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คำนำ
เทคโนธานี มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการดาเนินภารกิจด้านการบริการ
วิช าการแก่ สั งคม และด้ านการปรั บ แปลงถ่ายทอดและพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ เหมาะสมรายละเอีย ดตาม
ข้อกาหนด มทส. ว่าด้ว ยการจั ดตั้งเทคโนธานี พ.ศ. 2539 ประกาศ ณ วัน ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2539
โดยแบ่งส่วนงานเป็ น 6 ฝ่ าย ได้แก่ ฝ่ายธุรการ สถานฟูมฟักเทคโนโลยี สถานนวัตกรรม สถานส่งเสริม
เทคโนโลยี ฝ่ายจัดแสดงเทคโนโลยี และฝ่ายบริการวิชาการ ในปี พ.ศ. 2541 เทคโนธานีได้แบ่งส่วนงาน
ออกเป็น 7 ฝ่าย ซึ่งมี 6 ฝ่ายเดิม และได้เพิ่มสุรสัมนาคาร เป็นฝ่ายที่ 7 และในปี พ.ศ. 2543 ได้แบ่งส่วนงาน
ภายในเป็ น 3 ฝ่ าย ได้แก่ ฝ่ ายบริ ห ารงานทั่ ว ไป ฝ่ ายบริการวิช าการ และฝ่ ายปรับ แปลงและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ซึ่งการแบ่งส่วนงานทั้ง 2 ครั้งนี้ มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลาเกือบ 10 ปี ทีเ่ ทคโนธานีได้มีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้ า งบริ ห ารงานเทคโนธานี เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเหมาะสมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ ไม่ ได้ ด าเนิ น การตาม
กระบวนการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และยังไม่มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
ในปี พ.ศ. 2556 เทคโนธานี ได้มีการปรับเปลี่ ยนโครงสร้างบริห ารงานเทคโนธานี และทดลอง
บริหารงานตามโครงสร้างอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยได้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารเทคโนธานีและได้รับความเห็ นชอบอย่างต่อเนื่องตามลาดับ ด้วยกัน 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เป็นการ
ประชุม ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2556 ครั้งที่ 2 เป็นการประชุม ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวัน
จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556 และครั้งที่ 3 เป็นการประชุม ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน
2556 ต่อจากนั้นจึงได้นาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ครั้งที่
11/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 และนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารี ในการประชุม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพั นธ์ 2557
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ได้จัดทาคาสั่ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แบ่งส่ วนงานภายใน (ฉบับที่ 12)
พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2557
การปรับ ปรุงโครงสร้างในครั้งนี้ ได้มีการโยกย้ายโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์มาอยู่ในสังกัด
หน่วยประสานเฉพาะกิจ สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี ตั้ งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 และมีการกาหนด
ภาระงานโครงการจัดตั้งส่ วนพันธกิจสั มพันธ์กับองค์กรชุมชน เพิ่มอีก 1 โครงการ ซึ่งให้สั งกัดกับหน่วย
ประสานเฉพาะกิจ สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ตลอดจนมีการ
ปรับโครงสร้างภายในของสานักงานผู้อานวยการเทคโนธานีในบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
เทคโนธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปรับโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ครั้งนี้จะมีความสอดคล้อง
กับบริบทการบริหารงานของเทคโนธานี ยิ่งขึ้น ทาให้มีโครงสร้างบริหารงานที่ชัดเจนและเป็นระบบ และที่
สาคัญการปรับโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานีครั้งนี้มีความสมบูรณ์แบบ เนื่องจากได้มีการประกาศใช้อย่าง
เป็นทางการถูกต้องตามระเบียบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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บทสรุปผู้บริหาร
โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ปี พ.ศ. 2558
วิวัฒนาการการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานีที่ผ่านมาในแต่ละครั้งเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อ
ความเหมาะสมตามสภาวการณ์ ที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจานวนภารกิจ และจานวนบุคลากรที่เพิ่ มขึ้น
ตามหลักการบริหารจัดการธุรกิจที่ดี องค์กรที่มีประสิทธิภาพ คือ องค์กรที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และสามารถที่จะเลือกใช้วิธีการอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับองค์กร ซึ่งมีอยู่หลายวิธี
ด้วยกัน ซึ่งเทคโนธานีได้เลือกใช้วิธีการปรับโครงสร้างองค์กร (Reorganization) ให้เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้มี
การปฏิบัติงานได้ดีราบรื่น เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานยิ่งขึ้น
การออกแบบโครงสร้างบริหารงานใหม่ของเทคโนธานี ปี พ.ศ. 2556 นี้ นอกจากจะคานึงถึงการบรรลุถึง
วิสั ย ทั ศน์ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพแล้ ว ยั งค านึ งถึงบทบาทพั น ธกิจ ที่ จะเพิ่ ม ขึ้น และจะต้อ งมี การปรับ เปลี่ ยนการ
ปฏิบัติงานในเชิงรุกมากขึ้น ดังนั้น เทคโนธานีตามโครงสร้างบริหารงานใหม่ ได้ทาการจัดสรรกลุ่มงานที่มลี ักษณะ
งานและภารกิจที่เหมือนกัน อยู่ด้วยกัน เพื่อไม่ให้ การปฏิบัติงานมีความซ้าซ้อน ส่ งเสริมการบูรณ าการในแต่ล ะ
ภารกิจร่วมกัน โดยแบ่งงานเป็นงานหลัก งานเชิงวิชาการ และงานสนับสนุนภารกิจ จะต้องมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น
แต่ไม่เพิ่มบุคลากร นอกจากนี้ยังได้มีการจัดสรรอัตรากาลังคนในแต่ละตาแหน่งงานให้เหมาะสมตรงตามศักยภาพ
เพื่อให้ผลผลิตการปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจบรรลุวั ตถุประสงค์และมีคุณภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกทั้ง เห็นว่า
โครงสร้างองค์กรที่ดี จะต้องเกื้อหนุนให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ เพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ มีประสิทธิภาพ
สูงสุด กล่าวคือ ใช้ทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร เงินงบประมาณ และเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
จะต้องมีความยืดหยุ่น แต่ต้องมีความแข็งแกร่ง ที่สาคัญต้องมีความคล่องตัวและต้องอยู่ภายใต้กรอบกติกาตาม
ระเบียบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสอดรับกับกรอบแนวคิดการบริหารงานแบบ “รวม
บริการ ประสานภารกิจ” ซึ่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี มีวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
1. เพื่อจัดภารกิจ หรือภาระงานที่มีลักษณะเชื่อมโยง เกี่ยวข้องกันให้เป็นหมวดหมู่หรือกลุ่มเดียวกัน
2. เพื่อให้มีการทางานแบบบูรณางานร่วมกัน และประสานความร่วมมือระหว่างกัน
3. เพื่อลดขั้นตอนการสั่งการ และมีการกระจายอานาจเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน
4. เพื่อเป็นกลไกรองรับ การปฏิบั ติงานตามแผนกลยุทธ์ และรักษาการบริห ารงานแบบ “รวมบริการ
ประสานภารกิจ”
ดังนั้น จึงได้แบ่งส่วนงานออกเป็น 4 สานักงาน ดังนี้
1) สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี
2) สานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร
3) สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
4) สานักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ
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โดยมี 3 สานักงานหลัก ได้แก่ สานักงานอุทยานการเรียนรู้สิริน ธร สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรม และสานักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ ที่ทาหน้าที่เชิงรุกที่มีภารกิจหลักในด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม และด้านการปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี มีทั้งส่วนหารายได้ (Profit center) และ
ส่วนของการบริการเพื่อตอบแทนสังคม (USR : University Social Responsibility) ซึ่งมีสานักงานผู้ อานวยการ
เทคโนธานีเป็นส่วนสนับสนุนภารกิจหลักที่ทาหน้าที่บริหารงานกลาง เป็นศูนย์รวมประสานความร่วมมือให้พนักงาน
มีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองภารกิจรวมของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนให้ทุกสานักงานสามารถปฏิบัติงานได้ อย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ค

สารบัญ
คานา
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี
1. ความเป็นมา หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. การจัดโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539 - 2558

หน้า
ก
ข
ง
1
1
3
3

ภาคผนวก ก
(1) ภาพแผนภูมิโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ปี พ.ศ. 2558
(2) รายละเอียดโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ปี พ.ศ. 2558
ภาคผนวก ข ข้อมูลรายชื่อพนักงานตามโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ปี พ.ศ. 2556
(ปรับปรุงครั้งที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2557)

14
20

ภาคผนวก ค
(1) เปรียบเทียบการปรับโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ปี พ.ศ. 2556-2558
(2) เปรียบเทียบการปรับโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539 -2556

ภาคผนวก ง
(1) พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533
(2) ข้อกาหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการจัดตั้ง
เทคโนธานี พ.ศ. 2539
(3) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2539
(4) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2541
(5) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายใน
(6) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายใน (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2557

ภาคผนวก จ
(1) มติคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 5/2556
(2) มติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 11/2556
(3) มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2557

(4) มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 5/2557
(5) มติคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 1/2558
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โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี
1. ความเป็นมา หลักการและเหตุผล
จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารี ครั้งที่ 2/2539 เมื่อวันเสาร์ที่ 16
มีน าคม 2539 ได้มีมติให้ ย กเลิ กศูน ย์บ ริการวิชาการกับยกเลิ กส่ วนงานเทคโนธานีของสถาบันวิจัยและพั ฒ นา
ตั้งเป็นส่วนงานมีฐานะเทียบเท่าสานักวิชา ศูนย์ และสถาบันของมหาวิทยาลัย เรียกว่า “เทคโนธานี” เพื่อทาหน้าที่
เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการดาเนินภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านการปรับแปลง
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมรายละเอียดตามข้อกาหนด มทส. ว่าด้ วยการจัดตั้งเทคโนธานี พ.ศ.
2539 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2539 โดยแบ่งส่วนงานเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายธุรการ สถานฟูมฟัก
เทคโนโลยี สถานนวั ต กรรม สถานส่ ง เสริ ม เทคโนโลยี ฝ่ า ยจั ด แสดงเทคโนโลยี และฝ่ า ยบริ ก ารวิ ช าการ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2539 ประกาศ ณ วันที่ 10
ตุลาคม 2539 โดยในปี พ.ศ. 2541 ได้เพิ่มสุรสัมนาคาร เป็นฝ่ายที่ 7 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2541 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2541
ปี พ.ศ. 2543 ได้ ป รั บ โครงสร้ า งบริ ห ารงานเทคโนธานี และแบ่ ง ส่ ว นงาน เป็ น 3 ฝ่ า ย ได้ แ ก่
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริการวิชาการ และฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายใน ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2543 และต่อมาได้เพิ่มโครงการ
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานีอีก 1 โครงการ
ต่อจากนั้น ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานีอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ได้มีประกาศการแบ่ง
ส่วนงานอย่างเป็นทางการ โดยปี พ.ศ. 2546 ได้ปรับโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี เพื่อรองรับโครงการบริการ
วิชาการ ปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาเพิ่มเติม
โดยมีการแบ่งส่วนงานเป็น 5 ฝ่าย ดังนี้ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ฝ่ า ยโครงการพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละสารสนเทศ และฝ่ า ยโครงการกิ จ กรรมและโครงการพิ เศษ
ซึง่ ต่อมาโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้แยกตัวออกไปจัดตั้งเป็นศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ปี พ.ศ. 2549 ได้ป รับโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือ
ปฏิ บั ติ อ ยู่ จ ริ ง และปรั บ ให้ โครงการต่ า งๆ มี ฐ านะเที ย บเท่ า ฝ่ า ย โดยเฉพาะโครงการที่ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากภายนอกอย่างต่อเนื่อง ได้มีการแบ่งส่วนงาน เป็น 3 ฝ่าย 4 โครงการ ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการอุทยานผีเสื้อ โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย และโครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน
ต่อจากนั้นตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ถึง ปี พ.ศ. 2554 มีการแบ่งส่วนงานเป็น 3 ฝ่าย 9 โครงการ โดยได้มีการ
ปรับเพิ่มโครงการภายใต้โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานีอีก 5 โครงการ ได้แก่ โครงการศูนย์วิจัยมันสาปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์ โครงการหน่วยบริการงานแปลและล่าม โครงการหน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ โครงการห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ และโครงการเมืองจราจรจาลอง และในปี พ.ศ. 2552 ได้เปลี่ ย นชื่อของโครงการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ เป็น โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
ในปี พ.ศ. 2555 ได้เสนอขออนุมัติหลักการในการปรับโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ตามกลุ่มภารกิจ
เพื่ อ บริ ห ารงานรู ป แบบใหม่ ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารเทคโนธานี ครั้ งที่ 1/2555 เมื่ อ วั น ที่ 22
กุ ม ภาพั น ธ์ 2555 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ให้ ค วามเห็ น ชอบในหลั ก การ โดยให้ ป รับ โครงสร้างบริ ห ารงานเทคโนธานี
เพื่อทดลองดาเนินการและนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งแบ่งส่วนงานเป็น 5 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มอุทยาน
การเรีย นรู้สิ ริน ธร กลุ่ มอุทยานวิทยาศาสตร์ กลุ่ มบริการวิชาการ กลุ่ มโครงการพิเศษ และกลุ่มสนับสนุนการ
บริหารงานกลาง
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จากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานีที่ผ่านมาเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมตาม
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจานวนภารกิจ และจานวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้น ตามหลักการบริหาร
จัดการธุรกิจที่ดี องค์กรที่มีประสิทธิภาพ คือ องค์กรสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ และสามารถเลือกใช้วิธีการอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับองค์กร ซึ่งมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน เช่น การควบคุม
คุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ งองค์ ก ร (Total Quality Management : TQM) การปรับ โครงสร้า งองค์ ก ร (Reorganization)
การลดขนาดองค์กร (Downsizing) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) การฝึกอบรม (Training)
การจัดกิจกรรมต่างๆ (Activities) และการประชาสัมพันธ์ (PR) เป็นต้น
การออกแบบโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ปี พ.ศ. 2556 นี้ มีพื้นฐานมาจาก โครงสร้างบริหารงาน
เทคโนธานี ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งคงแนวคิดในการปรับโครงสร้างบริหารเหมือนเดิม โดยคานึงถึงการบรรลุถึงวิสัยทัศน์
อย่างมีประสิทธิภาพ และคานึงถึงบทบาทพันธกิจซึ่งจะเพิ่มสูงขึ้นและปรับเปลี่ยนไปในเชิงรุกมากขึ้น โดยมีการจัด
กลุ่มตามภารกิจที่เหมือนกันอยู่ด้วยกันเพื่อไม่ให้การปฏิบัติงานมีความซ้าซ้ อน ส่งเสริมการบูรณาการภายในกลุ่ม
และเชื่อมโยงภารกิจภายนอกกลุ่มให้สอดคล้องกัน นอกจากนี้ยังได้มีการจัดสรรอัตรากาลังคนในแต่ละตาแหน่งงาน
ให้เหมาะสมตรงตามศักยภาพ เพื่อให้ผลผลิตการปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเห็นว่ าโครงสร้างการบริหารองค์กรที่ดี จะต้องเกื้อหนุนให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์
เพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ มีประสิทธิภาพสูงสุด กล่าวคือ ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร เงินงบประมาณ
และเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร จะต้องมีความยืดหยุ่นแต่ต้องมีความแข็ งแกร่งด้วย ที่สาคัญต้องมีความ
คล่องตัว และต้องอยู่ภ ายใต้กรอบระเบียบการบริห ารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอดรับ กับกรอบ
แนวคิดการบริหารงานแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”
โครงสร้ างบริ ห ารงานเทคโนธานี ปี พ.ศ. 2556 นี้ ได้ ผ่ านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริห าร
เทคโนธานีมาแล้ว 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9
เมษายน พ.ศ. 2556 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการปรับโครงสร้างและให้ทดลองบริหารงานตามโครงสร้าง
6 เดือน แล้วรายงานให้ คณะกรรมการบริห ารเทคโนธานีทราบ ครั้งที่ 2 ในการประชุมคณะกรรมการบริห าร
เทคโนธานี ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมี
ข้อเสนอแนะ 2 ประเด็น คือ 1) การแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อานวยการเทคโนธานีไม่ควรเป็นการเพิ่มขั้นตอนการสั่ง การ
ควรคานึงถึงการลดระยะเวลาหรือขั้นตอนการนาเสนองานให้เหลือน้อยที่สุด 2) หากจาเป็นต้องคงตาแหน่งผู้ช่วย
ผู้อานวยการเทคโนธานีไว้ ควรต้องปรับผังโครงสร้างวางตาแหน่งใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการบริหารงาน
และการนาเสนอเอกสารตามขั้นตอน จากข้อเสนอแนะดังกล่าว เทคโนธานีได้นามาปรับแก้ผังโครงสร้างใหม่และ
ทาความเข้าใจกับพนักงานในการนาเสนอเอกสารเพื่อไม่เกิดความล่าช้า และซ้าซ้อน และครั้งที่ 3 ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ให้นาเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งเทคโนธานี ได้นาเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่
11/2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบ
ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ปี พ.ศ. 2556 ได้คานึงถึงการบรรลุถึงวิสัยทัศน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ และคานึงถึงบทบาทพันธกิจซึ่งจะเพิ่มสูงขึ้นและปรับเปลี่ยนไปในเชิงรุกมากขึ้น โดยมีการจัดกลุ่ม
ตามภารกิจที่เหมือนกันอยู่ด้วยกันเพื่อไม่ให้การปฏิบัติงานมีความซ้าซ้อน เช่น ส่งเสริมการบูรณาการภายในกลุ่ม
และเชื่อมโยงภารกิจภายนอกกลุ่มให้สอดคล้องกัน มีการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) มีการ
ปรั บ ลดขั้ น ตอนการบริ ห ารจั ด การด้ านการเงิน เป็ น ต้ น ซึ่ งจะท าให้ เกิ ด ความคล่ อ งตั ว ในการสนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการของคณาจารย์ในแต่ละสานักวิชาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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โดยกาหนดให้หน่วยงานภายในเทคโนธานีที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่ายเรียกว่า “สานักงานบริหาร” เนื่องจาก
เทคโนธานีเป็นหน่วยงานวิสาหกิจที่มีภารกิจหลักในการประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกอยู่
เสมอ การใช้ชื่อเรียกฝ่ายว่า “สานักงานบริหาร” ทาให้มีภาพลักษณ์ของหน่วยงานเหมาะสมและน่าเชื่อถือ และไม่
ขัดต่อพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ตามมาตรา 6 ย่อหน้าที่ 4 “สถาบัน ศูนย์ และ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน หรือศูนย์ อาจแบ่งส่วนงานเป็นสานักงานบริหาร ฝ่าย หรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย” โดยแบ่งออกเป็น 1 สานักงาน 3 สานักงานบริหาร ดังนี้
1) สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี 2) สานักงานบริหารอุทยานการเรียนรู้สิรินธร 3) สานักงานบริหารอุทยาน
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และ 4) สานักงานบริหารบริการวิชาการและโครงการพิเศษ
จากการประชุ ม สภามหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีสุ รนารี ครั้งที่ 1/2557 เมื่ อ วัน ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ์ 2557
ได้อนุมัติในหลักการการปรับโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี โดยให้ปรับชื่อหน่วยงานภายในเทคโนธานีที่เรียกว่า
“สานักงานบริหาร...” เป็น “สานักงาน..” โดยให้ตัดคาว่า “บริหาร” ออก เพื่อให้สื่อความหมายกว้างขึ้น ดังนั้น
จึ งได้ ป รั บ ชื่ อ หน่ ว ยงานตามข้ อ เสนอแนะของสภามหาวิท ยาลั ย ดั งนี้ 1) ส านั ก งานผู้ อ านวยการเทคโนธานี
2) สานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร 3) สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และ 4) สานักงานบริการ
วิชาการและโครงการพิเศษ
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมได้
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ป ระเด็น “ควรพิจารณาหลีกเลี่ยงการกาหนดชื่อตาแหน่งผู้บริหารที่ซาซ้อนกับ
ชื่อตาแหน่งหลักที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้แล้ว ได้แก่ หัวหน้าสานักงาน โดยอาจจะกาหนดเป็นตาแหน่ง “ผู้จัดการ
สานักงาน...” แทน เพื่อมิให้เกิดความสับสนในด้านงานบริหาร” ดังนั้น เทคโนธานีจึงได้นาเสนอวาระเพื่อพิจารณา
การปรับชื่อตาแหน่ง 3 สานักงาน ได้แก่ สานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรม และสานักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ในการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวัน ที่ 4 กุม ภาพัน ธ์ 2558 โดยที่ ประชุมเห็ นชอบให้ ป รับ ชื่อตาแหน่ง 3 ส านั กงาน
จากคาว่า “หัวหน้าสานักงาน...” เป็น “ผู้จัดการสานักงาน....” ดังนี้ ผู้จัดการสานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร
ผู้จัดการสานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และผู้จัดการสานักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ

วัตถุประสงค์ : การปรับโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ปี พ.ศ. 2558
1.
2.
3.
4.

เพื่อจัดภารกิจ หรือภาระงานที่มีลักษณะเชื่อมโยง เกี่ยวข้องกันให้เป็นหมวดหมู่หรือกลุ่มเดียวกัน
เพื่อให้มีการทางานแบบบูรณางานร่วมกัน และประสานความร่วมมือระหว่างกัน
เพื่อลดขั้นตอนการสั่งการ และมีการกระจายอานาจเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน
เพื่อเป็นกลไกรองรับการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ และรักษาการบริหารงานแบบ “รวมบริการ ประสาน
ภารกิจ”

2. การจัดโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539 - 2558
3.1 โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี (พ.ศ. 2539 - 2541) : แบ่งส่วนงานเป็น 7 ฝ่าย
(ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย) ดังนี้
1) ฝ่ายธุรการ
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3

โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ปี พ.ศ 2558

2)
3)
4)
5)
6)
7)

สถานฟูมฟักเทคโนโลยี
สถานนวัตกรรม
สถานส่งเสริมเทคโนโลยี
ฝ่ายจัดแสดงเทคโนโลยี
ฝ่ายบริการวิชาการ
สุรสัมมนาคาร (เพิ่มปี 2541)

3.2 โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี (พ.ศ. 2543 - 2545) : แบ่งส่วนงานเป็น 3 ฝ่าย 1 โครงการ
(ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย) ดังนี้
1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2) ฝ่ายบริการวิชาการ
3) ฝ่ายปรับแปลง และถ่ายทอดเทคโนโลยี
4) โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
3.3 โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี (พ.ศ. 2546 - 2548 ) : แบ่งส่วนงานเป็น 5 ฝ่าย ดังนี้
1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2) ฝ่ายบริการวิชาการ
3) ฝ่ายปรับแปลง และถ่ายทอดเทคโนโลยี
4) ฝ่ายโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
5) ฝ่ายโครงการกิจกรรมและโครงการพิเศษ
3.4 โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี (พ.ศ. 2549 – 2554) : แบ่งส่วนงานเป็น 3 ฝ่าย 9 โครงการ ดังนี้
1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2) ฝ่ายบริการวิชาการ
3) ฝ่ายปรับแปลง และถ่ายทอดเทคโนโลยี
4) โครงการอุทยานผีเสื้อ
5) โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
(ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ (SUT-SP))
6) โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (iTAP)
7) โครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน
8) โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
9) โครงการศูนย์วิจัยมันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์
10) โครงการหน่วยบริการงานแปลและล่าม
11) โครงการหน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ
12) โครงการเมืองจราจรจาลอง
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3.5 โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี (พ.ศ. 2555) : แบ่งส่วนงานเป็น 5 กลุ่มงาน ดังนี้
1) กลุ่มอุทยานการเรียนรู้สิรินธร
2) กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์
3) กลุ่มบริการวิชาการ
4) กลุ่มโครงการพิเศษ
5) กลุ่มสนับสนุนการบริหารงานกลาง
3.6 โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี (พ.ศ. 2556) แบ่งส่วนงานเป็น 4 สานักงาน ดังนี้
1) สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี
2) สานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร
3) สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
4) สานักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ
3.7 โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี (พ.ศ. 2558) แบ่งส่วนงานเป็น 4 สานักงาน ดังนี้
1) สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี
2) สานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร
3) สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
4) สานักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ
โดยมีรายละเอียดลักษณะงาน ขอบเขตความรับผิดชอบ และขอบข่ายงานพอสังเขป ดังต่อไปนี้

1) สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี

หลักการและลักษณะงาน : เป็นสานักงานกลางที่มีหน้าที่ บริหารจัดการภายในเทคโนธานีแทนผู้บริหาร
ตามที่ได้รับมอบหมายด้านต่างๆ เช่น ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณและรวบรวมผลการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัด รายงานผลการดาเนินงานทางด้านการเงิน ควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สินของหน่วยงาน บริหาร
จัดการด้านบุคลากร ประสานงานอานวยความสะดวกให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและ
คล่องตัว เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือกับบุคลากรให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ขอบเขตความรับผิดชอบ : แบ่งเป็น 4 หน่วย ดังนี้
(1) หน่วยบริหารงานกลาง : ทาหน้าที่ บริหารจัดด้านเอกสาร และสนับสนุนการบริหารงานของ
ผู้บริหารให้เกิดความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ บริหารจัดการด้านบุคลากร และบริหารงาน
ระบบคุณ ภาพ เป็ น หน่ ว ยประสานความร่วมมือ การปฏิ บั ติงาน และการท ากิ จกรรมร่ว มกั น
ระหว่างสานักงาน และหน่วยงานต่างๆ ภายในเทคโนธานี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลเพื่อส่งต่อให้กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี
ภาระงานหลัก 4 งาน ได้แก่ งานบริห ารทรัพยากรมนุษย์ งานสารบรรณ และงานเลขานุการ
และงานระบบคุณภาพ โดยมีขอบข่ายงานพอสังเขปดังนี้
- งานสารบรรณ มีหน้าที่รับหนังสือของผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากบุคคล หน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอก ควบคุมดูแลติดตามจัดเก็บรวบรวมข้อมูล พิจารณาคัดกรอง
แยกหนังสือทั้งภายในและภายนอกเพื่อนาเสนอผู้บริหารหรือ สานักงานที่รับมอบหมายหรือ
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รับผิดชอบโดยไม่ต้องส่งถึงผู้บริหารระดับสูงทั้งหมด ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของการ
จัดทาหนังสือแจ้งเวียนข่าวสาร นโยบาย เรื่องต่างๆ ที่ผู้บริหารสั่งการ และประสานงานการ
จัดบุคลากรคุมสอบของมหาวิทยาลัย
- งานเลขานุการ มีห น้ าที่ดูแลอานวยความสะดวกให้ ผู้บริหารหลายด้านพร้อมๆ กัน ได้แก่
ทาหนั งสือขออนุ มัติไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ดาเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จัดเตรียม
เอกสารต่างๆ จัดทาร่างและพิมพ์หนังสือให้ผู้บริหาร ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ โทรสาร
จดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ประสานนั ด หมายจั ด ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารเทคโนธานี
จั ด ประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานระดั บ ส านั ก งาน และจั ด ประชุ ม หารือ ส าหรั บ ผู้ บ ริห ารกั บ
บุคคลภายนอก
- งาน ท รั พ ยากรม นุ ษ ย์ มี ห น้ าที่ รั บ สมั ค ร คั ด เลื อ ก และท าสั ญ ญ าจ้ า งพ นั ก งาน
จัดฝึ กอบรมและจัดสัมมนาประจาปีพนักงาน จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร กาหนด
หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการอยู่ร่วมกันของพนักงานในองค์กร จัดทาประกาศคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานบุคคล ตรวจสอบวันปฏิบัติงานของพนักงาน คานวณและเบิกจ่ายเงินเดือน
ค่าจ้างพนั กงาน รวบรวมและสรุ ปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อประเมิน
ความดี ค วามชอบ ด าเนิ น การทางวินั ย จั ด ประชุ ม พนั กงาน และติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพนักงาน
- งานระบบคุณ ภาพ : เป็นศูนย์รวมประสานความร่วมมือของบุคลากรให้ มีส่วนร่วมในการ
ดาเนิ น กิจ กรรมต่ างๆ ตามนโยบายของเทคโนธานี และของมหาวิท ยาลั ย ประกอบด้ว ย
ระบบคุณ ภาพมาตรฐาน ISO ระบบประกันคุณ ภาพการศึกษา ระบบบริห ารความเสี่ ยง
ระบบการจัดการความรู้ และระบบดาเนินกิจกรรม 5ส ตลอดจนระบบอื่นๆ เพิ่มเติม โดยมี
ขอบข่ายงานพอสังเขปในภาคผนวก ก (3)
(2) หน่วยการคลั งและงบประมาณ : ทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเบิกจ่ายเงิน ควบคุมค่าใช้จ่ายตาม
แผนงบประมาณประจาปี และจัดซื้อจัดจ้างของเทคโนธานี ประกอบด้วย งานแผนงบประมาณ
งานการเงินบัญชี และงานพัสดุ โดยมีขอบข่ายงานพอสังเขปดังนี้
- งานแผนงบประมาณ มีหน้าที่จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีตามเกณฑ์ตัวชี้วัดผลงานที่ได้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายงานผลงานตามแผนงานหลัก/งานประจา/
โครงการ ติดตามประเมินผลงานทบทวนแผนปฏิบัติการ วิเคราะห์ผลดาเนินงานเพื่อเสนอ
ผู้ บ ริ ห าร และตรวจสอบรายงานการใช้ จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย จั ดท างบประมาณ
รายจ่ า ยประจ าปี ทบทวนปรั บ ปรุ ง งบประมาณระหว่ า งปี และควบคุ ม การใช้ จ่ า ยเงิ น
งบประมาณรายจ่ ายให้ เป็ น ไปตามแผนงบประมาณ และจัดท าทะเบี ยนคุ ม แยกประเภท
รายการเงินงบประมาณ
- งานการเงินบัญชี มีหน้าที่รับเงินรายได้เทคโนธานี ออกหลักฐานใบเสร็จรับเงิน รายงานเงิน
คงเหลือประจาวัน เบิกจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย เงินสารองจ่าย นาเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายนาส่ง
สรรพากร เบิกจ่ายเงินค่าตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล จัดทาบันทึกรายการทางบัญชีใน
ใบสาคัญต่างๆ จัดทางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร สรุปค่าบริหารโครงการ แจ้งหนี้การใช้
บริการพื้นที่ภายในอาคารสุรพัฒน์ 1 จัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้และเจ้าหนี้ทุกประเภท ติดตาม
ลูกหนี้ และให้ข้อมูลการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยตรวจสอบภายใน และสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
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- งานพัสดุ มีหน้าที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
จั ดสรร และด าเนิ น การตามระเบี ยบพั ส ดุ เบิ กจ่ายวัส ดุส านั กงานในคลั งพั ส ดุ ส านั กงาน
จัดจาหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้ว จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สิน และจัดทาทะเบียนผู้รับจ้าง/
บัญชีราคากลาง
(3) หน่ ว ยประสาน เฉพาะกิ จ : ท าหน้ า ที่ ป ระสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภายนอก
เพื่อดาเนินการจัดตั้ง หน่วยงานเฉพาะกิจต่างๆ ที่เป็นภารกิจหรือนโยบายของมหาวิทยาลัยให้
บรรลุวัตถุประสงค์ ขณะนี้มีงานเฉพาะกิจต้องดาเนินการ 4 งาน ได้แก่ งานโครงการ อพ.สธ.
และโครงการพฤกษศาสตร์ งานโครงการจั ด ตั้ ง สถานศึ ก ษาค้ น คว้าการเรีย นรู้ วิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและภาษา งานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และงานโครงการจัดตั้งส่วนพันธกิจ
สัมพันธ์กับองค์กรชุมชน โดยมีขอบข่ายงานพอสังเขปดังนี้
- งานโครงการ อพ.สธ-มทส. และโครงการพฤกษศาสตร์ : มี ห น้ าที่ ป ฏิ บั ติ งานด้ า นการ
สนั บ สนุ น และอ านวยความสะดวกของคณะท างานโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุรนารี พื้น ที่ มทส. และพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลั ย คณะกรรมการดาเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุก รรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และคณะกรรมการเครือ ข่ า ยเชิ งประเด็ น โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี (เครือ ข่ าย C-อพ.สธ.)
เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตลอดจนการปฏิบัติงานในแต่ล ะ
กิจกรรมตามแผนแม่บทที่ได้กาหนดไว้ในแต่ละปี
- งานโครงการจัดตั้งสถานศึกษาค้น คว้าการเรียนรู้ฯ มีหน้าที่จัดทาเอกสารโครงการจัดตั้ง
สถานศึ ก ษาค้ น คว้ า การเรี ย นรู้ ฯ เพื่ อ เสนอขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการต่ า งๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ คณ ะกรรมการบริ ห ารเทคโนธานี คณ ะกรรมการสภาวิ ช าการ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น ประสานการจัดทางบประมาณ และประสานการ
ออกแบบโครงสร้างอาคารสถานที่ ให้ เสร็จสมบู รณ์ เพื่ อขอรับ จัด สรรงบประมาณจากส่ ว น
แผนงาน และสานักงบประมาณตามลาดับ
- โครงการห้ องเรี ยนวิทยาศาสตร์ : เป็นโครงการที่ทาหน้าที่จัดการเรียนการสอน และจัด
กิจ กรรมพั ฒ นาความสามารถของนั ก เรีย นตามหลั ก สู ต รของโรงเรีย นมหิ ด ลวิท ยานุ ส รณ์
ซึ่งเป็นหลักสูตรสาหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และทาหน้าที่ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลั ยในการใช้สถานที่
และคณาจารย์ ม าร่ ว มเป็ น อาจารย์ ผู้ ส อน และประสานความร่ ว มมื อ จากคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมาร่วมเป็นอาจารย์ผู้สอนในวิชาหลักๆ
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- ง า น โ ค ร ง ก า ร จั ด ตั้ ง ส่ ว น พั น ธ กิ จ สั ม พั น ธ์ กั บ อ ง ค์ ก ร ชุ ม ช น
มีหน้าที่ส่งเสริม รวบรวมข้อมูล สร้างเครือข่าย ประชาสัมพันธ์ และจัดทาโครงสร้างเกี่ยวกับ
พันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชนตามแผนยุทธศาสตร์การสร้างพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(4) หน่ วยบริ ก ารอาคารและสถานที่ : เป็ น หน่ วยงานที่ ท าหน้ าที่ ป ระสานงานให้ บ ริก ารอาคาร
สุรพั ฒ น์ 1 และอาคารสุ รพัฒ น์ 2 รวมถึงบริเวณโดยรอบ แก่ห น่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยอาคารสุรพัฒน์ 1 ให้บริการ 2 ลักษณะ คือ บริการให้เช่าสถานที่ สาหรับจัดตั้ง
สานักงาน และจัดห้องประชุมอบรมสัมมนา ส่วนอาคารสุรพัฒน์ 2 ให้บริการเพื่อใช้จัดประชุม
อบรมและสัมมนาและสาหรับกิจกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ยังให้บริการอาคารและสถานที่บริเวณ
โดยรอบจัดงานกิจกรรมพิธีการต่างๆ เช่น แสดงนิทรรศการผลงานด้านวิชาการ ทางการเกษตร
ทางอุตสาหกรรม ทางธุรกิจ และจนการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ และสินค้าที่เกี่ยวข้อง
2) สานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร
หลัก การและลักษณะงาน : เป็ น หน่ วยบริการอุทยานการเรียนรู้สิริน ธร มีแหล่ งเรียนรู้ ต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย โดยมีการระดมทรัพยากรและสรรพกาลังที่มีอยู่ให้มหาวิทยาลัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่สร้างภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาสังคมที่มีความสุขและยั่งยืน อีกด้วย ซึ่งถือ
เป็ น การปฏิ บั ติ ใ นภารกิ จ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของมหาวิ ท ยาลั ย (USR: University Social
Responsibility) เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณี ยกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางด้าน
การเกษตร วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยถ่ายทอดผ่านสื่อการเรียนรู้ แบบมีชีวิตและไม่มีชีวิต
ขอบเขตความรับผิดชอบ : ดังนี้
(1) หน่วยบริการอุทยานการเรียนรู้สิรินธร : ปัจจุบันมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่รองรับการจัดกิจกรรม
สาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเข้าเยี่ยมชม ดังนี้
- อุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ : เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม ปลูกจิตสานึกในการรักธรรมชาติของเยาวชน ประชาชน ตลอดจนการ
สร้างสรรค์ทัศนคติที่ถูกต้องดีงามในการพัฒ นาประเทศ และให้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์
โดยมีการจัดนิ ทรรศการที่แสดงถึงวงจรชีวิตจริงของแมลง ทางด้านชีววิทยา พฤติกรรม
มีการจัดกิจ กรรมต่างๆ ในการส่ งเสริมพัฒ นาการการเรียนรู้ของนักเรียน นอกจากนี้ยัง
ปรับปรุงสถานที่ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้เข้าเยี่ยมชมด้วย
- อาคารกาญจนาภิ เ ษก : เป็ น อาคารที่ จั ด แสดงนิ ท รรศการพระราชกรณี ย กิ จ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการบูรณการกิจกรรมด้านต่างๆ โดยภายในอาคาร
ประกอบด้วยส่วนของการจัดนิทรรศการถาวร 5 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 จัดแสดงแนวคิดในการ
ทรงงาน หรือ “ห้องทางานของพ่อ” โซนที่ 2 จัดแสดงพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนา
และบริหารจัดการน้า เช่น การสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้า โซนที่ 3 จัดแสดงแนวคิดในการอยู่
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-

-

-

-

ร่วมกับธรรมชาติ การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง โซนที่ 4 เป็นจุดสาคัญที่นาเสนอความยิ่งใหญ่
ของน้าพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโซนที่ 5 เป็นจุดที่ให้ประชาชนได้ร่วม
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว โดยการถ่ายรูปและเขียนคาถวายพระพรขึ้น
ฉายเป็นวอลล์เปเปอร์ที่ผนังด้านข้าง
ห้องไทยศึกษานิทัศน์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมและจัดแสดง วัสดุทางวัฒ นธรรมของ
อี ส าน ที่ ช าวบ้ า นอี ส านยั งคงผลิ ต และใช้ ป ระโยชน์ ในวิ ถี ชี วิ ต ประจ าวั น โดยวั ส ดุ ท าง
วัฒนธรรมที่รวบรวมไว้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ เครื่องจักรสานไม้ไผ่ ผ้าทอและเครื่องนุ่งห่ม
เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผา และอื่ น ๆ เช่ น ของเล่ น พื้ น บ้ า น เอกสารทางประวั ติ ศ าสตร์ เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม และจัดนิทรรศการถาวรและนิทรรศการย่ อยหมุนเวียนใน
เรื่องต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการว่าวไทย นิทรรศการบุญบั้งไฟ นิทรรศการผ้าไทย นิทรรศการ
กับดับจักสาน และการจัดกิจกรรมการประกวดต่างๆ
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เทคโนโลยีไทยโบราณ : เป็น แหล่ งเรียนรู้ที่ จัดแสดงอุป กรณ์ เทคโนโลยีไทย
โบราณไว้มากมายหลากหลายนับพันชิ้น บนพื้นที่จัดแสดงประมาณ 3,000 ตารางเมตร เช่น
จรวด (บั่ งไฟตะไล) กั งหั นลม ฟั นเฟื องหลากหลายชนิ ด ดี ตะบันไฟ นอกจากนี้ มีเกวียนจาก
ภาคต่างๆ อุปกรณ์ทานาแบบครบวงจร ระหัดวิดน้าแบบต่างๆ เครื่องหีบอ้อย เครื่องจับสัตว์บก
เครื่องประมง อุปกรณ์ผลิตผ้าครบวงจร เครื่องทอเสื่อ เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือช่าง
ตะเกียงโบราณ อาวุธ หม้อไหโบราณ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด เป็นต้น
สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา : เป็นแหล่งเรียนรู้การทาเกษตรแบบทฤษฎีใหม่
ตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว และมีการผลิตพืช แบบอินทรีย์
ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางด้านเกษตรอินทรีย์
สาหรับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป อีกทั้งยังเป็นพื้นที่สาหรับบ่มเพาะและ
ทาการวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์ของคณาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้าน
การวิจัย ทั้งในระดับเชิงลึกและเชิงกว้าง
เมืองจราจรจาลอง : เป็นแหล่งเรียนรู้ที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด ร่วมมือ
กั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี จั ด สร้ างขึ้ น ในบริ เวณมหาวิ ท ยาลั ย บนพื้ น ที่ 7 ไร่
เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสานึกเกี่ยวกับกฎจราจร การใช้
รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย ตามแนวคิด “ถนนสีขาว” ให้กับเยาวชนและประชาชนใน
เขตภูมิภ าคตะวัน ออกเฉียงเหนือ โดยเน้นที่การฝึกปฏิบัติจริงบนเส้ นทางจราจรจาลอง
ประกอบด้ ว ย 2 ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ 1 เป็ น ฐานการเรี ย นรู้ 6 ฐาน ได้ แ ก่ มี ก ารจั ด อบรม
ปฐมนิเทศเบื้องต้น การให้ความรู้เรื่องกฎจราจร การให้ความรู้ป้ายจราจรและเครื่องหมาย
จราจร การให้ความรู้เรื่องสัญญาณไฟจราจร การให้ความรู้การเลือกใช้รถ และให้ทดลอง
ขับขี่จริง และส่วนที่ 2 เป็นเมืองจราจรจาลองสาหรับทดสอบขับขี่
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3) สานักงานอุทยาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
หลักการและลักษณะงาน : ส านั กงานบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม เป็นศูนย์กลางทาง
วิชาการในการส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน รับผิดชอบในภารกิจการปรับแปลง พัฒนาและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
สร้างเครือข่ายในภูมิภาค การให้คาปรึกษา สนับสนุนส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้านต่างๆ ให้มีความมั่นคง
และยั่งยื น สนั บสนุ นส่ ง เสริมการวิจัยและพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์สาหรับผู้ประกอบการ ยกระดับเทคโนโลยี
การผลิ ต ให้ บ ริ ก ารวิ เคราะห์ ท ดสอบทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เชื่ อ มโยงน าผลงานวิ จั ย ออกสู่ เชิ ง พาณิ ช ย์
ซึ่งมีหน่วยงานภายใต้โครงสร้างบริหารงานที่ทาหน้าที่ให้บริการตามภารกิจที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ
ขอบเขตความรับผิดชอบ : แบ่งเป็น 3 หน่วย ดังนี้
(1) หน่วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค : เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานงานกับคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณสาหรับการ
ด าเนิ น กิ จ กรรมตามนโยบายการสนั บ สนุ น ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ข องประเทศ
ประกอบด้วย 3 งาน ดังนี้
- งานบ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม : ทาหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่สนใจ
ในการประกอบธุรกิจหรือผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจ โดยอาศัยองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม
และงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ในการยกระดับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการอย่างครบ
วงจร เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดการก่อตั้งบริษัทใหม่ (Start – up company) จนสามารถ
เติบโตพร้อมที่จะดาเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง (Spin – off company/Graduate)
- งานบริการทรัพย์สินทางปัญญา : ทาหน้าที่ให้บริการให้คาปรึกษา ยื่นจดแจ้งทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคคลภายนอก ผลัก ดันให้เกิดการนาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
- งานบริ ก ารห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร : เป็ น ศู น ย์ ก ลางการวิ เคราะห์ ทดสอบ และวิ จั ย ที่ ได้
มาตรฐานในระดับสากล มีหน้าที่ใ ห้การบริการห้องปฏิบัติการทดสอบด้านต่างๆ เช่น
บริการทดสอบวัสดุ บริการทดสอบทางการเกษตร บริการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่าง
ทางด้านจุ ลชีววิทยา เคมี กายภาพ การวิเคราะห์น้า นอกจากนี้ยังให้ บริการอุปกรณ์
พื้นฐานทางห้องปฏิบัติการด้วย
(2) หน่วยพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม : เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานความร่วมมือ และความ
ต้ อ งการระหว่ า งภาคอุ ต สาหกรรม กั บ มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ระหว่ า งภาคเอกชนกั บ นั ก วิ จั ย /
ผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้ความร่วมมือในมิติต่างๆ ทั้งความร่วมมือด้านการวิจัย การปรับแปลง และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ ความช่วยเหลื อและสนับสนุนความต้องการทางด้านเทคโนโลยีให้ กับ
ผู้ประกอบการไทย โดยทาการเสาะแสวงหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากในและต่างประเทศ โดยมี
รูปแบบการให้บริการหลายรูปแบบ เช่น บริการจัดคู่เจรจาธุรกิจเทคโนโลยี และบริการเป็นที่
ปรึกษา เป็นต้น
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(3) หน่วยวิจัยและพัฒนา : เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานความร่วมมือ ด้านการทาวิจัย การให้
คาปรึ กษาด้านเทคนิ คและโรงงานต้ นแบบ โดยเน้ น อุต สาหกรรมเกษตร ในการทดลองผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรที่เกี่ยวกับ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
ให้ แก่ภ าคเอกชนเพื่อช่วยพัฒ นาศักยภาพด้านธุรกิจ รวมทั้งการยกระดับเทคโนโลยีการผลิ ต
โดยการเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้ บริการเทคโนโลยี กับผู้ใช้เทคโนโลยี การจั ดหาผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคนิค เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการวิจัยและพัฒ นาเข้าไปให้คาปรึกษาและแก้ไขปัญหาใน
โรงงาน
4) สานักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ
หลักการและลักษณะงาน : เป็นสานักงานที่รับผิดชอบสนับสนุนภารกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนของ
มหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชนและสังคม รวมทั้งการทาหน้ าที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์และภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม
ขอบเขตความรับผิดชอบ : แบ่งเป็น 7 หน่วย ดังนี้
(1) หน่ ว ยบริ ก ารวิ ช าการสู่ ชุ ม ชน : เป็ น หน่ ว ยงานที่ รับ ผิ ด ชอบ งานคลิ นิ ก เทคโนโลยี มทส.
(ซึ่งเป็นเครือข่ายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ) งาน 32 อาเภอ 32 ดอกเตอร์ มทส.
งานให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นเทคโนโลยี เป็ น ต้ น ซึ่ ง ท าหน้ า ที่ ให้ ค าปรึ ก ษาและบริ ก ารข้ อ มู ล ด้ า น
เทคโนโลยี ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ ชุมชน การให้ บริการคาปรึกษาและแก้ไขปัญ หาเฉพาะพื้นที่
การเผยแพร่ข้อมูลด้านเทคโนโลยี เป็นต้น
(2) หน่วยประสานงานบริการที่ปรึกษาไทย : เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานงานความร่วมมือใน
การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทย รวบรวมประวัติและผลงานคณาจารย์ที่ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทย
ประสานการจัดทาข้อเสนอเพื่อเข้ารับเป็นที่ปรึกษาภายใต้โครงการของภาครัฐ เช่น กระทรวง
พลั ง งาน กระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
(3) หน่วยบริการอบรมสัมมนาแปลและล่าม : เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานงานและสนับสนุน
ส่ งเสริ ม การจั ด ฝึ ก อบรม/สั ม มนาให้ กั บ หน่ ว ยงานต่ างๆ ภายในและภายนอกมหาวิท ยาลั ย
ประสานความร่วมมือเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน เพื่อนามาใช้ใน
การพัฒ นาบุ คลากรในองค์กรเอกชนต่างๆ ทุก ระดับให้ มีศักยภาพในการพัฒ นาประเทศอย่าง
ยั่งยืน โดยประสานและจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมเป็นทีมถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ
ให้ กั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย ไม่ ว่ า จะเป็ น ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ด้ า นระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ
ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
ตลอดจนการจัดอบรมเพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจการเรียนการสอน และการจัดทาผลงาน
เพื่อยกระดับวิทยฐานะให้กับบุคลากรทางการศึกษา
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(4) หน่วยบริการค่ายเยาวชน : เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่จัดอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาเยาวชนให้มี
ความรู้และความเข้าใจในวิชาการทุกแขนงและมีพัฒนาการในการศึกษาหาความรู้ตามศักยภาพ
และสามารถปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาจากทุกเขตพื้นที่ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็ น
ส่วนใหญ่
(5) หน่วยบริการสารสนเทศและประชาสัมพัน ธ์ : เป็นหน่วยงานที่ ทาหน้าที่ดูแลรับผิ ดชอบงาน
ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่างๆ ภายในเทคโนธานี เช่น จัดการฐานข้อมูล บริการ
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ ของเทคโนธานี และเผยแพร่ข่าวสาร
ขององค์กรให้ พนั กงานได้รับ ทราบ เป็นต้น ซึ่งเป็ นการสนับสนุ น หรือส่ งเสริมการดาเนินการ
กิจกรรมของหน่วยงาน และให้บริการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานภายนอกด้วย
(6) หน่วยประสานงานโครงการพิเศษ : เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนส่งเสริม
การดาเนินโครงการพิเศษต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีโครงการพิเศษที่อยู่ในความรับผิดชอบ 2 โครงการ
ดังนี้
- ศูนย์วิจัยมันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ : เป็นศูนย์กลางการทาวิจัย พัฒนา ทดสอบและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมันสาปะหลัง และผลิตภัณฑ์จากมันสาปะหลังอย่าง
ครบวงจร ตั้ งแต่ ก ารเพิ่ ม ผลผลิ ต การปลู ก การจั ด การ การเก็ บ เกี่ ย ว การแปรรู ป
มันสาปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และมีการสนับสนุนให้มีการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มั น ส าปะหลั ง โดยเฉพาะเทคโนโลยี ก ารเพิ่ ม ผลผลิ ต
มันสาปะหลัง ทาให้เกษตรกรชาวไร่มีความรู้ มีทางเลือก มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตลอดจนสนั บ สนุ น ให้ ผ ลงานวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากมั น ส าปะหลั ง ออก
สู่เชิงพาณิชย์ และเป็นที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมมันสาปะหลัง
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แผนภูมิ โครงสรางบริหารงานเทคโนธานี ป พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี

เทคโนธานี

สํานักงานผู"อาํ นวยการ
เทคโนธานี

หนวยบริหารงานกลาง
หนวยการคลังและงบประมาณ
หนวยประสานเฉพาะกิจ
หนวยบริการอาคารและสถานที่

สํานักงานอุทยานการ
เรียนรู"สิรินธร

หนวยบริการอุทยานการ
เรียนรู"สิรินธร

สํานักงานอุทยาน
วิทยาศาสตร%และนวัตกรรม

สํานักงานบริการวิชาการ
และโครงการพิเศษ

หนวยอุทยานวิทยาศาสตร%
ภูมิภาค

หนวยบริการวิชาการ
สูชุมชน

หนวยพัฒนาธุรกิจและ
นวัตกรรม

หนวยประสานงาน
บริการที่ปรึกษาไทย

หนวยวิจัยและพัฒนา

หนวยบริการอบรม
สัมมนาแปลและลาม
หนวยบริการคาย
เยาวชน
หนวยบริการสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ%
หนวยประสานงาน
โครงการพิเศษ
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ภาคผนวก ก.
(1) ภาพแผนภูมิโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ปี พ.ศ. 2558
(2) รายละเอียดโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ปี พ.ศ. 2558
-

ปรับปรุง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558

ภาคผนวก ก. (1) ภาพแผนภูมิโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนธานี

สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี

สานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร

สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรม

สานักงานบริการวิชาการ
และโครงการพิเศษ

14

โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี

ผู้อานวยการเทคโนธานี
รองผู้อานวยการเทคโนธานี
คณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO : QMRC

ผู้แทนฝ่ายบริหาร : QMR
หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการเทคโนธานี

ผู้จัดการสานักงาน
อุทยานการเรียนรู้สิรินธร

ผู้จัดการสานักงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

ผู้จัดการสานักงาน
บริการวิชาการและโครงการพิเศษ
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สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี
Technopolis Director Office : TDO

หน่วยบริหารงานกลาง

งานสารบรรณ
งานเลขานุการ
งานทรัพยากรมนุษย์
งานระบบคุณภาพ

หน่วยการคลังและงบประมาณ

งานแผนงบประมาณ
งานการเงินบัญชี
งานพัสดุ

หน่วยประสานเฉพาะกิจ

งานโครงการ อพ.สธ.-มทส. และโครงการพฤกษศาสตร์
งานโครงการจัดตั้งสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ฯ
งานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
งานโครงการจัดตั้งส่วนพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน

หน่วยบริการอาคารและสถานที่

งานบริการพื้นที่สุรพัฒน์ 1
งานบริการพื้นที่สุรพัฒน์ 2
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สานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร
Sirindhorn Learning Park Office : SLP
หน่วยบริการอุทยานการเรียนรู้สิรินธร

อุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ
อาคารกาญจนาภิเษก
ห้องไทยศึกษานิทัศน์
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ
สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
เมืองจราจรจาลอง
ฯลฯ
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สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
Science & Innovation Park Office : SIP

หน่วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

งานบ่มเพาะวิสาหกิจ
และนวัตกรรม

งานบริการทรัพย์สิน
ทางปัญญา

หน่วยพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม

งานบริการ
ห้องปฏิบัติการ

หน่วยวิจัยและพัฒนา

18

สานักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ
Academic Service & Special Project Office : ASP

หน่วยบริการวิชาการสู่ชุมชน

หน่วยประสานงานโครงการพิเศษ

หน่วยประสานงานบริการที่ปรึกษาไทย

หน่วยบริการสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

หน่วยบริการอบรม สัมมนา แปลและล่าม

หน่วยบริการค่ายเยาวชน
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ภาคผนวก ก. (2)
รายละเอียดโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ปี พ.ศ. 2558
(ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558)

คณะผู้บริหาร
ผู้อำนวยเทคโนธำนี
รองผู้อำนวยกำรเทคโนธำนี
เทคโนธานี แบ่งส่วนงานออกเป็น 4 สานักงาน
1. สำนักงำนผู้อำนวยกำรเทคโนธำนี
2. สำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้สิริธร
3. สำนักงำนอุทยำนวิทยำศำสตร์และนวัตกรรม
4. สำนักงำนบริกำรวิชำกำรและโครงกำรพิเศษ
รายละเอียดการบริหารงานแต่ละสานักงาน ดังนี้
1. สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี แบ่งเป็น 4 หน่วย ประกอบด้วย
(1) หน่วยบริหำรสำนักงำนกลำง
- งำนสำรบรรณ
- งำนเลขำนุกำร
- งำนทรัพยำกรมนุษย์
- งำนระบบคุณภำพ
(2) หน่วยกำรคลังและงบประมำณ
- งำนแผนงบประมำณ
- งำนกำรเงินบัญชี
- งำนพัสดุ
(3) หน่วยประสำนเฉพำะกิจ
- งำนโครงกำร อพ.สธ. มทส. และโครงกำรสวนพฤกษศำสตร์
- งำนโครงกำรจัดตั้งสถำนศึกษำค้นคว้ำกำรเรียนรู้ฯ
- งำนโครงกำรห้องเรียนวิทยำศำสตร์
- งำนโครงกำรจัดตั้งส่วนพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน
(4) หน่วยบริกำรอำคำรและสถำนที่
- งำนบริกำรพื้นที่สุรพัฒน์ 1
- งำนบริกำรพื้นที่สุรพัฒน์ 2
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2. สานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร มี 1 หน่วย
(1) หน่วยบริกำรอุทยำนกำรเรียนรู้สิรินธร ประกอบด้วย
- อุทยำนผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ
- อำคำรกำญจนำภิเษก
- ห้องไทยศึกษำนิทัศน์
- พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบรำณ
- สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ
- เมืองจรำจรจำลอง
ฯลฯ
3. สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม แบ่งเป็น 3 หน่วย ประกอบด้วย
(1) หน่วยอุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค
- งำนบ่มเพำะวิสำหกิจและนวัตกรรม
- งำนบริกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ
- งำนบริกำรห้องปฏิบัติกำร
(2) หน่วยพัฒนำธุรกิจและนวัตกรรม
(3) หน่วยวิจัยและพัฒนำ
4. สานักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ แบ่งเป็น 6 หน่วย ประกอบด้วย
(1) หน่วยบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน
(2) หน่วยประสำนงำนบริกำรที่ปรึกษำไทย
(3) หน่วยบริกำรอบรมสัมมนำ แปลและล่ำม
(4) หน่วยบริกำรค่ำยเยำวชน
(5) หน่วยบริกำรสำรสนเทศและประชำสัมพันธ์
(6) หน่วยประสำนงำนโครงกำรพิเศษ
- โครงกำรศูนย์วิจัยมันสำปะหลัง

รายละเอียดโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ปี พ.ศ. 2558

21

ภาคผนวก ข.
ข้อมูลรายชื่อพนักงานตามโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี
ปี พ.ศ. 2558

ภำคผนวก ข. ข้อมูลรำยชื่อพนักงำนตำมโครงสร้ำงบริหำรงำนเทคโนธำนี ปี พ.ศ. 2558
จำนวน 87 คน (รวมผู้บริหำร)
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558

ลำดับ
ที่

ชื่อ - นำมสกุล

สถำนะภำพ

ตำแหน่ง

2

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย อาจหาญ

พนักงานสายวิชาการ

ผู้อานวยการเทคโนธานี

2

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปภากร พิทยชวาล

พนักงานสายวิชาการ

รองผู้อานวยการเทคโนธานี

ปฏิบัติหน้ำที่

สำนักงำนผู้อำนวยกำรเทคโนธำนี 32 คน
#

1

นางนพคุณ กสานติกุล

หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี

พนักงานมหาวิทยาลัย

หน่วยบริหำรสำนักงำนกลำง
2

นางสาวสุวริ ภา เกิดสุข

3

พนักงานมหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานเลขานุการ

นางสาวอนุสรา หัดสันเทียะ

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานสารบรรณ

นางสาวมณฑิรา วรรณกลาง
5 นางสาวสุภาณี เกษมสุข
6 นางสาวณัฐพิราภรณ์ คล้ายสมมุติ
7 นางนภัทร สมวงศ์

พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
พนักงานประจาเทคโนธานี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานทรัพยากรมนุษย์
งานทรัพยากรมนุษย์
งานระบบคุณภาพ

พนักงานมหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานระบบคุณภาพ

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานธุรการ

งานระบบคุณภาพ

พนักงานมหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หัวหน้าหน่วยการคลังและงบประมาณ

พนักงานประจาเทคโนธานี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานบัญชี

พนักงานประจาเทคโนธานี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานแผน

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานงบประมาณ

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานการเงินตรวจจ่าย

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานการเงินรับ

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานการเงินจ่าย

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานการเงินจ่าย
งานจัดซื้อจัดจ้างและคลังพัสดุ
งานจัดซื้อและคลังพัสดุ

4

#
#

8

นางปาริชาติ ศิริธรปัญญา

หน่วยกำรคลังและงบประมำณ
#

9 นางสาวอรวรรณ จรุงจิตอภินันท์
10 นางสาวสุชาดา ขับผักแว่น
11 นางสาวสุภากาญจณ์ ศรีโพธิ์
12 นางสาวกมลรัตน์ ทศสูงเนิน
13 นางสาวสมร แซะจอหอ
14 นางอรอุมา บุญอาจ
15 นางสาวปวีณา สังประกุล
16 นางสาวทิพย์วารี จงกลกลาง
# 17 นางปาริชาติ ฝอยทอง
# 18 นางสาวธนพรรรณ เยื่องเสือ
หน่วยประสำนเฉพำะกิจ
19 อาจารย์ ดร. สารัมภ์ บุญมี

พนักงานสายวิชาการ

20 นางชญาน์นัทช์ สิริสิทธิกุล

พนักงานมหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งาน อพ.สท.มทส.

พนักงานมหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

-

พนักงานประจาเทคโนธานี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โครงการจัดตั้งพันธกิจสัมพันธ์

# 21 นายปรีชา นาหัวนิน
# 22 นางสาวพิมพ์ปภัทร์ สุดประเสริฐ

หัวหน้าหน่วยประสานเฉพาะกิจ

ข. ขอมล รายชอพนกงาน (1 ม.ค. 58).xlsx
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ลำดับ
ที่

ชื่อ - นำมสกุล

สถำนะภำพ

ตำแหน่ง

ปฏิบัติหน้ำที่

# 23 รศ.ดร.มาลี ตั้งสถิตย์กุลชัย
# 24 นางสาวป.ไกรแก้ว นพรัตน์
# 25 นางสาวสุพตั รา รมกระโทก

พนักงานประจาเทคโนธานี
พนักงานประจาเทคโนธานี

หัวหน้าโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานโครงการห้องเรียนวิทย์ฯ

พนักงานประจาเทคโนธานี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานโครงการห้องเรียนวิทย์ฯ

# 26 นายอาณาจักร พลตระกรรม

พนักงานประจาเทคโนธานี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานโครงการห้องเรียนวิทย์ฯ

# 27 นายพิษณุ ญาติโสม

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ที่ปรึกษาหอพัก

งานโครงการห้องเรียนวิทย์ฯ

# 28 นางสาวอรทัย สอจันทึก

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ผู้ประสานงานโครงการ

งานโครงการห้องเรียนวิทย์ฯ

# 29 นาวสาวสุดารัตน์ โพธิก์ ลาง

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานบริการอาคารสุรพัฒน์ 1

# 30 นางสาววราภรณ์ วิริยะไชยวงศ์

พนักงานประจาเทคโนธานี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานบริการอาคารสุรพัฒน์ 2

# 31 นายณัฐพงษ์ วิสูตรศักดิ์

พนักงานประจาเทคโนธานี

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

งานบริการอาคารและสถานที่

# 32 นายธวัชชัย อยู่พรมราช

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

พนักงานจัดเตรียมสถานที่

งานบริการอาคารและสถานที่

หน่วยบริกำรอำคำรและสถำนที่

สำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรูส้ ิรินธร 8 คน
3

1

อาจารย์ ดร. รุจ มรกต

4
5
6
7
8
9
#

2
3
4
5
6
7
8

นางเหิรพักตร อุดมชัยพันธ์
นายนราธิป อยู่สาแดงกิจ
นางสาวปัทมา บุญทิพย์
นางสาววิชชุดา อุยดอน
นางสาวณิกษ์ชาพร เบ็ญจคุ้ม
นายปรีชาร แสนสิริสุข
นางสาวพรทิพย์ โสภาคะยัง

ผู้จัดการสานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร

พนักงานสายวิชาการ
พนักงานประจาเทคโนธานี
พนักงานประจาเทคโนธานี
พนักงานประจาเทคโนธานี
พนักงานประจาเทคโนธานี
พนักงานประจาเทคโนธานี
พนักงานประจาเทคโนธานี
พนักงานประจาเทคโนธานี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่เพาะเลี้ยงแมลง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานบริการแหล่งเรียนรู้
งานบริการแหล่งเรียนรู้
งานบริการแหล่งเรียนรู้
งานบริการแหล่งเรียนรู้
งานบริการแหล่งเรียนรู้
งานบริการแหล่งเรียนรู้
งานบริการแหล่งเรียนรู้

สำนักงำนอุทยำนวิทยำศำสตร์และนวัตกรรม 23 คน
#
#
#
#
#
#

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ชัย จิตตะมัย พนักงานสายวิชาการ
พนักงานประจาเทคโนธานี
2 นางสาววนิดา ค้างกลาง
หน่วยพัฒนำธุรกิจและนวัตกรรม
3 นางสาวกาญจนา ข้าวเบา
4 นางสาวสุธรี พรรณ กองร้อย
5 นายเอกชัย บุญรสศักดิ์
6 นางสาวเมธาวี เรืองนนท์

หน่วยวิจัยและพัฒนำ
# 7 ดร. ลาไพร ศรีธรรมมา

ผู้จัดการสานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานธุรการ

พนักงานประจาเทคโนธานี
พนักงานประจาเทคโนธานี
พนักงานประจาเทคโนธานี
พนักงานประจาเทคโนธานี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานพัฒนาวิสาหกิจ
งานพัฒนาวิสาหกิจ
งานพัฒนาวิสาหกิจ
งานพัฒนาวิสาหกิจ

พนักงานมหาวิทยาลัย

นักวิทยาศาสตร์

งานวิจัยและพัฒนา
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ลำดับ
ที่

ชื่อ - นำมสกุล

สถำนะภำพ

ตำแหน่ง

ปฏิบัติหน้ำที่

หน่วยอุทยำนวิทยำศำสตร์ภมู ิภำค
#

8

อาจารย์ ดร.เอกรงค์ สุขจิต

พนักงานสายวิชาการ

หัวหน้าหน่วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภมู ภิ าค

งำนบ่มเพำะวิสำหกิจและนวัตกรรม
9 นางจิระวดี รัตนกร
# 10 นางสาวชธัญ ณัฐธัญญกุล
# 11 นางสาวจิดาภา รัตนอังศิริกุล

พนักงานประจาเทคโนธานี
พนักงานประจาเทคโนธานี
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานบ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม
งานบ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม
งานบ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม

งำนบริกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ
# 12 นางสาวปิยมาศ มหาบุญญานนท์
# 13 นางสาววรางคณา ไพศาลธรรม
14 นางสาวสุพตั รา พรรคพิง

พนักงานประจาเทคโนธานี
พนักงานประจาเทคโนธานี
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานบริหารจัดการทรัพย์สิน
งานบริหารจัดการทรัพย์สิน
งานบริหารจัดการทรัพย์สิน

งำนบริกำรห้องปฏิบตั ิกำร
#
#
#
#
#
#
#

15
16
17
18
19
20
21
22
23

นางสาวเนรัญชลา ชุปวา
นางสาวสมบูรณ์ นกพรมพะเนา
นางสาวธิดาวดี ว่องทรงเจริญ
นางสุจิตรา จอกกระโทก
นางสาวธัญญรัศม์ ภูทาวัน
นางสาวนิศาชล สิริมงคลกาล
นายอธิศ อัครปรีดี
นางสาวกรรณิการ์ กันทะวงศ์
นายอาทิ นครเรียบ

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานประจาเทคโนธานี
พนักงานธุรการ
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานประจาเทคโนธานี
นักวิทยาศาสตร์
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
นักวิทยาศาสตร์
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
นักวิทยาศาสตร์
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
พนักงานห้องทดลอง
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
นักวิทยาศาสตร์
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ช่างเทคนิค

งานบริการลูกค้า
งานบริการลูกค้า
งานบริการลูกค้า

งานห้องปฏิบตั กิ าร
งานห้องปฏิบตั กิ าร
งานห้องปฏิบตั กิ าร
งานห้องปฏิบตั กิ าร
งานห้องปฏิบตั กิ าร
งานห้องปฏิบตั กิ าร

สำนักงำนบริกำรวิชำกำรและโครงกำรพิเศษ 22 คน
#
#
#
#
#

#

#
#
#

1 อาจารย์ ดร. พรรษา ลิบลับ
2 นางสาวพิณศุกาญจน์ ตัณฑวรรธนะ
หน่วยบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน
3 นางสาวอรสา นาจาเริญ
4 นางสาวขวัญตา วงศ์สามารถ
5 นางสาวณัฐนิตย์ ป่วนปาน
หน่วยประสำนงำนบริกำรที่ปรึกษำไทย
6 อาจารย์ ดร.โศรฎา แข็งการ
7 นางสาวลาดวน ศรีมาน
8 นางสาวมรกต บวรภัทรกุล
หน่วยบริกำรอบรมสัมมนำ แปลและล่ำม
9 นางสาวปณิตา กะสินรัมย์
10 นางสาววสุธา คากุ้ม
11 นางสุภาวดี สารางคา
12 นางสาวศิวรัตน์ ภูฉายา

พนักงานสายวิชาการ

ผู้จัดการสานักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ

พนักงานประจาเทคโนธานี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานธุรการ

พนักงานประจาเทคโนธานี
พนักงานประจาเทคโนธานี
พนักงานประจาเทคโนธานี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานบริการวิชาการสู่ชุมชน
งานบริการวิชาการสู่ชุมชน
งานบริการวิชาการสู่ชุมชน

พนักงานสายวิชาการ
พนักงานประจาเทคโนธานี
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

หัวหน้าหน่วยประสานงานบริการที่ปรึกษาไทย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบริการที่ปรึกษาไทย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบริการวิชาการสู่ชุมชน

พนักงานประจาเทคโนธานี
พนักงานประจาเทคโนธานี
พนักงานประจาเทคโนธานี
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข. ขอมล รายชอพนกงาน (1 ม.ค. 58).xlsx

งานบริการอบรมสัมมนา
งานบริการอบรมสัมมนา
งานบริการอบรมสัมมนา
งานบริการอบรมสัมมนา
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ลำดับ
ที่

ชื่อ - นำมสกุล

สถำนะภำพ

ตำแหน่ง

ปฏิบัติหน้ำที่

หน่วยบริกำรค่ำยเยำวชน
# 13 อ.ดร. ขรรค์ชัย โกศลทองกี่

หัวหน้าหน่วยบริการค่ายเยาวชน

พนักงานสายวิชาการ

# 14 นางขวัญตา วรสุมันต์

พนักงานประจาเทคโนธานี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานค่ายเยาวชน

# 15 นางสาวระพีพร ศรีภกั ดี

พนักงานประจาเทคโนธานี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานค่ายเยาวชน

16 นางสาวทิตยา กอบัว

พนักงานประจาเทคโนธานี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานค่ายเยาวชน

17 นายบุญญฤทธิ์ วงศ์ก่อ

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานค่ายเยาวชน

หน่วยบริกำรสำรสนเทศและประชำสัมพันธ์
# 18 นางจิราภา วิจักษณ์ประเสริฐ

พนักงานประจาเทคโนธานี เจ้าหน้าที่สารสนเทศและเทคโนโลยี

งานบริการสารสนเทศฯ

# 19 นายสุรจิต ภูมิคง

พนักงานประจาเทคโนธานี เจ้าหน้าที่สารสนเทศและเทคโนโลยี

งานบริการสารสนเทศฯ

# 20 นายภานุ ศรัณยคุปต์

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เจ้าหน้าที่ Creative and Graphic Design

งานบริการสารสนเทศฯ

# 21 นายตุลชัย ทิพเวช

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เจ้าหน้าที่สารสนเทศและเทคโนโลยี

งานบริการสารสนเทศฯ

22 นายพนม จินาบึง

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เจ้าหน้าที่สารสนเทศและเทคโนโลยี

งานบริการสารสนเทศฯ

ข. ขอมล รายชอพนกงาน (1 ม.ค. 58).xlsx
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ภาคผนวก ค.
(1) เปรียบเทียบการปรับโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ปี พ.ศ. 2556-2558
(2) เปรียบเทียบการปรับโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539 - 2556

ภาคผนวก ค. (1) เปรียบเทียบการปรับโครงสร้างการบริหารงานเทคโนธานี ปี พ.ศ. 2556-2558
ลาดับ

โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2556 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1)
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2557

โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2558
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558

1

ผู้อำนวยเทคโนธำนี
รองผู้อำนวยกำรเทคโนธำนี
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรเทคโนธำนี

ผู้อำนวยเทคโนธำนี
รองผู้อำนวยกำรเทคโนธำนี

2

แบ่งส่วนงานเป็น 4 สานักงาน
สำนักงำนผู้อำนวยกำรเทคโนธำนี
สำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้สิริธร
สำนักงำนอุทยำนวิทยำศำสตร์และนวัตกรรม
สำนักงำนบริกำรวิชำกำรและโครงกำรพิเศษ

แบ่งส่วนงานเป็น 4 สานักงาน
สำนักงำนผู้อำนวยกำรเทคโนธำนี
สำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้สิริธร
สำนักงำนอุทยำนวิทยำศำสตร์และนวัตกรรม
สำนักงำนบริกำรวิชำกำรและโครงกำรพิเศษ

3

สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี แบ่งเป็น 5 หน่วย ประกอบด้วย
(1) หน่วยบริหำรสำนักงำน
- งำนสำรบรรณ
- งำนเลขำนุกำร
- งำนทรัพยำกรมนุษย์
(2) หน่วยกำรคลังและงบประมำณ
- งำนแผนงบประมำณ
- งำนกำรเงินบัญชี
- งำนพัสดุ
(3) หน่วยบริหำรระบบคุณภำพ
- งำนระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO

สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี แบ่งเป็น 4 หน่วย ประกอบด้วย
(1) หน่วยบริหำรสำนักงำนกลำง
- งำนสำรบรรณ
- งำนเลขำนุกำร
- งำนทรัพยำกรมนุษย์
- งำนระบบคุณภำพ
(2) หน่วยกำรคลังและงบประมำณ
- งำนแผนงบประมำณ
- งำนกำรเงินบัญชี
- งำนพัสดุ

TN เปรียบเทียบการปรับโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2556 และ 2558

1|3

ลาดับ

โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2556 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1)
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
-

งำนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
งำนระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง
งำนระบบกำรจัดกำรควำมรู้
งำนระบบกำรดำเนินกิจกรรม 5ส
ฯลฯ
(4) หน่วยประสำนเฉพำะกิจ
- งำนกำรจัดตั้งโรงเรียนสำธิตฯ
- งำนประสำนศูนย์เครือข่ำย สมศ.
- โครงกำร อพ.สธ. มทส. และโครงกำรสวนพฤกษศำสตร์
(5) หน่วยบริกำรอำคำรและสถำนที่
- งำนบริกำรพื้นที่สุรพัฒน์ 1
- งำนบริกำรพื้นที่สุรพัฒน์ 2
5

สานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร มี 1 หน่วย
(1) หน่วยบริกำรอุทยำนกำรเรียนรู้สิรินธร ประกอบด้วย แหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ เช่น
- อุทยำนผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ
- อำคำรกำญจนำภิเษก
- ห้องไทยศึกษำนิทัศน์
- พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบรำณ
- สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ
- เมืองจรำจรจำลอง
ฯลฯ

TN เปรียบเทียบการปรับโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2556 และ 2558

โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2558
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558
(3) หน่วยประสำนเฉพำะกิจ
- โครงกำร อพ.สธ. มทส. และโครงกำรสวนพฤกษศำสตร์
- งำนโครงกำรจัดตั้งสถำนศึกษำค้นคว้ำกำรเรียนรู้ฯ
- งำนโครงกำรห้องเรียนวิทยำศำสตร์
- งำนโครงกำรจัดตั้งส่วนพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน
(4) หน่วยบริกำรอำคำรและสถำนที่
- งำนบริกำรพื้นที่สุรพัฒน์ 1
- งำนบริกำรพื้นที่สุรพัฒน์ 2

สานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร มี 1 หน่วย
(1) หน่วยบริกำรอุทยำนกำรเรียนรู้สิรินธร ประกอบด้วย แหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ เช่น
- อุทยำนผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ
- อำคำรกำญจนำภิเษก
- ห้องไทยศึกษำนิทัศน์
- พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบรำณ
- สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ
- เมืองจรำจรจำลอง
ฯลฯ
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ลาดับ

6

7

โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2556 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1)
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2557

สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
แบ่งเป็น 3 หน่วย ประกอบด้วย
(1) หน่วยอุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค
- บ่มเพำะวิสำหกิจและนวัตกรรม
- งำนบริกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ
- งำนบริกำรห้องปฏิบัติกำร
(2) หน่วยพัฒนำธุรกิจและนวัตกรรม
(3) หน่วยวิจัยและพัฒนำ
สานักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ
แบ่งเป็น 6 หน่วย ประกอบด้วย
(1) หน่วยบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน
(2) หน่วยประสำนงำนบริกำรที่ปรึกษำไทย
(3) หน่วยบริกำรอบรมสัมมนำ แปลและล่ำม
(4) หน่วยบริกำรค่ำยเยำวชน
(5) หน่วยบริกำรสำรสนเทศและประชำสัมพันธ์
(6) หน่วยประสำนงำนโครงกำรพิเศษ
- โครงกำรห้องเรียนวิทยำศำสตร์และ
- โครงกำรศูนย์วิจัยมันสำปะหลัง)

โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2558
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558

สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
แบ่งเป็น 3 หน่วย ประกอบด้วย
(1) หน่วยอุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค
- บ่มเพำะวิสำหกิจและนวัตกรรม
- งำนบริกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ
- งำนบริกำรห้องปฏิบัติกำร
(2) หน่วยพัฒนำธุรกิจและนวัตกรรม
(3) หน่วยวิจัยและพัฒนำ
สานักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ
แบ่งเป็น 6 หน่วย ประกอบด้วย
(1) หน่วยบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน
(2) หน่วยประสำนงำนบริกำรที่ปรึกษำไทย
(3) หน่วยบริกำรอบรมสัมมนำ แปลและล่ำม
(4) หน่วยบริกำรค่ำยเยำวชน
(5) หน่วยบริกำรสำรสนเทศและประชำสัมพันธ์
(6) หน่วยประสำนงำนโครงกำรพิเศษ
- โครงกำรห้องเรียนวิทยำศำสตร์และ
- โครงกำรศูนย์วิจัยมันสำปะหลัง)

หมายเหตุ : *
(1) ย้าย โครงกำรห้องเรียนวิทยำศำสตร์ จาก สำนักงำนบริกำรวิชำกำรฯ อยู่ภายใน หน่วยประสำนเฉพำะกิจ สำนักงำนผู้อำนวยกำรเทคโนธำนี ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2557
(2) เพิ่ม งำนโครงกำรจัดตั้งส่วนพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน อยู่ภายใน หน่วยประสำนเฉพำะกิจ สำนักงำนผู้อำนวยกำรเทคโนธำนี ตั้งแต่ 1 มกรำคม 2558
TN เปรียบเทียบการปรับโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2556 และ 2558

3|3

ภาคผนวก ค. (2) เปรียบเทียบการปรับโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2539, ปี พ.ศ. 2543, ปี พ.ศ. 2546, ปี พ.ศ. 2549, ปี พ.ศ. 2551-2554, ปี พ.ศ. 2555 และ ปี พ.ศ. 2556 (ปัจจุบัน)
(1) ปี พ.ศ. 2539

(2) ปี พ.ศ. 2543

แบ่งส่วนงานเป็น 7 ฝ่าย
1. สถานฟูมฟักเทคโนโลยี
2. สถานนวัตกรรม
3. สถานส่งเสริมเทคโนโลยี
4. ฝ่ายจัดแสดงเทคโนโลยี
5. ฝ่ายบริการวิชาการ
6. ฝ่ายธุรการ
7. สุรสัมมนาคาร

แบ่งส่วนงานเป็น 3 ฝ่าย 1 โครงการ
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. ฝ่ายบริการวิชาการ
3. ฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
4. โครงการสหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ

(3) ปี พ.ศ. 2546

(4) ปี พ.ศ. 2549

แบ่งส่วนงานเป็น 5 ฝ่าย แบ่งส่วนงานเป็น 3 ฝ่าย 4 โครงการ
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. ฝ่ายบริการวิชาการ
2. ฝ่ายบริการวิชาการ
3. ฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอด 3. ฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
4. ฝ่ายโครงการพัฒนา
4. โครงการอุทยานผีเสื้อ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
5. โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
5. ฝ่ายโครงการกิจกรรมและ
6. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีของ
โครงการพิเศษ
อุตสาหกรรมไทย
7. โครงการศูนย์การเรียนรู้ของ
ชุมชน

(5) ปี พ.ศ. 2551-2554

(6) ปี พ.ศ. 2555

แบ่งส่วนงานเป็น 3 ฝ่าย 9 โครงการ

แบ่งส่วนงานเป็น 5 กลุ่ม
1. กลุ่มอุทยานการเรียนรู้สิรินธร
2. กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์
3. กลุ่มบริการวิชาการ
4. กลุ่มโครงการพิเศษ
5. กลุ่มสนับสนุนการบริหารงาน
กลาง

1. สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
2. ฝ่ายบริการวิชาการ
3. ฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
4. โครงการอุทยานผีเสื้อ

(7) ปี พ.ศ. 2556 (ปัจจุบัน)
แบ่งส่วนงานเป็น 4 สานักงาน
1. สานักงานผู้อานวยการเทคโนธานี
2. สานักงานอุทยานการเรียนรู้สิริธร
3. สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรม
4. สานักงานบริการวิชาการและ
โครงการพิเศษ

5. * โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
6. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย
7. โครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน

หมายเหตุ :

หมายเหตุ :

หมายเหตุ :

8. โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์

(1) ประกาศ มทส. เรื่อง การแบ่งส่วนงาน

(1) ประกาศ มทส. เรื่อง แบ่งส่วน

(1) ประกาศ มทส. เรื่อง แบ่งส่วนงาน

9. โครงการศูนย์วิจัยมันสาปะหลัง

ภายใน (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2557

งาน (10 ต.ค. 2539)

(30 พ.ค. 2543)

(2) สุรสัมมนาคาร (เพิ่ม ปี พ.ศ.

(2) โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนา

2541)

อาชีพ แยกไปเป็นศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ ประมาณ ปี พ.ศ. 2545

และผลิตภัณฑ์

(5 มีนาคม 2557)

10. โครงการหน่วยบริการงานแปล
และล่าม
11. โครงการหน่วยบริการทาง
ห้องปฏิบัติการ
12. โครงการเมืองจราจรจาลอง
หมายเหตุ : 5. * ปรับชื่อจาก โครงการ
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เป็นโครงการ
อุทยานวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ _โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2555 ยังไม่เคยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย

TN | เปรี ยบเทียบการปรับโครงสร้ างบริ หารเทคโนธานี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2539 – ปั จจุบนั

SUT

ภาคผนวก ง.
(1) พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรนารี พ.ศ. 2533
(2) ข้อกาหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การจัดตั้งเทคโนธานี พ.ศ. 2539
(3) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2539
(4) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2541
(5) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายใน พ.ศ. 2543
(6) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายใน (ฉบับที่ 15)
พ.ศ. 2557

ภาคผนวก จ.
(1) มติคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 5/2556
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
(2) มติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 11/2556
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
(3) มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2557
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557
(4) มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 5/2557
วันที่ 13 สิงหาคม 2557
(5) มติคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

