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เทคโนธานีมุ่ งมั่ นที่ จะ เป็น

อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

ที ่สมบูรณ์แบบ มีความเป็นเล ิศ

ในการบริการวิชาการ เพ่ือการพัฒนา

ที่ยั ่งยืนของสังคม
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     เป็นศูนย์การเรียนรู ้เพื ่อสังคมที ่ส่งเสริมการพัฒนากำาลังคน

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื ่อตอบสนองต่อความต้องการในการ

พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน และกลุ่มการผลิตเพ่ือให้มีความสามารถ

ในการเลือกรับการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และให้ความสำาคัญกับการสร้างความเข้าใจในกระบวนการคิด แก้ปัญหาแบบ

วิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนโดยทั่วไป 

  ประสานงานการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่

ภาคการผลิตให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม 

        เป็นศูนย์กลางการใช้บริการวิชาการให้คำาปรึกษาแก่ประชาชนและ

หน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชนและท้องถิ่นให้มี

ความรู้ความสามารถในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและ

ยกระดับองค์กรชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

พันธกิจ
เทคโนธานีมีบทบาทและภารกิจหลัก 3 ประการ ดังนี้
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 การที่เทคโนธานีจะเป็น “เป็นองค์กรชั้นนำา 1 ใน 5 
ของประเทศ ในการสร้างรายได้จากการให้บริการวิชาการ 
การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจส ังคมและสิ ่งแวดล้อมที ่ย ั ่งย ืนของประเทศ” 
(โดยใช้กลยุทธ์ “พัฒนา” และ “ประโยชน์ร่วม” เป็นตัวขับเคล่ือน) 
เป็น “คลังสมองของภูมิภาค” (โดยใช้กลยุทธ์ “จัดการ ความรู้” 
เป็นตัวขับเคล่ือน) และเป็น “แหล่งเรียนรู้ของสังคม” (โดยใช้กลยุทธ์ 
“เกื้อกูล” เป็น ตัวขับเคลื่อน) ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทั้ง 3 ประการนี้
จะเป็นไปได้ เทคโนธานีต้องมี “ระบบบริหาร คุณภาพมาตรฐาน
สากล” (โดยใช้กลุยุทธ์ “เข้มแข็ง” เป็นตัวขับเคล่ือน) นอกจากน้ี
ผลสัมฤทธิ์ ทั ้งหลายจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่สามารถทำาให้
เทคโนธานี “เป็นชุมชนวิจัยที่น่าอยู่ น่าทำางาน” (โดยใช้กลยุทธ์ 
“เพียบพร้อม” เป็นตัวขับเคลื่อน) ซึ่งจะต้องดำาเนินการตาม
ภารกิจหลัก 4 ประการ ดังนี้

 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์กร ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ดำาเนินการโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
บุคลากร จากทุกฝ่าย / โครงการของเทคโนธานีในการวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อม ว ิเคราะห์ย ุทธศาสตร์มาตรการแนวทาง 
เพื่อให้สอดคล้อง สนับสนุน ต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555 – 2564) 
และ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564)
 วิส ัยทัศน์ของเทคโนธานี คือ “เป็นองค์กรชั ้นนำา 
1 ใน 5 ของประเทศ ในการสร้างรายได้จากการให้บริการวิชาการ 
การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประเทศ (เป้าหมาย 
High Industrial Income ตาม Times Higher Education 
(THE) World University Rankings) ภายในปี ค.ศ. 2020” 
มีประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ 
 พัฒนา เทคโนธานีเป็นนิคมวิจัยที่ได้รับการยอมรับใน
ภูมิภาค สร้างผู้ประกอบการใหม่ และยกระดับเทคโนโลยีให้กับ 
SMEs 
 ประโยชน์ร่วม สร้างประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
ร่วมกัน
 จัดการความรู้ รู้ความ ต้องการของชุมชน ถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่เกษตรกร ชุมชน ประสานท่ีปรึกษาให้กับหน่วยงาน ต่าง ๆ  
และมีการบริการทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(วทน.) ท่ีตอบสนอง ความต้องการของสังคมในภูมิภาค
 เก้ือกูล เทคโนธานีเป็นอุทยานการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์ 
ที่ดีกับชุมชน และสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้
ของครูและนักเรียน
 เข้มแข็ง ม ีระบบบริหารคุณภาพรวมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเต็มตามศักยภาพ
 เพียบพร้อม เทคโนธานีเป็นต้นแบบชุมชนวิจัยท่ีสมบูรณ์ 
(ภูมิภาค หมายถึง ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุ่ม
แม่นำ้าโขง และภูมิภาคอาเซียน) โดยมีการดำาเนินงานภายใต้
กรอบพันธกิจหลัก 2 ประการ คือ
 ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อให้ประเทศไทย พึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ได้มากขึ้น 
 ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชน และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

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

 โดยมี ค่านิยมยึดหลักการดำาเนินงานให้ลุล่วงและประสบ
ความสำาเร็จได้ดังนี้ รวมพลังให้บริการประสานความร่วมมือ 
รับผิดชอบต่อสังคม ประชาคมมีส่วนร่วม และคุณภาพคู่คุณธรรม

 พัฒนากำาลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
เพื่ อตอบสนองต่ อความ
ต้ อ ง ก า ร ใ น ก า ร พั ฒ น า
ประเทศเข้าสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ให้บริการวิชาการ
แก่ประชาชน และหน่วย
งานต่าง ๆ ในการพัฒนา
ศักยภาพของ บุคคล ชุมชน 
และท้องถิ่นให้มีความเข้ม
แข็ง มีความรู้ความสามารถ
ในการใช้ เทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต 

 ปรับแปลงถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อ
ให้ภาคการผลิตมีขีดความ
สามารถ ในการพึ่งพาตนเอง
ทางเทคโนโลยีได้มากขึ้น 

 ก า ร พั ฒ น า เ ท ค
โ น ธ า นี ใ ห้ เ ป็ น อุ ท ย า น
วิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ 
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04
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 ผ ม ใ น ฐ า น ะ ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ
กรรมการบริหารเทคโนธานี ขอแสดง
ความช่ืนชมกับผลงานและความสำาเร็จของ
เทคโนธานีท่ีเกิดข้ึน ในรอบปีงบประมาณ 
2561 ดังปรากฏในรายงานประจำาปีนี้ 
เทคโนธานีเป็นหน่วยงานสำาคัญในการขับ
เคล่ือนภารกิจของมหาวิทยาลัยด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคม การปรับแปลง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และ
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื ่อน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามแนวทาง 
SUT Re-Profile 2020 ตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 4 ปี (ปี 2561-2564)   
 ในปีงบประมาณ 2561 เป็นอีก
ปีหน่ึงท่ีเทคโนธานีมีผลการดำาเนินงาน
ท่ีดีเยี่ยม เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพ มี
ความพร้อม มีความเข้มแข็ง สามารถ
รองรับภารกิจท่ีสำาคัญของมหาวิทยาลัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) ใน
ฐานะมหาวิทยาลัยแม่ข่ายท่ีจะเกิดข้ึนในปี 
2562 ท่ีจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากสำานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามข้อส่ังการนายกรัฐมนตรี 
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็น
ทางการนอกสถานที ่  (ครม.ส ัญจร)
จ.นครราชสีมา เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2560
เพ่ือเป็นกลไกในการบูรณาการความร่วม
มือระหว่างภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาค
เอกชน ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการพัฒนา
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สอดคล้องตาม
แผนยุทธศาสตร์ฯการสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ
และสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และ นวัตกรรม ของมหาวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ)
ประธานคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สารจากประธาน
คณะกรรมการ
บริหารเทคโนธานี 

 นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยได้มอบ
หมายภารกิจอันสำาคัญและทรงเกียรติ
อย่างสูงยิ ่ง ให้เทคโนธานีเป็นหน่วย
ดำาเนินการบริหารจัดการ ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 
อพ.สธ. คลองไผ่ และศูนย์ฝึกอบรม 
อพ.สธ. คลองไผ่ พ้ืนท่ี 395 ไร่ ต.คลองไผ่
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ที่ได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณอันล้นพ้นจาก สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีได้ทรง
มีพระราชวินิจฉัยให้มหาวิทยาลัยดำาเนิน
งานสนองพระราชดำาริฯ ต่อจากสำานัก
พระราชวัง  
 ท้ายสุดน้ี ขอขอบคุณคณะกรรมการ
บริหารเทคโนธานี คณาจารย์ บุคลากร 
และผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ ท้ัง
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท่ี
ให้การสนับสนุน รวมถึงเข้าร่วมทำางานกับ
เทคโนธานีในลักษณะต่าง ๆ ขอขอบคุณ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีให้ความไว้
วางใจใช้บริการที่ปรึกษาโครงการต่าง ๆ 
ของเทคโนธานี การร่วมส่งบุคลากรเข้า
ร่วมอบรมสัมมนาและเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ของเทคโนธานีด้วยดีเสมอมา 
และขอเป็นกำาลังใจสนับสนุนการทำางาน
ของผู้บริหาร บุคลากร ของเทคโนธานี
เพ่ือพัฒนางาน สร้างสรรค์กิจกรรม และ
บริการที่เป็นประโยชน์ ตรงกับความ
ต้องการของประชาชน ชุมชน องค์กร 
ภาครัฐ และภาคเอกชน ท้ังในระดับท้องถ่ิน
ภูมิภาคและระดับชาติมากย่ิงข้ึนต่อไป นำา
ไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ - สังคมของ
ประเทศท่ีย่ังยืนในท่ีสุด
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 รายงานประจำาปี 2561 เทคโน
ธานี ฉบับน้ี จัดทำาข้ึนเพ่ือเผยแพร่ผลการ
ดำาเนินงานของ     เทคโนธานี ตามภารกิจท่ี
ขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ตามแนวทาง SUT Re-Profile 2020 ตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 4 ปี ยุทธศาสตร์
ที่ 3 การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและ
สังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม และ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้าง
ความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ  และธำารงค์ไว้ซ่ึงภารกิจ
หลัก ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม การ
ปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
และทนุบำารุงศิลปวัฒนธรรม 
 เทคโนธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 น้ี มีการปรับโครงสร้างการบริหาร 
เพ่ือรองรับภารกิจการให้บริการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่าง) ในฐานะมหาวิทยาลัย
แม่ข่าย อย่างเต็มรูปแบบ โดยได้จัดต้ัง
สำานักงานบ่มเพาะนวัตกรรม เพ่ือดูแล
งานบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการ 
เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการนำาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของ
ภาคเอกชน   
 นอกจากน้ี เทคโนธานีได้รับมอบ
หมายภารกิจอันเป็นเกียรติอย่างสูงย่ิงจาก
มหาวิทยาลัย ให้เป็นหน่วยงานดำาเนิน
การ จัดต้ังศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำาริ สำาเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือ
ปกครอง ดูแล ใช้ประโยชน์ ท่ีดินราชพัสดุ 
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำาริ อพ.สธ. คลองไผ่ และศูนย์
ฝึกอบรม อพ.สธ. คลองไผ่ จำานวน 395 
ไร่ ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา ของ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ)
ผู้อำานวยการเทคโนธานี

ถ้อยแถลง 
ผู้อำานวยการ
เทคโนธานี  
(ปีงบประมาณ 2560)

สำานักพระราชวัง ตามพระราชวินิจฉัย
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี และได้โอนย้ายภารกิจ 
สำานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร ไปอยู่
ภายใต้โครงสร้างบริหารของ ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริฯ
สืบไป 
 เทคโนธานี มีความมุ่งม่ันท่ีจะ
พัฒนาระบบบริหารงาน บริหารทรัพยากร
และบุคคลเพ่ือรองรับภารกิจสำาคัญท่ีได้
รับมอบหมาย ท้ังน้ี ในด้านการพัฒนา
ระบบบริหารบุคคล มีการเตรียมความ
พร้อมด้านการพัฒนาบุคคลากร โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 
กำาหนดตำาแหน่งบริหารระดับหัวหน้า
หน่วย สำาหรับพนักงานประจำาเทคโนธานี 
(พนักงานวิสาหกิจ) จำานวน 10 อัตรา 
ซ่ึงถือเป็นก้าวสำาคัญในการใช้พลังและ
ศักยภาพของพนักงานวิสาหกิจ เพ่ือขับ
เคล่ือนมหาวิทยาลัยต่อไป 
 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ
บริหารเทคโนธานี คณาจารย์บุคลากร 
และผู้เชี่ยวชาญที่ให้การสนับสนุน และ
ร่วมปฏิบัติหน้าท่ีกับเทคโนธานี และขอ
ขอบพระคุณหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ท่ีให้ความไว้วางใจเทคโนธานีอย่างดีเสมอมา 
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 สัญลักษณ์ประจำาเทคโนธานีประกอบด้วย หอสุรนภา ภายในจะมีตัวย่อ SUT และ มทส. ส่วนด้านซ้ายจะมี ดอกปีบ 3 ดอก 
ด้านล่างจะมีวงกลม 5 วง และใต้รูปหอสุรนภาจะมีตัวอักษรคำาว่า เทคโนธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ภาพหอสุรนภา สื่อถึงความโดดเน่นด้าน
งานสภาปัตยกรรมรวมถึงสิ่งก่อสร้าง
ที่คนทั่วไปรู้จักตัวแบบจะใช้เส้นท่ีเน้น
ความสำาคัญของหอสุรนภา

ตัวย่อ SUT และ มทส. มาจากคำาว่า 
Suranaree University of Technology 
/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดอกปีบ 3 ดอก แทนการไหลเข้ามาร่วม
กิจกรรมในหน่วยงานเทคโนธานี ได้แก่ 
บุคลากรใน มทส. ภาครัฐ และภาคเอกชน

วงกลม 5 วง แทนฝ่ายต่าง ๆ ของเทคโนธานี
ที่มีความสามัคคีร่วมกันทำางาน

สัญลักษณ์
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ซึ่งมี 6 ฝ่ายเดิม และได้เพิ่ม สุรสัมนาคาร
เป็นฝ่ายที่ 7

จากฝ่ายวิชาการมาเป็นงาน ส่วนหนึ่ง
ของเทคโนธานี และปรับ โครงสร้างจาก 
5 ฝ่าย เป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป ฝ่ายบริการ วิชาการ และฝ่าย
ปรับแปลงและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ในปีเดียวกัน เทคโนธานีได้รับรองระบบ
คุณภาพ ISO 9002 จากบริษัท SGS 
(Thailand) Ltd. 

คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริการ
วิชาการฝ่ายปรับแปลงและ ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี  ฝ ่ายโครงการ พ ัฒนา
เทคโนโลยีและสารสนเทศ และฝ่ายโครงการ
กิจกรรมและโครงการพิเศษ ย้ายโครงการ
สหกิจ ศึกษาและพัฒนาอาชีพไปสังกัด
ฝ่ายวิชาการ 

จาก ISO 9002 เป็น ISO 9001 : 2000 
จากบริษัท SGS (Thailand) Ltd. 

คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริการ 
วิชาการ ฝ่ายปรับแปลง และถ่ายทอด 
เทคโนโลยี โครงการอุทยานผีเส ื ้อ 
โครงการหน ่วยบ ่ม เพาะว ิสาหก ิจ 
(SUT-UBI) โครงการพัฒนาเทคโนโลยี 
ของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) และ 
โครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน

โดยได้มีการปรับเพิ ่มโครงการภายใต้ 
โครงสร ้างบริหารงานเทคโนธานีอ ีก 
5 โครงการ ได้แก่ โครงการศูนย์วิจัย 
มันสำาปะหลังและผลิตภัณฑ์ โครงการหน่วย 
บริการงานแปลและล่าม โครงการหน่วย 
บริการทางห้องปฏิบัติการ โครงการ
ห้องเรียน วิทยาศาสตร์ และโครงการ
เมืองจราจรจำาลอง และในปี พ.ศ. 2552 
ได ้ เปล ี ่ ยนช ื ่ อของโครงการหน ่วย
บ่มเพาะวิสาหกิจ เป็น โครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนธานีได้แบ่งส่วนงานออกเป็น 
7 ฝ่าย 

เทคโนธานีได้รับการรับรองการปรับ 
ระบบบริหารคุณภาพ

ได้ปรับโครงสร้างการบริหารของ 
เทคโนธานี เป็น 3 ฝ่าย 4 โครงการ

มีการแบ่งส่วนงานเป็น 3 ฝ่าย 
9 โครงการ

ได้โอนย้ายสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ

ได้ปรับโครงสร้างของเทคโนธานี
เป็น 5 ฝ่าย

 แผนการจัดตั้งเทคโนธานีเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในช่วง
แรกก่อนที่จะพัฒนาให้ เป็นอุ ท ย า น
ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
ท่ีสมบูรณ์ รัฐบาลได้กำาหนดท่ีจะใช้ บริเวณ
เทคโนธานีเป็นสถานท่ีจัดงานแสดง
เกษตรและอุตสาหกรรมโลกในปี 2538 
(WorldTech’95 Thailand) ซึ่งเป็น 
การแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
ระดับชาติ เป็นผลให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ 
รู้จักอย่างกว้างขวาง 

2541

2547

2549 2551-2556

2543

2546

ภูมิหลังเทคโนธานี
+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

 หาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิดกลุ่มอาคาร
เทคโนธานี (Technopolis) ในวันพุธ
ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2538 ประกอบด้วย
อาคารจำานวน 9 หลัง พื้นที่รวม 45,000 
ตารางเมตร บนพื้นที่ 600 ไร่

    “เทคโนธานีมีหน้าที่เป็นหน่วยงาน
กลางของมหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเท่า 
สำ า นั ก วิ ช า ศู น ย์ แ ล ะ ส ถ า บั น ข อ ง 
มหาว ิทยาล ัย ด ำาเน ินภารก ิจด ้าน 
การบริการวิชาการแก่ส ังคม และ
ด้าน การปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ท่ีเหมาะสม รายละเอียดตามข้อกำาหนด 
มทส. ว่าด้วยการจัดตั้งเทคโนธานี พ.ศ. 
2539 ประกาศ ณ วันท่ี 23 เมษายน 
พ.ศ. 2539 โดยแบ่งส่วนงานออกเป็น 
6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายธุรการ สถานฟูมฟัก 
เทคโนโลยี สถานนวัตกรรม สถานส่ง
เสริม เทคโนโลยี ฝ่ายจัดแสดงเทคโนโลยี 
และ ฝ่ายบริการวิชาการ”
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ซึ่งมีผลการดำาเนินงานเป็นที่น่าพอใจ 
ทั้ งด้ านผลกำ า ไรที่ สู งขึ้ นและปฏิบั ติ
ต ามภารกิ จที่ ไ ด้ รั บมอบหมาย เต็ ม
ประสิทธิภาพ การรักษามาตรฐานการให้
บริการด้านวิชาการเป็นสิ่งที่เทคโนธานี
ให้ความสำาคัญ โดยปี 2558 เทคโนธานี
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001-
2008 ด้านการให้บริการวิชาการ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงวัฒนธรรมคุณภาพท่ีมีอยู่ใน
องค์กร

มีผลการดำาเนินงานดีเยี ่ยมอย่างเป็น
รูปธรรม มีการเติบโตทั้งปริมาณงาน และ
รายรับที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ มหาวิทยาลัย 
4.0 เทคโนธานี จึงขอความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย ให้มีส่วนงานเทียบเท่า
สำานักงาน เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสำานักงาน คือ 
สำานักงานบริการจัดการทรัพย์สินทาง
ป ัญญาและถ ่ายทอดเทคโนโลย ีข ึ ้น 
เพ่ือเป็นกลไกขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยเข้าสู่ 
การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์
นวัตกรรม และ/หรือ มหาวิทยาลัยเสริม
สร้างผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
University) ในปี 2560 ที่จะมาถึงนี้

มาใช้งานเต็มรูปแบบ โดยได้เริ่มต้นการ
ดำาเนินงานด้านการจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาฯ ภายใต้ “ส ำาน ักงาน
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี” เพ่ือเป็นการรองรับการดำาเนิน
งานของเทคโนธานี และ มหาวิทยาลัย 
โดยในปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีได้เป็น 1 ใน 13 
มหาวิทยาลัยที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการกับสำานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการ
ดำาเนินกิจกรรม “โครงการส่งเสริมหน่วย
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอด
เทคโน โลยี ในสถาบั นอุ ดมศึ กษา” 
และได้รับเลือกจากกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาให้เป็นที่ปรึกษาดำาเนินงานตาม 
“โครงการจัดตั้งหน่วยบริการส่งเสริม
และคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในส่วน
ภูมิภาค สำาหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง” และทั้งหมดนี้ถือเป็นสัญญาณ
ที่ดีในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยให้เป็น 
“มหาวิทยาลัยเสริมสร้างผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial University)” ได้
อย่างสมบูรณ์ต่อไป

สำาหรับเทคโนธานี ในช่วงต้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ได้มีการบริหารงานภายใต้การ
ดำาเนินงานของ 5 สำานักงาน ซึ่งพบว่ามี
ผลการดำาเนินงานดีเย่ียมอย่างเป็นรูปธรรม
มีการเติบโตทั้งปริมาณงานจากตัวชี้วัด
และงานท่ีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
รวมถึงมีรายรับจากการให้บริการวิชาการ
และการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเพ่ิมข้ึน 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงกลางปีจนถึงท้าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 น้ี ได้มีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์กรคร้ังสำาคัญ 
โดยได้เพ่ิมสำานักงานบ่มเพาะนวัตกรรม 
เพ่ือดูแลงานบ่มเพาะผู้ประกอบการโดย
เฉพาะ และได้ยุบสำานักงานอุทยานการ
เรียนรู้สิรินธร เนื่องจากสามารถจัดตั้ง 
“ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมา
จากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ได้สำาเร็จ 
ซึ่งเทคโนธานีเล็งเห็นถึงการทำางานแบบ
บูรณาการของห น่วยงาน ดังก ล่า ว 
นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับตำาแหน่งให้
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปท่ีมีประสบการณ์
ในการทำางานและมีผลงานที ่โดดเด่น 
ให้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าหน่วย ซ่ึงถือเป็น
ก้าวสำาคัญในการสร้างบุคลากรท่ีประสบ
ความสำาเร็จรุ่นกลางให้มีเส้นทางการ
ทำางานท่ีก้าวหน้าตามศักยภาพของตน 
เป็นการเตรียมความพร้อมให้เทคโนธานี
สามารถพัฒนาคนและงาน ให้พร้อม
รองรับการจัดตั ้งอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคตะว ันออกเฉ ียงเหน ือตอนล ่าง 
ในอนาคตอันใกล้น้ี

เทคโนธานี ได้นำาโครงสร้าง
การบริหารงานใหม่ 5 สำานักงาน 

มีการบริหารงานภายใต้การดำาเนินงาน
ของ 5 สำานักงาน ซึ่งพบว่ามีผลการ
ดำาเนินงานดีเยี่ยม

มีการดำาเนินงานตามโครงสร้างการ
บริหารเทคโนธานี ในรูปแบบ 
4 สำานักงานอย่างเต็มรูปแบบ

ได้ดำาเนินการปฏิรูปและปรับโครงสร้าง
การบริหาร ให้มีความคล่องตัว 
ลดความซ้ำาซ้อน

เทคโนธานี ได้นำาโครงสร้างบริหารใหม่ 
4 สำานักงาน มาใช้งานเติมรูปแบบ

ใ นกา รท ำ า ง านภาย ใน เทค โนธ า นี 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริการ
ว ิ ช าก า รขอ งคณาจารย ์ ใ นแต ่ ล ะ
สำานักวิชา เพื ่อให้สามารถตอบสนอง
ต ่อการให ้บร ิการแก ่องค ์กรช ุมชน 
โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น 
4 สำานักงาน ได้แก่ สำานักงานผู้อำานวยการ
เทคโนธานี สำานักงานอุทยานการเรียน
รู้สิรินธร สำานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรม และสำานักงานบริการ
วิชาการและโครงการพิเศษ

2560
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 วันที ่ 29 สิงหาคม 2561 
ผศ.ดร.ว ี รช ัย อาจหาญ ร ักษาการ
แ ท น ผู้ อำ า น ว ย ก า ร เ ท ค โ น ธ า นี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วย 
ผศ.ดร.สารัมภ์ บุญมี รองผู้อำานวยการ
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ต้อนรับ คณะกรรมการการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช) การมาเยือนของ สศช

 ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามเพ่ือหารือกับหน่วย
งานท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรการสนับสนุน
การขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม(วทน.) ในระดับพื้นที่เพื่อ
หารือเกี่ยวกับมาตรการการสนับสนุน 
วทน. ของเทคโนธานี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในปัจจุบัน รวมถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินงาน 
ณ ห้อง Biz Club อาคารสุรพัฒน์ 1 
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ต้อนรับ 

คณะกรรมการ
การพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช) 

กิจกรรมเด่น 61
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
โดย สำานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรม เทคโนธานี ร่วมกับ 
สำานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ (สอว.) สำานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จัดงาน “มหกรรมแสดงผล
งานนวัตกรรมของเครือข่ายอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออก
เฉ ียงเหนือ ประจำาปี 2561 (NESP 
Innovation Fair 2018)” ในการนี ้ 
รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม 
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา 
รองอธ ิการบด ีฝ ่ายว ิจ ัย นว ัตกรรม 
และพัฒนาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เ ท ค โ น โ ล ย ี ส ุ ร น า ร ี  พ ร ้ อ ม ด ้ ว ย
 ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล 
ผู้อำานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ 
ผู้อำานวยการเทคโนธานี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ผู ้บริหารอุทยาน

วิทยาศาสตร์ในเครือข่ายภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และสถาบันการศึกษาร่วมงาน 
วันที ่ 2 มิถุนายน 2561 ณ ลานโปร
โมช ั ่ นฮอลล ์  ช ั ้ น  G  ศ ู นย ์ ก ารค ้ า
เทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา
 ง านมหกรรมแสดงผลงาน
น วั ต ก ร ร ม ข อ ง เ ค รื อ ข่ า ย อุ ท ย า น
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงาน
วิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยี
น ำ าผลงานว ิจ ั ยออกส ู ่ เช ิ งพาณ ิชย ์ 
เกิดนวัตกรรมท่ีมีศักยภาพเชิงพาณิชย์ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ยกระดับให้ผู้ประกอบการ
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 โดยในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ
ต่าง ๆ อาทิ การเสวนากับนักธุรกิจ
นวัตกรรม การเสวนา “แนวทางการขับ
เคลื่อนอุทยานวิทยาศาสตร์ในอนาคต” 
โดย ผู ้บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ใน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาว ิทยาล ัยอ ุบลราชธาน ี  และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โครงการ 
“GSB Innovation Club” ความร่วมมือ
ระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับธนาคาร
ออมสิน รวมทั ้งการออกร้านสินค้า
นวัตกรรมจากผู ้ประกอบการต่าง ๆ 
ในเครือข่าย
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 น า ย ป ั ญ ญ า  ว ง ศ ์ ศ ร ี แ ก ้ ว 
ปลัดจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานใน
พิธีเปิดงานมหกรรมแสดงผลิตภัณฑ์ตรา 
“หยาดป่า ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน” จาก
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
คลองไผ่จังหวัดนครราชสีมา ในงาน 
“มหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมของ
เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NESP Inno-
vation Fair 2018 ณ ศ ูนย ์การค ้า 
เทอมินอล 21 นครราชสีมา

มหกรรมแสดงผลิตภัณฑ์ตรา 
“หยาดป่า” ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย 
อาจหาญ ผ ู ้อ ำานวยการเทคโนธาน ี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) 
ในฐานะหัวหน้าโครการศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) เปิดเผยว่า การจัด
งานมหกรรมแสดงผลิตภัณฑ์ตรา “หยาด
ป่า” ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ในวันนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และ
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ตรา “หยาดป่า” จาก 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่อง
มาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตำาบล
คลองไผ่ อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ มทส. 
ได้ขอพระราชทานตรา หยาดป่า จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราช
ดำาริฯ เพื่อนำามาต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์
บนฐานทรัพยากรทางวัฒนธรรมและ
ภูม ิป ัญญาท้องถิ ่นสู ่ เช ิงพาณิชย์และ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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 ว ั น ที่  5    มีน า ค ม    2 5 6 1 
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ให้การต้อนรับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นายสาคร ชนะไพบูล์ และ รองผู้อำานวย
การองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) นายสุวรงค์ วงศ์ศิริ 
และคณะ เข้าเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้
ส ิร ินธร เทคโนธานี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พร้อมท้ังหารือเก่ียวกับ
ความร่วมมือทางวิชาการ ที่จะยกระดับ
การให้บริการอุทยานการเรียนรู้สิรินธร 
ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำาคัญของจังหวัด
นครราชสีมาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ที่เชื่อมโยงผสมผสาน ร้อยเรียง
ความเป็นตัวตนของคนไทยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และมีหน่วยงาน
พันธมิตร ที่บูรณาการเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูง คือ หอดูดาว 
ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) อีกทั ้งเป็นแหล่งรู ้
ทางทรัพยกร ทางกายภาพ ทรัพยากร
ทางช ี วภาพ และทร ัพยากรทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตามแนว
พระราชดำาริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริสมเด็จ
พระเทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ) อีกด้วย

ต้อนรับ

องค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ (อพวช.)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เป ็นมหาว ิทยาล ัยว ิจ ัย เป ็นสถาบ ัน
คู ่เคียงสังคม ที ่ยืนอยู ่บนรากฐานของ
ประเทศไทย ท่านอธิการบดีวีระพงษ์ ย้ำา
ว่า “เราจำาเป็นที่จะต้องรักษาทรัพยากร
ที่เราอยู่ เราต้องระลึกเสมอว่าเราเป็น
ใครมาจากไหน และเราเคยอยู่กันอย่างไร 
เราจะร่วมกันพัฒนาประเทศชาติเพื่อให้
ทันต่อกระแสโลกตามแนวทาง Thailand 4.0 
ได้อย่างไร ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และการออกแบบพัฒนาเทคโนโลยีเป็น
สิ่งที่สำาคัญ”
 ก า ร ดำ า เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น
ยุทธศาสตร์ พ ัฒนามหาวิทยาลัย 
4 ปี ของท่านอธิการ “Northeastern 
Cultural Museum” มีความหมายไม่
เพียงแค่พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์
เท่านั้น แต่จะหมายรวมถึงพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ของภูมิภาค ท่ีจะบอกเร่ืองราว 
วิวัฒนาการ ทางวิทยาศาสตร์ และการ
พัฒนาไปสู ่อนาคต เราคงจะได้เห ็น 
การบูรณาการสวนพฤษศาสตร์ ห้องไทย
ศึกษานิทัศน์ เทคโนโลยีไมยโบราณ สู่ยุค
ปัจจุบัน Thailand 4.0 และไปสู่วิทยากร
ชั่นสูง อย่าง Astronomy ที่จะเกิดขึ้น
ในมทส. ในเร็ววันนี้
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เกษตรสุรนารี 61

‘

ภายใต้แนวคิด 

“Northeastern Food 

Innovation Fair 2018” 

 เกษตรสุรนารี ’61 ปีนี้จัดเป็น
ปีท่ี 12 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(มทส.) เพ่ือแสดงถึงศักยภาพด้านเทคโนโลยี 
นวัตกรรมทางการเกษตรและอาหาร 
ซ ึ ่ งป ีน ี ้ก ำาหนดจ ัดงานระหว ่างว ันที่ 
11 – 14 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
 โดยในปี 2561 จะเป็นการ
กำาหนดรูปแบบงานภายใต้แนวคิด” 
Northeastern Food Innovation 
Fair 2018” มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดง
ถึ ง ศั ก ยภ าพและคว ามพร้ อ มขอ ง
มหาวิทยาลัยในการเป็น Northeastern 
Food Innopolis พร้อมเปิดตัว SUT 
Food Innopolis หรือ เมืองนวัตกรรม
อาหาร และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก
 รวมทั้ งมีการจัดนิทรรศการ 
แสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์ มทส. 
อาทิ โคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว, ไก่โคราช
ในยุค 4.0, การพัฒนาการเพาะเลี้ยงถั่ง
เช่าปลอดภัยและสร้างสารออกฤทธ์ิสูง
สำาหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่อง
สำาอาง (Liquid Cordyceps culture), 
นมพร้อมดื่มท่ีมีปริมาณน้ำาตาลแลกโตส
ต่ำาแต ่ม ีกล ู โคโอล ิโกแซคคาไรด ์ส ูง 
(Milk low lactose and high GOS), 
ชุดตรวจสอบสารพิษปนเปื้อนที่เกิดจาก
เชื้อราด้วยแอนติบอดีปรับแต่งพันธุกรรม 
(ScFv agricultural toxin detection 
kits) นวัตกรรมสารแช่ท่อนพันธุ ์มัน
สำาปะหลัง (Innovation elicitor in 
Cassava in Production), ระบบฟาร์ม
อัจฉริยะ : ระบบน้ำาหยดอัจฉริยะ (Smart 
farming : Irrigation and drone system),  
เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะในการพาะเล้ียง
สัตว์น้ำา (Smart Farm Technology for 
Aquaculture) และท่านยังจะได้พบ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำาหรับผู้มีบุตรยาก 
เทคโนโลยีกล้าเช้ือจุลินทรีย์เพื่อลดระยะ
เวลาการหมักน้ำาปลา และไส้กรอกปลาน้ำาจืด 
ซ่ึงผลงานวิจัยเหล่านี้จะช่วยต่อยอดและ

มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัย
ในการเป็น Northeastern Food Innopolis พร้อมเปิดตัว 
SUT Food Innopolis หรือ เมืองนวัตกรรมอาหาร และอุทยาน
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พัฒนาให้กับอุสาหกรรมการเกษตรและ
อาหารของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และประเทศไทย ต่อไปในอนาคต 
 ซ่ึงกิจกรรมท่ีน่าสนใจภายในงาน 
เกษตรสุรนารี’61 มีหลากหลายกิจกรรม 
ได้แก่ การพูดคุยกับผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหาร ตัวแทนจากบริษัทผู้ผลิตอาหาร
แปรรูป ชั ้นนำาของประเทศไทย อาทิ 
บร ิษ ัท  ซ ี .พ ี .อ ิน เตอร ์ เทรด จ ำ าก ัด 
บริษัท อำาพลฟูดส์โพรเซสซิ ่ง จำากัด 
บริษัท น้ำาตาลมิตรผล จำากัด นอกจากนี้
ย ังม ีการเสวนาห ัวข ้อ “การพ ัฒนา
นวัตกรรมอาหารรองรับไทยแลนด์ 4.0” 
รวมทั ้งกิจกรรมการประกวด ได้แก่ 
การประกวดสัตว์ ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชก ุมาร ี  อาท ิ  การประกวดส ุน ัข 
การประกวดโค การประกวดแพะ-แกะ 
และยังมีการประกวดปลาคาร์ฟ ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
นอกจากน้ียังมี การประกวดไก่แจ้สวยงาม
การประกวดกระบองเพชรและไม้อวบน้ำา 
การประกวดกล้วยไม้ การประกวด Miss 
Cowgirl 
 อ ีกทั้งย ั งม ีก ิ จกรรมสาธ ิต
ก า รทำ า อ าห า ร โ ดย ใช้ วั ต ถุ ดิ บ จ าก
นวัตกรรม มทส. โดย เชฟชุมพล แจ้งไพร 
เชฟกระทะเหล็ก มีการอบรมวิชาการแก่
เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปมากกว่า 40 
โครงการ มีการออกร้านจำาหน่ายสินค้า
และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้า
โอทอป และผลิตภัณฑ์คุณภาพจากฟาร์ม 
มทส. และยังมีคอนเสิร์ตเกษตรสุรนารีโดย 
คุณไมค์ ภิรมย์พร คุณพีท พีระ เทศวิศาล 
มาร่วมให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมภายใน
งาน โดยตลอดการจัดกิจกรรมมีผู้เข้าชม
งานกว่า 160,000 คน และประมาณการ
มูลค่าทางเศรษฐกิจมีเงินหมุนเวียนกว่า 
183 ล้านบาท
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“ โครงการขยายโอกาส
การเรียนรู้ STEM 
ของเยาวชนภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง ” 
หรือ Project C
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 เมื ่อวันที ่ 7 กันยายน 2561 
ที่ผ่านมา ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี
ว่ าการกระทรวงวิทยาศาสต ร์และ
เทคโนโลยี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
“โครงการขยายโอกาสการ เรียน รู้  
STEM ของเยาวชนภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่าง” หรือ Project C ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา 
 ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์
ขานรับแนวทาง “ประชารัฐ” ของรัฐบาล
เพื่อเตรียมความพร้อมคนไทยเข้า สู่
ศตวรรษที ่ 21 ลดความเหลื ่อมล้ ำา
และสร้างขีดความสามารถไปสู่การ
แข่งขัน ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ในฐานะที ่เป็นมหาวิทยาลัย
คู ่เคียงสังคม จึงมุ่งมั่นสานต่อนโยบาย
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ ผลักดัน
นโยบาย “วิทย์สร้างคน” โดยเริ ่มทำา
โครงการนี้ให้เกิดการขยายผลไปสู่ระดับ
ภูมิภาค ด้วยการจัดการศึกษาที่บูรณา
การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม 
และคณิตศาสตร์ (Science Technology 
Engineering and Mathematics 
Education : STEM) หร ือ STEM 
Education มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
เยาวชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง ซึ่งเป็นการลดความเหลื่อมล้ำา
ทางการศึกษา ให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคน
ได้ รับโอกาสในการเรียนรู้ทางด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเท่า
เทียมกัน  สิ ่งที ่สำาคัญคือ ทำาอย่างไร
ที่จะให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น
เรื ่องง่าย ใกล้ตัว สนุก และจับต้องได้ 
ให้เยาวชนได้ใช้ Head, Hand & Heart 
ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการใช้ปัญญา
ประดิษฐ์ (A.I.) โดยนำาเอาแรงบันดาล
ใจที่ได้รับจากกิจกรรมทั้งหลายในงานฯ 
มาคิด วิเคราะห์และสร้างสรรค์เป็นสิ่ง
ประดิษฐ์ใหม่เชิงนวัตกรรม ซึ่งในอนาคต
อาจจะพัฒนาต่อยอดไปเป็นวิสาหกิจเร่ิมต้น 
(Start Up) เป็นนักพัฒนาเทคโนโลยี 
ที่จะช่วยขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภาย
ใต้นโยบาย “วิทย์สร้างคน” ไปสู่การ
รองรับอาชีพใหม่ ๆ ในอนาคต นำาไปสู่
ความมั่นคั่งของประเทศต่อไป
 จากผลการดำาเนินงานโครงการ
ดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมโครงการจากจังหวัด
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ 
จ ำานวน กว่า 2,800 คน โดยมีความ
พึงพอใจระดับ 4.45
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ก้าวคนละก้าว
 ว ันท ี ่  23  ธ ันวาคม 2560 
ผศ.ดร. ปภากร พิทยชวาล รองผู้อำานวย
การเทคโนธานี ฝ ่ายบริหารจัดการ
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ส่วนกิจการนักศึกษา บุคลากร นิสิต
นักศึกษา เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ 
เข ้าร ่วมงานก้าวคนละก้าว @โคราช 
ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และร่วมวิ่ง
ยังจุดต่างๆ รวมถึงนักศึกษากลุ่มจิตอาสา
ร่วมกิจกรรมโดย ยอดเงินร่วมขายเสื้อ
ท้ังหมดและบริจาคจากทางมหาวิทยาลัยฯ 
รวมทั้งสิ้น 106,140 บาท
 โดย กิจกรรมภายในงานไ ด้
มีหน่วยงานทั้ งภาครัฐบาลและภาค
เอกชน/รัฐวิสาหกิจเข้าร่วมงานเป็น
จำานวนมาก ซึ่งยอดเงินบริจาคทั้งหมด
โดยไม่หักค่าใช้จ่ายได้ส่งมอบให้กับทีมงาน 
ก้าวคนละก้าวเพื ่อ 11 โรงพยาบาล 
ทั่วประเทศไทย ทั้งหมด

กิจกรรมเด่น 61
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จัดแสดงผลงาน
ต้อนรับ

นายกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรี 

ครม.สัญจร
 เม่ือวันท่ี 23-24 กรกฎาคม 2561 
ที่ผ่านมา โครงการ Innovation hubs 
Creative Economy เครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดแสดง
ผลงานต ้อนร ับนายกร ัฐมนตร ีและ
ค ณ ะ ร ั ฐ ม น ต รี  ค ร ม . ส ั ญ จ ร   ณ 
มหาว ิทยาล ัยอ ุบลราชธาน ี  โดยม ี 
อาจารย์กฤษดา รัตนางกูร นักวิจัย
โ ค ร งก า ร  C r ea t i v e  E conomy 
“เปลือกไหม ต้นทุนของท้องถิ่นส่งเสริม
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม” ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าว เป็นส่วนนหนึ ่งในโครงการ 
Innovation Hubs ที่ส่งเสริมให้เกิดราย
ได้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาฐานรากของ
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

กิจกรรมเด่น 61
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การบริหารทรัพยากร

R E S O U R C E
M A N A G E M E N T
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โครงสร้างการจัดองค์กร

รายงานงบการเงินประจำาปี

บุคลากร

ระบบคุณภาพมาตรฐาน 

ISO9001:2015

ระบบบริหารคุณภาพ

กิจกรรมงานบุคคล

การจัดการความรู้เทคโนธานี

การดำาเนินงานกิจกรรม 5ส
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อธิการบดี ผู้อำานวยการเทคโนธานี

รองผู้อำานวยการเทคโนธานี

ฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรม

รองผู้อำานวยการเทคโนธานี

ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

คณะกรรมการบริหาร เทคโนธานี

โครงสร้างการจัดองค์กร

การบริหารทรัพยากร24
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สำานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร หน่วยบริการแหล่งเรียนรู้

ห้องไทยศึกษานิทัศน์

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ

สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

โครงการ อพ.สธ.-มทส. และสวนพฤษศาสตร์ มทส.

หน่วยออกแบบนวัตกรรม

หน่วยประสานความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม

หน่วยบริการห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ

หน่วยบ่มเพาะธุรกิจและนวัตกรรม

หน่วยพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

โครงการนำาร่องธุรกิจนวัตกรรม “โครงการจัดการขยะติดเชื้อ รพ.”

โครงการจัดตั้งพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน

หน่วยบริการวิชาการสู่องค์กรชุมชน

หน่วยบริการอบรม สัมมนา

หน่วยบริการค่ายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

หน่วยประสานงานโครงการตามแผนบูรณาการ

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.)

โครงการสถาบันมันสำาปะหลัง

โครงการ สสค.

หน่วยบริหารงานกลาง

หน่วยการคลังและงบประมาณ

หน่วยบริหารระบบคุณภาพ และสารสนเทศ

หน่วยประสานเฉพาะกิจ

หน่วยประชาสัมพันธ์

หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

หน่วยบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ

คณะกรรมการบริหาร การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

สำานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์

และนวัตกรรม

สำานักงานบริการวิชาการ

และโครงการพิเศษ

สำานักงานผู้อำานวยการเทคโนธานี

สำานักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

และถ่ายทอดเทคโนโลยี

การบริหารทรัพยากร 25
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รายงานงบการเงินประจำาปี

งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

สินทรัพย์รวม 284.98 ล้านบาท ประกอบด้วย

รายได้รวม 317.52 ล้านบาท ประกอบด้วย

หนี้สินและส่วนของทุนรวม 284.98 ล้านบาท 

ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายรวม 276.75 ล้านบาท ประกอบด้วย

สินทรัพย์หมุนเวียน

รายได้เงินอุดหนุน

หนี้สินหมุนเวียน 

ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน

สินทรัพย์ถาวร

รายได้เงินวิสาหกิจ

หนี้สินอื่น

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ส่วนของทุน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเสื่อมราคา

209.49 ล้านบาท

95.61  ล้านบาท

74.80 ล้านบาท

225.57  ล้านบาท

75.49 ล้านบาท

221.91  ล้านบาท

33.23 ล้านบาท

41.91 ล้านบาท

176.95 ล้านบาท

6.48 ล้านบาท

2.79 ล้านบาท

แสดงฐานะทางการเงิน มีสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินและส่วนของทุน 284.98 ล้านบาท

งบรายได้ ค่าใช้จ่ายสำาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

แสดงผลดำาเนินงานในรอบปี มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย 40.77 ล้านบาท ประกอบด้วย 

รายได้รวม 317.52 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 276.75 ล้านบาท

การบริหารทรัพยากร26
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บุคลากรเทคโนธานี

จำานวนบุคลากรเทคโนธานีตามวุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561)

สถานภาพพนักงาน
วุฒิการศึกษา

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานเทคโนธานี

รวม

พนักงานสายวิชาการ

พนักงานประจำา
เทคโนธานี

ลูกจ้างชั่วคราว
เทคโนธานี

พนักงานสายปฏิบัติ
การวิชาชีพ

ต่ำากว่าปริญญาตรี

-

-

5

9

14

-

-

41

81

122

-

-

13

11

24

10

-

1

2

3

10

-

60

103

173

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

การบริหารทรัพยากร 27
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ระบบบริหารคุณภาพ ISO เทคโนธานี

 เทคโนธานี เพิ่ ม เข้ า สู่ ระบบ
บ ร ิ ห า ร ค ุ ณ ภ า พ ม า ต ร ฐ า น  I S O 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยศาสตราจารย์
ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีในขณะนั้น ได้เล็งเห็น
ความสำาคัญของการนำาระบบคุณภาพ
มาตรฐาน  ISO 9002 : 1994 มาใช้ใน
การบริหารงานเทคโนธานี เน่ืองจากเห็นว่า 
เทคโนธานี เป็นหน่วยงานวิสาหกิจ
ต้องหารายได้เลี ้ยงตัวเอง น่าจะเป็น
หน่วยงานนำา ร่องในการเข้าสู่ ระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO เพื่อให้ระบบ
การทำางานมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งเป็นกระบวนการ
ในการสร้างความมั่นใจต่อผู้มาใช้บริการ
อันจะส่งผลให้หน่วยงานมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้น จึงได้มอบนโยบายให้ ผู้อำานวย
การเทคโนธานี (ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.โชคชัย วนภู) และรองผู้อำานวยการ
เทคโนธานี (อาจารย์ ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล) 
ในขณะนั้น ดำาเนินการโครงการระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO เทคโนธานี ซึ่ง
ในช่วงเวลานั้นโครงการสหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพอยู่ในสังกัดของเทคโนธานี 
จึงได้เข้าร่วมโครงการระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO ด ้วย และจากความ
มุ่งมั่นของผู้บริหาร และความร่วมมือ
ของพนักงานเทคโนธานีทุกคน จึงทำาให้
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน 
ISO 9002 : 1994 เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 และได้ดำารง
รักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO เร่ือยมา 
จนถึงปัจจุบันได้รับการรับรองระบบ
บริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO ด้วยกัน 
6 คร้ัง จากบริษัท SGS (Thailand) จำากัด 
ดังนี้

ระบบคุณภาพมาตรฐาน 

( ISO : International 

Organization for 

Standardization ) 

การบริหารทรัพยากร
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เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 
ขอบเขตการรับรอง คือ กระบวนการ
บริการการบริหารจัดการ รวมทั ้งการ
ประสานงานกับชุมชน และผู้ประกอบการ
ในการสนับสนุนของมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี (The Provision of 
administrative service including 
interfaces with public and private 
enterprises in support of the 
Suranaree University of Technology.)

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 
ขอบเขตการรับรอง คือ กระบวนการให้
บริการวิชาการ และปรับแปลงถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่ชุมชน ระดับท้องถิ่น ระดับ
ภูมิภาค และระดับชาติ (The Provision 
i n  P r ov i d i n g  A cadem i c  and 
Technology Service, Adaptation 
and Transfer for Local Region and 
Nation Community.)

เมื่อว ันท่ี 28 ส ิงหาคม พ.ศ. 2 5 5 8 
ได้กำาหนดขอบเขตการรับรอง คือ การให้
บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
แก่ชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และระดับ
ประเทศ (Provision of Academic Services 
and Technology Transfer for Local 
Region and Country Development.)

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560 มีอายุ
การรับรองเป็นระยะเวลา 3 ปี คือ ตั้งแต่
ว ันที ่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - วันที่ 
22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 รักษาการ
แทนผู ้อำานวยการเทคโนธานี (ผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ) ได้
กำาหนดขอบเขตการรับรอง“การให้
บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เพื่อการพัฒนาประเทศและอาเซียน” 
(Provision of Academic Services 
and Technology Transfer for 
National and ASEAN Development)

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 
ขอบเขตการรับรอง คือ กระบวนการ
บร ิการข ้อม ูล (The Provision of 
Information Service.)

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
ขอบเขตการรับรอง คือ กระบวนการ
บร ิการข ้อม ูล (The Provision of 
Information Service.)

ครั้งที่ 1 รับรองระบบบริหารคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9002 : 1994 

ครั้งที่ 2 รับรองระบบบริหารคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 : 2000

ครั้งที่ 5 รับการรับรองระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 

ครั้งที่ 6 รับการรับรองระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015

ครั้งที่ 3 รับการรับรองระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 : 2000

ครั้งที่ 4 รับการรับรองระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 

2543 2547

2558 2560

2550

2553

+ +

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+
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การจัดการความรู้เทคโนธานี (KM)
รานงานผลการดำาเนินงานการจัดการความรู้ เทคโนธานี

ประจำาปีงบประมาณ 2561

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร 
ให้เกิดการลื่นไหลความรู้ ไปยังทั่วทั้ง
องค์กร นำาไปสู่ความอยู่รอดขององค์กร
และธุรกิจ

 เพื่อให้บุคลากรมี ความรู้ความ
เข้าใจ ที่มาและบทบาทหน้าที่ รวมถึง
แนวปฏิบัติตนในการเป็นหน่วยงานขับ
เคลื่อนมหาวิทยาลัย

เพื่อรวบรวมเทคนิคและองค์ความรู้มา
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้รู้ สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
องค์กร และเป็นการจูงใจบุคลากรที่มีผล
การปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพในการ
ทำางานสูงให้คงอยู่กับหน่วยงานต่อไป

วัตถุประสงค์การดำาเนินงานการจัดการความรู้ เทคโนธานี

1. กิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ “บทบาทเทคโนธานีต่อการขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัย”

01 02 03
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 เทคโนธานี และ สถาบันวิจัย
และพัฒนา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ เพื่อระดมสมองเพื่อจัดทำาโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 4 ปี โดย
มุ่งสู่เป้าหมายและบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ รวม
ถึงเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัด
ทำารายละเอียดแผนปฏิบัติงานประจำาปี
ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย และได้นำาแผนฯ ไปปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 เพื่อเปิดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การนำาเสนอผลการดำาเนินงาน
ของแต่ละสำานักงาน (Technopolis
Show Case) สร้างบรรยากาศให้
บุคลากร คิดค้น เรียนรู้ระหว่างหน่วย
งาน สร้างความรู้ใหม่ ๆ และนำาความรู้ที่
ได้ไปประยุกต์เชื่อมโยงกับการทำางานได้

2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อระดมสมองเพื่อจัดทำาโครงการตามแผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 4 ปี ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0  

3. กิจกรรม KM “เทคโนธานี Show & Share” ประจำาปี 2561 

 โดยการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ในการพัฒนากระบวนการ
ทำางานตามระบบมาตราฐาน ISO จาก
บุคลากรรุ่นพี่ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ตรวจ
ติดตามคุณภาพภายใน ISO มาช่วย
ถ่ายทอดเทคนิคและแนวทางปฏิบัติที่ดี
ให้กับบุคลากรรุ่นน้องของเทคโนธานี

4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ในการทำางานด้านระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 
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กิจกรรม 5ส
การนำาเสนอและประกวดโครงการ Pitching Idea 

 เทคโนธานี ได้จัดให้มี กิจกรรม
การนำา เสนอและประกวดโครงการ 
Pitching Idea 
 หัวข้อ “นวัตกรรมการสร้างแรง
จูงใจให้เกิดนวัตกรรม 5ส ในองค์กร” 
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 
13.00 -16.30 ณ ห้อง 214 อาคาร
สุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี เพื่อการพัฒนา
ประสิ ท ธิ ภ าพกา รปฏิ บั ติ ง า นขอ ง
พนักงาน และเพิ่มคุณภาพงานบริการ
ให้มีมาตรฐาน บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกได้รับการบริการที่ดี

การบริหารทรัพยากร
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กิจกรรม
สำานักงานสีเขียว 

Green Office
 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี มีนโยบายในการจัดการองค์กร
ด้านสิ ่งแวดล้อมเพื ่อนำาไปสู ่สำานักงาน
สีเขียว (Green office) ภายใต้กิจกรรม 5ส  
เพื่อดำาเนินการปรับปรุงสำานักงานตาม
เกณฑ์สำานักงานสีเขียว และดูแลสภาพ
แวดล ้อมภายในภายนอกส ำาน ักงาน 
และได้จัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 
20 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. 
ณ อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี 

การบริหารทรัพยากร
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ระบบบริหารคุณภาพ TQA
การบริหารจัดการองค์กรด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

 เทคโนธานี ได้การนำาเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการองค์กร แทนระบบ
ประก ันค ุณภาพแบบเด ิม โดยในป ี
งบประมาณ 2561 นี้ ได้มุ่งเน้นหมวด
ท่ี 1 การนำาองค์กรของผู้บริหารระดับสูง 
โดยการดำาเนินงานที่ผ่านมา ผู้บริหาร
ระดับสูง มีความมุ่งมั่นในการนำาองค์กร
ให้ประสบความสำาเร็จ และมีผลการ
ดำาเนินงานที ่เป็นเลิศ เพื ่อให้องค์กรมี
ความยั่งยืน โดยผู้บริหารระดับสูงเป็น
ผู้นำาในการกำาหนด วิสัยทัศน์ ค่านิยม 
ขององค์กร และได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร
ระดับรอง รวมถึงบุคลากรระดับปฏิบัติ
การ มีส่วนร่วมในการกำาหนดทิศทางของ
องค์กรร่วมกัน

การบริหารทรัพยากร
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 เทคโนธานี จัดอบรมหลักสูตรการดับเพลิง
ขั้นต้น เนื่องจากเทคโนธานี มีห้องเรียน ห้องอบรม
สัมมนา และผู้ประะกอบการเช่าอาคาร ซึ่งการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเรื่อง แนวทางการป้องกัน
อัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ เป็นเรื่องที่มีความ
สำาคัญ จึงได้ดำาเนินกิจกรรมฝึกอบรมบุคลากร  เทค
โนธานีขึ้นในวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง 
214 ชั้น 2 อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี  และฝึก
ภาคปฏิบัติหลังอาคารสุรพัฒน์ 1 โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น 
รุ่นละ 50 คน

กิจกรรมงานบุคคล

หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

 หลักสูตร “การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
ระดับต้น” จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 
08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคาร
สุรพัฒน์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อ
หัวหน้างาน เสริมสร้าง พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
ในบทบาทของหัวหน้างาน พัฒนาทัศนคติเชิงบวก
และเสริมสร้างภาวะผู้นำาให้กับหัวหน้างาน พัฒนา
เทคนิคในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ เทคนิค
การทำางานเชิงรุก และเสริมทักษะการบริหารและ
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
หัวหน้างานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 9 คน

 หลักสูตร “หัวหน้างานมืออาชีพ” จัดขึ้นใน
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 
2 อาคารสุรพัฒน์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เพื่อให้หัวหน้างาน มีความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในด้านต่างๆ เช่น การแก้ไข การปรับปรุงงานอย่าง
ต่อเนื่อง การตัดสินใจ การจูงใจ การประเมินผลงาน 
และการสร้างทีม และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาตนเอง และหน่วยงานให้ดีขึ้น โดยมีหัวหน้า
งานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 9 คน

หลักสูตร “การพัฒนาทักษะหัวหน้างานระดับต้น”

หลักสูตร “หัวหน้างานมืออาชีพ”
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กิจกรรมงานบุคคล

 งานทรัพยากรมนุษย์ หน่วยบริหารงานกลาง 
เทคโนธานี สำานักงานผู้อำานวยการเทคโนธานี ได้
ดำาเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการ 
การใช้ระบบ Project-Based Management เพ่ือ
ให้บุคลากรท่ีได้รับมอบหมายในการดูแลการจัดทำา
แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานมีความเข้าใจระบบ Proj-
ect-Based Management และการทำางานท่ีเช่ือมต่อ
กับระบบการจัดทำาแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
เดิมรวมถึงการใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ต่อ
ไป ซ่ึงกิจกรรมได้จัดข้ึนในวันศุกร์ท่ี 20 ตุลาคม 2560 
เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 214 ช้ัน 2 
อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี

 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงฏิบัติการ หัวข้อ “แนวทาง
การบริหารระบบ PBM” เพ่ือการบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับบุคลากรเทคโนธานี 
ในวันท่ี 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 214 ช้ัน 2 
อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี นำาโดย ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้อำานวยการ
เทคโนธานี กล่าวเปิดกิจกรรม และนอกจากน้ี ยังได้
รับเกียรติจาก นายสมจิต มณีวงค์ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์
ระบบคอมพิวเตอร์ จากส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุนารี มาเป็นผู้บรรยายพิเศษในคร้ังน้ี

 เทคโนธานี ได้กำาหนดจัดอบรมหลักสูตร 
“ทบทวนข้อกำาหนดและการตีความ ISO 
9001:2015” ให้กับพนักงาน เทคโนธานี เพ่ือทบทวน
ความรู้ให้พนักงานสามารถดำาเนินการด้านระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 และเตรียมความ
พร้อมรับการตรวจรับรองรักษาระบบ (Surveillance 
Audit) จำานวน 2 รุ่น (รุ่นละ 40 คน) รุ่นท่ี 1 วันอังคาร
ท่ี 26 มิถุนายน 2561, รุ่นท่ี 2 วันพุธท่ี 27 มิถุนายน 
2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 214 อาคาร
สุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี

การจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบ Project-Based Management”

หลักสูตร “แนวทางการบริหารระบบ PBM”

อบรมหลักสูตร “ทบทวนข้อกำาหนดและการตีความ ISO 9001:2015”

การบริหารทรัพยากร
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 เทคโนธานีงานทรัพยากรมนุษย์ หน่วย
บริหารงานกลางสำานักงานผู้อำานวยการเทคโนธานี 
ได้ดำาเนินโครงการบริหารจัดการสื่อสารภายใน
องค์กร เทคโนธานี ขึ้น โดยจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 
7 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุม 214 ชั้น 2 อาคารสุรพัฒน์ 1 มหาวิทยาลัย
เ ท ค โ น โ ล ยี สุ ร น า รี ไ ด้ รั บ เ กี ย ร ติ จ า ก ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย  อาจหาญ  ผู้อำานวยการ
เทคโนธานี กล่าวเปิดกิจกรรมและบรรยาย หัวข้อ
การบริหารจัดการการสื่อสารภายในองค์กร และ 
อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย พิศพล หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะ
ธุรกิจและนวัตกรรม สำานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรม เทคโนธานี  ร่วมบรรยายพิเศษใน 
หัวข้อ “การเขียนแผนธุรกิจเทคโนธานี เพื่อบริหาร
จัดการการสื่อสารภายในองค์กร” โดยมีพนักงาน
เทคโนธานี เข้าร่วมทั้งสิ้น 109 คน

การบริหารจัดการการสื่อสารภายในองค์กร

 งานทรัพยากรมนุษย์ หน่วยบริหารงาน
กลาง สำานักงานผู้อำานวยการ เทคโนธานี จัด
กิจกรรมหลักสูตร การปฐมนิเทศพนักงานใหม่เทค
โนธานี ประจำาปีงบปรมาณ พ.ศ. 2561  วันศุกร์
ที่ 8 ธันวาคม 2560  เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ 
U Space SUT UCC Network ชั้น 1 อาคารสุร
พัฒน์ 1 เทคโนธานี และเวลา 13.00 – 16.30 น. 
จัดกิจกรรม “สานสามัคคีพี่น้องเทคโนธานี” ณ ห้อง 
214  ชั้น 2 อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี เพื่อนำา
พนักงานรุ่นใหม่ไปสู่ค่านิยมขององค์กรที่กำาหนดไว้ 
คือ SMART TECHNOPOLIS เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและแนวทางการดำาเนินกิจกรรมตามแผน
เทคโนธานีปีงบประมาณ 2561 เทคโนธานี

 เทคโนธานี ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร 
“การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น (First Aid)” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้และทักษะใน
การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น สามารถช่วยเหลือตนเอง
และบุคคลใกล้ตัวได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ก่อน
นำาส่งโรงพยาบาล จำานวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมอบรม 
100 คน ในวันอังคารท่ี 12 มิถุนายน 2561 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 214 ช้ัน 2 อาคาร
สุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เทคโนธานี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid)

การบริหารทรัพยากร
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โครงการเสริมสร้างความสุขในที่ทำางาน Happy Workplace

 เพ่ือเป็นการสร้างเสริม สุขภาพให้แข็ง
แรง จิตใจเบิกบาน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรในหน่วยงานมากข้ึน การออกกำาลังกายยาม
เย็นหลังเลิกงานจะมีส่วนช่วยให้บุคลากรได้ผ่อนคลาย
จากการทำางานและเป็นการตอบสนองให้บุคลากรมี 
Happy Body ท่ีเพ่ิมข้ึนอีกด้วย  โดยจัดกิจกรรมต้ังแต่
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 – วันท่ี 15 มกราคม 2561 
ในรูปแบบกิจกรรม ออกกำาลังกายตามความถนัดและ
ความสนใจ อาทิเช่น กิจกรรมเดิน-ว่ิง กิจกรรมกีฬา
สัมพันธ์ กิจกรรมเต้นแอโรบิค ร่วมถึงกิจกรรม Green 
Office  และกิจกรรม 5 ส มีจำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ท้ังส้ิน 155 คน

 เทคโนธานี จัดโครงการบริการวิชาการ
เชิงรุก โครงการอบรมส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสำานึกท่ีดีในองค์กร ด้านการสืบสาน
คุณค่าศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมจิตสำานึก
บุคลากรให้เห็นถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ภายใต้กิจกรรมปีใหม่
ประจำาปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมจัดข้ึนในวันศุกร์
ท่ี 15 ธันวาคม 2560 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

 เทคโนธานี ได้จัด “โครงการอนุรักษ์ สืบสาน 
พัฒนาส่งเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือขับ
เคล่ือนไปสู่วัฒนธรรม 4.0 แห่งความเป็นไทย” ใน
กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำา
ปีงบประมาณ 2561 เพ่ือให้ผู้บริหาร บุคลากร ได้
ร่วมกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริม
และเผยแพร่ เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี
งาม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมโดยกำาหนดจัดในวัน
ท่ี 9 เมษายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ U-Space  
อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี

โครงการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ “Healthy living life”

ปีใหม่เทคโนธานี 2561

กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำาปีงบประมาณ 2561

การบริหารทรัพยากร
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การให้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์

SCIENCE  PARK 
SERVICES

การให้บริการพื้นที่ 

การให้บริการทางห้องปฏิบัตกิาร  

การให้บริการออกแบบนวัตกรรม

การให้บริการการจัดการทรัพย์สินทาง

ปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การให้บริการบ่มเพาะวิสาหกิจและ

นวัตกรรม

โครงการสนับสนุนการจัดการตั้งห้องเรียน

วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำากับ

ดูแลของมหาวิทยาลัย

โครงการ Innovation Hub  

การให้บริการความร่วมมือภาคเอกชน

 / อุตสาหกรรม 
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 เทคโนธานี มีสถานที่ตั้งภายใน
อาคารสุรพัฒน์ 1 ได้จัดให้บริการห้อง
ประชุม/อบรม/สัมมนาแก่หน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
โดยคิดอัตราค่าบริการตามเงื่อนไขการ
ให้บริการ พร้อมนี้ยังมีบริการเสริมรวม
ในค่าบริการแล้ว ได้แก่วัสดุ-อุปกรณ์โสต
ทัศนูปกรณ์ครบครัน และห้องพักสำาหรับ
รับประทานอาหาร 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทคโนธานีได้จัดประชุม/อบรม/สัมมนา  และมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยมาใช้บริการทั้งสิ้น  จำานวน  423  ครั้ง  แยกเป็นประเภทได้ดังนี้

เทคโนธานี จัดประชุม/อบรม/สัมมนาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ห้องประชุม/อบรม 

ขนาด 100 ที่นั่ง
ขนาด 160 ที่นั่ง

ขนาด 30-35 
ที่นั่ง

ขนาดไม่เกิน
30 ที่นั่ง

 อาคารสุรพัฒน์ 1 เป็นศูนย์รวม
สิ่ ง อำ านวยความสะดวกด้ านต่ า งๆ 
เช่น สำานักงานธนาคารไทยพาณิชย์ 
จำากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย 
จำากัด (มหาชน) สำานักงานไปรษณีย์ 
ศ ูนย ์หน ังส ือจ ุฬา-มทส. (ต ู ้  ATM)                 
ของ 2 ธนาคาร เป็นต้น ตลอดจนมีร้าน
ค้าประกอบการอำานวยความสะดวกแก่
ผู้เข้ามาอบรมสัมมนา เช่น ร้านสะดวก
ซื้อ 7-ELEVEN, Co-Working Space, 

การให้บริการพื้นที่อาคารสุรพัฒน์ 1
สรุปรายงานประจำาปี อาคารสุรพัฒน์ 1

423 ครั้ง

2 ห้อง
5 ห้อง

3 ห้อง
1 ห้อง

ร้านถ่ายเอกสาร จึงเหมาะสำาหรับการ
เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ เป็นหมู่
คณะไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุม/อบรม/
สัมมนา การจัดค่ายวิชาการต่างๆ โดยผู้
สนใจสามารถขอใช้บริการได้โดยตรงที่
งานบริการอาคารและสถานที่เทคโนธานี 
และท่านสามารถจัดรูปแบบห้องตาม
ความเหมาะสมในแต่ละกิจกรรม โดยมี
ขนาดห้องให้เลือกดังต่อไปนี้

รวม

29 ครั้ง

6 ครั้ง

388 ครั้ง
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การให้บริการพื้นที่อาคารสุรพัฒน์ 1
ภาพกิจกรรม
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       สถานที่สำาหรับจัดแสดงนิทรรศการ
และแสดงสินค้า สามารถรองรับได้
กว่า 3,000 คน เป็นการให้บริการแบบ 
One Stop Service เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการใช้บริการ ซึ ่งให้บริการ
แก่บุคคล หน่วยงาน ทั ้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน
ภายนอกมหาว ิทยาล ัยมาใช ้บร ิการ
จัดกิจกรรมทั้งสิ้นจำานวน 23 กิจกรรม  
แยกเป็นประเภทตามหน่วยงานได้ดังนี้

 นอกจากนี ้ยังมีกิจกรรมต่างๆ 
ท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึน อาทิ พิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร งานตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา งานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ 
เป็นต้น

การให้บริการพื้นที่อาคารสุรพัฒน์ 2
สรุปรายงานประจำาปี อาคารสุรพัฒน์ 2

การให้บริการพื้นที่

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม/ครั้ง

4,200 คน

17 ครั้ง

6 ครั้ง

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
45,700 คน
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การให้บริการพื้นที่อาคารสุรพัฒน์ 2
ภาพกิจกรรม
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 หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็น
ศูนย์กลางของการวิเคราะห์ทดสอบและวิจัย
(Testing Laboratory and Research 
Center) ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล 
ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC
17025 : 2005 ให้บริการวิเคราะห์
ทางด้านต่างๆ ด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้
มาตรฐานและนักวิทยาศาสตร์ท่ีมีความ
เชี ่ยวชาญเฉพาะทาง ให้บริการทาง
ห้องปฏิบัติการแก่ผู้ขอรับบริการจาก
ภายนอก ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
บุคคลทั่วไป และผู้ขอรับบริการภายใน
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาชีพ ของมหาวิทยาลัยฯ ด้วยบริการ
ที่หลากหลาย อาทิ บริการวิเคราะห์
คุณภาพน้ำา บริการวิเคราะห์จุลินทรีย์ใน
น้ำาและอาหาร บริการวิเคราะห์ทดสอบ
ทางเคมีและชีวเคมี บริการวิเคราะห์และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการตรวจคุณภาพ
นม บริการวิเคราะห์ทดสอบทางกายภาพ 
บริการทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์  
บริการวิเคราะห์ทางการเกษตร บริการ
ทดสอบวัสดุก่อสร้าง บริการตรวจวัด
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
การทำางาน บริการสอบเทียบเครื่องมือ 
บริการทดสอบมาตรฐานเครื่องส่งวิทยุ
กระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม บริการ
ทดสอบด้วยเครื่องมือชั้นสูง เช่น HPLC, 
GC-MS, NMR, ICP-MS, XRD, XRF, 
CHNS, SEM, TEM เป็นต้น รวมทั้ง
บริการห้องปฏิบัติการพื้นฐาน เครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ โดยมี
การให้บริการ ปี 2561 จำานวน 5,529 
ครั้ง

หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ
หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     

การให้บริการทางห้องปฏิบัติการ

มูลค่าการให้บริการ

รายได้การให้บริการ

มูลค่าการให้บริการ รายได้จากการให้บริการ

สรุปมูลค่าและรายได้จากการให้บริการ 
แยกตามประเภทผู้ขอรับบริการ

สรุปมูลค่าและรายได้จากการให้บริการ 
ปีงบประมาณ 2561

แผน

แผน

หน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายใน

ผล

ผล

30,000,000 บาท

17,000,000 บาท

19,427,310.00 บาท

30,197,422 บาท

15,094,500 บาท

9,576,724.50 บาท

5,517,775.50 บาท10,777,112.00 บาท
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วิเคราะห์ทางเคมีและชีวภาพ 1,595

ทดสอบทางกายภาพ 295

ทดสอบด้วยเครื่องจุลทรรศน์ 557

วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา 409

เตรียมตัวอย่างและทดสอบทั่วไป 106

วิเคราะห์นำา้ 707

ทดสอบวัสดุก่อสร้าง 635

ห้องปฏิบัติการ-วิศวกรรม 2

ห้องปฏิบัติการ-วิศวกรรม 1

97

0

ห้องปฏิบัติการ-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 342

จำาหน่ายไนโตรเจนเหลว 621

พัฒนาและจัดทำาชิ้นงาน 35

ทดสอบด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 36

ห้องปฏิบัติการ-วิทยาศาสตร์สุขภาพ 56

จำาหน่ายสัตว์ทดลอง 2

วิเคราะห์ทางการเกษตร 36

การให้บริการทางห้องปฏิบัติการ

หน่วยงานภายนอก
ภาครัฐ

หน่วยงานภายนอก
ภาคเอกชน

หน่วยงานภายนอก
บุคคลทั่วไป

หน่วยงานภายใน
งานการเรียนการสอน

หน่วยงานภายใน
งานวิจัย

หน่วยงานภายใน
บริการวิชาชีพ

จำานวนครั้งที่ให้บริการ แยกตามประเภทการบริการปีงบประมาณ 2561

จำานวนครั้งที่ให้บริการ แยกตามประเภทผู้ขอรับบริการ ปีงบประมาณ 2561

972 ครั้ง 77 ครั้ง

1,534 ครั้ง

1,996 ครั้ง

205 ครั้ง 745 ครั้ง
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 บริการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ของผู้ประกอบการ 
ออกแบบเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการและผู้ประกอบการให้คำาปรึกษาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการ

งานออกแบบนวัตกรรม
บริการด้านออกแบบ

การให้บริการออกแบบนวัตกรรม

บริการลูกค้าในโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
20 ครั้ง

8 ครั้ง

15 ครั้ง

3 ครั้ง

15 ครั้ง

15 ครั้ง

10 ครั้ง

15 ครั้ง

ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

บริการลูกค้านอกมหาวิทยาลัย 

ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ 

บริการลูกค้าในมหาวิทยาลัย 

ผลงานการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 

ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ผลงานการออกแบบอื่นๆ 

จำานวนผู้เข้ารับบริการ

ประเภทการเข้ารับบริการ

รวม
43
ครั้ง

รวม
58
ครั้ง
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บรรจุภัณฑ์ชาเขียวใบหม่อน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื ่องมา
จากพระราชดำาริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

บรรจุภัณฑ์ผ้าพันคอไหมครบรอบ 28 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

แนวคิดในการออกแบบ
 ได้รับโจทย์ให้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ ไ ม่ได้มีหน้าท่ีแค่ปกป้อง
ผลิตภัณฑ์ สามารถนำาไปสะสม เป็นของฝาก จึงได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์มี
สไตล์ เรียบง่าย ดูหรูหรา เหมาะกับเป็นของฝากในเทศกาลวันสำาคัญ
หรือโอกาสพิเศษต่างๆ ใช้สีเขียวใบหม่อนซึ่งเป็นสีของผลิตภัณฑ์ให้ความรู้สึก
ดูเป็นธรรมชาติ โดยใช้ภาพกราฟิกใบหม่อนมาเป็นส่วนประกอบ ใช้สีทองใน
โลโก้เพื่อให้ดูหรูหรา มีคุณค่า 

แนวคิดในการออกแบบ
 ได้รับโจทย์ให้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ ไม่ได้มีหน้าที่แค่ปกป้อง
ผลิตภัณฑ์ สามารถนำาไปสะสม เป็นของฝาก จึงได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์มี
สไตล์ เรียบง่าย ดูหรูหรา เหมาะกับเป็นของฝากในเทศกาลวันสำาคัญ
หรือโอกาสพิเศษต่างๆ ใช้สีแสดทองที่เป็นสีประจำา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี โดยใช้ภาพกราฟิกลวดลายผ้าไหมมาเป็นพื้นหลัง ใช้เทคนิคการพิมพ์
ปั้มนูนฟอล์ยทองและการเคลือบสปอตยูวีทั้งชิ้นงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าของกล่อง 
และผิวสัมผัสให้ดูมีมิติ

การให้บริการออกแบบนวัตกรรม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลายผ้าไหมรัตนบุรีจากแบรนด์ครุฑสุวรรณ 
จ.สุรินทร์ 

แนวคิดในการออกแบบ
 การนำาเอาลายผ้าไหมรัตนบุรีมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และ
เป็นการต่อยอดจากลวดลายของผ้าไหมเดิม การออกแบบลายใหม่ได้
แนวคิดมาจาก เจ้าพ่อศรีนครเตาท้าวเธอ ผู้ก่อตั้งเมืองรัตนบุรี และนำารูป
ลักษณ์พระอุโบสถวัดโพธิ์ศรีธาตุนำารูปลักษณ์มาเขียนเป็นลายผ้าไหมเจ้า
พ่อศรีนครเตาท้าวเธอมาสกรีนบนเสื้อยึด 

สื ่อประชาสัมพันธ์ หน่วยบริการทางห้องปฎิบัติการ LSU

แนวคิดในการออกแบบ
 เพื่อให้สื่อสารได้ง่าย จึงนำาวิธี Infographic มาออกแบบ เพื่อให้
น่าอ่านและอ่านง่าย
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ออกแบบสื่อประชาสัมภาษณ์ โล่รางวัล NESP INNOVATION AWARD 2018

บรรจุภัณฑ์ SISTERZE’ 

แนวคิดในการออกแบบ
 ได้รับโจทย์มาจากผู้ประกอบการอยากให้ดูธรรมชาติ จึงเลือกใช้วัสดุ
กระดาษคราฟ ใช้กราฟิกของใบไม้มาประกอบเพื่อให้ดูมีความธรรมชาติ

แนวคิดในการออกแบบ
 โล่รางวัล NESP INNOVATION AWARD 2018 ให้สำาหรับผู้ชนะ
การประกวดนวัตกรรม ออกแบบให้ดูมีความทันสมัย สื่อถึงนวัตกรรมที่มีการ
พัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด

บรรจุภัณฑ์ เทพสถิต สวนอินทผาลัม 

แนวคิดในการออกแบบ
 อยากให้บรรจุภัณฑ์ดูทันสมัย เรียบง่าย หรูหรา สื่อถึงต้นปาล์ม จึง
ใช้สีบรรจุภัณฑ์ ดำา ทอง ใช้กราฟิกใบปาล์ม และเจาะหน้าต่างเพื่อให้เห็น
ผลิตภัณฑ์ โดยหน้าต่างเป็นรูปทรงของทัชมาฮาล 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน 
จากแบรนด์แดงบุหงา จ.สุรินทร์ 

แนวคิดในการออกแบบ
 นำาเอาช้าง ซ่ึงเป็นสัตว์สัญลักษณ์
ประจำาจังหวัดสุรินทร์มาออกแบบลวดลาย
บนลูกประเกือมทรงแมงดา สื่อถึงความมี
บารมี ความน่าแกรงขามให้กับผู้สวมใส่
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ได้มอบหมายให้ เทคโนธานีดำาเนิน
โ ค ร ง ก า ร จั ด ตั้ ง สำ า นั ก ง านจั ด ก า ร
ทรัพย์ สิ นทางปัญญาและ ถ่ายทอด
เทคโนโลยี (TLO) เพื่อสนับสนุน และส่ง
เสริมให้มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการงาน
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นระบบ 
โดยรวมงานที่ เ ก่ียวข้องกับทรัพย์สิน
ทางปัญญา ได้แก่ งานให้บริการด้าน
ทรัพย์ส ินทางปัญญา (งานกฎหมาย 
งานสืบค้นและฐานข้อมูล และงานอื่นๆ) 
งานฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
ประเมินมูลค่าและสิทธิประโยชน์มารวม
ไว้ภายใต้หน่วยงานเดียวกันในรูปแบบ 
“one stop service”

 ในปี พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยการให้คำาปรึกษาบุคคลภายใน
จำานวน 43 คน และบุคคลภายนอกจำานวน 54 คน รวมเป็นจำานวน 97 คน

 1. การให้คำาปรึกษาและแนะนำา
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 2. การย่ืนจดแจ้งหรือจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา
 3. การจัดฝึกอบรมและให้ความ
รู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 4. การเสาะหาและจับคู่เทคโนโลยี
 5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีออกสู่
เชิงพาณิชย์

หน่วยบริการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การบริการของสำานักงานจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(TLO) ประกอบด้วย

รูปแบบกิจกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property Management Administrative)

จำานวนการให้คำาปรึกษาและแนะนำาด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

บคุคลภายใน 43 คน

บคุคลภายนอก 54 คน
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 ในปี พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยการยื่นจดแจ้งหรือจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา ในด้านลิขสิทธ์ิ จำานวน 12 ผลงาน ในด้านอนุสิทธิบัตร
จำานวน 10 ผลงาน และ ในด้านสิทธิบัตร จำานวน 7 ผลงาน รวมทุก
ประเภทผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด จำานวน 29 ผลงาน 

 สำานักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
มีภารกิจในการให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้มีการจดักิจกรรมเสวนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ 
รวมผู้เข้าอบรมทั้งหมด 455 คน

 จำานวนการยื่นจดแจ้งหรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

จำานวนการจัดฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา

อนุสิทธิบัตร 10 ผลงาน

20

200

29

455

แผน

แผน

ผล

ผล

สิทธิบัตร 7 ผลงาน

ลิขสิทธิ์ 12 ผลงาน



52

IP Fair 2018 งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา

การให้บริการการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

 IP FAIR 2018 หรือ งานมหกรรม
ทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างวันที่ 6 – 8 
กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา จัดโดยกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
ซึ ่งในปีนี ้ส ำานักงานจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา ได้นำาผลงานทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่มีศักยภาพและความพร้อมใน
การออกสู่เชิงพาณิชย์จำานวน 2 ผลงาน 
ได้แก่ เครื่องหว่านข้าวอัตโนมัติ โดยใช้
อากาศยานไร้คนขับ และ เห็ดถั่งเช่าจาก
สมุนไพรโบราณ สู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
และความงาม ซึ่งได้รับความสนใจจาก
ผู้ชมงานเป็นจำานวนมาก
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 สำานักงานจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา เทคโนธานี เข้าร่วมจัดแสดง
นิทรรศการผลงานวิจัยในงาน Thailand 
Tech Show 2018 ระหว่างวันที่ 4-8 
กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุม ไบเทคบางนา โดยนำาผล
งานทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความพร้อม
และศักยภาพในการออกสู่เชิงพาณิชย์ 
จำานวน 3 ผลงานเข้าร่วมจัดแสดง ได้แก่ 
กรรมวิธีการผลิตเฮมพ์กรีตและเฮมพ์
คอนกรีตจากแกนเฮมพ์ผสมเถ้าถ่านหิน 
เครื่องกำา จัดลูกน้ำ ายุ ง ด้วยคล่ืนเสียง
ความถี่สูงสำาหรับใช้งานในบ่อบำาบัดน้ำา
เสียในโรงงานอุตสาหกรรม  และเครื่อง
กำาจัดตะกรันในท่อส่งน้ำาบาดาล ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากผู้ชมงานเป็นจำานวนมาก

 นอกจากน้ี โครงการ Innovation 
Hub (Creative Economy) โดย เทคโนธานี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เข้า
ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ โดยนำาผลงาน
วิจ ัยเข ้าร ่วมจัดแสดง และจำาหน่าย
ผลงานวิจัยที่พร้อมสู่เชิงพาณิชย์ ในพื้นที่ 
“Shopping Innovation” ผลงานที่เข้า
ร่วมจัดแสดงดังกล่าว ได้รับความร่วมมือ
จากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ 
ประจญศานต์ นักวิจัยโครงการ CE 
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 โดยผลงานดังกล่าวเป็นผลงานวิจัยที่
พัฒนาต่อยอด สู่เชิงพาณิชย์ ได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ

งาน Thailand Tech Show 2018
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การมอบรางวัล “SUT IP Luminescent Star ครั้งที่ 1”

 สำานักงานจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา เทคโนธานี เสนอนักวิจัยผู้ได้รับ
รางวัลรางวัลนักวิจัยดีเด่นผู้สร้างสรรค์
ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูง  หรือ “SUT 
IP Luminescent Star ครั้งที่ 1” จำานวน 
3 รางวัล ประกอบด้วย

 โดยมีพิธีรับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ
และใบประกาศเกียรติคุณจากท่าน
อธิการบดี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ครบ 28 ปี ณ ห้องวิทยพัฒน์
อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

 ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อุทัย มีคำา อาจารย์ประจำาสาขา
วิชาเทคโนโลยีการออกแบบ สำานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ 

 ด้านการได้รับเงินทุนสนับสนุน
จ า ก ภ า ย น อ ก เ พื่ อ นำ า ม า ต่ อ ย อ ด
สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพสูงขึ้น ได้แก่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ 
อาจารย์ประจำาสาขาวิชาเทคโนโลยี
อาหาร สำานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

 ด้ านการใช้ประโยชน์ ในเชิง
พาณิชย์ ได้แก่ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธีรวัฒน์ สินศิร ิ อาจารย์ประจำา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์

1.

2.

3.

การให้บริการการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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การให้ความรู้และสร้างความตระหนัก
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

 สำานักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มีภารกิจในการให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยใน
ปีงบประมาณ 2561 ได้มีการกิจกรรมเสวนาและอบรมเชิงปฏิบัติการรวม 7 หลักสูตร ได้แก่

 การอบรมหลักสูตร“ความรู้ท่ัวไป
เก่ียวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”

 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”

 การอบรมหลักสูตร “การสืบค้น
ข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจากฐาน
ข้อมูลสิทธิบัตรไทยและต่างประเทศ”

 การอบรมสูตร “Introduction 
to Intellectual Property (IP) & Where 
to Find Them”

 การอบรม หลักสูตร “การบริหาร
จัดการทรัพย์ทางปัญญาสำาหรับผู้ประกอบ
การ”

 ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ผู้ช่วยนักวิจัย เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการ 
จำานวนท้ังส้ิน 432 คน

 การอบรมหลักสูตร “ความรู ้
เบ้ืองต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญาและ
โอกาสในเชิงพาณิชย์”

 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“การใช้โปรแกรม Derwent Innovation”

1.

4.

7.

2.

5.

3.

6.

การให้บริการการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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การลงนามสัญญา
อนุญาตให้ใช้สิทธิ

การให้บริการการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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 สำานักงานจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา เทคโนธานี ดำาเนินการผลักดัน
ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย
ออกสู่เชิงพาณิชย์ โดยในปีงบประมาณ 
2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ได้มีการอนุญาตให้บริษัท สุรเทค จำากัด
ใช้สิทธิในเทคโนโลยี เรื ่อง “SuraSole
แผ่นพื้นรองเท้าอัจฉริยะสำาหรับผู้ป่วย
ข้อเข่า” และได้จัดพิธีลงนามอนุญาตให้
ใช้สิทธิ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคาร
บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

การให้บริการการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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การพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัย
ภาคเอกชนในพื้นที่ 
INDUSTRIAL RESEARCH AND TECHNOLOGY 
CAPACITY DEVERLOPMENT PROGRAM : IRTC
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 สำานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ได้ดำาเนินโครงการ IRTC ซึ่ง
ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาค
อุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ด้วย
การส่งเสริมการนำาเทคโนโลยีเข้าไป
ทำ า ให้ เ กิ ดนวั ตกรรม ในการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต การจับคู่นวัตกรรม
ในรูปแบบของการใช้ผู้เช่ียวชาญด้าน
เทคนิคเข้าไปเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไข
ปัญหาทางเทคนิคปรับปรุงประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้า
ให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาผลิต
ภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงการฝึกอบรม การ
เสาะหาเทคโนโลยีจากแหล่งต่างๆ เพื่อ
ให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดการ
ค้าสากลได้อย่างเข้มแข็ง โดยมุ่งหวัง
ท่ีจะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทาง
เทคโนโลยีของภาคเอกชน ให้มีความ
รู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีที่ได้รับการ
ถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการแก้
ปัญหาเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนรวมถึงการ
เข้าถึงการให้บริการทางด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาอย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ 
ยังเป็นการสร้างฐานลูกค้าให้แก่อุทยาน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาคท่ีจะเปิดดำาเนินการ
ในอนาคตด้วย 

คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่สามารถ
ขอรับการบริการ
 - เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
 - เป็นองค์กรที่มีความพร้อมทาง
ด้านบุคลากร การเงินและการจัดการอยู่
ในระดับขั้นพื้นฐาน
 - เป็นองค์กรที่ดำาเนินธุรกิจอยู่
ในกลุ่มอุตสาหกรรม ข้าว ไก่ ยางพารา
เทคโนโลย ีสารสนเทศ การแพทย ์
เทคโนโลยีช ีวภาพ อาหาร เวชภัณฑ์
การออกแบบ โลจิสติกส์
 - เป็นบริษัทท่ีได้เข้าร่วมโครงการ 
IRTC ไม่เกิน 1 โครงการ/บริษัท/ปี ติดต่อ
กันไม่เกิน 3 ปี

หลักการสนับสนุนงบประมาณและ
แนวทางดำาเนินงาน
 1. อุทยานวิทยาศาสตร์ให้การ
สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าใช้
จ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการ IRTC หรือไม่
เกินวงเงิน 200,000 บาทต่อโครงการ
 2. ภาคเอกชนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
IRTC ต้องสนับสนุนเงินทุน (In-cash) 
หรือทรัพยากรที่จำาเป็น (In-kind) โดย
คิดเป็นมูลค่าอย่างน้อยร้อยละ 50 ของ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโครงการ

ความสำาเร็จและผลงานในรอบปี
 ในปีงบประมาณ 2561 มีภาค
เอกชนเข้าร่วมกับทางโครงการทั้งสิ้น 10 
โครงการ  ในด้านงบประมาณปี 2561 มี
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,902,960 บาท 
อุทยานวิทยาศาสตร์ให้การสนับสนุนทั้ง
สิ้น 1,838,260 บาท ภาคเอกชนร่วม
สนับสนุนเงินทุนทั้งสิ้น 2,064,700 บาท 

การให้บริการความร่วมมือภาคเอกชน / อุตสาหกรรม

2,064,700 บาท 

ภาคเอกชน

1,838,260 บาท
อุทยานวิทยาศาสตร์
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โครงการวิจัยร่วมกับภาค
เอกชน (Collaborative 
Research Program)
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 การวิจัยร่วมกับภาคเอกชน 
(Collaborative Research) เป็นการ
ดำาเนินการภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค โดย สำานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สนับสนุนงบประมาณ
 เป็นโครงการที่กระตุ้นให้ภาค
เอกชนทำาวิจัยและพัฒนาร่วมกับนักวิจัย
ในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาในภาค
อุตสาหกรรมด้วยการวิจัยและพัฒนา 
(R&D) และได้ผลงานวิจัยที่สามารถใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และตรงตาม
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยนั้นมีความพร้อม
ทั้งทางด้านบุคลากร องค์ความรู้ และ
เครื่องมือวิจัยท่ีสามารถนำามาช่วยใน
การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีให้กับทางภาค
เอกชนได้ นำาไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 
กระบวนการผลิตใหม่ เทคโนโลยีใหม่ 
หรือระบบการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
เกิดจากกระบวนการผลิต สู่การพัฒนา
เชิงพาณิชย์ได้อย่างครบวงจร

คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่สามารถ
ขอรับการบริการ
 - เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
 - เป็นองค์กรซึ ่งมีความพร้อม
ทางด้านบุคลากร การเงิน และการ
จัดการในระดับขั้นพื้นฐาน
 - เป็นองค์กรที่ดำาเนินกิจการอยู่
ในกลุ่มอุตสาหกรรม ข้าว ไก่ ยางพารา
เทคโนโลย ีสารสนเทศ การแพทย ์
เทคโนโลยีช ีวภาพ อาหาร เวชภัณฑ์ 
การออกแบบ โลจิสติกส์ ฯลฯ

หลักการสนับสนุนงบประมาณและ
แนวทางดำาเนินงาน
 อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ให้งบสนับสนุนให้กับโครงการที่ผ่าน
การคัดเลือก ไม่เกินร้อยละ 40 ของ
มูลค่าโครงการทั้งหมดโดยภาคเอกชน
ร่วมลงทุนวิจัยตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
ในรูปแบบของ in-kind หรือ in-cash 

ความสำาเร็จและผลงานในรอบปี
 ในปีงบประมาณ 2561 บริษัท 
สินวารีพัฒนา จำากัด ได้รับสนับสนุน
งบ ดำาเนินโครงการการประยุกต์ใช้กล้า
เชื้อแบคทีเรียเพ่ือลดระยะเวลาการหมัก
น้ำาปลาในบ่อหมักแบบดั้งเดิมของโรงงาน 
ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีลักษณ์ 
รอดทอง เป็นผู้เชี่ยวชาญ มูลค่าโครงการ
ทั้งสิ้น 6,576,800 บาท (โดยภาคเอกชน
สนับสนุนงบประมาณโครงการ เป็นเงิน 
4,147,000 บาท)

4,147,000 บาท 

ภาคเอกชน

2,429,800 บาท
อุทยานวิทยาศาสตร์
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โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (Industrial 
Technology and Innovation Program), ITAP
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 โปรแกรม ITAP เครือข่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ
สำ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำาเนิน
งานให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน
ความต้องการทางด้านเทคโนโลยีให้
กับ ผู้ประกอบการไทย ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน
หลายรูปแบบทั้งบริการ ที่ปรึกษา การ
จัดฝึกอบรมสัมมนาวิชาการ การเสาะ
หาเทคโนโลยีจากในและต่างประเทศ 
บริการจับคู่เจรจาธุรกิจเทคโนโลยี ฯลฯ   
โดยมีที่ปรึกษาเทคโนโลยี (Industrial 
Technology Assistance, ITA) ทำา
หน้าที่เป็นคนกลางเข้าไปประสานความ
ต้องการระหว่างภาคเอกชนกับนักวิจัย
หรือผู้เชี่ยวชาญ 

 ในปีงบประมาณ 2561 มีบริษัท/
สถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมกับ
โครงการ จนโครงการได้รับการอนุมัติ
ให้ดำาเนินการ โดยแบ่งประเภทอุตสาหกรรม
ตามลำาดับ คือ อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมยานยนต์
และจักรกล อุตสาหกรรมทางการแพทย์
และสุขภาพ และอุตสาหกรรมสนับสนุน
อื่นๆ จำานวน 47 โครงการ
 ในด้านงบประมาณ ปี 2561 
เป็นงบประมาณรวม 16.538  ล้านบาท 
ภาครัฐโดย สวทช. ให้การสนับสนุน 
7.933 ล้านบาท และภาคเอกชนร่วม
สนับสนุน 8.605 ล้านบาท 

มุ่ ง ม่ันที่ จะพัฒนาศักยภาพทาง
เทคโนโลยีการผลิต หรือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

สนับสนุนค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ 
100 % เพื่อตอบแทนผู้เชี่ยวชาญใน
การวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคเบ้ืองต้น

มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท

เป็นนิติบุคคลไทยท่ีมีผู้ถือหุ้นไทยไม่
ต่ำากว่า 51%

สนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 ของ
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ดขึ้ น ใน โครงการ 
ภายในวงเงิน 400,000 บาท         

คุณสมบัติ SMEs ที่ได้รับการสนับสนุน

หลักเกณฑ์การสนับสนุน

ความสำาเร็จและผลงานในรอบปี

การให้บริการความร่วมมือภาคเอกชน / อุตสาหกรรม

8.605 ล้านบาท 

ภาคเอกชน

7.933 ล้านบาท
สวทช.
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 วันที่ 13 มกราคม 2561  
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
และนว ัตกรรม ( ITAP) เคร ือข ่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมมือกับ
สำ า นั ก ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม จั ง ห วั ด
นครราชสีมา จัดอบรมสัมมนาเรื ่อง 
“การเตรียมความพร้อมในการนำาสินค้า
อาหารและเกษตรเข้าสู่ตลาด  CLMV 
และ จีน” ณ อาคารสุรสัมมนาคาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โดย คุณ
ประยงค์  ศรีประทุม เจ้าหน้าที่กฎหมาย
อาหาร บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด เป็น
วิทยากรบรรยาย  
 ในการอบรมกล่าวถึงข้อกำาหนด
ของแต่ละประเทศในกลุ่ม CLMV และ จีน 
ท่ีผู้ประกอบการอาหารและเกษตรของ
ไทยจะต้องผ่านเกณฑ์ และได้รับการ
รับรอง เช่น ระบบ GMP HACCP เป็นต้น  
รวมท้ังแนวโน้มสินค้าที่มีอนาคตและ
สินค้าต้องห้ามในแต่ละตลาด  เพื่อให้
ผู้ประกอบการได้ทบทวนศักยภาพของ
ตนเองและเตรียมตัวที่จะนำาสินค้าของ
ตนเองออกสู่ตลาดเป้าหมายในอนาคต  
นอกจากน้ียังได้มีการแนะนำาบริการของ 
ITAP ที่จะได้ช่วยให้ผู้ประกอบการนำา
งานวิจัยมาพัฒนากระบวนการผลิต
และผลิตภัณฑ์ รวมทั้งระบบคุณภาพให้
สามารถแข่งขันในกลุ่มตลาดต่างๆได้

การสัมมนา “การเตรียมความพร้อมในการนำาสินค้า
อาหารและเกษตรเข้าสู่ตลาด  CLMV และ จีน”

การให้บริการความร่วมมือภาคเอกชน / อุตสาหกรรม
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 วันที่ 5 - 7 กันยายน 2561 
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เครือข่ายมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีส ุรนาร ี  ได ้จ ัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื ่อง “การจัดการพลังงาน
ในอุตสาหกรรมหล่อโลหะเพื่อผลิตชิ้น
ส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์”และ 
“อบชุบเบื้องต้น และเคลือบผิวในชิ้น
ส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่ง
เป็นการอบรมสำาหรับกลุ่มอุตสาหกรรม
ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 
และอิเล็กทรอนิกส์ เพราะมีกำาลังการ
ผลิตเหลือในเกณฑ์สูง แรงงานมีฝีมือ
เพียงพอต่อการผลิตผลิตภัณฑ์เหล่า
นั้น และราคาไม่แพงมาก อนึ่งเพื่อโน้ม
น้าวผู้ ใช้ผลิตภัณฑ์ เหล่านั้นให้ เลือก
ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตทดแทนการสั่ง
ซื้อจากจีนนั้นปัจจัย 3 ประการต่อไปนี้
ที่เป็นสิ่งจำาเป็นเร่งด่วนที่ต้องพัฒนา คือ 
เร่งการรวมตัวของผู้ผลิตเพื่อรองรับคำาสั่ง
ซื้อปริมาณมาก การรักษาคุณภาพการ
ผลิต และ ลดต้นทุนการผลิต 

การสัมมนา “การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์”

การให้บริการความร่วมมือภาคเอกชน / อุตสาหกรรม

 อุ ตสาหกรรมยานยนต์และ
อิเล็กทรอนิกส์ช้ินส่วนโลหะเป็นหนึ่งใน
ชิ้นส่วนสำาคัญ กระบวนการผลิตชิ้นส่วน
โลหะเหล่านั้นก็มีหลากหลาย อาทิเช่น 
การหล่อ การขึ ้นรูปทางกล การเชื ่อม 
การอบชุบ ฯลฯ  กระบวนการหล่อโลหะ
และ การอบชุบโลหะจัดเป็นกระบวน
การสองกระบวนการท่ีมีบทบาทอย่างมาก
ต่ออุตสาหกรรมไทย ดังเห็นได้จากจำานวน
โรงงานท ี ่ท ำาการหล ่อโลหะ และ
อบชุบโลหะมีไม่น้อยกว่า 500 โรงงาน
ในประเทศ และม ีม ูลค ่าทางการ
ตลาดมากกว่า 1 แสนล้านบาท ทำาให้
รัฐควรให้การสนับสนุน นอกจากนี้
จากข้อมูลของผู้ เช่ียวชาญที่คลุกคลี
กับอุตสาหกรรมเหล่านี ้พบว่า ภาค
อุตสาหกรรมไทยขาดองค์ความรู้ ใน
เกือบทุกด้านทั้งองค์ความรู้พื้นฐานของ
กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพ การ
ควบคุมคุณภาพอย่างมีหลักการ การ
จัดการต้นทุนการผลิต จนถึงการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ตั้งแต่ระดับ
การบริหารจัดการจนถึงบุคลากรใน
ระบบปฏิบัติงาน  
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 วันที่ 15 มิถุนายน 2561  
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (ITAP) เครือข่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ได้เข้า
ร่วมกับงานสัมนาและแสดงนวัตกรรม  
“สวทช- วิทย์สัญจร  ครั้งที่ 1 ภาย
ใต้แนวคิด “วิจัยเข้มแข็ง  เสริมแกร่ง
ภูมิภาค” ณ ชั้น 5 สุนีย์แกรนด์โฮเทล 
แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี  
 ภายในงานมีหน่วยงานภาค
รัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน มาจัด
นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) 
ที่นำาโมเดลโรงเรือนพลาสติกสำาหรับการ
ผลิตพืชผักคุณภาพ ที่ได้ลงไปถ่ายทอด
และสอนให้แก่ชุมชนบ้านหนองมังและ
บ้านโนนกลาง ที่มีความร่วมมือกันมา
มากกว่า 20 ปี ข้อดีของโรงเรือนชนิดนี้
คือ สามารถจัดการโรคและพืชได้ง่ายขึ้น 
ป้องกันโรคที่มากับน้ำาฝน และสามารถ
วางแผนการเพาะปลูกได้ง่าย อีกทั้งยัง
มีโครงการธนาคารน้ำาที่ใช้เครื่องมือทาง
ไฟฟ้าในการตรวจวัดสภาพอุทกวิทยาน้ำา
ใต้ดิน เพื่อวางแผนในออกแบบจุดเติมน้ำา
ใต้ดินให้เกษตรกรสามารถมีน้ำาใช้ตลอดปี

การเข้าร่วมงานสัมมนาและแสดงนวัตกรรม 
สวทช.-วิทย์สัญจร “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค”

การให้บริการความร่วมมือภาคเอกชน / อุตสาหกรรม

และม ี โรงเร ือนเพาะเห ็ดอ ัตโนม ัต ิ
ขนาดเล็ก ผลงานจากน้องๆ โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มี
จุดเด่นอยู่ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและ
ความช้ืนผ่านสมองกลฝังตัวและการเช่ือม
IOT มีการรายงานผลข้อมูลผ่านหน้าเว็บ 
ทำาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ด้วยขนาด
ที่เล็กทำาให้สามารถตอบโจทย์เรื่องการ
ต่อยอดธุรกิจท่ีมุ่งเน้นการใช้สอยในครัว
เรือนและพื้นที่จำากัดได้อย่างดี   นอกจาก
นี้ยังมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
ของผู ้ที ่ได้รับรางวัล ‘วิทย์แปลงบ้าน 
อีสานแปงเมือง’ อย่างโรงเรือนพลาสติก
คัดเลือกแสงและการใช้สารชีวภัณฑ์ใน
การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืชผล
ทางการเกษตร อย่าง ผักสลัดและมะเขือ
เทศ ซึ่งเป็นการยกระดับเกษตรอินทรีย์
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนม
เปร้ียวสูตรโพรไบโอติกเพื่อป้องกันฟันผุ
ของผลิตภัณฑ์แบรนด์ Dairy home โดย
โพรไบโอติก Lactobacillus rhamno-
sus SD11 สามารถลดจำานวนเชื้อก่อ
โรคฟันผุด้วยการยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเช้ือและกระตุ้นภูมิคุ้มกันในน้ำาลาย   
นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาและ Work-
shop ในหัวข้อ วิทย์เพื่อชุมชน วิทย์เพื่อ
พัฒนาคน และวิทย์เพื่อธุรกิจ  

 ท ั ้งน ี ้ ในการจัดงาน  สวทช- 
วิทย์สัญจร “วิจัยเข้มแข็ง  เสริมแกร่ง
ภูมิภาค” ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
เผยแพร่ผลงานวิจัยของ สวทช. และ
เครือข่ายพันธมิตรออกสู่สังคม ให้เกิด
การนำาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดทั้งในเชิง
พาณิชย์และเชิงสาธารณะประโยชน์
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การยืดอายุการเก็บรักษา การลดความเสียหาย 

และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักผลไม้”

การให้บริการความร่วมมือภาคเอกชน / อุตสาหกรรม

 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2561 
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (ITAP) เครือข่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การยืดอายุการเก็บ
รักษา การลดความเสียหาย และการ
จัดการหลังการเก็บเกี ่ยวผักผลไม้” 
ณ น่านน้ำา คันทรีโฮมรีสอร์ท อ. ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร.พีรพงษ์  
แสงวนางค์กูล และ ดร.อภิตา  บุญศิริ  
จากศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำาแพงแสน 
เป็นวิทยากรบรรยาย  
 ในการอบรมกล่าวถึงปัจจัยต่างๆ
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตผลสด
แล้วทำาให้อายุการเก็บรักษาสั้น เช่น 
ลักษณะทางสรีรวิทยาของพืชแต่ละชนิด 
ขนาด รูปร่าง วิธีการปฏิบัติต่อผลิตผล 
เป็นต้น  วิทยากรมีการแสดงผลของ
การปฏิบัติแบบต่างๆจากตัวอย่างของ
ผู้ประกอบการจริง  ทำาให้ผู้เข้าอบรม
มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
สาเหตุของปัญหา  ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก
การปฏิบัติต่อผลิตผลที่ผิดวิธี 
       นอกจากนี้ยังได้มีการแนะนำาบริการ
ของ ITAP ที ่จะได้ช่วยให้ผู ้ประกอบ
การนำางานวิจัยมาพัฒนากระบวนการ
ผลิตและการแก้ปัญหา รวมทั้งพัฒนา
ระบบคุณภาพให้มีศักยภาพสามารถ
แข่งขันในตลาดต่างๆ ได้ดีขึ้น
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 วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561  
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (ITAP) เครือข่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ร่วมกับ
สำานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชา
เทคโนลียีการผลิตพืช มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จัดการเสวนาเรื่อง 
“การเสวนาด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการร่วมกับสถานประกอบการด้าน
เทคโนโลยีการผลิตพืช” ณ จังหวัด
ส ุพรรณบ ุร ีและกาญจนบ ุร ี   โดยม ี
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
เป็นประธานในการเปิดการเสวนา
 ในการเสวนาครั้งนี้ สำาหรับการ
จัดเสวนาการวิจัยและนวัตกรรมด้านการ
ผลิตพืชและแปรรูประหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีและสถานประกอบการ 
มีวัตถุประสงค์  คือ เพื่อประชาสัมพันธ์  
สร้างความเข้าใจให้กับคณาจารย์และ
บุคลากร จากมหาวิทยาลัยที่ร่วมวิจัย  
พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เอกชน 
และยังสร้างความเช่ือมโยงระหว่าง
อุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัย และมี
การศึกษาดูงาน ณ บริษัท ริเวอร์แคว
อินเตอร์เนชั่นแนลอุตสาหกรรมอาหาร 
จำากัด จังหวัดกาญจนบุรี และในการ

การจัดสัมมนา 
“การวิจัยและนวัตกรรมด้านการผลิตพืชและแปรรูป ”

การให้บริการความร่วมมือภาคเอกชน / อุตสาหกรรม

เสวนาได้มีการพัฒนาข้อเสนอโครงการ
วิจัยร่วมกับสถานประกอบ 35 แห่ง ทั้งนี้
มีการศึกษาดูงาน ณ บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ 
จำากัด จังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งนำาโดย 
นายสุนทร พูลกำาลัง กรรมการผู้จัดการ 
บริษัทโปรเจคฟิลด์ จำากัด และตัวแทน 
แนะนำาสถานประกอบการและนำาเสนอ
ประเด็นปัญหาและความต้องการ รวม
ถึงการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกลไกการ
สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาในภาค
อุตสาหกรรม โดยโปรแกรมสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) 
เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ซึ่งมี นางสาวกาญจนา  ข้าวเบา ที่ปรึกษา
เทคโนโลยี เป็นผู้นำาเสนอข้อมูลต่อผู้เข้าร่วม
สัมมนาและได้รับการสนใจเป็นอย่างดี
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 ในงบประมาณปี 2561 เทคโน
ธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้
ร่วมดำาเนินโครงการ Talent Mobility 
ภายใต้บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบ
ผลการดำาเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริม
ให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
ไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่ม

ครั้งที่ ภาคเอกชน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำากัด

บริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จำากัด

บริษัท เฮลท์ เฮิร์บ เซ็นเตอร์ จำากัด

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำากัด (มหาชน)

บริษัท โคราชฟู้ดส์ โปรดักส์ จำากัด

บริษัท ซีเอส ทาปิโอก้าวิจัย และนวัตกรรม จำากัด

บริษัท เสิงสางพัฒนาพลังงาน จำากัด

บริษัท บีเซน จำากัด

บริษัท ไทยคาลิ จำากัด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ผศ.ดร. จรียา ยิ้มรัตนบวร

ผศ.ดร. ปวีร์ ศิริรักษ์

ผศ.ดร. สุภกิจ รูปขันธ์

รศ.ดร. โชคชัย วนภู

ศ.ดร. กิตติเทพ เฟื่องขจร

ผศ.ดร. ปภากร พิทยชวาล

ผศ.ดร. ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ

ผศ.ดร. นิตยา บุญเทียน

ผศ.ดร. สุขเกษม วัชรมัยสกุล

ศ.ดร. กิตติเทพ เฟื่องขจร

นักวิจัย

Talent Mobiltiy

การให้บริการความร่วมมือภาคเอกชน / อุตสาหกรรม

โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงาน

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility)

ขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาค
อุตสาหกรรม (Talent Mobility) ของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยประสานความ
ร่วมมือและจับคู่สถานประกอบการกับ
นักวิจัย (Matching) จำานวน 10 โครงการ 



70

 และสามารถพัฒนาข้อเสนอ
โครงการที่ ไ ด้ ทำ าการจับคู่ ร ะหว่ า ง
สถานประกอบการกับนักวิจัยในสังกัด 
(Matching) จำานวน 10 โครงการ

ครั้งที่

การพัฒนาระบบบำาบัดน้ำาเสียร่วมระหว่างกระบวนการตกตะกอนและการดูดซับเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอใน
ครัวเรือน

การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมวิธีการเพื่อลดต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมการ
ผลิตแป้งมันสำาปะหลัง

การสกัดสารออกฤทธิ์กลุ่มไอโซฟลาโวนอยด์จากหัวกวาวเครือขาวเพื่อใช้ทางอุตสาหกรรม Isoflavonoids 
Active Ingredient Extraction from Pueraia mirifica Root for Industrial Use

การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างและกระบวนการการกักเก็บน้ำาเกลือแมกนีเซียมในผนังเหมือง ของ 
บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำากัด (มหาชน)

การพัฒนาสูตรเนื้อดินเซรามิกเพื่อแก้ไขปัญหาการแตกร้าวเนื่องจากความร้อนของแม่พิมพ์เซรามิกที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมผลิตเลนส์แว่นตา

การออกแบบวัสดุถมกลับในช่องเหมืองโพแทชของ บริษัท ไทยคาลิ จำากัด โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อ
ลดปริมาณการทรุดตัวของผิวดินในระยะยาว

การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มสัดส่วนมีเทนในระบบ Modified Covered Lagoon

การประเมินความต้านทานของพันธุ์มันสำาปะหลังต่อเชื้อรา Lsiodioplodia sp. สาเหตุโรค ลำาต้นและราก
เน่าดำา (Evaluation of cassava varieties for resistance to Lsiodioplodia sp. The causal agent 
of black root rot disease)

การออกแบบเครื่องขึ้นรูปน้ำาตาลโรยแต่งหน้าขนมโดยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน

การวิจัยออกแบบและพัฒนาต้นแบบรถโดยสารมินิบัสภายใต้มาตรฐานด้านความปลอดภัยสากล

1

2

4

5

9

10

8

7

6

3

ชื่อโครงการ

การให้บริการความร่วมมือภาคเอกชน / อุตสาหกรรม
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 การประชาสัมพันธ์ แถลงข่าว 
จัดทำาสิ่งพิมพ์ การประชาสัมพันธ์ โดย
การจัดทำาเอกสารสื่อตีพิมพ์สื่ออื่นๆ

 ภาพการทำากิจกรรมโครงการ
ส่ ง เสริมบุคลากรด้ าน วิทยาศาสตร์
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม จ า ก
มหาวิทยาลั ยและสถา บันวิ จั ยของ
ภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถแข่งขันในภาคเอกชน (Talent 
Mobility) เข้ า พบนั ก วิ จั ย เ พื่ อ
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าร่วม
โครงการและประสานความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม
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 สำานักงานบ่มเพาะนวัตกรรมเป็นหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการ
ผลิตและนวัตกรรม สมาชิกจะได้รับสิทธิ์ในการเสริมศักยภาพทางธุรกิจ มีการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ ด้วยการใช้
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยี
บนพื้นฐานของการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่ เป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพมีศักยภาพในการแข่งขัน ส่ง
ผลให้ธุรกิจมีการเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

รับสมัคร/คัดเลือก 
จำานวนผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่ม
เพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม

จำานวนผู้ประกอบการท่ีสำาเร็จหลักสูตร
การ บ่ม เพาะ ธุร กิจ วิทยาศาสต ร์  
เทคโนโลยี นวัตกรรม

จำานวนผู้ประกอบการแผนงานบ่มเพาะ
ธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม
ท่ีไปใช้บริการอ่ืน  ๆของอุทยานวิทยาศาสตร์

ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจาก
การเข้าใช้บริการแผนงานบ่มเพาะธุรกิจ 
วทน. (STI Business Incubation Platform)

จำานวนทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมเส้นทางสู่
นวัตวณิชย์ (Research to market: 
R2M2019)

พิจารณาใบสมัคร
สัมภาษณ์

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

ผล

ผล

ผล

ผล

ผล

ฝึกอบรมด้านธุรกิจ
รับคำาปรึกษาแนะนำา
แผนธุรกิจฉบับร่าง
ประเมินความเป็นไปได้

จัดตั้งธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล
นำาสินค้าออกสู่ตลาด
เกิดธุรกรรมทางการค้า

ดำาเนินธุรกิจได้เอง

พัฒนาสินค้าต้นแบบ
ทดสอบตลาด
พัฒนาทักษะด้านต่างๆ
เสริมความเข้มแข็ง
แผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์
ประเมินศักยภาพ

Pre-Incubation

Incubation

Start-Up
Company

Spin-Off 
/ Graduate

การให้บริการบ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม

การให้บริการบ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม

3 ปี

ตัวชี้วัด

6

6

7

1,000,000

10

6

6

20

2,500,000

13
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 หน่วยบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม 
เทคโนธานี ได้จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร 
“การเขียนแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ การ
วิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์
ตลาด ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจ โดยครั้งนี้ 
ได้รับเกียรติจาก คุณสุดารัตน์ กลิ่นเจริญ
ผู ้อ ำานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้า
ผ ู ้ ประกอบการ SMEs Sta r t  Up 
ธนาคารออมสินและวิทยากรอาจารย์
ประจำาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 

อบรมการเขียนแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม

และการวิเคราะห์ตลาด 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แก่
 - อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย พิศพล 
 - ผศ.ดร.กาญจนา สุคัณธสิริกุล
 - ผศ.ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี
 - อาจารย์ ดร.สรียา วิจิตรเสถียร
 - อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สุวิทวัส   
 กิจกรรมในคร้ังนี้มีผู้ประกอบ
การจากหลากหลายธุรกิจให้ความสนใจ
เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้กว่า 40 ราย และ
การอบรมหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรต่อ
เนื่อง 5 สัปดาห์ ที่จะให้ความรู้และข้อมูล
ต่าง ๆ ก่อนเข้าสู่การพัฒนาธุรกิจและ
ผลิตภัณฑ์ต่อไป

 การนำาเสนอแผนธุรกิจ (Pitching 
Day) วันที่ 20 เมษายน 2561 หน่วย
บ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม เทคโนธานี จัด
กิจกรรม “เทคนิคการนำาเสนอแผนธุรกิจ
สำาหรับผู้ประกอบการรายใหม่” ให้กับ
ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
หน่วยบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม โดยมี
ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมและนำาเสนอแผน
ธุรกิจจำานวน 22 ราย โดยในครั้งนี้ ได้รับ
เกียรติจากคณะกรรมจำานวน 3 ท่าน ใน
การพิจารณาคัดเลือกได้แก่

กิจกรรม “เทคนิคการนำาเสนอแผนธุรกิจสำาหรับผู้ประกอบการรายใหม่”

การให้บริการบ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม

 1. ผศ.ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ 
อาจารย์ประจำาสาขาเทคโนโลยีอาหาร 
สำานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 2. อ.ดร. ฉัตรชัย พิศพล อาจารย์
ประจำาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
สำานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
 3. คุณศรชัย บรรจงอักษร 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัด
นครราชสีมา
 สำ าห รับการคัด เ ลือกการนำา
เสนอแผนธุรกิจในครั้งนี้ เป็นการกลั่น
กรองผู้ประกอบการใหม่ ก่อนพิจารณา
คัดเลือกเข้ารับการสนับสนุนจากหน่วย
บ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม เทคโนธานี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต่อไป
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 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“การสร้างแนวคิดในการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อดึงเอกลักษณ์ของสินค้าให้มี
ความโดดเด่น” วันที่ 23-24 มิถุนายน 
2561 ณ อาคารสุรพัฒน์ 1 ห้อง 214 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัด
โครงการอบรมเพื่อสร้างแนวคิดในการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
ยกระดับผู ้ประกอบการช่วยให้สร้าง
แนวคิดในการออกแบบและพัฒนบรรจุภัณฑ์ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 50 คน เป็นการ
อบรมเชิงปฏิบัติการที่ประยุกต์ใช้สำาหรับ
ผู้ประกอบการที่มีความต้องการปรับปรุง
บรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยและตรงต่อ
ความตรงลูกค้ามากยิ่งขึ้น 

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสร้างแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์

เพื่อดึงเอกลักษณ์ของสินค้าให้มีความโดดเด่น

การให้บริการบ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม
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 วันที่ 14 กรกฎาคม  2561 
หน่วยบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม สำานักงาน
บ่มเพาะนวัตกรรม ได้มีการจัดอบรม
เรื่องอบรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาสำาหรับผู ้ประกอบการ ได้
รับเกียรติจาก วิทยากรคือ คุณปิยมาศ 
มหาบุญญานนท์ หัวหน้าหน่วยบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา สำานักงาน
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี เทคโนธานี โดยการจัด
กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ประกอบการสมาชิก
หน่วยบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมประจำา
ปี 2561 เข้าร่วมจำานวน 28 คน ณ ห้อง
ประชุม 214 อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี

อบรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำาหรับผู้ประกอบการ 

การให้บริการบ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม
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 วันที่ 14 กรกฎาคม  2561 
หน่วยบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม สำานักงาน
บ่มเพาะนวัตกรรม ได้มีการจัดอบรม
เรื่องการจดนิติบุคคล Smart SMEs 
ในยุคดิจิทัล ได้รับเกียรติจากวิทยากร
อาจารย์ประจำาสาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการ สำานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
อาจารย์ ดร.วรรณภา น่าบูรณะ โดย
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ประกอบการ
สมาชิกหน่วยบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม
ประจำาปี 2561 เข้าร่วมจำานวน 28 คน 
ณ ห้องประชุม 214 อาคารสุรพัฒน์ 1 
เทคโนธานี

อบรมเรื่องการจดนิติบุคคล Smart SMEs ในยุคดิจิทัล

การให้บริการบ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม
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 กิ จกรรม ให้ คำ าปรึ กษาแก่ ผู้
ประกอบการที่ สนใจการ กู้ เ งินจาก
ธนาคารเพื ่อประกอบธุรกิจ วันที ่ 14 
กรกฎาคม 2561 หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ
นวัตกรรม ร่วมกับธนาคารออมสิน จัด
กิจกรรมให้คำาปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่
สนใจการกู้เงินจากธนาคารเพื่อประกอบ
ธุรกิจ ณ ห้องประชุม Biz club Innovation
Hub อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี 
โดยมีตั วแทนจากธนาคารออมสิน 
เขตนครราชสีมา ให้ข ้อม ูลเบ ื ้องต ้น
เกี่ยวกับวิธีการกู้เงิน และการเตรียม
ความพร้อมก่อนดำาเนินธุรกิจภายใต้การ
ดูแลของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและ
นวัตกรรม ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการให้ความ
สนใจในการยื่นกู้ธนาคารเพื่อเริ่มต้น
ลงทุนธุรกิจของตนเอง จำานวน 13 ราย

กิจกรรมให้คำาปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่สนใจ

การกู้เงินจากธนาคารเพื่อประกอบธุรกิจ 

การให้บริการบ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม
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 กิจกรรมการศึกษาดูงานสำาหรับ
ผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 16 - 17 
สิงหาคม 2561 สำานักงานบ่มเพาะ
นวัตกรรม เทคโนธานี นำาโดย อาจารย์ 
ดร.ฉัตรชัย พิศพล นำาผู้ประกอบการ
สมาชิกหน่วยบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม 
พร้อมด้วยนักศึกษาชมรมนักศึกษาผู้
ประกอบการ ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี
การผลิตยุคใหม่ เพื่อต่อยอดส่งเสริมการ
ตลาดและเชื่อมโยงธุรกิจอย่างยั่งยืนในยุ
คดิจิทัล เพื่อศึกษาดูงานและเรียนรู้เกี่ยว
กับขั้นตอนการดำาเนินงานในด้านต่าง 
ๆ เพื่อกลับมาประยุกต์ใช้ในการดำาเนิน
ธุรกิจของตนเอง โดยกิจกรรมมีดังน้ี

กิจกรรมการศึกษาดูงานสำาหรับผู้ประกอบการ

การให้บริการบ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม

 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ศึกษาดู
งาน ณ ศูนย์นวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และเกษตรครบวงจร คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จ.สระบุรี ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม และศึกษา
ดูงาน ณ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
เกี่ยวกับโรงงานต้นแบบการผลิตเครื่อง
สำาอางค์ 
 ว ันที ่  17 ส ิงหาคม 2561 
ศึกษาดูงาน ณ สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต
อาหารในรูปแบบต่าง ๆ และศึกษาดูงาน 
ณ ศูนย์เชี่ยวชาญ
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 วันที่ 22 - 23 กันยายน 2561 
หน่วยบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม ได้นำา
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรม
อาหาร ระดับประเทศ (Thailand Food 
Innovation Regional Boot Camps 2018) 
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 
30 คน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้
เก่ียวกับการแสวงหาโอกาสด้านนวัตกรรม
อาหาร (Opportunity Canvas) การ
สร้างคุณค่าให้ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า (Value for Whom?) และการ
วางแผนดำาเนินการสำาหรับก้าวแรกใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร (Setting
Up an Action Plan) เป็นต้น

กิจกรรม Food Innovation Regional Boot Camps 2018

การให้บริการบ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม
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 หน่วยบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม 
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ได้มีการดำาเนินงานกิจกรรมให้คำาปรึกษา
แนะนำาด้านต่างๆ แก่ผู ้ประกอบการ
ที ่เป็นสมาชิกโดยมีการ Matching 
ผู ้ประกอบการกับนักวิจัย ให้คำาปรึกษา
แนะนำาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น บริการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่ม
มูลค่า การให้คำาปรึกษาในการทำาธุรกิจ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็นต้น โดยมีการดำาเนิน
กิจกรรมตลอดทั้งปี

กิจกรรมให้คำาปรึกษาแนะนำาผู้ประกอบการ

การให้บริการบ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม
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 วันที่ 24 - 26 เมษายน 2561 
ที่ผ่านมา หน่วยบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม 
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ไ ด้ เข้ าร่ วมสัมมนาผู้บริหารและเจ้า
หน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบัน
อุดมศึกษาเรื ่อง “โครงการส่งเสริม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ 
OTOP” โดยมี ดร.สุภัทร ทองจำาปา
( เ ล ข า ธิ ก า ร ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุดมศึกษา) เป็นผู้เปิดงานและนำาเสนอ
มุมมองเกี่ยวกับแนวทางในการดำาเนิน
โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และผู้ประกอบการ OTOP และเดิน
เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับการพัฒนา
จากหน่วยบ่มเพาะฯ ของ มทส.อีกด้วย 
ภายในงานจะเป็นการนำาเสนอแลก
เปล่ียนประสบการณ์ในการดำาเนินโครง
การฯ ใน แต่ละเครือข่าย ทั่วประเทศ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP

การให้บริการบ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม
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 สำานักงานบ่มเพาะนวัตกรรม 
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จัดกิจกรรม เฟ้นหาสุดยอดไอเดียธุรกิจ 
จากงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัต
วณิชย์ ประจำาปี 2562 (Research to 
Market : R2M2019) เพื่อชิงเงินรางวัล
มูลค่ารวมกว่า 27,000 บาท มีผู้เข้าร่วม
แข่งขันทั้งหมดจำานวน 60 คน แบ่งเป็น 
13 ทีม การแข่งขันในครั้งนี้ได้รับเกียรติ
จากคณะกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน ได้แก่ 
อาจารย์ธวัญรัตน์ ประจันตะเสน (ผู้
เชี่ยวชาญด้านบัญชี-ภาษี-การเงิน) คุณ
ไพรวัลย์ ไทยนิยม (ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ 
ศูนย์นวัตกรรม กลุ่ม ซีพี ออลล์) อาจารย์ 
ดร.ฉัตรชัย พิศพล (ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ตลาด) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดา
รัตน์ ขวัญอ่อน (ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค) 
และคุณสุดารัตน์ กลิ่นเจริญ (ผู้อำานวย
การฝ่าย ฝ่ายบริหารลูกค้าธุรกิจและภาค
รัฐ) และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วีรชัย 
อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน
และวิสาหกิจ และ ผศ.ดร.ปภากร พิทย
ชวาล รักษาการแทนผู้อำานวยการเทค
โนธานี เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่เข้า
รอบระดับจังหวัด ซึ่งเป็นตัวแทนที่จะไป
ทำาการแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไป โดย
รายชื่อทีมที่ได้รับรางวัลมีทั้งหมด 5 ทีม 
ดังนี้ 
    รางวัลชนะเลิศ 
ได้แก่ ทีม SMOG
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ได้แก่ ทีม อลอัว
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ได้แก่ MARK II
    รางวัลรองชมเชย 
ได้แก่ ทีม SURA SOLE และ ทีม Rashida

Research to Market : R2M2019
โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำาปี 2562 

การให้บริการบ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม
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 Innovation Hubs กลุ่มเรื่อง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Econo-
my) เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง มทส. เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดธุรกิจ
ใหม่ที่อาศัยความรู้ด้าน ภูมิปัญาชาวบ้าน
ท้องถิ่น กับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
ยกระดับเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันทางธุรกิจรวมถึง
เสริมสร้างศักยภาพในการประกอบธุรกิจ
ของชุมชนและผู้ประกอบการ มีดังนี้ 
 - บริการเข้าถึงแหล่งทุน ทั้งใน
รูปแบบการออกตลาดหรือการหาผู้ร่วม
ลงทุน 
 - บริการด้านการฝึกอบรมและ
พัฒนา การศึกษาดูงาน 
 - พ ัฒนาส ินค ้าต ้นแบบและ
ผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูป 
 - ให้บริการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ 
ทดสอบในระดับปฎิบัติการ (Lab)

บริการพื้นฐานสำาหรับการประกอบธุรกิจ 
 - บริการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
 - บริการด้านข้อมูลสารสนเทศในการประกอบธุรกิจ 
 - สถานที่ทำางานและสิ่งอำานวยความสะดวก มีพื้นที่ให้ออกตลาดเพื่อใช้ใน
การดำาเนินธุรกิจ 
 บริการให้คำาปรึกษาโดยให้คำาปรึกษา โดยที่ปรึกษาโครงการ นักวิจัย และผู้
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 

กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ ่มชุมชน นักวิจัย อาจารย์ ผู้ประกอบการชุมชน สินค้า (ที่ไม่ใช่
อาหาร) นิสิตนักศึกษา หรือผู้สำาเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี 

Innovation Hubs 

โครงการ Innovation Hubs



84

 ห น่ ว ย บ่ ม เ พ า ะ ธุ ร กิ จ แ ล ะ
นวัตกรรม สำานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรม เทคโนธานี ได้จัดกิจกรรม 
Creative E – SAN Talk ในหัวข้อ “โคราช
เมืองแห่งการท่องเที่ยวสร้างสรรค์” ใน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานหน้า
อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี โดยได้รับ
เกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีร
ชัย อาจหาญ ผู้อำานวยการ เทคโนธานี, 
อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย พิศพล หัวหน้า
หน่วยบ่มเพาะธุรกิจและนวัตกรรม 
สำานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และ

กิจกรรม Creative E – SAN Talk ในหัวข้อ “โคราช
เมืองแห่งการท่องเที่ยวสร้างสรรค์”

โครงการ Innovation Hubs

 หน่วยบ่มเพาะธุรกิจและนวัตกรรม
สำานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรม เทคโนธานี ร่วมกับ ศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่ง
เสริมอุตสาหกรรม (นครราชสีมา) ได้จัด
กิจกรรม เทคนิคและกลยุทธ์ การขาย
เพื่อการนำาสินค้าออกสู่ตลาดอย่างมี
ประสิทธิภาพและการวิพากษ์ต้นแบบ” 
ในระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 
2561 ณ โรงแรมสุร ินทร์มาเจสติก 
จังหวัดสุรินทร์ ได้ลงพื้นที่เพื่อให้ข้อคิด
เห็นแก่ผู้ประกอบการและเกิดความ
เข้าใจในการขายเพื่อการนำาสินค้าออกสู่
ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการ
วางสินค้า และวิพากษ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และตราสิน
ค้าใหม่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการวิพากษ์ 
ได้แก่

 อาจารย์กฤษดา รัตนางกูร 
อาจารย์ประจำาภาควิชาอุตสาหกรรม
สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะศิลป
ประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เครือข่ายนัก
วิจัยภายใต้โครงการ Innovation Hubs 
Creative Economy 
 รองศาสตราจารย์ดร.สมบัติ 
ป ระจ ัญศานต ์  อ าจ า รย ์ ป ระจ ำ า
คณะ เทคโนโลยี อุ ตสาหกรรมและ
สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ ุร ีร ัมย ์  เคร ือข ่ายน ักว ิจ ัยภายใต ้
โครงการ Innovation Hubs Creative 
Economy

Workshop comment ต้นแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การตลาดด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

นวัตกรรม เทคโนธานี และคุณเฉลิมชัย 
รุจิวรารัตน์ รองผู้อำานวยการการท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทย สำานักงานจังหวัด
นครราชสีมา และคุณภานุ เล็กสุนทร 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท มอร์ครีเอชั่น 
จำากัด ร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย โดยการ
เสวนาครั้งนี้ได้ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ในการสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของ
ประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
Economy)
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 วันที ่ 28 พฤศจิกายน 2560 
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จัดงานพิธีเปิดอย่างเป็นทางการกับ 
Co-Working Space แห่งใหม่ใจกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี “U Space 
SUT UCC Network” 
 นำาโดย รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและ
พ ัฒนา ประธานในพ ิธ ี  พร ้อมด ้วย 
ผศ.ดร.ปภากร พิทยาชวาล รองผู้อำานวย
การฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรม เทคโนธานี
กล่าวรายงานการจัดงานและได้รับ
เกียรติจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
คณาจารย์ พนักงาน บุคลากร และผู้ที่
สนใจทั่วไป เข้าร่วมในพิธีเปิด นอกจาก
นี้ ยั ง ได้ รับ ฟั งการบรรยายพิ เศษใน
เรื่อง “เครือข่ายมหาวิทยาลัยเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ Creative Economy” โดย 
รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและพัฒนา

กิจกรรม Grand Opening ครั้งที่ 1 เสวนา 
“เครือข่ายมหาวิทยาลัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

Creative Economy”

โครงการ Innovation Hubs

 ใ น ช ่ ว ง ส ุ ด ท ้ า ย ข อ ง ง า น 
ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้อำานวยการ
เทคโนธานี กล่าวขอบคุณประธานในพิธี
และเเขกผู้มีเกียรติท่ีเข้าร่วมงานในวันนี้ 
พร้อมทั้งมีการทำาพิธีเปิดเชิงสัญลักษณ์
ร ่วมก ับผ ู ้บร ิหารมหาว ิทยาล ัยและ
ผู้บริหารเทคโนธานีอีกด้วย
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 วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2561 
โครงการ Innovation Hubs Creative 
Economy ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
และ ทีมผู้บริหารคณาจารย์ พนักงาน 
นักวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วม
ต้อนรับเเละรับฟังการประเมินผลการ
ดำาเนินงานของโครงการ ณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากท่าน
สุมัณฑนา จัทรโรจวงศ์ ผู้อำานายการ
สำานักประสานงานและส่งเสริมกิจการ
อุดมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่านได้เเก่
คุณกีรติ แก้วสัมฤทธิ์ ผู้อำานวยการกลุ่ม
ส่งเสริม สนับสนุน เผยเเพร่และการใช้
ประโยชน์งานวิจัย คุณศิรัสก์ ศิริสวัสดิ์ 
นักทรัพยากรบุคคล สกอ. เป็นคณะ
กรรมการประเมินในครั้งนี้ โดย การตรวจ
เยี่ยมประเมินผลการดำาเนินงานโครงการ 
ผลการดำาเนินงานสร้างนวัตกรรมเพื่อ
ชุมชนของ เครือข่ายอีสานตอนล่าง
ประสบความสำาเร็จเป็นอย่างมาก คณะ
กรรมการได้เข้าเยี่ยมชมผลงานโครงการ
โดย อาจารย์กฤษดา รัตนางกูร นักวิจัย

กิจกรรม Site visit เยี่ยมชมผลการดำาเนินงาน 
ลูกข่าย spoke มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการ Innovation Hubs

โครงการ Creative Economy “เปลือก
ไหม ต้นทุนของท้องถิ่นส่งเสริมเศรษฐกิจ
ด้วยนวัตกรรม” ซึ ่งกิจกรรมดังกล่าว 
เป็นส่วนนหนึ่งในโครงการ Innovation
Hubs ที ่ส ่งเสริมให้เกิดรายได้และ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาฐานรากของชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
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 วันที ่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ ศ ูนย ์น ิทรรศการและการประช ุม
ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ เครือข่าย
มหาวิทยาลัยส่งเสริมงานสร้างสรรค์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดย
ผลงานวิจัยโครงการ Innovation Hubs 
(Creative Economy) โดย อ.ดร.ชัยวุฒิ 
วัดจัง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เข้าร่วมงาน Thailand 
Inventors Day 2018 จัดโดยสำานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อ
น้อมรำาลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระ
บิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”ภายในงาน
ประกอบไปด้วยกิจกรรมการประกวด
สิ่งประดิษฐ์นานาชาติ การเสวนา และ
นิทรรศการตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศไทยและ
นานาชาติ

กิจกรรม Thailand Inventors Day 2018
,

,

โครงการ Innovation Hubs
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 การจั ดอบรมหลั กสู ตรการ
จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ ในการนำา
ผลิ ตภัณฑ์ ออกจำ าหน่ ายผลิ ตภัณฑ์
ในตลาด ในระหว่างวันที่ 25 - 26 
พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสุรินทร์มาเจ
สติก จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งในการจัดอบรม
ครั้งนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม
การจัดอบรมทั้งหมดจำานวน 12 ราย

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้
ในการนำาผลิตภัณฑ์ไปจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
ในตลาดให้กับผู้ประกอบการ

โครงการ Innovation Hubs
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 หน่วยบ่มเพาะธุรกิจและนวัตกรรม 
สำานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรม เทคโนธานี ได้การจัดอบรม
หลักสูตรการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
และจัดทำา Design Work Shop ซึ่งจัด
ขึ้นในระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2561 
และ 12 - 13 มีนาคม  2561 ณ โรงแรม
สุรินทร์มาเจสติก จังหวัดสุรินทร์ รวมทั้ง
สิ้นจำานวน 4 วัน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ
ตราสินค้าเชิงสร้างสรรค์ให้มีอัตลักษณ์ท่ี
โดดเด่นแก่ผู้ประกอบการ และรูปภาพ
กิจกรรมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
และจัดทำา Design Work ซึ่งในการ
จัดอบรมครั้งนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วม
กิจกรรมการจัดอบรมทั้งหมดจำานวน 25 
ราย โดยผู้ประกอบการได้ทำาการศึกษา
ผลิตภัณฑ์และค้นหาอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
ในท้องถิ่นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบ เพื่อเป็นแนวคิดการพัฒนา
หรือต่อยอดผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ
ตราสินค้า ซึ่งผลงานการออกแบบแบบ
ร่างผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า 
ให้ผู้ประกอบการแสดงใน จากนั้นคณะ
กรรมการได้ทำาประเมินและคัดเลือกผู้
ประกอบการที่ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรม

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
และจัดทำา Design Work Shop

โครงการ Innovation Hubs

เชิงปฏิบัติการและจัดทำา Design Work 
Shop เพื่อเข้าจัดทำาต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า (Prototype 
Products)  โดยคัดเลือกผู้ประกอบ
การที่ผลิตภัณฑ์มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
จำานวนไม่น้อยกว่า 12 ราย ซึ่งมีเกณฑ์
การประเมินคัดเลือกและกิจกรรมการ
ประเมิน
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 ห น่ ว ย บ่ ม เ พ า ะ ธุ ร กิ จ แ ล ะ
นวัตกรรม สำานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรม เทคโนธานี ได้จัดอบรม
หลักสูตรการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นใน
การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ
ตราสินค้า ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ โรงแรมสุรินทร์มาเจสติก จังหวัด
สุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริม
สร้างแนวคิดในการดึงอัตลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ซึ่งวิทยากร
บรรยายหลักสูตรการฝึกอบรมครั้งนี้
ได้แก่ อาจารย์กฤษดา รัตนางกูร อาจารย์
ประจำาภาควิชา อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดการ 
Work Shop training ความรู้เบื้องต้น
ในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 
และตราสินค้า ในการจัดกิจกรรมครั้ง
นี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการ
จัดอบรมทั้งหมดจำานวน 40 ราย โดย
ผู้ประกอบการทั้งจำานวน 40 ราย ที่
ผ่านการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จะถูก

กิจกรรม การอบรมความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า

โครงการ Innovation Hubs

คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมใน
หลักสูตรการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
และจัดทำา Design Work Shop ซึ่งคณะ
กรรมการจะดำาเนินการการคัดเลือกผู้
ประกอบการที่ผ่านการประเมินท่ีมีความ
พร้อมและมีศักยภาพทางการผลิตซึ่งมี
เกณฑ์การประเมินจำานวนไม่น้อยกว่า 20 
ราย เข้าสู่กระบวนการอบรมหลักสูตร
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดทำา 
Design Work Shop จำานวน 26 คน
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 วันที่ 19 - 23 เมษายน 2561 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะ
ประธานเครือข่ายโครงการ Creative 
Economy ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยใน
เครือข่าย ซึ่งจัดแสดงผลงานนวัตกรรม
ของมหาวิทยาลัยจับคู่กับผู้ประกอบการ 
เพื่อให้งานวิจัยดีๆที่มีอยู่ได้เกิดการนำา
ไปขยายผลในเชิงพาณิชย์ ยกระดับ
และสร้างมูลค่าสินค้าและกระบวนการ
ผลิตของไทยให้เข้าสู ่ยุค 4.0 โดย
การสนับสนุนงบประมาณของรัฐบาล 
และความร่วมมือระหว่าง เครือข่าย
อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง โดยนำานวัตกรรมชุมชนอีสาน
ใต้ท่ีโดดเด่นในเรื่องของวัฒนธรรมของ
ผ้าไหม เข้าร่วมจัดแสดงโดยภายในงาน
ได้จัดแสดง

BIFF and BIL : งานแสดงสินค้าแฟชั่นและเครื่องหนัง เทรนด์ใหม่ของสินค้าแฟชั่น 
เสื้อผ้า สิ่งทอ กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ เครื่องหนัง และคอลเล็กชั่นใหม่ๆ จาก
แบรนด์ชั้นนำา พร้อมผลงานสร้างสรรค์จากดีไซเนอร์คลื่นลูกใหม่

BIG + BIH : งานแสดงสินค้าของขวัญและของใช้ในบ้าน เลือกสรรของขวัญไอเดียเก๋ๆ 
ของใช้ในบ้าน ผลิตภัณฑ์สปาและเครื่องหอม สินค้าเพื่อสุขภาพ ของเล่น กระเป๋าเดิน
ทาง และสินค้าสำาหรับสัตว์เลี้ยง

TIFF : งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ งานตกแต่งหลากหลาย
สไตล์ เพิ่มบรรยากาศให้ที่อยู่อาศัย โรงแรม ร้านอาหาร และงานตกแต่ง อื่นๆ ทั้ง
ภายนอกและภายในอาคาร

กิจกรรม งาน STYLE APRIL 2018 
ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

โครงการ Innovation Hubs
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จัดประชุมร่วมคณะอนุกรรมการด้านการวิจัย 
(เครือข่าย C-วิจัย) Creative Economy

โครงการ Innovation Hubs

         วันที่ 30 เมษายน 2561 
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จัดประชุมร่วมคณะอนุกรรมการด้าน
การวิจัย (เครือข่าย C-วิจัย) และคณะ
กรรมการบริหารเครือข่ายเชิงประเด็น 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (เครือ
ข่าย C-อพ.สธ.) เครือข่ายภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง ณ ห้อง VIP ชั้น 1 
สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี โดยมี รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และ
พัฒนาเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับสมาชิก
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนล่าง พร้อมด้วย 
ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้อำานวยการเทค
โนธานี นำาเสนอแนวทางการดำาเนินงาน 
เครือข่าย อพ.สธ. ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่าง และนำาเสนอแนวทาง
การดำาเนินโครงการ Innovation Hub 
(Creative Economy) ต่อมาในช่วงบ่าย 
สมาชิกเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เดินทาง
เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
คลองไผ่ (ศูนย์ อพ.สธ. คลองไผ่) และ
ศูนย์ฝึกอบรม โครงการ อพ.สธ. คลองไผ่
อีกด้วย
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 เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่าง อีสานใต้ไปข้างหน้า
ในพิธีเปิดตัว ศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง (Creative Economy Innova-
tion Hub) มทส. ณ ลานโปรโมชั ่น 
เทอมินัล 21 จ.นครราชสีมา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดงานเปิดตัว
โครงการ “Innovation Hubs Creative 
Economy ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง” วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 
ณ ลานโปรโมชั่น Terminal 21 จังหวัด
นครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารย์ 
ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. 
ประธานเปิดพิธี และ รองศาสตราจารย์ 
ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี 
กล่าวรายงาน

นิทรรศการ Grand Opening /นิทรรศการ 
Creative Market Kick off Innovation Hub 

(Creative Economy)

โครงการ Innovation Hubs
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 โครงการ Innovation Hubs 
เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของ
ประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
Economy) เครือข่ายภาคตะวันออก
เฉ ียงเหนือตอนล่าง เป ิดร ับสมัคร
โครงการ CE2Market Innovation 
Hubs ภายใต้หัวข้อ CE2Market “คิด 
ผลิต ขาย” อีสานใต้ไปข้างหน้า งานวิจัย
ท่ีพร้อมขยายผลสู่เชิงพาณิชย์เข้าร่วม
โครงการต้องเป็นเครือข่าย Innovation 
Hubs กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Creative Economy) เครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

กิจกรรม เปิดรับสมัครโครงการ 
CE2Market Innovation Hubs กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจ

โครงการ Innovation Hubs



95

 วันที่ 4 - 5 เม.ย. 2561  Thailand 
Innovation Hubs 4.0S มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะประธานเครือ
ข่ายโครงการ Creative Economy ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมจัด
แสดงผลงานวิจัยในเครือข่าย Thailand 
Innovation Hubs 4.0S ซึ่งจัดแสดง
ผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยจับ
คู่กับผู้ประกอบการ เพื่อให้งานวิจัยดี ๆ
ที่มีอยู่ได้เกิดการนำาไปขยายผลในเชิง
พาณิชย์ ยกระดับและสร้างมูลค่าสินค้า
และกระบวนการผลิตของไทยให้เข้าสู่
ยุค 4.0 โดยการสนับสนุนงบประมาณ
ของรัฐบาล และความร่วมมือระหว่าง 
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่าง โดยนำานวัตกรรมชุมชน
อีสานใต้ที่โดดเด่นในเรื่องของวัฒนธรรม
ของผ้าไหม เข้าร่วมจัดแสดง โดยภายใน
งานได้จัดแสดง “นวัตกรรมสร้างสรรค์” 
ฝีมือเครือข่าย และคนไทยด้วยผลงาน
ระดับโลก และยังเป็นโอกาสในการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ นัก
ลงทุน ผู้ที่สนใจ และนักวิจัย การเข้าถึง 
platform technology และบริการต่าง 
ๆ ของ hub เพื่อเป็นแรงขับดันเศรษฐกิจ
ของประเทศในยุค 4.0 อย่างยั่งยืน

กิจกรรม ร่วมจัดนิทรรศการ 
Thailand Innovation Hubs 4.0

โครงการ Innovation Hubs
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 วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2561 
สำานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรม เทคโนธานี ร่วมกับเครือข่าย
มหาวิทยาลัยส่งเสริมงานสร้างสรรค์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง Creative 
Economy Innovation Hub และ 
ศ ูนย ์ส ่ ง เสร ิมอ ุตสาหกรรมภาค 6 
(นครราชสีมา) ได้ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ 5 ดาว 
จากผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดสุรินทร์ ที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุ
ภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ที่มีอัตลักษณ์ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาทิ

กิจกรรม ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ผลิตภัณฑ์ 5 ดาว จากผู้ประกอบการ 
OTOP วิสาหกิจชุมชน จังหวัดสุรินทร์ 

โครงการ Innovation Hubs

 1. การออกแบบเบื้องต้น 
( Sketch Design )
 2. ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
( Modern Trade )
 3. การตกแต่งดิสเพลย์ 
และบรรยากาศร้านค้า(Product Display)
 4. การตลาดออนไลน์ 
( E-Marketing )
 5. เทคนิคการวิเคราะห์ตลาดทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
 6. ช่องทางจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
ในรูปแบบต่างๆ

 ท้ังนี้มีผู้ประกอบการที่ผ่านการ
คัดเลือก 14 รายสุดท้าย จากทั้งสิ้น 44 
ราย ที่จะได้รับการสนับสนุน การจัดทำา
ต้นแบบสินค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ อัต
ลักษณ์ เพื่อนำาไปทดสอบตลาด และ
พัฒนาแนวทางการนำาสินค้าออกสู่ตลาด
ทั้งในและนอกประเทศ
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 วันท่ี 20 มีนาคม 2561 สำานักงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 
เทคโนธานี ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ส่งเสริมงานสร้างสรรค์ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง Creative Economy 
Innovation Hub และ ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาค 6 (นครราชสีมา) 
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ 3 - 5 ดาว จาก
ผู ้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดสุรินทร์ ที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุ
ภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ที่มีอัตลักษณ์ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาทิ

 1. การออกแบบเบื้องต้น 
( Sketch Design )
 2. ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
( Modern Trade )
 3. การตกแต่งดิสเพลย์ 
และบรรยากาศร้านค้า(Product Display)
 4. การตลาดออนไลน์ 
( E-Marketing )
 5. เทคนิคการวิเคราะห์ตลาดทั้ง
ในปรเทศและต่างประเทศ
 6. ช่องทางจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
ในรูปแบบต่างๆ

 ทั้งนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 44 
ราย คัดเลือก เหลือ 24 ราย และ 12 ราย
สุดท้ายที่จะได้รับการสนับสนุน การจัด
ทำาต้นแบบสินค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
อัตลักษณ์ เพื่อนำาไปทดสอบตลาด และ
พัฒนาแนวทางการนำาสินค้าออกสู่ตลาด
ทั้งในและนอกประเทศ

กิจกรรม การประเมินคัดเลือกเข้าจัดทำาต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า

โครงการ Innovation Hubs
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 กิจกรรมสรุปผลการดำา เนิน
โครงการโครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ ์
บรรจุภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ที่มีอัตลักษณ์
ของภูมิภาคสู่สากล โดยการจัดทำา Content 
ที่เน้นสาระสำาคัญในรูปแบบ Digital File 
และสรุปผลสำาเร็จของโครงการโดยเลือก
ผู้ประกอบการท่ีมีความโดดเด่นด้านการ
ออกแบบ และด้านยอดขาย ซึ่งจัดอยู่ใน
ผู้ประกอบการที่เป็น Best case ไม่น้อย
กว่า 3 ราย เพื ่อนำาไปเผยแพร่ในสื ่อ
ดิจิทัลความยาวไม่เกิน 3 นาที ในสื ่อ 
Social Media ต่างๆ 

1. นายวีรวุฒิ ครุฑสุวรรณ
( เสื้อยืดลายอัตลักษณ์รัตนบุรี )
2. นางนิรมล ติดใจดี
( เสื้อผ้าไหมระบายหางปลา )
3. นางสมใจ จำาปาทอง
( ผ้าไหมมัดหมี่สีธรรมชาติจากไม้มงคล )
4. นางฐิตารีย์ ยืนยาว
( เคร่ืองประดับเงิน ฟีนิกส์ ซิลเวอร์ แอค )
5. นางปราณี ติดใจดี
( ผ้าคลุมไหล่ ไม้ใหญ่ไหมไทย )

กิจกรรมสรุปผลการดำาเนินโครงการโครงการ 
“พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์
ที่มีอัตลักษณ์ของภูมิภาคสู่สากล” 

โครงการ Innovation Hubs



99

 วันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2561 
โครงการ Innovation Hub (Creative 
Economy) ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน
วิจัยในโครงการ Creative Economy 
ในงาน “Change SMEs” เปลี่ยนแล้ว
รวย 2018 : เปิดวาร์ปอนาคตธุรกิจ ณ 
TCDC กรุงเทพมหานครโดยภายในงานมี
กิจกรรมมากมายอาทิ สัมมนา เวิร์กช็อป
การให้คำาปรึกษาทางธุรกิจ Creative 
Market บู๊ทร้านค้าผู้ประกอบการ SME
โดยมีผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดง และ
จำาหน่ายผลงานวิจัยท่ีพร้อมสู่เชิงพาณิชย์ 
“การพัฒนาผ้าไหมมัดหมี่ลายจำาหลัก
จ ากปราสาทขอม  พ ัฒนาสู่ ส ินค ้ า
ECO Premium” เจ ้าของผลงาน 
รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์ 
นักวิจัยโครงการ Creative Economy 
โดยผลงานดังกล่าวเป็นผลงานวิจัยที่
พัฒนาต่อยอด สู่เชิงพาณิชย์ ได้อย่าง
สมบูรณ์แบบได้รับความสนใจจากผู้เข้า
ร่วมงานเป็นจำานวนมาก

จัดแสดงผลงานวิจัยในโครงการ Creative Economy 
ในงาน “Change SMEs” เปลี่ยนแล้วรวย 2018

โครงการ Innovation Hubs
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 ในงาน NESP Innovation 
Fair 2018 ของมทส ในพิธีเปิดตัว ศูนย์
นวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคตะวัน
ออกเฉ ียงเหนือตอนล่าง (Creative 
Economy Innovat ion Hub) 
มทส ณ ลานโปรโมชั่น เทอมินัล 21 
จ.นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่าง หรืออีสานใต้ ของเรานั้น
ประกอบด้วย 8 จังหวัด นครราชสีมา 
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี 
ศรีสะเกษ ยโสธร อำานาจเจริญ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวอารยธรรม และ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่ นที่ สำ า คัญของ
ประเทศแห่งหนึ่ง ที่มีผลิตภัณฑ์ที่มี
อัตลักษณ์ทางภูมิปัญญามากมายศูนย์
นวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มทส. 
หรือ Creative Economy Innova-
tion Hubs แห่งนี้ ได้รับการสนับสนุน
จาก สำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบ
การ  ในการพ ัฒนาและยกระด ับ
สินค้าและบริการ โดยใช้พลังความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของเครือข่าย

พิธีลงนามความร่วมมือ ลูกข่าย UCCN 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

โครงการ Innovation Hubs

มหาวิทยาลัย ถ่ายทอดไปสู่ผู้ประกอบ
การ ชุมชนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจและสังคมฐานราก
ของภูมิภาคและเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศสิ่งเหล่านี้เป็น
ข้อยืนยันที่ชัดเจน ในความสำาคัญของ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
และการใช้พลังของมหาวิทยาลัยขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและสังคม 
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และเป็น
บทบาทท่ีสำาคัญของอุทยานวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในฐานะเป็นองค์กรหลัก
ด้ า นก า รพัฒนาวิ ท ย าศ าสต ร์ และ
เทค โน โลยี ของประ เทศ ไ ด้ดำ า เนิ น 
“โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำากับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย” (โครงการ 
วมว.) โดยเริ่มดำาเนินโครงการระยะ
แรกในปี พ.ศ. 2551 – 2555 เพื่อเป็น
กลไกสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผู้มี
ความ สามารถพิเศษให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เน่ืองและเป็นกำาลังสำาคัญในการเพิ่มผลิต
ภาพ สร้างนวัตกรรมในภาคการผลิตและ
บริการต่อไปในอนาคต โดยร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในการจัดหลักสูตรสำาหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่
มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีขึ้นในโรงเรียนเครือข่าย
หรือโรงเรียนในกำากับของมหาวิทยาลัย 
โดยใช้หลักสูตรของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์เป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน ต่อมาคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบให้
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดำาเนินโครงการ วมว. ระยะที่ ๒ ระยะ
เวลา ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๕) 
เพื่อสนับสนุนการขยายฐานกำาลังคนนัก
วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
มีศักยภาพต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย รวมทั้งการขยายฐานการศึกษา
ออกไปในวงกว้างมากขึ้น

 มหาวิทยา ลัย เทคโนโลยี สุ ร
นารี เป็นมหาวิทยาลัยที ่ม ีศ ักยภาพ
ความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
เทคโนโลยีขั้นสูงดังกล่าว มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีจึงได้ขยายภารกิจ
ด้านพัฒนาการศึกษาให้ครอบคลุมถึง
การบ่มเพาะและพัฒนานักเรียนก่อน
เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยได้เข้า
ร่วมเป็น 1 ใน 4 มหาวิทยาลัยนำาร่อง
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำากับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ 
วมว.) จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยร่วมกับโรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัย ตั้งแต่ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2551 
- พ.ศ.2555) และต่อเนื่องเป็นระยะ
ที่ 2 (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2565) จำานวน 
1 ห้องเรียน ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ได้
รับการขยายเพิ่มห้องเรียน วมว. อีก 1 
ห้องเรียน รวมเป็น 2 ห้องเรียน  โครงการ 
วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี ร่วมกับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 
และในพ.ศ. 2560 ได้รับการขยายเพิ่ม
ห้องเรียน วมว. อีก 1 ห้องเรียน คู่กับ
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ โครงการ วมว. ศูนย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มุ่งจัดการ
ศึกษาให้มีลักษณะเฉพาะและเหมาะสม
สำาหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ
มัธยมศึกษาในช่วงชั้นที่ ๔ ให้มีทักษะ
กระบวนการคิดของการเป็นนักวิจัย และ

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  
โดยการกำากับดูแลของมหาวิทยาลัย (ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
Science Classrooms in University - Affiliated School Project (SCiUS)

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน  โดยการกำากับดูแลของมหาวิทยาลัย 

นักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งสุขภาพ
พลานามัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่ ดีงาม ตลอดระยะเวลา 11 
ปี ที่ผ่านมาทางโครงการ วมว. ศูนย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประสบ
ความสำาเร็จเป็นอย่างยิ่งในการดำาเนิน 
การ มีนักเรียนได้รับรางวัลจากโครงการ
โอลิมปิกวิชาการและการแข่งขันโครง
งานทั้งระดับชาติและนานาชาติจำานวน
มาก ทั้งนี้โครงการฯ มีนักเรียนที่สำาเร็จ
การศึกษาไปแล้ว 8 รุ่น มีสัดส่วนเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดม ศึกษาในสาย
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซ่ึงจะเป็นกำาลัง
คนท่ีจะเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพของประเทศ
ในอนาคตต่อไป
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จำานวนนักเรียนโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำาปีการศึกษา 2562
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 1. นายกิตติภัฏ  สุวรรณเลิศ ม.5/2
ได้รับ 1 เหรียญทองเเดง
 2. นายพีรณัฐ  นิลเนตรบุตร  ม.5/2
ได้รับ 1 เหรียญทองเเดง

 1. นายคณิศร  คุปต์หิรัณย์ ม.5/2
ได้รับ 1 เหรียญเงิน
 2. นางสาวภทรพร  บูรพากูล ม.5/1
ได้รับ 1 เหรียญทองเเดง
 3. นางสาวรดา จึงพิชาญวณิชย์ ม.5/2 
ได้รับ 1 เหรียญทองเเดง

 นางสาวทิพากร  จันทร์เมือง  ช้ัน ม.6/2
ได้รับ 1 เหรียญทองแดง

ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 6 - 10 เมษายน 2561
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่

ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2561
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การเเข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ 

การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ

การเเข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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ได้รับทุนการศึกษา 5000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

1. กลุ่มวิศวกรรมโรบอติก
 ผู้ทำาโครงงาน :
  1.นายณัชนนท์ ดอกไม้กุล 
  ช้ัน ม.6/2 (วมว.รุ่นท่ี 9)
  2.นายธีรภัทร คุริรัง 
  ช้ัน ม.6/1 (วมว.รุ่นท่ี 9)
  3.นายสาริน หิรัญคำา 
  ช้ัน ม.6/1 (วมว.รุ่นท่ี 9)
2. กลุ่มอาหารเเละสุขภาพ
 ผู้ทำาโครงงาน :
  1.นายวสันต์ อุบลแก้ว 
  ช้ัน ม.6/1 (วมว.รุ่นท่ี 9)
  2.นายกรินท์ ฤทธ์ิไธสง 
  ช้ัน ม.6/2 (วมว.รุ่นท่ี 9)
  3.นายณพวุฒิ ศาสตร์สูงเนิน 
  ช้ัน ม.6/2 (วมว.รุ่นท่ี 9)

 1. นายติณณ์ นาคดี 
รางวัลชนะเลิศพร้อมเงิน 1,800 บาท และเกียรติบัตร

 1. นายคณิศร คุปต์หิรัณย์ ม.6/2 
 2. นายพีรณัฐ นิลเนตรบุตรม.6/2
 3. น.ส.สุจิตรา ทองทา ม.6/2
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 1. น.ส.อภิชญา กิมาวหา ม.6/1
 2. นายสรวิชญ์ มานะธุระ ม.5/1
 3. น.ส.รวิปรียา รักสกุลพิวัฒน์ ม.5/1
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบชิงชนะเลิศชิงรางวัล 
Prime Minister’s Award 2018
ระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2561 
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำาปี
การศึกษา 2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำาปี
การศึกษา 2561 วันที่ 17 สิงหาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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 1. นายสุภาณุวิชญ์  ศรีเมือง ม.6 (วมว. รุ่นท่ี 9)
 2. นายพีรณัฐ  นิลเนตรบุตร ม.6 (วมว. รุ่นท่ี 9)
ได้รับ 1  เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน

 1. นางสาวรวิปรียา รักสกุลพิพัฒน์ ม.5 (วมว. รุ่นท่ี 10)
เข้าร่วมกิจกรรม

 1. นายปณธร เจียรณัย ม.5 (วมว. รุ่นท่ี 10)
เข้าร่วมกิจกรรม

 1. นางสาวสุจิตรา ทองทา ม.6 (วมว. รุ่นท่ี 9) 
 2. นายณัชชากร พัฒนขจร ม.6 (วมว. รุ่นท่ี 9)
 3. นางสาวดนิตา โชติโสภณกิตติ ม.6 (วมว. รุ่นท่ี 9)
 4. นางสาวเสาวนีย์ อินทร์ศิริพงษ์ ม.6 (วมว. รุ่นท่ี 9)
ได้รับ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง 
และรางวัลพิเศษ The Best Young Life Scientist (Special Award)

ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนกำาเนิดวิทย์ จ.ระยอง

ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2561
ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ระหว่างวันท่ี 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 256
ณ ประเทศญ่ีปุ่น เมืองโตเกียว และจังหวัดเฮียวโงะ

ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2561 
ณ ประเทศมาเลเซีย

1st KVIS Invitational Science Fair” 

โครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายไปศึกษาดูงานท่ีเซิร์น High 
School Visit Program at CERN 

โครงการ JENESYS2018 Inbound 
Program 9th Batch Exchange for 
“Monozukuri (Manufacturing)” 
and Technology

Scientists Innovation Exhibition 
(IYSIE’18) organized by malaysia 
young scientists organisation (MYSO) 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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 1. นางสาวรวิปรียา รักสกุลพิพัฒน์ ม.5 (วมว. รุ่นท่ี 10)
เข้าร่วมกิจกรรม

 1. นางสาวรดา จึงพิชาญวณิชย์ ม.6 (วมว. รุ่นท่ี 9) 
 2. นางสาวจรรยพร วงษ์ทอง ม.6 (วมว. รุ่นท่ี 9)
 3. นางสาวณิชาภัทร พลเย่ียม ม.6 (วมว. รุ่นท่ี 9)
ได้รับ 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง 
(รางวัลจากการแข่งแบบ oral presentation)

 ประเภทการนำาเสนอ : Oral Presentation
ได้รับ เหรียญทอง  2   เหรียญ เหรียญเงิน  7  เหรียญ
เหรียญทองแดง  3   เหรียญ
 ประเภทการนำาเสนอ : Poster Presentation
ได้รับ เหรียญทอง   4  เหรียญ   เหรียญเงิน  3   เหรียญ

ระหว่างวันที่ 11 - 18 ธันวาคม 2561
ณ ประเทศญี่ปุ่น เมืองโตเกียวและเมืองฮอกไกโด 

ระหว่างวันที่ 5 - 10 ธันวาคม 2561 
ณ โรงเรียนกำาเนิดวิทย์ จ.ระยอง

ระหว่างวันที่ 2 - 5 พฤษภาคม 2561
ณ โรงแรมหรรษา เจ.บี.  อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โครงการ JENESYS 2018 
กลุ่ม 2 JENESYS 2018 
“Science and Technology Exchange”

การเเข่งขัน “7th Asia-Pacific 
Conference for Young Scientists 
(APCYS 2018)  and 2nd KVIS 
Invitational Science Fair” 

โครงงานวิทยาศาสตร์ในกิจกรรม 
9th SCiUS Forum จัดโดยกระทรวง
วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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ผลงานของนักเรียนในโครงการ วมว.  โครงการ วมว. คู่โรงเรียนสุรวิวัฒน์

การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 8  ปีการศึกษา 2561

ผลงานระดับนานาชาติ

นักเรียนในโครงการ วมว. รุ่นท่ี 8 ท่ีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สามารถจัดจำาแนกช่องทางการเข้าศึกษาต่อได้ 2 กลุ่ม ดังน้ี
 1.1 นักเรียนเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการสอบ Admission จำานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71 ของนักเรียนท่ีศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีท้ังหมด
 1.2 นักเรียนเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการรับทุน/โควตา/โครงการรับตรง จากโครงการต่างๆ          จำานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 
89.29 ของนักเรียนท่ีศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีท้ังหมด สามารถจำาแนกตามคณะวิชาท่ีศึกษาได้ดังน้ีี

คณะแพทยศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์

คณะด้านสังคมศาสตร์

คณะทัตนแพทศาสตร์
คณะสัตวแพทศาสตร์

60.71 %

14.29 %
8.93 %7.14 %

3.57 %

3.57 %
1.97 %

 1.นายพัทธนันท์ นุ่มผ่อง ม.4 (วมว.รุ่นท่ี1)
เข้าร่วมกิจกรรม

 1.นายพัทธนันท์ นุ่มผ่อง ม.4 (วมว.รุ่นท่ี1)
ได้รับ รางวัลดีเด่น (รองชนะเลิศอันดับ 1) ประเภท Open 
Topic และรางวัล Popular Voteได้รับเงินรางวัลมูลค่ารวม 
28,000 บาท

ระหว่างวันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2561 
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

หรือ การแข่งขันนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ 2018 
ซึ่งจัดโดย สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Artificial 
Intelligence Association of Thailand)

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการ
พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ หรือ Asia 
Pacific Conference on Giftedness 
หรือ APCG 2018 

การแข่งขัน AI and Robotics innovation 
Contest 2018 

+

+

+

+

+

+

+ +
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บริการงานแปลภาษา และล่าม

 เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น ที่ ทำ า ห น้ า ที่
ให้บริการประสานงานและจัดหา ผู้
เชี ่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื ่อให้บริการ
ด้านการแปลเอกสารประเภทต่างๆ เช่น 
เอกสารบทความวิชาการ เอกสารทาง
กฎหมาย ระเบียบ สัญญา เอกสารทาง
ราชการ เว็บไซด์ เป็นต้น โดยสามารถ
ให้บริการแปลได้หลายภาษา อาทิ 
ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส 
เยอรมัน สเปน พม่า เวียดนาม ฯลฯ รวม
ถึงยังมีบริการอ่านงานแปล ตรวจแก้ไข
งาน  Abstract Manuscript เพื่อส่งตี
พิมพ์สารสารทั้งภายในและต่างประเทศ 
โดยทางหน่วยงานสามารถออกหนังสือ
รับรอง หรือประทับตรารับรองการแปล
ได้ นอกจากนี้ มีบริการจัดหาล่ามแปล
ภาษา ล่ามติดตามตัว ล่ามในที่ประชุม 
ล่ามพูดตามสำาหรับกิจกรรมด้านต่าง ๆ

การให้บริการวิชาการสู่ชุมชน
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หลักสูตรอบรมด้านภาษา

 จัดอบรมหลักสูตร เตรียมความ
พร้อมในการสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย 
นครราชสีมา โดยจัดอบรมในระหว่างวัน
ที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-
18.00 น. ณ ห้อง 214 เทคโนธานี 
อาคารสุรพัฒน์ 1 เพื่อเป็นการทำาความ
เข้าใจ และพัฒนาทักษะการทำาข้อสอบ 
TOEIC ก่อนการทำาข้อสอบจริง โดยมี
วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านภาษา 
ซึ่งเป็นอาจารย์จากสาขาวิชาภาษาต่าง
ประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มาเป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว ซึ่ง
มีผู้เข้าอบรมจำานวน 105 คน โดยมีความ
พึงพอใจ 4.25

 จัดอบรมหลักสูตรเตรียมความ
พร้อมในการสอบ TOEIC ให้กับหอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
นครราชสีมา เพื ่อเป็นการทำาความ
เข้าใจ และพัฒนาทักษะการทำาข้อสอบ 
TOEIC ก่อนการทำาข้อสอบจริง ให้กับ
พนักงานของ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7
รอบพระชนมพรรษานครราชส ีมา 
ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำานวน 8 คน โดยจัด
อบรมในระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม  
- 9 ม ิถ ุนายน 2561 ณ หอด ูดาว
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
นครราชสีมา ในการอบรมดังกล่าวมี
วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านภาษา 
ซึ่งเป็นอาจารย์จากสาขาวิชาภาษาต่าง
ประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โดยมีความพึงพอใจ 4.20

หลักสูตร เตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC เพื่อรองรับ นโยบายการ

พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในยุค Thailand 4.0  และประชาคมอาเซียน

หลักสูตร เตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC 

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา
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การสอบวัดความรู้ TOEIC TOELF ITP  Pre-TOEFL และ CEFR

 เทคโนธานีได้เปิดสอบวัดระดับ
ความรู้ ให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้
สนใจทั่วไป เพื่อวัดระดับความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษ TOEFL ITP 
และนำาไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น สำาหรับ
พิจารณาทักษะทางภาษาอังกฤษในการ
รับสมัครเข้าทำางาน การปรับเงินเดือน 
การเข้าศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ 
พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองเพื่อสามารถแข่งขันการทำางานใน
ระดับอาเซียนได้ โดยในปี 2561 ได้มีการ
จัดสอบทั้งหมด 6 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมสอบ
ประมาณ 296 คน

 เทคโนธานีได้เปิดสอบวัดระดับ
ความรู้ TOEIC ให้กับนักศึกษา บุคลากร 
และผู้สนใจทั่วไป เพื่อวัดระดับความ
สามารถทางด้านภาษาอังกฤษ TOEIC 
และนำาไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น สำาหรับ
พิจารณาทักษะทางภาษาอังกฤษในการ
รับสมัครเข้าทำางาน การปรับเงินเดือน 
การเลื่อนตำาแหน่ง พร้อมทั้งเป็นการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อสามารถ
แข่งขันการทำางานในระดับอาเซียนได้  
โดยในปี 2561 ได้มีการจัดสอบทั้งหมด 
9 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมสอบประมาณ 888 คน 

 เทคโนธานีได้เปิดสอบวัดระดับ
ความรู้ CEFR  ให้กับนักศึกษา บุคลากร 
และผู้สนใจทั่วไป เพื่อวัดระดับความ
สามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และนำา
ไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น สำาหรับพิจารณา
ทักษะทางภาษาอังกฤษในการรับสมัคร
เข้าทำางาน เข้าเรียนหรือศึกษาต่อพร้อม
ทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
เพ่ือสามารถแข่งขันการทำางานในระดับ
อาเซียนได้  โดยในปี 2561 ได้มีการจัด
สอบทั้งหมด 10 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมสอบ
ประมาณ 2,738 คน 

สอบวัดระดับความรู้ TOEFL ITP สอบวัดระดับความรู้ TOEIC

การสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR)
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บริการจัดสอบโปรแกรมต่าง ๆ 

 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโน
โลยีสุรนารี ให้บริการจัดสอบทาง
คณิตศาสตร์ในระดับนานาชาติให้กับ
นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - มัธยม
ศึกษาตอนปลาย โดยได้จัดสอบใน
โปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้

1. จัดสอบแข่งขัน Hong Kong International Mathematical Olympiad

2. สอบแข่งขันคณิตศาสตร์สิงคโปร์ระดับนานาชาติ (ISMC)

3. จัดสอบแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติในระดับอาเซียน 
    SEAMO - Southeast Asian Mathematical 
    Olympiad SEAMO - Southeast Asian Mathematical Olympiad

การให้บริการวิชาการสู่ชุมชน
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 โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน โดยมีเทคโนธานี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู ้ดำาเนินงาน 
ร่วมกับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส ำาน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษา
ขั ้นพื ้นฐาน และสำานักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาภายในจังหวัดนครราชสีมา
และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมกันจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพครูประจำาการ มีวัตถุ
ประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สังก ัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ ่น 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูประจำาการ และบุคลากร
ประจำาท้องถิ่นด้านภาษา 

ครูประจำาการ ส ังก ัดส ำาน ักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
ได้แก่บุคลากร ด้านการศึกษาของท้องถ่ิน
และผู้ เกี่ ยวข้อง ในเขตพื้ นที่ จั งห วัด
นครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง รวม
ถึงจังหวัดอื่นที่สนใจ เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถ พร้อมกับการนำารูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว ลงสู่
การปฏิบัติจริง และเพื่อเปิดโอกาสให้ 
คณะครู ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้แลก
เปลี่ยนความรู้ และฝึกปฏิบัติเกี ่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน ท่ีจะนำาไปสู่การ

เสริมสร้างศักยภาพให้สามารถประยุกต์
ใช้รูปแบบการจัดการเรียน การสอน
แบบการเรียนรู้เชิงรุก ตลอดจนเพื่อเสริม
สร้างให้มีเทคนิค วิธีการจัดการเรียน
การสอนที่ ส ามารถนำ า ไป สู่ ก าร จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีมีคุณภาพและมี
มาตรฐาน สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติต่อไป โดยกิจกรรมใน
ปี 2561 ได้ดำาเนินการไปจำานวนทั้งสิ้น 
3 คร้ัง จำานวนผู้เข้าร่วมรวมท้ังส้ิน 205 คน
คะแนนความพึงพอใจ 4.43 
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หลักสูตรอบรมครู สควค 

 เทคโนธานี ร่วมกับ สำานักวิชา
วิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจากสถาบัน
ส่ ง เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ให้จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิ เศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบ
ห้องเรียนพิเศษ และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญา
โท ประเภท Premium รุ่น 4 ระหว่างวัน
ที่ 1 – 7 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ซึ่ง
โครงการน้ีประกอบด้วยกิจกรรม 2 กิจกรรม
 ที่จัดต่อเนื่องกัน ประกอบด้วย 
 1. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติ
การเพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน ตามแนวทางหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ของ สสวท. จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2562 
โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ในสาขาวิชาต่าง ๆ 5 สาขาวิชา 
ดังนี้ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเคมี 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 2. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนการบรรจุเข้า
รับราชการครู จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 
– 7 สิงหาคม 2562 โดยในกิจกรรม
ดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รักษาการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราช ข้าราชการครู สควค. มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้
อำานวยการสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบ
ห้องเรียนพิเศษ และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium รุ่น 4
ระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความเป็นมาของโครงการ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ร่วม
เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการอบรม
และให้แก่รู้แก่ผู้เข้าอบรมทั้ง 136 คน
ผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรมยั งมี โอกาสเยี่ ยม
ชมแหล่งศึกษาเรียนรู้ในส่วน ๆ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาทิ ศูนย์
กำาจัดขยะแบบครบวงจร, ศูนย์นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา (แมคคาทรอ
นิกส์) ห้องปฏิบัติการวิศวกรรม (ไฟฟ้า) 
สวนพฤกษศาสตร์ มทส. อาคารไทย
ศึกษานิทัศน์ และ อาคารเทคโนโลยีไทย
โบราณ 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้สอนเ พ่ือพัฒนาและส่งเสริมผู้มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแบบห้องเรียนพิเศษ และ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้รับทุนโครงการ 
สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Pre-
mium รุ่น 4 เป็นกิจกรรมสร้างแรง
บันดาลใจและเรียนรู้กระบวนการวิธีการ
การสร้างองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพให้
แก่บุคลากรด้านการศึกษารุ่นใหม่ ที่จะ
เข้ามาผลักดันและส่งเสริมให้เยาวชนไทย
อันเป็นอนาคของประเทศ ได้มีความคิด
ความอ่านและวิชาความรู้ที่สร้างสรรค์
เพื่อนำาไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป
ในอนาคต

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

40 คน

39 คน
34 คน

19 คน

4 คน



116 การให้บริการวิชาการสู่ชุมชน

หลักสูตรอบรมสำาหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ

และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

 หน่ วยบริการอบรมสัมมนา 
สำานักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง 
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี 
จัดอบรมหลักสูตร “สำาหรับผู ้ขอรับ
ใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบ
อนุญาตขับรถ” ให้กับนักเรียน นักศึกษา 
บุคลากร และประชาชนทั ่วไป โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการให้ความรู้
ในการขับข่ีรถจักรยานยนต์/รถยนต์
อย่างถูกต้องปลอดภัย รวมถึงให้ผู้ขับขี่
รู้และเข้าใจพระราชบัญญัติจราจรทาง
บกตลอดจนกฎหมายจราจร และการ
ประพฤติปฏิบัติให้เคารพกฎจราจรอย่าง
เคร่งครัด พร้อมกับปลูกฝังและรณรงค์
ให้ผู้ขับขี่ทั้งนักเรียน นักศึกษา บุคลากร 
และประชาชนทั่วไปเกิดจิตสำานึกด้าน
ความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยที่
ได้มาตรฐาน การมีใบอนุญาตขับขี่อย่าง
ถูกต้องโดยมีผู้เข้าอบรมจำานวน 576 คน  
ระดับความพึงพอใจ 4.3

 ปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนนับเป็น
ปัญหาสำาคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนจากผู้ขับข่ีรถ
จักรยานยนต์และรถยนต์ ซ่ึงเป็นพาหนะท่ี
จำาเป็นและมีบทบาทในการใช้สัญจรไปมา
ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ จนทำาให้สถิติ
ในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีจำานวนมาก
ข้ึนทุก ๆ ปี สาเหตุเน่ืองมาจากผู้ขับข่ีส่วน
ใหญ่ไม่มีใบอนุญาตขับรถ ทำาให้ขาดความ
รู้ ความเข้าใจในการขับข่ีรถอย่างถูกต้อง
ปลอดภัยและไม่เคารพกฎจราจร รวมถึง
ขาดจิตสำานึกความปลอดภัยในการสวม
หมวกนิรภัยท่ีได้มาตรฐานท้ังผู้ขับข่ีและ
ผู้ซ้อนท้าย การรณรงค์ การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุร่วมกับภาค
รัฐ ได้ตระหนักถึงปัญหาความสูญเสียและ
ความรุนแรงในเร่ืองน้ีมาโดยตลอด ด้วย
เหตุน้ีจึงจัดให้มีโครงการรณรงค์ “อบรม
เสริมความรู ้ ความเข้าใจในการขับขี่
ปลอดภัย ก่อนขอรับใบอนุญาตขับรถ” 
ข้ึน 
 ดังน้ันทางผู้จัดโครงการจึงมุ่ง
หวังที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องในการให้ความรู้ในการ
ขับขี่ รถจักรยานยนต์/รถยนต์อย่าง
ถูกต้องปลอดภัย รวมถึงให้ผู้ขับขี่รู ้
และเข้าใจพระราชบัญญัติจราจรทาง
บกตลอดจนกฎหมายจราจร และการ
ประพฤติปฏิบัติให้เคารพกฎจราจรอย่าง
เคร่งครัด พร้อมกับปลูกฝังและรณรงค์
ให้ผู้ขับขี่ทั้งนักเรียน นักศึกษา บุคลากร 
และประชาชนทั่วไปเกิดจิตสำานึกด้าน
ความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยท่ี
ได้มาตรฐาน การมีใบอนุญาตขับขี่อย่าง
ถูกต้อง

ประจำ�ปี 61
การอบรมสำาหรับผู้ขอรับใบอนุญาต
ขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถหลักการและเหตุผล
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4 ครั้ง

แผน

ผล
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200 คน

576 คน
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 เทคโนธาน ี มหาว ิทยาล ัย
เทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดอบรมหลักสูตร
เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร
ในการทำางานให้มีประสิทธิภาพ โดยได้
จัดอบรมให้กับบริษัท ศิริวิทย์-สแตนเลย์ 
จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำาในการผลิตอุ
ปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ในรถยนต์ สำาหรับ
หัวข้อในการอบรมมีทั้งหมด 6 หัวข้อ 
ได้แก่ 1. การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและ
ผลกระทบ Failure Mode and Effects 
Analysis :FMEA 2. การวางแผน
คุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advance 
Product Quality Planning : APQP 
3. การอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต Produc-
tion Part Approval Process : PPAP 
4. การวิเคราะห์ระบบการวัด Measure-
ment System Analysis : MSA 5. การ
ควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคด้าน
สถิติและการวิเคราะห์ขีดความสามารถ
ของกระบวนการ Statistical Process 
Control (SPC) and Process Capa-
bility Study (PCS) 6. การแก้ปัญหา
คุณภาพโดยใช้ระบบ 8D และ Why-
Why Analysis 8D Report and Why-
Why Analysis Technique  โดยใน
แต่ละหัวข้อการอบรมนั้นผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถนำาไปวางแผน ประยุกต์ใช้ในการ
ทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
องค์กรสามารถนำาไปขอระบบมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานได้ ในการอบรม
แต่ละหัวข้อมีพนักงานของบริษัทเข้า
ร่วมกว่า 30 คน มีความพึงพอใจ 4.50 
คะแนน 

 เทคโนธานี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 6 จัดกิจกรรม เปิด
ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Indus-
try Transformation Center : ITC 
4.0” โดยทาง สำานักงานบริการวิชาการ
และโครงการพิเศษ ได้รับมอบหมาย
ให้ดำาเนินการจัดการฝึกอบรมจำานวน 
2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร “การ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว” ในวันที่ 12 
กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 
น. และหลักสูตร “การขออนุญาตผลิต
อาหาร และการขอรับเลขสารบบอาหาร 
(เลข อย.)” ในวันที่ 13 กันยายน 2561 
เวลา 09.00 - 16.00 น. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและ
กระตุ้นให้ SMEs และวิสาหกิจชุมชนเกิด
การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วย
การพัฒนาศักยภาพในด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และการสร้างมูลค่า โดย
มีศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 
Transformation Center : ITC 4.0” 
และกลไกเครือข่ายประชารัฐเป็นเครื่อง
มือในการยกระดับความสามารถทาง
ธุรกิจและขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 โดย
จัดกิจกรรม ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 6 อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โดยทั้ง 
2 หลักสูตรมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 150 คน 
คะแนนความพึงพอใจ 4.20 คะแนน
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อบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำางาน

 เ ท ค โ น ธ า นี ไ ด้ เ ปิ ด อ บ ร ม
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
การทำางาน ระดับหัวหน้างาน ให้กับ
เจ้าหน้า ท่ี เจ้ าหน้าที่ ความปลอดภัย
ในการทำางาน ระดับหัวหน้างานของ
บริษัทต่างๆ เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยว
กับความปลอดภัยในการทำางานและ
บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน กฎหมาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำางาน การค้นหาและ
ป้องกันอันตรายจากการทำางาน โดยการ
จัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว ในปี 2561 มี
การจัดอบรมทั้งหมด 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
อบรมทั้งสิ้น 112 คน ความพึงพอใจรวม
ทั้งสิ้น 4.42 คะแนน 

 เ ท ค โ น ธ า นี ไ ด้ เ ปิ ด อ บ ร ม
หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำางาน ให้กับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการ
ความปลอดภัยของบริษัทต่างๆ เพื่อให้
เกิดกลไกความร่วมมือระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้างในการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยฯ โดยกฎกระทรวงดังกล่าว
ได้กำาหนดวิธีการในการได้มาซึ่งคณะ
กรรมการความปลอดภัยฯบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ และ
หน้าที่ของนายจ้างที่มีต่อคณะกรรมการ
ความปลอดภัยฯโดยการจัดอบรม
หลักสูตรดังกล่าว ในปี 2561 มีการจัด
อบรมทั้งหมด 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม
ทั้งสิ้น 60 คน ความพึงพอใจรวมทั้งสิ้น 
4.48 คะแนน 

 เทคโนธาน ี  ร ่ วมก ับบร ิษ ัท 
ซันเม็ททัล จำากัด จัดอบรมหลักสูตร 
“ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch man” ให้กับ
พนักงานของบริษัท ซันเม็ททัล จำากัด 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติ
ของอัคคีภัย พร้อมทั้งเพิ่มระดับความรู้ 
ความสามารถ และความเข้าใจอันดี ใน
การทำางานอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
ป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดข้ึน
ใ น ข ณ ะ ท ำ า ง า น ไ ด ้  โ ด ย จ ั ด อ บ ร ม
วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 
- 16.00 น. ณ บริษัท ซันเม็ททัล จำากัด 
ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
ในการจัดอบรมมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน 
ความพึงพอใจ 4.30 คะแนน

หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยใน
การทำางาน ระดับหัวหน้างาน

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำางาน

หลักสูตร “ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch 
man”
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 การจั ดการอบรมหลั กสู ตร 
“การจัดทำาระบบบริหารงานคุณภาพ
และการตีความ ISO9001:2015” 
เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครง
งานท่ีบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ผนวกกับ
แนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดย
ผู้ร่วมอบรมจะได้ทำากิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะด้านข้อ
กำาหนดมาตราฐาน และสามารถนำาความ
รู้มาออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวันได้และเชื่อม
โยงไปกับประสบการณ์ในห้องเรียนชีวิต
ประจำาวันได้  โดยในปี 2561 มีผู้เข้าร่วม
สอบประมาณ 23 คน

อบรม หลักสูตร “การจัดทำาระบบบริหารงานคุณภาพ
และการตีความ ISO9001:2015”

การให้บริการวิชาการสู่ชุมชน
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 มาตราฐาน ISO 14001:2015 
เป็นมาตรฐานสากลสำาหรับ “ระบบการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร” 
เพื่อเพิ่มสมรรถนะสิ่งแวดล้อมภายใน
องค์กร และเพ่ือความย่ังยืนด้านส่ิงแวดล้อม
โดยมาตราฐานฉบับปรับปรุงใหม่ มีการ
สะท้อนความเปล่ียนแปลงหลายประการ
ในเรื่องของเทคโนโลยีและสิ่งท่ีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียคาดหวังจากองค์กร นอกจากน้ี ยัง
มีเร่ืองของความได้เปรียบในการแข่งขัน
ซึ่ง ISO 14001 เป็นสิ่งที่ทำาให้องค์กร
สามารถแยกแยะตนเองได้ว่ามีความแตก
ต่างจากคู่แข่งอย่างไร และในหลายกรณี 
ยังมีความได้เปรียบทางการเงินและช่วย
ให้องค์กรตระหนักถึงประสิทธิภาพและ
การปรับปรุงสมรรถนะอีกด้วย โดยในปี 
2561 มีผู้เข้าร่วมสอบประมาณ 42 คน

อบรม หลักสูตร “การจัดทำาระบบบริหารงานคุณภาพ
และการตีความ ISO9001:2015”

การให้บริการวิชาการสู่ชุมชน
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หลักสูตรอบรมด้านการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการ

 เทคโนธาน ี มหาว ิทยาล ัย
เทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สำานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ดำาเนิน
การโครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรในภูมิภาค OPOIA 4.0 ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจำาปี พ.ศ. 2561 ตามนโยบาย
กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้าง
ขีดความสามารถนการแข่งขันให้กับ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรในส่วนภูมิภาค ที่เข้าร่วม
โครงการให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนการผลิตได้อย่างยั่งยืน 
รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถทางการ
แข่งขันในภาคอุตสาหกรรมด้วยการ
ประยุกต์เทคโนโลยีนวัตกรรมสนับสนุน
การทำางานในสถานประกอบการ เพื่อ
พัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการ
จัดการสถานประกอบการ โดยมีสถาน
ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกจำานวน 3 
สถานประกอบการ ได้แก่ สหกรณ์โคนม
ปากช่อง จำากัด อำาเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา, บร ิษ ัท สยามปิ ่นนาค
เคอรี่พัฟ จำากัด อำาเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา, บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารสุนี
จำากัด อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูป

การเกษตรในภูมิภาค OPOIA 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประจำาปี พ.ศ. 2561
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หลักสูตรอบรมด้านอาหาร 
( ความร่วมมือกับสถาบันอาหาร ) 

 โครงการการพัฒนาผู้ประกอบ
การด้านอาหารเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเป็นเมืองนวัตกรรมอาหารภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ North eastern Food 
Innopolis มีการจัดอบรมในหลักสูตร 
1. หลักสูตร การออกแบบและการวาง
ผังโรงงาน และ 2. หลักสูตร วิธีทำาความ
สะอาดและสารทำาความสะอาดใน
โรงงานอาหาร ให้กับผู้ที่มีความสนใจ ไม่
ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการด้านอาหาร
และอาหารแปรรูป นักวิชาการ และ 
นักศึกษา ซึ่งมีกำาหนดจัดอบรมระหว่าง
วันที่ 16 -17  มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 
214 อาคารสุรพัฒน์ 1 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ผู้เข้าร่วม 20 คน 
คะแนนประเมินความพึงพอใจ 4.33   
คิดเป็น 88%

 โครงการการพัฒนาผู้ประกอบ
การด้านอาหารเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเป็นเมืองนวัตกรรมอาหารภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ North eastern Food 
Innopolis มีการจัดอบรมในหลักสูตร 1. 
หลักสูตร ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Food Label-
ing) และ 2. หลักสูตร การขออนุญาต
ผลิตอาหารและวิธีการขอขึ้นตำ า รับ
อาหาร ให้ก ับผ ู ้ท ี ่ม ีความสนใจ กลุ ่ม
ผู้ประกอบการด้านอาหารและอาหาร
แปรรูป นักวิชาการ และ นักศึกษา ซึ่ง
มีกำาหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 16 -17 
กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 214 อาคาร
สุรพัฒน์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้เข้าร่วม 35 คน คะแนนประเมินความ
พึงพอใจ  4.59 คิดเป็น 92% 

 โครงการการพัฒนาผู้ประกอบ
การด้านอาหารเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเป็นเมืองนวัตกรรมอาหารภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ North eastern Food 
Innopolis มีการจัดอบรมในหลักสูตร 
การจัดการสุขลักษณะ (GMP) ในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร ให้กับผู้ท่ีมีความสนใจ
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการด้านอาหาร
และอาหารแปรรูป นักวิชาการ และ นักศึกษา
ซ่ึงมีกำาหนดจัดอบรมระหว่างวันท่ี 28 - 29 
มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 214 อาคาร
สุรพัฒน์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้เข้าร่วม 31 คน คะแนนประเมินความ
พึงพอใจ 4.42  คิดเป็น 88%
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 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เป็นหน่วยงานท่ีจัดต้ังข้ึน
โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสถาบัน
การศึกษาของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นหน่วยงานกลาง ในการประสานให้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่ประชาชนต้องการ  ได้เข้า
ร่วมโครงการและได้ทำาบันทึกความ
ร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในการร่วมกันประสานและ
ดำาเนินงานภายใต้ “คลินิกเทคโนโลยี” 
ในปี พ.ศ. 2547 และได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในการดำาเนินโครงการ
ประจำาปีงบประมาณ 2562 ทั้งสิ้น 2 
โครงการ โดยมีผลการดำาเนินงานดังต่อ
ไปนี้

1.โครงการบริการให้คำาปรึกษาและ
บริการข้อมูล 
 โดยมีจำานวนผู้รับคำาปรึกษาทาง
เทคโนโลยี  จำานวน 147  ราย คะแนน
ความพึงพอใจรวมเท่ากับ 85.75 จำานวน
ผู้รับบริการข้อมูลทุกช่องทาง จำานวน 
2,575 ราย  โดยทางคลินิกได้เข้าร่วมจัด
งานต่างๆ ที่กระทรวงวิทย์ฯ จัดขึ้น เช่น 
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำาภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
งาน Thai Tech EXPO 2018 เป็นต้น

2.โครงการหมู่บ้านพริกปลอดสารพิษ 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์
ห้วยแถลงโมเดล
 โครงการหมู่บ้านพริกปลอดสาร
พิษ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์
ห้วยแถลงโมเดล เป็นหนึ่งในโครงการ
หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยเป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นการดำาเนิน
การในปีที่ 1 โดยมีกิจกรรมที่ดำาเนินการ
เช่น สำารวจ รวบรวม และจัดทำาฐาน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพริกปลอด
สารพิษ ของกลุ่มเกษตรกรภายในกลุ่ม 
เก็บตัวอย่างดินในแปลงเกษตรกรไปตรวจ
วิเคราะห์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
และจัดทำาแปลงสาธิต เป็นต้น โดยมี
สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 40 ราย 

โครงการคลินิกเทคโนโลยีประจำาปี 2561

การให้บริการวิชาการสู่ชุมชน
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 1. กิจกรรมอบรม “การใช้
เทคโนโลย ีระบบการให ้น ้ ำ าและป ุ ๋ย
ในแปลงมันสำาปะหลังแบบแม่นยำา” 
18 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมสตาร์เวล 
บาหลี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 2. ประชุม Smart farm 22 
พฤศจิกายน 2560 ณ บริษัท บุรีรัมย์
วิจัยและพัฒนาอ้อย จำากัด อ.คูเมือง 
จ.บุรีรัมย์
 3. ประชุมการจัดอบรม Smart 
farm ในงานเกษตรสุรนารี 5 มกราคม 
2561 ณ สำานักงานเกษตรจังหวัด อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา
 4. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“เทคโนโลยีการใช้ระบบน้ำาหยดอัจฉริยะ
(Smart drip irrigation system)”    
11 -13 มกราคม 2561 ณ ห้องสุรนารี
อาคารสุรสัมนาคาร และ ฟาร์ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง           
จ.นครราชสีมา
 5. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
และศึกษาดูงาน เรื่อง “เทคโนโลยีการ
ใช้ระบบน้ำาหยดอัจฉริยะ” 19 มกราคม 
2561 ณ ห้องประชุม 310 อาคารสุรพัฒน์ 1
เทคโนธานี และศึกษาดูงาน ณ แปลง
สาธิตฟาร์มมหาวิทยาลัย
 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี Smart farming

 6. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
และศึกษาดูงาน เรื่อง “เทคโนโลยีการ
ใช้ระบบน้ำาหยดอัจฉริยะ” 26 มกราคม 
2561 ณ ห้องประชุม 310 อาคารสุร
พัฒน์ 1 เทคโนธานี และศึกษาดูงาน 
ณ แปลงสาธิตฟาร์มมหาวิทยาลัย
 7. กิจกรรมศึกษาดูงานระบบน้ำา
หยดอัฉริยะให้กับ สวทช.และคณะจาก
ประเทศอิสราเอล 23 มกราคม 2561 
ณ. แปลงสาธิตระบบน้ำาหยดอัฉริยะและ
ฟาร์มเกษตรกร อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 8. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและศึกษา
ดูงานเรื่องเทคโนโลยีการใช้ระบบน้ำา
หยดอัจฉริยะ 27 มกราคม 2561 ณ 
แปลงสาธิตการปลูกมันสำาปะหลัง ฟาร์ม
มหาวิทยาลัย
 9. จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
และศึกษาดูงาน เรื่อง “เทคโนโลยีการ
ใช้ระบบน้ำาหยดอัจฉริยะ” 9 กุมภาพันธ์ 
2561 ณ ห้องประชุมสุรนาร ี อาคาร
สุรสัมมนาคาร และศึกษาดูงาน ณ แปลง
สาธิตฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 10. จัดแสดงนิทรรศการด้าน
เทคโนโลยีด้านการเกษตร การถ่ายทอด
เทคโนโลยี smart farm 14-16 กุมภาพันธ์ 
2561 ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัย 
 

 11. อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
“การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปลูกมัน
สำาปะหลัง” 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมพนมรุ้งปรี อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
 12. อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
“การเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูก
มันสำาปะหลัง” ณ แปลงทดสอบมัน
สำาปะหลังแปลงใหญ่ห ัวขบวน 4.0 
ม.9 ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.กำาแพงเพชร
 13. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
และศึกษาดูงานเรื่อง “เทคโนโลยีการ
ใช้ระบบน้ำาหยดอัจฉริยะในแปลงมัน
สำาปะหลัง” 19 มีนาคม 2561 ณ ห้อง
ประชุม 214 อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี
และศึกษาดูงาน ณ แปลงสาธิตฟาร์ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 14. จัดนิทรรศการในวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 
(Field Day) 23-24 พฤษภาคม 2561
ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร เ ก ษ ต ร
นครราชสีมา
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 ในการเพาะปลูกพืชนั ้น น้ ำา
ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำาคัญ ในพื้นที่
เพาะปลูกที่มีน้ำาอุดมสมบูรณ์ผลผลิตที่
ได้ก็จะดีตามไปด้วย เกษตรกรส่วนใหญ่
ในประเทศไทยทำาการเพาะปลูกพืชโดย
อาศัยน้ำาฝนเป็นหลัก ซึ่งมีปริมาณที่ไม่
แน่นอน และในสภาวะการที่โลกกำาลัง
เผชิญกับวิกฤติการณ์โลกร้อนที่ทวีความ
รุนแรงขึ้น ส่งผลให้สภาพอากาศของโลก
รวมทั้งประเทศไทยแปรปรวน เกิดภาวะ
ฝนทิ้งช่วงและแห้งแล้ง ซึ่งทำาให้พืชผล
ทางการเกษตรเสียหาย ดังนั้นการเพาะ
ปลูกในปัจจุบันจะพึ่งพาน้ำาฝนเพียงอย่าง
เดียวไม่ได้ การจัดหาน้ำาเพื่อใช้ในการ
เพาะปลูกและการให้น้ำาแก่พืชจึงเป็น
เรื่องที่สำาคัญ เพื่อเป็นหลักประกันว่าพืช
จะได้รับน้ำาอย่างเพียงพอตลอดฤดูกาล
เพาะปลูก ในการชลประทานหรือการ
ให้น้ำาแก่พืชเพื่อให้พืชเจริญเติบโตและ
ให้ผลผลิตสูงนั้น มักจะประสบกับปัญหา
ซึ่งเป็นหัวใจของการชลประทานอยู่เสมอ
คือ เมื่อไรจึงควรให้น้ำา แก่พืช และให้
เป็นปริมาณมากน้อยเท่าใด อีกทั้งระบบ
ชลประทานรูปแบบใดท่ีเหมาะสมกับพืช
ชนิดนั้นๆ

 โครงการอบรมหลักสูตร “การ
จัดการระบบน้ำาเพ่ือเพิ่มผลผลิตทางการ
เกษตร” นี้จึงมุ่งหวังที่จะช่วยเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในระบบ
ชลประทานหรือการให้น้ำาแก่พืช เพื่อให้
เกษตรกรหรือผู้ที่ใช้งานสามารถตัดสิน
ใจเลือกใช้ระบบชลประทานการให้น้ำาที่
ถูกต้องเหมาะสมกับชนิดของพืช ชนิด
ของดิน และเงินทุนที่มีอยู่ โดยให้เกิด
ประสิทธิภาพในการให้น้ำามากที่สุด โดย
ในปีงบประมาณ 2561 มีการจัดอบรม
หลักสุตรดังกล่าว จำานวน 4 รุ่น มีผู้เข้า
ร่วมอบรมทั้งสิ้น 110 คน คะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ 4.40

โครงการอบรม“การจัดการระบบนำา้เพื่อการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร”

การให้บริการวิชาการสู่ชุมชน
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 มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การแปรรูปอาหารเพื่อเพิ่ม
มูลค่า” เป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชน
หรือผู้ประกอบอาหารทางด้านอาหาร
ให้มีความรู้ความเข้าใจเฉพาะเรื่องด้าน
อาหาร เช่น อาหารปลอดภัย การผลิต
และการแปรรูป มาตรฐานอาหาร การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้อย่างมืออาชีพ โดย
มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนหรือผู้ประกอบอาหารทางด้าน
อาหารให้มีความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง
และนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน 
และ/หรือประกอบเป็นอาชีพได้ เพื่อเพิ่ม
ความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการขนาด
ย่อมให้อยู่รอด หรือมีรายได้เสริม เพื่อ
เพิ่มมูลผลผลิตทางการเกษตร โดยมี
หลักสูตรที่กำาหนดจัดจำานวน 3 หลักสูตร 
ได้แก่ 

 1. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“การแปรรูปมันสำาปะหลัง เพื่ อ เพิ่ม
มูลค่า”  วันที่ 11 มกราคม 2561 มมมี
จำานวนผู้เข้าอบรม 45 ราย คะแนนความ
พึงพอใจ 4.50
 2. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“การแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า”  วันที่ 
13 มกราคม 2561 จำานวนผู้เข้าอบรม 
45 ราย คะแนนความพึงพอใจ 4.20
 3. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“การแปรรูปพริกเพื่อเพิ่มมูลค่า”  วันที่ 
14 มกราคม 2561 จำานวนผู้เข้าอบรม 
50 ราย คะแนนความพึงพอใจ 4.25

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรอย่าง
มืออาชีพ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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 1. ลงพื้นที่ให้คำาปรึกษา “การ
เพาะเลี้ยงปลานิล”  12 ตุลาคม 2560 
ณ วิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงปลาลำาทะเมนชัย
อ.ลำาทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
 2. กิจกรรมประชุม “เรื่องการ
จัดการศัตร ูม ันส ำาปะหลัง” ปี 2561
6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 214 
อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี
 3. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“การปลูกเมล่อนมืออาชีพ” รุ ่นที ่ 13 
วันที่ 13-14 มกราคม พ.ศ. 2561  ณ ห้อง
ประชุมช้ัน 2 ห้อง 214 อาคารสุรพัฒน์ 1 
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 4. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“การปลูกเมล่อนมืออาชีพ” รุ ่นที ่ 14 
วันที ่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 ห้อง 306 อาคาร
สุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูป
สินค้าภาคการเกษตร

 5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (hydroponic)”
9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 310 
อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  
 6. อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทำาอาหารปลาและการแปรรูปปลา
20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ท่ีทำาการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพประมง
ลำาทะเมนชัย ต.ขุย อ.ลำาทะเมนชัย 
จ.นครราชสีมา
 7. ลงพื้นที่ให้คำาปรึกษา “การ
เพาะเลี้ยงปลานิล”12 ตุลาคม 2560 ณ 
วิสหสหิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาลำาทะเมนชัย    
อ.ลำาทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
 8. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
ผลิตคราฟเบียร์ ทำาอย่างไรให้ CRAFT” 
30-31 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 210
อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และ โรงเบียร์ Hop 
Beer House Korat
 

 9. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เร่ือง “หมู่บ้านการผลิตพริกปลอดสารพิษ”
9 เมษายน 2661 ณ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ห้วยแถลง
โมเดล ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง 
จ.นครราชสีมา
 10. จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
เรื่อง “ศักยภาพ ไผ่” 16 เมษายน 2661
ณ โรง เร ี ยน-ป ่ า - ไผ่ (สวนล ุ ง โชค) 
ต.วังน้ำาเขียว อ.วังน้ำาเขียว จ.นครราชสีมา
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการบูรณาการ
งานวิจัย และส่งเสริมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู ่ชุมชน ที ่ถือเป็นภารกิจ
หลักด้านการบริการวิชาการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน และท้องถิ่น โดยชาวบ้าน หรือ
เกษตรกรสามารถนำาไปปฏิบัติ แก้ไข
ปัญหาเบื ้องต้น รวมถึง สามารถนำา
ไปสร้างรายได้ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ ้น อีกทั้งเป็นการดำาเนินกิจกรรม
ตามยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งเป็นที่ พ่ึงของชุมชน 
และเป ็นสถาบ ันท ี ่อย ู ่ค ู ่ เค ียงส ังคม 
โดยมีเทคโนธานี เป็นหน่วยงานหลักในการ
ดำาเนินงาน เพื่อให้การดำาเนินกิจกรรม
โครงการเข้าถึงผู้ที่สนใจได้ตรงเป้าหมาย 
และตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ทำาหน้าที่ประสานความร่วมมือ จัดทำา
โครงการ ร่วมกับคณาจารย์ นักวิจัย กับ
หน่วยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัย และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ในการนำางาน
วิจัยที่ประสบความสำาเร็จ ลงถ่ายทอด
เทคโนโลยี ให้คำาแนะนำา ให้คำาปรึกษา 
และลงพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหาแก่ชุมชน 
ผ่านกิจกรรมอบรมสัมมนา การศึกษา
ดูงาน การลงพื้นที่จริงของผู้เชี่ยวชาญ 
คณาจารย์ การประชาสัมพันธ์โครงการ
ผ่านการจัดนิทรรศการ การจัดประชุม
ระหว่างอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมเขตพื้นที่นครชัยบุ
รินทร์ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ
สุรินทร์) รวมถึงในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดใกล้เคียง
โดยกิจกรรมในปี 2561 ได้ดำาเนินการไป
จำานวนทั้งสิ้น 16 ครั้ง จำานวนผู้เข้าร่วม
รวมทั้งสิ้น 1,026 คน คะแนนความพึง
พอใจ 4.28 

โครงการส่งเสริมการเลี้ยง การแปรรูป และการพัฒนา
อาชีพด้านปศุสัตว์ ประจำาปีงบประมาณ 2561
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ได้ดำ า เนินโครงการตามแผนปฏิ บัติ
ราชการประจำาปีของจังหวัดนครราชสีมา 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้
รับงบประมาณจากจังหวัดนครราชสีมา 
เพื่อนำามาดำาเนินโครงการด้านการพัฒนา
พันธุ์โคเนื้อโคราชวากิวและส่งเสริมให้
เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาหันมา
เลี้ยงโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว พร้อมกับ
สนับสนุนให้มีการจัดต้ังสหกรณ์โคเนื้อ
พันธุ์โคราชวากิวขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิก
รวมกัน 960 ราย เลี้ยงโคแม่พันธุ์พื้น
ฐานรวมกันมากกว่า 10,000 ตัว โคแม่
พันธุ์พ้ืนฐานเหล่านี้ได้รับการผสมเทียม
ด้วยน้ำาเชื้อโควากิวพันธ์แท้โดยสำานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และให้ลูก
มาระยะหนึ่งแล้ว เนื่องจากเกษตรกร
ยังขาดองค์ความรู้ในเร่ืองการจัดการแม่พันธ์ุ
การเลี้ยงและการจัดการอาหารโคใน
ระยะต่าง ๆ โดยเฉพาะระยะขุน ทำาให้
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่กล้าท่ีจะขุนโค

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีของจังหวัด
นครราชสีมา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จนกระท่ังมีน้ำาหนักตัวมาตรฐานการ
ชำาแหละเพื่อผลิตเนื้อโคพันธุ์โคราชวากิว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย
เทคโนธานีได้จัดทำาโครงการอบรมการ
จัดการแม่พันธุ์พื้นฐานและการจัดการ
อาหารโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิวเพื่อให้
ความรู้ในมาแล้วระดับหนึ่ง  เพื่อเป็นการ
ต่อยอด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารี
จึงได้จัดทำาโครงการอบรมและสาธิตการ
จัดการอาหารโคเนื ้อพันธุ ์โคราชวากิว
แบบผสมครบส่วน  (ที เอ็ม อาร์)  เพื่อ
เพ ิ ่มพ ูนองค ์ความร ู ้ โดยเฉพาะด ้าน
การขุนโคพันธุ์โคราชวากิว  เพื่อให้ได้
มาตรฐานเข้าชำาแหละ ให้กับเกษตรกร
ผู ้เลี ้ยงโคเนื ้อพันธุ ์โคราชวากิว เพื ่อ
การสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดย
กิจกรรมในปี 2561 ได้ดำาเนินการไป
จำานวนทั้งสิ้น 6 รุ่น จำานวนผู้เข้าร่วมรวม
ทั้งสิ้น 303 คน คะแนนความพึงพอใจ 
4.56
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 เทคโนธานีได้จัดทำาโครงการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำาปี 2561 มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาในการสร้างผลงานและนวัตกรรมใหม่ๆ มาเพื่อ
ให้เกิดการใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม สนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีจำานวน 15 ผลงาน ดังนี้

 เป็นการนำา Big Data งานวิจัย
และพัฒนาการปลูกและดูแลรักษาเม
ล่อนมาใช้ประโยชน์ โดยสร้างเป็นแอพ
พลิเคชั่นแบบ Android บน Smart 
Phone เชิงปฎิบัติการ ที่อำานวยความ
สะดวก และตอบโจทย์เฉพาะแก่ผู้ปลูก
เมล่อนอย่างแท้จริง  

 สามารถนำาพลังงานท่ีสูญเสียไป
โดยเปล่าประโยชน์ในชีว ิตประจำาวัน 
เช่นการเดินของฝูงชนในห้างสรรพพสินค้า 
สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น ร่วมกับแสงแดด
ที่เป็นพลังงานสะอาดไม่มีวันหมดสิ้น 
นำาพลังงานท่ีผลิตได้กลับมาสะสมเพ่ือใช้
เป็นพลังงานไฟฟ้า ซ่ึงจัดเป็นแนวทางของ
พลังงานทางเลือกในอนาคตอย่างหน่ึง

แอพพลิเคช่ันแบบ Android ของระบบ
ผู้เช่ียวชาญเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ

สำาหรับการปลูกแตงเทศเพ่ือการค้า
เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.อารักษ์ ธีรอำาพน 
สำานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

แผ่นพื้นอัจฉริยะผลิตพลังงานสีเขียว
สำาหรับประชาคมยุคดิจิทัล 

เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์ 

สำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

โครงการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำาปี 2561
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 เครื่องตรวจจับความช้ืนแบบ
ไร้สาย (สำาหรับป้องกันแผลกดทับ) ถูก
พัฒนาเพื่อทำาหน้าที่แจ้งเตือนแก่ผู้ดูแล
เม่ือผู้ป่วยมีการขับถ่าย ผ่าน Application
“Moisture Detector” ประสิทธิภาพ
ของเครื่องมีความแม่นยำาในการตรวจ
เช็คและการแจ้งเตือนได้หลายเครื ่อง
พร้อม ๆ กัน และจากการทดลองใช้งาน
พบ ว่ า ผู้ ดู แ ลมี ค ว ามพึ ง พอ ใจม าก 
เน่ืองจากอุปกรณ์ใช้งานง่าย มีน้ำาหนักเบา 
ปลอดภัยไม่มีอันตรายกับผู ้ป่วย และ
สามารถถอดล้างทำาความสะอาดได้

เครื่องต้นแบบตรวจจับความชื้นแบบ
ไร้สาย สำาหรับป้องกันแผลกดทับ

เจ้าของผลงาน : อาจารย์
บัณฑิตา นฤมาณเดชะ  

สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์

+

++

 สามารถส่งข้อมูลการฝึกการ
ส่งตัว ลักษณะการเดิน โดยการส่ง
ผ่านข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือ
คอมพิวเตอร์ ไปยังโรงพยาบาลหรือ 
แพทย์และนักกายภาพบำาบัด นอกจาก
น้ัน ยังสามารถส่งข้อมูล เตือนไปยั ง
โทรศัพท์มือถือของผู้อื่นในกรณีที่ผู้ใช้ 
Surasole หกล้มซึ่งเหมาะสมกับการ
ประยุกต์ใช้กับผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเพียง
ลำาพัง

SuraSole แผ่นพื้นรองเท้าอัจฉริยะ
สำาหรับผู้ป่วยข้อเข่า

เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุดเขตต์ พจน์ประไพ

สำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

+

++

 โดรนแนวคิดใหม่นี้ถูกออกแบบ
ให้มีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนใครและ
ไม่ทำาให้ประสิทธิภาพการทำางานของ
มอเตอร์ใบพัดลดน้อยลง อีกทั ้งยัง
สามารถเคลื่อนท่ีได้อัตโนมัติในการทำา
ภารกิจการถ่ายภาพ และส่งผ่านข้อมูล
ผ่าน mobile application

โดรนแนวคิดใหม่ใช้ในภารกิจถ่ายภาพ
เพื่อวิเคราะห์พืชผลใน Smart farm 

ด้วยระบบดิจิทัล 4.0 
บนรูปแบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

เจ้าของผลงาน : อาจารย์ 
ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

+

++

 เสามารถเคลื่อนที่ได้อัตโนมัติ
และตรวจจับขยะด้วยระบบ image 
processing และส่งผ่านข้อมูลผ่าน mobile 
application เม่ือขยะเต็มสามารถเคล่ือนท่ี
กลับมายังจุดเริ่มต้นเองได้

เรือเก็บขยะอัตโนมัติ
เจ้าของผลงาน : อาจารย์ 

ดร.โศรฎา แข็งการ
สำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

+

++
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 ร ะบบสารสน เทศสามารถ
ติดตามโลหิตระหว่างภาคบริการโลหิต
และข้ อมู ลการ ใช้ โลหิ ตภาย ใน โรง
พยาบาลเครือข่ายได้ ซึ่งนั่นทำาให้ภาค
บริการโลหิตสามารถจัดหาโลหิตเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวได้
อย่างเหมาะสม และยังเป็นการลดภาวะ
การขาดแคลนโลหิตภายในระบบ  ฟังก์ช่ัน
การติดตามดังกล่าวยังติดตามด้านระยะ
เวลาการหมดอายุของโลหิตในแต่ละโรง
พยาบาลได้ ทำาให้สามารถติดตามแนว
โน้มการหมดอายุของโลหิตที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต เพื่อทำาการเรียกคืนโลหิต
ที่ใกล้จะหมดอายุและส่งต่อให้กับโรง
พยาบาลเครือข่ายที่มีความต้องการการ
ใช้โลหิตอย่างเร่งด่วน ซึ่งจะทำาให้อัตรา
หมดอายุของโลหิตลดลงได้ในระบบ

การพัฒนาระบบสารสนเทศในการ
ติดตามโลหิตระหว่างภาคบริการโลหิต

แห่งชาติและโรงพยาบาลเครือข่าย
เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย
สำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 จุดเด่นคือสามารถทำางานแบบ
อัตโนมั ติร่ วมกับระบบจุดระเบิดใน
กระบวนการจุดระเบิด ซึ่งเป็นการไล่นก
ด้วยเทคนิคการจับภาพและประมาณผล
และสั่งการจุดระเบิดเพื่อทำาการไล่นก 
โดยใช้วงจรการประมวลผลของภาพและ
การจุดระเบิดในกระบวนการอิเล็กโทรลิซิส 
โดยมีระยะการตรวจจับไม่ต่ำากว่า 20 เมตร 
และระดับทำาการ 50 เมตร รอบตัว และ
ใช้วงจรไมโครคอนโทรเลอร์ (Microcon-
troller) และสามารถสั ่งจุดระเบิดบน
แอพพลิเคชั่นมือถือพร้อมทั้งรายงานผล 
สำาหรับการควบคุมการทำางานของระบบ 
ซึ่งเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ใน
การไล่นกที่ประหยัดพลังงานสามารถ
ทำางานได้ทั้งวัน ใช้งานได้ง่าย สะดวก 
และมีประสิทธิภาพ

การออกแบบสร้างเครื่องไล่นกด้วย
เทคนิคการจับภาพและสั่งการทำางาน
แบบอัตโนมัติร่วมกับระบบจุดระเบิด

ในกระบวนการอิเล็กโทรลิซิส
เจ้าของผลงาน : อาจารย์ 

ดร.สำาราญ สันทาลุนัย
สำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
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+ + ++ + +

นวัตกรรมการสร้างเครื่องกำาจัด
สาหร่ายและตะไคร่ในแหล่งน้ำาด้วย

คลื่นเสียงความถี่สูง
เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน์ 
สำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

+

 เคร่ืองกำาจัดสาหร่ายและตะไคร่
ในแหล่งน้ำา ด้วยคลื่นเสียงความถี่สู ง
สามารถเปิดใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
โดยไม่จำาเป็นต้องใช้ไฟฟ้าจากภายนอก 
ซึ่งเครื่องกำาจัดสาหร่ายและตะไคร่ใน
แหล่งน้ำาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงจะใช้
พลังจากแบตเตอร์ร่ี และจะทำาการรีชาร์จ
จากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงาน
สะอาดเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยเคร่ือง
กำาจัดสาหร่ายและตะไคร่ในแหล่งน้ำาด้วย
คลื่นเสียงความถ่ีสูงน้ีสามารถติดได้ใน
กลางแจ้ง ทนทานทุกสภาพอากาศ และ
สามารถควบคุมการทำางานของเครื่อง
กำาจัดสาหร่ายและตะไคร่ในแหล่งน้ำาด้วย
คลื่นเสียงความถี่สูงและรายงานผลของ
คุณภาพน้ำาผ่านแอปพลิเคชันโมบายได้
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 จุดเด่นของสิ่งประดิษฐ์  
 1. สามารถแสดงผลแรงกดได้ใน
บริเวณที่ต้องการ 
 2. มีรูปทรงและขนาดได้หลาก
หลายรูปแบบ 
 3. มีความยืดหยุ ่นและบาง  
 4 .  มีการแสดงผลผ่านทางรูปภาพ
ในลักษณะ heat map  

 จุดเด่นของ “โดรนหว่านเมล็ด
พันธุ์อัตโนมัติ” ในด้านการเกษตร คือ 
สามารถหว่านเมล็ดพันธุ์ ด้ วยความ
สม่ำาเสมอและรวดเร็วกว่าการใช้แรงงานคน
ประหยัดเมล็ดพันธ์ุ และประหยัดแรงงานคน
โดยใช้แรงงานคนเพียง 1 หรือ 2 คน
เท่านั้นในการหว่านในแต่ละครั้ง เหมาะ
กับการเพาะปลุกพืชที่ต้องการความ
แม่นยำามากและมีราคาของผลผลิตสูง 
เช่น ข้าวไรซ์เบอรี่ เป็นต้น

Smart Mattress
เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.วิภาวี หัตถกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

เครื่องหว่านข้าวโดยอัตโนมัติโดยใช้
อากาศยานไร้คนขับ

เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.รังสรรค์ ทองทา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

การให้บริการวิชาการสู่ชุมชน

 ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางและวิธี
การที่จะทำาการกำาจัดและป้องกันตะกรัน
ในท่อส่งน้ำาบาดาลด้วยคลื่นสนามแม่
เหล็กไฟฟ้า ที่ง่าย สะดวก ต้นทุนต่ำาและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 เครื่องผสมปุ๋ยสั่งตัดอัตโนมัติมี
จุดเด่นในเรื่องของวิธีการใช้งานซึ่งผู้ใช้
สามารถกำาหนดปริมาณบรรจุและเลือก
ข้อมูลจากชนิดพืชที่ต้องการได้มากกว่า 
20 ชนิด เพื่อให้เครื่องคำานวณหาปริมาณ
สัดส่วนปุ๋ยที่เหมาะสม ได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

นวัตกรรมการสร้างเครื่องกำาจัดตะกรัน
ในท่อส่งน้ำาบาดาล

เจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ 
ดร.ชาญชัย ทองโสภา

สำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

เครื่องผสมสูตรปุ๋ยสั่งตัดอัตโนมัติ
เจ้าของผลงาน : อาจารย์คธา วาทกิจ

สำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 เ ป็ น ร ะ บ บ ล ด อุ ณ ห ภู มิ ที่ มี
ประสิทธิภาพพอเพียงสำาหรับโรงเรือน
เพาะปลูก มีราคาไม่แพง ติดตั้งได้ง่าย 
ใช้งานง่าย มีค่าใช้จ่ายในการบำารุงรักษา
น้อย ประหยัดไฟฟ้าและน้ำาในการทำางาน

 โรงเรือนควบคุมสภาวะอากาศ
อัตโนมัติด้วยการพ่นหมอกแบบควมคุม

ด้วยสมการคำานวณแม่นยำา
เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.กระวี ตรีอำานรรค  
สำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

+

 นวัตกรรมนี้สามารถควบคุม
การให้น้ำาได้ง่ายและแม่นยำาตรงตาม
ความต้องการน้ำาของพืช ทำาให้ประหยัด
น้ำา พร้อมทั้งเพิ่มผลผลิต คุณภาพของ
ผลผลิตพืช และประหยัดแรงงาน 

ระบบการให้น้ำาอัจฉริยะสำาหรับพืช
เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ
สำานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

+

++
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มีการทำ าการ วิจัย เกี่ ยวกับ เรื่ องการ
บริหารจัดการขยะมากว่า 10 ปี โดยเล็ง
เห็นความสำาคัญของการใช้ประโยชน์
จากขยะนำามาเป็นพลังงาน จนสามารถ
ถ่ายทอดสู่ชุมชน และชุมชนสามารถนำา
องค์ความรู้ต่างๆ ไปปรับใช้ให้เหมาะสม
กับชุมชนของตนเองและครอบครัวได้ 
และในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี มีการจัดกิจกรรม
เพื ่อให้บริการต่างๆ ได้แก่ การจัด
นิทรรศการเรื่องการบริหารจัดการขยะ
ท่ีทางมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น 
รวมถึงร่วมจัดกับหน่วยงานเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอกจังหวัดนครราชสีมา 
กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
ศึกษาดูงาน ศูนย์บริหารจัดการขยะ
ชุมชนแบบครบวงจร แก่หน่วยงานต่างๆ 
เช่น สถาบันการศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนต่างๆ โดยมีผู้เข้ารับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและศึกษาดูงานกว่า 2,500 คน 

โครงการส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนัก
ในการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม
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 โครงการอบรมการจัดการขยะ
ให้เป็นศูนย์แบบครบวงจรและยั่งยืน
ในเชิงพาณิชย์ (ZERO SOLID WASTE 
MANAGEMENT for COMMERCIAL) 
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มี
วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะแบบ
ครบวงจรที่มีการทำาวิ จัยมามากกว่า 
10 ปี โดยเน้นการบริหารจัดการขยะ
ให้เหลือทิ้งน้อยที่สุดและสามารถนำาไป
บริหารจัดการให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
เช่น การทำาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ การทำาเชื้อ
เพลิงขยะ การทำาน้ำามันจากขยะเป็นต้น 
โดยกระบวนการที่ทำาให้เกิดผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ดังกล่าวนั้น ใช้เทคโนโลยีใน
กระบวนการผลิตแตกต่างกันไป โดยมี
ศูนย์บริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 
ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย และยังได้ขยาย
ผลไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาค
เอกชน และประชาชนทั่วไปได้ โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 ทางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี โดยเทคโนธานีร่วมกับ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล ได้
ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เหล่านี้ให้กับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 1,500 
ราย

โครงการอบรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์แบบ
ครบวงจรและยั่งยืนในเชิงพาณิชย์

(ZERO SOLID WASTE MANAGEMENT for COMMERCIAL)
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 จังหวัดนครราชสีมาได้ดำาเนิน
การสำารวจข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน 
(กชช. 2ค) ปี พ.ศ. 2560 ในพื้นที่จำานวน 
32 อำาเภอ รวม 3,666 หมู่บ้าน ผลจาก
การสำารวจข้อมูลฯ มีหมู ่บ้านเร่งรัด
พัฒนาอันดับ 3 (ก้าวหน้า) จำานวน  
2,226 หมู่บ้าน หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา
อันดับ 2 (ปานกลาง) จำานวน 1,407 
หมู่บ้าน หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 
(ล้าหลัง) จำานวน 33 หมู่บ้าน ซึ่งจังหวัด
มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา
อันดับ 1 (ล้าหลัง)  ใน 33 หมู่บ้าน ให้ผ่าน
เกณฑ์ชี้วัด 7 ด้าน 33 ตัวชี้วัด จึงได้ร่วม
กับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในจังหวัด จำานวน 11 แห่ง ดำาเนิน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน
ล้าหลังจังหวัดนครราชสีมาขึ้น เพื่อสร้าง
โอกาสให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองตามวิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านล้าหลัง

และยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน  โดยบูรณาการความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน  โดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีได้รับมอบหมายให้
ดำาเนินการพัฒนาท้ังส้ิน 2 อำาเภอ 5 หมู่บ้าน
 ได้แก่ อำาเภอลำาทะเมนชัย ประกอบด้วย 
บ้านหนองไผ่ บ้านหนองจานใต้ และบ้าน
หนองกุง และ อำาเภอโนนแดง ประกอบ
ด้วย บ้านตลาดโนนตาเถร และบ้านหน
องตาโล ซึ่งมีกิจกรรมที่ดำาเนินการได้แก่ 
การประชุมสำารวจความต้องการของ
แต่ละหมู่บ้าน และจัดกิจกรรมส่งเสริม
อาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน 
เช่น หลักสูตรการทำาน้ำายาเอนกประสงค์
สูตรน้ำาหมักชีวภาพ หลักสูตรการทำาปุ๋ย
หมักจากหญ้าเนเปียเพื่อเป็นอาหารสัตว์ 
เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือจากชาว
บ้านและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
เป็นอย่างดี
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 อุทยานการเรียนรู้สิรินธร เป็น
แหล่งเรียนรู ้ภายในมหาวิทยาลัย เกิด
ขึ้นหลังจากการจัดแสดงนิทรรศการใน
งานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลกปี 
2538 (World Tech’95) ยังคงเปิดให้
บริการตลอดมา ต่อมามีแหล่งเรียนรู้เพิ่ม
ขึ้นอย่างหลากหลายจากผลงานความ
สนใจของคณาจารย์กลุ่มต่าง ๆ รวบรวม
ไว้เป็นหนึ ่งเดียวภายใต้ชื ่อ “อุทยาน
การเร ียนร ู ้ส ิร ินธร” โดยได้ร ับพระ
มหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จ
เป็นองค์ประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2554 ซึ่งประกอบด้วย เมือง
จราจรจำาลองเป็นอาคารที่จัดแสดงความ
รู้เกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน 
สวนพฤกษศาสตร์เป็นอาคารที่จัดแสดง
ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ อุทยานผีเสื้อ
เฉลิมพระเกียรติเป็นอาคารที่จัดแสดง
ความรู้ เกี่ยวกับแมลงกับสิ่งแวดล้อม 
ห้องไทยศึกษานิทัศน์เป็นอาคารที่จัด
แสดงความรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน
อีสาน พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ
เป็นอาคารที่ จัดแสดงความรู้เก่ียวกับ
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลต้นแบบ อาคาร
กาญจนาภิเษกเป็นอาคารที่จัดแสดง
ความรู้เกี่ยวกับพระราชดำาริของในหลวง
รัชกาลที่ 9
 การศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอก
สถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียน การ
สอนที่สำาคัญมากอย่างหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทำาให้
ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษา
อย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน
อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นเพิ่มพูน
และส่งเสริมสมรรถภาพของผู้เรียนให้ดี
ยิ่งขึ้น 
 โดยในปีงบประมาณ 2561 มี
โรงเรียนและหน่วยงานเข้าชมแหล่งเรียน
รู้ทั้งสิ้น 102 หน่วยงาน ผู้เข้าชม 89,108 
คน ความพึงพอใจในการเข้าชม 4.77

เมืองจราจรจำาลอง

โครงการบริการแหล่งเรียนรู้

การให้บริการวิชาการสู่ชุมชน
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พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ

สวนพฤกษศาสตร์ มทส

การให้บริการวิชาการสู่ชุมชน 141
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อุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ

ห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน

อาคารกาญจนาภิเษก

การให้บริการวิชาการสู่ชุมชน142
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 เป็นโครงการท่ีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ร่วมสนองพระราชดำาริ
โดยดำาเนินโครงการตามแนวพระราชดำาริ
ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จะได้
ศึกษาวิจัยพืชพรรณและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การศึกษาทรัพยากร การ
สำารวจและเก็บบันทึกวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาของประเทศไทย เพื่อสร้าง
ฐานองค์ความรู้ทางวิทยาการ และนำา
องค์ความรู้ เทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัยไปพัฒนาทรัพยากรใน
พื้นที่ให้เกิดมูลค่า ส่งเสริมให้เกิดการนำา
ภูมิปัญญาชาวบ้านมาสร้างผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมและต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
เชิงอุตสาหกรรม หรือสร้างประโยชน์
ในวงกว้าง เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
และสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนและ
ประเทศในที่สุด
 โดยในปีงบประมาณ 2561 มี
กิจกรรมจำานวนทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ผู้ร่วม
กิจกรรม 91 คน ความพึงพอใจ 4.76

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

การให้บริการวิชาการสู่ชุมชน
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 หน่วยบริการค่ายวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรม เป็นหน่วยงานที่จัดตั้ง
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้บริการงานค่าย
แก่เยาวชนโดยเน้นการจัดกิจกรรมท่ี
ช่วยเสริมสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้
หลายด้านได้แก่ 

 1. ด้านวิทยาศาสตร์ 
 เน้นกระบวนการการสังเกต 
การตั้งสมมติฐาน การทดลอง การ
วิเคราะห์ผลการทดลอง และการสรุปผล 
ซึ่งเป็นทักษะที่สำาคัญทางวิทยาศาสตร์ 

 2. ด้านคณิตศาสตร์ 
 เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และการแก้โจทย์ปัญหา 

 3.  ด้านภาษา 
 เน้นทักษะทางภาษาอังกฤษ 
ผ่านกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เกมส์ที่ต้องใช้
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น  

 นอกเหนือจากการจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษา แล้ว
หน่วยบริการค่ายวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรม ยังได้จัดกิจกรรมที่บูรณาการ
ความรู ้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  เทคโนโลยี 
และคณิตศาสตร์ เข้าด้วยกัน โดยเน้น
การนำาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง 
หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ กิจกรรม STEM 
อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างการ
เรียนรู้บูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ภายใน
มหาวิทยาลัย ได้แก่ นิทรรศการพระราช
กรณียกิจด้านการเกษตรของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อุทยานผีเสื้อ
เฉลิมพระเกียรติ เมืองจราจรจำาลอง ห้อง
ไทยศึกษานิทัศน์ เป็นต้น นอกเหนือ
จากนั้นยังมีหน่วยงานภายนอกทั้งที่ตั้ง
อยู่ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก

ค่ายวิชาการ

การให้บริการวิชาการสู่ชุมชน

มหาวิทยาลัย ให้บริการแหล่งเรียนรู้ให้
กับหน่วยบริการค่ายวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรม ได้แก่ สถาบันวิจัยแสงซินโคร
ตรอน (องค์การมหาชนจำากัด) หอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
นครราชสีมา พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน 
และสวนสัตว์นครราชสีมา 
 ด้วยความสามารถในการจัด
กิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษา
ต่างประเทศแก่นักเรียน ทำาให้โรงเรียน
ต่างๆ เล็งเห็นถึงสิ่งที่นักเรียนในโรงเรียน
ได้รับ จึงมอบหมายให้หน่วยบริการค่าย
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เทคโนธานี 
เป็นผู้จัดกิจกรรม โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 มีโรงเรียนทั้งสิ้น 58 โรงเรียน 
และ 2 หน ่วยงานเข ้าจ ัดก ิจกรรม 
โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น กว่า 
12,000 คน นอกจากนี ้ยังมีกิจกรรม
ที่หน่วยบริการค่ายวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรม ร่วมกับสำานักวิชาวิทยาศาสตร์ 
จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าร่วม
โครงการโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 ประจำา
ปีการศึกษา 2561 จำานวนกว่า 6,000 คน  
จากผลงานท่ีผ่านมานั้นเป็นการแสดงให้
เห็นถึงความไว้วางใจจากโรงเรียน และ
หน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี
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ค่ายวิชาการ

ตะวันออกเฉียงเหนือ

กลาง

ตะวันตก

90.29 %

7.77 %

1.94 %

ปี 60

ปี 61

ร้อยละของผู้เข้ารับบริการค่ายแยกตามภูมิภาคของหน่วยบริการค่าย

ร้อยละของผู้เข้ารับบริการค่ายแยกตามเดือนของหน่วยบริการค่ายเยาวชน

ตุลาคม

กุมภาพันธ์

มิถุนายน

ธันวาคม

เมษายน

สิงหาคม

พฤศจิกายน

มีนาคม

กรกฎาคม

มกราคม

พฤษภาคม

กันยายน

562 คน 

709 คน

1,236 คน

968 คน

48 คน

873 คน

908 คน 

763 คน

1,087 คน

2,100 คน

58 คน

3,421 คน 

การให้บริการวิชาการสู่ชุมชน
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งานสืบสานศิลปวัฒนธรรม

C U LT U R A L 
A N D  H E R I TA G E 
W O R K

โครงการสืบสานคุณค่าศิลปะและ

วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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 ก า รสร้ า งความผู กพั นและ
สืบสานวัฒนธรรมของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือเป็นภารกิจหลักสิ่ งสำาคัญ
ประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี การสร้างความตระหนักและ
การทำานุบำารุงวัฒนธรรมแบบผสมผสาน
ด้วยการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย
วิทยศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
การนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สุงสุด มรดก
ทางวัฒนธรรมสามารถแบ่งออกได้เป็ยน 
7 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ (1) ศิลปะการ
แสดง อาทิ ดนตรี นาฏศิลป์และการ
ละคร (2) หัตถกรรมงานช่าง อาทิ ผ้า 
เครื่องจักสาน เครื่องรัก เครื่องปั้นดินเผา 
เครื่องโลหะ เครื่องไม้ เครื่องหนัง เครื่อง
ประดับ งานศิลปกรรมพื้นบ้าน (3) 
วรรณกรรมพื้นบ้าน อาทิ นิทาน ตำานาน 
บทสสวดพิธีกรรม สำานวน ภาษิต บทร้อง 
ปริศนาคำาทาย และตำารา (4) กีฬา
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน อาทิ การละเล่นพื้น
บ้าน และ ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว (5) 
แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงาน
เทศกาล อาทิ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศาสนา เทศกาล ชีวิต มารยาทการทำามา
หากิน (6) ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยว
กับธรรมชาติและจักรวาล อาทิ อาหาร 
การแพทย์แผนไทย โหราศาสตร์ การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการตั้ง
ถิ่นฐาน (7) ภาษา อาทิ ภาษาท้องถิ่น 
กลุ่มชาติพันธุ์ และสัญลักษณ์ ซึ่งเห็นได้
อย่างชัดเจนว่าภาคอีสานเป็นภูมิภาค
ท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และวัฒนธรรมต่าง ๆ ก็มีความแตกต่าง
กันตามแต่ละท้องถิ่นและแตกต่างจาก
ภูมิภาคอื่น ๆ ของไทยอย่างเห็นได้ชัด 
ทั้งวัฒนธรรมทางด้านการดำารงชีวิตและ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ซึ่งเรา
สามารถสังเกตรูปแบบวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของชาวอีสานผ่านทางประเพณีต่างๆ ที่
ชาวอีสานจัดขึ้น ซึ่งสามารถถ่ายทอด
วัฒนธรรมอีสานได้เป็นอย่างดี 

กิจกรรมตามรอยเชิงวัฒนธรรมวิถีภูมิปัญญอารยธรรมท้องถิ่นไทย

โครงการสืบสานคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานสืบสานศิลปวัฒนธรรม
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กิจกรรมฟื้นฟูวิถีความเป็นอยู่ตามแบบขนมธรรมเนียม
ประเพณีต้นแบบ

กิจกรรมยุวอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน

งานสืบสานศิลปวัฒนธรรม148
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กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมการเล่นว่าวพื้นบ้าน

กิจกรรมร้อยศิลป์ถิ่นวัฒนธรรมนครชัยบุรินทร์
และเทคโนโลยีเครื่องจักรกลต้นแบบ

กิจกรรมลานดนตรี
บันเทิงศิลป์เพื่อสิบสาน
วัฒนธรรมแบบผสมผสาน

งานสืบสานศิลปวัฒนธรรม 149
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กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมสู่วิถีการอนุรักษ์ป่าท้องถิ่นอีสาน

กิจกรรมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมตามแนววิถีอีสาน

งานสืบสานศิลปวัฒนธรรม150
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ทำาเนียบผู้บริหาร
E X E C U T I V E S

คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี

ผู้บริหารและบุคลากร
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คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ

ผศ. ดร. ประวิตร นิลสุวรรณากุล ดร. เจนกฤษณ์ คณาธารณา

นายไพสิทธิ์ ปิติทรงสวัสดิ์ นางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์ นางศิวาพร  วงศ์วิวัฒน์ไชย

รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา
ประธาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

รองประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม 
และพัฒนาเทคโนโลยี

152
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คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

ผศ. ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย

ศ.ดร. หนึ่ง เตียอำารุง

ผศ. ดร.รวมพร คงกำาเนิด

รศ.ร.อ.ดร. กนต์ธร ชำานิประศาสน์

ผศ. ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา

ผศ. ทพญ. ดร.ยุพิน ส่งไพศาล

รศ. ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ

ศ. นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ

อ. ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์

รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน
และทรัพย์สิน

คณบดีสำานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร

คณบดีสำานักวิชา
พยาบาลศาสตร์

คณบดีสำานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ 

คณบดีสำานักวิชาวิทยาศาสตร์

คณบดีสำานักวิชา
ทันตแพทยศาสตร์

คณบดีสำานักวิชา
เทคโนโลยีสังคม

คณบดีสำานักวิชาแพทยศาสตร์

คณบดีสำานักวิชา
สาธารณสุขศาสตร์
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คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

อ. ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์

รศ. ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล

อ. ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่

รศ. ดร.กองพล อารีรักษ์

ผู้อำานวยการศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้อำานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา

ผู้อำานวยการศูนย์นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้อำานวยการศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ
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กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผศ.ดร. วีรชัย  อาจหาญ

ผศ.ดร. ปภากร  พิทยชวาล ผศ.ดร. สารัมภ์ บุญมี

ผู้อำานวยการเทคโนธานี

รองผู้อำานวยการเทคโนธานีฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรม รองผู้อำานวยการเทคโนธานีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์
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ผู้บริหาร

และ
บุคลากร
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ

ผู้อำานวยการเทคโนธานี
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาล

รองผู้อำานวยการเทคโนธานี ฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรม
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารัมภ์ บุญมี

รองผู้อำานวยการเทคโนธานี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์
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สำานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

อาจารย์ คธา วาทกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์

อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย พิศพล

ดร.ทิพย์สุภิณทร์ หินซุย เนรัญชลา ชุปวา

หัวหน้าหน่วยประสานความร่วมมือ

ภาคอุตสาหกรรม

ผู้จัดการสำานักงาน

หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและนวัตกรรม

หัวหน้าหน่วยนำาร่องนวัตกรรม หัวหน้าหน่วยบริการห้องปฏิบัติการ

และโรงงานต้นแบบ
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สำานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

ลำาดับจากซ้ายไปขวา
แถวท่ี 1 : นิศาชล สิริมงคลกาล / ศิวพร ขจัดภัย / ชธัญ ณัฐธัญญากุล / สมบูรณ์ นกพรมพะเนา / สุจิตรา จอกกระโทก 
 / กิตติยาภรณ์ รองเมือง / มณีรัตน์ ทุมพงษ์ / ณัฐวรรณ ผลอบรมย์ / ประภาพร คงดี / ธิดาวดี ว่องทรงเจริญ 
 / สุพิชชา ไทยมะณี
แถวท่ี 2 : เอกชัย บุญรสศักด์ิ / วิทวัส เถาจำาปา / อิสระภาพ ภาษาดี / อรทัย ก้อนเครือ / อัจฉรา คำาก้อน / เจนจิรา จืดสูงเนิน 
 / สุธิดา คำาสิงห์ประภา / ศรัญญา ทองอุ่น / วิภาดา ศรีอุทธา / ธัญญรัตน์ อุณารักษ์ / จินต์จุฑา จิตรีศัพท์ / นิรมล ชาพล 
 / รติกร สุนทรธนาวัฒน์ / กิตติชัย ชิตตระกูล / พิภัช ลัดนอก
แถวท่ี 3 :  อาทิ นครเรียบ / จักรกฤษณ์ ธนะมณีวุฒิ / ณรงค์ฤทธ์ิ คงวีระวัฒน์ / อาทิตย์ คันทัพไทย
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สำานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร

อาจารย์ ดร.สุกฤษฎิ์ สุขสมบัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง มะรังศรี

อาจารย์ ดร.สันติ วัฒฐานะ เหิรพักตร อุดมชัยพันธ์

ระพีพร ศรีภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง มะรังศรี

หัวหน้าหน่วยพัฒนา STEM Education (สววศ.)

ผู้จัดการสำานักงาน

หัวหน้าหน่วยพัฒนาแหล่งเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

หัวหน้าหน่วยบริการแหล่งเรียนรู้

หัวหน้าหน่วยบริการค่ายวิทยาศาสตร์

และนวัตกรรม

หัวหน้าหน่วยพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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สำานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร

ลำาดับจากซ้ายไปขวา
แถวท่ี 1 : พิษณุ ญาติโสม / บุญลือ หนูเพียรโพธ์ิกลาง / วัชร มนต์ขลัง / จิรายุ สังสีแก้ว / นิพนธ์ ศิรพงษ์กุลพจน์ / วรพงษ์ ราชดา 
 / พรทิพย์ โสภาคะยัง / กมลวรรณ บรรจงปรุ / บุญพร้ิง ผลมาก / ชลธร โพธ์ิแก้ว / เอ่ียม หึกขุนทด 
 / ปิยะบุตร กาญจน์อร่ามกุล / ปกรณ์ พูนกลาง / นราธิป อยู่สำาแดงกิจ
แถวท่ี 2 : เฉลิมพร เบ็ญจคุ้ม / รัชนีภรณ์ ป้อมไชยา / พรประภา กองมะเริง / ปัทมา บุญทิพย์ / ณัฎฐ์พิชย์ ตัณฑวรรธนะ 
 / วิชชุดา อุยดอน / อุไรรัตน์ กาญจนขุนดี / สมพร แก้วโสม / วรีรัตน์ เกียรติสม
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สำานักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม

อรสา มนัสสิลา สุภาวดี สารางคำา

หัวหน้าโครงการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม : ITAP

ผู้จัดการสำานักงาน

หัวหน้าหน่วยบริการวิชากรสู่องค์กรชุมชน หัวหน้าหน่วยบริการอบรมสัมมนา
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ลำาดับจากซ้ายไปขวา
แถวท่ี 1 :  คำาภีร์ มากงูเหลือม / ณรงค์เดช ซ่ือสกุลรัตน์ / นริศรา จริยารักษ์ / กนมวรรณ บุญเครือบ / พิมลมาศ วงศ์อัศวฤมล 
 / ณัฐนิตย์ ป่วนปาน / พิมพ์พิศา ย่ิงนอก / วริศรา แจ่มจำารัส / วสุธา คำากุ้ม / ภุชพงษ์ พรามจร
แถวท่ี 2 :  ชุติกาญจน์ อินทร์เอ่ียม / วนิดา ค้างกลาง / กาญจนา ข้าวเบา / ณัฐมน หนูพงษ์ / จริยา ธาตุบุรมย์ 
 / เมธาวิณี เรืองนนท์ / เบญจวรรณ วานมนตรี / ขวัญตา วงศ์สามารถ / ลำาดวน ศรีมาน
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สำานักงานผู้อำานวยการเทคโนธานี

อุเทน เผื่อนทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาล

อาจารย์ ดร.สารัมภ์ บุญมี วราภรณ์ วิริยะไชยวงศ์

จิระวดี รัตนากร ปณิตา กะสินรัมย์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

ผู้จัดการสำานักงาน

หัวหน้าโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) หัวหน้าหน่วยบริหารงานกลาง

หัวหน้าหน่วยการคลังและงบประมาณ หัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์ 

ระบบคุณภาพและสารสนเทศ
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ลำาดับจากซ้ายไปขวา
แถวท่ี 1 : ตุลชัย ทิพเวช / พชร สายยนต์ / พนม จินาบึง / ณัฐพงษ์ วิสูตรศักด์ิ / ธวัชชัย อยู่พรมราช
แถวท่ี 2 : ระพีพรรณ มนกลาง / ธนพรรณ เย่ืองเสือ / สุชาวดี เมืองกลาง / ธนัชภรณ์ บุญโชติ / อชิรญา ลีวัชรกุล 
 / วชิราภรณ์ พรมเสนา / วธุกานต์ บุญยนิตย์ / เพ็ญนภา ภู่เกิดชายทะเล / มาลิสา วงษ์ประกอบ / ป่ินปินัทธ์ วินิยะนาคินทร์ 
 / รัตน์จิรัชญา ทองศุภวัฒน์ / ศศิพรรนิภา ทศดีกรพัฒน์ / ปวีณา สังประกุล / สุภาณี เกษมสุข / ชลธิชา มิตรสันเทียะ
แถวท่ี 3 : ปาริชาติ ฝอยทอง / สมร แซะจอหอ / ป.ไกรแก้ว นพรัตน์ / รัตติพล พูดเพราะ / เพรชรินทร์ นามประสพ 
 / รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ต้ังสถิตย์กุลชัย / สุพัตรา รมกระโทก / อาณาจักร พลตระกรรม / คมเดช ธูปก่ิง 
 / เอลิยา พงศ์พีรภัทร / อรอุมา บุญอาจ
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สำานักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ปิยมาศ มหาบุญญานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล มณีแดง

หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้จัดการสำานักงาน
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ลำาดับจากซ้ายไปขวา
แถวท่ี 1 : สิริมา พิณเพียงจันทร์ / แพรวพรรณ ภูคะมา
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การติดต่อขอรับบริการ

สำานักงานผู้อำานวยการเทคโนธานี 

สำานักงานบ่มเพาะนวัตกรรม

สำานักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

หน่วยประชาสัมพันธ์และสถานที่ : 
งานบริการอาคารสถานที่   โทรศัพท์ 0-4422-4857 , 0-4422-4865   โทรสาร 0-4422-4814
งานประชาสัมพันธ์   โทรศัพท์ 0-4422-4857 , 0-4422-4865   โทรสาร 0-4422-4814
หน่วยการคลังและงบประมาณ : 
งานแผนงบประมาณ   โทรศัพท์ 0-4422-4875    โทรสาร 0-4422-4814 
งานการเงินบัญชี   โทรศัพท์ 0-4422-4826    โทรสาร 0-4422-4814
งานพัสดุ      โทรศัพท์ 0-4422-4812    โทรสาร 0-4422-4814
หน่วยบริหารงานกลาง :
งานทรัพยากรมนุษย์    โทรศัพท์ 0-4422-4878    โทรสาร 0-4422-4814
งานระบบคุณภาพ   โทรศัพท์ 0-4422-4859    โทรสาร 0-4422-4814
งานสารสนเทศ    โทรศัพท์ 0-4422-4878    โทรสาร 0-4422-4814
งานสารบรรณและนิติการ  โทรศัพท์ 0-4422-4813    โทรสาร 0-4422-4814
โครงการพิเศษ :
โครงการโปรแกรมสนับสนุน  โทรศัพท์ 0-4422-4941 , 0-4422-4947  โทรสาร 0-4422-4814
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) โทรศัพท์ 0-4422-4837    โทรสาร 0-4422-4814
โครงการบริการค่ายวิทยาศาสตร์  โทรศัพท์ 0-4422-4817 , 0-4422-4824  โทรสาร 0-4422-4814
และนวัตกรรม
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  โทรศัพท์ 0-4422-4839    โทรสาร 0-4422-4814
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการบริิการแหล่งเรียนรู้  โทรศัพท์ 0-4422-4850    โทรสาร 0-4422-4814
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  โทรศัพท์ 0-4432-3129    โทรสาร 0-4422-4814
ทางชีวภาพ (อพ.สธ.) 

หน่วยบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม   โทรศัพท์ 0-4422-4823    โทรสาร 0-4422-4814
หน่่วยพัฒนาผู้ประกอบการ  โทรศัพท์ 0-4422-4823    โทรสาร 0-4422-4814
โครงการ Innovation HUB   โทรศัพท์ 0-4422-4840    โทรสาร 0-4422-4814
Creative Economy  

หน่วยบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา โทรศัพท์ 0-4422-4825    โทรสาร 0-4422-4814
หน่่วยบริการด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ โทรศัพท์ 0-4422-4825    โทรสาร 0-4422-4814
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
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สำานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

สำานักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

หน่วยประสานงานเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค : 
งานประสานงานเครือข่าย  โทรศัพท์ 0-4422-4819    โทรสาร 0-4422-4814
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 0-4422-4819    โทรสาร 0-4422-4814
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
หน่วยประสานความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม : 
โครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน  โทรศัพท์ 0-4422-4847 , 0-4422-4818  โทรสาร 0-4422-4814 
(Co-Research Program)
โครงการยกระดับเทคโนโลยี  โทรศัพท์ 0-4422-4847 , 0-4422-4818  โทรสาร 0-4422-4814
(IRTC Program)
โครงการ Talent Mobility  โทรศัพท์ 0-4422-4847 , 0-4422-4818  โทรสาร 0-4422-4814
โครงการ Research Gap Fund  โทรศัพท์ 0-4422-4847 , 0-4422-4818  โทรสาร 0-4422-4814
โครงการพัฒนาโรงงานต้นแบบ  โทรศัพท์ 0-4422-4847 , 0-4422-4818  โทรสาร 0-4422-4814
หน่วยบริการอุทยานวิทยาสาสตร์และนวัตกรรม :
บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา  โทรศัพท์ -     โทรสาร 0-4422-4814
บริการห้องปฏิบัติการทดสอบ  โทรศัพท์ 0-4422-3313 , 0-4422-3314  โทรสาร 0-4422-3260
และรับรองมาตรฐาน 
บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โทรศัพท์ -     โทรสาร 0-4422-4814
บริการฐานข้อมูล STDB   โทรศัพท์ 0-4422-4818 , 0-4422-3313  โทรสาร 0-4422-4814
หน่วยนำาร่องธุรกิจนวัตกรรม :  โทรศัพท์ 0-4422-4847 , 0-4422-4818  โทรสาร 0-4422-4814

หน่่วยบริการวิชาการสู่องค์กรชุมชน : 
งานคลินิกเทคโนโลยี   โทรศัพท์ 0-4422-4820    โทรสาร 0-4422-4814
งานบริการที่ปรึกษาไทย   โทรศัพท์ 0-4422-4820    โทรสาร 0-4422-4814
หน่วยปรับแปลง พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี : 
งานพัฒนาปรับแปลงเทคโนโลยีสู่ภูมิภาค โทรศัพท์ 0-4422-4920    โทรสาร 0-4422-4814 
งานประสานงานโครงการพิเศษ  โทรศัพท์ 0-4422-4920    โทรสาร 0-4422-4814
หน่วยบริการอบรมสัมมนา :
งานฝึกอบรมวิชาชีพ   โทรศัพท์ 0-4422-4821 , 0-4422-4810  โทรสาร 0-4422-4814
และเผยแพร่เทคโนโลยี
งานฝึกอบรมภาษา   โทรศัพท์ 0-4422-4821 , 0-4422-4810  โทรสาร 0-4422-4814
แปลและล่าม 
งานยุทธศาสตร์ส่งเสริม   โทรศัพท์ 0-4422-4821 , 0-4422-4810  โทรสาร 0-4422-4814
และบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมภูมิภาค
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ที่ปรึกษา

ประธาน

รองประธาน 

คณะทำงาน 

นางสาวปยมาศ มหาบุญญานนท

นางสาวสิริมา พิณเพียงจันทร

นางสาวรัตนจิรัชญา ทองศุภวัฒน

นางสาวป.ไกรแกว นพรัตน

นางสาวกาญจนา ขาวเบา

นางสาวลำดวน ศรีมาน

นางสาวสุภาณี เกษมสุข 

นางเหิรพักตร อุดมชัยพันธ

นายณรงคฤทธิ์ คงวีระวัฒน

นายพนม จินาบึง

นายตุลชัย ทิพเวช 

นางสาวรุงระวี ไทยธวัช

คณะทำงานและเลขานุการ 

คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ

นางจิระวดี รัตนกร

นางสาววราภรณ วิริยะไชยวงศ

นางสาวปณิตา กะสินรัมย

นางสาวนิรมล ชาพล

นายอิสระภาพ ภาษาดี

นางสาวขธัญ ณัฐธัญญากุล

นางสาวศัรญญา ทองอุน

นางสาวกิตติยาภรณ รองเมือง

นางสาวเนรัญชลา ชุปวา

นางอรสา มนัสสิลา

นางสุภาวดี สารางคำ

นางสาวขวัญตา วงษสามารถ

ผูอำนวยการเทคโนธานี

คณะทำงาน 

รายงานประจำปี 2561

รองผูอำนวยการเทคโนธานี

ฝายบริหารจัดการนวัตกรรม

รองผูอำนวยการเทคโนธานี

ฝายพันธกิจสัมพันธ
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ที่ปรึกษา

ประธาน

รองประธาน 

คณะทำงาน 

นางสาวปยมาศ มหาบุญญานนท

นางสาวสิริมา พิณเพียงจันทร

นางสาวรัตนจิรัชญา ทองศุภวัฒน

นางสาวป.ไกรแกว นพรัตน

นางสาวกาญจนา ขาวเบา

นางสาวลำดวน ศรีมาน

นางสาวสุภาณี เกษมสุข 

นางเหิรพักตร อุดมชัยพันธ

นายณรงคฤทธิ์ คงวีระวัฒน

นายพนม จินาบึง

นายตุลชัย ทิพเวช 

นางสาวรุงระวี ไทยธวัช

คณะทำงานและเลขานุการ 

คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ

นางจิระวดี รัตนกร

นางสาววราภรณ วิริยะไชยวงศ

นางสาวปณิตา กะสินรัมย

นางสาวนิรมล ชาพล

นายอิสระภาพ ภาษาดี

นางสาวขธัญ ณัฐธัญญากุล

นางสาวศัรญญา ทองอุน

นางสาวกิตติยาภรณ รองเมือง

นางสาวเนรัญชลา ชุปวา

นางอรสา มนัสสิลา

นางสุภาวดี สารางคำ

นางสาวขวัญตา วงษสามารถ

ผูอำนวยการเทคโนธานี

คณะทำงาน 

รายงานประจำปี 2561

รองผูอำนวยการเทคโนธานี

ฝายบริหารจัดการนวัตกรรม

รองผูอำนวยการเทคโนธานี

ฝายพันธกิจสัมพันธ
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