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วิสัยทัศน
เทคโนธานีมุงมั่นที่จะเปน
อุทยานวิทยาศาสตรและนวัตกรรม
ที่สมบูรณแบบมีความเปนเลิศ
ในการบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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พันธกิจ
เทคโนธานีมีบทบาทและภารกิจหลัก 3 ประการ ดังนี้

1

2

3

 เปนศูนยการเรียนรูเพื่อสังคมที่ส งเสริมการพัฒนากำลังคนดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะกลุมเยาวชน 
และกลุมการผลิต เพื่อใหมีความสามารถในการเลือกรับการถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหความสำคัญกับการสรางความเขาใจในกระบวนการคิด 
แกปญหาแบบวิทยาศาสตรใหกับประชาชนโดยทั่วไป

 ประสานงานการปรับแปลงถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู ภาคการผลิต
ใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของตนเองอยางเปนรูปธรรม

 เปนศูนยกลางการใหบริการวิชาการใหคำปรึกษาแกประชาชนและหนวยงานตาง ๆ 
ในการพัฒนาศักยภาพขององคกรชุมชนและทองถิ่นใหมีความรูความสามารถในการใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต และยกระดับองคกรชุมชนและทองถิ่นใหเขมแข็ง
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พัฒนากำลังคนดานวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี เ พื่อตอบสนองต อ
ความตองการในการพัฒนาประเทศ
เขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต

ใหบรกิารวิชาการแกประชาชน และ
หนวยงานตาง ๆ ในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคคล ชุมชน และ
ทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง มีความรู
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มผลผลิต

ปรับแปลงถายทอดเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพื่อใหภาคการผลิตมีขีด
ความสามารถ ในการพึ่งพาตนเอง
ทางเทคโนโลยีไดมากขึ้น

การพัฒนาเทคโนธานีใหเปนอุทยาน
วทิยาศาสตรที่สมบรูณ โดยมีคานิยมยึด
หลักการดำเนินงานใหลุลวงและประสบ
ความสำเร็จไดดังนี้รวมพลังใหบริการ
ประสานความรวมมือ รับผิดชอบ
ตอสังคม ประชาคมมีสวนรวม และ
คุณภาพคูคุณธรรม

 การวางแผนกลยุทธเพื่อพัฒนาองคกร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) ดำเนินการโดยการมีสวนรวมของผูบริหาร บุคลากรจากทุกฝาย/
โครงการของเทคโนธานีในการวิเคราะหสภาพแวดลอม วิเคราะหยุทธศาสตรมาตรการแนวทาง เพื่อใหสอดคลอง สนับสนุนตอแผนยุทธศาสตร
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ีระยะ10 ป (พ.ศ.2555-2564) และแผนพฒันามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ีระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

 วิสัยทัศนของเทคโนธานีคือ “เปนองคกรชั้นนำ 1 ใน 5 ของประเทศ ในการสรางรายไดจากการใหบริการวิชาการ การสงเสริมและ
ถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนของประเทศ (เปาหมาย High Industrial Income 
ตาม Times Higher Education (THE) World University Rankings)” มีประเด็นยุทธศาสตร 6 ดาน คือ

 พัฒนา : เทคโนธานีเปนนิคมวิจัยที่ไดรับการยอมรับในภูมิภาค สรางผูประกอบการใหม และยกระดับเทคโนโลยีใหกับ SMEs
  ประโยชนรวม : สรางประโยชนจากทรัพยสินทางปญญารวมกัน
  จัดการความรู : รู ความตองการของชุมชน ถายทอดเทคโนโลยีสู  เกษตรกร ชุมชน ประสานที่ปรึกษาใหกับหนวยงานตาง ๆ 
  และมีการบริการทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่ตอบสนองความตองการของสังคมในภูมิภาค
  เกื้อกูล :  เทคโนธานีเปนอุทยานการเรียนรู มีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน และสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรูของครู
  และนักเรียน
  เขมแข็ง :  มีระบบบริหารคุณภาพรวมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเต็มตามศักยภาพ
  เพียบพรอม :  เทคโนธานีเปนตนแบบชมุชนวจิยัที่สมบรูณ (ภูมิภาค หมายถึง ภมูิภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงและภมูิภาคอาเซียน) 
  โดยมีการดำเนินงานภายใตกรอบพันธกิจหลัก 2 ประการ คือ 
  1)  ปรับแปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อใหประเทศไทย พึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีเพือ่การพัฒนาไดมากขึ้น 
   2) ใหบริการทางวิชาการแกประชาชน และหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

  การที่เทคโนธานีจะเปน “เปนองคกรชั้นนำ 1 ใน 5 ของประเทศ ในการสรางรายไดจากการใหบริการวิชาการ การสงเสริมและ
ถายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนของประเทศ” (โดยใชกลยุทธ “พัฒนา” และ “ประโยชนรวม” 
เปนตัวขับเคลื่อน) เปน “คลังสมองของภูมิภาค” (โดยใชกลยุทธ “จัดการความรู” เปนตัวขับเคลื่อน) และเปน “แหลงเรียนรูของสังคม” 
(โดยใชกลยุทธ “เกื้อกูล” เปนตัวขับเคลื่อน) ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทั้ง 3 ประการนี้จะเปนไปไดเทคโนธานีตองมี “ระบบบริหาร คุณภาพมาตรฐานสากล” 
(โดยใชกลยุทธ “เขมแข็ง” เปนตัวขับเคลื่อน) นอกจากนี้ผลสัมฤทธิ์ ทั้งหลายจะเกิดขึ้นไมไดเลย ถาไมสามารถทำใหเทคโนธานี“ เปนชุมชนวิจัยที่นาอยู 
นาทำงาน” (โดยใชกลยุทธ “เพียบพรอม” เปนตัวขับเคลื่อน) ซึ่งจะตองดำเนินการตามภารกิจหลัก 4 ประการ ดังนี้

กลยุทธการพัฒนาเทคโนธานี ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564)””

1 2 3 4

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

6



สารจากประธาน“
“คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดดำเนินงานภายใตยุทธศาสตร “SUT Re-profile” เพื่อใหสามารถปรับตัว รองรับความทาทาย
และกาวไปสู การเปนมหาวิทยาลัยที่มีเสถียรภาพ มีคุณภาพ มีความพรอมในการแขงขันและเปนที่ยอมรับและพึ่งได ของสังคม 
โดยมีเทคโนธานีเปนหนึ่งในโครงสรางที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ที่ดำเนินการทำงานในรูปแบบของวิสาหกิจ สนับสนุนการใหบริการทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน
 เทคโนธานีเปนหนวยงานของมหาวิทยาลัยที่มีศกัยภาพสูง สามารถรองรับภารกจิที่สำคัญของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสทิธิภาพ 
โดยในปที่ผานมา เทคโนธานีรวมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการกอสรางอาคาร
อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตรภมูิภาค ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลาง จ.นครราชสมีา เพื่อเตรียมความพรอมในการสงเสรมิ
และสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคของธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ธุรกิจผูประกอบการใหม วิสาหกิจชุมชน และพัฒนาเมืองศูนยกลางจังหวัดเปนเมืองนาอยู 
รวมถึงการดำเนินโครงการตามพันธกิจหลักดานการบริการวิชาการ ปรับแปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
ในดานตางๆ อาทิ โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนวัยแรงงานเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) โครงการจางงาน
ประชาชนที่ ได รับผลกระทบจากสถานการณการแพร ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เกษตรแปรรูป) กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป โครงการกำจัดหนากากของเทศบาลนครนครราชสีมา
โครงการพัฒนาแพลตฟอรมสนับสนุนการผลิตโคขุนพันธุโคราชวากิวตลอดหวงโซ เปนตน ลวนเปนการสราง 
engagement กับชุมชน และตอบแทนประโยชนใหกับสังคมอยางสูงสุด
 นอกจากนี้ เทคโนธานี ยังดำเนินภารกิจความรวมมือดานการบริการวิชาการกับหนวยงานตางๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน เช น สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ 
กรมทรัพยากรนํ้า สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ เปนตน เพื่อนำองคความรู ของคณาจารย นักวิจัย 
ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม พรอมดวยเครื่องมือโครงสรางพื้นฐานตางๆ ของมหาวิทยาลัยไปสราง
คุณคาและตอยอด ในเชิงพานิชยอีกดวย 
 จะเห็นไดวาเทคโนธานี ถือเปนกลไกสำคัญที่จะชวยขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยในฐานะอุทยานวิทยาศาสตร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จ.นครราชสีมา ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชประโยชนจากทรัพยากร โครงสรางพื้นฐาน 
ทรัพยสินทางปญญา และบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัย มาสรางคุณคาทางเศรษฐกิจและสังคมใหกับประเทศได 
ทำใหมหาวิทยาลัยเปนที่พึ่งและไดรับการยอมรับ เปนศูนยกลางการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม ของภูมิภาค
ไดอยางภาคภูมิตอไป 

รองศาสตราจารย ดร.วีระพงษ แพสุวรรณ
อธิกรบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ถอยแถลง“
“จากผูอำนวยการเทคโนธานี

 รายงานประจำป 2563 เทคโนธานี ฉบบันี ้จัดทำขึน้เพื่อเผยแพรผลการดำเนินงานของเทคโนธานี ตามภารกิจหลกั
ที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
จ.นครราชสีมา รวมถึงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตรและพันธกิจหลักในดาน
การบริการวิชาการ ปรับแปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทคโนธานีสามารถดำเนินงานตามโครงสรางการบริหารงานเทคโนธานี
ไดอยางเต็มรูปแบบ และสามารถเตรียมความพรอมในการใหบริการอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคไดเปนอยางดี 
โดยในป งบประมาณนี้  เทคโนธานี ได ดำเ นินการก อสร างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จ.นครราชสีมา ภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
พรอมเฝารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในการเสด็จพระราชดำเนินเปนองคประธานในพิธีวางศิลาฤกษฯ ทั้งนี้อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จ.นครราชสีมา แหงนี้ จะเปนศูนยกลางในการบูรณาการความรวมมือ
ระหวางภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ที่จะสราง
ความเขมแขง็ของเศรษฐกจิฐานความรู โดยผลักดันใหเกิดการพึ่งตนเองทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีและ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาครัฐและเอกชน 

 นอกจากนี้เทคโนธานียังไดดำเนินงานของมหาวิทยาลัยดานสหกิจศึกษาประกอบการ 
(Enterprise Co-op) สรางระบบนิเวศพื้นฐาน ใหบริการ Co-working space 24 ชั่วโมง ปรับปรุง
สถานที่อาคารสุรพัฒน 1 สวนพื้นที่สำนักงานผูอำนวยการเทคโนธานี สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร
และนวัตกรรม สำนักงานจัดการทรัพยสินทางปญญา สำนักงานบมเพาะนวัตกรรม และสำนักงาน
บริการวิชาการ ปรับแปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อใหเปนการสรางบรรยากาศการทำงาน
ที่ทันสมัย พรอมผลักดันเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยออกสูการปรับแปลง ถายทอดในเชิงพาณิชย รวมถึง
ผลกัดันการพัฒนาผูประกอบการดวยวิทยาศาสตรและนวตักรรม เพื่อนำไปสูการสรางผูประกอบการนวัตกรรม 
(Innovation Driven Entrepreneur : IDE) 

 ขอขอบพระคณุคณะกรรมการบรหิารเทคโนธานี คณาจารย บคุลากร และผูเชีย่วชาญ ที่ใหการสนับสนนุ 
และรวมปฏิบัติหนาที่กับเทคโนธานี และขอขอบพระคุณหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ใหความไววางใจเทคโน
ธานีอยางดีเสมอมา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปภากร พิทยชวาล

ผูอำนวยการเทคโนธานี8
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ภาพหอสุรนภา สื่อถึงความโดดเดนดานงาน
สภาปตยกรรมรวมถึงสิ่งกอสรางที่คนทั่วไปรูจัก
ตัวแบบจะใชเสนที่เนนความสำคัญของหอสุรนภา

ต ัวย อ SUT และ มทส. มาจากคำว า 
Suranaree University of Technology/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดอกปบ 3 ดอก แทนการไหลเขามารวมกิจกรรม
ในหนวยงานเทคโนธานี ไดแก บุคลากรใน มทส.
ภาครัฐ และภาคเอกชน

วงกลม 5 วง แทนฝายตาง ๆ ของเทคโนธานี
ที่มีความสามัคคีรวมกันทำงาน

สัญลักษณ
สัญลักษณประจำเทคโนธานีประกอบดวย หอสุรนภา ภายในจะมีตัวยอ SUT และ มทส. 
สวนดานซายจะมีดอกปบ 3 ดอก ดานลางจะมีวงกลม 5 วง และใตรูปหอสุรนภา
จะมีตัวอักษรคำวา เทคโนธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได รับ
พระมหากรณุาธิคณุ จากสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปด
กลุมอาคาร เทคโนธานี (Technopolis) ในวันพุธ
ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2538 ประกอบดวยอาคาร
จำนวน 9 หลัง พื้นที่รวม 45,000 ตารางเมตร 
บนพื้นที่ 600 ไร
 แผนการจัดตั้งเทคโนธานีเปนสวนหนึ่งของ
แผนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในชวงแรกกอนที่จะ
พัฒนาใหเปนอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่สมบูรณ รัฐบาลไดกำหนดที่จะไดใช บริเวณ
เทคโนธานีเปนสถานที่จัดงานแสดงเกษตรและ
อุตสาหกรรมโลกในป 2538 (WorldTech’95
Thailand) ซึ่งเปนการแสดงความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีระดับชาติ เปนผลใหมหาวิทยาลัยเปนที่
รูจักอยางกวางขวาง
  “เทคโนธานีมีหนาที่เป นหนวยงานกลาง
ของมหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเท าสำนักวิชา 
ศูนยและสถาบันของมหาวิทยาลัย ดำเนินภารกิจ
ดานการบริการวิชาการ แกสงัคม และดานการปรับ
แปลงถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม รายละเอียด
ตามขอกำหนด มทส.วาดวยการจัดตั้งเทคโนธานี 
พ.ศ. 2539 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 
2539 โดยแบงสวนงานออกเปน 6 ฝาย ไดแก ฝาย
ธุรการ สถานฟูมฟกเทคโนโลยีสถานนวัตกรรม 
สถานสงเสริมเทคโนโลยี ฝายจัดแสดงเทคโนโลยี 
และฝายบริการวิชาการ”

เทคโนธานีไดแบงสวนงานออกเปน 7 ฝาย 
ซึ่งมี 6 ฝายเดิมและไดเพิ่มสุรสัมมนาคาร
เปนฝายที่ 7

ไดโอนยายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
จากฝายวิชาการมาเปนงานสวนหนึ่งของ
เทคโนธานี และปรับโครงสรางจาก 5 ฝาย 
เปน 3 ฝายคือ ฝายบริหารงานทั่วไป ฝาย
บริการวิชาการ และฝายปรับแปลงและ
ถายทอดเทคโนโลยีในปเดียวกันเทคโนธานี
ไดรับรองระบบคุณภาพ ISO 9002 จาก
บริษัท SGS (Thailand) Ltd.

ไดปรบัโครงสรางของเทคโนธานีเปน 5 ฝาย 
คือ ฝายบริหารงานทั่วไป ฝายบริการ
วิชาการ ฝายปรับแปลงและถายทอด
เทคโนโลยีฝายโครงการพัฒนาเทคโนโลยี
และสารสนเทศ และฝายโครงการกิจกรรม
และโครงการพิเศษยายโครงการสหกิจ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพไปสังกัดฝ าย
วิชาการ

เทคโนธานีได รับการรับรองการปรับ
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002 เปน 
ISO 9001:2000 จากบริ ษัท SGS 
(Thailand) Ltd.

ไดปรับโครงสรางการบริหารของเทคโนธานี เปน 3 ฝาย 
4 โครงการ คือ ฝายบริหารงานทั่วไป ฝายบริการวิชาการ 
ฝายปรับแปลงและถายทอดเทคโนโลยี โครงการอุทยานผีเสื้อ โครงการ
หนวยบมเพาะวิสาหกิจ (SUT-UBI) โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) และโครงการศูนยการเรียนรูของ
ชุมชน

มีการแบงสวนงานเปน 3 ฝาย 9 โครงการโดยไดมีการปรับเพิ่ม
โครงการภายใตโครงสรางบริหารงานเทคโนธานีอีก 5 โครงการ 
ไดแก โครงการศูนยวิจัยมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ โครงการ
หนวยบริการงานแปลและลาม โครงการหนวยบริการทางหอง
ปฏิบัติการโครงการหองเรียนวิทยาศาสตร และโครงการเมือง
จราจรจำลอง และในป พ.ศ. 2552 ไดเปลีย่นชื่อของโครงการหนวย
บมเพาะวิสาหกิจเปนโครงการอุทยานวิทยาศาสตร

ไดดำเนินการปฏริปูและปรบัโครงสรางการบรหิารใหมีความคลอง
ตัวลดความซํ้าซอนในการทำงานภายในเทคโนธานี เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณาจารยในแตละ
สำนักวิชาเพื่อใหสามารถตอบสนองตอการใหบริการแกองคกร
ชุมชน โดยแบงโครงสรางการบริหารออกเปน 4 สำนักงาน ไดแก 
สำนักงานผูอำนวยการเทคโนธานี สำนักงานอุทยานการเรียนรู
สิรินธร สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตรและนวัตกรรม และ
สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ

ป พ.ศ. 

2541

ป พ.ศ. 

2543

ป พ.ศ. 

2546

ป พ.ศ. 

2547

ป พ.ศ. 

2549

ป พ.ศ. 

2551 - 2556

ป พ.ศ. 

2557
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มีการดำเนินงานตามโครงสรางการบรหิารเทคโนธานี ในรูปแบบ 4 สำนกังานอยางเตม็รปู
แบบ ซึ่งมีผลการดำเนินงานเปนที่นาพอใจ ทั้งดานผลกำไรที่สูงขึ้นและปฏิบัติตามภารกิจที่
ไดรับมอบหมายเต็มประสิทธิภาพ การรักษามาตรฐานการใหบริการดานวิชาการเปนสิ่งที่
เทคโนธานีใหความสำคัญ โดยป 2558 เทคโนธานี ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 
: 2008 ดานการใหบริการวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชน ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
วัฒนธรรมคุณภาพที่มีอยูในองคกร

เทคโนธานี ไดนำโครงสรางบริหารใหม 4 สำนักงานมาใชงานเต็มรูปแบบ มีผลการดำเนิน
งานดีเยี่ยมอยางเปนรูปธรรม มีการเติบโตทั้งปริมาณงาน และรายรับที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อ
เปนการเตรียมความพรอมที่จะกาวเขาสูมหาวิทยาลัย 4.0 เทคโนธานีจึงขอความเห็น
ชอบจากสภามหาวิทยาลัยใหมีสวนงานเทียบเทาสำนักงานเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสำนักงาน คือ
สำนักงานบริการจัดการทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยีขึ้น เพื่อเปนกลไก
ขบัเคลือ่นมหาวิทยาลัยเขาสู การเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคนวัตกรรม และ/หรอื 
มหาวิทยาลัยเสริมสรางผูประกอบการ (Entrepreneurial University) ในป 2560 ที่
จะมาถึงนี้

เทคโนธานีมีการปรับโครงสรางการบริหารเพื่อรองรับภารกิจการใหบริการอุทยาน
วิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง(จ.นครราชสีมา)ในฐานะมหาวิทยาลัย
แมขายอยางเต็มรูปแบบ โดยจัดตั้งสำนักงานบมเพาะนวัตกรรม เพื่อดูแลงานบมเพาะและ
พัฒนาผูประกอบการดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดำเนินการจัดตั้งศูนย
อนุรกัษพนัธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และโอนยายภารกิจสำนักงานอุทยานการเรียนรูสิรินธรไปอยูภายใตโครงสราง
บริหารศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พัฒนาระบบบริหารงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดตำแหนงบรหิารระดับหัวหนาหนวย สำหรับพนักงาน
ประจำเทคโนธานี (พนักงานวิสาหกิจ) เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแนวทาง SUT 
Re-profile 2020 มุงสูมหาวิทยาลัยเสริมสรางผูประกอบการ (Entrepreneurial 
University) ตอไป

เทคโนธานี ไดนำโครงสรางการบริหารงานใหม 5 สำนักงาน มาใชงานเต็มรูปแบบโดยได
เริ่มตนการดำเนินงานดานการจัดการทรัพยสินทางปญญาฯ ภายใต “สำนักงานจัดการ
ทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยี” เพื่อเปนการรองรับการดำเนินงานของ
เทคโนธานี และมหาวิทยาลัย โดยในป พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารีไดเปน 1 ใน 
13 มหาวิทยาลัยที่ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษาในการดำเนินกิจกรรม ”โครงการสงเสริมหนวยจัดการทรัพยสิน
ทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศกึษา “ และไดรบัเลอืกจากกรมทรัพยสนิ
ทางปญญาใหเปนที่ปรึกษาดำเนินงานตาม “โครงการจัดตั้งหนวยบริการสงเสริมและ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาในสวนภูมิภาค สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง” 
และทั้งหมดนี้ถือเปนสัญญาณที่ดีในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหเปน “มหาวิทยาลัยเสริม
สรางผูประกอบการ (Entrepreneurial University)” ไดอยางสมบูรณตอไป

เทคโนธานี ไดดำเนินงานตามโครงสรางการบริหารงานเทคโนธานีอยางเต็มรูปแบบ และ
รองรบัภารกจิการใหบรกิารอุทยานวิทยาศาสตรภมูิภาค โดยการเตรียมความพรอมเพื่อขับ
เคลือ่นการจัดตัง้อทุยานวิทยาศาสตรภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนลาง (จ.นครราชสมีา) 
รวมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (นครชัยบุรินทร) เตรียม
ความพรอมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยดานสหกิจศึกษาประกอบการ (Enterprise 
Co-op) สรางระบบนิเวศพื้นฐาน ปรับปรุงสถานที่ในการดำเนินการเปด Co-working 
space 24 ชั่วโมง ใหเปนสถานที่พบปะระหวาง ผูประกอบการ คณาจารย นักศึกษา และ
จัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมการสรางผูประกอบการจากภายในมหาวิทยาลัย สงเสริม
การนำผลงานวิจยัไปตอยอดในเชิงพาณิชย รวมถึงผลกัดันการพัฒนาผูประกอบการดวย
วิทยาศาสตรและนวัตกรรม เพื่อนำไปสูการสรางผูประกอบการนวัตกรรม (Innovation 
Driven Entrepreneur : IDE) นอกจากนี้ เทคโนธานียังดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเปนสวัสดิการใหกับพนักงานเทคโนธานี สราง
ความมั่นคงและขวัญกำลังใจใหกับพนักงานที่มีศักยภาพสูงใหเกิดความผูกพันธกับองคกร  
ตลอดจนผูบรหิารและพนกังานเทคโนธานีไดรบัรูถึงการพฒันาองคกรใหเตบิโตอยางมั่นคง
ในทุกมิติ และเพื่อเตรียมความพรอมรับรองและสงเสริมการเปน Social Enterprise ของ
มหาวิทยาลัยตอไป 

ป พ.ศ. 

2558

ป พ.ศ. 

2559

ป พ.ศ. 

2561

ป พ.ศ. 

2560

ป พ.ศ. 

2562
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เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



พิธีวางศิลาฤกษอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (จังหวัดนครราชสีมา) 

งานมหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมของเครือขายอุทยานวิทยาศาสตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NESP INNOVATION FAIR 2020)

โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนวัยแรงงานเพื่ออนาคต
UPSKILL / RESKILL

NORTHEAST TECH 19 (KORAT F.T.I.)

โครงการแจกแอลกอฮอลเพื่อปองกัน การแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

TECHNOPOLIS I 2020 Annual Report
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พิธีวางศิลาฤกษอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (จังหวัดนครราชสีมา)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงวางศลิาฤกษอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตรภมูิภาค ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลาง (จังหวดันครราชสมีา) 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี จ.นครราชสมีา โดยมี ศาสตราจารยพเิศษ ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน รฐัมนตรวีาการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย ดร.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง
การอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สรุนาร ีรองศาสตราจารย ดร.วรีะพงษ แพสวุรรณ อธิการบดมีหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ีพรอมดวยคณะผูบรหิาร
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ีผูบรหิารอุทยานวิทยาศาสตรภมูิภาค ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนลาง (จ.นครราชสมีา) 
และหัวหนาสวนราชการจังหวัดนครราชสีมา เฝาทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

14
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 โดยลำดับพิธีการประกอบดวย ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เขาเฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายสูจิบัตร โดยมี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กราบบังคมทูลรายงานโครงการอุทยาน
วทิยาศาสตรภมูิภาค ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลาง (จังหวดันครราชสมีา) 
และเบกิผูมีอุปการคุณ เขารับพระราชทานเข็มที่ระลึก จำนวน 25 ราย

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธี ทรงพระสุหราย 
ทรงเจิมแผนศิลาฤกษ ทรงวางพลอยเกาสี ทรงโปรยดอกไม จากนั้นเสด็จ
พระราชดำเนินไปทอดพระเนตรแบบจำลองอาคารอุทยานวิทยาศาสตรภมูิภาค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (จังหวัดนครราชสีมา) และนิทรรศการ
ผลการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร ภู มิภาค พร อมทั้งทรงฉาย
พระฉายาลักษณรวมกับคณะผูบริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ
อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคฯ

 สำหรับอทุยานวิทยาศาสตรภมูิภาค ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนลาง 
(จังหวัดนครราชสีมา) จะเปนอีกหนึ่งกลไกในการบูรณาการความรวมมือ
ระหวางภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชน เพื่อสรางความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานความรู โดยผลักดันใหเกิดการพึ่งตนเองทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีและพฒันาขีดความสามารถในการแขงขนัของภาครฐัและเอกชน
ตอไป

15
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งานมหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมของเครือขายอุทยานวิทยาศาสตร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NESP Innovation Fair 2020)

 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมกับ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการอุทยาน
วทิยาศาสตร (สอว.) กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจยัและนวตักรรม (อว.) และเครอืขายอุทยานวิทยาศาสตร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมจัดงาน NESP Innovation Fair 2020 : มหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมจาก
เครือขายอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำป 2563 ระหวางวันที่ 17-20 กันยายน 2563 ณ ลาน
โปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัลโคราช

 มหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมจากเครือขายอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำป 2563 
จัดขึ้นเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยและพัฒนาทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี การถายทอดเทคโนโลยี นำผลงานวิจัย
ออกสูเชิงพาณิชย เกิดนวัตกรรมที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย พัฒนาผลิตภัณฑยกระดับใหผูประกอบการ มีกิจกรรม
ที่นาสนใจ อาทิ
 1. การมอบรางวัลผูที่ไดรับรางวัลโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ประจำป 2563
 2. การเสวนา หัวขอ การเปนนักธุรกิจนวัตกรรม และนักนวัตกรรมเชิงพาณิชย
 3. การเสวนา หัวขอ การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อิสานลาง
  ดวยมาตรวิทยา
 4. กิจกรรม Live จำหนายสินคานวัตกรรมเครือขายอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค

 นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยนวัตกรรมสู   COVID-19 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนารี Show Case ผลิตภณัฑจากเครือขายอุทยานวิทยาศาสตรภมูิภาค รวมทั้งการออกรานสินคานวัตกรรม
จากผูประกอบการตาง ๆ กวา 100 รายการ
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โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคน
วัยแรงงานเพื่ออนาคต Upskill / Reskill
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดรวมกับ สป.อว. ดำเนินโครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนวัยแรงงานเพื่ออนาคต 
(Upskill / Reskill) ปงบประมาณ 2563 โดยมีเปาหมาย คือ เพื่อสรางแพลตฟอรมการพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษา ในรูปแบบ 
Modular Education และ/หรือ Modular Curriculum และเพื่อสรางแพลตฟอรมการเรียนรูตลอดชีวิตและทักษะเพื่ออนาคต 
(Upskill / Reskill) ดังนั้น ในการดำเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายนั้น ขึ้นอยูกับความพรอมของเทคโนโลยี 
องคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีความเชี่ยวชาญของคณาจารยในมหาวิทยาลัยเครือขายอุดมศกึษา อันจะนำไปสูการ
ผลักดันรายไดตอหัวของประชาชนในภาคการผลิตและบริการใหเพิ่มขึ้นผานการขับเคลื่อนของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภูมิภาค

 ทั้งนี ้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ไดดำเนินการประชาสัมพันธเปดอบรมออนไลนทั้งสิน้ 11 ทกัษะ รวม 59 หลักสูตร ได
มีการจัดอบรมตัง้แตเดือนมิถุนายน – กันยายน 2563 มีจำนวนผูเขารวมอบรม Upskill / Reskill รวมทัง้สิน้จำนวน 5,315 คน 
โดยสามารถแบงประเภทของอาชีพผูเขารวมกิจกรรม (โดยไมนับซํ้า) เปนจำนวนทั้งสิ้น 2,992 ราย ซึ่งประกอบดวยอาชีพ 
รบัจางทั่วไป, เกษตรกร, ผูวางงาน, ผูประกอบการ/คาขาย, อาชีพอิสระ, พนักงาน/ลูกจางวสิาหกิจ, บณัฑิต/จบใหม และพนกังาน
บริษัท 

จำนวนผูเขารวมอบรม

ผูประกอบการ

ผูประกอบการ

10%

28%

25%

16%

12%

6%
2%

1%
วางงาน

วางงาน

เกษตรกร

เกษตรกรรับจางทั่วไป

อาชีพอิสระ
อาชีพอิสระรับจางทั่วไป

พนักงาน/ลูกจางรัฐวิสาหกิจ

พนักงาน/ลูกจาง
รัฐวิสาหกิจ

บัณฑิตใหม/จบใหม

บัณฑิตใหม/จบใหม

พนักงานบริษัท

พนักงานบริษัท

ทั้งสิ้น 2,992 คน
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 มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดกิจกรรม แชรบทเรียน กิจกรรม “สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต
ดวยการยกระดับสมรรถนะกำลังคน Upskill / Reskill” วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 
เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ หองเมยแฟร บอลรูม เอ ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอรเคลีย ประตูนํ้า 
กรุงเทพมหานคร เปนการนำเสนอแนวทางการสรางแพลตฟอรมการพัฒนาหลักสูตรอดุมศกึษา
ในรูปแบบ Modular Education หรือ Modular Curriculum และแพลตฟอรมการเรียนรู
ตลอดชีวิต (Life Long Leaning) และทักษะเพื่ออนาคต (Reskill / Upskill) โดยเปนการ
ถอดบทเรียนจากโครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนวยัแรงงานเพือ่อนาคต (Upskill / Reskill) 
จากปงบประมาณ 2563

 ภายในงานประกอบดวยการแสดงผลงานนิทรรศการ และการเสวนา “สนับสนุน
การเรียนรูตลอดชีวิตดวยการยกระดับสมรรถนะกำลังคน Upskill/Reskill” โดยมีหัวขอเสวนา 
ดังนี้
 1. นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร   วิจัยและนวัตกรรม 
  เกี่ยวกับ Life Long Learning เรียนเกิน 8 ปไม Retried 
  โดย ศาสตราจารย ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
  วิทยาศาสตรวิจัย และนวัตกรรม
 2. รูปแบบโครงการ Upskill / Reskill ของสป.อว. 
  โดย คุณนัดดา เจะยอเด ผูอำนวยการกลุมสงเสรมิการสรางและพฒันาผูประกอบการ 
  (สป.อว.)
 3. การดำเนินงานโครงการ Upskill / Reskill ของสถาบันการศึกษา 
  โดย ผู ช วยศาสตราจารย ดร.ปภากร พิทยชวาล อำนวยการเทคโนธานี 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 4. การจัดการเรียนการสอนแบบ Modular Curriculum ของมหาวิทยาลัย
  โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรา อั่งสกุล คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 5. ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ Upskill / Reskill 
  โดย คุณบุรินทร สังเกตกิจ รองประธานกรรมการบริษัท Top Engineering 
  Cooperation และดำเนินรายการโดย คุณภาณุพงศ กรรณาธิกรณ

 นอกจากนี้ยังไดรบัเกียรตจิาก ศาสตราจารยพเิศษ ดร.เอนก เหลาธรรมทศัน รฐัมนตรวีาการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานและมอบ
นโยบาย “การพัฒนาทักษะคนไทยพรอมทำงานดวย Upskill / Reskill” ใหกับผูเขารวมงาน

 ทั้งนี้ กิจกรรมดังกลาว ไดรับผลการตอบรับที่ดีและไดรับความสนใจจากทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของ โดยมีผูเขารวมกิจกรรม จำนวน 250 คน
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NORTHEAST TECH 19 
(Korat F.T.I.)
 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รวมกับสภาอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา จัดงาน 
“Northeast Tech 19” มหกรรมเทคโนโลยีอีสาน งานแสดงสินคาและเทคโนโลยีครั้งใหญที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ณ โคราชฮอล หางสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดนครราชสีมา ระหวาง วันที่ 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2562 

 สำหรับภายในงานนี้มหาวิทยาลัยไดมีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไฮไลต ดาน Tech for the Future 
ดาน Food for the Future และ Smart Farm Smart Factory มาจัดแสดง เชน 
 1) ตูผลิตไขนํ้าอัตโนมัติแนวตั้ง 
 2) อุปกรณควบคุมสัดสวนสเปคตรัมแสงของหลอดไฟแอลอีดีแบบอัตโนมัติ 
 3) ตูปลูกพืชดวยแสงสังเคราะหรวมกับระบบควบคุมบรรยากาศเพื่อการผลิตผักและเมล็ดพันธุคุณภาพสูง 
 4) โดรนเซ็นเซอรจากภาพถายสำหรับสังเกตการณในฟารมเกษตรอยางอัตโนมัติ 
 5) ชุดตรวจวัดปริมาณฝุน PM2.5 ดวยอุปกรณ Smart IoT และภาพถายดาวเทียม 
 6) เครื่องฉีดวัสดุขึ้นรูปชิ้นงานจากวัสดุดินดวยเทคโนโลยีการขึ้นรูป 3 มิติ 
 7) เครื่องกำจัดแมลงศัตรูพืชสำหรับเกษตรแมนยำผานระบบสื่อสารไรสาย เปนตน 

 ซึ่งคาดหวงัวาจะเปนเวทีใหนักวิจยัและเปนโอกาสใหผูประกอบการ ประชาชนทั่วไป ที่สนใจในงานวิจยั และเทคโนโลยีตางๆ 
ไปตอยอดเพื่อใหเกิดประโยชนตอกิจการของตัวเองได 

 พรอมทั้งแนะนำ “โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (จ.นครราชสีมา) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” ที่กำลังกอสรางอยูในขณะนี้ โดยจะเปนโครงสรางพื้นฐานที่จะใหบริการแกภาคอุตสาหกรรม
ของภมูิภาค และอตุสาหกรรมในกลุมจังหวดันครชยับรุนิทร เพื่อสงเสรมิการวิจยัและพฒันา ตลอดจนบมเพาะผูประกอบการและ
เทคโนโลยีใหมๆ  เขาสูระบบเศรษฐกจิ รวมถึงเปนตวักลางเชือ่มโยงระหวางภาคอุตสาหกรรม ภาครฐั ภาคการศึกษาและภาคชุมชน
ทองถิ่น โดยนำองคความรูทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยมาชวยพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขนัใหกับธรุกิจและอุตสาหกรรม
ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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โครงการแจกแอลกอฮอลเพื่อปองกันการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 จากสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโนมรุนแรงขึ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ซึ่งมีลักษณะเปนเมืองมหาวิทยาลัย (Residential University) มีการเรียน ทำงาน และพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยเปนจำนวนมาก 

จึงมีโอกาสเสี่ยงตอการแพรกระจายของโรค ดวยเหตุนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดคำนึงถึงความปลอดภัยและเตรียมความพรอม

ดานการจัดการดูแลดานสาธารณสุขของบุคลากรและนักศึกษา จึงมีการเตรียมนํ้ายาฆาเชื้อที่เปนสารละลายเอทานอล 80% 

ที่มีคุณสมบัติฆาเชื้อไวรัสและทำความสะอาดสถานที่ตางๆ เพื่อใหถูกสุขลักษณะภายในมหาวิทยาลัย ปองกันและดูแลการทำความสะอาด 

โดยใหความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและการทำงานของทุกหนวยภายในมหาวิทยาลัย ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสทิธิภาพ 

ขนาด(ขวด)

ขนาด 30 ml. 3,000
30,000

-
33,000

15,000
100,000
20,000
135,000

ขนาด 50 ml.
ขนาด 60 ml.

รวม

จำนวนที่มอบใหหนวยงานภายใน และ ภายนอก มหาวิทยาลัยฯ
หนวยงานภายใน หนวยงานภายนอก

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000

33,000หนวยงาน
ภายใน

หนวยงาน
ภายนอก 135,000
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กิจกรรมรับฟงความคิดเห็น จาก STAKEHOLDER ตอโครงการจัดตั้ง
อุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
(จังหวัดนครราชสีมา)

กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาศักยภาพเครือขายอุทยาน
วิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (จังหวัดนครราชสีมา)
ปงบประมาณ 2563
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กิจกรรมรับฟงความคิดเห็น 

จาก Stakeholder ตอโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (จังหวัดนครราชสีมา)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดลงพื้นที่สรางความเขาใจและเตรียมความพรอมบุคลากรทั้งระดับผูบริหารและ

ระดับปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเครือขายและภาคเอกชนใหมีความรูความเขาใจในบริบทการทำงานอุทยานวิทยาศาสตร 

ประกอบดวย มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอสีาน วิทยาเขตสุรนิทร มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุนิทร มหาวิทยาลัยราชภฏัชยัภูมิ มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสมีา 

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดนำเสนอแนวทางในการดำเนินงานตาม Platform การใหบริการของอุทยาน

วิทยาศาสตร และไดรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในภาพรวม

ของมหาวิทยาลัยเครือขาย ที่จะสามารถนำมาเปนฐานในการดำเนินโครงการอุทยานวิทยาศาสตรรวมกันในอนาคต 

ที่จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผู ประกอบการในพื้นที่ และเพื่อรองรับกับความตองการ

ของภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

26
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
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กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
และพัฒนาศักยภาพเครือขายอุทยานวิทยาศาสตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
(จังหวัดนครราชสีมา) ปงบประมาณ 2563

 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดจัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู

และพัฒนาศักยภาพเครือขายอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

โดยมีมหาวิทยาลัยเครือขายเขารวม ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุรินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วทิยาเขตสุรนิทร ระหวางวนัที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2562 ณ U Space | SUT Co-Working Space 

อาคารสุรพัฒน 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 กิจกรรมภายในงานประกอบดวย 1) การปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ทิศทางการดำเนิน

งานอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (จังหวัดนครราชสีมา)”

โดย รองศาสตราจารย ดร.วีระพงษ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2) กิจกรรมแนะนำแผนงานของอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค 3) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

และพัฒนาศักยภาพเครือขายอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 4) กิจกรรม 

Science park Tour ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับ

หนวยงานมหาวิทยาลัยเครอืขาย พรอมสรางการรับรูและสงเสรมิใหการดำเนินงานโครงการของ

อุทยานวิทยาศาสตรที่จำเปนตองบรูณาการองคความรู ผลงานวิจยั ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมภายในมหาวิทยาลัย ใหเกิดประสิทธิผลสอดคลองกับนโยบายของกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

28
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การลงนามสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ

โครงการพี่เลี้ยง (MENTORING PROGRAM) ภายใตการสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรและนวัตกรรม 

โครงการ FORTHCOMING RESEARCH TO INDUSTRY CONVERGENCE

งานประชุม AUTM ASIA 2019 และแลกเปลี่ยนประสบการณที่ไดรับ

IP LUMINESCENT DAY

การมอบรางวัล "SUT IP LUMINESCENCE STAR 2020"

บริการดานการจัดการทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยี

หนวยบริการหองปฏิบัติการการทดสอบและรับรองมาตรฐาน

โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่
(INDUSTRIAL RESEARCH AND TECHNOLOGY CAPACITY DEVELOPMENT PROGRAM: IRTC)

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)

โครงการสงเสริมใหบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแกไขปญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต
ใหกับภาคอุตสาหกรรม (TALENT MOBILITY)
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การลงนามสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 

 สำนักงานจัดการทรัพยสินทางปญญา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดจัดพิธีลงนามสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ

ในเทคโนโลยี ณ หองประชมุสารนิเทศ อาคารบริหาร นำโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรีชยั อาจหาญ รองอธิการบดฝีายทรัพยสนิและวสิาหกิจ 

รองศาสตราจารย ดร.อนันต ทองระอา รองอธิการบดฝีายวิจยั นวัตกรรม และพฒันาเทคโนโลยี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปภากร พทิยชวาล 

ผู อำนวยการเทคโนธานี รวมกับ บริษัท คุณคาปาไทย จำกัด โดยทันตแพทยหญิงดวงฤดี วงศเทียมชัย กรรมการผูจัดการ 

รวมลงนามในสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในเทคโนโลยีผลงานของ รองศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน ทับสูงเนิน รัตนจันทร หัวหนาสาขาวิชา

วิศวกรรมเซรามิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ซีเมนตเชื่อมกระดูกชนิดไบฟาซิคแบบฉีดเพื่อใชใน

การทดแทนกระดูก เพื่อเปนการตอยอดงานวิจัยและนำไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยทางดานทันตกรรม โดยเทคโนโลยีดังกลาวใชทดแทน

และซอมแซมกระดูกของผูปวยที่มีการสูญเสียเนื้อกระดูกที่เกิดจากอุบัติเหตุ หรือสภาวะกระดูกพรุนในผูสูงอายุ

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program)
ภายใตการสนับสนนุของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษาวิทยาศาสตร 
วิจัย และนวัตกรรม 

 โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อจัดกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหแก

บุคลากรที่รับผิดชอบดูแลงานในสถาบันอุดมศึกษานองเลี้ยง เพื่อใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานไดในหลักสูตรตาง ๆ ไดแก 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับทรพัยสนิทางปญญา กฎหมายที่เกี่ยวของ ความสำคัญของทรพัยสนิทางปญญาในการเอาไปใชประโยชนเชงิพาณิชย/

เชิงสาธารณะ กระบวนการ/ขั้นตอนการยื่นขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาประเภทตาง ๆ การยกรางคำขอสิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร การประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญา Patent Landscape เปนตน

 สำนักงานจัดการทรัพยสินทางปญญา เทคโนธานี ไดดำเนินการถายทอดความรูรวมถึงกลยุทธในการบริหารจัดการทรัพยสิน

ทางปญญาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหกับผูบริหารบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบงานทรัพยสินทางปญญามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

(นองเลี้ยง) ใหมีความรูความเขาใจในสวนของวิธีการดำเนินงานและการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา ภาพรวมของการทำงานและ

การจัดการระบบของสำนกังานจัดการทรพัยสนิทางปญญารวมถึงการบรหิารจดัการดานการรับยื่นจดคุมครอง การประเมนิมูลคา ตลอดจน

การอนุญาตใหใชสิทธิ ใหแกผูบริหารและผูที่รับผิดชอบงานดานทรัพยสินทางปญญาแกมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ (นองเลี้ยง) และ

ยังมีการจัดกิจกรรมอบรมใหความรูดานทรัพยสินทางปญญาแกคณาจารย บุคลากร และนักวิจัย เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และ

สรางความตระหนักเกี่ยวกับการนำผลงานวิจัยมาขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา
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โครงการ Forthcoming Research 
to Industry Convergence
 สำนักงานจัดการทรัพยสินทางปญญา เทคโนธานี ไดดำเนินกิจกรรมโครงการ Forthcoming Research to Industry 

Convergence ซึ่งเปนแผนงานในโครงการสรางทักษะกำลังคนและทักษะแหงอนาคตในภูมิภาคเพื่อตอบโจทยการพัฒนานวัตกรรม 

ภายใตการสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค (สอว.) สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) ทั้งนี้แผนงานดังกลาวเปนการขับเคลื่อนในรูปแบบเครือขายอุทยานวิทยาศาสตร

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (NESP) โดย 4 มหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสวนของการดำเนินงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมีจำนวนโครงการยอยทั้งสิ้น 11 โครงการ 

ทั้งนี้ทีมนักวิจัยไดทำการยกระดับของเทคโนโลยีของงานวิจัยใหมีความพรอมใชงานจริง พรอมทั้งมีผู เชี่ยวชาญดานการตลาด

ในการรวมจัดทำแผนธุรกิจของเทคโนโลยีดังกลาวเพื่อการนำไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย ซึ่งจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

ของธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงการนำผลงานดังกลาวแขงขันในระดับประเทศตอไป 
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งานประชุม AUTM Asia 2019 
และแลกเปลี่ยนประสบการณที่ไดรับ

 สำนักงานจัดการทรัพยสนิทางปญญา เทคโนธานี นำโดย อาจารย 
ดร.ณริวฒัน ธรรมจกัร ผูชวยผูอำนวยการเทคโนธานีฝายสำนักงานจัดการ
ทรัพยสินทางปญญา และ ดร.ปติกมล คงสมัย ผูชวยผูจัดการสำนักงาน
จัดการทรัพยสินทางปญญา ไดเขารวมงานประชุม AUTM Asia 2019 
ณ เมืองเยรูซาเล็ม ประเทศอิสราเอล งานประชุม AUTM Asia 2019 
มีวัตถุประสงคการจัดงานเพื่อเรียนรูและเปนการสรางเครือขายในการ
ถายทอดเทคโนโลยีตาง ๆ จากภาคการศึกษาไปสูภาคอุตสาหกรรม
ทั้งภายในและระหวางประเทศทั่วโลก โดยงาน AUTM Asia 2019 
จัดขึ้นระหวางวันที่ 4 – 7 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ทางสำนักงานจัดการ
ทรัพยสินทางปญญาไดเขารวมงานนี้พรอมกับคณะผูบริหารและบุคลากร
จากหนวยงานตาง ๆ  ไดแก สกสว. สวทช. TCELS และมหาวทิยาลัยตาง ๆ  
ไดแก มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 ทั้งนี้ อาจารย ดร.ณิรวัฒน ธรรมจักร ผูชวยผูอำนวยการ
เทคโนธานี ฝายสำนักงานจัดการทรัพยสินทางปญญา ไดรับเกียรติให
แลกเปลีย่นประสบการที่ไดรบัจากการไปรวมงานประชมุ AUTM Asia 2019 
ณ ประเทศอิสราเอล ในกิจกรรม Knowledge Sharing for University 
Tech Transfer Offices จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) สำนักงานคณะกรรมการ
สงเสรมิวทิยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.) รวมกับสำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563
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IP Luminescent Day
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 

 สำนักงานจัดการทรัพยสินทางปญญา เทคโนธานี ไดจัดงาน IP Luminescent Day ณ U Space | SUT Co-Working Space อาคารสุรพัฒน 1 

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธการจดคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

และการนำผลงานดานทรัพยสินทางปญญาสูการนำไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย 

 โดยในการจัดงานนี้ ไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย ดร.วีระพงษ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ปาฐกถาพิเศษ

เรือ่ง “การขับเคลือ่นงานวิจยัและทรพัยสนิทางปญญาเพื่อการใชประโยชน” โดยทานอธิการบดกีลาวถึงการพฒันางานวิจยัใหสามารถนำไปใชประโยชนไดจรงิ

ในเชิงพาณิชย (Commercialization) โดยจะตองมีองคประกอบหลายๆ สวน ไดแก นักวิจัยของมหาวิทยาลัย หนวยงานที่ดูแลการถายทอดเทคโนโลยี 

และผูประกอบการที่จะนำผลงานวิจัยหรือเทคโนโลยีไปใชจริงในเชิงพาณิชย โดยกระบวนการ commercialization นี้จะเปนตัวเรงใหเกิดการขับเคลื่อน

การพัฒนาอุตสาหกรรมใหมๆ การ Spin-off/ Start-up รวมถึงการจางงานตางๆ และ ซึ่งสงผลตอประโยชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 นอกจากนี้ยังมกีารเสวนาเรื่อง “การสรางสรรคผลงานทรพัยสนิทางปญญาและการนำผลงานไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย” โดย ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.อุทัย มีคำ อาจารยประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร ผูไดรับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานดานทรัพยสินทางปญญา

ที่มีศักยภาพสูงดานการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย อาจหาญ อาจารยประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร ไดรับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานดานทรัพยสินทางปญญาที่มีศักยภาพสูงดานการใชประโยชนในเชิงพาณิชย โดยในการเสวนา

ไดพูดถึงการจดทะเบียนคุมครองทรัพยสินทางปญญา และการนำทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชน รวมถึงขอคิดเห็นสำหรับการพัฒนางานดานทรัพยสิน

ทางปญญา ของมหาวิทยาลัยอีกดวย
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การมอบรางวัล Luminescent star 2020
รางวัลนักวิจัยผูสรางสรรคผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูง ประจำป พ.ศ. 2563 

 กิจกรรม Luminescent star 2020 เปนกิจกรรมเพื่อกระตุนและสรางแรงจูงใจ รวมถึงสงเสริม

และสนบัสนนุใหนักศึกษา คณาจารย และบคุลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ผลิตผลงานวจิยัที่มีศกัยภาพสูง 

สามารถนำองคความรู มาพัฒนาตอยอดใหเกิดนวัตกรรม ทำใหเกิดทรัพยสินทางปญญาที่มีศักยภาพสูง 

เพื่อพรอมผลักดันออกสูเชิงพาณิชย

 โดยมีพธิรีบัมอบเขม็เชดิชเูกียรตแิละโลประกาศเกียรตคิณุภายในงานสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

จากทานรองศาสตราจารย ดร.วีระพงษ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันจันทรที่ 

27 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารสุรพัฒน 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งมีรายนามผูเขารับรางวัลดังนี้

 1. รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเดนดานการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ไดแก 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย มีคำ 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร

 ผลงานยื่นขอรับความคุ มครองในเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร ชีวภาพผสมและเทคโนโลยีวัสดุ

ไมแผนเชิงวิศวกรรมสมรรถนะสูงในประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ จำนวน 3 ผลงาน และอนุสิทธิบัตร 

จำนวน 3 ผลงาน รวมทรัพยสนิทางปญญาระหวางเดือนกรกฏาคม 2562 – เดือนมิถุนายน 2563 ทั้งสิน้ 6 ผลงาน

 2. รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเดนดานการใชประโยชนในเชิงพาณิชย ไดแก 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย อาจหาญ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร

 ผลงานสรางรายไดใหแกมหาวิทยาลัยจากสิทธิบัตรเรื่อง ระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเปนเชื้อเพลิง 

(Refuse Derived Fuel : RDF) ในโครงการแกปญหามลพิษและพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมฯ มูลคาโครงการ 89,451,871 บาท เกิดรายไดจากทรัพยสินทางปญญาแกมหาวิทยาลัย 

ระหวางเดือนกรกฏาคม 2562 – เดือนมิถุนายน 2563 ทั้งสิ้น 1,789,037 บาท

 ทั้งนี้ สำนักงานจัดการทรัพยสินทางปญญา ถือเปนความภาคภูมิใจที่ไดมีสวนรวมในการสนับสนุนและ

สงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยผลิตสรางสรรคผลงานวิจัยที่นำผลงานวิจัยไปสูผลงานดานทรัพยสิน

ทางปญญาที่มีศักยภาพ และขอแสดงความยินดีกับทุกทานมา ณ ที่นี้

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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บริการดานการจัดการทรัพยสินทางปญญา
และถายทอดเทคโนโลยี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได มอบหมายใหเทคโนธานีดำเนินโครงการจัดตั้งสำนักงาน
จดัการทรัพยสนิทางปญญา Intellectual Property Management Office (IPMO) เพื่อสนับสนนุและสงเสรมิ
ใหมหาวิทยาลัยมีระบบการจดัการงานดานทรัพยสนิทางปญญาอยางเปนระบบในรปูแบบ “one stop service” 
ประกอบดวยโครงสรางของสำนักงานที่มีบริการ 2 ดาน คือ 1. หนวยบริการทรัพยสินทางปญญา 
และ 2. หนวยบริการดานการอนุญาตใหใชสิทธิและถายทอดเทคโนโลยี

 กิจกรรมดานการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 
 (Intellectual Property management Administrative)

 จำนวนการใหคำปรึกษาและแนะนำดานทรัพยสินทางปญญา ในป พ.ศ. 2563 ประกอบดวยการให
คำปรึกษารวมเปนจำนวน 64 คน

 จำนวนการยื่นจดทะเบียนและจดแจงทรัพยสินทางปญญา ในป พ.ศ. 2563 ประกอบดวย
การยื่นจดทะเบียนและจดแจงทรัพยสินทางปญญา ดานสิทธิบัตรการประดิษฐ จำนวน 6 ผลงาน 
อนุสทิธิบตัร จำนวน 12 ผลงาน สทิธิบตัรการออกแบบผลติภณัฑ จำนวน 4 ผลงาน ลิขสทิธิ์ จำนวน 14 ผลงาน 
และความลับทางการคา จำนวน 7 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 43 ผลงาน

 กิจกรรมการใหความรูและสรางความตระหนักดานทรัพยสินทางปญญา

 สำนักงานจัดการทรัพยสินทางปญญา มีภารกิจใหความรูและสรางความตระหนักดานทรัพยสิน
ทางปญญา โดยในปงบประมาณ 2563 ไดอบรมดานการจัดทำเครื่องหมายทางการคา (Trademark) 
ภายใตหลักสูตร การตลาดออนไลนและการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาสำหรับผูประกอบการรุนใหม 
(Digital Marketing & Trade Mark) และหลักสูตร การวิเคราะหภาพรวมธุรกิจโดยใชเครื่องมือ
แบบจำลองธรุกิจ (Business Model Canvas : BMC) สำหรบัผูประกอบการมือใหม ที่จดัโดยสำนักงานบมเพาะ
นวัตกรรม เทคโนธานี โดยมีผูเขาอบรมรวมทั้งสิ้น 69 คน
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ลูกคาอุทยานวิทยฯ

จำนวนตามแผน 10

10
คน

17
คน

10 30 50

17 17 30 64จำนวนที่ได

ผลแผน

ลูกคาภายนอก ลูกคาภายใน

ลูกคาอุทยานวิทยฯ ลูกคาภายนอก ลูกคาภายใน

รวม
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17
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คน

30
คน

เครื่องหมายการคา
5 ผลงาน (ไมนับรวมเนื่องจากทำใหเอกชน)

จำนวนการยื่นจดแจงหรือจดทะเบียน IP

ความลับทางการคา
7 ผลงาน

ลิขสิทธิ์
14 ผลงาน

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
4 ผลงาน

อนุสิทธิบัตร
12 ผลงาน

สิทธิบัตรการประดิษฐ
6 ผลงาน
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4

6

แผน

ผลรวม

10

43

รวมจำนวนการยื่นจดแจง
หรือจดทะเบียน IP
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หนวยงานภายนอก

หนวยงานภายใน

11,629,154.50 บาท

15,354,817.75 บาท

รายไดจากการใหบริการ

15,085,118.25
บาท

ผลแผน
19,000,000.00

บาท

มูลคาการใหบริการ

26,983,972.25
บาท

ผลแผน
36,000,000.00

บาท

หนวยบริการหองปฏิบัติการทดสอบ
และรับรองมาตรฐาน
(LABORATORY SERVICE UNIT : LSU)

สรุปมูลคาและรายไดจากการใหบริการ

มูลคาการใหบริการ 

ผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ 2563

 หนวยบริการหองปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LABORATORY SERVICE UNIT : LSU) สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตรและนวัตกรรม 

เปนศูนยกลางของการวิเคราะหทดสอบและวิจัย (Testing Laboratory and Research Center) ที่ไดมาตรฐานในระดับสากล ผานการรับรองระบบมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 : 2017 ใหบรกิารทางหองปฏบิตักิารแกผูขอรบับรกิารจากภายนอก ทั้งจากภาครฐั ภาคเอกชน และบคุคลทัว่ไป และผูขอรบับรกิารภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนนุ

กิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย ของมหาวิทยาลัยฯ ดวยบริการที่หลากหลาย อาทิ บริการวิเคราะหทดสอบทางเคมีและชีวเคมี บริการวิเคราะหคุณภาพนํ้า บริการ

ทดสอบทางจลุชวีวทิยา บริการวิเคราะหทดสอบอาหาร บรกิารวิเคราะหและพฒันาผลิตภณัฑ บรกิารตรวจคณุภาพนม บรกิารวิเคราะหทดสอบทางกายภาพ บริการทดสอบ

ดวยกลองจุลทรรศน บริการวิเคราะหทางการเกษตร บริการทดสอบวัสดุกอสราง บริการตรวจวัดดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน บริการสอบเทียบ 

บรกิารทดสอบดวยเครือ่งมือชั้นสูง เชน HPLC, GC-MS, NMR, ICP-MS, XRD, XRF, CHNS, SEM, TEM เปนตน รวมทั้งบรกิารเครือ่งมือและอุปกรณพืน้ฐานทางหองปฏบิตักิาร 

โดยมีการใหบริการในปงบประมาณ 2563 ที่ผานมาทั้งหมด 5,254 ครั้ง แบงเปนการใหบริการแกผูขอรับบริการจากหนวยงานภายนอก 2,863 ครั้ง และผูขอรับบริการ

ภายใน 2,391 ครั้ง

การติดตอขอรับบริการ
หนวยบริการหองปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาคารสิรินธรวิศวพัฒน (F11) ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อีเมล LSU@sut.ac.th LINE : @LSU_SUT
โทรศัพท 0-4422-3313, 3314 

รายไดจากการใหบริการ
หนวยงานภายนอก

หนวยงานภายใน

10,084,779.50 บาท

5,000,338.75 บาท

มูลคาและรายไดแบงตามประเภทผูขอรับบริการ
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วิเคราะหทางเคมีและชีวเคมี

วิเคราะหน้ำ

ทดสอบวัสดุกอสราง

ทดสอบดวยกลองจุลทรรศน

วิเคราะหทางจุลชีววิทยา

จำหนายไนโตรเจนเหลว

หองปฏิบัติการ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ทดสอบทางกายภาพ

เตรียมตัวอยางและทดสอบทั่วไป

หองปฏิบัติการ วิศวกรรม 2

หองปฏิบัติการ วิทยาศาสตรสุขภาพ

วิเคราะหทางการเกษตร

ทดสอบดานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดลอม

วิเคราะหทดสอบอาหาร

พัฒนาและจัดทำชิ้นงาน

จำหนายสัตวทดลอง

หองปฎิบัติการ วิศวกรรม1

1,324

828

752

578

509

391

327
220

107

65
44

36
26

24

12
8
3

จำนวนครั้งที่ใหบริการ แยกตามประเภทการบริการ ปงบประมาณ 2563
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โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ 
(Industrial Research and Technology Capacity Development Program: IRTC) 

 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตรและนวัตกรรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดดำเนินโครงการ IRTC เปนการใหความชวยเหลือ
ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ดวยการสงเสริมการนำเทคโนโลยีเขาไปทำใหเกิดนวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิต การจับคูนวตักรรมในรูปแบบของการใชผูเชีย่วชาญดานเทคนิคเขาไปเปนที่ปรกึษาในการแกไขปญหาทางเทคนิค ปรบัปรงุประสทิธิภาพ
กระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินคาใหไดมาตรฐานสากล และพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ รวมถึงการฝกอบรม การเสาะหาเทคโนโลยีจาก
แหลงตางๆ เพื่อใหสามารถเขาสูการแขงขนัในตลาดการคาสากลไดอยางเขมแขง็ โดยมุงหวงัทีจ่ะพฒันาศักยภาพของบุคลากรทางเทคโนโลยี
ของภาคเอกชน ใหมีความรูความเขาใจในเทคโนโลยีที่ไดรบัการถายทอดจากผูเชีย่วชาญ เพื่อการแกปญหาเทคโนโลยีอยางยั่งยืนรวมถึงการ
เขาถึงการใหบรกิารทางดานทรัพยสนิทางปญญาอยางเตม็รปูแบบ นอกจากนี้ ยังเปนการสรางฐานลูกคาใหแกอุทยานวิทยาศาสตรภมูิภาค

ที่จะเปดดำเนินการในอนาคตดวย 

หลักเกณฑการสนับสนุนงบประมาณ 

 - อุทยานวิทยาศาสตรสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน สูงสุด 50% 

  ของคาใชจายที่เกิดขึ้นในโครงการ

 - ระยะเวลาของโครงการ 1-12 เดือน หรือภายในปงบประมาณ

ความสำเร็จและผลงานในรอบป
 ผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ 2563

รายละเอียดกิจกรรม
1. จำนวนผูประกอบการที่ไดรับการแกไขปญหา
   ทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม

- เพิ่มกำลังในการผลิต 
- ลดตนทุนในการผลิต

2. จำนวนบุคลากรทางเทคโนโลยีในภาคเอกชน
   ที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

3. ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการเขาใชแผนงานพัฒนา
   ความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของเอกชนในพื้นที่ (IRTC)

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

โครงการ

คน

หนวยนับ

บาท

11

11
14

10
10

14

14

ผล

174,620,980

- เพิ่มประสิทธิภาพ/ คุณภาพของผลิตภัณฑ
- ไดผลิตภัณฑ/ กระบวนการใหม 
- เพิ่มบุคลากร R&D 
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  ในปงบประมาณ 2563 มีจำนวนผูประกอบการที่ไดรับการแกปญหาทาง
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรม จำนวน 14 โครงการ ในดานงบประมาณดำเนินโครงการ 
รวมทั้งสิ้น 5,691,417 บาท (หาลานหกแสนเกาหมื่นหนึ่งพันสี่รอยสิบเจ็ดบาทถวน) 
ดานผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึน้จากการเขาใชบรกิารโครงการพัฒนาขีดความ
สามารถทางเทคโนโลยีและวจิยัของเอกชนในพื้นที่ (IRTC) รวมทั้งสิน้ 174,620,980 
บาท (หนึ่งรอยเจ็ดสิบสี่ลานหกแสนสองหมื่นเการอยแปดสิบบาทถวน)

โครงการ IRTC ปงบประมาณ 2563 มีดังนี้
 1. การศึกษาวิจัยเสถียรภาพความลาดชันของผนังสุดทายขอบบอ
  เหมืองแรดินซีเมนตแปลง C และแปลง D 
  บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน) 
  ศาสตราจารย ดร.กิตติเทพ เฟองขจร สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
  2. การคัดแยกเชื้อจุลินทรียกำจัดนํ้ามันหลอเย็น 
  บริษัท เซ็กเธาว โลจิสติกส จำกัด 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นติยา บุญเทียน สาขาวิชาวศิวกรรมสิง่แวดลอม
 3. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการเลี้ยงเชื้อจุลินทรียกำจัดนํ้ามันหลอเย็น 
  บริษัท ฟวชั่น ดีเวลลอปเมนท จำกัด
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นติยา บุญเทียน สาขาวิชาวศิวกรรมสิง่แวดลอม
 4. การศึกษาความเป นไปได ในการนำเปลือกแมคคาเดเมียมาผลิต
  เปนถานกัมมันต เพื่อนำไปใชประโยชนในการดูดซับ 
  บริษัท กรีน เอ็นเนอรยี่ คอมมูนิตี้ จำกัด
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรยีา ยิ้มรตันบวร สาขาวชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอม
 5. การพัฒนาสูตรอาหารสำหรับไกไขไทยกรมปศุสัตวเพื่อแกปญหา
  ไขเปลือกบาง 
  หางหุนสวนจำกัด สงวนฟารม
  ผู ช วยศาสตราจารย ดร.สุทิศา เข็มผะกา สาขาวิชาเทคโนโลยี
  และนวัตกรรมทางสัตว 

 6. การพัฒนาวิธีการเพิ่มสารกาบาในขาวเปลือกหอมมะลิงอกโดยใช
  ความดันไฮโดรสแตติก 
  หางหุนสวนจำกัด แอมเม แคร
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิราพร จุลยุเสน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
 7. โครงการศึกษาวิจัยเสถียรภาพความลาดชันของผนังสุดทายขอบบอ
  เหมืองแรยิปซั่ม ตำบลทุงทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค
  บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จำกัด
  ศาสตราจารย ดร.กิตติเทพ เฟองขจร สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
 8. การพัฒนาสายพันธุเมลอนเพื่อลดตนทุนการผลิต ระยะที่ 2 
  บริษัท พีรปญญา จำกัด
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารักษ ธีรอำพน สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 9. นวัตกรรมอาหารแมพันธุโคเนื้อและแมพันธุโคเนื้อรอคลอด 
  วิสาหกิจชุมชนผูผลิตปศุสัตวคุณภาพ-โควากิว ต.เขวาสินรินทร 
  รองศาสตราจารย ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ เทคโนธานี
 10. การพัฒนาแพลตฟอรมสำหรับการวิเคราะหลายนิ้วมือเพื่อคนหา
  ศักยภาพตามหลักการทางพันธุกรรมศาสตรเพื่อเพิ่มชองทางการตลาด 
  บริษัท มายด บูสเตอร จำกัด
  อาจารย ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 11. การพัฒนากรอบมาตราฐานในการทดสอบอากาศยานไรนักบินขึ้นลง
  แนวดิ่งแบบ Tiltrotor 
  บริษัท เอ็กซทรีม คอมโพสิต จำกัด
  อาจารย ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 12. การพัฒนาระบบการผลิตพืชแบบอัจฉริยะ 
  บรษิัท โปรเจ็คฟลด จำกัด
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สดุชล วุนประเสรฐิ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพชื 
 13. การเพิ่มปริมาณเสนใยอาหารในสตารชมันสำปะหลังในระดับหอง
  ปฏิบัติการเพื่อใชในผลิตภัณฑเสนกวยเตี๋ยวและคุกกี้
  บริษัท ที พี เค แอ็ดวานซ สตารช จำกัด
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิราพร จุลยุเสน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
 14. ระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหารหลักเกณฑ วิธีการที่ดี 
  ในการผลิตอาหาร (Primary GMP)
   วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบานหนองสองหอง
  คุณกรมะณี มังศรี บริษัท เอ็นจอย คอนซัลแทนท จำกัด
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การติดตอกับบริษัท ขอมูลโครงการ

First Contact

119

First Visit 
38

Preliminary
analysis

56ครั้ง

ครั้ง

ครั้ง

36

1 2

อนุมัติโครงการ

12 โครงการ

โครงการ

ปดโครงการ

ผูเชี่ยวชาญ4

งบประมาณดำเนินโครงการ

16 ราย

ผูเชี่ยวชาญ
ภายนอกภายใน

ผูเชี่ยวชาญ
ภายนอก

20ราย บาท
18,835,145.00

อาหาร
17

เกษตร5 โครงการ

การแพทยและเครื่องสำอางค1 โครงการ

โครงการ6 โครงการ
เครื่องจักรยานยนต

2โครงการ
พลังงาน

5โครงการ
อื่นๆ

ประเภทอุตสาหกรรม3

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เครือขายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(Industrial Technology and Innovation Program: ITAP)

 โปรแกรม ITAP เครอืขายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ีรวมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ดำเนินงานใหความชวยเหลือและสนับสนุนความตองการทางดาน

เทคโนโลยีใหกับ ผูประกอบการไทย ซึ่งมอียู ดวยกันหลายรูปแบบทัง้บรกิาร ที่ปรกึษา การจัดฝกอบรม

สมัมนาวิชาการ การเสาะหาเทคโนโลยีจากในและตางประเทศ บรกิารจับคูเจรจาธุรกิจเทคโนโลยี ฯลฯ 

โดยมีที่ปรึกษาเทคโนโลยี (Industrial Technology Assistance, ITA) ทำหนาที่เปนคนกลางเขาไป

ประสานความตองการระหวางภาคเอกชนกับนักวิจัยหรือผูเชี่ยวชาญ

ผลการดำเนินงาน
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คุณสมบัติ SMEs ที่ไดรับการสนับสนุน
- มุงมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีการผลิต 

 หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ

- มีมูลคาทรัพยสินถาวรไมเกิน 200 ลานบาท

- เปนนิตบิคุคลไทยที่มีผูถือหุนไทยไมตํา่กวา รอยละ 51

 หรือรานคาที่จดทะเบียนพาณิชย

- เปนธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีรายไดไมเกิน 

 500 ลานบาทตอป

- จำนวนการจางงาน ไมเกิน 200 คน (ผลิต)

 ไมเกิน 100 คน (บรกิาร)

หลักเกณฑการสนับสนุน
- สนับสนุนคาตอบแทนผู เชี่ยวชาญ รอยละ 100 

 เพื่อตอบแทน ผู เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยปญหา

 ทางเทคนิคเบื้องตน

- สนับสนุนคาใชจ ายรอยละ 50 ของคาใชจ าย

 ที่เกิดขึ้นในโครงการ ภายในวงเงิน 400,000 บาท

- ระยะเวลาโครงการ 1 - 12 เดือน
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โครงการสงเสริมบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันในภาคเอกชน 
(Talent Mobility)

 ในปงบประมาณ 2563 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ไดรวมดำเนินโครงการ Talent Mobility ภายใตบันทึกขอตกลง เรื่อง การสง
มอบผลการดำเนินกิจกรรมโครงการสงเสรมิใหบคุลากรวิจยัในสถาบันอุดมศกึษา
ไปปฏิบัติงานเพื่อแกไขปญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตใหกับ
ภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ของสถาบันอุดมศกึษา ระหวาง สำนักงาน
ปลดักระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร วิจยัและนวตักรรม กับ มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
 โดยในปงบประมาณ 2563 สนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
ออกไปปฎิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม ผานกลไก Pre-Talent Mobility คือ 
การเขาไปชวยสถานประกอบการในการวิเคราะหโจทย แกไขปญหาในเบื้องตน 
และเปนกลไกเตรียมความพรอมในการสงบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวตักรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวจิยัของภาครฐัไปปฏบิตังิานเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถการแขงขันในภาคเอกชน

ปงบประมาณ 2563 สนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
ออกไปปฎิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม ผานกลไก 
Pre-Talent Mobility จำนวน 10 โครงการ 

 เกณฑการสนับสนุนโครงการ Pre-Talent Mobility
 นักวิจัย 1 คน จะรับผิดชอบในการดำเนินการไดไมเกิน 1 โครงการ 
และสถานประกอบการ 1 แหง ตอ 1 โครงการ *ทั้งนี ้ในบางโจทยของสถานประกอบการ 
อาจมีนักวิจัยรวมดำเนินการมากกวา 1 ทานได โดยในสวนของคาใชจาย
ในการดำเนินการใหเปนไปตามอัตราการสนับสนุนคาใชจายในการดำเนินการ*

 การสนับสนุนคาใชจายในการดำเนินการ
 สนับสนุนเปน คาตอบแทน คาเดินทาง คาใชสอย และคาใชจายอื่น
ที่เกี่ยวของ ในอัตราเหมาจาย วันละ 4,000 บาท / คน โดยกำหนดวา 1 โครงการ 
ออกไปปฏิบัติงานไดไมเกิน 10 วัน (โครงการละ 40,000 บาท)

โครงการ
1 โครงการ “พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตถั่งเชาสีทอง”

2 โครงการ “การสำรวจวิธีการบริหารตนทุนงานกอสราง”

3
โครงการ “การลดการเกิดออกซิเดชั่นในผลิตภัณฑขาวพองไรซเบอรี่ 
และการเปลี่ยนแปลงระหวางการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ”

4
โครงการ “การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการผลิตแผนฝาเพดาน
ยิมซั่มทีบาร (T-Bar) โดยใชเครื่องมือระบบอัตโนมัติทดแทนแรงงานคน

5
โครงการ “การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับจำลองระบบสืบพันธุในโคนม
เพศเมียเพื่อใชในการคัดแยกคุณภาพของตัวอสุจิกอนการผลิตนํ้าเชื้อ
โคนมแชแข็ง”

6 โครงการ “นํ้ายาโพลิเมอรสำหรับปรับปรุงคุณสมบัติดินซีเมนต ”

7
โครงการ “ระบบตรวจสอบสถานะและวิเคราะหสมรรถนะการทำงานของ
เครื่องจักรอัตโนมัตใินอุตสาหกรรมดวยอินเตอรเน็ตในทุกสรรพสิ่ง”

8
โครงการ “การศึกษาแนวทางการยกระดับมาตรฐานการผลิตและวิธี
การทดสอบเพื่อเตรียมขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของ
เครื่องจักรกลเกษตรประเภทตางๆ”

9
โครงการ “เทคโนโลยีการนับจำนวนปลาและการประเมินขนาดความยาว
ลำตัวปลาแบบไมสัมผัส”

10
โครงการ “การพัฒนาโปรแกรมการทำสมดุลแบบพลวัตสำหรับ
ชุดเพลาใบพัดของเครื่องเปา โดยใชเทคนิคปญญาประดิษฐ”

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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การฝกอบรม “หลักสูตรการเตรียมความพรอมและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการดำเนิน
การโครงการ Talent Mobility ประจำปงบประมาณ 2563”

 วันที่ 8 กันยายน 2563 และวันที่ 12 กันยายน เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินกิจกรรมอบรม
“หลักสูตรการเตรียมความพรอมและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent Mobility 
ประจำปงบประมาณ 2563“ ภายใตโครงการสงเสริมใหบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแกไข
ปญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตใหกับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจำปงบประมาณ 2563 โดยมี ผู ชวยศาสตราจารย ดร.ปภากร พิทยชวาล ผูอำนวยการเทคโนธานี และ
อาจารย ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ ผูชวยผูอำนวยการเทคโนธานีฝายสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตรและนวัตกรรม 
เปนประธานกลาวเปดงาน ณ Co-working space อาคารสุรพฒัน 1 เทคโนธานี และสรุสมันาคาร โดยการจัดกิจกรรม
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมความพรอม และการพัฒนาบุคลากรวิจัยกอนไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม 
การตอยอดผลจากการไปรวมงานกับภาคอุตสาหกรรม เนนการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางบุคลากรวิจัยที่ออกไป
ปฏบิตังิานรวมกับภาคอตุสาหกรรมรวมกัน ตลอดจนถายทอดแนวทางกรณีตวัอยางที่ประสบความสำเรจ็ (Best Practice) 
เพื่อพัฒนางานวิจัยไปสูการใชประโยชน และการสรางเครือขาย (Network) ระหวางเจาหนาที่ อาจารย/นักวิจัย
ในสถาบันอุดมศกึษา และผูประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมในการแลกเปลีย่นประสบการณ (Sharing) รวมถงึเปนการ
กระตุนและชกัจูงใหภาคเอกชนหันมาสนใจทำงานวิจยัพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคาและสรางความเขมแขง็ใหกับธรุกิจ นำไปสูการ
ตอยอดการลงทุนวิจัยพัฒนาในภาคเอกชน และเพื่อใหเกิดการวิจัยพัฒนารวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน 
โดยมีอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคเปนผูเชื่อมตอกลาง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดผลกระทบเชิงบวกในระบบเศรษฐกิจในระดับสูง
ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

ผลที่ไดรับจากการฝกอบรม
 1. อาจารย/นักวิจัย และบุคลากรทางการศึกษามีความรู ความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานเพื่อรองรับ
  การดำเนินโครงการ Talent Mobility ไดอยางมีประสิทธิภาพ
 2.  หนวยงานตนสังกดั ไดทำการเชื่อมโยงและไดเครอืขายจากภาคอุตสาหกรรมทำใหเกิดผลงานวจิยัที่นำไปใชไดจรงิ
 3. เกิดการพัฒนาบุคลากรผูสอนของมหาวิทยาลัย และไดทราบโจทยวิจัยที่ตรงกับความตองการของ
  สถานประกอบการ เกิดโอกาสที่จะขยายงานวิจัยไปสูเชิงพาณิชย
 4. ไดพฒันาบุคลากรที่ตรงกบัความตองการของสถานประกอบการ เกิดโอกาสในการพัฒนาเปนงานวิจยัรวมกับ
  สถานประกอบการ เปนโอกาสในการบริการวิชาการและผูประกอบการไดทราบถึงบริการตาง ๆ ของอุทยาน
  วิทยาศาสตร
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มทส. นำเครื่องกำจัดฝุน PM2.5 ดวยประจุไฟฟาไอออนแกปญหามลพิษ
จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม TECH-FEST SUT ENGINEERING FOR SOCIAL INNOVATION
PATH TO ZERO WASTE เพื่อสังคม มทส. ที่นาอยูอยางยั่งยืน 

กองทุนยุวสตารทอัพ (YOUTH STARTUP FUND)

งานออกแบบนวัตกรรม
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มทส. นำเครื่องกำจัดฝุน PM2.5 
ดวยประจุไฟฟาไอออนแกปญหามลพิษจังหวัดนครราชสีมา

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นำโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดี

ฝายทรัพยสนิและวสิาหกิจ และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปภากร พทิยชวาล ผูอำนวยการเทคโนธานี พรอมดวยคณะนักวิจยัที่

ผลิตเครื่องกำจัดฝุน PM2.5 ดวยระบบไอออนประจุไฟฟา ไดแก รองศาสตราจารย ดร.ชาญชัย ทองโสภา หัวหนา

สถานวิจยั สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนเสฏฐ ทศดีกรพัฒน หวัหนาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

และ อาจารย ดร.สำราญ สันทาลุนัย อาจารยประจำสาขาวชิาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส และคณะนักวิจยัที่ผลติเครือ่งตรวจ

วัดคาฝุนความแมนยำสูง อาจารย ดร.วิวัฒน นวลสิงห อาจารยประจำสาขาวิชาฟสิกส ผูชวยศาสตราจารย ดร.พันทิพย

ปยะทัศนานนท อาจารยประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ อาจารย ดร.ฐนกร ศรีธราพิพัฒน อาจารยประจำสาขาวิชา

ภมูิสารสนเทศ และนายนิวฒัน เหมหา ไดตดิตัง้และสงมอบเครือ่งกำจัดฝุน PM2.5 ดวยระบบไอออนประจไุฟฟาและเครือ่งตรวจ

วัดคาฝุนความแมนยำสูง เพื่อแกปญหาฝุน PM2.5 ใหกับจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย 

ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมาเปนผูรับมอบ และนายพงษเลิศ สุภัทรวณิชย รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา 

เปนผูกลาวตอนรับ ณ บริเวณชางคู ปอมเมืองยา (ทาเคชิ) ตรงขามหางสรรพสินคาไอทีพลาซา จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ 30 มกราคม 2563

 ทั้งนี้ มทส. และทีมนักวิจัยคาดหวังวา เครื่องกำจัดฝุน PM2.5 ดวยระบบไอออนประจุไฟฟาและเครื่องตรวจวัด

คาฝุนความแมนยำสูงดังกลาว จะชวยบรรเทาและลดมลพิษ ลดฝุนควัน กลิ่น โดยเฉพาะฝุนละอองขนาดเล็ก บริเวณพื้นที่

จุดติดตั้งและใกลเคียง ซึ่งเปนพื้นที่ตนแบบไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังสามารถออกแบบตัวเครื่องใหมีความสวยงาม

กลมกลืนตอสภาพแวดลอม สามารถขยายขนาดการใชงานไดตามขนาดพื้นที่ ทั้งในครวัเรอืน ตัวอาคาร สถานประกอบการ 

หรือสรางเปนเครื่องกำจัดฝุน PM2.5 ขนาดใหญเทียบเทาตึกกวา 10 ชั้น หรือปรับใหเขากับสภาพพื้นที่และสถาปตยกรรม

ที่จะทำการติดตั้งตอไปได
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เทคโนธาน ีรวมกับ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ีจัดกจิกรรม TECH - FEST รุนที่ 1 ภายใตโครงการ 
SUT Engineering for Social Innovation เพื่อเฟนหาไอเดียสุดสรางสรรค กับธีม Path to Zero waste 
เพื่อสังคม มทส. ที่นาอยูอยางยั่งยืน โดยนักศึกษาจะไดเรียนรูในหัวขอ
 - Social Innovation Presentations

 - Lean Social Canvas

 - Design & Tech

 - Pitch Presentation

 และเปนการนำเสนอ (Pitching) ตอคณะกรรมการ 4 ทาน ไดแก

  - คุณภานุ เล็กสุนทร (กรรมการผูจัดการ บ.มอรครีเอชั่น จำกัด)

  - คุณจิรพิสิษฐ รุจรเจริญ (ประธาน YEC จ.นครราชสีมา)

  - อาจารย ดร.ฉัตรชัย พิศพล (อาจารยประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ)

  - อาจารย ดร.วรรณภา นาบูรณะ (ผูชวยผูอำนวยการเทคโนธานี ฝายสำนักงานบมเพาะนวัตกรรม) เปนคณะกรรมการในการตัดสินครั้งนี้

   ทั้งนี้นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรทั้ง 5 ทีมที่ไดรับรางวัล ไดแก

  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 - ทีม Knowledge ชื่อผลิตภัณฑ SUT MATOR : Application การจับคูติวเตอร

  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 - ทีม Zero Dot ชื่อผลิตภัณฑ Bot Bric : ผาผืนที่ผลิตจากเสนใยขวดและแกวพลาสติก

  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 - ทีม Zero2Hero ชื่อผลิตภัณฑ ZnseLL : Application ฝากขายอุปกรณการเรียนและสรุปบทเรียนออนไลน

  รางวัลชมเชย - ทีม Unicorn ชื่อผลิตภัณฑ SOON : Application แสดงแผนที่ใน มทส. และเสนทางการเดินรถเมลมอ

  รางวัลชมเชย - ทีม Zerobac ชื่อผลิตภัณฑ Just Add Water : เครื่องกดนํ้าอัตโนมัติ

วันที่ดำเนินการ : วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562

สถานที่จัด :  เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กลุมเปาหมาย : นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จำนวนผูเขาอบรม(คน) : 40

คะแนนความพึงพอใจ : 4.60

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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กองทุนยุวสตารทอัพ (Youth Startup Fund): 
 สำนักงานบมเพาะนวัตกรรม เทคโนธานี ในฐานะ Certified Incubator ไดเปดรบัสมคัรนกัศึกษาและผูสนใจเขารวมโครงการ Youth Startup Fund 

เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนยุวสตารทอัพ จากกองทุนกองทุนพัฒนาผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ภายใตสำนักงาน

ปลดักระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจยัและนวัตกรรม และสำนักงานนวัตกรรมแหงชาต ิ(NIA) และไดดำเนินการเตรียมความพรอมทางดานธุรกจิ

ใหแกทีมที่สมัครเขารวมโครงการกอนยื่นเสนอขอรับทุน

โดยแบงรายละเอียดการขอรับทุนเปน 2 รูปแบบ
 1. Ideation Incentive Program รบัทนุสนับสนนุ 100,000 บาท (ไมจำเปนตองจดบรษิัท) เพื่อพัฒนาสินคา/บรกิารจำลอง (Mockup) ทดสอบ

ตลาด ทดสอบความเปนไปไดของโมเดลธุรกิจ เปนตน

 2. Pre-Seed Proof of Concept (POC) (จำเปนตองจดบริษัท) แบงเปน 3 โปรแกรม ไดแก

  2.1 Innovation Labs Program รับทุนสนับสนุน 500,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการวิเคราะหทดสอบการใชงานหรือรับรองมาตรฐาน

   โครงการจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน เปนตน

  2.2 University Seed Grant Program รับทุนสนับสนุน 750,000 บาท เพื่อพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ (Prototype), พิสูจนความเปนไปได

   ทางเทคโนโลยีและธุรกิจ เปนตน

  2.3 Incubator Incentive Program รับทุนสนับสนุน 1,500,000 บาท เพื่อพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ (Prototype) พิสูจนความเปนไปได

   ทางเทคโนโลยีและธุรกิจ ทดสอบหรือทดลองมาตรฐาน ถายทอดเทคโนโลยีเปนตน 

วันที่ดำเนินการ : กันยายน 2563

สถานที่จัด :  เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กลุมเปาหมาย : นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก/ศิษยเกาที่จบการศึกษาไมเกิน 5 ป

จำนวนผูเขาอบรม(คน) : 30

กองทุนยุวสตารทอัพ 
(Youth Startup Fund)

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



กิจกรรมการคัดเลือกผูประกอบการเปนสมาชิกหนวยบมเพาะ (PITCHING)

กิจกรรมการพัฒนาแผนธุรกิจสูความสำเร็จ สำหรับผูประกอบการมือใหม
(อบรมการเขียนแผนธุรกิจ)

กิจกรรมสรางเครือขายนวัตกรรุนใหมและผูสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในสวนภูมิภาคพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(PIONEERING INNOVATOR NETWORK) รุน 2.1

โครงการ NIA CREATIVE CONTEST 2020 กิจกรรมประกวดวีดิทัศนดานมุมมองอนาคต
IMAGES OF FUTURES: FUTURELAND OF NORTHEASTERN

แผนงานการพัฒนาระบบนิเวศ เพื่อสรางผูประกอบการรุนใหม
(ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM DEVELOPMENT : EED)

กิจกรรม “การจัดทำแผนธุรกิจและแนวทางการสรางนวัตกรรมเชิงพาณิชย”
RAILWAY CHALLENGE CAMP 3

กิจกรรมการแขงขันโครงการเสนทางสูนวัตวณิชย (R2M2019)
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

กิจกรรม STARTUP CAMP สำหรับนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน
หัวขอ “จากหองปฏิบัติการ สู ความเปนผูประกอบการ”

กิจกรรมสหกิจศึกษานักศึกษาผูประกอบการ (E-COOP) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2563

กิจกรรม SMART START IDEA BY GSB STARTUP

TECHNOPOLIS I 2020 Annual Report



กิจกรรมการคัดเลือกผูประกอบการ
เปนสมาชิกหนวยบมเพาะ 
(Pitching)

 สำนักงานบมเพาะนวัตกรรม ไดจัดกิจกรรมการนำเสนอ (Pitching) แบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas : BMC) สำหรับ

ผูประกอบการภายใตโครงการ “Boost Up Your Business Success” ณ หองประชุม A Co-working Space เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สรุนาร ีโดยมีวตัถุประสงค เพื่อคัดเลอืกผูประกอบการที่มีศกัยภาพและความพรอมขึ้นทะเบียนสมาชิกหนวยบมเพาะธุรกจินวตักรรม และผูประกอบการจะได

รับโอกาสในการบมเพาะธุรกิจ เพื่อเสริมสรางศักยภาพธุรกิจใหสามารถดำรงอยูไดอยางยั่งยืน 

ในกิจกรรมครั้งนี้ไดรับเกียรติจากคณะกรรมการทั้งหมด 4 ทาน ไดแก
 1. อาจารย ดร.วรรณภา นาบูรณะ

  ผูชวยผูอำนวยการเทคโนธานี ฝายสำนักงานบมเพาะนวัตกรรม

 2. อาจารย ดร.ฉัตรชัย พิศพล

  อาจารยประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (การตลาด)

 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิราพร จุลยุเสน 

  อาจารยประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร

 4. คุณจิรพิสิษฐ รุจนเจริญ 

  ประธาน YEC (Young Entrepreneur Chamber of Commerce: YEC) และเจาของธุรกิจ

  และมีผูประกอบการเขารวมการคัดเลือกทั้งหมด 17 ราย 

วันที่ดำเนินการ : กุมภาพันธ 2563

สถานที่จัด :  เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กลุมเปาหมาย : ผูประกอบการ

จำนวนผูเขาอบรม(คน) : 17

คะแนนความพึงพอใจ : 4.8

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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กิจกรรมการพัฒนาแผนธุรกิจสูความสำเร็จ 
สำหรับผูประกอบการมือใหม 
(อบรมการเขียนแผนธุรกิจ)

 สำนักงานบมเพาะนวัตกรรม (Innovation Based Incubator: IBI) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นำโดย อาจารย ดร.วรรณภา นาบูรณะ ผู ชวยผู อำนวยการเทคโนธานี ฝายสำนักงานบมเพาะนวัตกรรม จัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตร 

“การวิเคราะหภาพรวมธุรกิจโดยใชเครื่องมือแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas : BMC) สำหรับผู ประกอบการมือใหม” 

โดยไดรบัเกียรตจิาก อาจารย ดร.ฉตัรชยั พิศพล อาจารยประจำสาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ีเปนวทิยากรในกิจกรรมครัง้นี้ 

โดยกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูประกอบการสามารถวิเคราะหภาพรวมธุรกิจของตนเองได และลดอัตราความลมเหลวในชวงแรกของการจัดตั้ง

ธุรกิจใหเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน

วันที่ดำเนินการ : วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563

สถานที่จัด :  ณ SUT Co-working Space เทคโนธานี 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กลุมเปาหมาย : ผูประกอบการ

จำนวนผูเขาอบรม(คน) : 35

คะแนนความพึงพอใจ : 4.7
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กิจกรรมสรางเครือขายนวัตกรรุนใหมและ
ผูสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในสวนภูมิภาค
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(Pioneering Innovator Network) รุน 2.1

 เทคโนธานี รวมกับ สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) ไดจัดกิจกรรมการรวมตัวเครือขายนวัตกรรุนใหมในพื้นที่ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ “PIONEERING INNOVATOR NETWORK” PIN 2.1 (KORAT) พบกับสุดยอดกูรูชั้นแนวหนาของเมืองไทย ดานการพัฒนาแนวคิดธุรกิจ

นวัตกรรมและการสรางแบรนด โดยเปนการจัดอบรมในหัวขอดังนี้

 • Innovative Purpose with OKRs & Business Model Navigator 

  โดย ดร.ภูษิต วงศหลอสายชล รองคณบดีวิทยาลัยผูประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

 • Design Thinking for Innovation Idea

  โดย ดร.ตอเกียรติ นอยสำลี CEO บริษัท Kanlaya Ecothinking

 • Creative Marketing

  โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภวรรณ คณานุรักษ หัวหนากลุมวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

 • Brand management

  โดย ดร.ศิริรัตน โกศการิกา 

 • Story Telling

  โดย คุณสุธีรพันธุ สักรวัตร ผูชวยผูจัดการใหญ ผูบริหารสูงสุดการตลาด ธนาคารไทยพาณิชย

วันที่ดำเนินการ : วันที่ 22 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2563

สถานที่จัด :  โรงแรมแคนทารี โคราช

กลุมเปาหมาย : ผูประกอบการ

จำนวนผูเขาอบรม(คน) : 90

คะแนนความพึงพอใจ : 4.50

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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โครงการ NIA Creative Contest 2020 
กิจกรรมประกวดวีดิทัศนดานมุมมองอนาคต 
Images of Futures: FUTURELAND OF NORTHEASTERN

 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมกับ สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) ดำเนินโครงการประกวดวีดิทัศนดาน
มุมมองอนาคต Images of Future รอบภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายใตธีม “FUTURELAND OF NORTHEASTERN” มีวัตถุประสงค
เพื่อเปดโอกาสใหกลุมคนรุ นใหมและบุคคลทั่วไปไดสรางสรรคและนำเสนอแนวคิดดานมุมมองอนาคต ในรูปแบบวีดิทัศนที่นำเสนอภาพอนาคต 
(Images of Futures) ที่จะสรางความเปลี่ยนแปลงและสงผลกระทบตอผูคนและประเทศ โดยไดรับเกียรติจากคณะกรรมการในการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ
ระดับภูมิภาค พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก
 1. คุณกองเกียรติ โขมศิริ  ผูกำกับภาพยนตร
 2. คุณยุทธนา บุญออม  รองกรรมการผูอำนวยการอาวุโส GMM GRAMMY
 3. คุณฉัตร สุภัทรวณิชย  อดีตผูจัดการทั่วไป บริษัท นาดาว บางกอก จำกัด
 4. คุณรัฐพล บุญมี  ที่ปรึกษา บริษัท มอร ครีเอชั่น จำกัด
 5.  คุณพิมพชนก เกสพานิช  สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)
 และไดทีมที่ชนะเลิศคือ ทีม : คุณเขียว โปรดักสชั่น 

 ผลงาน : THE SIAM : ปฏิบัติการ กวาดลางศัตรูพืช ซึ่งสามารถควารางวัลชนะเลิศระดับประเทศไดอีกดวย

วันที่ดำเนินการ : มิถุนายน - สิงหาคม 2563

สถานที่จัด :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี/ โรงภาพยนตร 3 SF Cinema ชั้น 5 สาขาศูนยการคาเทอรมินอล โคราช

กลุมเปาหมาย : นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

จำนวนผูเขาอบรม(คน) : 160

คะแนนความพึงพอใจ : -
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แผนงานการพัฒนาระบบนิเวศ 
เพื่อสรางผูประกอบการรุนใหม 
(Entrepreneurial Ecosystem Development : EED)
 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดดำเนินการแผนงานการพัฒนาระบบนิเวศ เพื่อสรางผูประกอบการรุนใหม (Entrepreneurial 
Ecosystem Development: EED) เปนโครงการสรางการพัฒนาผูประกอบการทีม่ีศักยภาพสูง สรางระบบนเิวศการเปนผูประกอบการนวตักรรม
ใหกับนกัศึกษาระดบัปรญิญาตร ีโท เอก สังกดัมหาวทิยาลัยเครอืขายอุทยานวิทยาศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื และบุคคลทัว่ไป ทีจ่บการศกึษา
ไมเกิน 10 ป จัดใหมีการอบรมหลักสูตร Intensive Program for Startup and Entrepreneur
 - Entrepreneurial thought and action
 - Innovation & Design thinking
 - Business Model development
 - Entrepreneurial Finance & How to Pitch
 - Entrepreneurial Strategy
 การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ (Prototype) และการพัฒนาแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ 

วันที่ดำเนินการ : พฤษภาคม – กันยายน 2563

สถานที่จัด :  ออนไลน/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กลุมเปาหมาย : นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก สังกัดมหาวิทยาลัยเครือขายอุทยานวิทยาศาสตร 

    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบุคคลทั่วไป ที่จบการศึกษาไมเกิน 10 ป

จำนวนผูเขาอบรม(คน) : 90

คะแนนความพึงพอใจ : 4.8

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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กิจกรรม 
“การจัดทำแผนธุรกิจและแนวทางการสรางนวัตกรรมเชิงพาณิชย” 

Railway Challenge Camp 3

 เทคโนธานี รวมกับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร ไดจัดกิจกรรม “การจัดทำแผนธุรกิจและแนวทางการสรางนวัตกรรมเชิงพาณิชย” 
Railway Challenge Camp 3 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในดานการวิเคราะหความเปนไปไดทางธุรกิจ ไมวาจะเปนการวิเคราะหภาพรวมธุรกิจโดยใช

เครื่องมือ Business Model Canvas การวิเคราะหตลาด การวิเคราะหตนทุน และการออกแบบการขนสงระบบราง

วันที่ดำเนินการ : วันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2562

สถานที่จัด :  เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กลุมเปาหมาย : นักศึกษา

จำนวนผูเขาอบรม(คน) : 40

คะแนนความพึงพอใจ : 4.5
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กิจกรรมการแขงขันโครงการเสนทางสูนวัตวณิชย 
(R2M2019) ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
 สำนักงานบมเพาะนวัตกรรม (Innovation Based Incubator: IBI) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดจัดกิจกรรม
โครงการเสนทางสูนวัตวณิชย ประจำป 2563 (Research to Market : R2M2020) โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษา 
นักวิจัยและผูที่มีความสนใจพัฒนาตอยอดสิ่งประดิษฐหรือผลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาสูเชิงพาณิชย ตลอดจนเปดชองทางในการสรางธุรกิจ
เทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทำใหเกิดโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลาย สรางสิทธิประโยชนสู นักวิจัยหนวยงานและมหาวิทยาลัย 
รวมถึงการสรางประโยชนและคุณคาใหกับประเทศ โดยทีม CheckMate 
 ผลงานวิจัย แพลตฟอรมสำหรับตรวจจับการเปนสัดในโคนม
 เจาของผลงานวิจัย อาจารย ดร.ศรัญญา กาญจนวัฒนา

 สามารถควารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแขงขันระดับประเทศ ณ อุทยานวิทยาศาตรภาคใต จังหวัดสงขลา

วันที่ดำเนินการ : วันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2562

สถานที่จัด :  เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กลุมเปาหมาย : นักศึกษา

จำนวนผูเขาอบรม(คน) : 40
คะแนนความพึงพอใจ : 4.5

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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กิจกรรม Startup Camp 
สำหรับนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน หัวขอ 
“จากหองปฏิบัติการ สูความเปนผูประกอบการ”

 กิจกรรม SWS Startup Camp: สำนักงานบมเพาะนวัตกรรม เทคโนธานี ไดจัดกิจกรรม SWS Startup Camp สำหรับนักเรียน

โรงเรียนสุรวิวัฒน ภายใตหัวขอ “จากหองปฏิบัติการ สูความเปนผูประกอบการ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการฝกกระบวนการทางความคิด 

การสราง Startup พันธุใหม โดยเริ่มตนจากการสรางสรรคไอเดีย การคนหาไอเดียที่เปนไปได และการฝกสำรวจขอมูลเจาะไปยังกลุมเปาหมายจริง 

เพื่อสรางสรรคนวัตกรรมอยางยั่งยืน ในครั้งนี้ไดรับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 2 ทาน ไดแก คุณตรีชิต เมธารัตนโชติ (CEO & Co - Founder 

MEEPHAKDEE Co.,LTD.) และคุณอภิโชค ประเสริฐรุงเรือง (Chief Product Officer & Co-Founder, AIRPORTELs Co.,Ltd.) 

วันที่ดำเนินการ : วันที่ 17 – 19 มกราคม 2563

สถานที่จัด :  โรงเรียนสุรวิวัฒน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กลุมเปาหมาย : นักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จำนวนผูเขาอบรม(คน) : 105 คน
คะแนนความพึงพอใจ : 4.8
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กิจกรรมสหกิจศึกษาประกอบการ

(E-Coop) 
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2563
 กิจกรรมสหกิจศึกษาประกอบการ (E-Coop) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2563 : สำนักงานบมเพาะนวัตกรรม เทคโนธานี 

ไดดำเนินกิจกรรมสหกิจศึกษาประกอบการ (E-Coop) โดยรับนักศึกษาจำนวน 16 คน มาปฏิบัติงานที่เทคโนธานี และไดจัดกิจกรรมใหนักศึกษา

ไดเขารวมไมวาจะเปน

 - กิจกรรม E-Coop Kickoff Day

 - กิจกรรม E-Coop Sharing 2020 จำนวน 2 ครัง้ โดยมีวตัถุประสงค เพื่อใหผูประกอบการที่ประสบความสำเรจ็ดานธุรกิจไดแชรประสบการณ

  และสรางแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจใหแกนักศึกษาสหกิจศึกษาประกอบการ (Enterprise CooperativeEducation: E-Coop) 

  ณ U Space | SUT Co-working Space

 โดยไดรับเกียรติจากวิทยากร 

  1. เภสัชกรหญิงจันทนา จันทรจักร CEO บริษัท บางกอกเฮลทกรุป จำกัด และผูกอตั้งแบรนด BK ผลิตภัณฑเครื่องสำอางที่ผานการรับรอง

   โดยองคการอาหารและยา (อย.)

  2. คุณปรมินทร ประสิทธิเม กรรมการผูจัดการ บริษัท ซีดีซีเฮลทแคร จำกัด ธุรกิจนำเขาสงออกและเปนตัวแทนจำหนายเครื่องมือแพทย

 - กิจกรรม E-coop Demo Day 2020

วันที่ดำเนินการ : มิถุนายน – พฤศจิกายน 2563

สถานที่จัด :  เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กลุมเปาหมาย : อาจารย/นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จำนวนผูเขาอบรม(คน) : 40 คน
คะแนนความพึงพอใจ : -

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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กิจกรรม 

Smart Start Idea by GSB Startup
 กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup:
 หนวยพัฒนาระบบนิเวศการเปนผูประกอบการนวัตกรรม (EED) สำนักงานบมเพาะนวัตกรรม เทคโนธานี รวมกับธนาคารออมสิน 

ดำเนนิกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup โดยเปดโอกาสใหนักศึกษา ที่มีไอเดยีสรางสรรค ทาประลองความคดิ ลุนรบัทนุการศึกษางายๆ 

เพียงทำคลิปวิดีโอไมเกิน 3 นาที เพื่อลุนรับเงินรางวัลทุกเดือน ในระดับจังหวัด และระดับประเทศ โดยในโจทยของเดือนมิถุนายน 2563 

ทีม HiwHiw - นางสาวอภิชญา ตาดี ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และไดรับทุนการศึกษามูลคา 50,000 บาท 

วันที่ดำเนินการ : ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

สถานที่จัด :  เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กลุมเปาหมาย : นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระดับปริญญาตรี โท และเอก

จำนวนผูเขาอบรม(คน) : 100 คน
คะแนนความพึงพอใจ : -

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



โครงการจางงานประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2

โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร (NON-DEGREE) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการภายใตโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (RESKILL/UPSKILL/NEWSKILL) เพื่อการมีงานทำ
และเตรียมความพรอมรองรับการทำงานในอนาคต หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) : หลักสูตรการพัฒนาทักษะดานธุรกิจไกเนื้อ (ไกโคราช) แบบครบวงจร

กิจกรรมตอนรับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผูแทนราษฎร ในการศึกษาดูงาน เรื่อง ปญหาการเขาถึงองคความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ของเกษตรกรฐานราก และเรื่องตนแบบการบริหารจัดการการเพิ่มมูลคาสินคาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ณ จ.นครราชสีมา

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของกลุมจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุมนครชัยบุรินทร
(กิจกรรมหลักที่ 10 พัฒนาเครือขายผูเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ (กลางน้ำ) กลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร)

โครงการประชุมเครือขายคลินิกเทคโนโลยี ประจำป พ.ศ. 2563

โครงการคลินิกเทคโนโลยี มทส.

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการเกษตรอินทรีย

การจัดประชุมฟนฟูวิชาการ REFRESHING FOR NURSE PRACTITIONER CONFERENCE 2020 : การพัฒนาศักยภาพและฟนฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ : การรักษาโรคทั่วไปทันยุค

การจัดประชุมวิชาการ INTENTION ON COMPREHENSIVE CARDIOVASCULAR MANAGEMENTIN PRIMARY CARE CONTEXT 2020 

หลักสูตรอบรมดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรม

หลักสูตรอบรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015

หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร

หลักสูตรอบรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน

งานบริการแปลและลาม

หลักสูตรอบรมดานภาษา (STEPS TO ACADEMIC WRITING : 60 HOURS)

การจัดสอบวัดความรู TOEIC TOELF ITP และ CEFR

สอบแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกนานาชาติ (HKISO / TIMO)

หลักสูตรอบรมสำหรับผูขอรับใบอนุญาตขับรถและผูขอตออายุใบอนุญาตขับรถ

คายวิชาการ

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตรรุนเยาว (YSC)
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โครงการจางงานประชาชนที่ไดรับผลกระทบ
จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)
 ดวยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไดดำเนินโครงการจางงานประชาชน

ที่ไดรบัผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) โดยมีวตัถุประสงค

เพื่อรองรับผู ที่วางงานจากสถานการณ COVID-19 และเสริมสรางศักยภาพ ใหกับแรงงานสมัยใหม 

และสงเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานในดานตาง ๆ ใหแกแรงงาน เชน การวิเคราะหและแกไขปญหาชุมชน 

การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม การสำรวจและจัดทำขอมูล การจัดทำแผนที่ปาชุมชน การพัฒนานวัตกรรม

ทางสังคม เปนตน

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งมพีนัธกิจโดยตรงในการผลิตและพฒันากำลังคน เพือ่ตอบสนองความตองการ

ในการพัฒนาชุมชนและประเทศ รวมถงึเปนมหาวิทยาลัยที่เปนที่พึง่ใหกับสงัคม มีความพรอมทั้งบคุลากร เทคโนโลยี 

และองคความรูในการปรับแปลงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองให

เขมแขง็และยัง่ยืน มีการใหบรกิารทางวิชาการแกประชาชน หนวยงานตาง ๆ  ทั้งภาครฐัและเอกชน มหาวิทยาลัย

มีความมุงมัน่อยางยิ่งทีจ่ะเปนอีกหนึ่งกำลังสำคญัที่จะชวยฟนฟูและเยียวยาประชาชนในเขตพื้นที่จงัหวดันครราชสมีา 

ที่ไดรับจากผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid–19) จึงรวมเปน

หนึ่งหนวยงานที่รวมจัดทำโครงการจางงาน ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid–19) โดยมีการดำเนินงานทั้งสิ้น 2 ระยะ ไดแก

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ระยะที่ 1 
 ➢ ระยะเวลาดำเนินการ 4 เดือน (มิถุนายน - กันยายน 2563) 
 ➢ ประชาชนไดรับการจางงานหลังจากเกิดผลกระทบจากสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid–19) จำนวน 250 คน
 ➢ ชุมชนที่ไดรับผลกระทบฯ ไดรับความชวยเหลือในการฟนฟูและกระตุนเศรษฐกิจ จำนวน 50 ชุมชน

 ➢ มีกิจกรรมการดำเนินงานทั้งสิ้น 5 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การสำรวจ ขอมูลฐานทรัพยากรทองถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

   และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

กิจกรรมที่ 2  การสำรวจขอมูลการจราจรขนสงในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

   เพื่อการพัฒนาโคราช Smart City

กิจกรรมที่ 3  การสำรวจขอมูลขยะมูลฝอย และเสนทางการเก็บขนขยะมูลฝอย

   ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อการพัฒนาโคราชเมืองสะอาด

กิจกรรมที่ 4  การสำรวจขอมูลการบริการภาครัฐของจังหวัดนครราชสีมา

   เพื่อการพัฒนาโคราช Smart Government

กิจกรรมที่ 5 การสำรวจมลพิษสิ่งแวดลอมของลำตะคอง ในเขตเทศบาลนคร

   นครราชสีมา เพื่อการอนุรักษนํ้าอยางยั่งยืน
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กิจกรรมที่ 1 สำรวจขอมูลผลผลิตทางการเกษตรในเขตพื้นที่นครชัยบุรินทร 

   เพื่อเขาสูกระบวนการไบโอรีไฟเนอรี

กิจกรรมที่ 2  สำรวจขอมูลและวิเคราะหศักยภาพวัตถุดิบและหรือพืชอาหารสัตว

   ในเขตพื้นที่นครชัยบุรินทร

กิจกรรมที่ 3  สำรวจขอมูลการทองเที่ยวชุมชนพื้นที่นครชัยบุรินทร

กิจกรรมที่ 4  สำรวจข อมูลเพื่อออกแบบระบบบริการอัจฉริยะ ผ านกลไก 

   Smart City เพื่อการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมที่ 5 สำรวจขอมูลฐานทรัพยากรทองถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ

   สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

ระยะที่ 2 
 ➢ ระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563

 ➢ ประชาชนไดรับการจางงานหลังจากเกิดผลกระทบจากสถานการณการระบาด

  ของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid–19) จำนวน 500 คน

 ➢ มีกิจกรรมการดำเนินงานทั้งสิ้น 11 กิจกรรม ดังนี้
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กิจกรรมที่ 7 สำรวจขอมูลเพื่อจัดทำขอมูลผาไหมตลอดหวงโซมูลคา

กิจกรรมที่ 6 สำรวจขอมูลฐานทรัพยากรทองถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
   สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
   ตามแนวทางของ อพ.สธ.

กิจกรรมที่ 8  จัดทำฐานขอมูลเพือ่ฟนฟูผูประกอบการกลุมวสิาหกิจชมุชน และ OTOP 

   ในเขตพื้นที่นครชัยบุรินทร

กิจกรรมที่ 9  จัดทำข อ มูล เ กี่ยวกับการเ ลี้ยง โคพัน ธุ  โคราชวากิวใน พื้น ที่

   จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมที่ 10  จัดทำขอมูลเกี่ยวกับปศุสัตวในพื้นที่นครชัยบุรินทร

กิจกรรมที่ 11 จัดทำขอมูลเกษตรอินทรียในเขตพื้นที่นครชัยบุรินทร
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โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) 
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการภายใต
โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) 
เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพรอมรองรับการทำงานในอนาคต 
หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
: หลักสูตร การพัฒนาทักษะดานธุรกิจไกเนื้อ (ไกโคราช) แบบครบวงจร

เทคโนธานี ไดรับงบสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการ

ดำเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) ภายใตโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/

Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพรอมรองรับการทำงานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำป 2563

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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 เปาหมาย คือ การเสริมสรางทักษะและความรูในการประกอบธุรกิจไกเนื้อโคราช

แบบครบวงจร เริ่มจากการเพาะพันธุ การเลี้ยง การดูแล การปศุสัตวที่ถูกตอง ผนวกกับ

แนวทางการประกอบอาชีพที่สนใจ อาทิ ความรูดานการแปรรปูไกเนื้อโคราช ความรูดาน

การเปนผูประกอบการ หรือความรูดานการตลาด เพื่อใหนำความรูที่ไดไปประยุกตใชใน

การประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งผูเรียนจะตองเขาเรียนรายวิชาบังคับจำนวน 8 Module 

และรายวิชาเลือก 8 Module ซึ่งประกอบดวย 

 วิชาบังคับ ไดแก พันธุและการพัฒนาพันธุไกเนื้อ (12 ชั่วโมง) อาหารและ

การใหอาหารไกโคราช (12 ชั่วโมง) อาหารไกโคราชเพื่อสรางจุดตางดานคุณภาพเนื้อ 

(12 ชัว่โมง) การจัดการเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ และสรางจุดตาง (12 ชัว่โมง) การจัดการโรงฟก 

(12 ชั่วโมง) โรคและการจัดการเพื่อการปองกันโรค (12 ชั่วโมง) เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการบริหาร จัดการฟารม (12 ชั่วโมง) หลักธุรกิจการปศุสัตว (12 ชั่วโมง) 

 รายวิชาเลือก ไดแก โครงสรางและคุณสมบัติทางเคมีของเนื้อไกและผลิตภัณฑ 

(12 ชั่วโมง) เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเนื้อไก (12 ชั่วโมง) การออกแบบผลิตภัณฑจาก

เนื้อไก (12 ชั่วโมง) การพัฒนาระบบการตรวจสอบยอนกลับ (12 ชั่วโมง) สรางสรรค

ผลิตภัณฑและบริการนวัตกรรมดวย Design Thinking (12 ชั่วโมง) การพัฒนาโมเดล

ธุรกิจดวย Business Model Canvas (12 ชั่วโมง) เทคนิคการอานและวิเคราะห

งบการเงนิ (12 ชัว่โมง) การวิเคราะหตนทุนเพื่อการตัดสนิใจและการตั้งราคา (12 ชัว่โมง) 

เรียนรูการเปนผูประกอบการใหมอยางมืออาชีพ (12 ชั่วโมง) ระดมทุนอยางไรให

ประสบความสำเร็จ (12 ชั่วโมง) เจาะลึกพฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล (12 ชั่วโมง) 

นักขายขั้นเทพ (12 ชั่วโมง) เคล็ด (ไม) ลับ กลยุทธการตลาดในยุคดิจิทัล (12 ชั่วโมง) 

การบริการเพื่อความเปนเลิศ (12 ชั่วโมง)

 โดยมีผูสนใจเขารวมโครงการ 300 คน โดยมีการเรียนการสอนแบบออนไลน

ผานระบบ SUT e-learning, เรียนผานระบบ Zoom Meeting, การฝกปฏิบัติ 

Workshop และศึกษาดูงาน
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กิจกรรมตอนรบัคณะกรรมาธกิารการวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัยและนวัตกรรม 
สภาผูแทนราษฎร ในการศึกษาดูงาน 
เรือ่ง ปญหาการเขาถึงองคความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัยและนวัตกรรม ของเกษตรกรฐานราก และเรือ่งตนแบบการบรหิาร
จัดการการเพิ่มมูลคาสินคาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ณ จ.นครราชสีมา

ในวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2563
 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
สภาผูแทนราษฎร เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาอาชีพและเพิ่ม
รายไดใหแกเกษตรกรฐานราก ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
ของจังหวัดนครราชสีมา เป นการสงเสริมการเข าถึงและการใช ประโยชน 
จากองคความรู ทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้ง
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายไดให แก  เกษตรกรฐานราก 
ของจังหวัดนครราชสีมา และมีการเขาเยี่ยมชมกิจกรรม โครงการดานการพัฒนา
กระบวนการผลิตและปลูกมันสำปะหลังดวยระบบนํ้าหยดและการใชปุ ยตามคา
วิเคราะหดิน การพัฒนาสงเสริมการใชมันสำปะหลังโดยการแปรรูป เปนผลิตภัณฑ
พลาสติกชีวภาพและอุตสาหกรรมอาหาร ดวยกระบวนการไบโอริไฟเบอรรี่และการ
ผลิตพลาสติกชีวภาพ (ศูนย Bio Processing Pilot Plant) รวมถึงโครงการ
พัฒนาโคเนื้อ “โคราชวากิว” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนโครงการที่ไดมีการนำผลงาน
วิจัยและองคความรูของคณาจารยในมหาวิทยาลัยถายทอดสูชุมชน และเกษตรกร 
โดยไดดำเนินการมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจบุนั ทั้งยังมกีารบูรณาการรวมกันระหวาง
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงกบัหนวยราชการภายในจังหวดั
นครราชสมีา ในการสงเสรมิและพฒันาอาชีพ มวีตัถุประสงคเพื่อเพิ่มขดีความสามารถ
ของเศรษฐกิจชุมชน เสริมสรางฐานการผลิตดานการเกษตรและอาหารใหเขมแข็ง
ยั่งยืน และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัย ที่จะชวยเพิ่มมูลคา (Price) และคุณคา (Value) รวมถึงสรางรายได
และความเปนอยูของชุมชน และเกษตรกรใหดีขึ้น 
 ซึ่งเปนกิจกรรมตามกรอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการวางแผน การสงเสริม
และการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ที่ตั้งไว  
คณะกรรมาธิการจะตองเปนกลไกกลางในการบูรณาการการนำองคความรูทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม มาใชประโยชนทั้งในระดับฐานราก
และประเทศ ระหวางประชาชน สถาบันการศึกษา และหนวยงานภาครัฐซึ่งมีหนาที่

และอำนาจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
คณะกรรมาธิการจึงไดเดนิทางไปศึกษาดูงาน เพื่อนำองคความรูทางวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ไปพัฒนาอาชีพ และเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร
ฐานราก ณ จังหวัดตาง ๆ โดยมีหลักการทำงานที่จะประสานความรวมมือ
ทั้งสามภาคสวน อันไดแก ประชาชน สถาบันการศึกษา และหนวยงานภาครัฐ 
ซึ่งคณะกรรมาธิการจะทำหนาที่เป นกลไกกลาง สื่อสารและบูรณาการ
การทำงานรวมกัน พรอมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการสรางผูนำและทีมงาน
เพื่อใหการทำงานรวมกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อสรางความรู
ความเขาใจและยอมรับตอกระบวนการทำงาน การมีสวนรวม และความเปน
เจาของโครงการ การสรางระบบและกฎเกณฑในการประสานความรวมมือ
ระหวางประชาชน สถาบันการศึกษา และหนวยงานภาครัฐ รวมทั้งสราง
เครือขายการทำงานรวมกันอยางยั่งยืนระหวาง คณะกรรมาธิการในฐานะ
ฝายนิติบัญญัติ สถาบันการศึกษา และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของใน
การนำองคความรูทางวทิยาศาสตร เทคโนโลยี วิจยัและนวตักรรม ไปใชประโยชน
ทั้งในระดับเศรษฐกิจฐานรากและประเทศ โดยมีทานรองผู ว าราชการ
จงัหวดันครราชสมีา ใหการตอนรับ และกลาวรายงานสรุปภาพรวมของจงัหวดั 
อธิการบดมีหาวทิยาลัย คณะผูบรหิารมหาวทิยาลัย และผูอำนวยการเทคโนธานี 
รายงานภาพรวมโครงการของมหาวิทยาลัยแกคณะดังกลาว และมีผูเขารวม
สัมมนาจากสวนงานตาง ๆ ประกอบไปดวย
 1. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
 2. ผูแทนสวนราชการ อาจารยและเจาหนาที่จากสถาบันการศึกษา
 3. ผูนำกลุมอาชีพและชุมชน
 4. ผูสังเกตการณจากหนวยงานตาง ๆ ภายในจังหวัดนคราชสีมา 
 5. ผูบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย นักวิจัย 
 6. คณะผูบริหารเทคโนธานี
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป
ของกลุมจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุมนครชัยบุรินทร 
(กิจกรรมหลักที่ 10 พัฒนาเครือขายผูเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ (กลางนํ้า) 
กลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร)

วงเงินงบประมาณ 8,600,000 บาท
 โครงการพัฒนาเครือขายผูเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ (กลางนํ้า) จัดทำโครงการขึ้น มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือขาย

ผูเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง (กลางนํ้า) สรางตนแบบการเลี้ยง การสงเสริมอาชีพใหเหมาะสมกับพื้นที่ หลักการดำเนินธุรกิจของกลุมเครือขายใหเขมแข็ง

และยัง่ยืน และจดัหาตลาดโคกลางนํา้ใหกับกลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการ เชือ่มโยงกับเกษตรกรตัง้แตตนนํ้าไปจนถึงปลายนํ้าเพื่อเพิ่มความสามารถ

ในการแขงขันดานโคเนื้อคุณภาพกับเนื้อโคจากตางประเทศ และเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดความตองการเนื้อโคในภูมิภาคอาเซียนและ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในอนาคต โดยเปนการบูรณาการความรวมมือทางดานวิชาการ ของมหาวิทยาลัย ในการทำงานรวมกับภาครัฐและ

ชุมชนในพื้นที่ 4 จังหวัดกลุมนครชัยบุรินทร (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร) อาทิ ปศุสัตวจังหวัด ปศุสัตวอำเภอในแตละพื้นที่ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีานวิทยาเขตสุรนิทร วสิาหกิจชมุชน กลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ เกษตรกร ผูประกอบการ และผูที่สนใจ โดยมีการจัดกิจกรรม

การอบรมสัมมนา การใหคำปรึกษาแนะนำ การเชื่อมโยงตลาดตั้งแตผูเลี้ยงตนนํ้า ไปจนถึงตลาดผูรับซื้อ การลงพื้นที่ติดตามผล และการนำตัวแทน

เกษตรกรไปศึกษาดูงานฟารมตัวอยางที่มีการบริหารจัดการอยางครบวงจร รวมถึงยังมีการจัดทำจุดสาธิตตนแบบคอกกลางเพื่อเปนแหลงเรียนรู

ใหแกผูสนใจภายในมหาวิทยาลัย และการสงเสรมิการเปนคอกกลางตนแบบของสมาชกิเครือขายใน 4 จังหวดั ที่มีศกัยภาพในการเปนคอกกลางในพื้นที่

อีกดวย มีผูเขารวมกิจกรรมในโครงการทั้งสิ้น 2,761 คน คะแนนความพึงพอใจ 4.48

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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โครงการประชุมเครือขายคลินิกเทคโนโลยี 
ประจำป พ.ศ. 2563
 สำนักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รวมกับคลินิกเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดการประชุมเครือขายคลินิกเทคโนโลยี ประจำป พ.ศ. 2563 ขึ้น ระหวางวันที่ 3 - 4 กันยายน 2563 

ณ โรงแรมมารวยการเดน กรุงเทพมหานคร

 การจัดงานในครั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารย ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม เปนประธานกลาวเปดงานและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานดานอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมสูเศรษฐกิจฐานราก 

โดยมี คณุวนิดา บุญนาคคา ผูอำนวยการสำนักสงเสรมิและถายทอดเทคโนโลยี กลาวรายงาน นอกจากนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปภากร พทิยชวาล 

ผูอำนวยการเทคโนธานี ในฐานะผูอำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มทส. และผูแทนในการจัดงานครั้งนี้ ไดเขารวมพิธีเปดในงานดังกลาวดวย

 การประชุมเครือขายคลินิกเทคโนโลยี จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแลกเปลี่ยนเรียนรูการนำ

ผลงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ลงสูชุมชนระหวางคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย โดยกิจกรรมทั้งหมดประกอบดวย

 - การนำเสนอผลการดำเนินงานประจำป พ.ศ. 2563 ของคลินิกเทคโนโลยีเครือขายทั่วประเทศ

 - การมอบประกาศเกียรติคุณแก อสวท. ที่มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม ประจำป พ.ศ. 2563

 - การมอบโลและประกาศเกียรติคุณแกหมูบานที่ผานการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2563

 - การมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานดานอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

 - การเสวนา Show and Share Success case ตัวอยางการบูรณาการการขับเคลื่อน ววน. เพื่อการพัฒนาพื้นที่เปนตัวตั้ง

 - การบรรยายหัวขอ แนวทางการขับเคลื่อนงานดาน ววน. ในพื้นที่ผานเครือขายคลินิกเทคโนโลยี

 - การจัดนิทรรศการแสดงผลงานจากคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้น โดยความรวมมือ
ระหวางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัย และนวัตกรรม (อว.) กับสถาบันการศึกษา
ของรัฐ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนหนวยงานกลาง ในการประสานใหความรูทางวิทยาศาสตร
และถายทอดเทคโนโลยีที่ประชาชนตองการ ไดเขารวมโครงการและไดทำบันทึกความรวมมือกับ
กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจยัและนวัตกรรม ในการรวมกนัประสานและดำเนินงาน
ภายใต “คลนิิกเทคโนโลยี” ในป พ.ศ. 2547 และไดรบัการสนับสนนุงบประมาณ จากกระทรวงการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม ในการดำเนินโครงการ ประจำปงบประมาณ 2563 
ทั้งสิ้น 2 โครงการ และมีผลการดำเนินงานดังตอไปนี้ 

 1. โครงการบรกิารใหคำปรกึษาและบริการขอมูล โดยมีจำนวนผูรบัคำปรกึษาทางเทคโนโลยี 
จำนวน 164 รายคะแนนความพึงพอใจรวมเทากับ 91.11 จำนวนผูรับบริการขอมูลทุกชอง
ทาง จำนวน 1,899 ราย โดยทางคลินิกไดเขารวม จัดงานตาง ๆ ที่กระทรวง อว. จัดขึ้น เชน 
การประชุมเครือขายคลินิกเทคโนโลยีประจำป 2563 รวมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการ
งานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนตน ทั้งนี้ได
บรูณาการการดำเนินโครงการทัง้หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ไดแก สำนักวิชาวศิวกรรมศาสตร 
สำนักวิชากเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และหนวยงานภายนอก
มหาวทิยาลัย เชน มณฑลทหารบกที่ 21 คายสุรนาร ีสำนักงานพัฒนาชุมชนจงัหวดันครราชสมีา 
เครือขายคลินิกเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 
ดานอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา เปนตน

 2. โครงการ “การพัฒนานวัตกรรมผาไหมยอมสีธรรมชาติ (กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุม
หตักรรมผาไหมบานดู)” ภายใตโครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำป พ.ศ. 2563 
(แพลตฟอรม BCE) โดยเปนการดำเนินงานตอเนื่องเปนปที่ 2 ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ไดแก 
การถายทอดเทคโนโลยีการยอมสีธรรมชาติและเปนอัตลักษณ การแปรรูปผลิตภัณฑจากผาไหม
เพือ่เพิ่มมูลคา เทคโนโลยีการออกแบบและการพฒันาบรรจภุณัฑ การออกแบบแคตตาลอ็กสีผาไหม 
จัดทำแคตตาล็อกสีผาไหมตนแบบเพื่อสงเสริมการขาย รวมถึงการจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจและ
การเชื่อมโยงการตลาด โดยมีสมาชิกในกลุมที่เขารวมโครงการทั้งสิ้น 25 ราย

โครงการคลนิิกเทคโนโลยีประจำป 2563
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โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
(OTOP) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะสถาบันแมขาย C-UBI เครือขาย

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนลาง) รวมกับ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ีไดดำเนินโครงการหนึง่ตำบล หนึง่ผลติภณัฑ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 เพื่อใชศักยภาพของหนวยบมเพาะวิสาหกิจ (University Business Incubator : UBI) ในการชวยพัฒนาผูประกอบการโครงการ

สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑและผู ประกอบการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการใหความรู 

ในการประกอบธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ การพัฒนาเครื่องหมายการคา พัฒนาบรรจุภัณฑใหไดมาตรฐานสากล และมีศักยภาพในการสงออกและ

แขงขันกับตางประเทศได รวมทั้งสรางเครือขายใหกับผูประกอบการและผลิตภัณฑดวย

 ทั้งนี้ ไดดำเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพขั้นพื้นฐาน ภายใตโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ใหกับผูประกอบการ/ทายาทผูประกอบการ ไดรับการพัฒนาทักษะในการประกอบธุรกิจ เชน การจัดทำบัญชี การตลาด การประชาสัมพันธ

จำนวนทั้งสิ้น 32 ราย โดยมีกลุมเปาหมาย 4 กลุมผลิตภัณฑ คือ อาหารและเครื่องดื่ม ผาและเครื่องแตงกาย ของใชของตกแตงและของที่ระลึก 

สมุนไพรที่ไมใชอาหาร โดยไดจัดการอบรมแบงออกเปน 2 รุน ไดแก

 รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2563 ณ จังหวัดชัยภูมิ

 รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2563 ณ จังหวัดบุรีรัมย 
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โครงการเกษตรอินทรีย
 เทคโนธานี รวมกับศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี คลองไผ (อพ.สธ.คลองไผ) ดำเนินโครงการเกษตรอินทรีย ซึ่งเป นโครงการ

ภายใตงบอุดหนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรูทางวิชาการ 

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมทีเ่หมาะสมแกเกษตรกร ผูประกอบการดานการเกษตร และประชาชนที่สนใจ 

รวมถึงการแลกเปลี่ยนองคความรู แนวคิดในการทำเกษตรอินทรียของประเทศ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

 - การจัดอบรมและสมัมนาเกี่ยวกับเกษตรอินทรียและการขอรับรอง มาตรฐานตาง ๆ  จำนวนทั้งสิน้ 15 ครั้ง 

  ผูเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,125 คน

 - การเชื่อมโยงการตลาด จำนวน 1 ครั้ง 

 - สรางศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียจำนวน 1 แหง 

 - การตรวจวิเคราะหดินใหกับเกษตรกรที่เขารวมโครงการ จำนวน 35 แปลง
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การจัดประชุมฟนฟูวิชาการ 
Refreshing for Nurse Practitioner Conference 2020 
: การพัฒนาศักยภาพและฟนฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
: การรักษาโรคทั่วไปทันยุค

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ีไดจดักิจกรรม การประชมุวชิาการ Refreshing for Nurse Practitioner 

Conference 2020 “การพัฒนาศักยภาพและฟนฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ : การรักษาโรคทั่วไป

ทันยุค” จำนวน 2 รุน รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 2 – 4 กันยายน 2563 และรุนที่ 2 ระหวางวันที่ 7 – 9 กันยายน 2563 

ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อฟนฟูความรูดานวิชาการที่ทันสมัยแกพยาบาลเวชปฏิบัติที่ปฏิบัติงานในหนวย

บริการปฐมภูมิในเขตสุขภาพที่ 9 (เขตนครชัยบุรินทร) ในการดูแลผูปวยและชุมชน และเพื่อใหเกิดการทำงานที่มี

ประสทิธิภาพในระบบสขุภาพปฐมภมูิ อยางตอเนื่องและยั่งยืน ซึ่งกจิกรรมดงักลาวไดรบังบประมาณสนบัสนนุจาก

บรษิัท อัพจอหน (ประเทศไทย) จำกัด ที่สำคัญหลกัสูตรดงักลาวไดผานการรับรองหนวยคะแนนการศกึษาตอเนื่อง

สาขาพยาบาลศาสตร 16.5 หนวยคะแนน

 โดยมีพยาบาลเวชปฏิบัติเขารวมประชุมทั้ง 2 รุน รวมทั้งสิ้น 131 คน

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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การจัดประชุมวิชาการ 
Intention on Comprehensive Cardiovascular 
Managementin Primary Care Context 2020 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดจัดกิจกรรม การประชุมวิชาการ Intention on Comprehensive 

Cardiovascular Management in Primary Care Context 2020 ขึ้น ระหวางวันที่ 29 กุมภาพันธ 

– 1 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมคลาสสิกคามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อฝกอบรมพัฒนาแพทย

เวชศาสตรครอบครัวในเขตสุขภาพที่ 4 และ 5 ใหสามารถนำองคความรูดานเวชศาสตรครอบครัวและการ

รกัษาประเด็นโรคหลอดเลอืดและหวัใจที่ทันสมัย เพื่อดำเนินงานคลินิกหมอครอบครวัใหเกิดคณุภาพการรักษาที่ดี 

ผลลัพธดานสุขภาพที่ดี ซึ่งกิจกรรมดังกลาวไดรับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัท อัพจอหน (ประเทศไทย) จำกัด

 โดยมีแพทยเวชศาสตรครอบครัวในเขตสุขภาพที่ 4 และ 5 เขารวมประชุมทั้งสิ้น 63 คน

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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หลักสูตรอบรมดานการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
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เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



 

กิจกรรมของเทคโนธานี ปงบประมาณ 2563 
หนวยบริการอบรมสัมมนา สำนักงานบริการวิชาการ 

ปรับแปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
พัฒนาและการสรางนวัตกรรมในองคกร บริษัท สงวนวงษอุตสาหกรรม จำกัด

 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมกับบริษัท สงวนวงษ

อุตสาหกรรม จำกัด ไดจัดหลักสูตรการพัฒนาและการสรางนวัตกรรมในองคกร 

รวมถึงเพื่อใหผู เข าอบรมสามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม

สำหรบัองคกร พัฒนาผลิตภณัฑและกระบวนการใหมดวยเครือ่งมือคิดวเิคราะห และ

พัฒนานวัตกรรม บริการสำหรับลูกคา โดยมีการจัดอบรม จำนวน 1 หลักสูตร 

ไดแก 

 - หลักสูตรการพัฒนาและการสรางนวัตกรรมในองคกร

 ซึ่งมีผูเขาอบรมจำนวน 50 คน 
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หลักสูตรอบรม 
ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015

ปงบประมาณ 2563
อบรม หลักสูตร “การจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพและการตีความ ISO 9001:2015”

 การจัดการอบรมหลักสูตร “การจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพและการตีความ ISO 9001:2015” เปนการเรียนรู

ผานกิจกรรมหรือโครงงานที่บูรณาการการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี ผนวกกับแนวคิดการออกแบบเชิง

วิศวกรรม โดยผูรวมอบรมจะไดทำกิจกรรมเพือ่พัฒนาความรูความเขาใจและฝกทักษะดานขอกำหนดมาตรฐาน และสามารถ

นำความรูมาออกแบบชิ้นงานหรอืวิธีการเพื่อตอบสนองความตองการหรอืแกปญหาทีเ่กีย่วของกับชวีิตประจำวันไดและเชื่อม

โยงไปกับประสบการณในหองเรียนชีวิตประจำวันได โดยในป 2563 ไดมีการจัดอบรมทั้งหมด 1 ครั้ง (ออนไลน) มีผูเขารวม

สอบประมาณ 40 คน

ระดับความพึงพอใจ : 4.20

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ปงบประมาณ 2563
 อบรม หลักสูตร “การจัดทำระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม ISO 14001:2015”

 มาตรฐาน ISO 14001:2015 เปนมาตรฐานสากล

สำหรับ “ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมขององคกร” 

เพื่อเพิ่มสมรรถนะสิ่งแวดลอมภายในองคกร และเพื่อความ

ยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม โดยมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม มีการ

สะทอนความเปลี่ยนแปลงหลายประการในเรื่องของเทคโนโลยี

และสิ่งที่ผูมีสวนไดสวนเสียคาดหวังจากองคกร นอกจากนี้ 

ยังมเีรือ่งของความไดเปรยีบในการแขงขนัซึ่ง ISO 14001 เปนสิ่ง

ที่ทำใหองคกรสามารถแยกแยะตนเองไดวามีความแตกตาง

จากคูแขงอยางไร และในหลายกรณี ยังมีความไดเปรียบทาง

การเงินและชวยใหองคกรตระหนักถึงประสิทธิภาพและ

การปรบัปรงุสมรรถนะอีกดวย โดยในป 2562 ไดมีการจัดอบรม

ทั้งหมด 1 ครั้ง (ออนไลน) มีผูเขารวมสอบประมาณ 40 คน

ระดับความพึงพอใจ : 4.00
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การอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร
 มหา วิทยา ลัย เทค โน โล ยีสุ รนา รี  โดยหน  วยบริ การอบรม สัมมนา สำนักงานบ ริการ วิชาการ 

ปรับแปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี ไดรับความเห็นชอบจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ให  เป นหน วยงานจัดการอบรมผู ประกอบกิจการและผู  สัมผัสอาหาร เ มื่อ วัน ที่  13 สิ งหาคม 2562 

ซึ่งการอบรมดังกลาวเปนขอกำหนดภายใตกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหนายอาหาร พ.ศ. 2561 

และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง หลัก เกณฑ   และวิธีการจัดการอบรมผู ประกอบกิจการและ

ผูสัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 โดยในปงบประมาณ 2563 หนวยบริการอบรมสัมมนาไดดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร

ดังกลาวใน 2 รูปแบบ กลาวคือ การจัดอบรมแบบเปดสาธารณะ (Public Training) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี และการจัดอบรมภายในสถานประกอบการ (In House Training) ซึ่งมีผู ผานการอบรมและไดรับ

หนังสือรับรองทั้งสิ้น จำนวน 1,252 คน

หลักสูตร รูปแบบ
จำนวน 

(รุน)

จำนวนผูผาน

การอบรม 

(คน)

สขุาภบิาลอาหารสำหรบั

ผูประกอบกิจการ

การจัดอบรมแบบเปดสาธารณะ (Public Training) 6 205

การจัดอบรมภายในสถานประกอบการ (In House Training) 1 31

สขุาภบิาลอาหารสำหรบั

ผูสัมผัสอาหาร

การจัดอบรมแบบเปดสาธารณะ (Public Training) 7 370

การจัดอบรมภายในสถานประกอบการ (In House Training) 12 646

รวม 26 1,252

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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หลักสูตรอบรมดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน

ปงบประมาณ 2563

อบรมหลกัสูตร เจาหนาที่ความปลอดภยัในการทำงาน ระดบัหวัหนางาน (จป.หวัหนางาน)
 หนวยบริการอบรมสัมมนา สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี กำหนดจัด

อบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหนางาน ใหกับเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงาน 

ระดบัหวัหนางาน ในบริษัทตาง ๆ  ทั้งในพืน้ที่จงัหวดันครราชสมีา และจังหวดัใกลเคียง โดยมีวตัถุประสงคเพื่อใหผูเขาอบรม

ทราบถึงแนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน รวมทั้งทราบ

ถึงสาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวของ โดยในป 2563 ไดมีการจัดอบรมทั้งหมด 1 ครั้ง 

มีผูเขารวมอบรมประมาณ 11 คน

ระดับความพึงพอใจ : 4.66

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (คปอ.)

 หนวยบริการอบรมสัมมนา สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 

เทคโนธานี กำหนดจัดอบรมหลกัสูตรคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน 

ใหกับเจาหนาที่ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหผูเขาอบรมทราบถึงแนวคิด

ระบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน รวมทั้งทราบถึงสาระสำคัญของ

กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวของ โดยในป 2563 ไดมีการจัดอบรมทั้งหมด 1 ครั้ง มีผูเขารวมอบรม

ประมาณ 20 คน

ระดับความพึงพอใจ : 5.00

หลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร)

 หนวยบริการอบรมสัมมนา สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 

เทคโนธานี กำหนดจัดอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ใหกับเจาหนาที่ 

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหผูเขาอบรมทราบถึงแนวคิดระบบการจัดการ

ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน รวมทั้งทราบถึงสาระสำคัญของกฎหมายความ

ปลอดภยัในการทำงานที่เกี่ยวของ โดยในป 2563 ไดมีการจัดอบรมทั้งหมด 1 ครัง้ มีผูเขารวมอบรมประมาณ 8 คน

ระดับความพึงพอใจ : 4.77
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งานบริการแปลและลาม

บริการงานแปลและลาม
 ทำหนาที่ใหบริการประสานงานและจัดหาผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

เพื่อใหบริการดานการแปลเอกสารประเภทตาง ๆ เชน เอกสารบทความ

วิชาการ เอกสารทางกฎหมาย ระเบียบ สัญญา เอกสารทางราชการ 

เวบ็ไซต เปนตน โดยสามารถใหบรกิารแปลไดหลายภาษา อาทิ ภาษาอังกฤษ 

ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ น เกาหลี ฯลฯ รวมถึงยังมีบริการอานงานแปล 

ตรวจแกไขงาน Abstract Manuscript เพื่อสงตีพิมพทั้งภายในและ

ตางประเทศ โดยทางหนวยงานสามารถออกหนังสือรับรอง หรอืประทับตรา

รับรองการแปลได นอกจากนี้ มีบริการจัดหาลามแปลภาษา ลามติดตามตัว 

ลามในที่ประชุม ลามพูดตามสำหรับกิจกรรมดานตาง ๆ 

 ในป 2563 ไดใหบริการดาน การแปลภาษา จำนวน 27 งาน 

การตรวจแกไขงาน Abstract Manuscript จำนวน 22 งาน การรับรอง

เอกสาร 1 งาน และงานลาม 1 งาน

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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โครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
Steps to Academic Writing (60 hours)

โครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
Steps to Academic Writing (60 hours)

 เทคโนธานีไดจัดการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ Steps to Academic 

Writing (60 hours) ใหกับนักศึกษา บุคลากร และผูสนใจทั่วไป โดยมีจุดมุงหมาย

ที่จะชวยใหนักศึกษาไดเรียนรู และฝกฝนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา

ความสามารถดานการเขียนของตนเอง เพื่อนำไปใชกับการเรียนและการทำงานใน

อนาคต โดยผูรวมอบรมจะไดรบัความรูและความสามารถในการฝกทักษะการเขียนที่ดแีละ

วิธีการเขียนที่หลากหลาย เพื่อใหมีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยในป 2563 ไดมีการจัดอบรมทั้งหมด 1 ครั้ง มีผูเขารวมอบรมประมาณ 17 คน

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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การสอบวัดความรู 
TOEIC TOELF ITP Pre-TOEFL และ CEFR

สอบวัดระดับความรู TOEFL ITP
 เทคโนธานีไดเปดสอบวัดระดับความรู ใหกับนักศึกษา บุคลากร และผูสนใจทั่วไป 

เพื่อวัดระดับความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ TOEFL ITP และนำไปใชในดาน

ตาง ๆ เชน สำหรับพิจารณาทักษะทางภาษาอังกฤษในการรับสมัครเขาทำงาน การปรับ

เงนิเดอืน การเขาศึกษาตอทั้งในและตางประเทศ พรอมทั้งเปนการพัฒนาศักยภาพของตนเอง

เพื่อสามารถแขงขันการทำงานในระดับอาเซียนได โดยในป 2563 ไดมีการจัดอบรม

ทั้งหมด 8 ครั้ง มีผูเขารวมสอบประมาณ 657 คน

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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สอบวัดระดับความรู TOEIC
 เทคโนธานีไดเปดสอบวดัระดบัความรู TOEIC ใหกับนกัศึกษา บุคลากร และผูสนใจทั่วไป 

เพื่อวัดระดับความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ TOEIC และนำไปใชในดานตาง ๆ 

เชน สำหรบัพจิารณาทักษะทางภาษาอังกฤษในการรับสมคัรเขาทำงาน การปรับเงนิเดือน 

การเลื่อนตำแหนง พรอมทั้งเปนการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อสามารถแขงขันการ

ทำงานในระดับอาเซียนได โดยในป 2563 ไดมีการจัดอบรมทั้งหมด 9 ครั้ง มีผูเขารวม

สอบประมาณ 997 คน 

การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR)
 เทคโนธานีไดเปดสอบวัดระดับความรู CEFR ใหกับนักศึกษา บุคลากร และ

ผูสนใจทั่วไป เพื่อวัดระดับความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ และนำไปใชในดานตางๆ 

เชน สำหรับพิจารณาทักษะทางภาษาอังกฤษในการรับสมัครเขาทำงาน เขาเรียนหรือ

ศึกษาตอพรอมทั้งเปนการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อสามารถแขงขันการทำงาน

ในระดับอาเซียนได โดยในป 2563 ไดมีการจัดอบรมทั้งหมด 14 ครั้ง มีผูเขารวมสอบ

ประมาณ 617 คน 
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สอบแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
โอลิมปกนานาชาติ (HKISO / TIMO)

สอบแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกนานาชาติ 
(HKISO / TIMO)
 หนวยบริการอบรมสัมมนา รวมกับศูนย PHI LEARNING CENTRE CO., 

LTD. ไดจัดสอบแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติในระดับอาเซียน TIMO - Thailand 

International Math Olympics และสอบแขงขนัวทิยาศาสตรโอลิมปกนานาชาติ Hong 

Kong International Science Olympiad - Thailand (HKISO) ใหกับนักเรียน

ประถมศึกษาปที่ 1 จนถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 เพื่อวัดระดับความสามารถทางดาน

คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร รวมถึงสนับสนุนใหเด็กไดมีโอกาสเขารวมการแขงขันและ

แสดงความสามารถในระดับนานาชาติ โดยในป 2563 ไดมีการจัดสอบทั้งหมด 2 ครั้ง 

มีผูเขารวมสอบ 158 คน

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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หลักสูตรอบรมสำหรับผูขอรับใบอนุญาตขับรถ
และผูขอตออายุใบอนุญาตขับรถ

การอบรมสำหรับผูขอรับใบอนุญาตขับรถและผูขอตออายุใบอนุญาตขับรถ
 หนวยบริการอบรมสัมมนา สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตร 

“สำหรับผูขอรับใบอนุญาตขับรถและผูขอตออายุใบอนุญาตขับรถ” ใหกับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค

เพือ่เสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองในการใหความรูในการขับขีร่ถจักรยานยนต/รถยนตอยางถูกตองปลอดภยั รวมถึงใหผูขบัขีรู่และ

เขาใจพระราชบัญญัติจราจรทางบกตลอดจนกฎหมายจราจร และการประพฤติปฏิบัติใหเคารพกฎจราจรอยางเครงครัด พรอมกับปลูกฝง

และรณรงคใหผูขบัขีท่ั้งนกัเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทัว่ไปเกิดจติสำนึกดานความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภยัที่ไดมาตรฐาน 

การมีใบอนุญาตขับขี่อยางถูกตองโดยมีผูเขาอบรมจำนวน 460 คน ระดับความพึงพอใจ 4.34

ผลการดำเนินงาน  รวมจำนวนที่จัด 5 ครั้ง/ป 

ผูเขาอบรม    329 คน 

ระดับความพึงพอใจ  4.35

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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คายวิทยาศาสตรและนวัตกรรม
 โครงการคายวิทยาศาสตรและนวัตกรรม เปนโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคใหบริการงานคายแกเยาวชนโดยเนน

การจัดกิจกรรมที่ชวยเสริมสรางทักษะกระบวนการเรียนรูหลายดานไดแก 

  1. ดานวิทยาศาสตร เนนกระบวนการการสังเกต การตั้งสมมติฐาน การทดลอง การวิเคราะหผลการทดลอง และ

   การสรุปผล ซึ่งเปนทักษะที่สำคัญทางวิทยาศาสตร 

  2.  ดานคณิตศาสตร เนนกระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห และการแกโจทยปญหา 

  3. ดานภาษา เนนทักษะทางภาษาอังกฤษ ผานกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนมีสวนรวมในรูปแบบตาง ๆ เชน เกมสที่ตองใช

   ภาษาอังกฤษ เปนตน 

 นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมวทิยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาแลว โครงการคายวิทยาศาสตรและนวตักรรม ยังไดจดักิจกรรม

ที่บรูณาการความรูใน 4 สหวทิยาการ ไดแก วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี และคณติศาสตร เขาดวยกัน โดยเนนการนำความรู

ไปใชแกปญหาในชีวิตจริง หรือที่รูจักกันดีในชื่อ กิจกรรม STEM อีกทั้งยังไดจัดกิจกรรมเสริมสรางการเรียนรูบูรณาการกับแหลงเรียนรู

ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้

   1. แหลงเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย ไดแก อุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ หองไทยศึกษานิทัศน พิพิธภัณฑเทคโนโลยีไทยโบราณ 

   สวนพฤกษศาสตร มทส. 

  2. แหลงเรียนรู ภายนอกมหาวิทยาลัย ไดแก ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คลองไผ

   (ในกำกับมหาวิทยาลัย) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชนจำกัด) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

   พระชนมพรรษา นครราชสีมา พิพิธภัณฑไมกลายเปนหิน และสวนสัตวนครราชสีมา 

 ดวยความสามารถในการจัดกิจกรรมที่ชวยสนับสนุนทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาตางประเทศแกนักเรียน 

ทำใหโรงเรียนตางๆ เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งที่นักเรียนในโรงเรียนไดรับจากการรวมกิจกรรมคายดังกลาว จึงไดมอบความไววางใจให

โครงการคายวิทยาศาสตรและนวัตกรรมจัดกิจกรรมคายใหอยางตอเนื่อง โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโรงเรียนทั้งสิ้น 49 โรงเรียน 

โดยมีนักเรียนเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น กวา 6,800 คน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่โครงการคายวิทยาศาสตรและนวัตกรรม รวมกับหนวยงาน

ภายในและภายนอกจัดกิจกรรมพิเศษ ดังนี้

  1. การจัดสอบวัดระดับความสามารถ Advanced Placement Test (APTEST) ทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

   ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 มีผูเขาสอบ 1,480 คน

  2. การจัดสอบเพื่อวัดความรู ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. โดยความรวมมือกับสำนักบริการวิชาการ 

   มหาวิทยาลัยบูรพา มีผูเขารวมกิจกรรม 29,003 คน

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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37,361

ตุลาคม 2562 758 คน 2.03%

พฤศจิกายน 2562 2,857* คน 7.65%

ธันวาคม 2562 1,406 คน 3.76%

มกราคม 2563 913 คน 2.44%
กุมภาพันธ 2563 584 คน 1.56%

กรกฎาคม 2563 283 คน 0.76%

สิงหาคม 2563 735 คน 1.97%

กันยายน 2563 29,825** คน 79.83%

มีนาคม 2563
เมษายน 2563

พฤษภาคม 2563

มิถุนายน 2563

รวมจำนวนผูบริการ (คน) 

หมายเหตุ  * จัดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป APTEST
  ** จัดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

จำนวนผูเขารับบริการคาย
แยกตามเดือนของหนวยบริการคายเยาวชน
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การประกวดโครงงาน
ของนักวิทยาศาสตรรุนเยาว(YSC)
การประกวดโครงงานของวิทยาศาสตรรุนเยาว (YSC 2020) 
The Twenty-Second Young Scientist Competition: YSC 2020
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ตระหนัก

และใหความสำคัญอยางยิ่งในเรือ่งการพัฒนาศักยภาพเยาวชนใหมีความคิดสรางสรรคเชงินวตักรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สวทช. 

จงึไดรเิริม่โครงการการประกวดโครงงานของนกัวิทยาศาสตรรุนเยาว โดยไดรบัความรวมมือจากศูนยแหงชาตภิายใตกำกับ สวทช. และจาก

มหาวิทยาลัยภูมิภาค โดยไดจัดตั้งศูนยประสานงาน 6 ศูนยประสานงาน ในสวนภูมิภาค 5 ภาค คือ 

ภาคเหนือ ไดแก มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ภาคใต ไดแก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ภาคกลางและภาคตะวันออก ไดแก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ภาคตะวันตก ไดแก มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหเยาวชนไทยไดมีโอกาสพัฒนาทักษะความรูความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีและสรางสรรคผลงานทีเ่ปนนวัตกรรม และเพือ่คัดเลอืกตัวแทนประเทศไทยสำหรบัเขารวมการประกวดงานวทิยาศาสตร นวัตกรรม 

และสิ่งแวดลอม ในระดับนานาชาติ ประโยชนจากการไดเขารวมแขงขัน นอกเหนือไปจากรางวัลที่จะไดรับจากการประกวดแลว เด็กไทยยังได

มีโอกาสแสดงฝมือในเวทีทางวิทยาศาสตรระดับโลก ซึ่งเปนประสบการณที่มีคุณคาทั้งสำหรับตัวแทนที่เขารวมประกวดเองและเปนประโยชน

อยางยิ่งตอวงการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย

 โดยในปงบประมาณ 2563 นี้ ศูนยประสานงานสวนภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดจัดการ

ประกวดโครงงานของวิทยาศาสตรรุนเยาว (YSC 2020) The Twenty-Second Young Scientist Competition : YSC 2020 

มีนักเรียนสงผลงานเขาประกวดรอบสงขอเสนอโครงงานจำนวน 263 โครงงาน และคณะกรรมการคัดเลอืกโครงงานเพื่อเขาสูรอบชงิชนะเลศิ

ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 40 โครงงาน โดยแบงตามสาขาวิชาดังนี้ 
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57
โครงการ

จำนวน
โครงการ

จำนวน
โครงการ

46
โครงการ

10

ชีววิทยา

1 การสรางคูผสมระหวางขาวพันธุ กข69 (ทับทิมชุมแพ) และขาวเหนียวสันปาตอง 1
เพื่อใหไดลักษณะที่ตานทานตอโรคขอบใบแหง (Bacterial Leaf Blight)

ชีววิทยา ชุมแพศึกษา

ชื่อขอเสนอโครงการ

รายชื่อผลงานที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 8 โครงงาน 

สาขา ชื่อสถานศึกษา

รอบสงขอเสนอ

รวมจำนวนโครงการรอบสงขอเสนอ 263 โครงการ
รวมจำนวนโครงการชิงชนะเลิศระดับภาค 40 โครงการ

ชิงชนะเลิศระดับภาค

เคมี

58
โครงการ

โครงการ 9
โครงการ

16
โครงการ

คอมพิวเตอร

3
โครงการ

3
โครงการ

3
โครงการ

3
โครงการ

33
โครงการ

วิศวกรรมศาสตร วิทยศาสตรสิ่งแวดลอม

5
โครงการ

15
โครงการ

คณิตศาสตร

29
โครงการ

วัสดุศาสตร

4
โครงการ

9
โครงการ

ฟสิกส พลังงาน
และดาราศาสตร

2 การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบพลูตอการควบคุมเจริญ
ของเชื้อรากอโรคไหมขาวในแปลงปลูก

ชีววิทยา วิทยาศาสตรจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย บุรีรัมย

3 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกผลไมในการกำจัดเห็บปลา ชีววิทยา ขอนแกนวิทยายน

4 การพัฒนาสารเคลือบจากยางไมผสมสารออกฤทธิ์จากเสลาตอการกระตุน
การงอกรากและกำจัดเพลี้ยในทอนมันสำปะหลัง

เคมี ขอนแกนวิทยายน

5 การสรางโปรแกรมตรวจหาคลองรากฟนโดยใชเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ
ชนิดโครงขายประสาทแบบคอนโวลูชั่น

คอมพิวเตอร สุรวิวัฒน

6 อุปกรณบริหารนิ้วมือสำหรับผูปวยหลังผาตัดโรคนิ้วล็อค วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เลย

7 การศึกษาและพัฒนาแผนใหความรอนเพื่อลดระยะเวลาในการตากผลผลิต
ทางการเกษตรจากผงถานรวมกับผงเหล็ก

วัสดุศาสตร วิทยาศาสตรจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เลย

8 กลองกันกระแทกจากน้ำยางพาราผสมเสนใยใบสับปะรด ฟสิกส พลังงาน
และดาราศาสตร

วิทยาศาสตรจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เลย
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โครงการสนับสนุนการใชประโยชน
อุทยานการเรียนรูสิรินธรเพื่อทองถิ่น

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง

โครงการอบรมฐานทรัพยากรทองถิ่น
และอบรมสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน

อุทยานการเรียนรูสิรินธร
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อุทยานการเรียนรูสิรินธร 
 อุทยานการเรียนรูสิรินธร เปนแหลงเรียนรูภายในมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นหลังจากการจัดแสดงนิทรรศการ ในงานแสดงเกษตรและ
อุตสาหกรรมโลกป 2538 (World Tech’95) ซึ่งอาคารกาญจนาภิเษกและอุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ ยังคงเปดใหบริการตลอดมา 
ตอมามีแหลงเรยีนรูเพิ่มขึน้อยางหลากหลายจากผลงานความสนใจของคณาจารยกลุมตาง ๆ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารจีงึไดรวบรวม
แหลงเรยีนรูเหลานั้นใหเปนหนึ่งเดยีวภายใตชือ่ “อุทยานการเรียนรูสรินิธร” โดยไดรบัพระมหากรณุาธิคณุจากสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเปนองคประธานในพิธีเปด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 โดยมีวัตถุประสงคเปนแหลงเรียนรูที่จัดแสดง
นิทรรศการความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นไทย ถายทอดศาสตรความรูโบราณ ผานการลงมือปฏิบัติ ทดลอง ทดสอบ ดวยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร เพื่อใหเด็กและเยาวชนเขาใจถึงความสัมพันธการเชื่อมโยงระหวางหลักวิชาการดานวิทยาศาสตรชีวภาพ กายภาพ กับศาสตร
ความรูจากภูมิปญญาไทย
อาคารที่เปดใหบริการ 4 อาคารไดแก
 - สวนพฤกษศาสตร มทส.  
 - อุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ
 - หองไทยศึกษานิทัศนและวัฒนธรรมอาเซียน
 - พิพิธภัณฑเทคโนโลยีไทยโบราณ
ผลการดำเนินงานโครงการประจำปงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1-4) มีผูเขาใชบริการดังตอไปนี้
1.จำนวนหนวยงาน รวมทั้งสิ้น 130 หนวยงาน ดังนี้
 - ไตรมาส 1 จำนวน 61 หนวยงาน
 - ไตรมาส 2 จำนวน 50 หนวยงาน
 - ไตรมาส 3 จำนวน 0 หนวยงาน
 - ไตรมาส 4 จำนวน 19 หนวยงาน
2.จำนวนผูเขาเยี่ยมชม รวมทั้งสิ้น 87,900 คน
 - ไตรมาส 1 จำนวน 37,788 คน
 - ไตรมาส 2 จำนวน 25,820 คน
 - ไตรมาส 3 จำนวน 0 คน
 - ไตรมาส 4 จำนวน 24,292 คน
3.ระดับความพึงพอใจ : 4.61
 หมายเหตุ : ปดทำการเนื่องจากมีการระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19)
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โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น 
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง ป 2563
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา
เปนพี่เลี้ยง ปงบประมาณ 2563 โดยจัดทำโครงการ “พฒันานวัตกรรมเพื่อสรางสรรคสือ่สูการเรียนการสอนจากทรัพยากรพืชในทองถิ่นอยางมีคณุภาพ” 
มีวตัถุประสงคเพือ่นำองคความรูดานพฤกษศาสตรถายทอดสูโรงเรยีน พัฒนาทักษะครูผูสอนใหสามารถนำทรัพยากรพืชทีม่ีในโรงเรยีนและในทองถิ่นมา
ใชเปนสื่อการสอนโดยบูรณาการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุมสาระการเรียนรูและทุกระดับชั้น จนเกิดเปนนวัตกรรมสื่อการสอนซึ่งเปนการยกระดับ
คณุภาพการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่จงัหวดันครราชสมีาและจังหวดัใกลเคียง โดยมีเปาหมายเปนโรงเรยีนที่เขารวมโครงการ จำนวน 16 โรงเรียน ครู 
จำนวน 192 คน และนักเรียน จำนวน 2,000 คน ซึ่งมีเปาหมายของผลลัพธ คือ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทองถิ่น โดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยงโดยกำหนดเปนระดับขั้นของความสำเร็จเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

 เชิงปริมาณ ไดแก 
  โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและใกลเคียงนำองคความรูดานพฤกษศาสตรที่ไดรับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ไปใชพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 16 โรงเรียน

 เชิงคุณภาพ ไดแก
 1. โรงเรียนนำองคความรูดานพฤกษศาสตรที่ไดรับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไปใชพัฒนาคุณภาพการศึกษารอยละ 80 
  ของโรงเรียนเครือขาย
 2.  ครูผูเขารวมโครงการฯสามารถบูรณาการองคความรูดานพฤกษศาสตร ใหเขากับการจัดการสอน รวมถึงทักษะดานอื่นๆ ไดดีขึ้น 
  รอยละ 80 ของครูผูเขารวมโครงการฯ
 3. นักเรียนผูเขารวมโครงการฯ มีศักยภาพดานวิชาการ ดานทักษะชีวิต และดานจริยธรรม ไดดีขึ้น รอยละ 80 ของนักเรียนผูเขารวม
  โครงการฯ นั้น
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดดำเนินงานโครงการในกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
 1.  จัดทำหลักสูตรการสรางสรรคสื่อจากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
 2.  จัดการฝกอบรมหลักสูตรการสรางสรรคสื่อจากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนผานระบบออนไลน Facebook กลุม 
  ชื่อ U-School2020 ใหกับโรงเรียนเปาหมาย จำนวน 1 ครั้ง
 3. กำกับและติดตาม พรอมทั้งใหคำปรึกษาแนวทางการสรางสื่อ จำนวน 2 ครั้ง ไดแก
  3.1 ประชุมผานระบบออนไลน Zoom meeting จำนวน 1 ครั้ง 
  3.2 จัดประชุมกำกับและติดตามผล ณ ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ จำนวน 1 ครั้ง
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 4. ประเมินผลหลังการฝกอบรม 
 ผลการดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสรางสรรคสื่อสูการเรียน
การสอนจากทรัพยากรพืชในทองถิ่นอยางมีคุณภาพ มีระดับขั้นของความสำเร็จ
เชิงปริมาณ ดังนี้
 1.  โรงเรียนเครือขายเขารวมโครงการ จำนวน 21 โรงเรียน
 2. ครู   จำนวน 224 คน
 3. นักเรียน  จำนวน 7,861  คน
 ซึ่งมีจำนวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการสูงกวาเปาหมาย คิดเปน
รอยละ 31.25 และระดับขั้นของความสำเร็จเชิงคุณภาพ มากกวารอยละ 80

 ผลผลิตโครงการ ไดแก คูมือการสรางสื่อจากการบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน จำนวน 17 เลม ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจาก
รวมโครงการ คอื โรงเรยีนสามารถนำองคความรูดานพฤกษศาสตรไปใชพฒันา
คณุภาพการศึกษา โดยบูรณาการสูการเรียนการสอน เกิดเปนคูมือการสรางสือ่ฯ 
และกิจกรรม/คาย ครูสรางสือ่จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน
เขากับกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ ไดอยางมีประสิทธิภาพและนาสนใจ
มากขึ้น นักเรียนมีศักยภาพดานวิชาการ ดานทักษะชีวิต ดานจริยธรรม
และมีประสบการณมากขึ้น

 จากผลการดำเนินโครงการสรุปวา โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
สรางสรรคสื่อสูการเรียนการสอนจากทรัพยากรพืชในทองถิ่นอยางมีคุณภาพ 
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายและ
วตัถุประสงคของโครงการ และโรงเรยีนที่เขารวมโครงการมคีวามพงึพอใจตอการ
ดำเนินโครงการ ในระดับมาก โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ควรจัดทำหลักสูตร
และจัดการฝกอบรมในหัวขออื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
เพิ่มเติม และควรพัฒนาเครื่องมือ แอปพลิเคชัน หรือ software ที่ชวยอำนวย
ความสะดวกในการจัดทำสื่อการสอนใหงายขึ้น
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โครงการอบรมฐานทรัพยากรทองถิ่น
และอบรมสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

 ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ในกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร ดำเนินการจัดฝก
อบรมและประชุมกลุมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและงานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น ประจำปงบประมาณ 2563 โดยมีกลุมเปาหมายเปนผูบรหิาร และบคุลากร 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานศึกษา (กศน. วิทยาลัย และโรงเรียน) และ
เยาวชน
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ที่ อบรม/ประชุมกลุม/คาย

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

งานฐานทรัพยากรทองถิ่น

อบรมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
รุนที่ 1/2563 หลักสูตร 5 องคประกอบ

ศูนยอนุรักษพันธุกรรม
พืชฯ คลองไผ

17-20 ธ.ค. 62 871

วันที่ สถานที่
จำนวน
(คน)

ประชุมกลุมสมาชิกฐานทรัพยากรทองถิ่น
ครั้งที่ 1/2563

ศูนยอนุรักษพันธุกรรม
พืชฯ คลองไผ

15-16 ม.ค. 63 577

อบรมงานฐานทรัพยากรทองถิ่น
รุนที่ 3/2563 หลักสูตร 9 ใบงาน

ศูนยอนุรักษพันธุกรรม
พืชฯ คลองไผ

18-21 ก.พ. 63 1238

อบรมงานฐานทรัพยากรทองถิ่น
รุนที่ 4/2563 หลักสูตร 4 ทรัพยากร

ศูนยอนุรักษพันธุกรรม
พืชฯ คลองไผ

17-20 มี.ค. 63 919

ประชุมกลุมสมาชิกฐานทรัพยากรทองถิ่น
ครั้งที่ 2/2563

ศูนยอนุรักษพันธุกรรม
พืชฯ คลองไผ

28-29 เม.ย. 63 4710

ประชุมกลุมสมาชิกฐานทรัพยากรทองถิ่น
ครั้งที่ 3/2563

ศูนยอนุรักษพันธุกรรม
พืชฯ คลองไผ

22-23 ก.ย. 63 6011

อบรมงานฐานทรัพยากรทองถิ่น
รุนที่ 5/2563 หลักสูตร 9 ใบงาน

โรงแรมสีมาธานี14-17 ก.ค. 63 7011

อบรมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
รุนที่ 2/2563 หลักสูตร 3 สาระ

ศูนยอนุรักษพันธุกรรม
พืชฯ คลองไผ

24-27 ธ.ค. 62 162

ประชุมกลุมสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ครั้งที่ 1/2563

คายนักพฤกษศาสตรนอยกับงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน

ศูนยอนุรักษพันธุกรรม
พืชฯ คลองไผ

21-22 ม.ค. 63 863

ศูนยอนุรักษพันธุกรรม
พืชฯ คลองไผ

1-2 ก.พ. 63 604

ประชุมกลุมสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ครั้งที่ 2/2563

โรงแรมสุรสัมนาคาร9-10 ก.ค. 63 545

ประชุมกลุมสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ครั้งที่ 3/2563

โรงแรมซิตี้พารค21-22 ก.ค. 63 546

การจัดฝกอบรมและประชุมกลุมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
และงานฐานทรัพยากรทองถิ่น ประจำปงบประมาณ 2563 

จำนวน 12 ครั้ง จำนวน 805 คน ดังนี้
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กิจกรรมประชุมวิชาการระดับนานาชาติดานวิทยาศาสตรและนวัตกรรม
สำหรับนักเรียน ครั้งที่ 1 (ISSI 2020)  ในรูปแบบออนไลน

กิจกรรมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THE SUT INTERNATIONAL
VIRTUAL CONFERENCE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY
(THE SUT-IVCST 2020) ในรูปแบบเสมือนจริงผานทางโปรแกรม ZOOM

โครงการ ASIA PACIFIC CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS
(APCYS 2019 OCTOBER 14-20, YAKUTSK, RUSSIA) 
ณ เมือง YAKUTSK ประเทศรัสเซีย

กิจกรรมเตรียมความพรอมใหกับนักเรียน โครงการ SCIUS FORUM
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กิจกรรมประชุมวิชาการระดับนานาชาติดานวิทยาศาสตร
และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่ 1 (ISSI 2020) 
ในรูปแบบออนไลน

 โครงการหองเรียนวิทยาศาสตร ศูนยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

คู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียน 

ในโอกาสที่ได รับเหรียญรางวัลจากการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร  

ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติดานวิทยาศาสตรและนวัตกรรมสำหรับ

นักเรียนครั้งที่ 1 และงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี

สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 35 (ISSI 2020) (The 1st 

International Conference for Students in Science and Innovation: 

ISSI) ระหวางวันที่ 19 - 20 กันยายน 2563 ซึ่งไดรับ 2 รางวัล คือเหรียญเงิน 

ประเภท Poster Presentation และเหรียญทองเเดง ประเภท Oral Presentation
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กิจกรรมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
The SUT International Virtual Conference on Science and Technology
(The SUT-IVCST 2020) ในรูปแบบเสมือนจริงผานทางโปรแกรม Zoom

รางวัลพิเศษ BEST PRESENTATION AWARD

 นักเรียนในโครงการหองเรียนวิทยาศาสตร ที่ไดรับคัดเลือกใหนำเสนอโครงงาน ในรูปแบบการนำเสนอผานระบบออนไลน ในที่ประชุมนานาชาติ 

SUT International Virtual Conference on Science and Technology (IVCST2020) ทั้งหมด 14 กลุมโครงงาน โดยมีผลงาน ตีพิมพใน 

Conference Booklet 5 กลุมโครงงาน และตีพิมพใน Proceedings 9 กลุมโครงงาน และไดรับรางวัลพิเศษ BEST PRESENTATION AWARD

ซึ่งจัดทำโดย นางสาวเตชินี กุกำจัด ชั้น ม.6/1 วมว.รุนที่ 11, นางสาวอภิชญา ปวบุญสิริวงศ ชั้น ม.6/1 วมว.รุนที่ 11

ชื่อโครงงาน Mathematical Analysis in Curve of Spee อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา ตัณฑนุช 

สาขาวิชาคณิตศาสตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ตีพิมพใน Conference Booklet
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ตีพิมพใน Proceedings
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โครงการ Asia Pacific Conference of Young Scientists 
(APCYS 2019 October 14-20, Yakutsk, Russia) 
 โครงการหองเรยีนวิทยาศาสตร ศูนยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ีคูโรงเรยีนราชสีมาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดกีับความสำเร็จของนกัเรียน 

ในโอกาสที่ไดรบัเหรยีญรางวัลจากการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร ในการเเขงขนัโครงงานวทิยาศาสตร “โครงการ Asia Pacific Conference of Young 

Scientists (APCYS 2019 October 14-20, Yakutsk, Russia)” ณ เมือง Yakutsk ประเทศรัสเซีย ระหวางวันที่ 14 – 20 ตุลาคม 2562 

ซึ่งไดรับ 2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองเเดง 

151

TECHNOPOLIS I 2020 Annual Report



กิจกรรมเตรียมความพรอมใหกับนักเรียน 

โครงการ SCiUS Forum
กิจกรรมเตรียมความพรอมใหกับนักเรียน โครงการ SCiUS Forum: 
 หนวยพัฒนาระบบนเิวศการเปนผูประกอบการนวตักรรม (EED) สำนักงานบมเพาะนวัตกรรม 

เทคโนธานี ไดสอนทักษะและใหคำแนะนำการนำเสนอโครงงานแบบ Pitching ใหกับนกัเรียนโครงการ

หองเรยีนวิทยาศาสตร คูโรงเรยีนราชสีมาวิทยาลัย ศูนยมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ีกอนเขารวม

การแขงขันในกิจกรรมการนำเสนอผลงานแบบพิชชิ่ง รอบตัดสิน (สวนหนึ่งของ กิจกรรม SCiUS 

Forum ครั้งที่ 10) เปนการแขงขันแบบออนไลน รอบ 10 ทีมสุดทายจากศูนย วมว. ทั่วประเทศ 

ซึ่งศูนย วมว. ศูนยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดผานเขารอบไปถึง 5 ทีมจาก 10 ทีม โดยผล

การแขงขัน ไดรับรางวัลทั้งสิ้น 3 รางวัล ไดแก รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล

วันที่ดำเนินการ :  กันยายน - ตุลาคม 2563

สถานที่จัด :    เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กลุมเปาหมาย :   นักเรียนโครงการหองเรียนวิทยาศาสตร คูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 

     ศูนยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จำนวนผูเขารวมกิจกรรม (คน) : 15 คน
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โครงสรางการจัดองคกร

บุคลากร

รายงานงบการเงินประจำป

การดำเนินงานยุทธศาสตร แผนและงบประมาณ

ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015

อบรมหลักสูตร “ขอกำหนดและการตีความ ISO 9001:2015” 

อบรมหลักสูตร ISO 9001:2015 INTERNAL AUDIT

อบรมหลักสูตร "RISK MANAGEMENT FOR QMS"

ระบบบริหารคุณภาพ TQA

การจัดการความรูเทคโนธานี (KM)

การดำเนินงานกิจกรรม 5ส

โครงการเสริมสรางความสุขในที่ทำงาน HAPPY WORKPLACE

การใหบริการพื้นที่อาคารสุรพัฒน 1

การใหบริการพื้นที่อาคารสุรพัฒน 2
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อธิการบดี
รองอธิการบดี
ฝายทรัพยสิน
และวิสาหกิจ

คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี

คณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ
มาตรฐาน ISO : QMRC

ผูแทนฝายบริหาร : QMR

ผูอำนวยการ
เทคโนธานี

รองผูอำนวยการเทคโนธานี
ฝายบริหารจัดการนวัตกรรม

รองผูอำนวยการเทคโนธานี
ฝายพันธกิจสัมพันธ

โครงสรางบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2563
ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2563 บังคับใช วันที่ 1 กุมภาพันธ 2563

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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- หนวยประสานงานจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.นครราชสีมา)
- หนวยยุทธศาสตรแผนและงบประมาณ
- หนวยการเงินและบัญชี
- หนวยพัสดุ
- หนวยบริหารงานกลาง
- หนวยบริหารจัดการพื้นที่
- หนวยประชาสัมพันธ
- โครงการพิเศษ

- โครงการหองเรียนวิทยาศาสตร
- โครงการบริการคายวิทยาศาสตรและนวัตกรรม
- โครงการบริการแหลงเรียนรู (อุทยานการเรียนรูสิรินธร)
- โครงการบริการแหลงเรียนรูทางชีวภาพ (อพ.สธ. คลองไผ)
- โครงการบริหารจัดการศูนยฝกอบรม (อพ.สธ. คลองไผ)
- โครงการศูนยประสานงาน อพ.สธ. (ภูมิภาค)
- โครงการ Young Scientist Competition (YSC)

- หนวยบมเพาะธุรกิจนวัตกรรม
- หนวยพัฒนาผูประกอบการ SME
- หนวยนวัตกรรมเพื่อสังคม
  (Center of Social Innovation)

- หนวยประสานความรวมมือภาคอุตสาหกรรม
- หนวยหองปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน
- หนวยประสานงานศูนยธุรกิจนวัตกรรม
- โครงการจัดตั้งและดำเนินการเมืองนวัตกรรมอาหาร
  (Food Innopolis) สวนขยาย

- หนวยบริการวิชาการสูองคกรชุมชน
- หนวยปรับแปลง พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยี
- หนวยบริการอบรมสัมมนา

- หนวยบริการดานทรัพยสินทางปญญา
- หนวยบริการดานการอนุญาตใหใชสิทธิและถายทอดเทคโนโลยี

สำนักงานผูอำนวยการเทคโนธานี
(Office of Technopolis Director : TDO)

สำนักงานบมเพาะนวัตกรรม
(Innovation-Based Incubator : IBI)

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตรและนวัตกรรม
(Science and Innovation Park : SIP)

สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง
ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
(Academic Service Technology Adaptation
Development and Transfer : ASTAD&T)

สำนักงานจัดการทรัพยสินทางปญญา
(Intellectual Properties
Management Office: IPMO)
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บุคลากร
จำนวนบุคลากรเทคโนธานี (ขอมูล ณ 12 กุมภาพันธ 2563)

สถานภาพพนักงาน

พนักงานมหาวิทยาลัย
   - พนักงานสายวิชาการ
   -  พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ

พนักงานเทคโนธานี
   - พนักงานประจำเทคโนธานี
   -  ลูกจางชั่วคราวเทคโนธานี

รวมทั้งสิ้น

ต่ำกวาปริญญาตรี

0 10 20 30 40 60 70 80 9050 100

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก 18

26

18

104

-                      -                      -                      11                11
-                      -                      -                      -                 -

5                      57                    16                      2                80
13                     47                    10                      5                75

18                     104                   26                    18               166

ต่ำกวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
รวม

วุฒิการศึกษา
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รายงานงบการเงินประจำป
งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
แสดงฐานะทางการเงิน
มีสินทรัพยเทากับหนี้สินและสวนของทุน 332.96 ลานบาท

งบรายได คาใชจายสำหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
แสดงผลดำเนินงานในรอบป มีรายไดมากกวาคาใชจาย 37.75 ลานบาท
ประกอบดวย รายไดรวม 478.44 ลานบาท คาใชจายรวม 380.69 ลานบาท

สินทรัพยหมุนเวียน  152.58 ลานบาท
สินทรัพยถาวร  180.38 ลานบาท

สินทรัพยหมุนเวียน
180.38 ลานบาท

สินทรัพยถาวร
152.58 ลานบาท

สินทรัพยรวม 332.96 ลานบาท ประกอบดวย

สินทรัพยรวม
332.96 ลานบาท

รายไดเงินอุดหนุน            27.02 ลานบาท
รายไดเงินวิสาหกิจ            391.42 ลานบาท

หนี้สินหมุนเวียน  37.21 ลานบาท
หนี้สินอื่น   30.98 ลานบาท
สวนของทุน  264.77 ลานบาท

หนี้สินและสวนของทุนรวม 284.98 ลานบาท ประกอบดวย

รายไดรวม 418.44 ลานบาท ประกอบดวย

คาใชจายดำเนินงาน 309.03 ลานบาท
คาใชจายบุคลากร           54.67   ลานบาท
คาสาธารณูปโภค  5.98     ลานบาท
คาเสื่อมราคา  11.01    ลานบาท    

คาใชจายรวม 380.69 ลานบาท ประกอบดวย

หนี้สินอื่น
30.98 ลานบาท

สวนของทุน
264.77 ลานบาท

หนี้สินและสวนของทุนรวม
284.98 ลานบาท

สินทรัพยหมุนเวียน
37.21 ลานบาท

รายไดเงินอุดหนุน
27.02 ลานบาท

รายไดเงินวิสาหกิจ
391.42 ลานบาท

สินทรัพยรวม
418.44 ลานบาท

คาใชจายบุคลากร
54.67 ลานบาท

คาใชจายดำเนินงาน
309.03 ลานบาท

สินทรัพยรวม
380.69 ลานบาท

คาเสื่อมราคา
11.01 ลานบาท

คาสาธารณูปโภค
5.98 ลานบาท
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 หนวยยุทธศาสตร แผนและงบประมาณ มีบทบาทหนาที่ในการจัดทำและรวบรวมขอเสนอ
โครงการ/แผนการปฏิบัติงานของหนวยงาน ควบคุมทิศทางการดำเนินงานตาง ๆ  ตามภารกิจ
ของหนวยงาน ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ และรวบรวม ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติ
งานตามตัวชี้วัด รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานทางดานงบประมาณ เปนหนึ่งในหนวยงาน
ประสานความรวมมือกับบคุลากรใหมีสวนรวมในกิจกรรมดานแผนและงบประมาณตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และประสานความรวมมือการจัดทำแผนดานตาง ๆ กับหนวยงานภายนอก 
โดยมีการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
 การจัดทำแผนการดำเนินงาน และการจัดทำขอเสนอโครงการ จัดกิจกรรมระดมสมอง
เพือ่จัดทำขอเสนอโครงการภายใตแผนงานสำคัญ (Flagship) ปงบประมาณประจำป พ.ศ. 2563 
ไดแก ดาน Technology Localization ดานอุทยานวิทยาศาสตร และดาน BCG in Action 
ภายใตการดแูลของหนวยบรหิารจดัการทนุดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 
(บพข.) ดาน AI for All ภายใตการดูแลของหนวยบริหารจัดการทุนดานการพัฒนากำลังคน
และทุนดานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสรางนวัตกรรม (บพค.) และดานชุน
ชมนวตักรรม และดาน Education Sandbox ภายใตการดแูลของหนวยบรหิารและจัดการทนุ
ดานการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เพื่อผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนประเทศดวยวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งจะเปนสวนสำคัญที่จะชวยยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทยไดมากขึ้นในอนาคต
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 การติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กจิกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรมติดตามการดำเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ ภายใตแผนปฏิบัติราชการประจำป
ของจังหวัดนครราชสีมาและกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาในดานตาง ๆ 
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ระบบบริหารคุณภาพ ISO เทคโนธานี
ระบบคุณภาพมาตรฐาน 

(ISO : International Organization 

for Standardization)

ความเปนมา : การเขาสูระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO เทคโนธานี
 เทคโนธานีเพิ่มเขาสูระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO ตั้งแตป พ.ศ. 2542 โดยศาสตราจารย
ดร.วิจิตร ศรีสอาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในขณะนั้น ไดเล็งเห็นความสำคัญของการนำ
ระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO 9002:1994 มาใชในการบริหารงานเทคโนธานี เนื่องจากเห็นวา เทคโนธานีเปน
หนวยงานวิสาหกิจตองหารายไดเลี้ยงตวัเอง นาจะเปนหนวยงานนำรองในการเขาสูระบบคณุภาพมาตรฐาน 
ISO เพื่อใหระบบการทำงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งเปนกระบวนการในการสราง
ความมั่นใจตอผูมาใชบริการอันจะสงผลใหหนวยงานมีรายไดเพิ่มมากขึ้น จึงไดมอบนโยบายใหผูอำนวยการ
เทคโนธานี และรองผูอำนวยเทคโนธานีในขณะนั้น ดำเนินการโครงการระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 
เทคโนธานี ซึ่งในชวงเวลานั้นโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพอยูในสังกัดของเทคโนธานี จึงไดเขารวม
โครงการระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ดวย และจากความมุงมั่นของผูบริหาร และความรวมมือของพนัก
งานเทคโนธานีทุกคน จึงทำใหไดรับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002:1994 เปนครั้งแรก 
เมื่อวันที่ 24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2543 และไดดำรงรกัษาระบบบรหิารคณุภาพ ISO เรือ่ยมา จนถึงปจจบุนัไดรบั
การรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO ดวยกัน 7 ครั้ง จาก SGS (Thailand) Limited ดังนี้

 ครัง้ที ่1 รบัรองระบบบรหิารคณุภาพมาตรฐาน ISO 9002:1994 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
ขอบเขตการรับรอง คือ กระบวนการบริการการบริหารจัดการ รวมทั้งการประสานงานกับชุมชน และ
ผูประกอบการ ในการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (The Provision of administrative 
service including interfaces with public and private enterprises in support of the 
Suranaree University of Technology.)

 ครัง้ที ่2 รับรองระบบบรหิารคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 
ขอบเขตการรับรอง คือ กระบวนการใหบริการวิชาการ และปรับแปลงถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชน ระดับ
ทองถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ (The Provision in Providing Academic and Technology 
Service, Adaptation and Transfer for Local Region and Nation Community.)
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 ครัง้ที ่3 รบัการรบัรองระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
ขอบเขตการรับรอง คือ กระบวนการบริการขอมูล (The Provision of Information Service.)

 ครัง้ที ่4 รบัการรบัรองระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
ขอบเขตการรับรอง คือ กระบวนการบริการขอมูล (The Provision of Information Service.)

 ครั้งที่ 5 รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ขอบเขตการรบัรอง คอื การใหบรกิารวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชมุชนเพื่อพัฒนาทองถิ่น และระดบัประเทศ 
(Provision of Academic Services and Technology Transfer for Local Region and Country 
Development.)

 ครัง้ที ่6 รับการรบัรองระบบบรหิารคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ขอบเขตการรับรอง คือ การใหบริการวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศและอาเซียน 
(Provision of Academic Services and Technology Transfer for National and ASEAN 
Development)

 และครั้งที่ 7 รับการตรวจรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อตออายุ 
Certificate ในวันที่ 16 กันยายน 2563 ซึ่งไดรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 มีอายุการรับรองเปนระยะเวลา 3 ป ตั้งแตวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยผูอำนวยการเทคโนธานี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปภากร พิทยชวาล) 
ไดกำหนดขอบเขตการรับรอง คือ
 “การใหบริการงานบมเพาะนวัตกรรม การจัดการทรัพยสินทางปญญา และบริการทางวิชาการและ
การถายทอดเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศและอาเซียน” (The Provision of Innovation-Based 
Incubator, Intellectual Property Management and Academic Services and Technology Transfer 
for National and ASEAN Development)
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กิจกรรมการอบรม
ตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015

 เทคโนธานี จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “ขอกำหนดและการตีความ ISO 9001:2015”
ในวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ หอง 310 ชั้น 3 อาคารสุรพัฒน 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี โดยไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรัชญา อายะวรรณา ผูชวยผูอำนวยการเทคโนธานี
ฝายสำนักงานผูอำนวยการเทคโนธานี กลาวตอนรับและเปดการอบรมดังกลาว และไดรับเกียรติจาก 
คุณจิรากร ประเสริฐชีวะ บริษัท SGS (ประเทศไทย) จำกัด เปนวิทยากรในการบรรยาย โดยมีหัวขอ
ที่นาสนใจ ดังนี้

 - ความรูพื้นฐาน ISO 9001:2015 และการเขาถึงกระบวนการ

 - การปรับปรุงอยางตอเนื่องบนพื้นฐานวงจร PDCA ตามแนวคิดบนพื้นฐานความเสี่ยง

 - ขอกำหนดและการตีความ ISO 9001:2015

 - การปรับปรุงในอนาคต และวิธีการเปลี่ยน version ของ SGS

 โดยในการจัดการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อใหพนักงานเทคโนธานี ไดเขาใจบทบาทและบริบทของ
การทำงานตามมาตรฐาน ISO และสามารถนำความรูที่ไดรับจากวิทยากรไปพัฒนางานของตนเองใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

หลักสูตร “ขอกำหนดและการตีความ ISO 9001:2015”
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หลักสูตร 
“ISO 9001:2015 Internal Audit”
 เทคโนธานี จัดกิจกรรมอบรมหลกัสูตร “ ISO 9001:2015 Internal Audit “ ระหวางวนัที่ 19 - 20 
กุมภาพันธ 2563 ณ หอง 310 ชัน้ 3 อาคารสุรพฒัน 1 เทคโนธานี โดยไดรบัเกียรตจิากผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ปภากร พิทยชวาล ผูอำนวยการเทคโนธานี เปนประธานกลาวเปดกิจกรรม และ ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.จิรัชญา อายะวรรณา ผูชวยผูอำนวยการเทคโนธานี ฝายสำนักงานผูอำนวยการเทคโนธานี 
นำทีมพนักงานเทคโนธานี เขารวมกิจกรรมดังกลาว และไดรับเกียรติจาก คุณจิรากร ประเสริฐชีวะ 
บริษัท SGS (ประเทศไทย) จำกัด เปนวิทยากรในการบรรยาย 

 ในการจัดการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อใหพนักงานมีความรู ความเขาใจขอกำหนดในการตรวจ
ประเมิน ISO 9001:2015 และประยุกตใชขอกำหนดใหเกิดประสิทธิผลของระบบคุณภาพ สามารถตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

165

TECHNOPOLIS I 2020 Annual Report



 

หลักสูตร 
“Risk Management for QMS”
 เทคโนธานี จัดกิจกรรมสมัมนาเชิงปฏบิตักิาร หัวขอ “การจัดการความเสี่ยงและโอกาสขององคกร 
(Risk Management for QMS)” ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ หอง 310 ชั้น 3 อาคารสุรพัฒน 1 
เทคโนธานี โดยไดรับเกียรติจาก อาจารย ดร.อรุณศรี นุชิตประสิทธิชัย ผูชวยผูอำนวยการเทคโนธานี
ฝายบริการวิชาการ ปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี กลาวตอนรับและเปดการอบรมดังกลาว 
และไดรับเกียรติจาก คุณพนิต รพิพันธุ บริษัท SGS (ประเทศไทย) จำกัด เปนวิทยากรในการบรรยาย

 โดยวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อใหพนักงานที่เขารับการอบรมไดเกิดความรู 
ความเขาใจ และสามารถกำหนดระดับความเสี่ยง กำหนดวิธีการควบคุมและจัดการกับความเสี่ยง
ในแตละระดับใหสอดคลองกับขอกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 รวมถึงการระวัง 
การติดตาม การวัด การจัดเก็บขอมูล การประยุกตนำความรูที่ไดไปการบริหารความเสี่ยงในองคกร
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลตอไป 
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การบริหารจัดการ
องคกรดวยเกณฑรางวลัคณุภาพแหงชาต ิ(TQA)

 เทคโนธานี ไดมีการนำเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) มาประยุกตใชในการบริหารจัดการ
องคกร โดยในปงบประมาณ 2563 นี้ ไดมีการดำเนินงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
 การสัมมนาขับเคลือ่นเทคโนธานี TN Management by Design Ep.2 วนัที่ 5 – 6 ตุลาคม 2562 
ณ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหผูบริหารและหัวหนาหนวยไดมี
สวนรวมในการระดมความคดิเหน็รายละเอียดของกระบวนการทำงาน รวมถึงเขาใจในเรื่องของวสิยัทัศน และ
พันธกิจที่ใชขับเคลื่อนเทคโนธานี
 การสัมมนาขับเคลือ่นเทคโนธานี TN Management by Design Ep.3 วันที่ 21 - 22 ธนัวาคม 2562 
ณ หอง VIP 3 สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค เพื่อวางระบบงานและ
การจัดทำกระบวนการทำงาน (Work Process) มีการกำหนดผูรับผิดชอบในแตละ Work Process 
รวมถึงการออกแบบและสรางนวัตกรรมของระบบงาน
  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำตัวชี้วัดระดับปฏิบัติการเทคโนธานี TN Balance 
Scorecard ‘63” วันที่ 19 และ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชุม 306 ชั้น 3 อาคารสุรพัฒน 1 
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย เทคโนธานี ได จัดกิจกรรมใหกับทีมบริหาร 
ผูจัดการสำนักงาน และหัวหนาหนวย เขามามีสวนรวม ในการกำหนดตัวชี้วัดระดับปฏิบัติการเทคโนธานี 
ใหสอดคลองกับตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย SUT Scorecard ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปภากร 
พิทยชวาล ผูอำนวยการเทคโนธานี ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารัมภ บุญมี รองผูอำนวยการเทคโนธานี
ฝายพันธกิจสัมพันธ และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรัชญา อายะวรรณา ผูชวยผูอำนวยการเทคโนธานี 
ฝายสำนักงานผูอำนวยการเทคโนธานี รวมเปนผูนำดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
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การจัดการความรูเทคโนธานี (KM)

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น.

 นำโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปภากร พทิยชวาล ผูอำนวยการเทคโนธานี ไดมีนโยบายใหพนักงาน
รวมกันทบทวนการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
เพื่อนำไปสูแนวทางการแกไขปญหา (After Action Review: AAR) โดยทบทวนกระบวนการทำงาน 
ทั้งดานความสำเร็จและปญหาที่เกิดขึน้ ทำใหเกิดการสะทอนความคิดเหน็ แลกเปลีย่นเรียนรูประสบการณ
การทำงาน และปรับปรุงการทำงานใหดีขึ้น โดยคงไวซึ่งวิธีการที่ดีอยูแลว และแกปญหาที่เคยเกิดขึ้นเพื่อ
ปองกันการเกิดซํ้า 
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การดำเนินงานกิจกรรม 5 ส

วันที่ 21 กันยายน 2563

 เ ทค โนธา นี  จัด กิจกรรม B ig  C lean ing  Day ปร ะจำป  งบปร ะมาณ 2563 
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปภากร พทิยชวาล ผูอำนวยการเทคโนธานี เปนประธานเปดและมอบนโยบาย 
กิจกรรม Big cleaning โดยมผีูบรหิารและบคุลากรรวมกันทำกิจกรรมทำความสะอาด จัดเก็บสิง่ของตาง ๆ  
บริเวณโตะทำงาน หองทำงาน อาคารสำนักงาน รวมถึงการจัดระเบียบการเก็บขอมูลคอมพิวเตอรของ
ตนเองดวย ทั้งนี้เพื่อใหสถานที่ทำงานมีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด สวยงาม ทั้งการจัดระเบียบ
ภายในสำนักงาน เอกสาร ตลอดจนสภาพแวดลอมภายนอก
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โครงการเสริมสรางความสุขในที่ทำงาน 
Happy Workplace
วันที่ 30 สิงหาคม 2563 

 ณ ทรีธารา ริเวอรไซค รีสอรท อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 งานทรัพยากรมนุษย   หน วยบริหารงานกลาง สำนักงานผู อำนวยการเทคโนธานี 
ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญในกิจกรรมที่มุงเนนใหพนักงานในองคกรมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ 
จึงได จัดกิจกรรมเพื่อสรางความสุขใหแก บุคลากรดาน Happy body และ กีฬาสีสัมพันธ 
โดยบคุลากรไดรวมกิจกรรมเพือ่ลดความเครียดจากการทำงาน เพื่อเปนการสราง เสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางบุคลากรในหนวยงาน และสงเสริมพัฒนาศักยภาพเพื่อใหสามารถดำรงชีวิตและสามารถทำงาน
ไดอยางมีความสุข

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

170



การใหบริการพื้นที่อาคารสุรพัฒน 1
 อาคารสุรพัฒน 1 ไดจัดใหบริการหองประชุม/อบรม/สัมมนาแกหนวยงานตาง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคิดอัตราคาบริการตามเงื่อนไขการใหบริการ 
พรอมนี้ยังมีบริการเสริมรวมในคาบริการแลว ไดแกวัสดุ - อุปกรณ โสตทัศนูปกรณอยาง
ครบครนั และหองพกัสำหรับรบัประทานอาหารในอาคารสุรพฒัน 1 เปนศนูยรวมสิง่อำนวย
ความสะดวกดานตาง ๆ เช น สำนักงานธนาคารไทยพาณิชย จำหัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานไปรษณีย ศูนยหนังสือจุฬา-มทส. ตู ATM 
ของ 2 ธนาคาร เปนตน ตลอดจนมีรานคาประกอบการ อำนวยความสะดวกแกผูเขา
มาอบรมสัมมนา เชน รานสะดวกซื้อ 7-ELEVEN , Co - Working Space , รานถาย
เอกสาร จึงเหมาะสำหรับเปนสถานที่จัดกิจกรรมตาง ๆ เปนหมูคณะไมวาจะเปนการจัด
ประชุม/อบรม/สัมมนา การจัดคายวิชาการตาง ๆ  โดยผูสนใจสามารถใชบริการไดโดยตรง
ที่งานบรกิารอาคารและสถานที่เทคโนธานี และทานสามารถจัดรปูแบบหองตามความเหมาะสม
ในแตละกิจกรรม โดยมีขนาดหองใหเลือกดังตอไปนี้ 

 2 หอง   ขนาด 100 ที่นั่ง 
 5 หอง   ขนาด 60 ที่นั่ง 
 3 หอง  ขนาด 30 - 35 ที่นั่ง 
 1 หอง   ขนาด 30 ที่นั่ง 
 หองประชุม 5 หอง 
 Co - Working ขนาด 150 ที่นั่ง 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทคโนธานีไดจัดประชุม/อบรม/สัมมนา และมีหนวย
งานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มาใชบริการรวมทั้งสิ้น จำนวน 418 ครั้ง 
แยกเปนประเภทไดดังนี้ 
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 397 ครั้ง
ภายนอกมหาวิทยาลัย 21 ครั้ง 

รายไดจากการใหบริการ 
ปงบประมาณ 2563 : 401,350 บาท 
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การใหบริการพื้นที่อาคารสุรพัฒน 2
 สถานที่สำหรบัจดัแสดงนทิรรศการ และแสดงสนิคา สามารถรองรับไดวา 3,000 คน 
เปนการใหบริการแบบ One Stop Service เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใชบริการ 
ซึ่งใหบริการแกบุคคล หนวยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มีหนวยงานตาง ๆ  ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัยเขามาใชบรกิารจัดกิจกรรมทั้งสิน้
จำนวน 12 กิจกรรม แยกเปนประเภทตามหนวยงานไดดังนี้ 

 กิจกรรม / ครั้ง 

 หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  2  ครั้ง
 หนวยงานภายนอก   10  ครั้ง
 ผูเขารวมกิจกรรม   48,450  คน 
 หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  3,150  คน
 หนวยงานภายนอก   45,300  คน
 ผูใชบริการรายเกา   9  ราย
 ผูใชบริการรายใหม   3  ราย
 รายไดประจำปงบประมาณ 2563 :  113,115  บาท 

 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น อาทิ งานวันเด็กแหงชาติ 
วนัสถาปนามหาวิทยาลัย 30 ป พิธพีระราชทานปรญิญาบัตร และงานเกษตรแหงชาต ิเปนตน
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การปฐมนิเทศพนักงานใหมเทคโนธานี ประจำปงบประมาณ 2563

อบรมหลักสูตร “ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ”

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สานสัมพันธและเสริมสรางความสามัคคีในองคกร”

กิจกรรมสัมมนาสงเสริมศักยภาพบุคลากรเทคโนธานี ประจำปงบประมาณ 2563
เพื่อเชื่อมตอชุมชนและฟนฟูเศรษฐกิจ พลิกวิกฤตโควิด 20

กิจกรรมการอบรมหลักสูตร SERVICE DESING

อบรมหลักสูตรตัวแทนสิทธิบัตร (PATENT AGENT) รุนที่ 20

หลักสูตร “เจาะลึกขอควรระวังในการจัดทำ TOR เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาการอุทธรณหรือรองเรียนและแนวทาง
การตรวจเอกสาร การพิจารณาคุณสมบัติ ขอเสนอทางเทคนิค และ BOQ ของผูยื่นขอเสนอ

ศึกษาดูงานบริษัท QTC เอเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

การบัญชีและการสอบบัญชีในสถานการณ COVID-19

อบรมการพัฒนาบุคลากรโครงการฐานขอมูลโครงสรางพื้นฐานภาครัฐดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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กิจกรรม 
“การปฐมนิเทศพนักงานใหมเทคโนธานี” 
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
 งานทรัพยากรมนุษย หนวยบรหิารงานกลาง สำนักงานผูอำนวยการเทคโนธานี ไดจดัฝกอบรมหลกัสูตร 
“การปฐมนิเทศพนักงานใหมเทคโนธานี” ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 26 คน ณ หอง 310 
ชั้น 3 อาคารสุรพัฒน 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรมีความรู
ความเขาใจในองคกร เทคโนธานี ระเบียบแนวปฏิบัติตนในการทำงาน สิทธิประโยชนและสวัสดิการตางๆ 
ที่บคุลากรพึงไดรบั รวมไปถงึกจิกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสรางใหพนักงานใหมมีความรักผูกพันในองคกร ทำให
เกิดการหลอหลอมมีความรักความสามัคคีเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันทำใหเกิดการทำงานเปนทีม
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การฝกอบรม หลักสูตร
“ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ”
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562
 งานทรัพยากรมนุษย หนวยบริหารงานกลาง สำนักงานผูอำนวยการเทคโนธานี ไดจัดกิจกรรมอบรม
หลักสูตร “ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ” ใหกับบุคลากรเทคโนธานี จำนวน 65 คน 
ณ หอง 310 ชั้น 3 อาคารสุรพัฒน 1 เทคโนธานี
 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจและเขียนหนังสือราชการไดอยางถูกตอง
ตามระเบียบงานสารบรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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กิจกรรม 
“สานสัมพันธและเสริมสรางความสามัคคีในองคกร” 
วันที่ 25 สิงหาคม เวลา 08.30 -12.00 น. 
 กิจกรรมสัมมนาเ ชิงปฏิบัติการ “สานสัมพันธ และเสริมสร างความสามัคคี ในองค กร” 
ณ หองประชุม 310 ชั้น 3 อาคารสุรพัฒน 1 เทคโนธานี โดยเปดโอกาสใหบุคลากรในองคกรไดกระชับ
ความสัมพันธ สรางความสามัคคีเพื่อเปนการเชื่อมความสัมพันธใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดความสามัคคี 
ทำงานเปนทีม เพื่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสูประโยชนขององคกร
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กิจกรรมสัมมนาสงเสริมศักยภาพบุคลากร
เทคโนธานี ประจำปงบประมาณ 2563 
เพื่อเชื่อมตอชุมชนและฟนฟูเศรษฐกิจ 
พลิกวิกฤตโควิด 19

วันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2563 
ศึกษาดูงาน ณ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 เทคโนธานี เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในองคกร 
รวมถึงการเปดโอกาสใหไปศึกษาดูงานจากโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ 
จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูทักษะและประสบการณ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูบริหารและพนักงาน การหาแนวทางวิธี
การปฏิบัติรวมกันเพื่อแกไขปญหาตามสถานการณปจจุบัน และนอกเหนือจาก
ความรูที่ไดรับแลว ยังไดเห็นตัวอยางเรื่องการตอนรับคณะศึกษาดูงานที่มีผูเขา
ชมจำนวนมาก (แบบ New Normal) เพื่อใหพนักงานเทคโนธานี และพนักงาน
ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สามารถนำมาปรับใชในการทำงานได 
อีกทั้งเปนการสนับสนุน “กองทุนชัยพัฒนาสูโควิด 19 (และโรคระบาดตางๆ)” 
รวมถึงการเชื่อมตอกับชุมชนอัมพวาเพื่อชวยฟนฟูเศรษฐกิจในแหลงเรียนรูและ
สถานที่ทองเที่ยว และในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 พนักงานเทคโนธานีไดรวม
ฟงบรรยายจากทานอธิการบดี 
ณ ทรีธารา ริเวอรไซค รีสอรท อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
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การฝกอบรม หลักสูตร 
“ Service Innovation Design & Blueprint ”
วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2563
 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร Service Innovation 
Design & Blueprint โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรูความเขาใจในการสรางนวัตกรรมบริการดวย
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Modified Design Thinking Methodologies ณ SUT Co-working Space 
เทคโนธานี โดยไดรบัเกียรต ิจากผูชวยศาสตราจารย ดร.ปภากร พทิยชวาล ผูอำนวยการเทคโนธานี เปนประธาน
กลาวเปดกิจกรรม และไดรับเกียรติจาก ดร.ปรเมษฐ ชุมยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เปนวิทยากรในการอบรม โดยไดบรรยายในหัวขอ 

 - Intro-Service Design 
 - Discovery & Define Stage
 - Recap 
 - Develop Stage 
 - Deliver Stage
 - Wrap-up & Close 

 ซึ่งการจดัอบรมในครัง้นีม้ีผูบรหิาร และพนกังานเทคโนธานี จากทุกสำนักงานใหความสนใจเขารวมอบรม
เปนจำนวนมาก โดยผูเขารวมอบรมทกุคนไดมีสวนรวมในการทำ Workshop และคาดหวงัวาจะสามารถนำความรู 
เครื่องมือในการใหบริการ ที่ไดรับจากการอบรมนำไปปรับใชในการทำงานไดจริงอยางมีประสิทธิภาพตอไป
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การฝกอบรม หลักสูตร 
“ตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุนที่ 20”

วันที่ 6 มกราคม 2563 – 24 กุมพันธ 2563

 บุคลากร เทคโนธานี ไดแก ดร.ปติกมล คงสมัย และ นายศักดิ์ติญานนท คงทอง ไดเขารับการอบรม
หลักสูตรตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุนที่ 20 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อยกระดับและเสริมสรางความรู
และทกัษะการปฏิบตังิานดานทรัพยสนิทางปญญารวมทั้งขึน้ทะเบยีนเปนตวัแทนสทิธิบตัร (Patent Agent) เพื่อ
เปนตัวแทนสำหรับการยื่นจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาที่มีประสิทธิภาพสูง

 ประโยชนที่ไดรับ คือ ไดรับความรูและทักษะดานทรัพยสินทางปญญาและไดขึ้นทะเบียนเปนตัวแทนบัตร 
(Patent Agent) และเนื่องจากการอบรมนี้เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญาโดยตรง ซึ่งตรงกับงานที่ดูแลคือ
สำนักงานจัดการทรพัยสนิทางปญญา ดังนัน้จึงสามารถนำความรูที่ไดมาพัฒนางานดานทรัพยสนิทางปญญา 
รวมถึงการเปนวิทยากรดานทรัพยสินทางปญญาในอนาคต
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หลักสูตร 
“เจาะลึกขอควรระวังในการจัดทำ TOR เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาการอุทธรณหรือ
รองเรียนและแนวทางการตรวจเอกสาร การพิจารณาคุณสมบัติ ขอเสนอทางเทคนิค 
และ BOQ ของผูยื่นขอเสนอ“

 วันที่ 11 – 12 ก.ค. 63 
 บคุลากร เทคโนธานี ไดแก นางปาริชาต ิฝอยทอง นางสาวมาลิสา วงษประกอบ นางสาวธนพรรณ เยื่องเสือ 
และนางสาวชธัญ ณัฐธัญญกุล (เจาหนาที่หนวยพัสดุ) ไดเขารับการอบรมเพิ่มเติมความรู ความเขาใจ
เ กี่ยวกับการจัดทำร างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะ ซื้อหรือ
ขอบเขตงานที่จะจาง (Term Of Reference : TOR) , ขอควรระวังในการจัดทำ TOR เพื่อไมใหเกิดปญหาการ
อุทธรณหรือรองเรียน
 โดยมีวัตถุประสงค 
 1. ไดรับความรูความเขาใจวิธีการจัดทำรางขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
  ที่จะซื้อหรอืขอบเขตของงานทีจ่ะจาง (Term Of Reference : TOR) ใหสอดคลองกับความตองการ
  ของหนวยงานของรัฐ
 2. ไดรบัทราบถงึขอควรระวงัในการจัดทำ TOR เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาการอุทธรณหรอืรองเรยีน 
  เขาใจแนวทางการตรวจเอกสาร การพิจารณาคุณสมบัติ ขอเสนอทางเทคนิค และ BOQ 
  ของผูยื่นขอเสนอ
 3. ไดทราบถึงหลกัเกณฑและวธิกีำหนดาง TOR งานจางที่ปรกึษา งานจางกอสรางออกแบบและควบคมุ
  งานกอสราง คุณสมบัติของผู ใหบริการออกแบบ การเปนผู มีสวนไดสวนเสียกับผู ประกอบ
  การงานกอสราง

 ประโยชนที่ไดรับ 
 1. จากการเขารวมฝกอบรมในครั้งนี้ทำใหไดรับความรูและความเขาใจในการจัดทำรางขอบเขตงาน
  หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือขอบเขตของงานที่จะจาง (Term Of 
  Reference : TOR) มากยิ่งขึ้น 
 2. ทราบหลกัเกณฑและวธิกีารปฏบิตังิานในการปฏิบตังิานสำหรับระบบ e-GP สำหรบัวธิเีฉพาะเจาะจง 
  และวิธี e-Bidding
 3. สามารถลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานใหนอยลง สามารถนำความรูที่ไดรับไปปฏิบัติงาน
  ไดอยางถูกตองตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวของอยางถูกตอง
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ศึกษาดูงาน บริษัท QTC เอเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) 

วันที่ 13 มีนาคม 2563 

 บุคลากร เทคโนธานี นายชัยวัฒน ทะยอมใหม เจาหนาที่หนวย
บริหารจัดการพื้นที่ ไดเขาศึกษาดูงาน ณ บริษัท QTC เอเนอรยี่ จำกัด 
(มหาชน) จ.ระยอง ซึ่งเปนผูผลิตหมอแปลงไฟฟา โครงการกอสราง
อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค วิทยาศาสตรภูมิภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนลาง (จังหวดันครราชสมีา) เพื่อจะไดนำความรู
มาปรับประยุกตใชในการทำงานที่เกี่ยวของตอไป
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 บุคลากร เทคโนธานี จำนวน 3 คน ไดแก 
นางสาวเพ็ญนภา ภูเกิดชายทะเล นางจิระวดี รัตนกร 
และนางสาวปนปนัทธ วิริยะนาคินทร (เจาหนาที่หนวย
การเงินและบัญชี)
 ไดเขารวมอบรม หลักสูตร การบัญชีและ
การสอบบัญชีในสถานการณ COVID-19 ซึ่งจัดโดย 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ณ หอง Terminal Hall 
ชั้น 4 หางสรรพสินคา Terminal 21 Korat 
โดบมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความรูเกี่ยวกับการ
บัญช ีไดแก
 1. ได ความรู  เพิ่มเติมเ กี่ยวกับการบัญชี
  เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  ที่เกี่ยวของ การรับรูรายได และสญัญาเชา
 2. ไดความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานการ
  สอบบัญชี

การฝกอบรม หลักสูตร 
“การบัญชีและการสอบบัญชีในสถานการณ COVID-19”
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วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
 บคุลากร เทคโนธานี ไดแก นางสาวธิดาวด ีวองทรงเจรญิ 
และนายเกรียงไกร ชวนานุกูล ไดเขารวมอบรมการพัฒนา
บุคลากรโครงการฐานขอมูลโครงสรางพื้นฐานภาครัฐดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ซึ่งจัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแก น 
ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ (จ.ขอนแกน)
 โดยมีวตัถุประสงค เพื่อเรียนรูและนำมาพัฒนาการปรับปรงุ
แกไขฐานขอมูลในระบบโครงสรางพืน้ฐานภาครฐัดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใหมีประสิทธิภาพ
ในการใหบริการมากยิ่งขึ้น

การฝกอบรม หลกัสูตร “การพฒันาบุคลากรโครงการฐานขอมูลโครงสราง

พื้นฐานภาครัฐดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี

ผูบริหารและบุคลากร
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คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
(ภายใน)

คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
(ภายนอก)

รศ. ดร.วีระพงษ  แพสุวรรณ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประธาน

ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ
รองอธิการบดีฝายทรัพยสินและวิสาหกิจ

รองประธาน

ผศ. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ดร.เจนกฤษณ คณาธารณา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
นายไพสิทธิ์ ปติทรงสวัสดิ์ 

นางสุบงกช วงศวิชยาภรณ นางศิวาพร วงศวิวัฒนไชย
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คณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายใน

ศ. นพ.สุกิจ พันธพิมานมาศ
คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร

ผศ. ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน
คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร

รศ. ดร.พีระพงษ อุฑารสกุล
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รศ. ดร.สาโรช รุจิรวรรธน
ผูอำนวยการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรแลเทคโนโลยี

ผศ. ทพญ.ดร.ยุพิน สงไพศาล
คณบดีสำนักวิชาทันแพทยศาสตร

ผศ. ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ
คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร

ผศ. ดร.อาทิตย  คูณศรีสุข
ผูอำนวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ผศ. ดร.ธรา อั่งสกุล
ผูอำนวยการศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

รศ. ดร.อนันต ทองระอา
รองอธิการบดีฝายวิจัย นวัตกรรม

และพัฒนาเทคโนโลยี

รศ. ดร.พรศิริ จงกล
คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร

รศ. ดร.วีรพงษ พลนิกรกิจ
คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ศ. ดร.หนึ่ง  เตียอำรุง
คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

รศ. ดร.วรวัฒน มีวาสนา
คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร

ผศ. ดร.ปภากร พิทยชวาล
ผูอำนวยการเทคโนธานี

กรรมการและเลขานุการ

ผศ. ดร.อรรถพล  มณีแดง
รองผูอำนวยการเทคโนธานีฝายบริหารจัดการนวัตกรรม

ผูชวยเลขานุการ

ผศ. ดร.สารัมภ บุญมี
รองผูอำนวยการเทคโนธานีฝายพันธกิจสัมพันธ
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ผูบริหารเทคโนธานี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปภากร พิทยชวาล
ผูอำนวยการเทคโนธานี
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรถพล  มณีแดง
รองผูอำนวยการเทคโนธานี
ฝายบริหารจัดการนวัตกรรม
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารัมภ บุญมี
รองผูอำนวยการเทคโนธานี
ฝายพันธกิจสัมพันธ
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สำนักงานผูอำนวยการเทคโนธานี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรัชญา อายะวรรณา
ผูชวยผูอำนวยการเทคโนธานีฝายสำนักงานผูอำนวยการเทคโนธานี

อาจารย ดร.อรุณศรี นุชิตประสิทธิชัย
ผูชวยผูอำนวยการเทคโนธานีฝายสำนักงานผูอำนวยการเทคโนธานี

นายอุเทน  เผื่อนทอง
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

รองศาสตราจารย ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ

รองศาสตราจารย ดร.อาทิตย ศรีแกว 
หัวหนาโครงการ Young Scientist Competition (YSC)

อาจารย ดร.อมรรัตน  สุริยวิจิตรเศรณี 
หัวหนาโครงการหองเรียนวิทยาศาสตร (วมว.)

นางทัศนีย  สุวรรณภา
ที่ปรึกษาโครงการหองเรียนวิทยฯ

นางสาวปณิตา กะสินรัมย 
หัวหนาหนวยบริหารระบบคุณภาพ

นางสาววราภรณ วิริยะไชยวงศ 
หัวหนาหนวยบริหารงานกลาง
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เจาหนาที่สำนักงานผูอำนวยการเทคโนธานี
นายเอกชัย บุญรสศักดิ์

นางสาววนิดา คางกลาง

นางสาว ป.ไกรแกว  นพรัตน

นางสาวสุพัตรา  รมกระโทก

รศ.ดร.มาลี  ตั้งสถิตยกุลชัย

นายอาณาจักร  พลตระกรรม

นางอรอุมา บุญอาจ

นางสาวชธัญ ณัฐธัญญกุล

นางสาวปวีณา สังประกุล

นางสาวสุภาณี เกษมสุข

นางสาวธนพรรณ เยื่องเสือ

นางสาวรัตนจิรัชญา ทองศุภวัฒน

นางสาววชิราภรณ พรมเสนา

นางสาวสุชาวดี เมืองกลาง

นายพิภัช ลัดนอก

นางสาวธนัฐภรณ บุญโชติ

นายพชร สายยนต

นายวริศรา  แจมจำรัส

นางสาวกนกวรรณ บุญเครือบ

นางสาววธุกานต บุญยนิตย

นางสาวเอลิยา พงศพีรภัทร

นางสาวเพ็ญนภา ภูเกิดชายทะเล

นางสาวมาลิสา วงษประกอบ

นางสาวปนปนัทธ วิรยิะนาคินทร

นางสาวอชิรญา ลีวัชรกุล

นางศศิพรรนิภา ทศดีกรพัฒน

นางสาวระพีพรรณ มนกลาง

นายกิตติชัย ชิตตระกูล

นายรัตติพล  พูดเพราะ

นางนันทิกา  หาญชนะ

นางสาวอรทัย กอนเครือ

นางสาวณัฐสุดา ศรีสารคาม

นายภาณุพงศ  ศรีมงคล

นางสาวศุภรัตน กลิ่นบุหงา

นางสาวธยานี ซอมขุนทด

นางสาวศิริวรรณ ปญจิต

นายสมควร เกณฑกระโทก

นายสรชัช มาเจริญ

นายชัยวัฒน ทะยอมใหม

นางสาวอนุธิดา  อนุชน

นางสุภาวดี สารางคำ
หัวหนาหนวยยุทธศาสตร แผนและงบประมาณ

นางปาริชาติ ฝอยทอง
หัวหนาหนวยงานพัสดุ

นางจิระวดี รัตนกร 
หัวหนาหนวยการเงินและบัญชี

นายณัฐพงษ วิสูตรศักดิ์ 
หัวหนาหนวยบริหารจัดการพื้นที่

นายตุลชัย ทิพเวช 
หัวหนาหนวยหนวยประชาสัมพันธและสารสนเทศ
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สำนักงานบมเพาะนวัตกรรม

เจาหนาที่สำนักงานบมเพาะนวัตกรรม
นางสาวเพรชรินทร  นามประสพ

นายวิทวัส  เถาจำปา

นายเตชินท  ถาวรสุจริตกุล

นางสาววริศรา  ภูถมนาค

นางสาวกรทิพย  โชติชุม

นายขจรเดช  ลาบุตร

นางสาวสิริกร  พนารินทร

อาจารย ดร.วรรณภา  นาบูรณะ
ผูชวยผูจัดการเทคโนธานีฝายสำนักงานบมเพาะนวัตกรรม

ดร.ปญญา หันตุลา
ผูชวยผูจัดการสำนักงานบมเพาะนวัตกรรม

นางสาวนิรมล  ชาพล 
หัวหนาหนวยพัฒนาระบบนิเวศการเปนผูประกอบการ (EED)

นายอิสระภาพ  ภาษาดี
หัวหนาหนวยพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม (IDE)
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สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตรและนวัตกรรม

เจาหนาที่สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตรและนวัตกรรม
นางสาวสมบูรณ  นกพรมพะเนา 

นางสุจิตรา  จอกกระโทก  

นายอธิศ  อัครปรีดี

นางสาวธิดาวดี  วองทรงเจริญ

นางสาวนิศาชล  สิริมงคลกาล

นายอาทิ  นครเรียบ

นางสาวอัจฉรา  คำกอน

นายจักรกฤษณ  ธนะมณีวุฒิ

นางสาวสุพิชชา  ไทยมะณี

นางสาวเจนจิรา  จืดสูงเนิน

นางสาวประภาพร  คงดี

นางสาวสุธิดา  คำสิงหประภา

นางสาวจินตจุฑา  จิตรีศัพท

นางสาววิภาดา  ศรีอุทธา

นางสาวศิวพร  ขจัดภัย

นางสาวจริยา ธาตุบุรมย

นางสาวเบญจวรรณ  วานมนตรี

นางสาวมณีรัตน  ทุมพงษ

นางสาวนาฎนภางค  พามขุนทด

นางสาวกนกวรรณ  เจริญสุข

นายยศรวี  ชาจันทึก

นางสาวภักดิ์วราณัณ  วุฒิภัทรสันกลาง

นายเกรียงไกร  ชวนานุกูล

นายรัฐกร  มิรัตนไพร

นายชำนาญ  ชิดนอก

นางสาวปาริชาติ  แจมวรรณ

นางสาวจณัญญา  บัวทรัพย

นางสาวศิริพร  สอนสมบูรณสุข

นายพลกฤษณ  มาลัย

นายณัฐศักย  เทพปรีชา

นางสาวอัยรา  พันอนุ

นางสาวสุนันทา  ประจำ

อาจารย ดร.เกียรติศักดิ์  อาจคงหาญ 
ผูชวยผูอำนวยการเทคโนธานี
ฝายสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตรและนวัตกรรม

รองศาสตราจารย ดร.มาโนชญ  สุธีรวัฒนานนท
หัวหนาโครงการจัดตั้งและดำเนินการเมืองนวัตกรรมอาหาร
(Food Innopolis) สวนขยาย

นางสาวกิตติยาภรณ  รองเมือง 
หัวหนาหนวยประสานความรวมมือภาคอุตสาหกรรม

นางสาวธัญญรัตน  อุณารักษ
หัวหนาหนวยประสานงานศูนยธุรกิจนวัตกรรม

นางสาวศรัญญา  ทองอุน 
หัวหนาหนวยประสานงานอุทยานวิทยาศาสตร

นางสาวเนรัญชลา  ชุปวา 
หัวหนาหนวยหองปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน
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สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

อาจารย ดร.อรุณศรี นุชิตประสิทธิชัย 
ผูชวยผูอำนวยการเทคโนธานี
ฝายสำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

นางสาวลำดวน  ศรีมาน
หัวหนาหนวยบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม

นางสาวขวัญตา  วงศสามารถ 
หัวหนาหนวยปรับแปลง พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

นางอรสา มนัสสิลา 
หัวหนาหนวยบริการอบรมสัมมนา

เจาหนาที่สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
นางสาวปยมาศ  มหาบุญญานนท

นางสาวณัฐนิตย  ปวนปาน

นางสาววสุธา  คำกุม

นางสาวพิมลมาศ  วงศอัศวนฤมล

นางสาวนริศรา  จริยารักษ

นางสาวพิมพพิศา  ยิ่งนอก

นางสาวชุติกาญจน  อินทรเอี่ยม

นายคัมภีร  มากงูเหลือม

นายรติกร  สุนทรธนาวัฒน

นายณรงคเดช  ซื่อสกุลรัตน

นางสาวพรทิวา  ลาปะ

นางสาวสุวารี  สุริยนต
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สำนักงานจัดการทรัพยสินทางปญญา

อาจารย ดร.ณิรวัฒน  ธรรมจักร
ผูชวยผูอำนวยการเทคโนธานีฝายสำนักงานจัดการทรัพยสินทางปญญา

ดร.ปติกมล  คงสมัย
ผูชวยผูจัดการสำนักงานจัดการทรัพยสินทางปญญา

เจาหนาที่สำนักงานจัดการทรัพยสินทางปญญา
นางสาวแพรวพรรณ  ภูคะมา

นางสาวสิริมา  พิณเพียงจันทร

นางสาวบุปผาชาติ  กันสา

นายศักดิ์ติญานนท  คงทอง
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การติดตอขอรับบริการ

สำนักงานผูอำนวยการเทคโนธานี

สำนักงานบมเพาะนวัตกรรม

หนวยบริหารระบบคุณภาพ งานระบบคุณภาพ 0-4422-4859 0-4422-4814

หนวยบริหารงานกลาง งานทรัพยากรมนุษย 0-4422-4878 0-4422-4814

งานสารบรรณและนิติการ 0-4422-4811, 0-4422-4813 0-4422-4814

หนวยยุทธศาสตร แผนและงบประมาณ งานยุทธศาสตรและแผน 0-4422-4875

งานงบประมาณ 0-4422-4875 0-4422-4814

0-4422-4814

หนวยพัสดุ งานพัสดุ 0-4422-4812 0-4422-4814

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

หนวยประชาสัมพันธและสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ 0-4422-4819 0-4422-4814

งานสารสนเทศ 0-4422-4819 0-4422-4814

หนวยการเงินและบัญชี งานการเงินและบัญชี 0-4422-4826, 0-4422-4816 0-4422-4814

หนวยบริหารจัดการสุรสัมมนาคาร 0-4422-4821 0-4422-4814

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

โครงการสนับสนุนการดำเนินการศูนย อพสธ. 0-4422-4817, 0-4422-4824 0-4422-4814

โครงการ Young Scientist Competition 0-4422-4817 0-4422-4814

หนวยพัฒนาระบบนิเวศ
การเปนผูประกอบการนวัตกรรม 

0-4422-4823 0-4422-4814

หนวยพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม 0-4422-4823 0-4422-4814

หนวยประสานงานสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ 0-4422-4823 0-4422-4814

โครงการพิเศษ โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 0-4422-4823 0-4422-4814

หนวยประสานความรวมมือภาคอุตสาหกรรม โครงการวิจัยรวมกับภาคเอกชน
(Co-Research Program)

0-4422-4818 0-4422-4814

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

โครงการ Talent Mobility 0-4422-4818 0-4422-4814

งาน โทรศัพท โทรสาร

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร
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การติดตอขอรับบริการ

งาน โทรศัพท โทรสาร

โครงการ Research Gap Fund 0-4422-4818 0-4422-4814

โครงการจัดการของเสียแบบครบวงจร 0-4422-4818 0-4422-4814

งานบริการที่ปรึกษาไทย 0-4422-4818

0-4422-4847 0-4422-4814

บริการหองปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน 0-4422-4313, 0-4422-4314 0-4422-4814

บริการฐานขอมูล STDB 0-4422-4818 0-4422-4814

งานคลินิกเทคโนโลยี 0-4422-4820 0-4422-4814

งานพัฒนาปรับแปลงเทคโนโลยี สูภูมิภาค 0-4422-4920 0-4422-4814

งานประสานงานโครงการพิเศษ 0-4422-4920 0-4422-4814

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อ
และโคนมคุณภาพสูง

0-4422-4920 0-4422-4814

งานฝกอบรมวิชาชีพ และเผยแพรเทคโนโลยี 0-4422-4821, 0-4422-4810 0-4422-4814

งานฝกอบรมภาษา แปลและลาม 0-4422-4821, 0-4422-4810 0-4422-4814

0-4422-4825 0-4422-4814

0-4422-4825 0-4422-4814

โครงการโปรแกรมสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)

0-4422-4818 0-4422-4814 

หนวยประสานงานอุทยานวิทยาศาสตร

หนวยบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม

หนวยบริการดานทรัพยสินทางปญญา

หนวยบริการดานการอนุญาตใหใชสิทธิ
และถายทอดเทคโนโลยี

หนวยปรับแปลง พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

หนวยบริการอบรมสัมมนา

หนวยบริการหองปฏิบัติการทดสอบ

และรับรองมาตรฐาน

สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยี

สำนักงานจัดการทรัพยสินทางปญญา
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คณะทำงานรายงานประจำป 2563

ผูอำนวยการเทคโนธานี ที่ปรึกษา

รองผูอำนวยการเทคโนธานีฝายพันธกิจสัมพันธ ประธาน

รองผูอำนวยการเทคโนธานีฝายบริหารจัดการนวัตกรรม รองประธาน

ผูชวยผูอำนวยการเทคโนธานีฝายสำนักงานผูอำนวยการเทคโนธานี
ผูชวยผูจัดการสำนักงานจัดการทรัพยสินทางปญญา
ผูชวยผูจัดการสำนักงานบริหาร อพ.สธ.
หัวหนาหนวยบริหารอุทยานการเรียนรูสิรินธร
หัวหนาหนวยการเงินและบัญชี
หัวหนาหนวยประชาสัมพันธและสารสนเทศ
หัวหนาหนวยยุทธศาสตรแผนและงบประมาณ
หัวหนาหนวยพัสดุ
หัวหนาหนวยบริหารงานกลาง
หัวหนาหนวยบริหารจัดการพื้นที่
หัวหนาหนวยบริหารจัดการสุรสัมมนาคาร
หัวหนาหนวยพัฒนาระบบนิเวศการเปนผูประกอบการนวัตกรรม
หัวหนาหนวยพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

หัวหนาหนวยบริหารระบบคุณภาพ

หัวหนาหนวยประสานงานสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
หัวหนาหนวยประสานความรวมมือภาคอุตสาหกรรม
หัวหนาหนวยประสานงานอุทยานวิทยาศาสตร
หัวหนาหนวยบริการหองปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน
หัวหนาหนวยบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม
หัวหนาหนวยปรับแปลง พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยี
หัวหนาหนวยบริการอบรมสัมมนา
หัวหนาโครงการหองเรียนวิทยาศาสตร
นางสาวกนกวรรณ เจริญสุข
นายพิภัช ลัดนอก
นายณรงคกรณ สังขงาม
นายธัชนนท มุสิกา
นางสาวอชิรญา ลีวัชรกุล

คณะทำงาน

คณะทำงานและเลขานุการ

นางสาวอรทัย กอนเครือ
นายเอกชัย บุญรสศักดิ์
นางสาววิภาดา ศรีอุทธา
นางสาวพรทิวา ลาปะ

คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ
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ประตู 3
(วิไลศิลา)

ประตู 2
(ศรีธงชัย)

ประตู 1
(สุรนารี)

ประตู 4
(กัลยาณมิตร)

โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แผนที่เทคโนธานี

A

O

S

R

TU

S

S

S

Q

P

PWS16

S15

S14

S1
S2

S3 S4
S5

S6

S13

S12

S7
S8

S9
S10 S11

S18

V

C2

C1
E

D
F

I

K

L

M

X

J

H

G2
G1

F12

F8

F11

F10

F9

F6

F3
F2

F1

F5
F4

F7

P

N

P B2

B1

A อาคารบริหาร

B1 อาคารเรียนรวม 1

B2 อาคารเรียนรวม 2

C1 อาคารวิชาการ 1

D อาคารบรรณสาร

อาคารวิชาการ 2

E อาคารวิจัย

F กลุมอาหารเครื่องมือ 1-12

G1 อาคารสุรพัฒน 1 เทคโนธานี

G2 อาคารสุรพัฒน 2

H สุรสัมมนาคาร

I สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

J หอสุรนภา

K อุทยานผีเสื้อ

L อาคารสุรนิทัศน

M อาคารหอดูดาว

N อาคารขนสง

O กลุมอาหารกีฬาและสุขภาพ

P อาคารโรงอาหาร

Q อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

R กลุมอาคารที่พักบุคลากร

S กลุมอาคารหอพักนักศึกษา

T ฟารมมหาวิทยาลัย

U อาคารเกษตรภิวัฒน

V สำนักงานสวนอาคารสถานที่

W ลานศิลปวัฒนธรรม

X กลุมอาคารโรงเรียนสุรวิวัฒน

C2


