร	
เตรียมความพร้อมในการสอบ	 TOEIC	 ให้กับมหาวิทยาลัยมหามกุฏ														
ราชวิทยาลัย	มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย	ในพระสังฆราชูปถัมภ์	เพื่อเป็นการ
ท�าความเข้าใจ	และพฒันาทกัษะการท�าข้อสอบ	TOEIC	ก่อนการท�าข้อสอบ
จริง	 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 มหาปชาบดีเถรี
วิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมถ์	 และได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจ�าสาขา
วิชาภาษาอังกฤษ	 คือ	 อาจารย์กมร	 บุตรแสง	 และ	 อาจารย์	 ดร.บุษกร											
ยอดค�าลือ	 เป็นวิทยากรส�าหรับกิจกรรมดังกล่าว	 ซ่ึงมีผู้เข้าอบรมจ�านวน	
107	 คน	 โดยก�าหนดจัดอบรมในระหว่างวันที่	 27-29	 มีนาคม	 2562											
เวลา	 08.30-17.30	 น.	ณ	 เทคโนธานี	 อาคารสุรพัฒน์	 1	 คะแนนความ										
พึงพอใจ	4.32

เตรียมความพร้อมในการสอบ 
TOEIC ให้กับมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย 
ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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สอบวัดระดับความรู้ TOEFL ITP

	 เทคโนธานีได้เปิดสอบวดัระดบัความรู	้ให้กบันกัศกึษา	บคุลากร	และผูส้นใจ
ทั่วไป	 เพื่อวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ	TOEFL	 ITP	และน�าไปใช้
ในด้านต่างๆ	เช่น	ส�าหรบัพจิารณาทกัษะทางภาษาองักฤษในการรบัสมคัรเข้าท�างาน	
การปรับเงินเดือน	การเข้าศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ	พร้อมทั้งเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองเพ่ือสามารถแข่งขันการท�างานในระดับอาเซียนได้	 โดยในป	ี
2562	ได้มีการจัดอบรมทั้งหมด	7	ครั้ง	มีผู้เข้าร่วมสอบประมาณ	380	คน

 สอบวัดระดับความรู้ TOEIC
	 เทคโนธานไีด้เปิดสอบวดัระดบัความรู	้TOEIC	ให้กบันกัศึกษา	บคุลากร	
และผู้สนใจทัว่ไป	เพือ่วัดระดบัความสามารถทางด้านภาษาองักฤษ	TOEIC	และ
น�าไปใช้ในด้านต่างๆ	 เช่น	 ส�าหรับพิจารณาทักษะทางภาษาอังกฤษในการ													
รับสมัครเข้าท�างาน	 การปรับเงินเดือน	 การเลื่อนต�าแหน่ง	 พร้อมท้ังเป็นการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อสามารถแข่งขันการท�างานในระดับอาเซียนได้		
โดยในปี	 2562	 ได้มีการจัดอบรมทั้งหมด	 10	 ครั้ง	 มีผู้เข้าร่วมสอบประมาณ	
1,350	คน	ระดับความพึงพอใจ	:	4.00
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การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 
(CEFR)
	 เทคโนธานีได้เปิดสอบวัดระดับความรู้	 CEFR	 	 ให้กับนักศึกษา	 บุคลากร	
และผู้สนใจทั่วไป	 เพ่ือวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ	 และน�าไปใช้	
ในด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 ส�าหรับพิจารณาทักษะทางภาษาอังกฤษในการรับสมัคร																	
เข้าท�างาน	 เข้าเรียนหรือศึกษาต่อ	 พร้อมท้ังเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง							
เพือ่สามารถแข่งขนัการท�างานในระดบัอาเซยีนได้	โดยในปี	2562	ได้มกีารจัดอบรม
ทั้งหมด	7	ครั้ง	มีผู้เข้าร่วมสอบประมาณ	645	คน	
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	 เทคโนธาน	ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร	ีจดัสอบแข่งขนัคณติศาสตร์โอลมิปิก
นานาชาติในโปรแกรมต่าง	 ๆ	 อาทิ	 Hong	 Kong	 International	 Mathematics											
Olympiad,	 International	 Singapore	Maths	 Competition,	 Kangaroo	Math	
Competition	Thailand,	Southeast	Asian	Mathematical	Olympiad,	Thailand	
International	Math	Olympics	ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่	1	จนถึงระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 เพื่อสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์											
ในระดบันานาชาติ	รวมถงึเป็นการส่งเสรมิการพฒันาทกัษะด้านคณติศาสตร์	ภาคภาษา
อังกฤษ	ให้เท่าทันระดับนานาชาติ	โดยในปี	2562	มีผู้เข้าสอบรวมทั้งสิ้น	304	คน

สอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบห้องเรียนพิเศษ และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้รับทุน
โครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium รุ่น 5

 การจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารครผููส้อนเพือ่พฒันาและส่งเสรมิ
ผู ้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบ
ห้องเรียนพิเศษ	 และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้รับทุนโครงการ	 สควค.	
ระดบัปรญิญาโท	ประเภท	Premium	รุน่	5	ให้แก่ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม
จ�านวน	 112	 คน	 ได้รับความร่วมมือจาก	 3	 หน่วยงาน	 ได้แก่																
เทคโนธานี	 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 และส�านักวิชา
วิทยาศาสตร์		ร่วมกันจัดกิจกรรมระหว่างวันที่	1-9	สิงหาคม	2562	
ณ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 โดยสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (สสวท.)	ให้การสนับสนุนงบประมาณ	
ในการจัดอบรมดังกล่าว	ประกอบด้วยกิจกรรม	ดังนี้
	 1.	 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นการเสริมสร้าง
ทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และคอมพิวเตอร์	
ซึง่เกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนตามแนวทางหลกัสตูรห้องเรยีน
พิเศษวิทยาศาสตร์ของ	 สสวท.	 โดยมีก�าหนดจัดกิจกรรมขึ้นใน
ระหว่างวันที่	1-5	สิงหาคม	2562	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	
และกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรทรงคุณวุฒิและ														
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ในสาขา
วชิาต่าง	ๆ 	ประกอบด้วย	5	สาขาวชิา	ได้แก่	สาขาวชิาฟิสกิส์	จ�านวน	
13	คน	สาขาวิชาเคมี	จ�านวน	18	คน	สาขาวิชาชีววิทยา	จ�านวน	48	
คน	สาขาวชิาคณติศาสตร์	จ�านวน	24	คน	และสาขาวชิาคอมพวิเตอร์	
จ�านวน	9	คน	รวมจ�านวนทั้งสิ้น	112	คน
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	 2.	 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศเป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการ								
บรรจุเข้ารับข้าราชการครู	 ซ่ึงถือปฏิบัติมาทุกปี	 เน่ืองจากทางโครงการฯ													
เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ส�าเร็จการศึกษาทุนโครงการ	 สควค	 และเป็นการ							
ปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครูที่ดีให้แก่บัณฑิตโครงการ	 สควค.	 อีกด้วย											
โดยมีก�าหนดจัดกิจกรรมขึ้น	ในระหว่างวันที่	6-9	สิงหาคม	2562	ณ	โรงแรม
ฟอร์จูน	 ราชพฤกษ์	 จังหวัดนครราชสีมา	 และกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติ										
จากส�านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและ	นิติการ	(สพร.)	และ	ส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 ร่วมเป็นวิทยากรทรงคุณวุฒิ														
ในการอบรมเพือ่ให้ความรูแ้ก่ผูรั้บทนุโครงการ	สควค.	ระดบัปรญิญาโท	ประเภท	
Premium	รุน่	5	และผูเ้ข้าอบรมยงัมโีอกาสได้ท�ากจิกรรมกลุม่สมัพนัธ์	กจิกรรม	
SUT	 Campus	 Tour	 คือการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 และ
ทัศนศึกษาดูงานศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	 คลองไผ่	 อ�าเภอสีคิ้ว	 จังหวัด
นครราชสีมา	อีกด้วย
	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู ้สอนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู ้มี								
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบห้องเรียนพิเศษ											
และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้รับทุนโครงการ	 สควค.	 ระดับปริญญาโท	ประเภท	
Premium	รุ่น	5		เป็นโครงการที่สามารถเรียนรู้กระบวนการสร้างองค์ความรู้
ที่มีประสิทธิภาพ	และสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรด้านการศึกษารุ่นใหม่	
ที่จะเข้าไปพัฒนาส่งเสริม	 ผลักดันเยาวชนของประเทศให้เป็นคนที่มีความรู้	
ความคิดสร้างสรรค์	และพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
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	 หน่วยบริการอบรมสัมมนา	 ส�านักงานบริการวิชาการ	ปรับแปลง	 ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี	จัดอบรมหลักสูตร	“ส�าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอ
ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ”	 ให้กับนักเรียน	 นักศึกษา	 บุคลากร	 และประชาชนทั่วไป	
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการให้ความรู้ในการ
ขับข่ีรถจักรยานยนต์/รถยนต์อย่างถูกต้องปลอดภัย	 รวมถึงให้ผู้ขับข่ีรู้และเข้าใจ									
พระราชบัญญัติจราจรทางบกตลอดจนกฎหมายจราจร	 และการประพฤติปฏิบัติให้
เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	 พร้อมกับปลูกฝังและรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ทั้งนักเรียน	
นักศึกษา	 บุคลากร	 และประชาชนท่ัวไปเกิดจิตส�านึกด้านความปลอดภัยในการ									
สวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐาน	 การมีใบอนุญาตขับข่ีอย่างถูกต้องโดยมีผู้เข้าอบรม
จ�านวน	460	คน		ระดับความพึงพอใจ	4.34
	 ผลการด�าเนินงาน	รวมจ�านวนที่จัด	5	ครั้ง/ปี	 ผู้เข้าอบรม	460	คน	ระดับ
ความพึงพอใจ	4.34

การอบรมส�าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
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	 เทคโนธานี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ได้ร่วมกับสถานนวัตกรรม													
วศิวศกึษา	(OEEI)	ส�านกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์	จดัโครงการ	“ความร่วมมอืด้านบรกิาร
วิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่มขีดความสามารถ	 ด้านอุตสาหกรรม																	
ในยุค	 4.0”	 โดยเปิดอบรมหลักสูตรอบรมด้านอุตสาหกรรม	 เพื่อเป็นการเพิ่มขีด							
ความสามารถของบุคลากรในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมของไทย	 รวมถึง														
ให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง								
ในโลกปัจจุบัน	โดยได้จัดอบรมจ�านวน	9	หลักสูตร	ได้แก่
	 1.	 การตรวจสอบแบบไม่ท�าลายด้วยผงแม่เหลก็และสารแทรกซึม	เพือ่ได้รบั
การรับรองระดับความสามารถ	1-2	(Training	Course:	NDT	Magnetic	Particle	
Testing	&	Liquid	Penetrant	Testing	MT&PT	Level	1-2)
	 2.	 การตรวจสอบแบบไม่ท�าลายโดยการถ่ายภาพด้วยรังสี:	การประมวลผล
ฟิล์ม	เพื่อได้รับการรับรองระดับความสามารถ	2
	 3.	 การวดัและวเิคราะห์การสัน่สะเทอืนส�าหรบังานบ�ารงุรกัษาเชิงคาดการณ์

โครงการ “ความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมในยุค 4.0”

	 4.	 พื้นฐานการควบคุมหุ่นยนต์	Articulated	Arm	(KUKA	KRC	-	2)
	 5.	 การวัดและวเิคราะห์การส่ันสะเทือนส�าหรบังานบ�ารงุรกัษาเชิงคาดการณ์
	 6.	 กระบวนการออกแบบสร้างระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูงส�าหรับ
ประยุกต์ใช้งานด้านอุตสาหกรรม	4.0
	 7.	 การออกแบบระบบควบคุมและการประยุกต ์ ใช ้งานตัวตรวจรู ้
อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับอุตสาหกรรม	4.0
	 8.	 กระบวนการออกแบบสร้างลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์บนแผ่นวงจรพิมพ์
แบบอัตโนมัติ
	 9.	 การวัดและวเิคราะห์การส่ันสะเทือนส�าหรบังานบ�ารงุรกัษาเชิงคาดการณ์
	 ในการอบรมหลักสูตรดังกล ่าวได ้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู	้																
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	จากส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี	มาบรรยายให้ความรู้และประสบการณ์ในการท�างานอีกด้วย
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	 เทคโนธานี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ร่วมกับบริษัท	ศิริวิทย์-สแตนเลย์	จ�ากัด	ได้จัดหลักสูตรอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการคุณภาพ	การควบคุมผลิต	รวมถึงเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากรด้านอื่น	ๆ	
เพื่อให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด	 โดยมีการจัดอบรมต่อเนื่องจากหลักสูตรในปี	 2561	จ�านวน	2	หลักสูตร	
ได้แก่			
	 -	 หลักสูตร	 การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคด้านสถิติและการวิเคราะห์ขีดความสามารถของ
กระบวนการ	Statistical	Process	Control	(SPC)	and	Process	Capability	Study	(PCS)
	 -	 หลักสูตร	การแก้ปัญหาคุณภาพโดยใช้ระบบ	8D	และ	Why-Why	Analysis	8D	Report	and	Why-Why	
Analysis	Technique

	 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจ�านวน	30	คน	ความพึงพอใจ	4.25	

โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรม บริษัท ศิริวิทย์-สแตนเลย์ จ�ากัด
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โครงการ : อบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน ระดับหัวหน้างาน
	 เทคโนธานีได้เปิดอบรมหลักสูตร	 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน	
ระดับหัวหน้างาน	 ให้กับเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท�างานระดับหัวหน้างาน						
ของบริษัทต่าง	 ๆ	 เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างานและ
บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน	 กฎหมายความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน	 การค้นหาและป้องกันอันตรายจากการท�างาน	 โดยการ												
จดัอบรมหลกัสตูรดงักล่าว	ในปี	2562	มกีารจดัอบรมทัง้หมด	1	ครัง้	มผีูเ้ข้าร่วมอบรม
ทั้งสิ้น	40	คน	ความพึงพอใจรวมทั้งสิ้น	4.23	คะแนน	

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
	 เทคโนธานไีด้เปิดอบรมหลกัสตูร	คณะกรรมการความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 ให้กับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการความปลอดภัย								
ของบริษัทต่าง	 ๆ	 เพื่อให้เกิดกลไกความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในการ
บริหารจัดการความปลอดภัยฯ	 โดยกฎกระทรวงดังกล่าวได้ก�าหนดวิธีการในการ										
ได้มาซ่ึงคณะกรรมการความปลอดภัยฯ	 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ																
ความปลอดภัยฯ	 และหน้าที่ของนายจ้างท่ีมีต่อคณะกรรมการความปลอดภัยฯ											
โดยการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว	 ในปี	 2562	 มีการจัดอบรมทั้งหมด	 2	 ครั้ง																				
มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น	40	คน	ความพึงพอใจรวมทั้งสิ้น	4.35	คะแนน	
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หลักสูตร ความปลอดภัยในการท�างานและการจราจร
	 เทคโนธานี	 ได้รับการประสานจากศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล																
ให้จัดอบรมหลักสูตร	 ความปลอดภัยในการท�างานและการจราจรภายใต้โครงการ
บริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจาก														
ขยะมลูฝอย	เทศบาลนครนครราชสมีา	เพือ่ให้ทราบถงึความส�าคัญของความปลอดภยั
ในการท�างาน	รวมถึงเป็นการเริ่มปลูกฝัง	“จิตส�านึกความปลอดภัย”	ให้กับพนักงาน	
โดยจัดอบรมวันที่	18-19	 เมษายน	2562	เวลา	09.00-16.00	น.	ณ	เทศบาลนคร
นครราชสีมา	 ในการจัดอบรมมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า	 30	 คน	 ความพึงพอใจ	 4.54	
คะแนน
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	 การจัดการอบรมหลักสูตร	 “การจัดท�าระบบบริหารงานคุณภาพและ														
การตีความ	ISO9001:2015”	เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่บูรณาการ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 เทคโนโลยี	 ผนวกกับแนวคิดการออกแบบ											
เชิงวิศวกรรม	 โดยผู้ร่วมอบรมจะได้ท�ากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและ								
ฝึกทักษะด้านข้อก�าหนดมาตราฐาน	 และสามารถน�าความรู้มาออกแบบชิ้นงาน										
หรือวิธีการเพ่ือตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวัน
ได้และเชื่อมโยงไปกับประสบการณ์ในห้องเรียนชีวิตประจ�าวันได้	 	 โดยในปี	 2562								
ได้มีการจัดอบรมท้ังหมด	 1	 ครั้ง	 มีผู้เข้าร่วมสอบประมาณ	 98	 คน	 ระดับความ													
พึงพอใจ	:	4.21

อบรม หลักสูตร “การจัดท�าระบบ
บริหารงานคุณภาพและการตีความ 
ISO9001: 2015”
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	 มาตราฐาน	ISO	14001:	2015	เป็นมาตรฐานสากลส�าหรบั	“ระบบการบรหิาร
จัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร”	 เพื่อเพิ่มสมรรถนะส่ิงแวดล้อมภายในองค์กร														
และเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม	 โดยมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่	มีการสะท้อน
ความเปลี่ยนแปลงหลายประการในเรื่องของเทคโนโลยีและส่ิงที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คาดหวังจากองค์กร	 นอกจากนี้	 ยังมีเรื่องของความได้เปรียบในการแข่งขัน																					
ซึ่ง	 ISO:	14001	เป็นสิ่งที่ท�าให้องค์กรสามารถแยกแยะตนเองได้ว่ามีความแตกต่าง
จากคู่แข่งอย่างไร	 และในหลายกรณี	 ยังมีความได้เปรียบทางการเงินและช่วยให้
องค์กรตระหนักถึงประสิทธิภาพและการปรับปรุงสมรรถนะอีกด้วย	 โดยในปี	 2562	
ได้มีการจัดอบรมท้ังหมด	 2	 ครั้ง	 มีผู้เข้าร่วมสอบประมาณ	 144	 คน	 ระดับความ										
พึงพอใจ	:	4.36

อบรม หลักสูตร “การจัดท�าระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001: 2015”



TECHNOPOLIS   2019 Annual Report

147   

โครงการคลินิกเทคโนโลยีประจ�าปี 2562
	 คลินิกเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น
โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	
กับสถาบันการศึกษาของรัฐ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นหน่วยงานกลาง	 ในการ
ประสานให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีประชาชนต้องการ											
ได้เข้าร่วมโครงการและได้ท�าบันทึกความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา	
วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 ในการร่วมกันประสานและด�าเนินงานภายใต	้
“คลินิกเทคโนโลยี”	 ในปี	 พ.ศ.	 2547	 และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ																				
จากกระทรวงการอดุมศึกษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	ในการด�าเนนิโครงการ
ประจ�าปีงบประมาณ	2562	ทั้งสิ้น	2	โครงการ	และมีผลการด�าเนินงานดังต่อไปนี้
	 1.	 โครงการบริการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูล	 โดยมีจ�านวนผู ้รับ																	
ค�าปรึกษาทางเทคโนโลย	ี	จ�านวน	153		ราย	คะแนนความพงึพอใจรวมเท่ากบั	90.00	
จ�านวนผู้รับบริการข้อมูลทุกช่องทาง	จ�านวน	1,985	ราย	โดยทางคลินิกได้เข้าร่วม
จัดงานต่าง	 ๆ	 ที่กระทรวงวิทย์ฯ	 จัดขึ้น	 เช่น	 งานประชุมโครงการ	 “15	 ปี																					
วทิย์สร้างคน	รวมพลเครอืข่าย	อว.”	ประจ�าปี	2562	ภายในงาน	TechnoMart	2019	
“ก้าวส�าคัญเพื่อการขับเคลื่อน	วทน.	สู่ภูมิภาค”	เป็นต้น
	 2.	 โครงการชุมชนผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติบ้านดู่	 อ�าเภอปักธงชัย	 ภายใต้
โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2562	 ที่ได้รับการ									
สนันสนุนงบประมาณในการด�าเนินโครงการจากกระทรวงการอุดมศึกษา	
วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 โดยเป็นการด�าเนินงานในปีที่	 1	 ซึ่งมีกิจกรรม													
ที่ด�าเนินการ	 เช่น	 การอบรมเทคนิคการทอผ้าไหมยกดอก	 4	 ตะกอ	 การย้อมสี
ธรรมชาติและการแปรรูปผลิตภัณฑ์	โดยมีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น	40	ราย
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โครงการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
ประจ�าปีงบประมาณ 2562
	 เทคโนธานี	ด�าเนนิการโครงการออกแบบและพฒันานวตักรรม	เพือ่สนบัสนนุ
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2562	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
คณาจารย์	 นักวิจัย	 บุคลากรและนักศึกษาในสถาบันการศึกษา	 ที่มีความสามารถ									
ในการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม	 พร้อมจะน�าสู่องค์กรชุมชนและท้องถิ่น													
ซึ่งได้พัฒนาและจัดท�าเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	 (Prototype)	 ด�าเนินการตั้งแต่
กุมภาพันธ์	 -	 กรกฎาคม	 2562	 	 มีจ�านวนผลงานนวัตกรรมประจ�าปี	 พ.ศ.	 2562														
ทั้งสิ้น	13	ผลงาน

ระบบตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ด้วยเครือข่าย
เซ็นเซอร์ไร้สายส�าหรับ สมาร์ทซิตี้  
โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ร.อ.ดร.ประโยชน์		ค�าสวัสดิ์

เครื่องผลิตปุ๋ยหมักจากขยะครัวเรือนระบบอัตโนมัติ 
โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เทวรัตน์		ตรีอ�านรรค

เครื่องก�าจัดฝุ่น PM 2.5 โดยใช้ประจุไฟฟ้าไอออน 
โดย	รองศาสตราจารย์	ดร.ชาญชัย		ทองโสภา

เครื่องก�าจัดแมลงศัตรูพืชส�าหรับเกษตรแม่นย�า
ผ่านระบบสื่อสารไร้สาย 
โดย	อาจารย์	ดร.ส�าราญ		สันทาลุนัย

ชุดตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM2.5 ด้วยอุปกรณ์ 
Smart IoT และภาพถ่ายดาวเทียม 
โดย	อาจารย์	ดร.วิวัฒน์		นวลสิงห์
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Smart surface: Pressure sensitive textile sensor for posture analysis 
โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วิภาวี		หัตถกรรม

การพัฒนาตู้ปลูกพืชด้วยแสงสังเคราะห์ร่วมกับ
ระบบควบคุมบรรยากาศเพื่อการผลิตผักและ
เมล็ดพันธุ์คุณภาพสูง 
โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คธา	วาทกิจ

โดรนเซ็นเซอร์จากภาพถ่ายส�าหรับสังเกตการณ์ในฟาร์มเกษตรอย่างอัตโนมัติ            
Image-based Drone Sensor for Autonomous Farm Monitoring 
โดย	รองศาสตราจารย์	ดร.อาทิตย์		ศรีแก้ว

เครื่องฉีดวัสดุขึ้นรูปชิ้นงานจากวัสดุดิน
ด้วยเทคโนโลยีการขึ้นรูป 3 มิติ 
โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปภากร	พิทยชวาล

การพัฒนาหมุดเหล็กหล่ออัจฉริยะส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ 
โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สารัมภ์		บุญมี

การออกแบบและพัฒนาตู้ผลิตไข่น�้าอัตโนมัติแนวตั้ง 
โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อารักษ์		ธีรอ�าพน

การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมสัดส่วน
สเปคตรัมแสงของหลอดไฟแอลอีดีแบบอัตโนมัติ
เพื่อการปลูกผักกาดหอมด้วยแสงเทียม 
โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พนมศักดิ์		มีมนต์

นวัตกรรมสร้างเครื่องก�าจัดหนอนในต้นไม้ผล 
ด้วยคลื่นความถี่สูง 
โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธนเสฏฐ์		ทศดีกรพัฒน์
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	 อุตสาหกรรมอาหาร	 เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่มีบทบาท
ส�าคัญ	 เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความเชื่อมโยงกับการเกษตรในด้าน																				
การเพิ่มมูลค่าผลผลิต	โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์	ก่อให้เกิดการขยายตัวของการ
ลงทุนในแต่ละภูมิภาค	 ภาครัฐบาลให้ความส�าคัญจึงก�าหนดให้อุตสาหกรรมเกษตร
และอาหารแปรรูป	เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมศักยภาพเป้าหมาย	ที่รัฐต้องการพัฒนา
และยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างเร่งด่วนและทุกมิติเสริมสร้างความ
แขง็แกร่งของอตุสาหกรรมอาหารให้สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด	อย่างไรกต็าม
อุตสาหกรรมแปรรูปจากข้าวของไทยประกอบด้วยวิสาหกิจขนาดกลาง	 ขนาดเล็ก	
และวสิาหกจิชมุชนเป็นส่วนใหญ่	ซึง่ยงัคงผลติสนิค้าและแปรรปูผลติภณัฑ์แบบทีไ่ม่มี
ความแตกต่างและมีมูลค่าเพิ่ม	 เนื่องด้วยยังขาดความรู้ในการผลิตให้มีคุณภาพ										
และมีความทันสมัย	 ปลอดภัย	 รวมถึงไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี	 การเข้าถึงตลาด													
และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน	 ท�าให้ไม่สามารถผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มและตรงกับ	
ความต้องการของเทรนด์ผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคต	 ดังน้ันวิสาหกิจเหล่าน้ี												
จึงต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มผลิตภาพ	 เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ	์														
และบรรจุภัณฑ์
	 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี	 6	 ตระหนักถึงปัญหาและความส�าคัญ												
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปจากข้าวจึงได้จัดท�าโครงการเพิ่มมูลค่าและ									
สร้างโอกาสทางการตลาดในอตุสาหกรรมแปรรปูจากข้าวเพือ่เชือ่มโยงกบัศนูย์ปฏริปู
อตุสาหกรรม	4.0	เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขันให้วสิาหกจิมคีวามเข้มแขง็
ด�าเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง	 พร้อมท้ังให้เกิดการยกระดับอย่างเร่งด่วนและเกิดผล
สมัฤทธิต่์อสถานประกอบการ	รวมถงึสร้างมลูค่าเพิม่ในเชงิเศรษฐกจิในระดบัภมูภิาค	
โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	เป็นผู้ด�าเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการนี้

โครงการเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาส
ทางการตลาดในอุตสาหกรรมแปรรูป
จากข้าวเพื่อเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิรูป
อุตสาหกรรม 4.0  ประจ�าปี 2562
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วัตถุประสงค์ของการด�าเนินโครงการ
	 1.	 เพ่ือเพิ่มผลิตภาพและยกระดับการบริหาร
จัดการธุรกิจของผู ้ประกอบการ	 (SMEs)	 ให้มีขีดความ
สามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นและรองรับการเปลี่ยนผ่าน								
สู่อุตสาหกรรม	4.0	
	 2.		เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการทางด้าน
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มและ								
สร้างโอกาสทางการตลาดทีแ่ข่งขนัได้ทัง้ในและต่างประเทศ
	 3.		เพ่ือเพิ่มช่องทางในการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และ
สร้างโอกาสทางด้านการขยายตลาด	ให้กับผู้ประกอบการ

กลุ่มเป้าหมาย
	 	 	 	 	 	 	 	วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SMEs)	ภาค							
การผลติ	จ�านวนไม่น้อยกว่า	30	กจิการ	ในพืน้ที	่นครราชสมีา	
ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	และสุรินทร์
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ขั้นตอนและขอบเขต
การด�าเนินงานโครงการ

จัดเก็บแบบประเมินความพึงพอใจ

และแบบประเมินผลลัพธ์

จัดตั้งและเตรียมความพร้อม

ของทีมที่ปรึกษา

จัดท�าและน�าเสนอแผนการด�าเนินงาน

ภาพรวมของโครงการ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครกลุ่มเป้าหมาย

จัดสัมมนาชี้แจงรายละเอียดการด�าเนินโครงการ

และจัดพิธีลงนามข้อตกลง MOU
ประเมินศักยภาพ ความพร้อมของทีมงาน

และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

พร้อมประชุมร่วมกับผู้บริหาร (First Visit) จัดท�ารายงานผลการวินิจฉัยสถานประกอบการ

และแผนการให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึกรายกิจการ 

พร้อมทั้งน�าเสนอผลการด�าเนินงานด�าเนินการให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึก ณ สถานประกอบการ

-  ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึก 

  จ�านวน 1 ครั้ง ๆ ละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

-  เชื่อมโยงส่งเสริมองค์ความรู้ ให้ค�าปรึกษาทางด้านการเงิน

  จ�านวน 1 ครั้ง ๆ ละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

-  เชื่อมโยงการผลิตและการตลาด เจรจาธุรกิจ และทดสอบตลาด  

  จ�านวน 3 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง หรือร่วมแล้วไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง

จัดท�าผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์

1 ผลิตภัณฑ์ / 1 กิจการ

จัดท�าบันทึกการให้ค�าปรึกษา

แก่สถานประกอบการ

จัดกิจกรรมสรุปผลการด�าเนินโครงการ

Success Case อย่างน้อย 6 กิจการ

2
1

3
4

5
6

7

12

11

10

9

8

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาต้องได้รับ

การทดสอบทางวิทยาศาสตร์



TECHNOPOLIS   2019 Annual Report

153   

บริษัท ปราณีฟู้ด 2015 จ�ากัด 
จังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์	:	หมี่โครราชอัดแท่ง	
 ของเสียลดลง	:	-
 ต้นทุนลดลง	: ร้อยละ	6
 ยอดขายเพิ่มขึ้น	:	-
ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ	:	87
รายได้เพิ่มขึ้น	:	-

บริษัท กิจเจริญรุ่งเรือง วิภารสทิพย์ จ�ากัด 
จังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์	: ข้าวตังหน้าต้มย�า	
 ของเสียลดลง	:	-
	 ต้นทุนลดลง	: ร้อยละ	20
 ยอดขายเพิ่มขึ้น	:	-
ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ	:	87
รายได้เพิ่มขึ้น	:	-

บริษัท ไร่สุขนิรันดร จ�ากัด
จังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์	: น�้านมข้าว สูตรหญ้าหวาน 
 ของเสียลดลง	:	-
	 ต้นทุนลดลง	: ร้อยละ	7
 ยอดขายเพิ่มขึ้น	:	-
ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ	:	89
รายได้เพิ่มขึ้น	:	-

หจก.ทรัพย์ศิริ 389 
จังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์	: กระดาษจากฟางข้าว
 ของเสียลดลง	: ร้อยละ	5
	 ต้นทุนลดลง	:	-
 ยอดขายเพิ่มขึ้น	:	-
ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ	:	76
รายได้เพิ่มขึ้น	:	-

โรงสีข้าวเบญจวรรณ
จังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์	:	เส้นหมี่โคราชทอด 
 ของเสียลดลง	: ร้อยละ	3
 ต้นทุนลดลง	:	-
 ยอดขายเพิ่มขึ้น	:	-
ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ	:	80
รายได้เพิ่มขึ้น	:	-

สหกรณ์การเกษตรล�าพระเพลิง จ�ากัด
จังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์	:	ไรซ์เบอรี่บาร์ 
 ของเสียลดลง	: ร้อยละ	30
 ต้นทุนลดลง	:	-
 ยอดขายเพิ่มขึ้น	:	-
ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ	:	80
รายได้เพิ่มขึ้น	:	-

บริษัท เยนเนอรัล ฟู้ด โปรดักส์ จ�ากัด
จังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์	: แป้งข้าวโปรตีนสูง 
 ของเสียลดลง	:	-
 ต้นทุนลดลง	:	-
 ยอดขายเพิ่มขึ้น	: ร้อยละ	650
ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ	:	91
รายได้เพิ่มขึ้น	: 112,500	(ต่อเดือน)

ผลการด�าเนินงาน



เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

154   

หจก.ไร่ลอมฟาง 
จังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์	:	ข้าวฮางไรซ์เบอรี่ 
 ของเสียลดลง	: -
 ต้นทุนลดลง	: ร้อยละ	6
 ยอดขายเพิ่มขึ้น	:	-
ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ	:	87
รายได้เพิ่มขึ้น	:	-

สืบเจริญรุ่งเรืองกิจ (หมี่โคราชชนาทิพย์)
จังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์	:	น�้าปรุงหมี่สูตรน�้ามันร�าข้าว 
 ของเสียลดลง	: -
 ต้นทุนลดลง	: -
 ยอดขายเพิ่มขึ้น	: ร้อยละ	10.45
ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ	:	87
รายได้เพิ่มขึ้น	: 625	(ต่อเดือน)

บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด  
จังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์	:	น�้ามันร�าข้าวกลิ่นส้มธรรมชาติ 
 ของเสียลดลง	: -
 ต้นทุนลดลง	: ร้อยละ	15.93
 ยอดขายเพิ่มขึ้น	:	-
ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ	:	91
รายได้เพิ่มขึ้น	: -

บริษัท อารมณ์ดีฟาร์ม จ�ากัด 
จังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์	:	ข้าวกล้องเพาะงอกชงดื่ม
     พร้อมดื่มสูตรซิมไบโอติก 
 ของเสียลดลง	: -
 ต้นทุนลดลง	: -
 ยอดขายเพิ่มขึ้น	:	ร้อยละ	9.79
ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ	:	80
รายได้เพิ่มขึ้น	: 1,009	(ต่อเดือน)

โรงเส้นหมี่ตราใบโพธิ์ ศิริชวลิต  
จังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์	:	เส้นหมี่ผสมผงคะน้า 
 ของเสียลดลง	: -
 ต้นทุนลดลง	: ร้อยละ	6
 ยอดขายเพิ่มขึ้น	:	-
ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ	:	84
รายได้เพิ่มขึ้น	: -

โรงหมี่อุดมศักดิ์พาณิชย์ 
จังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์	:	เส้นหมี่โคราชพร้อมน�้าปรุง 
 ของเสียลดลง	: ร้อยละ	45
 ต้นทุนลดลง	: -
 ยอดขายเพิ่มขึ้น	:	-
ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ	:	91
รายได้เพิ่มขึ้น	: 8,000	(ต่อเดือน)

วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการตลาด (นาคแดง) 
จังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์	:	ข้าวผงชงดื่ม สูตรกาแฟ 
 ของเสียลดลง	: -
 ต้นทุนลดลง	: -
 ยอดขายเพิ่มขึ้น	:	ร้อยละ	33
ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ	:	100
รายได้เพิ่มขึ้น	: 100,000	(ต่อเดือน)

สหกรณ์การเกษตรโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์	: เครื่องดื่มมอลต์ดริ๊ง 
 ของเสียลดลง	:	-
 ต้นทุนลดลง	:	-
 ยอดขายเพิ่มขึ้น	: ร้อยละ	10
ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ	:	100
รายได้เพิ่มขึ้น	: 110,000	(ต่อเดือน)
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บริษัท แม๊กซ์ สไปซี่ จ�ากัด
จังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์	:	ซีเรียลข้าวเหนียวลืมผัว 
     สูตรน�้ามันน้อย 
 ของเสียลดลง	: -
 ต้นทุนลดลง	: -
 ยอดขายเพิ่มขึ้น	:	ร้อยละ	9.31
ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ	:	89
รายได้เพิ่มขึ้น	: 390	(ต่อเดือน)

หจก.ตุ้มตั้มกระยาสารท
จังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์	:	แซนวิชกระยาสารท 
     รสกุ้งจ่อมทรงเครื่อง 
 ของเสียลดลง	: -
 ต้นทุนลดลง	: -
 ยอดขายเพิ่มขึ้น	:	ร้อยละ	48.8
ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ	:	89
รายได้เพิ่มขึ้น	: 17.08	(ต่อหน่วย)

หจก.พนมรุ้งซับพลาย
จังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์	:	ต้นแบบขนมจีนกึ่งส�าเร็จรูป 
 ของเสียลดลง	: -
 ต้นทุนลดลง	: -
 ยอดขายเพิ่มขึ้น	:	ร้อยละ	203.03
ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ	:	89
รายได้เพิ่มขึ้น	: -

กลุ่มเกษตรปะเคียบ
จังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์	:	ข้าวพองกรอบอัดแท่ง 
 ของเสียลดลง	: ร้อยละ	7
 ต้นทุนลดลง	: -
 ยอดขายเพิ่มขึ้น	:	-
ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ	:	93
รายได้เพิ่มขึ้น	: -

หมอท�านา
จังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์	:	ข้าวฮาง ข้าว กข.43 
 ของเสียลดลง	: -
 ต้นทุนลดลง	: -
 ยอดขายเพิ่มขึ้น	:	ร้อยละ	10
ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ	:	100	
รายได้เพิ่มขึ้น	: -

SIRI	จังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์	:	เครื่องดื่มธัญพืชน�้านมข้าว
     โปรตีนสูง ชนิดผง 
 ของเสียลดลง	: ร้อยละ	38
 ต้นทุนลดลง	: -
 ยอดขายเพิ่มขึ้น	:	-
ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ	:	96
รายได้เพิ่มขึ้น	: -

หจก. YSF
จังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์	:	คุ้กกี้จากข้าวหอมมะลิ 
 ของเสียลดลง	: -
 ต้นทุนลดลง	: -
 ยอดขายเพิ่มขึ้น	:	ร้อยละ	199.4
ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ	:	84
รายได้เพิ่มขึ้น	: -

บริษัท ติงเฮงฟู้ด จ�ากัด 
จังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์	:	เส้นหมี่ข้าวโพดกึ่งส�าเร็จรูป 
     รสต้มย�าซีฟู้ด 
 ของเสียลดลง	: ร้อยละ	6
 ต้นทุนลดลง	: -
 ยอดขายเพิ่มขึ้น	:	-
ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ	:	93
รายได้เพิ่มขึ้น	: -
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บริษัท จูแอม เฮิร์บ แอนด์ เฮ้ลท์ จ�ากัด 
จังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์	:	ข้าวชงผสมวิตามินพร้อมดื่ม 
 ของเสียลดลง	: ร้อยละ	7
 ต้นทุนลดลง	: -
 ยอดขายเพิ่มขึ้น	:	-
ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ	:	84
รายได้เพิ่มขึ้น	: -

บจ.กาละแมศีขรภูมิ ตราปราสาทเดียว
จังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์	:	การพัฒนากาละแมสด 
	 	 			(ชะลอการคืนตัว) 
 ของเสียลดลง	: ร้อยละ	8
 ต้นทุนลดลง	: -
 ยอดขายเพิ่มขึ้น	:	-
ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ	:	91
รายได้เพิ่มขึ้น	: -

สหกรณ์เกษตรปราสาท จ�ากัด
จังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์	:	Rice ball
 ของเสียลดลง	: ร้อยละ	7
 ต้นทุนลดลง	: -
 ยอดขายเพิ่มขึ้น	:	-
ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ	:	93
รายได้เพิ่มขึ้น	: -

มิตรซาลาเปา
จังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์	:	หมั่นโถวข้าวไรซ์เบอรี่
 ของเสียลดลง	: -
 ต้นทุนลดลง	: -
 ยอดขายเพิ่มขึ้น	:	ร้อยละ	25
ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ	:	89
รายได้เพิ่มขึ้น	: 1,200	(ต่อเดือน)

วิสาหกิจชุมชนเพราะรักสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์	:	สครับจากข้าว
 ของเสียลดลง	: ร้อยละ	9
 ต้นทุนลดลง	: -
 ยอดขายเพิ่มขึ้น	:	-
ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ	:	98
รายได้เพิ่มขึ้น	: -

ศูนย์พัฒนาชุมชนแม่บ้านหอกลอง 
จังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์	:	ข้าวตังสูตรเนยกระเทียม
 ของเสียลดลง	: -
 ต้นทุนลดลง	: ร้อยละ	3.2
 ยอดขายเพิ่มขึ้น	:	-
ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ	:	93
รายได้เพิ่มขึ้น	: เฉลี่ย	89.6

บริษัท พลาย ออแกนิค ฟาร์ม จ�ากัด 
จังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์	:	ขนมขบเคี้ยวชนิดแท่ง
     จากข้าวหอมมะลินิล 
 ของเสียลดลง	: ร้อยละ	10
 ต้นทุนลดลง	: -
 ยอดขายเพิ่มขึ้น	:	-
ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ	:	93
รายได้เพิ่มขึ้น	: -
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	 จากผลการด�าเนินการตามโครงการเพิม่มลูค่าและสร้างโอกาสทางการ
ตลาดในอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวเพื่อเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม	
4.0	พบว่า	โครงการนี้ผู้ประกอบการได้ให้คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย	89.6	
คะแนน	 และสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากยอดขายของผลิตภัณฑ์ใหม่							
และผลิตภัณฑ์เดิมของสถานประกอบการมูลค่า	 3,990,288	 บาท																		
(สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)	 โดยเฉลี่ยทั้ง												
30	สถานประกอบการ	กิจการละ	133,009.6	บาทต่อปี

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด�าเนินงาน
	 1.	 ผู้ประกอบการบางสถานประกอบการขาดความพร้อมในด้าน	
เครื่องมือส�าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
	 2.	 ผู้ประกอบการบางสถานประกอบการไม่พร้อมในด้านเงินทุน
ส�าหรับด�าเนินกิจกรรมทางการตลาด
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	 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน									
มุ ่งเน้นที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้เรื่อง	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มา								
สนบัสนนุการประกอบอาชพี	การผลติและการเกษตรให้กบัชาวชนบท	ซึง่นบัเป็นการ
พฒันาชมุชนให้เกดิความเข้มแข็งสามารถพึง่พาตนเองได้	โดยในปีงบประมาณ	2562	
มีการจัดอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน	จ�านวน	4	หลักสูตร		
จ�านวน	8	ครั้ง	ได้แก่		
	 1.	 หลักสูตรสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อความงามและ		
ดูแลสุขภาพ	จ�านวน	2	รุ่น
	 2.	 หลักสูตรการจัดการระบบน�้าเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	 จ�านวน														
2	รุ่น	
	 3.	 หลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ	จ�านวน	2	รุ่น
	 4.	 หลักสูตรการบริหารจัดการดินและปุ๋ยส�าหรับการท�าเกษตรอินทรีย์	
จ�านวน	2	รุ่น
	 มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น	378	คน	คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ	4.39

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
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	 เทคโนธานี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา	
วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	จัดการประชุมโครงการ	“15	ปี	วิทย์สร้างคน	
รวมพลเครือข่าย	อว.”	ประจ�าปี	2562	ภายในงาน	TechnoMart	2019	“ก้าวส�าคญั
เพือ่การขบัเคลือ่น	วทน.	สูภ่มูภิาค”	ณ	อาคารชาร์แลนเจอร์	1		ศนูย์แสดงสนิค้าและ
การประชุม	อิมแพค	เมืองทองธานี	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบแนวทางการน�า	
อววน.	สู่ภูมิภาค	โดยการด�าเนินงานของเครือข่าย	อว.	และเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติ
หน้าที	่อสวท.	สร้างกระบวนการเรยีนรู้	ให้เครอืข่ายคลนิกิเทคโนโลย	ีสมาชกิ	อสวท.	
และนักวิทย์ฯ	 ชุมชน	 รวมถึงสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการท�างาน												
ร่วมกันระหว่างเครือข่าย	 อสวท.	 ทั่วประเทศ	 นอกจากน้ียังเปิดให้เครือข่าย															
เสนอประเด็นปัญหาและความต้องการทางด้าน	 วทน.	 ส�าหรับเป็นข้อมูลในการ
วางแผนน�า	 วทน.	 ลงสู่ชุมชน	 น�าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์	 คธา	 วาทกิจ	 ผู้จัดการ										
คลินิกเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเข้าร่วมพิธีเปิด	 โดยมีผู้อ�านวยการ
ส�านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	 ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา	
วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	นางวนดิา	บญุนาคค้า	กล่าวรายงาน	ซึง่ได้รบัเกยีรติ
จากรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	ดร.อัจฉรา	
วงศ์แสงจันทร์	 เป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายการขับเคลื่อนเครือข่าย											
การอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก												
โดยมีสมาชิกเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า	 1,000	 คน	 ซึ่งภายในงาน		
ประกอบด้วยกิจกรรมดังน้ี	 1)	 การจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีชุมชน	 2)	 การ										
รับฟังนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์								
วิจัยและนวัตกรรม	 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	 อววน.	 สู่ภูมิภาค	 3)	 พิธีมอบโล	่					
และเกียรติบัตร	 โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 จ�านวน	20	หมู่บ้าน	
และประกาศเกียรติคุณแก่	อสวท.	ดีเด่น	จ�านวน	22	คน	4)	กิจกรรมบรรยายพิเศษ
จิตอาสา	 904	 อาสาสมัครเพื่อชุมชน	 “เป็นเบ้า	 เป็นแม่พิมพ์”	 5)	 กิจกรรม																				
เติมความรู้	อสวท.	หัวข้อ	“ยอดขายคงไม่ไปไหน	ถ้าท�าได้แค่ออฟไลน์”	6)	กิจกรรม			
“สรรสร้างสานสัมพันธ์	 อสวท.	 และ	 เครือข่าย	 อว.”	 7)	 กิจกรรมระดมความคิด									
เพื่อเสนอแนวทางการด�าเนินงาน	 อสวท.	 สู่ภูมิภาค	 8)	 กิจกรรมน�าเสนอสรุปผล									
การด�าเนินงานโครงการบริการให้ค�าปรึกษาและผลงานเด่นของคลินิก

โครงการประชุม “15 ปี วิทย์สร้างคน 
รวมพลเครือข่าย อว.” ประจ�าปี 2562
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	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 โดยเทคโนธานีได ้รับมอบหมายให	้													
ด�าเนนิโครงการเกษตรอนิทรีย์	ซึง่เป็นโครงการภายใต้แผนบรูณาการภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอื	งบประมาณทัง้สิน้จ�านวน	5,000,000	บาท	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันา
เกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการผลิตสินค้าเกษตร	 (พืชและข้าว)	 ตามระบบมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์	 และเกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตร	 (พืชและข้าว)	 ตามระบบ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้เพิ่มขึ้น	ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้
	 -	 การจัดอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และการขอรับรอง
มาตรฐานต่าง	ๆ	จ�านวน	10	ครั้ง	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น	552	คน
	 -	 การเชื่อมโยงการตลาด	จ�านวน	2	ครั้ง
	 -	 สร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์	จ�านวน	2	แห่ง
	 -	 การตรวจประเมินแปลงเพ่ือขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระบบ	
SDGs	PGS	จ�านวน	34	แปลง	384.25	ไร่
	 -	 จัดท�าฐานข้อมูลเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดนครราชสีมา	 จ�านวน										
1	ฐานข้อมูล

โครงการเกษตรอินทรีย์



TECHNOPOLIS   2019 Annual Report

161   

	 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนั้น	ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม	 ปัจจุบันชุมชนในพื้นที่ก็ยังขาดความรู้ในการท่ีจะท�าให้ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ	์																
มีศักยภาพและสามารถเพิ่มมูลค่า	 จึงท�าให้การพัฒนาในด้านต่าง	 ๆ	 ไม่เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเท่าที่ควร	ซึ่งในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ซึ่งมีหน้าที่
และความรับผิดชอบในการให้บริการทางด้านวิชาการได้ด�าเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการบริการ
วิชาการด้านการเกษตรสู่ชุมชน	 ด้วยวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรมในภูมิภาคอีสานล่าง		
โดยวธิใีห้ค�าปรกึษา	การเผยแพร่ความรู	้รวมถงึการถ่ายทอดเทคโนโลยท่ีีมอียูใ่ห้แก่ชมุชน	เพือ่แก้ไข
ปัญหาด้านกระบวนการผลิต	ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์	การพัฒนาบรรจุภัณฑ์	รวมถึงการเชื่อมโยง
การตลาด	 โดยใช้วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	 โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมและเสวนา
ตลอดทั้งปี	จ�านวน	9	ครั้ง	ผู้เข้าร่วมอบรมจ�านวน	384	คน	คะแนนความพึงพอใจ	4.49	

โครงการเพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการ
ด้านการเกษตรสู่ชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในภูมิภาคอีสานล่าง
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กิจกรรม Go Green Go Organic

	 ตามทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร	ี	ด�าเนนิการจดังาน“เกษตรสรุนาร’ี	62”	
ระหว่างวนัที	่12-20	มกราคม	2562		และในส่วนของฝ่ายจดักจิกรรมบรกิารวชิาการ	
ได้จดักจิกรรมในโซน	Go	Green	Go	Organic	ณ	หน้าอาคารสรุพฒัน์	2		มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงาน	 “เกษตรสุรนารี’	 62”	 (Suranaree															
Agricultural	Fair	2019)	ภายใต้แนวคิด	“เมืองนวัตกรรมอาหาร”	(Northeastern	
Food	Innopolis)	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคน
ท�าเกษตรอินทรีย์	ทั้งในส่วนของนักวิชาการ	เกษตรกร	และผู้บริโภค	โดยภายในโซน
ของกิจกรรม	Go	Green	Go	Organic	ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้	
	 -		 ชม	 นิทรรศการจากหน่วยงานต่าง	 ๆ	 โดยมีเนื้อหาดังนี้	 มาตรฐาน																
IFOAM	/	มาตรฐาน	GAP	/	เกษตรอนิทรย์ี	/	ปุย๋ชวีภาพ	/	lab	การวเิคราะห์	ทดสอบ	
(LSU)	เป็นต้น
	 -		 ชิม		อาหารเพื่อสุขภาพ	กิจกรรมสาธิตการแปรรูปอาหารต่างๆ
	 -		 ช้อป	 สินค้าเกษตร	 สด	 ใหม่	 จากผู้ผลิต	 ผักปลอดสาร	 สินค้าชุมชน
ผลิตภัณฑ์	OTOP	ผลิตภัณฑ์	แปรรูปจากสินค้าเกษตรอินทรีย์	ฯลฯ
	 -	 แชร์	ประสบการณ์จากผู้คนในแวดวงเกษตรอนิทรย์ี	รวมถึงการสอนอาชีพ
เสริมจากเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
	 ซึ่งโซนกิจกรรม	Go	Green	Go	Organic	ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงาน
เป็นจ�านวนมาก	
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โครงการฟาร์มอัจฉริยะ 
(SUT Smart Farm)

	 การพัฒนาภาคเกษตรอย่างยั่งยืนนั้นจ�าเป็นต้องแก้ไขปัญหาที่ต้นเหต	ุ												
โดยการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตหรือเพิ่มผลิตภาพ	 (Productivity)	 จากการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผ่านวิธีการพัฒนาซึ่งมุ่งเน้นไปที่ตัวเกษตรกร	 ท�าให้เกษตรกร
สามารถน�าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการเกษตรมาใช้ได้อย่าง												
มีประสิทธิภาพ	และสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่	
	 โดยหลักการของ	 Smart	 Farm	 เป็นความพยายามยกระดับการพัฒนา
เกษตรกรรม	4	ด้านที่ส�าคัญ	ได้แก่	1)	การลดต้นทุนในกระบวนการผลิต	2)	การเพิ่ม
คุณภาพมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินค้า	 3)	 การลดความเสี่ยงในภาคเกษตร	
ซึ่งเกิดจากการระบาดของศัตรูพืชและจากภัยธรรมชาติ	 4)	 การจัดการและส่งผ่าน
ความรู้	โดยน�าเทคโนโลยสีารสนเทศจากการวิจยัไปประยุกต์สูก่ารพฒันาในทางปฏบิติั	
และให้ความส�าคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร	 พัฒนาเกษตรกร								
สู่เกษตรกรปราดเปรื่อง	 (Smart	 Farmer)	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรไทยให้
เป็น	Smart	Farmer	ที่มีความพร้อม	มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิตทางการเกษตรที่เกษตรกรด�าเนินการ								
ให้ความส�าคญัในการใช้องค์ความรู	้และข้อมลูประกอบการตดัสนิใจ	การน�าเทคโนโลยี	
ภูมิปัญญา	และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้หรือพัฒนา		โดยตระหนักถึงคุณภาพมาตรฐาน
และปริมาณความต้องการของตลาด	มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค	 สามารถปรับตัว
รองรับการเปลี่ยนแปลงได้	 ตลาดจนสามารถเป็น	 Smart	 Farmer	 ต้นแบบ	 และ									
เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้	 และช่วยพัฒนาเกษตรกรราย											
อื่น	ๆ	ต่อไป	
	 ดงันัน้	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารซีึง่เป็นสถาบนัการศกึษาทีม่หีน้าทีด้่าน
การเรยีนการสอน	การวจิยั	ทีมุ่ง่เน้นทักษะด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีโดยเฉพาะ
อย่างยิง่เทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการเกษตร	นอกจากนัน้ยงัมหีน้าทีใ่นการบรกิาร
วิชาการแก่เกษตรกรและชุมชน	 โครงการฟาร์มอัจฉริยะ	 (SUT	 Smart	 Farm)																
จึงเป็นโครงการท่ีส�าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์ความรู้จากการเรียนการสอนและ
การวิจัยที่มีอยู่แล้วประยุกต์และน�าไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรให้เป็น
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เกษตรกรปราดเปรื่อง	 (Smart	 Farmer)	 และกลุ่มหรือระบบเกษตรปราดเปรื่อง	
(Smart	Farming	System)	น�าพาประเทศเข้าสู่	THAILAND	4.0	ต่อไปในอนาคต	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นเกษตรกร										
ปราดเปรื่อง	 สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 และ
สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรทั่วไปให้เป็น	 Smart	
Farmer	ให้เกษตรกรมีศักยภาพทั้งด้านการผลิต	การแปรรูป	และการตลาด	ในการ
ประกอบอาชีพด้านการเกษตร	รวมทั้งการสร้างเครือข่าย	Smart	Farmer	ต้นแบบ	
และสร้างศูนย์การเรียนรู ้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้เกิดการ															
แลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนั	สามารถเป็นแหล่งเรยีนรูใ้ห้กับเกษตรกรรายอืน่	ๆ 	ได้อย่าง
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

ผลการด�าเนินงาน
	 -		 จัดกิจกรรมอบรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	 ระหว่างวันท่ี	 11-20	
มกราคม	2562	ในงานเกษตรสุรนารี	62	
	 -		 จัดกิจกรรม	 จัดแสดงนิทรรศการ	 “เทคโนโลยี	 4.0	 ผลิตมันส�าปะหลัง								
แบบครบวงจร”	ระหว่างวันที่	11-20	มกราคม	2562	ในงานเกษตรสุรนารี	62	
	 -		 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร	 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ส�าหรับพืช	(Good	Agricultural	Practice:	GAP)	/ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค
และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม	 (GFM)	 สัตว์ปีกและสัตว์กีบ	 /การใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง
และปลอดภัยส�าหรบัส�าหรบัพืชไร่	/ฟาร์มทีม่รีะบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสตัว์
ที่เหมาะสม	(GFM)/รักชาวไร่มัน	ส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์	ทดแทนสารเคมี	

	 	-		อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ	 “เกษตรกรรุ่นใหม่ก้าวสู่เกษตรกร	 4.0”								
ระหว่างวันที่	 30-31พฤษภาคม	 2562	 ณ	 ห้องประชุม	 214	 อาคารสุรพัฒน์	 1															
เทคโนธานี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 และศึกษาดูงาน	 THAIFEX	WORLD	
FOOD	Of	ASIA	2019	ณ	อิมแพค	อารีนา	 เมืองทองธานี	อ.ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี			
(30	คน)
	 -		 การอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติส�าหรับการ												
ผลิตพืชไร่”	 วันที่	 10-11	 พฤษภาคม	 2562	ณ	 ห้อง	 C-123	 อาคารวิชาการ	 2	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	(30	คน)	
	 -		 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากพริก”	 ระหว่างวันที่	 10-11	 พฤษภาคม	 2562	ณ	 ศาลาประชาคม								
บ้านตาขวัญ	ต.สระแก้ว	อ.หนองหงส์	จ.บุรีรัมย์	(40	คน)
	 	-		กจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูร	“การบรหิารจดัการน�า้โดยใช้ระบบ
น�้าหยดและเทคโนโลยี	4.0	ในการผลิตอ้อย”	ระหว่างวันที่	28-30	พฤษภาคม	2562	
ณ	แปลงสาธิตการบริหารจัดการน�้าโดยใช้ระบบน�้าหยด	จ.สุรินทร์	(300	คน)
	 -		 กจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูร	“การบรหิารจดัการน�า้โดยใช้ระบบ
น�้าหยดและเทคโนโลยี	 4.0	 ในการผลิตอ้อย”	 ระหว่างวันที่	 6-7	 มิถุนายน	 2562										
ณ	 แปลงสาธิตการบริหารจัดการน�้าโดยใช้ระบบน�้าหยด	 อ.สีค้ิว	 จ.นครราชสีมา											
(300	คน)
	 -		 กจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูร	“การบรหิารจดัการน�า้โดยใช้ระบบ
น�้าหยดและเทคโนโลยี	 4.0	 ในการผลิตอ้อย”	 วันอังคารท่ี	 11	 มิถุนายน	 2562																
ณ	แปลงสาธิตการบริหารจัดการน�้าโดยใช้ระบบน�้าหยด	



TECHNOPOLIS   2019 Annual Report

165   

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ด�าเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร	
สมยัใหม่	เพือ่พฒันาเกษตรกรรมยัง่ยนืและเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ	
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ด�าเนินการวิจัยทางด้านการจัดการน�้าโดยใช้
ระบบน�า้หยดซ่ึงใช้องค์ความรูด้้านการเกษตรท่ีได้จากวิจยัและน�าเทคโนโลยสีมัยใหม่
ทั้งทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการน�้า
ให้ง่ายและถูกต้องแม่นย�า	 นอกจากน้ียังใช้เทคโนโลยีการจัดการแบบอัตโนมัติหรือ
กึง่อตัโนมติัเพือ่ลดการใช้แรงงาน	และมกีารพฒันาโปรแกรมการให้น�า้แบบอจัฉรยิะ
ตามสภาพภูมิอากาศ	 (Smart	 Irrigation	 Computing	 System)	 ให้นักส่งเสริม
การเกษตรและเกษตรกรสามารถใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่	 (Mobile	 Phone)								
ซึ่งผลจากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถเพิ่มผลผลิตมันส�าปะหลังเฉลี่ย																	
8-10	 ตัน/ไร่	 ส่วนอ้อยมีผลผลิตเฉลี่ยที่	 20-30	 ตัน/ไร่	 และระบบนี้ยังสามารถ																	
น�ามาปรับใช้ได้กับพืชไร่และพืชผักชนิดอื่น	ๆ	ได้

โครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

	 ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลย	ี												
ดงักล่าวลงไปยงัพืน้ทีเ่กษตรกรโดยการจัดตัง้แปลงสาธติเพือ่เป็นศนูย์ในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีต้นแบบการบริหารจัดการน�้าในระบบน�้าหยดท่ีมีประสิทธิภาพในการ								
ผลิตมันส�าปะหลัง	อ้อย	และพืชเสริมอื่น	ๆ	ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	 เพิ่มผลผลิต	
และคุณภาพ	 เช่น	 ความหวานของอ้อย	 และปริมาณแป้งของมันส�าปะหลัง																			
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้าช่วยจัดการน�้าให้เพียงพอตลอดฤดูปลูก	 และมีต้นแบบ	
การให้ปุ๋ยไปกับระบบน�้า	 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย	 ลดต้นทุนการผลิต						
ของเกษตรกร	 ลดปริมาณปุ๋ยตกค้างในดินและแหล่งน�้า	 นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารียังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอื่น	 ๆ				
ที่ช่วยในการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น	 Smart	 Farmer	 คือมีความรู้ความเชี่ยวชาญ								
ในการประกอบอาชพีด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลติ	มคีวามสามารถในการใช้
องค์ความรู้	เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ดีมาใช้ในการพัฒนาการผลิตโดยตระหนักถึง
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คุณภาพมาตรฐานและปริมาณความต้องการของตลาด	มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค													
ตลอดจนสามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบ	 และเกิดเครือข่ายที่เข้มแข็ง	 ที่สามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้	และช่วยพัฒนาเกษตรกรรายอื่น	ๆ	ต่อไป	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้และต้นแบบการบริหารจัดการน�้าในการผลิตพืชภายใต้ระบบน�้าหยด													
ยกระดับผลผลิตและรายได้ในระบบปลูกพืชที่มีมันส�าปะหลังและอ้อยเป็นพืชหลัก
และพืชผักอื่น	 ๆ	 เป็นพืชเสริมโดยการใช้ระบบน�้าหยดอัจฉริยะ	 (Smart	 drip																
irrigation	 system)	 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ระบบน�้าหยดอัจฉริยะ	 (Smart	
drip	 irrigation	 system)	 ให้แก่เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมของภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และ
เกษตรกร

ผลการด�าเนินงาน
	 1.	 อบรมเชิงปฏิบัติการ	 “การผลิตมันส�าปะหลังผลผลิตสูงด้วยเทคโนโลยี	
4.0”	 ในกิจกรรมงานเกษตรสุรนารี’62	 โดยมีก�าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่	 15-18	
มกราคม	2562	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
	 2.	 จดักจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิาร	“การตรวจวเิคราะห์ดินเพือ่ส่งเสรมิการ
ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน”	จ�านวน	10	รุ่น	ระหว่างวันที่	11-26	กุมภาพันธ	2562	
	 3.	 จัดตั้งแปลงสาธิตระบบน�้าหยด	จ�านวน	5	แปลง	ดังนี้	
	 	 3.1	 แปลงสาธิตระบบน�้าหยด	ณ	 เครือข่ายเกษตรกร	บริษัท	ราชสีมา																
กรีน	เอ็นเนอยี่	จ�ากัด	อ.สีคิ้ว	จ.นครราชสีมา	
	 	 3.2	 แปลงสาธิตระบบน�้าหยดอัจฉริยะ	 ณ	 บริษัท	 แป้งไทย	 จ�ากัด	
อ.เสิงสาง	จ.นครราชสีมา	
	 	 3.3	 แปลงสาธิตระบบน�้าหยดอัจฉริยะ	ณ	 เครือข่ายเกษตรกร	 บริษัท																
น�้าสุรินทร์	จ�ากัด	อ.เฉลิมพระเกรียติ		จ.บุรีรัมย์	
	 	 3.4	 แปลงสาธิตระบบน�้าหยดอัจฉริยะ	ณ	 เครือข่ายเกษตรกร	 บริษัท																	
น�้าสุรินทร์	จ�ากัด	อ.กาบเชิง	จ.สุรินทร์	
	 	 3.5	 แปลงสาธิตระบบน�้าหยดอัจฉริยะ	ณ	 เครือข่ายเกษตรกร	 บริษัท																
น�้าสุรินทร์	จ�ากัด	อ.ปราสาท	จ.สุรินทร์
	 4.	 การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ	ในวันพฤหัสบดีที่	14	กุมภาพันธ์	2562	
ณ	ห้องประชุม	บริษัท	แป้งไทย	จ�ากัด	อ.เสิงสาง	จ.นครราชสีมา	(200	คน)
	 5.	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “การแปรผลค่าวิเคราะห์ดินและปรับปรุงดิน						
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร”	 ในวันอังคารที่	 9	 เมษายน	 2562	ณ	 ส�านักงาน						
เกษตรอ�าเภอครบุรี	อ.ครบุรี	จ.นครราชสีมา	(110	คน)

	 6.	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “การแปรผลค่าวิเคราะห์ดินและปรับปรุงดิน						
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร”	 ในวันอังคารที่	 24	 เมษายน	 2562	ณ	 ส�านักงาน
เกษตรอ�าเภอหนองบุญมาก	อ.หนองบุญมาก	จ.นครราชสีมา	(40	คน)
	 7.	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “การแปรผลค่าวิเคราะห์ดินและปรับปรุงดิน						
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร”	 ในวันอังคารที่	 25	 เมษายน	 2562	ณ	 ส�านักงาน
เกษตรอ�าเภอด่านขุนทด	อ.ด่านขุนทด	จ.นครราชสีมา	(50	คน)
	 8.	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “การแปรผลค่าวิเคราะห์ดินและปรับปรุงดิน					
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร”	ในวันอังคารที่	30	เมษายน	2562		ณ	ห้องประชุม
เทศบาลต�าบลสุรนารี	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	(50	คน)
	 9.	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “การแปรผลค่าวิเคราะห์ดินและปรับปรุงดิน						
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร”	 ในวันอังคารที่	 1	 พฤษภาคม	 2562	 ณ	 ศูนย	์														
การ	 เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านหนองจิก	 อ.พิมาย	
จ.นครราชสีมา	(70	คน)
	 10.	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “การแปรผลค่าวิเคราะห์ห์ดินและปรับปรุงดิน
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	“	ในวันอังคารที่	14	พฤษภาคม	2562	ณ	ส�านักงาน
เกษตรอ�าเภอขามทะเลสอ	อ.ขามทะเลสอ	จ.นครราชสีมา	(40	คน)
	 11.	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “การแปรผลค่าวิเคราะห์ห์ดินและปรับปรุงดิน
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	“	ในวันอังคารที่	21	พฤษภาคม	2562	ณ	ส�านักงาน
เกษตรอ�าเภอด่านขุนทด	อ.ด่านขุนทด	จ.นครราชสีมา	(40	คน)
	 12.	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “การแปรผลค่าวิเคราะห์ห์ดินและปรับปรุงดิน
เพือ่เพิม่ผลผลิตทางการเกษตร	“	ในวนัพฤหสับดทีี	่23	พฤษภาคม	2562	ณ	ส�านกังาน
เกษตรอ�าเภอสูงเนิน	อ.สูงเนิน	จ.นครราชสีมา	(40	คน)
	 13.	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “การแปรผลค่าวิเคราะห์ห์ดินและปรับปรุงดิน
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	 “ในวันศุกร์ที่	 24	 พฤษภาคม	 2562	ณ	 ส�านักงาน
เกษตรอ�าเภอสีคิ้ว	อ.สีคิ้ว	จ.นครราชสีมา	(40	คน)
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	 ที่มาการก�าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
เคร่ืองมอืในการควบคมุและ	ส่งเสรมิสนิค้าเกษตรและอาหารให้มคีณุภาพเป็นไปตาม
มาตรฐาน	 เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในอีก									
ทางหนึ่ง	 แม้ว่าประเทศไทยจะมีหน่วยงานกลางซึ่งได้แก่	 ส�านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ	 (มกอช.)	 เป็นหน่วยงานหลักในการก�าหนดมาตรฐาน									
มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2545	แต่การยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรของไทยให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน	 สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ยังคงมีความต้องการสูงและอาจมี														
ผลส�าเร็จเฉพาะกลุ ่ม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรและผู ้ประกอบการ	 SMEs													
หลายรายในเขตนครชัยบุรินทร์	 (นครรราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	และสุรินทร์)	ยังคง	
ขาดความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดและข้ันตอนการด�าเนินงานเพื่อขอการรับรอง
มาตรฐานดังกล่าว	 ท�าให้ผลิตภัณฑ์สินค้าของผู้ประกอบการดังกล่าวยังคงประสบ
ปัญหาในการขาย	 ส่งผลให้รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	 จึงน�ามาซ่ึงการแก้ปัญหา
ทัง้นีม้คีวามสอดคล้องตามแผนพฒันากลุม่จงัหวดั	ในยทุธศาสตร์ที	่1	เป็นการพฒันา
ขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป	 ซ่ึงมีกลยุทธ์ในด้าน
การยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู ่ระบบมาตรฐาน	 จึงได้ผลักดันมาตรฐานสินค้า											

ส่งเสริมการจัดท�ามาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรแก่เกษตรกร
และผู้ประกอบการ SMEs ในเขตนครชัยบุรินทร์

เกษตรไทยให้สู่สากล	 เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการผลิตและลดอุปสรรคในการส่งออก
สินค้าเกษตรไทย	 พร้อมกับจัดท�ามาตรฐานสินค้าเกษตร	 รวมทั้งการส่งเสริมให้
เกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานท้ังระบบเกษตรปลอดภัย	 หรือ	 จีเอพ	ี
(GAP)	และระบบเกษตรอนิทรย์ี	หรอื	Organic	กถ็อืเป็นนโยบายท่ีต้องมกีารถ่ายทอด
ลงสูพ่ืน้ทีท่ีเ่กีย่วข้อง	นครชยับรุนิทร์ถอืเป็นแหล่งผลติวตัถดุบิทางการเกษตรมากมาย
หลายชนิด	เช่น	นมสดจากโคในเขตนครราชสีมา	ข้าวหอมมะลิในเขตจังหวัดสุรินทร์
และบุรีรัมย์	 เป็นต้น	 จึงจ�าเป็นท่ีผู ้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นท่ีดังกล่าว																
จะต้องทราบถงึข้อก�าหนด	กระบวนการและขัน้ตอนเพือ่ให้ได้มาซึง่มาตรฐานดังกล่าว	
ในขณะเดียวกันท่ี	 พลเอกประยุทธ์	 	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 ได้มีด�าริเกี่ยวกับ							
การพัฒนาประเทศให้เข้าสู่ไทยแลนด์	4.0	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท�าให้ประเทศไทย
เป็นศนูย์กลางของผลติภณัฑ์อาหาร	ผูป้ระกอบการ	OTOP	SMEs	ท่ีเกีย่วข้องกบัการ
ผลิตอาหารและการเกษตรเพือ่อาหารจงึควรเข้าใจในหลกัเกณฑ์เบือ้งต้นของสขุภาวะ
ที่ดีในการผลิต	หรือ	จีเอ็มพี	(GMP)	และสามารถเอาความรู้ในเรื่องมาตรฐานอาหาร
ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตของตนเองได้	
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สรุปสาระส�าคัญ (สภาพปัญหา/ความต้องการ)
	 เกษตรกรและผู้ประกอบการ	 SMEs	 จ�านวนมากในเขตนครชัยบุรินทร์ที่ยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ	 วิธีการและข้ันตอนในการด�าเนินการเพื่อให้
ได้มาซึ่งมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	 และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่
ถูกสุขลักษณะ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
	 1.		เพ่ือยกระดบัด้านมาตรฐาน	คณุภาพ	และความปลอดภยัของสนิค้าเกษตร
และอาหารของไทย	เพื่อประโยชน์ทั้งของผู้ผลิตและผู้บริโภคในประเทศ	และอาจถึง
ประโยชน์ของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ	โดยอาศัยกลไกการเข้าถึง	ลงพื้นที่	และ
จัดอบรมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
	 2.		เพือ่สนบัสนนุให้เกิดความต้องการสนิค้าเกษตรและอาหารทีม่มีาตรฐาน	
คุณภาพ	 และความปลอดภัย	 (Demand–Driven)	 โดยสร้างความตระหนักให้เห็น
ความส�าคัญตลอดจนความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหาร
	 3.	 เพ่ือบูรณาการทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้สามารถด�าเนินการตาม											
แผนงาน	 โครงการ	 ตลอดจนเกิดความร่วมมือทางวิชาการที่สามารถน�าไปใช้ให	้										
เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าเกษตรและ
อาหารได้อย่างเป็นรูปธรรม

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	 1.		การพัฒนาขดีความสามารถในการแข่งขันเกษตรอตุสาหกรรมและแปรรปู
	 2.		การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	และผลิตภัณฑ์ไหม
	 3.		การส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุน	และการค้าชายแดน
	 4.		ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	

กิจกรรมย่อย
		 1.		รบัสมคัรและสรรหาเกษตรกรผูป้ระกอบการทีต้่องการด�าเนนิการพฒันา
คุณภาพ	 สินค้าเกษตรและอาหารในเขตพ้ืนหมู่บ้านล้าหลังจังหวัดนครราชสีมาและ
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
		 2.		จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหาร
		 3.		ลงพ้ืนที่ดูความเป็นไปได้และประเมินโครงการกับเกษตรกรและ																				
ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
		 4.	วเิคราะห์ปัญหาทีก่่อให้เกดิอปุสรรคในการได้เครือ่งหมายรบัรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหาร	พร้อมทั้งร่วมกันวางแนวทางแก้ไข
		 5.		ร่วมแก้ให้สามารถยื่นขอเครื่องหมายรับรองจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องได	้
และสรุปผลการด�าเนินโครงการ
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วัน เวลา และสถานที่ 
	 ปีงบประมาณ	2562	(เดือนตุลาคม	2561	ถึง	กันยายน	2562)	รุ่นละ	1	วัน	
จ�านวน	12		รุ่น	(สถานที่	สถานที่ราชการ	และ	ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี															
ตามที่หน่วยงานร้องขอ	 เขตพื้นที่กลุ่มนครชัยบุรินทร์	 4	 จังหวัด	 คือ	 นครราชสีมา	
ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	และสุรินทร์)

หัวข้อการจัดฝึกอบรม/ สัมมนา
	 -		 หัวข้อวัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์ท่ัวไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร										
ตามมาตรฐาน	Primary	GMP
	 -		 หัวข้ออาหารที่เข้าข่าย	Primary	GMP	
	 -		 หัวข้อสถานที่ประกอบการ	:	การออกแบบและสิ่งอ�านวยความสะดวก
	 -		 หัวข้อการควบคุมการปฏิบัติงาน
	 -		 หัวข้อสถานที่ประกอบการ	:	การบ�ารุงรักษาและการสุขาภิบาล
	 -		 หัวข้อสถานที่ประกอบการ	:	สุขลักษณะส่วนบุคคล
	 -		 หัวข้อข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค		
	 -		 หัวข้อการขนส่ง		
	 -		 หัวข้อ	ขั้นตอนการยื่นขอรับมาตรฐานสถานที่ผลิต		

ผู้ที่รับผิดชอบโครงการ
	 หน่วยปรับแปลง	 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	 ส�านักงานบริการวิชาการ	
ปรับแปลง	ถ่ายทอด	และพัฒนาเทคโนโลยี	เทคโนธานี	อาคารสุรพัฒน์	1	เลขที่	111	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ถนนมหาวิทยาลัย	ต.สุรนารี	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	
30000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	 1.		ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในพื้นที่นครชัยบุรินทร	์
จ�านวนไม่น้อยกว่า	400	ราย
	 2.		ผูเ้ข้าร่วมโครงการสามารถด�าเนนิการตามกระบวนการยืน่ขอขึน้ทะเบยีน
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	30
	 3.		ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ	80
	 ยอดผู้เข้าร่วมโครงการ	 มียอด	 KPI	 400	 คน	 มีผู ้เข้าร่วม	 อบรมตลอด																		
ทั้งโครงการไม่นับจ�านวนมาซ�้า	 จ�านวน	 414	 คน	 โดย	 แบ่งเป็นเขต	 จังหวัด																				
นครรชสีมา	248	คน	จังหวัดชัยภูมิ	10	คน	จังหวัดบุรีรัมย์	79	คน	จังหวัดสุรินทร์		
77	คน

ผลการประเมิน
	 โดยผลการประเมิน	 รวมทั้งโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย	
กลุ่มนครชัยบุรินทร์	โดยแบ่งออกเป็น		
	 -	 ความพึงพอใจด้านหลักสูตร	มีความพึงพอใจ	เฉลี่ยร้อยละ	4.38	
	 -	 ความพึงพอใจด้านวิทยากร	มีความพึงพอใจ	เฉลี่ยร้อยละ	4.52
	 -	 ความพึงพอใจด้านการอบรม	มีความพึงพอใจ	เฉลี่ยร้อยละ	4.45

 ที่  ตัวชี้วัด หน่วยนับ จ�านวน

	 1	 มีเกษตรกรและผู้ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัด	 คน	 400
	 	 นครชัยบุรินทร์และกลุ่มหมู่บ้านล้าหลังจังหวัด	 	 	 	
	 	 นครราชสีมาเข้าร่วมโครงการ	 	
 
	 2	 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถด�าเนินการตามกระบวนการ	 ร้อยละ	 30
	 	 ยื่นขอขึ้นทะเบียนได้	 	
 
	 3	 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม	 ร้อยละ	 80
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 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	 1	 เป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพ
และมีโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญทั้งนี้เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุน							
หลายประการอาทเิช่น	มทีรพัยากรธรรมชาตแิละแหล่งท่องเทีย่วมคีวามหลากหลาย
ทีด่งึดดูนกัท่องเทีย่วและวฒันธรรมทีเ่ป็นอตัลกัษณ์ของพืน้ที	่เป็นกลุม่จงัหวดัทีม่พีืน้ที่
ถอืครองเพือ่การเกษตรมากทีสุ่ด	สามารถท�าการผลติพชืเกษตรได้หลายประเภท	และ
เชือ่มโยงไปสูอ่ตุสาหกรรมเกษตร	แปรรปู	เป็นครวัของประเทศ	เป็นเส้นทางคมนาคม
เดียวที่ใกล้และสะดวกในการเช่ือมโยงจากภาคกลางไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน	ไปยัง	สปป.ลาวตอนกลาง	และตอนเหนือ	ประเทศเวียดนามตอนกลางและ		
ตอนเหนือ	 รวมถึงประเทศจีนตอนใต้	 เป็นแหล่งก�าเนิดต้นน�้าส�าคัญของประชาชน							
ในจังหวัด	 และภูมิภาค	 เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรท่ีส�าคัญคือ	 ข้าว	 มันส�าปะหลัง		
โคเนื้อ	 โคนม	 และแพะ	 มีสนามบินนานาชาติของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ								
ตอนล่าง	 1	 มีสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย	 มีความเชี่ยวชาญและมีเทคโนโลย	ี									
ที่สนับสนุนภาคการผลิต	 การแปรรูปรวมถึงการพัฒนาด้านอื่น	 ๆ	 และมีโรงงาน
อตุสาหกรรมมแีรงงานจ�านวนมาก	สามารถรองรบัการขยายตวัของภาคอตุสาหกรรม
และภาคบริการในอนาคต	 รวมถึงประชาชนในพื้นท่ีมีวินัยทางการเงินค่อนข้างสูง				
โดยมีสัดส่วนหนี้เสียต่อปริมาณเงินให้กู้ต�่า

	 อย่างไรกต็ามพืน้ทีก่ลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง	1	ยงัมพีืน้ท่ี
ทีต้่องได้รบัการพฒันา	อาทเิช่น	กลุ่มหมูบ้่านล้าหลงั	ทีก่ระจายอยูใ่นแต่ละอ�าเภอของ
นครรราชสมีา	ซึง่มจีดุอ่อนทีต้่องได้รบัการพฒันาและปรับปรงุอีกหลายด้าน	เช่น	ขาด
การน�านวัตกรรมใหม่	 ๆ	 มาเพิ่มศักยภาพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอื่น	 ๆ	
ผลผลติทางการเกษตรเพือ่การบรโิภคยงัผ่านมาตรฐานน้อย	ขาดแผนการตลาดเกษตร	
ขาดระบบเช่ือมต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่ภาคการตลาดและอุตสาหกรรมรวมถึงการ
แปรรูป	 เช่น	 อายุการจัดเก็บน้อย	 ผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังไม่ได้มาตรฐานบรรจุภัณฑ์															
ไม่น่าสนใจ	 เป็นต้น	 จึงจ�าเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 เหล่านี้	 เพื่อจะได้บรรลุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์	 ที่ว่าด้วยการพัฒนาขีดความ
สามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปต่อไป	และให้บรรลุเป้าหมาย
ซึ่งได้วางต�าแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่จะเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยของประเทศ

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์
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สรุปสาระส�าคัญ (สภาพปัญหา/ความต้องการ)
	 เกษตรกรและผู้ประกอบการ	 SMEs	 จ�านวนมากในเขตนครชัยบุรินทร	์																	
ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ	 วิธีการและขั้นตอนในการด�าเนินการ								
เพื่อให้ได้มาซ่ึงมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	 และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ											
การผลิตที่ถูกสุขลักษณะ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
	 1.	 เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรและการแปรรูปแบบ
ครบวงจรให้กับผู ้เข้าร่วมโครงการ	 และในเขตพื้นที่ท่ีต้องการได้รับการพัฒนา											
อย่างเร่งด่วน	เช่น	กลุ่มหมู่บ้านล้าหลัง	ในจังหวัดนครราชสีมา
	 2.		เพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและ
การแปรรูป	
	 3.	 เพ่ือจัดท�าระบบฐานข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง	
การเกษตร
	 4.		เพ่ือพัฒนา	 Application	 ส�าหรับใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มเกษตร
อย่างง่าย

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป

กิจกรรมย่อย
		 1.		กิจกรรมอบรมความรู้ทั่วไปในการท�าการเกษตร	
		 2.		การอบรมการเพิม่ผลผลติทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรม
		 3.		การอบรมหลักสูตรมาตรฐานต่าง	ๆ	ในการผลิตทางเกษตร	
		 4.		การอบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
		 5.		อบรมหลักสูตรการออกแบบและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
		 6.		การติดตามให้ค�าปรึกษา	(2	ครั้ง/จังหวัด)
		 7.		การจัดท�าระบบฐานข้อมูลกลุ ่มผู ้ผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์	
ทางการ	เกษตร
	 8.		การจัดท�า	Application	ส�าหรับการบริหารจัดการระบบการท�าเกษตร
โดยมีตัวชี้วัดโครงการ	ดังนี้
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วัน เวลา และสถานที่ 
	 ปีงบประมาณ	2562	(เดือนตุลาคม	2561	ถึง	กันยายน	2562)	
	 (สถานที่	สถานที่ราชการ	หรือสถาบันการศึกษาแต่ละจังหวัด	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสีรุนาร	ีหรือ	ตามทีห่น่วยงานร้องขอ	เขตพืน้ทีก่ลุม่นครชยับรุนิทร์	4	จงัหวดั	
คือ	นครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	สุรินทร์)
 
ผู้ที่รับผิดชอบโครงการ
	 หน่วยปรับแปลง	 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	 ส�านักงานบริการวิชาการ	
ปรับแปลง	ถ่ายทอด	และพัฒนาเทคโนโลยี	เทคโนธานี	อาคารสุรพัฒน์	1	เลขที่	111	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ถนนมหาวิทยาลัย	ต.สุรนารี	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	
30000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	 1.		เกษตรกรในกลุม่จงัหวดันครชยับริุนทร์ได้รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยด้ีาน
การผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรไม่น้อยกว่า	2,800	ราย
	 2.		มีฐานข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจ�านวน	
1	ฐานข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
	 3.		พฒันา	Application	ส�าหรบัใช้ในการบรหิารจดัการระบบด้านการเกษตร	
จ�านวน	4	Application
	 4.		เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการลดต้นทุน	
เพิ่มผลผลิต	 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน	 มีความ
ปลอดภัย	และตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ	รวมถึงสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้

ยอดผู้เข้าร่วมโครงการ
	 มียอด	 KPI	 3,537	 คน	 	 มีผู้เข้าร่วม	 อบรมตลอดท้ังโครงการไม่นับจ�านวน										
มาซ�้า	จ�านวน	1,667	คน	โดย	แบ่งเป็นเขต	จังหวัดนครรชสีมา	1,169	คน	จังหวัด
ชัยภูมิ	142	คน	จังหวัดบุรีรัมย์	234	คน	จังหวัดสุรินทร์	88	คน

ผลการประเมิน
	 โดยผลการประเมิน	 รวมทั้งโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย	
กลุ่มนครชัยบุรินทร์		โดยแบ่งออกเป็น		
	 -	 ความพึงพอใจด้านหลักสูตร	มีความพึงพอใจ	เฉลี่ยร้อยละ	4.43	
	 -	 ความพึงพอใจด้านวิทยากร	มีความพึงพอใจ	เฉลี่ยร้อยละ	4.46
	 -	 ความพึงพอใจด้านการอบรมมีความพึงพอใจ	เฉลี่ยร้อยละ	4.45

 ที่  ตัวชี้วัด หน่วยนับ จ�านวน
 
	 1	 มีเกษตรกรและผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ	 คน	 2,800
 
	 2	 Application	ส�าหรับการบริหารจัดการระบบ
	 	 ท�าเกษตร	 	

ระบบ	 4

	 3	 ฐานข้อมูลผู้ผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์
	 	 ทางการเกษตร	 	

ระบบ	 1
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	 เทคโนธานี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ร่วมกับ	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
ได้ด�าเนินโครงการ	 ติดตาม	 ประเมินผล	 และรายงานผลการด�าเนินการ	 โครงการ	
Innovation	 Hubs	 เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย
ประเทศ	4.0	กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อติดตามผลงาน
ของโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	 รวมถึงประเมินผลงานของโครงการ
ย่อยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา	และศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์	9	แห่ง	โดยประเมินใน
ด้านผลกระทบเชงิวฒันาธรรม	เศรษฐกจิ	สงัคม	ต่อชุมชนและท้องถิน่	(Cultural	and	
Socioeconomic	 Impact)	 และความคุ้มค่า	 (Value	 for	Money)	 และอัตราผล
ตอบแทนจากการลงทนุ	(Return	on	Investment)	โดยได้ลงพืน้ทีป่ระเมินโครงการ
ของเครอืข่ายมหาวทิยาลยัส่งเสรมิเศรษฐกจิสร้างสรรค์	Creative	Economy	9	แห่ง	
ประกอบด้วย
		 1.		 มหาวิทยาลัยนเรศวร	 	 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเปลือก													
แมคคาเดเมีย	
	 2.		 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 	 โครงการการพัฒนาการตลาดภายใต้แนวคิด						
ไทยแลนด์	4.0	สู่การเป็น	Premium	OTOP	ของกลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่	ชุมชน
บ้านป่าบง	อ.สารภี	จ.เชียงใหม่

โครงการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด�าเนินการ โครงการ Innovation 
Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)

	 3.		 มหาวิทยาลยัขอนแก่น	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยเีพือ่พฒันาผลิตภัณฑ์	
Premium	OTOP	เสื่อกก	จังหวัดมหาสารคาม
	 4.		 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน										
เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนอ�าเภอลานสกาสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ
ตามแนวทางไทยแลนด์	4.0
	 5.		 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	โครงการพฒันาผ้าทอเกาะยอโดยใช้เส้นใย
สับปะรดและการย้อมสีธรรมชาติ	เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
	 6.	มหาวิทยาลัยบูรพา	โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก
	 7.	มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ	โครงการพฒันาลวดลายพมิพ์กดัผ้าม่อฮ่อม	
ผสมเทคโนโลยีการปักผ้า	สู่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายบุรุษแบรนด์ขวัญโย
	 8.	มหาวิทยาลัยศิลปากร	โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา
แบบผิวด้านส�าหรับการผลิตเชิงพาณิชย์
	 9.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 การเสริมสร้างศักยภาพการท่องเท่ียว										
เชงินเิวศป่าเขาองัคารโดยนวตักรรม	4.0	“Enhancing	the	potential	eco-tourism	
of	Khao	Angkaan	forest	by	the	innovation	4.0”
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							หน่วยบริการอบรมสัมมนา	ส�านักงานบริการวิชาการ	ปรับแปลงถ่ายทอดและ
พ้ฒนาเทคโนโลย	ีเทคโนธาน	ีได้ร่วมมอืกับส�านกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร	ในการจดั
อบรมเชิงปฏิบัติการ	 หลักสูตร	 “การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตอาหารขนาดเล็กเพื่อ										
การส่งออก	รุ่นที่	1”	ในวันที่	26-28	มิถุนายน	2562	ณ	ห้องล�าตะคอง	1	โรงแรม														
แคนทารี่	 โคราช	 จังหวัดนครราชสีมา	 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและวิสัยทัศน	์												
ของผู้ประกอบการอาหารให้สามารถผลิตอาหารให้ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์										
และสอดคล้องกับกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ	 และเพิ่มพูนความรู้ด้านทรัพย์สิน										
ทางปัญญา	โดยมีผู้ประกอบการด้านอาหารเข้าร่วมอบรมจ�านวน	26		คน

การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตอาหาร
ขนาดเล็กเพื่อการส่งออก
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	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 โดยหน่วยบริการอบรมสัมมนา	 ส�านักงาน
บริการวิชาการ	 ปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี	 เทคโนธานี	 ร่วมกับ
ส�านกังานการวจิยัแห่งชาต	ิ(วช.)	จดักจิกรรมโครงการฝึกอบรม	“สร้างนกัวจัิยรุน่ใหม่	
(ลูกไก่)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	รุ่นที่	1”	ระหว่างวันที่	8-12	กรกฎาคม	2562	
ณ	ห้อง	214	อาคารสุรพัฒน์	1	เทคโนธานี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	การจัด
อบรมดงักล่าวมวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างนกัวจิยัรุน่ใหม่	รวมถงึการพฒันาทกัษะส่งเสรมิ
นักวิจัยที่อยู่ในระบบวิจัยให้มีความเป็นมืออาชีพในด้านการวิจัยเพิ่มมากขึ้น	 และ							
เป็นการบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยราชการ	 องค์กรการวิจัยต่าง	 ๆ	 ให	้								
เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต	 โดยกิจกรรมอบรมในครั้งน้ีมีนักวิจัยรุ ่นใหม่												
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผ่านการอบรมจ�านวนทั้งสิ้น	54	คน

โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
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	 โครงการบริการค่ายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม	 เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริการงานค่ายแก่เยาวชนโดยเน้นการจัดกิจกรรมที่ช่วย										
เสริมสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้หลายด้านได้แก่	
	 1.	 ด้านวิทยาศาสตร์	 เน้นกระบวนการการสังเกต	 การตั้งสมมติฐาน															
การทดลอง	 การวิเคราะห์ผลการทดลอง	 และการสรุปผล	 ซ่ึงเป็นทักษะที่ส�าคัญ									
ทางวิทยาศาสตร์	
	 2.		ด้านคณิตศาสตร์	 เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 และการ									
แก้โจทย์ปัญหา	
	 3.		ด้านภาษา	 เน้นทักษะทางภาษาอังกฤษ	 ผ่านกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียน						
มีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง	ๆ	เช่น	เกมส์ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ	เป็นต้น		
	 นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และภาษา															
แล้ว	 โครงการบริการค่ายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม	 ยังได้จัดกิจกรรมที่บูรณาการ
ความรู้ใน	 4	 สหวิทยาการ	 ได้แก่	 วิทยาศาสตร์	 วิศวกรรมศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และ
คณิตศาสตร์	 เข้าด้วยกัน	 โดยเน้นการน�าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง	 หรือที	่												

รู ้จักกันดีในชื่อ	 กิจกรรม	 STEM	 อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู	้														
บูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย	ดังนี้
		 1.	 แหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย	 ได้แก่	 อุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรต	ิ
ห้องไทยศึกษานิทัศน์	พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ	สวนพฤกษศาสตร์	มทส.	
	 2.		แหล่งเรียนรู้ภายนอกมหาวิทยาลัย	ได้แก่	สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน	
(องค์การมหาชนจ�ากัด)	 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ	 7	 รอบพระชนมพรรษา	
นครราชสีมา	พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน	และสวนสัตว์นครราชสีมา	
	 ด้วยความสามารถในการจัดกิจกรรมที่ช ่วยสนับสนุนทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และภาษาต่างประเทศแก่นักเรียน	ท�าให้โรงเรียนต่าง	ๆ	
เล็งเห็นถึงความส�าคัญของสิ่งที่นักเรียนในโรงเรียนได้รับจากการร่วมกิจกรรมค่าย						
ดงักลา่ว	จงึไดม้อบความไว้วางใจให้โครงการบรกิารค่ายวทิยาศาสตร์และนวตักรรม
จัดกิจกรรมค่ายให้อย่างต่อเนื่อง	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562		มีโรงเรียนทั้งสิ้น	
57	 โรงเรียน	 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น	 กว่า	 12,000	 คน	 นอกจากนี	้											
ยังมีกิจกรรมท่ีโครงการบริการค่ายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม	 ร่วมกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอกจัดกิจกรรมพิเศษ	ดังนี้

ค่ายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
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	 1.		โครงการขยายโอกาสการเรียนรู	้
STEM	 ของเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง	โดยความร่วมมอืกบัองค์การพพิธิภณัฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	มีผู้เข้า
ร่วมกิจกรรม	กว่า	2,600	คน
	 2.		การจัดสอบเพื่อวัดความรู ้ความ
สามารถทั่วไปของส�านักงาน	 ก.พ.	 โดยความ							
ร่วมมือกับส�านักบริการวิชาการ	 มหาวิทยาลัย
บูรพา	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	31,018	คน
	 3.		จดัการสอบคดัเลอืกนกัเรยีนเพือ่เข้า
ร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการค่าย	 1	 ประจ�าปี
การศึกษา	2562	โดยความร่วมมือกับส�านักวิชา
วิทยาศาสตร์	จ�านวนกว่า	7,000	คน

กรกฎาคม	721	คน1.47%

สิงหาคม	10,425	คน**

กันยายน	644	คน

21.23%

1.31%

ตุลาคม	1,079	คน2.20%

พฤศจิกายน	968	คน1.97%

ธันวาคม	951	คน1.94%

มกราคม	1,119	คน2.28%

กุมภาพันธ์	528	คน1.08%

มีนาคม	441	คน0.90%

เมษายน	120	คน0.24%

พฤษภาคม	108	คน0.22%

มิถุนายน	31,999	คน*65.17%

 ร้อยละของ
ผู้เข้ารับบริการค่าย

แยกตามเดือน
ของหน่วยบริการ

ค่ายเยาวชน

หมายเหตุ		 *	จัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส�านักงาน	ก.พ.
		 	 **	จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการค่าย	1	ประจ�าปีการศึกษา	2562	และ
						 	 จัดโครงการขยายโอกาสการเรียนรู้	STEM	ของเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

รวม	49,103	คน
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โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
และสิ่งประดิษฐ์ “สร้างสรรค์นวัตกรรม
อาหาร พัฒนาครัวไทยสู่สากล”

	 โครงการบริการค่ายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม	 ได้จัดโครงการโครงการ
ประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์และสิง่ประดษิฐ์	ภายใต้แนวคดิ	“สร้างสรรค์นวตักรรม
อาหาร	 พัฒนาครัวไทยสู่สากล”	 ระหว่างวันที่	 17-18	 มกราคม	 2562	ณ	 อาคาร												
สุรพัฒน์	 2	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 จังหวัดนครราชสีมา	 ให้แก่นักเรียน	
นักศึกษา	ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา	 อาชีวศึกษาได้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์	 และ
เป็นการกระตุ ้นให้สถาบันการศึกษาให้ส่งเสริมการใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นในการสร้าง	ความรู้	ความคิดสร้างสรรค์	และทักษะในการน�า
เสนอผลงาน	ซึง่มกีารจดัประเภทการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์และสิง่ประดษิฐ์	
เป็นประเภททีม	ทีมละ	3	คน	แบ่งเป็น	2	ระดับ	ดังนี้
	 1.1	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	(เฉพาะการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์)
	 1.2	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 หรือเทียบเท่า	 (ท้ังประเภทการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์)
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 ล�าดับ  ชื่อโรงเรียน  ชื่อโครงงาน

รางวัลชนะเลิศ	 สีคิ้ว	“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”	 เครื่องคั่วพริกกึ่งอัตโนมัติโดยใช้ฮีตเตอร์อินฟาเรดเซรามิกก์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	 พนมสารคาม	 ชุดอุปกรณ์แยกคราบน�้ามันออกจากวัสดุดูดซับ
	 	 “พนมอดุลวิทยา”	 และกรองคราบน�้ามันด้วยดินเหนียว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	 เมืองคง	 	 เครื่องหว่านข้าวรักษ์โลก
รางวัลชมเชย	 สูงเนิน	 	 ตู้ฟักไข่

 ล�าดับ  ชื่อโรงเรียน  ชื่อโครงงาน

รางวัลชนะเลิศ	 อุดรพิทยานุกูล	 	ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวในภาคตะวันออก
	 	 	 	 เฉียงเหนือ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	 อุดรพิทยานุกูล	 	การพัฒนาวิธีการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อเป็นแนวทางเลือก
	 	 	 	 ให้กับเกษตรกร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	 พนมสารคาม	 	 กระถางเพาะต้นกล้ามะละกอจากใบไม้ป้องกันหอยทาก
	 	 “พนมอดุลวิทยา”	 เข้าท�าลาย
รางวัลชมเชย	 หนองบัวระเหววิทยาคาร	 เครื่องตัดท่อนพันธุ์มันส�าปะหลัง

ผลการแข่งขัน
ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 ล�าดับ  ชื่อโรงเรียน  ชื่อโครงงาน

รางวัลชนะเลิศ	 อนุกูลนารี		 การผลิตแผ่นลอกลายพิมพ์นิ้วมือจากธรรมชาติส�าหรับ
	 	 	 	 ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	 พนมสารคาม		 วัสดุธรรมชาติผสมนาโนซิงค์ออกไซด์ส�าหรับ
	 	 “พนมอดุลวิทยา”	 เพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ผักหวานป่า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	 นาโพธิ์พิทยาคม	 	การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากใยกล้วยผสมน�้ายางธรรมชาติ	
	 	 	 	 และใช้สารแทนนินจากเปลือกสะเดายับยั้งการเจริญเติบโต
	 	 	 	 ของเชื้อรา	เพื่อการขนส่งผัก/ผลไม้
รางวัลชมเชย	 ล�าปลายมาศ	 	การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและทางฟิสิกส์ของสารเมือก		
	 	 	 	 จากพืชสกุลกะทังกับประโยชน์ในการทอผ้าไหม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประเภทโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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การแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการ

	 โครงการบริการค่ายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม	 ได้จัดโครงการการแข่งขัน
ตอบปัญหาด้านวิชาการ	 ระหว่างวันท่ีวันที่	 15-16	 มกราคม	 2562	 ณ	 อาคาร																	
สุรพัฒน์	2	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	จังหวัดนครราชสีมา	ให้แก่นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา	 มัธยมศึกษา	 และบุคคลท่ัวไปในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ																		
โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิให้นกัเรยีน	ได้มโีอกาสแสดงศักยภาพด้านวทิยาศาสตร์	
ศิลปวัฒนธรรม	 การเกษตร	 และได้รับประสบการณ์จากการอ่านทบทวน	 ได้ฝึกฝน
ทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อน�าไปใช้ในการตอบโจทย์หรือในการ								
แก้ไขปัญหา	 นับตั้งแต่การสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	 ทักษะความจ�าไหวพริบ	 ซ่ึงการ	
จัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันแบ่งออกเป็น	 4	 ระดับคือ	 ประถมศึกษา									
ตอนปลาย	มัธยมศึกษาตอนต้น	มัธยมศึกษาตอนปลาย	และบุคคลทั่วไป	อายุ	19	ปี
ขึ้นไป	 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์	 ไม่รวมคณิตศาสตร	์
เทคโนโลยี	 สิ่งแวดล้อม	 ศิลปวัฒนธรรม	 และการเกษตร	 มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรม	จ�านวน	200	ทีม			
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ผลการแข่งขัน
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ล�าดับ		 รางวัล	 	 ชื่อ	-	สกุล	 	 โรงเรียน
	 1		 รางวัลชนะเลิศ	 เด็กชายอีธาน	ปราศกระโทก	 บ้านทุ่งแขวน
	 	 	 	 เด็กชายฉัตรมงคล	ชุมกระโทก	
	 2	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	 เด็กชายภูรินท์	จันภูงา	 รุ่งอรุณวิทยา
	 	 	 	 เด็กหญิงณัฏฐิกา	ทองจินดา	
	 3	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	 เด็กหญิงอารีญา	แก้วฤทธิ์	 สวนหม่อน
	 	 	 	 เด็กหญิงเจนภัทร	อยู่หมื่นไวย	
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
	ล�าดับ		 รางวัล	 	 ชื่อ	-	สกุล	 	 โรงเรียน
	 1	 รางวัลชนะเลิศ	 นางสาวพชรพรรณ	ศิริมาลา	 วิทยาศาสตร์
	 	 	 	 นางสาวนรินทิพย์	แพทย์เพียร	 จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย
	 2	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	 เด็กชายณัฐกิตติ์	ธรรมโสภารัตน์	 มารีย์วิทยา
	 	 	 	 เด็กชายสิริรัชฎา	เขียวสนาม	
	 3	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	 นายวชิรวิทย์	มาตะพัตดิ์	 วิทยาศาสตร์
	 	 	 	 เด็กชายจิรัฏฐ์	อินทร์จันทร์	 จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
	ล�าดับ		 รางวัล	 	 ชื่อ	-	สกุล	 	 โรงเรียน
	 1	 รางวัลชนะเลิศ	 นางสาวฐิติวรดา	มีสันเทียะ	 บุญวัฒนา
	 	 	 	 นางสาวฉศิรธา	ฉอสันเทียะ	
	 2	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	 นางสาวปิยรัตน์	น้อยเจริญ	 อุบลรัตนราชกัญญา
	 	 	 	 นางสาวสุรดา	พัฒนศาสตร์	 ราชวิทยาลัยนครราชสีมา
	 3	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	 นางสาวณัฐิดา	มณีรุ่ง	 อุบลรัตนราชกัญญา
	 	 	 	 นางสาวอุษณีย์	ใช้ฮวดเจริญ	 ราชวิทยาลัยนครราชสีมา
ระดับบุคคลทั่วไป
	ล�าดับ		 รางวัล	 	 ชื่อ	-	สกุล	 	 โรงเรียน
	 1	 รางวัลชนะเลิศ	 นายสรัช	ลิ่วศิริรัตน์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
	 	 	 	 นางสาวปิยาพัชร	สิทธิศักดิ์	
	 2	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	 นายจารุวัฒน์	ภูนะยา	 สุรวิทยาคาร
	 	 	 	 นางสาวไลลา	อุดมทวีพร	
	 3	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	 นายธนวันต์	ปัญญาเฟื่อง	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
	 	 	 	 นายนพสิทธิ์	ลิ้มประสิทธิ์ชน	
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
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โครงการสนับสนุนการใช้ประโยชน์อุทยานการเรียนรู้สิรินธรเพื่อท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมและอารยธรรมขอม

โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

โครงการส่งเสริมความสามารถในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อพ.สธ.
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 อุทยานการการเรียนรู้สิรินธร	 เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย	ที่แสดง
ให้เห็นถึงการบูรณากาในการสร้างสรรค์ภูมิรู้	 ภูมิธรรม	 ภูมิปัญญา	 เพื่อให้นักเรียน	
นิสิต	 นักศึกษา	 เยาวชนและประชาชนทั่วไป	 ได้ศึกษาหาความรู้ภายนอกห้องเรียน	
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย		
(University	Social	Responsibility,	USR)	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งศึกษา
และถ่ายทอดองค์ความรู ้เกี่ยวกับวินัยจราจร	 พรรณไม้	 แมลงและสิ่งแวดล้อม	
ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน	 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลต้นแบบ	 เกษตรอินทรีย์	 รวมถึง								
พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 9	 ทั้งน้ี	 เพื่อเป็นแหล่ง									
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และเป็นแหล่งเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมเน้นการปลูกฝัง																					
และสร้างจิตส�านึก	 จึงได้มีการน�าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาม	ี						
ส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนการใช้ประโยชน์สูงสุด	 ท�าให้อุทยานการเรียนรู	้
สิรินธร	“เป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้”	ในลักษณะ	Interactive	Science	Museum	
แสดงองค์ความรู้ท้องถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้านที่อธิบายด้าน	 STI	 เพ่ือเด็ก	 นักเรียน	
นักศึกษา	เยาวชน	ประชาชนทั่วไป	เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาตนเอง	โดยมุ่งหวังว่า
จะสามารถกระตุ้นและส่งเสริม	 ให้เป็นทางเลือกใหม่ของการเรียนรู้ที่เน้นความ												
ทันสมัย	และมีความเป็นสากล
	 ผลการด�าเนินงานโครงการประจ�าปีงบประมาณ	 2562	 (ไตรมาส	 1	 -	 4)													
มีผู้เข้าใช้บริการดังต่อไปนี้
	 1.	 จ�านวนหน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น	287	หน่วยงาน	ดังนี้
	 	 -	 ไตรมาส	1	จ�านวน	29	หน่วยงาน
	 	 -	 ไตรมาส	2	จ�านวน	148	หน่วยงาน
	 	 -	 ไตรมาส	3	จ�านวน	17	หน่วยงาน
	 	 -	 ไตรมาส	4	จ�านวน	93	หน่วยงาน
	 2.	 จ�านวนผู้เข้าเยี่ยมชม	รวมทั้งสิ้น	174,920	คน
	 	 -	 ไตรมาส	1	จ�านวน	84,866	คน
	 	 -	 ไตรมาส	2	จ�านวน	31,494	คน
	 	 -	 ไตรมาส	3	จ�านวน	7,798	คน
	 	 -	 ไตรมาส	4	จ�านวน	50,762	คน
	 3.	 ระดับความพึงพอใจ	:	4.95

โครงการสนับสนุนการใช้ประโยชน์
อุทยานการเรียนรู้สิรินธรเพื่อท้องถิ่น
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	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	โดยโครงการบริการแหล่งเรียนรู้	(อุทยานการเรียน
รู้สิรินธร)	 ส�านักงานผู้อ�านวยการเทคโนธานี	 เทคโนธานี	 ได้สนับสนุนให้	 NE	 Cultural		
Museum	มีภารกิจในการสร้างระบบเครือข่ายกับหน่วยงาน	สถานที่	พิพิธภัณฑ์ทั้งภาครัฐ
และเอกชนเพือ่ร่วมกนัอนรุกัษ์	จดัแสดงและสร้างความตระหนกั	ในอตัลกัษณ์ของความเป็น
ภูมิภาควัฒนธรรม	ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่ส�าคัญ	สามารถดึงดูดให้
กลุ ่มคนต่างถิ่นเดินทางมาเยือนเพื่อสัมผัสและชื่นชมกับส่ิงที่ไม่มีในท้องถิ่นของตน																		
จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมของคนท้องถ่ินกับการท่องเท่ียวมีความสัมพันธ์และเกื้อหนุนซึ่งกัน
และกัน	การท่องเที่ยวได้ใช้วัฒนธรรมของท้องถิ่นเป็นทรัพยากรในการด�าเนินการ	ในขณะ
ทีชุ่มชนท้องถิน่ผูเ้ป็นเจ้าของวฒันธรรมกไ็ด้ประโยชน์	จากการท่องเทีย่วในด้านของการสร้าง
รายได้	การจ้างงานน�ามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ	และสังคม	ซึ่งวัฒนธรรม	หมายถึงวิถีชีวิต
ของมนุษย์ในสังคม	กลุ่มชาติพันธุ์ใด	ชาติพันธุ์หนึ่ง	ที่ประกอบด้วยความรู้	ความเชื่อ	ศิลปะ	
วฒันธรรม	กฎหมาย	ประเพณ	ีพธีิกรรม	วทิยาการและทกุสิง่ทกุอย่างท่ีคดิค้นท�าขึน้ในสงัคม
นั้น	 ๆ	 วัฒนธรรมท่ีน�ามาใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยวนั้นเป็นวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุหรือ													
มีลักษณะที่เป็นรูปธรรมที่จะน�ามาพัฒนาให้เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวน้ัน	 ได้แก	่										
แหล่งท่องเที่ยวโบราณวัตถุสถาน	 แหล่งประวัติศาสตร์	 ศาสนะสถาน	 งานศิลปกรรม	
สถาปัตยกรรม	นาฏศลิป์	และการละเล่นพืน้บ้าน	เทศการประเพณ	ีงานศลิปหตักรรมสนิค้า
ท้องถิ่น	 ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่และอัธยาศัยของคนไทย	 ส่ิงเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่เป็น
เรื่องที่ควรส่งเสริมศักยภาพธุรกิจการท่องเท่ียวในเชิงวัฒนธรรม	 เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรรมการท่องเที่ยว

โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว
ประเพณีวัฒนธรรมและอารยธรรมขอม
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ผลการด�าเนินงานโครงการประจ�าปีงบประมาณ 2562	ดังต่อไปนี้
	 1.	 จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก															
พระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เมื่อวันที่	2	
พฤษภาคม	 ๒๕๖๒	 มีจ�านวนเครือข่ายชุมชน	 9	 เครือข่าย	 และผู้เข้าร่วม
กิจกรรม	191	คน	ได้แก่
	 	 -	 เครือข่าย	C-อพ.สธ.	ภาคเหนือตอนบน
	 	 -	 เครือข่าย	C-อพ.สธ.	ภาคเหนือตอนล่าง
	 	 -	 เครือข่าย	C-อพ.สธ.	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
	 	 -	 เครือข่าย	C-อพ.สธ.	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
	 	 -	 เครือข่าย	C-อพ.สธ.	ภาคกลางตอนบน
	 	 -	 เครือข่าย	C-อพ.สธ.	ภาคกลางตอนล่าง
	 	 -	 เครือข่าย	C-อพ.สธ.	ภาคตะวันออก
	 	 -	 เครือข่าย	C-อพ.สธ.	ภาคใต้ตอนบน
	 	 -	 เครือข่าย	C-อพ.สธ.	ภาคใต้ตอนล่าง
	 2.	 จ�านวนผูป้ระกอบการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิศกัยภาพการท่องเทีย่ว
ประเพณีวัฒนธรรมและอารยธรรมขอม	ทั้งสิ้น	54	คน	ได้แก่
	 	 -	 กิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายประสานงานเพื่อสนับสนุนการ
	 	 	 ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสายอารยธรรมขอม	เมื่อวันที่	12		
	 	 	 กุมภาพันธ์	2562	จ�านวน	8	คน
	 	 -	 กิจกรรมสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอารยธรรม	
	 	 	 ให้มคีวามหลากหลายและสร้างสมดลุเชงิฤดกูาลการท่องเทีย่ว	
	 	 	 ระหว่างวันที่	2-3	เมษายน	2562	จ�านวน	5	คน
	 	 -	 กิจกรรมพัฒนาทักษะองค์ความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยว
	 	 	 วัฒนธรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่น	เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน
	 	 	 อย่างยั่งยืน	เมื่อวันที่	12	กุมภาพันธ์	2562	จ�านวน	12	คน
	 	 -	 กิจกรรมสร้างการรับรู้ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรม
	 	 	 ท้องถิ่นเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม	ระหว่างวันที่	
	 	 	 2-3	กุมภาพันธ์	2562	จ�านวน	29	คน
ระดับความพึงพอใจ : 4.85
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	 การทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นภารกิจหลักส�าคัญประการหน่ึงของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 มหาวิทยาลัยจึงให้ความส�าคัญในการส่งเสริมและ					
เผยแพร่ศลิปะและวฒันธรรมของท้องถิน่และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	เพือ่ให้ชมุชน
และท้องถิ่นได้รับความรู ้และตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมและ
ภูมปัิญญาท้องถิน่เพ่ิมขึน้	โดยสร้างเครอืข่ายด้านศลิปะและวฒันธรรมและภมูปัิญญา
ท้องถิ่น	 และส่งเสริมการน�าความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเผยแพร่สู ่ท้องถิ่น											
อย่างต่อเนื่องและหลากหลายทั้งในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรและประชาชนท่ัวไป	
เช่น	การฝึกสอนทกัษะดนตรแีละนาฏศลิป์	การแสดงผลงานด้านศลิปะและวฒันธรรม
ของนักศึกษา	 การร่วมกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับชุมชน	 การเผยแพร	่									
องค์ความรู ้ทางวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่าน															
ห้องไทยศึกษานิทัศน์และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ	 รวมถึงการศึกษาวิจัย										
ทางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อการเผยแพร	่												
และเพื่อการเรียนรู้	โดยได้จัดรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน
 ผลการด�าเนินงานโครงการประจ�าปีงบประมาณ 2562 ดังต่อไปนี้
	 1.	 จ�านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม	รวมทั้งสิ้น	3,000	คน	ได้แก่
	 	 -	 กิจกรรมตามรอยเชิงวัฒนธรรมวิถีภูมิปัญญาอารยธรรมท้องถิ่น
	 	 	 เมื่อวันที่	17	พฤศจิกายน	2561	จ�านวน	500	คน
	 	 -	 กิจกรรมความหลากหลายทางวัฒนธรรม	กิน	เป็น	อยู่	คือ	ภูมิปัญญา
	 	 	 ท้องถิ่น	เมื่อวันที่	22	พฤศจิกายน	2561	จ�านวน	2,000	คน
	 	 -	 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับพืชภูมิปัญญาพื้นบ้าน	เมื่อวันที่	
	 	 	 24	ธันวาคม	2561	จ�านวน	50	คน
	 	 -	 กิจกรรมร้อยศิลป์ถิ่นวัฒนธรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลต้นแบบ	
	 	 	 ระหว่างวันที่	13-20	มกราคม	2562	จ�านวน	450	คน
	 2.	 ระดับความพึงพอใจ	:	4.80

โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
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	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 โดยโครงการบริการแหล่งเรียนรู้	 (อุทยาน						
การเรียนรู้สิรินธร)	ส�านักงานผู้อ�านวยการเทคโนธานี	เทคโนธานี	ได้รับมอบหมายให้
เป็นสถาบันเครือข่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น	 โดยมี
สถาบนัอดุมศกึษาเป็นพีเ่ลีย้ง	มหีน้าท่ีเป็นพีเ่ลีย้งให้แก่สถานศกึษาในท้องถิน่	โดยการ
ส่งเสรมิและสนบัสนนุคณุภาพการศกึษาของเยาวชน	เพือ่ส่งเสรมินโยบายของรฐับาล
ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นมีความต่อเนื่องและยั่งยืน	 ในการบูรณาการ
การขับเคลื่อนองค์ความรู้และวิชาการไปสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียน	 อันจะเป็นการ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน									
สร้างความเข้มแข็งให้กับการศึกษา	 โดยมีแนวการพัฒนาครูผู ้สอนให้สามารถ														
บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านสะเต็มศึกษา	(STEM	Education)	ด้านการจัดท�าสื่อ
ดิจิทัลและนวัตกรรมทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยี	 ด้านภาษาอังกฤษ	 และด้านการ
ลดเวลาเรยีนเพิม่เวลาเรยีนรูก้จิรรมพฒันาคณุธรรมและจรยิธรรมในการเป็นพลเมอืง
ที่ดีของสังคมไทย	 โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
 ผลการด�าเนินงานโครงการประจ�าปีงบประมาณ 2562	ดังต่อไปนี้
	 ด�าเนินการจัด	“โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น	โดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง”ระหว่างวันที่	13-30	สิงหาคม	2562
	 1.	 จ�านวนโรงเรียนเครือข่าย	17	โรงเรียน
	 	 -	 โรงเรียนจักราชวิทยา
	 	 -	 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
	 	 -	 โรงเรียนบ้านไชยมงคล	(สืบสินวิทยา)
	 	 -	 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ	2
	 	 -	 โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า
	 	 -	 โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน
	 	 -	 โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
	 	 -	 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี

	 	 -	 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
	 	 -	 โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว
	 	 -	 โรงเรียนบ้านหนองบัว	(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์)
	 	 -	 โรงเรียนสามัคคีรถไฟ
	 	 -	 โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี
	 	 -	 โรงเรียนบ้านพะไล
	 	 -	 โรงเรียนบ้านจอหอ
	 	 -	 โรงเรียนทหารอากาศบ�ารุง
	 	 -	 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์	(โรงเรียนเพิ่มเติม)
	 2.	 จ�านวนครู	116	คน
	 3.	 จ�านวนนักเรียน	1,372	คน
	 4.	 ระดับความพึงพอใจ	:	4.80

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษา
เป็นพี่เลี้ยง 
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กจิกรรม	“การอบรมการเสรมิภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอนแนวสะเต็มศึกษา	 (STEM	
Education)”	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในท้องถิ่น	 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง		
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	เมื่อวันอังคารที่	
13	 สิงหาคม	 2562	ณ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย	ี						
สุรนารี	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมที่ด�าเนินการพัฒนา
	 1.	 การอบรมการเสริมภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนแนว														
สะเต็มศึกษา	(STEM	Education)

	 2.	 การอบรมการออกแบบสื่อการเรียนรู้อินโฟกราฟิกเชิงสร้างสรรค	์												
ด้วย	Microsoft	Powerpoint

	 โรงเรียน	 จ�านวนครูที่เข้าอบรม	(คน)
โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน	จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์		 1	
โรงเรียนบ้านพะไล		 1	
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม		 1	
โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี		 1	
โรงเรียนจักราชวิทยา		 1	
โรงเรียนหนองกราดวัฒนา		 1	 	
โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์	 1	 	
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ	2		 1	 	 	
โรงเรียนบ้านชัยมงคล	(สืบสินวิทยา)		 1	 	
โรงเรียนสามัคคีรถไฟ	 1	
โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี		 1	 	
โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม		 1	 	
โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า		 1	

	 โรงเรียน	 จ�านวนครูที่เข้าอบรม	(คน)	
โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน	จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์		 1	 	
โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี		 1	 	
โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม		 1	 	
โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์	 1
โรงเรียนจักราชวิทยา		 1	
โรงเรียนบ้านชัยมงคล	(สืบสินวิทยา)		 1	 	
โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี		 1	 	
โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า		 1	 	
โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์			 2	 	
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กิจกรรม	“การอบรมการออกแบบสื่อการเรียนรู้อินโฟ
กราฟิกเชิงสร้างสรรค์ด้วย	Microsoft	 Powerpoint”	
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น	 โดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง	 ประจ�าปีงบประมาณ		
พ.ศ.	 2562	 เมื่อวันเสาร ์ ท่ี	 17	 สิงหาคม	 2562																								
ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	อ�าเภอเมือง	จังหวัด
นครราชสีมา
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กจิกรรม	ลดเวลาเรยีน	เพิม่เวลารู	้กจิกรรมพฒันาคุณธรรมและจรยิธรรม	
ในการเป็นพลเมืองทีด่	ี	ของสงัคมไทย	(นกัเรยีน)	โครงการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาในท้องถ่ิน	 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เล้ียง	 ประจ�า
ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 เม่ือวันศุกร์ท่ี	 30	 สิงหาคม	 2562	 ณ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครราชสีมา	 โดยมี
โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	17	โรงเรียน	

	 3.	 กิจกรรมการลดเวลาเรียน	 เพ่ิมเวลารู้กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย	(นักเรียน)

	 โรงเรียน	 																					จ�านวน	(คน)

	 	 ครู	 นักเรียน

โรงเรียนจักราชวิทยา	 4		 101

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา			 2		 12

โรงเรียนบ้านไชยมงคล	(สืบสินวิทยา)		 5		 66

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ	2		 2		 34

โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า		 2		 24

โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน		 4		 100

โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์		 5		 95

โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี		 9		 131

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม		 8			 84	

โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว		 4			 41

โรงเรียนบ้านหนองบัว	(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์)		 7		 29

โรงเรียนสามัคคีรถไฟ	 5		 68

โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี		 11		 214

โรงเรียนบ้านพะไล		 4		 21

โรงเรียนบ้านจอหอ		 12		 242

โรงเรียนทหารอากาศบ�ารุง		 5		 84

โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์		 4		 26

 รวมทั้งสิ้น 116 1,342
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	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส�าคัญในเรื่อง
ของสภาวะความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะ										
ทวีความรุนแรง	 จึงได้มอบหมายภารกิจให้โครงการบริการแหล่งเรียนรู้ทางชีวภาพ	
(อพ.สธ.คลองไผ่)	ส�านักงานผู้อ�านวยการเทคโนธานี	เทคโนธานี	ศึกษาผลกระทบต่อ
การด�าเนินชีวิตของมนุษย์	 ทั้งทางด้านสาเหตุหลักเกิดจากการกระท�าของมนุษย	์								
อนัเป็นผลสบืเนือ่งมาจากการเพิม่ขึน้ของจ�านวนประชากร	ท�าให้มกีารน�าทรพัยากร	
ธรรมชาติ	 มาใช้สนองความต้องการในการด�ารงชีวิตมากยิ่งขึ้น	 ด้านปริมาณและ
คุณภาพ	 ซึ่งบางครั้งเกินความจ�าเป็นจนท�าให้ระบบนิเวศต่าง	 ๆ	 เสียสมดุล											
ทรัพยากรธรรมชาติบางอย่างเสื่อมโทรม	 ร่อยหรอหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงจน												
ไม่สามารถเอื้อประโยชน์ได้เช่นเดิม	 จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีการ								
หรอืมาตรการในการน�าทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมมาใช้พัฒนาคณุภาพชวีติ
ของมนุษย์อย่างเหมาะสมและมีเหตุผลเพียงพอ	 เพื่อให้มีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี	
โดยไม่ท�าให้ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมนัน้ด้อยประสิทธภิาพลง	หรอืกระทบ
กระเทือนต่อคนรุ่นหลัง	 อีกทั้งยังมีความพร้อมในด้านพื้นที่และองค์ความรู้ด้าน
วิชาการ	จึงมุ่งเน้นในการเป็นแหล่งเรียนรู้และการบริการวิชาการด้านพฤกษศาสตร์
แก่นักเรียน	นักศึกษา	และประชาชนทั่วไป	เพื่อส่งเสริมให้เกิดจิตส�านึกการอนุรักษ์	
หวงแหน	 และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขต								
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่างของประเทศไทย	จงึได้มกีารจดักจิกรรมเชงิบรกิาร
วชิาการภายใต้กรอบการเรยีนรู	้กรอบการสร้างจติส�านกึ	และกรอบการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรมพืช																			
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี											
เพือ่เป็นการสานต่อพระราชปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิล
อดุลยเดช	และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

1	 การบริหารจัดการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช	คลองไผ่	 	
	 1.1	 ค่าเงินเดือนพนักงาน	ค่าจ้างและสวัสดิการ
	 	 -		 พนักงานรายเดือน	จ�านวน	16	คน
	 	 -		 ลูกจ้างรายวัน	จ�านวน	27	คน
  7,000,000.00 บาท	 	 	 	 	
	 1.2	 ค่าสาธารณูปโภค	1,950,697.17	บาท	 	
2	 กิจกรรมอบรมการใช้ประโยชน์จาก
	 ฐานทรัพยากรท้องถิ่น	397,199.54	บาท	 	
3	 กิจกรรมอบรมผู้น�าชุมชนด้านการจัดการ
	 ฐานทรัพยากรท้องถิ่น	399,408.73	บาท	
4	 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	398,522.29	บาท	 	
5	 กิจกรรมอบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	
 395,608.15	บาท	 	
6	 กิจกรรมให้บริการวิชาการด้านพฤกษศาสตร์	
 396,068.11	บาท

งบประมาณ
รายจ่าย

10,937,503.99
บาท
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ผลการด�าเนินงานโครงการ : จ�านวนผู้ที่เข้ารับการบริการ		3,718		คน
	 1	 กจิกรรมอบรมการใช้ประโยชน์จากฐานทรพัยากรท้องถ่ิน	จดัอบรม
การใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรท้องถิ่น	จ�านวน	607	คน
	 2	 กิจกรรมอบรมผู้น�าชุมชนด้านการจัดการฐานทรัพยากรท้องถิ่น					
จัดอบรมผู้น�าชุมชนด้านการจัดการฐานทรัพยากรท้องถิ่น	จ�านวน	722	คน
	 3	 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	 จัดค่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ														
จ�านวน	689	คน
	 4	 กิจกรรมอบรมสวนพฤกษศาสตร ์โรงเรียน	 จัดอบรมสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนเรียน	จ�านวน	659	คน
	 5	 กจิกรรมให้บรกิารวชิาการด้านพฤกษศาสตร์ให้บรกิารวชิาการด้าน
พฤกษศาสตร์	จ�านวน	1,041	คน
ระดับความพึงพอใจ : 	 ระดับ	4	
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ท�าเนียบผู้บริหาร
EXECUTIVES
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คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี

ผู้บริหารและบุคลากร
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คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

รศ.	ดร.วีระพงษ์	แพสุวรรณ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผศ.	ดร.วีรชัย		อาจหาญ
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ

ผศ.	ดร.ประวิตร	นิลสุวรรณากุล	
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	

ดร.	เจนกฤษณ์	คณาธารณา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายไพสิทธิ์	ปิติทรงสวัสดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสุบงกช	วงศ์วิชยาภรณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางศิวาพร		วงศ์วิวัฒน์ไชย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธาน

รองประธาน
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คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณบดี
ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.	ดร.วรวัฒน์		มีวาสนา

คณบดี
ส�านักวิชาแพทยศาสตร์

ผศ.	ดร.รวมพร	คงก�าเนิด ผศ.ทพญ.	ดร.ยุพิน	ส่งไพศาลอ.	ดร.ชลาลัย	หาญเจนลักษณ์

อ.	ดร.สาโรช		รุจิรวรรธน์

ผู้อ�านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.	ดร.อาทิตย์		คูณศรีสุข

ผศ.	ดร.ปภากร		พิทยชวาล

ผศ.	ดร.อรรถพล		มณีแดง

ผศ.	ดร.สารัมภ์		บุญมี

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี

รศ.ร.อ.	ดร.กนต์ธร		ช�านิประศาสน์

รศ.	ดร.อนันต์		ทองระอา

คณบดี
ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

รศ.	ดร.วีรพงษ์		พลนิกรกิจ

คณบดี
ส�านักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ศ.	ดร.หนึ่ง		เตียอ�ารุง

คณบดี
ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์

ศ.	นพ.สุกิจ		พันธุ์พิมานมาศ

คณบดี
ส�านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

คณบดี
ส�านกัวชิาพยาบาลศาสตร์

คณบดี
ส�านักวิชาทันตแพทยศาสตร์

ผู้อ�านวยการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

อ.	ดร.ขรรค์ชัย		โกศลทองกี่

ผู้อ�านวยการ
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

การศึกษา

รศ.	ดร.พีระพงษ์	อุฑารสกุล

ผู้อ�านวยการ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ผู้อ�านวยการเทคโนธานี

รองผู้อ�านวยการเทคโนธานี
ฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรม

รองผู้อ�านวยการเทคโนธานี
ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์
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ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร  พิทยชวาล
ผู้อ�านวยการเทคโนธานี
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล  มณีแดง
รองผู้อ�านวยการเทคโนธานีฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรม
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารัมภ์  บุญมี
รองผู้อ�านวยการเทคโนธานีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์



TECHNOPOLIS   2019 Annual Report

203   

ส�านักงานผู้อ�านวยการเทคโนธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัชญา  อายะวรรณา 

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการเทคโนธานี
ฝ่ายส�านักงานผู้อ�านวยการเทคโนธานี

อุเทน  เผื่อนทอง

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารัมภ์  บุญมี

หัวหน้าโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์	
(วมว.)

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  ศรีแก้ว

หัวหน้าโครงการ	Young	Scientist
Competition	(YSC)

ปณิตา  กะสินรัมย์

หัวหน้าหน่วยบริหารงานกลาง

จิระวดี  รัตนากร

หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี

สุภาวดี  สารางค�า

หัวหน้าหน่วยยุทธศาสตร์
แผนและงบประมาณ

ปาริชาติ  ฝอยทอง

หัวหน้าหน่วยพัสดุ

ณัฐพงษ์  วิสูตรศักดิ์

หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการพื้นที่
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เอกชัย		บุญรสศักดิ์
วนิดา		ค้างกลาง
ป.ไกรแก้ว		นพรัตน์
ณัฎฐ์พิชย์		ตัณฑวรรธนะ
ปัทมา		บุญทิพย์
วิชชุดา		อุยดอน	
เฉลิมพร		เบ็ญจคุ้ม
สุพัตรา		รมกระโทก
นราธิป		อยู่ส�าแดงกิจ
พรทิพย์		โสภาคะยัง
มาลี		ตั้งสถิตย์กุลชัย
อาณาจักร		พลตระกรรม
อรอุมา		บุญอาจ
วราภรณ์		วิริยะไชยวงศ์

ชธัญ		ณัฐธัญญกุล
ปวีณา		สังประกุล
พิษณุ		ญาติโสม
สุภาณี		เกษมสุข
ธนพรรณ		เยื่องเสือ
รัตน์จิรัชญา		ทองศุภวัฒน์
ตุลชัย		ทิพเวช
อธิยา		เพ็ชร์ณรงค์
วชิราภรณ์		พรมเสนา
สุชาวดี		เมืองกลาง
วรพงษ์		ราชดา
พิภัช		ลัดนอก
ธนัฐภรณ์		บุญโชติ
พชร		สายยนต์

ณรงค์ฤทธิ์		คงวีระวัฒน์
กนกวรรณ		บุญเครือบ
วธุกานต์		บุญยนิตย์
เอลิยา		พงศ์พีรภัทร
เพ็ญนภา		ภู่เกิดชายทะเล
มาลิสา		วงษ์ประกอบ
ปิ่นปินัทธ์		วิริยะนาคินทร์
อชิรญา		ลีวัชรกุล
นฤมล		ดิษฐพลขันธ์
ศศิพรรนิภา		ทศดีกรพัฒน์
บุญลือ		หนูเพียรโพธิ์กลาง
ระพีพรรณ		มนกลาง
เพรชรินทร์		นามประสพ
รัชนีภรณ์		ป้อมไชยา

วิศิษฐิพร		สุขสมบัติ
รัตติพล		พูดเพราะ
พรประภา		กองมะเริง
อรทัย		ก้อนเครือ
ชลธร		โพธิ์แก้ว
วรีรัตน์		เกียรติสม
นิพนธ์		ศิรพงษ์กุลพจน์
ปกรณ์		พูนกลาง
ปิยะบุตร		กาญจน์อร่ามกุล
บุญพริ้ง		ผลมาก
เอี่ยม		หึกขุนทด
สมพร		แก้วโสม
ณัฐสุดา		ศรีสารคาม
จิรายุ		สังสีแก้ว

อุไรรัตน์  กาญจนขุนดี

หัวหน้าโครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ทางชีวภาพ	

(อพ.สธ.)

เหิรพักตร  อุดมชัยพันธ์

หัวหน้าหน่วยบริการแหล่งเรียนรู้

ระพีพร  ศรีภักดี

หัวหน้าหน่วยบริการ
ค่ายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

วราภรณ์  วิริยะไชยวงศ์

หัวหน้าหน่วยประสานงาน
จัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

(จ.นครราชสีมา)

วัชร  มนต์คลัง

หัวหน้าโครงการบริการ
แหล่งเรียนรู้ทางชีวภาพ

(อพ.สธ.)

เจ้าหน้าที่ ส�านักงานผู้อ�านวยการเทคโนธานี 

สุกัญญา		กองจันทร์
ภาณุพงศ์		ศรีมงคล
ปิยะมาศ		ปานทอง
ศรัณย์		ขันติประเสริฐ
สุวรรณ		สุขเจริญ
อนันต์		มีจันทึก
ศุภรัตน์		กลิ่นบุหงา
ธยานี		ซอมขุนทด
ราตรี		คมสูงเนิน
ศิริวรรณ		ปัญจิต
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รติกร		สุนทรธนาวัฒน์
กรทิพย์		โชติชุ่ม
พรทิวา		ลาปะ
สิริกร		พนารินทร์
สุวารี		สุริยนต์

ส�านักงานบ่มเพาะนวัตกรรม

อาจารย์ ดร.วรรณภา  น่าบูรณะ

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการเทคโนธานี
ฝ่ายบ่มเพาะนวัตกรรม

นิรมล ชาพล 

หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม

อิสระภาพ  ภาษาดี

หัวหน้าหน่วยนวัตกรรมเพื่อสังคม	
(Center	of	Social	Innovation)

เจ้าหน้าที่ ส�านักงานบ่มเพาะนวัตกรรม
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กาญจนา		ข้าวเบา
สมบูรณ์		นกพรมพะเนา	
สุจิตรา		จอกกระโทก		
อธิศ		อัครปรีดี
เมธาวิณี		มิตรสมหวัง
ธิดาวดี		ว่องทรงเจริญ
นิศาชล		สิริมงคลกาล
อาทิ		นครเรียบ

ส�านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อรรถพล  มณีแดง

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการเทคโนธานี
ฝ่ายส�านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์

และนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์
ดร.อภิชาติ  บุญทาวัน

หัวหน้าโครงการจัดตั้งและด�าเนินการ
เมืองนวัตกรรมอาหาร

	(Food	Innopolis)	ส่วนขยาย

ศรัญญา  ทองอุ่น

หัวหน้าหน่วยประสาน
ความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม

กิตติยาภรณ์  รองเมือง

หัวหน้าหน่วยน�าร่องนวัตกรรม

เนรัญชลา  ชุปวา

หัวหน้าหน่วยบริการ
ห้องปฏิบัติการแลโรงงานต้นแบบ

อัจฉรา		ค�าก้อน
ณัฐมน		หนูพงษ์
จักรกฤษณ์		ธนะมณีวุฒิ
สุพิชชา		ไทยมะณี
เจนจิรา		จืดสูงเนิน
ธัญญรัตน์		อุณารักษ์
ประภาพร		คงดี
สุธิดา		ค�าสิงห์ประภา

จินต์จุฑา		จิตรีศัพท์
วิภาดา		ศรีอุทธา
ศิวพร		ขจัดภัย
วิทวัส		เถาจ�าปา
จริยา		ธาตุบุรมย์
เบญจวรรณ		วานมนตรี
มณีรัตน์		ทุมพงษ์
ขจรเดช		ลาบุตร

นาฎนภางค์		พามขุนทด
กนกวรรณ		เจริญสุข
ยศรวี		ชาจันทึก
ภักดิ์วราณัณ		วุฒิภัทรสันกลาง
คมเดช		ธูปกิ่ง
เกรียงไกร		ชวนานุกูล
ปาริชาติ		แจ่มวรรณ์
จณัญญา		บัวทรัพย์

เจ้าหน้าที่ ส�านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
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ส�านักงานบริการ ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

ปิยมาศ		มหาบุญญานนท์
ณัฐนิตย์		ป่วนปาน
วสุธา		ค�ากุ้ม
วริศรา		แจ่มจ�ารัส
พิมลมาศ		วงศ์อัศวนฤมล

อาจารย์ คธา  วาทกิจ

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการเทคโนธานี
ฝ่ายส�านักงานบริการวิชาการ

ปรับแปลง	ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี

หัวหน้าโครงการโปรแกรมสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม	:	ITAP

รองศาสตราจารย์
ดร.วิศิษฐิพร  สุขสมบัติ

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

ล�าดวน  ศรีมาน

หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ
สู่องค์กรชุมชน

อรสา  มนัสสิลา

หัวหน้าหน่วยบริการ
อบรมสัมมนา

ขวัญตา  วงศ์สามารถ

หัวหน้าหน่วยปรับแปลง
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่ ส�านักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ

นริศรา		จริยารักษ์
พิมพ์พิศา		ยิ่งนอก
ชุติกาญจน์		อินทร์เอี่ยม
คัมภีร์			มากงูเหลือม
ณรงค์เดช		ซื่อสกุลรัตน์



เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

208   

แพรวพรรณ		ภูคะมา
กิตติชัย			ชิตตระกูล
บุปผาชาติ		กันสา
ศักดิ์ติญานนท์		คงทอง
 

ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

อาจารย์ ดร.ณิรวัฒน์  ธรรมจักร์

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการเทคโนธานี
ฝ่ายส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ดร.ปีติกมล  คงสมัย

ผู้ช่วยผู้จัดการส�านักงาน

สิริมา  พิณเพียงจันทร์

หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา

เจ้าหน้าที่ ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
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ส�านักงานผู้อ�านวยการเทคโนธาน ี

 หน่วยประสานงานจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ งานประสานงานจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ 0-4422-4819     0-4422-4814

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.นครราชสีมา) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.นครราชสีมา)  

 หน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ 0-4422-4819     0-4422-4814  

 หน่วยยุทธศาสตร์แผนและงบประมาณ งานยุทธศาสตร์และแผน 0-4822-4875 0-4422-4814  

  งานงบประมาณ 0-4822-4875 0-4422-4814  

 หน่วยการเงินและบัญชี งานการเงินและบัญชี 0-4422-4826 0-4422-4814  

 หน่วยพัสดุ งานพัสดุ 0-4422-4812 0-4422-4814  

 หน่วยบริหารงานกลาง งานทรัพยากรมนุษย์ 0-4422-4878 0-4422-4814  

  งานระบบคุณภาพ 0-4422-4878 0-4422-4814  

  งานสารสนเทศ  0-4422-4878 0-4422-4814  

  งานสารบรรณและนิติการ  0-4422-4813 0-4422-4814  

 หน่วยบริหารจัดการพื้นที่ งานบริการอาคารสถานที่  0-4422-4865, 0-4422-4857 0-4422-4814 

 โครงการพิเศษ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.)  0-4422-4837 0-4422-4814  

  โครงการบริการค่ายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม  0-4422-4817 0-4422-4814  

  โครงการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. (ภูมิภาค)  0-4422-4839 0-4422-4814  

  โครงการบริการแหล่งเรียนรู้ (อุทยานการเรียนรู้สิรินธร)    0-4422-4850 0-4422-4814  

  โครงการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรม (อพ.สธ. คลองไผ่)   0-4432-3129 0-4422-4814  

  โครงการบริการแหล่งเรียนรู้ทางชีวภาพ (อพ.สธ. คลองไผ่)    0-4432-3129 0-4422-4814 

ส�านักงานบ่มเพาะนวัตกรรม 

 หน่วยบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม  0-4422-4840, 0-4422-4823 0-4422-4814 

 หน่่วยนวัตกรรมเพื่อสังคม   0-4422-4840, 0-4422-4823 0-4422-4814 

 หน่วยพัฒนาผู้ประกอบการ SME    0-4422-4823 0-4422-4814 

การติดต่อขอรับบริการ

 โทรศัพท์ โทรสาร
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 โทรศัพท์ โทรสาร

ส�านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม   

 หน่วยประสานความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม โครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Co-Research Program) 0-4422-4847 0-4422-4814  

  โครงการยกระดับเทคโนโลยี (IRTC Program) 0-4422-4847, 0-4422-4818 0-4422-4814 

  โครงการ Talent Mobility 0-4422-4847 0-4422-4814  

  โครงการ Research Gap Fund 0-4422-4847 0-4422-4814  

  โครงการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี 0-4422-4947, 044-22-4921 0-4422-4814

  และนวัตกรรม (ITAP)   

  งานบริการที่ปรึกษาไทย 0-4422-4818 0-4422-4814  

 หน่วยห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน บริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน 0-4422-3314 0-4422-4814  

  บริการฐานข้อมูล STDB  0-4422-3314 0-4422-4814  

 หน่วยประสานงานศูนย์ธุรกิจนวัตกรรม โครงการพัฒนาโรงงานต้นแบบ 0-4422-4818 0-4422-4814  

  โครงการจัดตั้งและด�าเนินการเมืองนวัตกรรมอาหาร 0-4422-4818 0-4422-4814 

  โครงการห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมอาหาร  

ส�านักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี    

 หน่่วยบริการวิชาการสู่องค์กรชุมชน งานคลินิกเทคโนโลยี 0-4422-4820 0-4422-4814  

 หน่วยปรับแปลง พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี งานพัฒนาปรับแปลงเทคโนโลยีสู่ภูมิภาค 0-4422-4920 0-4422-4814  

  งานประสานงานโครงการพิเศษ 0-4422-4920 0-4422-4814  

 หน่วยบริการอบรมสัมมนา งานฝึกอบรมวิชาชีพ และเผยแพร่เทคโนโลยี 0-4422-4821, 0-4422-4810 0-4422-4814 

  งานฝึกอบรมภาษา แปลและล่าม 0-4422-4821, 0-4422-4810 0-4422-4814 

ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา      

 หน่วยบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา    0-4422-4825 0-4422-4814  

 หน่่วยบริการด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี 0-4422-4825 0-4422-4814 

     

     

     

การติดต่อขอรับบริการ
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คณะท�างาน รายงานประจ�าปี 2562

คณะท�ำงำน   

 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการเทคโนธานีฝ่ายส�านักงานผู้อ�านวยการเทคโนธานี 

 ผู้ช่วยผู้จัดการส�านักงานทรัพย์สินทางปัญญา 

 หัวหน้าหน่วยบริการอบรมสัมมนา  

 หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการสู่องค์กรชุมชน 

 หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี  

 หัวหน้าโครงการบริการค่ายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 

 หัวหน้าหน่วยปรับแปลง พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 หัวหน้าโครงการบริการแหล่งเรียนรู้  

 หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการพื้นที่  

 หัวหน้าหน่วยบริหารงานกลาง  

 หัวหน้าหน่วยยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ 

หัวหน้าหน่วยประสานงานจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.นครราชสีมา)

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน  

หัวหน้าหน่วยพัสดุ     

หัวหน้าหน่วยประสานงานศูนย์ธุรกิจนวัตกรรม  

หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม   

หัวหน้าหน่วยประสานความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม

หัวหน้าหน่วยนวัตกรรมเพื่อสังคม   

นางสาวสิริมา  พิณเพียงจันทร์         

นางสาวรัตน์จิรัชญา  ทองศุภวัฒน์   

นางสาวป.ไกรแก้ว  นพรัตน์         

นางสาวกาญจนา  ข้าวเบา             

นางสาวสุภาณี  เกษมสุข    

ที่ปรึกษำ  

 ผู้อ�านวยการเทคโนธานี

ประธำน 

 รองผู้อ�านวยการเทคโนธานีฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรม

รองประธำน

 รองผู้อ�านวยการเทคโนธานีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์

คณะท�ำงำนและเลขำนุกำร  

 นายตุลชัย  ทิพเวช  

คณะท�ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 นางสาวอรทัย  ก้อนเครือ                 นายพชร  สายยนต์ 

 นายเอกชัย  บุญรสศักดิ์  นางสาวอชิรญา  ลีวัชรกุล 

 นางสาววิภาดา  ศรีอุทธา  นางสาวพรทิวา  ลาปะ
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1 : หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา

2 : อาคารกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ

3 : อาคารสุรนิทัศน์

4 : กลุ่มอาคารสุรพัฒน์ 4-6

5 : โรงแรม อาคารสุรสัมมนาคาร

6 : อาคารสุรพัฒน์ 2

13 : อาคารบรรณสาร

14 : อาคารเรียนรวม 1

15 : อาคารเรียนรวม 2

16 : ฟาร์มมหาวิทยาลัย

17 : กลุ่มอาคารกิจการนักศึกษา

18 : อาคารกีฬาสุรเริงไชย

ทางเข้า     ประตู 2 (ศรีธงชัย)

ทางเข้า               ประตู 1 (สุรนารี)

ถนนนครราชสีมา-ปักธงชัย

ทางเข้า ประตู 4
(กัลยาณมิตร)

ทางเข้า      ประตู 3 (วิไลศิลา)

ถนนโคกกรวด-กรุงเทพฯ

1

2

3

4

5

6

7

9 10

11

12

16

14

15

17

18

13

8

7 : เมืองจราจรจ�าลอง

8 : อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มทส.

9 : อาคารขนส่ง

10 : อาคารวิชาการ 1

11 : อาคารวิชาการ 2

12 : กลุ่มอาคารศุนย์เครื่องมือ 1-6

แผนที่เทคโนธานี
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