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เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 
โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี นี้  

     ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามล าดับดังนี้ 

(1) คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 

(2) คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 11/2556 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 

(3) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 
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ค ำน ำ 

  เทคโนธานี มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการด าเนินภารกิจด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม และด้านการปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมรายละเอียดตาม
ข้อก าหนด มทส. ว่าด้วยการจัดตั้งเทคโนธานี พ.ศ. 2539 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2539     
โดยแบ่งส่วนงานเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายธุรการ สถานฟูมฟักเทคโนโลยี สถานนวัตกรรม สถานส่งเสริม
เทคโนโลยี ฝ่ายจัดแสดงเทคโนโลยี และฝ่ายบริการวิชาการ   ในปี พ.ศ. 2541 เทคโนธานีได้แบ่งส่วนงาน
ออกเป็น 7 ฝ่าย ซึ่งมี 6 ฝ่ายเดิม และได้เพ่ิมสุรสัมนาคาร เป็นฝ่ายที่ 7 และในปี พ.ศ. 2543 ได้แบ่งส่วนงาน
ภายในเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริการวิชาการ และฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอด
เทคโนโลยี  ซึ่งการแบ่งส่วนงานทั้ง 2 ครั้งนี้ มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ   

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลาเกือบ 10 ปี  ทีเ่ทคโนธานีได้มีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานีเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ได้ด าเนินการตาม
กระบวนการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และยังไมมี่การประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 

ในปี พ.ศ. 2556 เทคโนธานี ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานีและทดลอง
บริหารงานตามโครงสร้างอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม โดยไดน้ าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารเทคโนธานีและได้รับความเห็นชอบอย่างต่อเนื่องตามล าดับ 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 ต่อจากนั้นจึงได้น าเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 
11/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557            
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แบ่งส่วนงานภายใน (ฉบับที่ 12)                    
พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2557   

การปรับปรุงโครงสร้างในครั้งนี้ ได้มีการโยกย้ายโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์มาอยู่ในสังกัด
หน่วยประสานเฉพาะกิจ ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี ตั้ งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 และมีการก าหนด
ภาระงานโครงการจัดตั้งส่วนพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน เพ่ิมอีก 1 โครงการ ซึ่งให้สังกัดกับหน่วย
ประสานเฉพาะกิจ ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ตลอดจนมีการ
ปรับโครงสร้างภายในของส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานีในบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

เทคโนธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปรับโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานีครั้งนี้จะมีความสอดคล้อง
กับบริบทการบริหารงานของเทคโนธานียิ่งขึ้น ท าให้มีโครงสร้างบริหารงานที่ชัดเจนและเป็นระบบ และที่
ส าคัญการปรับโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานีครั้งนี้มีความสมบูรณ์แบบ เนื่องจากไดม้ีการประกาศใช้อย่าง
เป็นทางการถูกต้องตามระเบียบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรชยั อาจหาญ) 

ผู้อ านวยการเทคโนธานี 
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    บทสรุปผู้บริหาร 
โครงสรา้งบริหารงานเทคโนธานี ปี พ.ศ. 2558 

 
วิวัฒนาการการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานีที่ผ่านมาในแต่ละครั้งเป็นการปรับเปลี่ยนเพ่ือ

ความเหมาะสมตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจ านวนภารกิจ และจ านวนบุคลากรที่เพ่ิ มขึ้น   
ตามหลักการบริหารจัดการธุรกิจที่ดี องค์กรที่มีประสิทธิภาพ คือ องค์กรที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และสามารถที่จะเลือกใช้วิธีการอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับองค์กร ซึ่งมีอยู่หลายวิธี
ด้วยกัน  ซึ่งเทคโนธานีได้เลือกใช้วิธีการปรับโครงสร้างองค์กร (Reorganization) ให้เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนให้มี
การปฏิบัติงานได้ดีราบรื่น เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานยิ่งขึ้น   

การออกแบบโครงสร้างบริหารงานใหม่ของเทคโนธานี ปี พ.ศ. 2556 นี้ นอกจากจะค านึงถึงการบรรลุถึง
วิสัยทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังค านึงถึงบทบาทพันธกิจที่จะเพ่ิมขึ้นและจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการ
ปฏิบัติงานในเชิงรุกมากขึ้น  ดังนั้น เทคโนธานีตามโครงสร้างบริหารงานใหม่ ได้ท าการจัดสรรกลุ่มงานที่มีลักษณะ
งานและภารกิจที่เหมือนกันอยู่ด้วยกันเพ่ือไม่ให้การปฏิบัติงานมีความซ้ าซ้อน ส่งเสริมการบูรณาการในแต่ละ
ภารกิจร่วมกัน โดยแบ่งงานเป็นงานหลัก งานเชิงวิชาการ และงานสนับสนุนภารกิจ จะต้องมีภารกิจเพ่ิมมากขึ้น 
แต่ไม่เพ่ิมบุคลากร  นอกจากนี้ยังได้มีการจัดสรรอัตราก าลังคนในแต่ละต าแหน่งงานให้เหมาะสมตรงตามศักยภาพ 
เพ่ือให้ผลผลิตการปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  อีกทั้ง เห็นว่า
โครงสร้างองค์กรที่ดี จะต้องเกื้อหนุนให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ เพ่ือบรรลุตามวิสัยทัศน์  มีประสิทธิภาพ
สูงสุด กล่าวคือ ใช้ทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร เงินงบประมาณ และเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
จะต้องมีความยืดหยุ่น แต่ต้องมีความแข็งแกร่ง ที่ส าคัญต้องมีความคล่องตัวและต้องอยู่ภายใต้กรอบกติกาตาม
ระเบียบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสอดรับกับกรอบแนวคิดการบริหารงานแบบ “รวม
บริการ ประสานภารกิจ”  ซึ่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี มีวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ 

1. เพ่ือจัดภารกิจ หรือภาระงานที่มีลักษณะเชื่อมโยง เกี่ยวข้องกันให้เป็นหมวดหมู่หรือกลุ่มเดียวกัน  
2. เพ่ือให้มีการท างานแบบบูรณางานร่วมกัน และประสานความร่วมมือระหว่างกัน 
3. เพ่ือลดขั้นตอนการสั่งการ และมีการกระจายอ านาจเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน 
4. เพ่ือเป็นกลไกรองรับการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ และรักษาการบริหารงานแบบ “รวมบริการ 

ประสานภารกิจ” 
ดังนั้น จึงได้แบ่งส่วนงานออกเป็น 4 ส านักงาน ดังนี้ 

1) ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี 
2) ส านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร 
3) ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 
4) ส านักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ 
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โดยมี 3 ส านักงานหลัก ได้แก่ ส านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรม และส านักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ ที่ท าหน้าที่เชิงรุกที่มีภารกิจหลักในด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม และด้านการปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี มีทั้งส่วนหารายได้ (Profit center) และ
ส่วนของการบริการเพ่ือตอบแทนสังคม (USR : University Social Responsibility) ซึ่งมีส านักงานผู้อ านวยการ 
เทคโนธานีเป็นส่วนสนับสนุนภารกิจหลักที่ท าหน้าที่บริหารงานกลาง เป็นศูนย์รวมประสานความร่วมมือให้พนักงาน
มีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองภารกิจรวมของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนให้ทุกส านักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
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   ภาคผนวก ข  ข้อมูลรายชื่อพนักงานตามโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ปี พ.ศ. 2556 
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(1) เปรียบเทียบการปรบัโครงสรา้งบริหารงานเทคโนธานี ปี พ.ศ. 2556-2558 
(2) เปรียบเทียบการปรบัโครงสรา้งบริหารงานเทคโนธานี  

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539 -2556 

 
 

   ภาคผนวก ง      
(1) พระราชบญัญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 
(2) ข้อก าหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการจัดตั้ง                 

เทคโนธานี พ.ศ. 2539 
(3) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                                      

เร่ือง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2539 
(4) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                                      

เร่ือง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2541 
(5) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                                      

เร่ือง การแบ่งส่วนงานภายใน 
(6) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

เร่ือง การแบ่งส่วนงานภายใน (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2557 

 

   ภาคผนวก จ      
(1) มติคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 5/2556  
(2) มติสภาวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 11/2556 
(3) มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี คร้ังที่ 1/2557 
(4) มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 5/2557 
(5) มติคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 1/2558 
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โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี  

1. ความเป็นมา หลักการและเหตุผล 
จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2539 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 

มีนาคม 2539 ได้มีมติให้ยกเลิกศูนย์บริการวิชาการกับยกเลิกส่วนงานเทคโนธานีของสถาบันวิจัยและพัฒนา      
ตั้งเป็นส่วนงานมีฐานะเทียบเท่าส านักวิชา ศูนย์ และสถาบันของมหาวิทยาลัย เรียกว่า “เทคโนธานี” เพ่ือท าหน้าที่
เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการด าเนินภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านการปรับแปลง
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมรายละเอียดตามข้อก าหนด มทส. ว่าด้วยการจัดตั้งเทคโนธานี พ.ศ. 
2539 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2539 โดยแบ่งส่วนงานเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายธุรการ สถานฟูมฟัก
เทคโนโลยี สถานนวัตกรรม สถานส่งเสริมเทคโนโลยี ฝ่ายจัดแสดงเทคโนโลยี และฝ่ายบริการวิชาการ            
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2539 ประกาศ ณ วันที่ 10  
ตุลาคม 2539  โดยในปี พ.ศ. 2541 ได้เพ่ิมสุรสัมนาคาร เป็นฝ่ายที่ 7 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2541 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2541   

ปี  พ.ศ. 2543 ได้ปรับโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี  และแบ่ งส่วนงาน  เป็น 3 ฝ่าย ได้แก่                
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 เพ่ือรองรับโครงการบริการ
วิชาการ ปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาเพ่ิมเติม   
โดยมีการแบ่งส่วนงานเป็น 5 ฝ่าย ดังนี้ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ฝ่ายโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ และฝ่ายโครงการกิจกรรมและโครงการพิเศษ           
ซ่ึงต่อมาโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้แยกตัวออกไปจัดตั้งเป็นศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ปี พ.ศ. 2549 ได้ปรับโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือ
ปฏิบัติอยู่จริง และปรับให้โครงการต่างๆ มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย โดยเฉพาะโครงการที่ได้รับ การสนับสนุน
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
ปรับเพ่ิมโครงการภายใต้โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานีอีก 5 โครงการ ได้แก่ โครงการศูนย์วิจัยมันส าปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์  โครงการหน่วยบริการงานแปลและล่าม  โครงการหน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ โครงการห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ และโครงการเมืองจราจรจ าลอง และในปี พ.ศ. 2552 ได้เปลี่ยนชื่อของโครงการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ เป็น โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 

ในปี พ.ศ. 2555 ได้เสนอขออนุมัติหลักการในการปรับโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ตามกลุ่มภารกิจ 
เพ่ือบริหารงานรูปแบบใหม่ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่  1/2555 เมื่อวันที่  22 
กุมภาพันธ์ 2555 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยให้ ปรับโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี         
เพ่ือทดลองด าเนินการและน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งแบ่งส่วนงานเป็น 5 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มอุทยาน
การเรียนรู้สิรินธร กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ กลุ่มบริการวิชาการ กลุ่มโครงการพิเศษ และกลุ่มสนับสนุนการ
บริหารงานกลาง  
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จากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานีที่ผ่านมาเป็นการปรับเปลี่ยนเพ่ือความเหมาะสมตาม
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจ านวนภารกิจ และจ านวนบุคลากรที่เพ่ิมขึ้น   ตามหลักการบริหาร
จัดการธุรกิจที่ดี องค์กรที่มีประสิทธิภาพ คือ องค์กรสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ  และสามารถเลือกใช้วิธีการอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับองค์กร ซึ่งมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน เช่น การควบคุม
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) การปรับโครงสร้างองค์กร (Reorganization)  
การลดขนาดองค์กร (Downsizing) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) การฝึกอบรม (Training) 
การจัดกิจกรรมต่างๆ (Activities) และการประชาสัมพันธ์ (PR) เป็นต้น 

การออกแบบโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ปี พ.ศ. 2556 นี้ มีพ้ืนฐานมาจาก โครงสร้างบริหารงาน              
เทคโนธานี ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งคงแนวคิดในการปรับโครงสร้างบริหารเหมือนเดิม  โดยค านึงถึงการบรรลุถึงวิสัยทัศน์
อย่างมีประสิทธิภาพ และค านึงถึงบทบาทพันธกิจซึ่งจะเพ่ิมสูงขึ้นและปรับเปลี่ยนไปในเชิงรุกมากข้ึน  โดยมีการจัด
กลุ่มตามภารกิจที่เหมือนกันอยู่ด้วยกันเพ่ือไม่ให้การปฏิบัติงานมีความซ้ าซ้อน ส่งเสริมการบูรณาการภายในกลุ่ม
และเชื่อมโยงภารกิจภายนอกกลุ่มให้สอดคล้องกัน นอกจากนี้ยังได้มีการจัดสรรอัตราก าลังคนในแต่ละต าแหน่งงาน
ให้เหมาะสมตรงตามศักยภาพ เพ่ือให้ผลผลิตการปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้  โดยเห็นว่าโครงสร้างการบริหารองค์กรที่ดี จะต้องเกื้อหนุนให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์   
เพ่ือบรรลุตามวิสัยทัศน์ มีประสิทธิภาพสูงสุด กล่าวคือ ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร  เงินงบประมาณ 
และเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  จะต้องมีความยืดหยุ่นแต่ต้องมีความแข็งแกร่งด้วย ที่ส าคัญต้องมีความ
คล่องตัวและต้องอยู่ภายใต้กรอบระเบียบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอดรับกับกรอบ
แนวคิดการบริหารงานแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”  

โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ปี พ.ศ. 2556 นี้  ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร                 
เทคโนธานีมาแล้ว 3 ครั้ง  คือ ครั้งท่ี 1 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 
เมษายน พ.ศ. 2556 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการปรับโครงสร้างและให้ทดลองบริหารงานตามโครงสร้าง    
6 เดือน แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริหารเทคโนธานีทราบ ครั้งที่ 2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร    
เทคโนธานี ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมี
ข้อเสนอแนะ 2 ประเด็น คือ 1) การแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อ านวยการเทคโนธานีไม่ควร เป็นการเพ่ิมขั้นตอนการสั่งการ 
ควรค านึงถึงการลดระยะเวลาหรือขั้นตอนการน าเสนองานให้เหลือน้อยที่สุด 2) หากจ าเป็นต้องคงต าแหน่งผู้ช่วย
ผู้อ านวยการเทคโนธานีไว้ ควรต้องปรับผังโครงสร้างวางต าแหน่งใหม่ เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนในการบริหารงาน 
และการน าเสนอเอกสารตามขั้นตอน  จากข้อเสนอแนะดังกล่าว เทคโนธานีได้น ามาปรับแก้ผังโครงสร้างใหม่และ
ท าความเข้าใจกับพนักงานในการน าเสนอเอกสารเพ่ือไม่เกิดความล่าช้า และซ้ าซ้อน และครั้งที่ 3 ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   
ให้น าเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยต่อไป  ซึ่งเทคโนธานีได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 
11/2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และท่ีประชุมได้ให้ความเห็นชอบ  

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ปี พ.ศ. 2556 ได้ค านึงถึงการบรรลุถึงวิสัยทัศน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ และค านึงถึงบทบาทพันธกิจซึ่งจะเพ่ิมสูงขึ้นและปรับเปลี่ยนไปในเชิงรุกมากขึ้น โดยมีการจัดกลุ่ม
ตามภารกิจที่เหมือนกันอยู่ด้วยกันเพ่ือไม่ให้การปฏิบัติงานมีความซ้ าซ้อน เช่น ส่งเสริมการบูรณาการภายในกลุ่ม
และเชื่อมโยงภารกิจภายนอกกลุ่มให้สอดคล้องกัน  มีการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service)  มีการ
ปรับลดขั้นตอนการบริหารจัดการด้านการเงิน เป็นต้น   ซึ่งจะท าให้เกิดความคล่องตัวในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการของคณาจารย์ในแต่ละส านักวิชาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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โดยก าหนดให้หน่วยงานภายในเทคโนธานีที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่ายเรียกว่า “ส านักงานบริหาร” เนื่องจาก
เทคโนธานีเป็นหน่วยงานวิสาหกิจที่มีภารกิจหลักในการประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกอยู่
เสมอ  การใช้ชื่อเรียกฝ่ายว่า “ส านักงานบริหาร” ท าให้มีภาพลักษณ์ของหน่วยงานเหมาะสมและน่าเชื่อถือ และไม่
ขัดต่อพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533  ตามมาตรา 6  ย่อหน้าที่ 4 “สถาบัน ศูนย์ และ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน หรือศูนย์ อาจแบ่งส่วนงานเป็นส านักงานบริหาร ฝ่าย หรือ 
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย” โดยแบ่งออกเป็น 1 ส านักงาน 3 ส านักงานบริหาร ดังนี้     
1) ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี 2) ส านักงานบริหารอุทยานการเรียนรู้สิรินธร 3) ส านักงานบริหารอุทยาน
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และ 4) ส านักงานบริหารบริการวิชาการและโครงการพิเศษ  

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557        
ได้อนุมัติในหลักการการปรับโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี โดยให้ปรับชื่อหน่วยงานภายในเทคโนธานีที่เรียกว่า 
“ส านักงานบริหาร...” เป็น “ส านักงาน..” โดยให้ตัดค าว่า “บริหาร” ออก เพ่ือให้สื่อความหมายกว้างขึ้น ดังนั้น  
จึงได้ปรับชื่อหน่วยงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้  1) ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี          
2) ส านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร 3) ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และ 4) ส านักงานบริการ
วิชาการและโครงการพิเศษ 

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมได้
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ประเด็น “ควรพิจารณาหลีกเลี่ยงการก าหนดชื่อต าแหน่งผู้บริหารที่ซ  าซ้อนกับ    
ชื่อต าแหน่งหลักที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้แล้ว ได้แก่ หัวหน้าส านักงาน โดยอาจจะก าหนดเป็นต าแหน่ง “ผู้จัดการ
ส านักงาน...” แทน เพื่อมิให้เกิดความสับสนในด้านงานบริหาร”  ดังนั้น เทคโนธานีจึงได้น าเสนอวาระเพ่ือพิจารณา
การปรับชื่อต าแหน่ง 3 ส านักงาน ได้แก่ ส านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรม และส านักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับชื่อต าแหน่ง 3 ส านักงาน           
จากค าว่า “หัวหน้าส านักงาน...” เป็น “ผู้จัดการส านักงาน....” ดังนี้ ผู้จัดการส านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร  
ผู้จัดการส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และผู้จัดการส านักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ 

วัตถุประสงค์ : การปรับโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ปี พ.ศ. 2558 
1. เพ่ือจัดภารกิจ หรือภาระงานที่มีลักษณะเชื่อมโยง เกี่ยวข้องกันให้เป็นหมวดหมู่หรือกลุ่มเดียวกัน  
2. เพ่ือให้มีการท างานแบบบูรณางานร่วมกัน และประสานความร่วมมือระหว่างกัน 
3. เพ่ือลดขั้นตอนการสั่งการ และมีการกระจายอ านาจเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน 
4. เพ่ือเป็นกลไกรองรับการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ 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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2) สถานฟูมฟักเทคโนโลยี 
3) สถานนวัตกรรม 
4) สถานส่งเสริมเทคโนโลยี 
5) ฝ่ายจัดแสดงเทคโนโลยี 
6) ฝ่ายบริการวิชาการ 
7) สุรสัมมนาคาร (เพ่ิมปี  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) โครงการศูนย์วิจัยมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ 
10) โครงการหน่วยบริการงานแปลและล่าม 
11) โครงการหน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ 
12) โครงการเมืองจราจรจ าลอง 
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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 ส านักงาน ดังนี้ 
1) ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี 
2) ส านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร 
3) ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 
4) ส านักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ 

3.7 โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี (พ.ศ. 2558) แบ่งส่วนงานเป็น 4 ส านักงาน ดังนี้ 
1) ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี 
2) ส านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร 
3) ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 
4) ส านักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ 

 

โดยมีรายละเอียดลักษณะงาน ขอบเขตความรับผิดชอบ และขอบข่ายงานพอสังเขป ดังต่อไปนี้ 

1) ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี   
หลักการและลักษณะงาน : เป็นส านักงานกลางที่มีหน้าที่บริหารจัดการภายในเทคโนธานีแทนผู้บริหาร
ตามที่ได้รับมอบหมายด้านต่างๆ  เช่น ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณและรวบรวมผลการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงานทางด้านการเงิน ควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สินของหน่วยงาน บริหาร
จัดการด้านบุคลากร ประสานงานอ านวยความสะดวกให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและ
คล่องตัว  เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือกับบุคลากรให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
ขอบเขตความรับผิดชอบ : แบ่งเป็น 4 หน่วย ดังนี้ 

(1) หน่วยบริหารงานกลาง : ท าหน้าที่บริหารจัดด้านเอกสาร และสนับสนุนการบริหารงานของ
ผู้บริหารให้เกิดความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ บริหารจัดการด้านบุคลากร และบริหารงาน
ระบบคุณภาพ เป็นหน่วยประสานความร่วมมือการปฏิบัติงาน และการท ากิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างส านักงาน และหน่วยงานต่างๆ ภายในเทคโนธานี  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลเพ่ือส่งต่อให้กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี
ภาระงานหลัก 4 งาน ได้แก่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานสารบรรณ และงานเลขานุการ  
และงานระบบคุณภาพ โดยมีขอบข่ายงานพอสังเขปดังนี้     
- งานสารบรรณ มีหน้าที่รับหนังสือของผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากบุคคล หน่วยงาน

ภายในและหน่วยงานภายนอก ควบคุมดูแลติดตามจัดเก็บรวบรวมข้อมูล พิจารณาคัดกรอง 
แยกหนังสือทั้งภายในและภายนอกเพ่ือน าเสนอผู้บริหารหรือส านักงานที่รับมอบหมายหรือ
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รับผิดชอบโดยไม่ต้องส่งถึงผู้บริหารระดับสูงทั้งหมด ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของการ
จัดท าหนังสือแจ้งเวียนข่าวสาร นโยบาย เรื่องต่างๆ ที่ผู้บริหารสั่งการ และประสานงานการ
จัดบุคลากรคุมสอบของมหาวิทยาลัย  

- งานเลขานุการ มีหน้าที่ดูแลอ านวยความสะดวกให้ผู้บริหารหลายด้านพร้อมๆ กัน ได้แก่    
ท าหนังสือขออนุมัติไปปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่  ด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จัดเตรียม
เอกสารต่างๆ จัดท าร่างและพิมพ์หนังสือให้ผู้บริหาร ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ โทรสาร 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ประสานนัดหมายจัดประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี       
จัดประชุมผู้บริหารหน่วยงานระดับส านักงาน และจัดประชุมหารือส าหรับผู้บริหารกับ
บุคคลภายนอก   

- งานทรัพ ยากรมนุ ษ ย์  มี หน้ าที่ รับ สมั ค ร  คั ด เลื อก  และท าสัญ ญ าจ้ างพนั ก งาน                   
จัดฝึกอบรมและจัดสัมมนาประจ าปีพนักงาน จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ก าหนด
หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการอยู่ร่วมกันของพนักงานในองค์กร จัดท าประกาศค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานบุคคล ตรวจสอบวันปฏิบัติงานของพนักงาน ค านวณและเบิกจ่ายเงินเดือน
ค่าจ้างพนักงาน รวบรวมและสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพ่ือประเมิน
ความดีความชอบ ด าเนินการทางวินัย จัดประชุมพนักงาน  และติดต่อหน่วยงานต่างๆ                   
ที่เก่ียวข้องกับสวัสดิการพนักงาน  

- งานระบบคุณภาพ : เป็นศูนย์รวมประสานความร่วมมือของบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของเทคโนธานี และของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  
ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO  ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ระบบบริหารความเสี่ยง  
ระบบการจัดการความรู้ และระบบด าเนินกิจกรรม 5ส ตลอดจนระบบอ่ืนๆ เพ่ิมเติม โดยมี
ขอบข่ายงานพอสังเขปในภาคผนวก ก (3)     

(2) หน่วยการคลังและงบประมาณ : ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเบิกจ่ายเงิน ควบคุมค่าใช้จ่ายตาม
แผนงบประมาณประจ าปี และจัดซื้อจัดจ้างของเทคโนธานี ประกอบด้วย งานแผนงบประมาณ                 
งานการเงินบัญชี และงานพัสดุ โดยมีขอบข่ายงานพอสังเขปดังนี้     
- งานแผนงบประมาณ มีหน้าที่จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามเกณฑ์ตัวชี้วัดผลงานที่ได้รับ

มอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายงานผลงานตามแผนงานหลัก/งานประจ า/
โครงการ ติดตามประเมินผลงานทบทวนแผนปฏิบัติการ วิเคราะห์ผลด าเนินงานเพ่ือเสนอ
ผู้บริหาร และตรวจสอบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  จัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ทบทวนปรับปรุงงบประมาณระหว่างปี  และควบคุมการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ และจัดท าทะเบียนคุมแยกประเภท
รายการเงินงบประมาณ  

-  งานการเงินบัญชี มีหน้าที่รับเงินรายได้เทคโนธานี ออกหลักฐานใบเสร็จรับเงิน รายงานเงิน
คงเหลือประจ าวัน เบิกจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย เงินส ารองจ่าย น าเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายน าส่ง
สรรพากร เบิกจ่ายเงินค่าตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล จัดท าบันทึกรายการทางบัญชีใน
ใบส าคัญต่างๆ จัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร สรุปค่าบริหารโครงการ  แจ้งหนี้การใช้
บริการพ้ืนที่ภายในอาคารสุรพัฒน์ 1 จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้และเจ้าหนี้ทุกประเภท ติดตาม
ลูกหนี้ และให้ข้อมูลการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยตรวจสอบภายใน และส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 
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-  งานพัสดุ มีหน้าที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร และด าเนินการตามระเบียบพัสดุ  เบิกจ่ายวัสดุส านักงานในคลังพัสดุ ส านักงาน             
จัดจ าหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้ว จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน และจัดท าทะเบียนผู้รับจ้าง/
บัญชีราคากลาง 

(3) หน่วยประสาน เฉพาะกิจ : ท าหน้ าที่ ป ระสานความร่วมมือกับหน่ วยงานภายนอก               
เพ่ือด าเนินการจัดตั้ง หน่วยงานเฉพาะกิจต่างๆ ที่เป็นภารกิจหรือนโยบายของมหาวิทยาลัยให้
บรรลุวัตถุประสงค์  ขณะนี้มีงานเฉพาะกิจต้องด าเนินการ 4 งาน ได้แก่ งานโครงการ อพ.สธ. 
และโครงการพฤกษศาสตร์ งานโครงการจัดตั้งสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและภาษา งานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และงานโครงการจัดตั้งส่วนพันธกิจ
สัมพันธ์กับองค์กรชุมชน โดยมีขอบข่ายงานพอสังเขปดังนี้ 
- งานโครงการ อพ.สธ-มทส. และโครงการพฤกษศาสตร์ : มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการ

สนับสนุนและอ านวยความสะดวกของคณะท างานโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช             
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ้ืนที่ มทส. และพ้ืนที่โดยรอบมหาวิทยาลัย คณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
และคณะกรรมการเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เครือข่าย C-อพ.สธ.) 
เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ตลอดจนการปฏิบัติงานในแต่ละ
กิจกรรมตามแผนแม่บทท่ีได้ก าหนดไว้ในแต่ละปี   

- งานโครงการจัดตั้งสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ฯ มีหน้าที่จัดท าเอกสารโครงการจัดตั้ง
สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ฯ เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการต่างๆ           
ที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่  คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี  คณะกรรมการสภาวิชาการ 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น ประสานการจัดท างบประมาณ และประสานการ
ออกแบบโครงสร้างอาคารสถานที่ให้เสร็จสมบูรณ์เพ่ือขอรับจัดสรรงบประมาณจากส่วน
แผนงาน และส านักงบประมาณตามล าดับ 

- โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ : เป็นโครงการที่ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอน และจัด
กิจกรรมพัฒนาความสามารถของนักเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์      
ซึ่งเป็นหลักสูตรส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และท าหน้าที่ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยในการใช้สถานที่
และคณาจารย์มาร่วมเป็นอาจารย์ผู้สอน  และประสานความร่วมมือจากคณาจารย์
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 และจัดท าโครงสร้างเกี่ยวกับ
พันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชนตามแผนยุทธศาสตร์การสร้างพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

(4) หน่วยบริการอาคารและสถานที่ : เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประสานงานให้บริการอาคาร
สุรพัฒน์ 1 และอาคารสุรพัฒน์ 2 รวมถึงบริเวณโดยรอบ แก่หน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยอาคารสุรพัฒน์ 1 ให้บริการ 2 ลักษณะ คือ บริการให้เช่าสถานที่ส าหรับจัดตั้ง
ส านักงาน และจัดห้องประชุมอบรมสัมมนา ส่วนอาคารสุรพัฒน์ 2  ให้บริการเพ่ือใช้จัดประชุม 
อบรมและสัมมนาและส าหรับกิจกรรมอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังให้บริการอาคารและสถานที่บริเวณ
โดยรอบจัดงานกิจกรรมพิธีการต่างๆ เช่น แสดงนิทรรศการผลงานด้านวิชาการ ทางการเกษตร 
ทางอุตสาหกรรม ทางธุรกิจ และจนการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ และสินค้าที่เก่ียวข้อง 

2) ส านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร  
หลักการและลักษณะงาน : เป็นหน่วยบริการอุทยานการเรียนรู้สิรินธร มีแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย  โดยมีการระดมทรัพยากรและสรรพก าลังที่มีอยู่ให้มหาวิทยาลัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่สร้างภูมิรู้  ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพ่ือการพัฒนาสังคมที่มีความสุขและยั่งยืนอีกด้วย ซึ่งถือ
เป็นการปฏิบัติ ในภารกิจความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย (USR: University Social 
Responsibility) เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางด้าน
การเกษตร วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยถ่ายทอดผ่านสื่อการเรียนรู้ แบบมีชีวิตและไม่มีชีวิต    
ขอบเขตความรับผิดชอบ : ดังนี้ 

(1) หน่วยบริการอุทยานการเรียนรู้สิรินธร : ปัจจุบันมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่รองรับการจัดกิจกรรม
ส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเข้าเยี่ยมชม  ดังนี้ 
- อุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ : เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตส านึกในการรักธรรมชาติของเยาวชน ประชาชน ตลอดจนการ
สร้างสรรค์ทัศนคติที่ถูกต้องดีงามในการพัฒนาประเทศ และให้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์   
โดยมีการจัดนิทรรศการที่แสดงถึงวงจรชีวิตจริงของแมลง ทางด้านชีววิทยา พฤติกรรม      
มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียน  นอกจากนี้ยัง
ปรับปรุงสถานที่ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้เข้าเยี่ยมชมด้วย 

- อาคารกาญจนาภิ เษก  :  เป็นอาคารที่จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการบูรณการกิจกรรมด้านต่างๆ โดยภายในอาคาร
ประกอบด้วยส่วนของการจัดนิทรรศการถาวร 5 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 จัดแสดงแนวคิดในการ
ทรงงาน หรือ “ห้องท างานของพ่อ”  โซนที่ 2 จัดแสดงพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนา
และบริหารจัดการน้ า เช่น การสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ า โซนที่ 3 จัดแสดงแนวคิดในการอยู่
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ร่วมกับธรรมชาติ การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  โซนที่ 4 เป็นจุดส าคัญที่น าเสนอความยิ่งใหญ่
ของน้ าพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโซนที่ 5 เป็นจุดที่ให้ประชาชนได้ร่วม
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการถ่ายรูปและเขียนค าถวายพระพรขึ้น  
ฉายเป็นวอลล์เปเปอร์ที่ผนังด้านข้าง 

- ห้องไทยศึกษานิทัศน์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมและจัดแสดง วัสดุทางวัฒนธรรมของ
อีสาน ที่ชาวบ้านอีสานยังคงผลิตและใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตประจ าวัน  โดยวัสดุทาง
วัฒนธรรมที่รวบรวมไว้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ เครื่องจักรสานไม้ไผ่  ผ้าทอและเครื่องนุ่งห่ม 
เครื่องปั้นดินเผา และอ่ืนๆ เช่น ของเล่นพ้ืนบ้าน เอกสารทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม และจัดนิทรรศการถาวรและนิทรรศการย่ อยหมุนเวียนใน
เรื่องต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการว่าวไทย  นิทรรศการบุญบั้งไฟ นิทรรศการผ้าไทย นิทรรศการ
กับดับจักสาน และการจัดกิจกรรมการประกวดต่างๆ 

- พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ  : เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จัดแสดงอุปกรณ์เทคโนโลยีไทย
โบราณไว้มากมายหลากหลายนับพันชิ้น บนพื้นที่จัดแสดงประมาณ 3,000 ตารางเมตร เช่น 
จรวด (บั่งไฟตะไล) กังหันลม ฟันเฟืองหลากหลายชนิด ดีตะบันไฟ นอกจากนี้มีเกวียนจาก    
ภาคต่างๆ อุปกรณ์ท านาแบบครบวงจร ระหัดวิดน้ าแบบต่างๆ เครื่องหีบอ้อย เครื่องจับสัตว์บก 
เครื่องประมง อุปกรณ์ผลิตผ้าครบวงจร เครื่องทอเสื่อ เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือช่าง 
ตะเกียงโบราณ อาวุธ หม้อไหโบราณ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด เป็นต้น 

- สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  : เป็นแหล่งเรียนรู้การท าเกษตรแบบทฤษฎีใหม่
ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมีการผลิตพืชแบบอินทรีย์ 
ภายใต้วัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางด้านเกษตรอินทรีย์
ส าหรับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ส าหรับบ่มเพาะและ
ท าการวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์ของคณาจารย์และนักศึกษา เพ่ือให้เกิดความร่วมมือทางด้าน
การวิจัย ทั้งในระดับเชิงลึกและเชิงกว้าง  

- เมืองจราจรจ าลอง : เป็นแหล่งเรียนรู้ที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด ร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จัดสร้างขึ้นในบริเวณมหาวิทยาลัยบนพ้ืนที่ 7 ไร่       
เพ่ือเป็นศูนย์ฝึกอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับกฎจราจร การใช้
รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย ตามแนวคิด “ถนนสีขาว” ให้กับเยาวชนและประชาชนใน
เขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยเน้นที่การฝึกปฏิบัติจริงบนเส้นทางจราจรจ าลอง 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน ได้แก่  มีการจัดอบรม
ปฐมนิเทศเบื้องต้น การให้ความรู้เรื่องกฎจราจร การให้ความรู้ป้ายจราจรและเครื่องหมาย
จราจร การให้ความรู้เรื่องสัญญาณไฟจราจร  การให้ความรู้การเลือกใช้รถ และให้ทดลอง
ขับข่ีจริง และส่วนที่ 2 เป็นเมืองจราจรจ าลองส าหรับทดสอบขับข่ี 
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3) ส านักงานอุทยาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม  
หลักการและลักษณะงาน : ส านักงานบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เป็นศูนย์กลางทาง
วิชาการในการส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน รับผิดชอบในภารกิจการปรับแปลง พัฒนาและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก           
สร้างเครือข่ายในภูมิภาค การให้ค าปรึกษา สนับสนุนส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้านต่างๆ ให้มีความม่ันคง
และยั่งยืน สนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้ประกอบการ ยกระดับเทคโนโลยี        
การผลิต ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ เชื่อมโยงน าผลงานวิจัยออกสู่เชิง พาณิชย์              
ซึ่งมีหน่วยงานภายใต้โครงสร้างบริหารงานที่ท าหน้าที่ให้บริการตามภารกิจที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ    
ขอบเขตความรับผิดชอบ : แบ่งเป็น 3 หน่วย ดังนี้ 

(1) หน่วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  : เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประสานงานกับคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ส านักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณส าหรับการ
ด าเนินกิจกรรมตามนโยบายการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
ประกอบด้วย 3 งาน ดังนี้ 

- งานบ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม : ท าหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่สนใจ
ในการประกอบธุรกิจหรือผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจ  โดยอาศัยองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  ในการยกระดับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการอย่างครบ
วงจร เพ่ือสร้างโอกาสให้เกิดการก่อตั้งบริษัทใหม่ (Start – up company) จนสามารถ
เติบโตพร้อมที่จะด าเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง (Spin – off company/Graduate) 

- งานบริการทรัพย์สินทางปัญญา : ท าหน้าที่ให้บริการให้ค าปรึกษา ยื่นจดแจ้งทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคคลภายนอก ผลักดันให้เกิดการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  

- งานบริการห้องปฏิบัติการ : เป็นศูนย์กลางการวิเคราะห์ ทดสอบ และวิจัยที่ ได้
มาตรฐานในระดับสากล มีหน้าที่ให้การบริการห้องปฏิบัติการทดสอบด้านต่างๆ เช่น  
บริการทดสอบวัสดุ บริการทดสอบทางการเกษตร บริการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่าง
ทางด้านจุลชีววิทยา เคมี กายภาพ การวิเคราะห์น้ า นอกจากนี้ยังให้บริการอุปกรณ์
พ้ืนฐานทางห้องปฏิบัติการด้วย 

(2) หน่วยพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม : เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประสานความร่วมมือและความ
ต้องการระหว่างภาคอุตสาหกรรม กับมหาวิทยาลัย หรือระหว่างภาคเอกชนกับนักวิจัย/
ผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้ความร่วมมือในมิติต่างๆ ทั้งความร่วมมือด้านการวิจัย การปรับแปลง และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนความต้องการทางด้านเทคโนโลยีให้กับ
ผู้ประกอบการไทย โดยท าการเสาะแสวงหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากในและต่างประเทศ โดยมี
รูปแบบการให้บริการหลายรูปแบบ เช่น บริการจัดคู่เจรจาธุรกิจเทคโนโลยี และบริการเป็นที่
ปรึกษา เป็นต้น 
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(3) หน่วยวิจัยและพัฒนา : เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประสานความร่วมมือด้านการท าวิจัย การให้
ค าปรึกษาด้านเทคนิคและโรงงานต้นแบบ โดยเน้นอุตสาหกรรมเกษตร ในการทดลองผลิต 
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรที่เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  
ให้แก่ภาคเอกชนเพ่ือช่วยพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจ รวมทั้งการยกระดับเทคโนโลยีการผลิต       
โดยการเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการเทคโนโลยี กับผู้ใช้เทคโนโลยี การจั ดหาผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคนิค เพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านการวิจัยและพัฒนาเข้าไปให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาใน
โรงงาน 

4) ส านักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ   
หลักการและลักษณะงาน : เป็นส านักงานที่รับผิดชอบสนับสนุนภารกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนของ
มหาวิทยาลัย  เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน  เพ่ือบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชนและสังคม รวมทั้งการท าหน้าที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์และภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม  
ขอบเขตความรับผิดชอบ : แบ่งเป็น 7 หน่วย ดังนี้ 

(1) หน่วยบริการวิชาการสู่ชุมชน  : เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ งานคลินิกเทคโนโลยี มทส.       
(ซึ่งเป็นเครือข่ายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) งาน 32 อ าเภอ 32 ดอกเตอร์ มทส.  
งานให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยี เป็นต้น  ซึ่งท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลด้าน
เทคโนโลยี ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน การให้บริการค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาเฉพาะพ้ืนที่   
การเผยแพร่ข้อมูลด้านเทคโนโลยี เป็นต้น 

(2) หน่วยประสานงานบริการที่ปรึกษาไทย : เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประสานงานความร่วมมือใน
การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทย รวบรวมประวัติและผลงานคณาจารย์ที่ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทย 
ประสานการจัดท าข้อเสนอเพ่ือเข้ารับเป็นที่ปรึกษาภายใต้โครงการของภาครัฐ  เช่น กระทรวง
พลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น   

(3) หน่วยบริการอบรมสัมมนาแปลและล่าม : เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประสานงานและสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดฝึกอบรม/สัมมนาให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ประสานความร่วมมือเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน เพ่ือน ามาใช้ใน
การพัฒนาบุคลากรในองค์กรเอกชนต่างๆ ทุกระดับให้มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน  โดยประสานและจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมเป็นทีมถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ 
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระบบบริหารคุณภาพ           
ด้านภาษาต่างประเทศ  ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 
ตลอดจนการจัดอบรมเพ่ือยกระดับความรู้ความเข้าใจการเรียนการสอน และการจัดท าผลงาน
เพ่ือยกระดับวิทยฐานะให้กับบุคลากรทางการศึกษา  
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(4) หน่วยบริการค่ายเยาวชน : เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่จัดอบรม สัมมนาเพ่ือพัฒนาเยาวชนให้มี
ความรู้และความเข้าใจในวิชาการทุกแขนงและมีพัฒนาการในการศึกษาหาความรู้ตามศักยภาพ
และสามารถปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาจากทุกเขตพ้ืนที่ ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็น
ส่วนใหญ่  

(5) หน่วยบริการสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ : เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงาน
ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่างๆ ภายในเทคโนธานี เช่น จัดการฐานข้อมูล บริการ
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ของเทคโนธานี และเผยแพร่ข่าวสาร
ขององค์กรให้พนักงานได้รับทราบ เป็นต้น ซึ่งเป็นการสนับสนุนหรือส่งเสริมการด าเนินการ
กิจกรรมของหน่วยงาน  และให้บริการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานภายนอกด้วย  

(6) หน่วยประสานงานโครงการพิเศษ : เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนส่งเสริม
การด าเนินโครงการพิเศษต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีโครงการพิเศษที่อยู่ในความรับผิดชอบ 2 โครงการ 
ดังนี้ 

- ศูนย์วิจัยมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ : เป็นศูนย์กลางการท าวิจัย พัฒนา ทดสอบและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมันส าปะหลัง และผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลังอย่าง
ครบวงจร ตั้งแต่การเพ่ิมผลผลิต การปลูก การจัดการ การเก็บเกี่ยว  การแปรรูป           
มันส าปะหลังเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และมีการสนับสนุนให้มีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับมันส าปะหลัง โดยเฉพาะเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิต                 
มันส าปะหลัง ท าให้เกษตรกรชาวไร่มีความรู้ มีทางเลือก มีรายได้  มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ตลอดจนสนับสนุนให้ผลงานวิจัย และพัฒ นาผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลังออก              
สู่เชิงพาณิชย์ และเป็นที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เทคโนธานี 

หน�วยประสานเฉพาะกิจ 

หน�วยบริหารงานกลาง หน�วยบริการอุทยานการ
เรียนรู"สิรินธร 

หน�วยอุทยานวิทยาศาสตร%
ภูมิภาค 

หน�วยพัฒนาธุรกิจและ
นวัตกรรม 

หน�วยวจิัยและพัฒนา 

หน�วยบริการวิชาการ          
สู�ชุมชน 

หน�วยประสานงาน
บริการท่ีปรึกษาไทย 

หน�วยบริการอบรม
สัมมนาแปลและล�าม 

หน�วยบริการค�าย
เยาวชน 

หน�วยบริการอาคารและสถานท่ี 

หน�วยประสานงาน
โครงการพิเศษ 

หน�วยบริการสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ% 

คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี 

สํานักงานอุทยาน
วิทยาศาสตร%และนวัตกรรม 

สํานักงานผู"อํานวยการ 

เทคโนธาน ี

หน�วยการคลังและงบประมาณ 

สํานักงานอุทยานการ
เรียนรู"สิรินธร 

สํานักงานบริการวิชาการ

และโครงการพิเศษ 
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(1) ภาพแผนภูมิโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ปี พ.ศ. 2558 
(2) รายละเอียดโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ปี พ.ศ. 2558 

-  
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ปรับปรุง ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2558

เทคโนธานี 

ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 
และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ส านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร ส านักงานบริการวิชาการ
และโครงการพิเศษ

ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี

14



คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี

ผู้อ านวยการเทคโนธานี 

ผู้จัดการส านักงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

อธิการบดี

ผู้จัดการส านักงาน
อุทยานการเรียนรู้สิรินธร

ผู้จัดการส านักงาน
บริการวิชาการและโครงการพิเศษ

คณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO : QMRC

ผู้แทนฝ่ายบริหาร  : QMR

หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการเทคโนธานี

รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน

15

โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี

รองผู้อ านวยการเทคโนธานี 
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หน่วยการคลังและงบประมาณ

งานโครงการ อพ.สธ.-มทส. และโครงการพฤกษศาสตร์
งานโครงการจัดตั้งสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ฯ

งานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
งานโครงการจัดตั้งส่วนพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน

หน่วยประสานเฉพาะกิจหน่วยบริหารงานกลาง

งานสารบรรณ
งานเลขานุการ

งานทรัพยากรมนุษย์
งานระบบคุณภาพ

งานแผนงบประมาณ
งานการเงินบัญชี

งานพัสดุ

หน่วยบริการอาคารและสถานที่

งานบริการพื้นที่สุรพัฒน์ 1
งานบริการพื้นที่สุรพัฒน์ 2

ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี 
Technopolis Director Office : TDO
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ส านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร 
Sirindhorn Learning Park Office : SLP

หน่วยบริการอุทยานการเรียนรู้สิรินธร

อุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ
อาคารกาญจนาภิเษก
ห้องไทยศึกษานิทัศน์
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ
สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
เมืองจราจรจ าลอง
ฯลฯ
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หน่วยวิจัยและพัฒนา หน่วยพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม 

งานบ่มเพาะวิสาหกิจ
และนวัตกรรม 

หน่วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

งานบริการ
ห้องปฏิบัติการ 

งานบริการทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
Science & Innovation Park Office : SIP
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ส านักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ 
Academic Service & Special Project Office : ASP

หน่วยบริการวิชาการสู่ชุมชน หน่วยบริการอบรม สัมมนา แปลและล่าม 

หน่วยประสานงานโครงการพิเศษ 

หน่วยประสานงานบริการที่ปรึกษาไทย

หน่วยบริการค่ายเยาวชน หน่วยบริการสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
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ภาคผนวก ก. (2)  
รายละเอียดโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี ปี พ.ศ. 2558  

(ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558) 
 

 
คณะผู้บริหาร 
ผู้อ ำนวยเทคโนธำนี 
รองผู้อ ำนวยกำรเทคโนธำนี 
เทคโนธานี แบ่งส่วนงานออกเป็น 4 ส านักงาน 
1. ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรเทคโนธำนี 
2. ส ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้สิริธร 
3. ส ำนักงำนอุทยำนวิทยำศำสตร์และนวัตกรรม 
4. ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำรและโครงกำรพิเศษ 
 
รายละเอียดการบริหารงานแต่ละส านักงาน ดังนี้ 
 
1. ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี แบ่งเป็น 4 หน่วย ประกอบด้วย 

(1) หน่วยบริหำรส ำนักงำนกลำง 
- งำนสำรบรรณ 
- งำนเลขำนุกำร 
- งำนทรัพยำกรมนุษย ์
- งำนระบบคุณภำพ 

(2) หน่วยกำรคลังและงบประมำณ 
- งำนแผนงบประมำณ 
- งำนกำรเงินบัญชี 
- งำนพัสดุ 

(3) หน่วยประสำนเฉพำะกิจ   
- งำนโครงกำร อพ.สธ. มทส. และโครงกำรสวนพฤกษศำสตร์ 
- งำนโครงกำรจัดตั้งสถำนศึกษำค้นคว้ำกำรเรียนรู้ฯ 
- งำนโครงกำรห้องเรียนวิทยำศำสตร์ 
- งำนโครงกำรจัดตั้งส่วนพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 

(4) หน่วยบริกำรอำคำรและสถำนที่ 
- งำนบริกำรพื้นท่ีสุรพัฒน์ 1 
- งำนบริกำรพื้นท่ีสุรพัฒน์ 2 
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2. ส านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร มี 1 หน่วย  
(1) หน่วยบริกำรอุทยำนกำรเรียนรู้สิรินธร ประกอบด้วย  

- อุทยำนผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ 
- อำคำรกำญจนำภิเษก 
- ห้องไทยศึกษำนิทัศน์ 
- พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบรำณ 
- สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ 
- เมืองจรำจรจ ำลอง 

ฯลฯ 
 

3. ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม แบ่งเป็น 3 หน่วย ประกอบด้วย 
(1) หน่วยอุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค                                                   

- งำนบ่มเพำะวิสำหกิจและนวัตกรรม 
- งำนบริกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ 
- งำนบริกำรห้องปฏิบัติกำร 

(2) หน่วยพัฒนำธุรกิจและนวัตกรรม 
(3) หน่วยวิจัยและพัฒนำ 

 
4. ส านักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ แบ่งเป็น 6 หน่วย ประกอบด้วย 

(1) หน่วยบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน 
(2) หน่วยประสำนงำนบริกำรที่ปรึกษำไทย 
(3) หน่วยบริกำรอบรมสัมมนำ แปลและล่ำม 
(4) หน่วยบริกำรค่ำยเยำวชน 
(5) หน่วยบริกำรสำรสนเทศและประชำสัมพันธ์ 
(6) หน่วยประสำนงำนโครงกำรพิเศษ     

- โครงกำรศูนย์วิจัยมันส ำปะหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
 

ข้อมูลรายชื่อพนักงานตามโครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี 
ปี พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย  อาจหาญ พนกังานสายวิชาการ  ผู้อ านวยการเทคโนธานี

2 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปภากร พิทยชวาล พนกังานสายวิชาการ รองผู้อ านวยการเทคโนธานี

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรเทคโนธำนี 32 คน

# 1 นางนพคุณ  กสานติกุล พนกังานมหาวิทยาลัย

หน่วยบรหิำรส ำนักงำนกลำง

2 นางสาวสุวริภา  เกิดสุข พนกังานมหาวิทยาลัย เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานเลขานกุาร

3 นางสาวอนุสรา   หดัสันเทยีะ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ

4 นางสาวมณฑิรา  วรรณกลาง พนกังานมหาวิทยาลัย เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานทรัพยากรมนษุย์

# 5 นางสาวสุภาณี  เกษมสุข ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานทรัพยากรมนษุย์

6 นางสาวณัฐพริาภรณ์  คล้ายสมมุติ พนกังานประจ าเทคโนธานี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานระบบคุณภาพ

# 7 นางนภทัร  สมวงศ์ พนกังานมหาวิทยาลัย เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานระบบคุณภาพ

8 นางปาริชาติ  ศิริธรปญัญา พนกังานมหาวิทยาลัย พนกังานธุรการ งานระบบคุณภาพ

หน่วยกำรคลังและงบประมำณ

# 9 นางสาวอรวรรณ  จรุงจิตอภนิันท์ พนกังานมหาวิทยาลัย เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป หวัหนา้หนว่ยการคลังและงบประมาณ

10 นางสาวสุชาดา  ขับผักแวน่ พนกังานประจ าเทคโนธานี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานบญัชี 

11 นางสาวสุภากาญจณ์  ศรีโพธิ์ พนกังานประจ าเทคโนธานี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานแผน

12 นางสาวกมลรัตน์  ทศสูงเนิน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานงบประมาณ

13 นางสาวสมร  แซะจอหอ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานการเงินตรวจจ่าย

14 นางอรอุมา  บญุอาจ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานการเงินรับ

15 นางสาวปวณีา  สังประกุล ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานการเงินจ่าย

16 นางสาวทพิย์วารี  จงกลกลาง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานการเงินจ่าย

# 17 นางปาริชาติ  ฝอยทอง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานจัดซ้ือจัดจ้างและคลังพสัดุ

# 18 นางสาวธนพรรรณ  เยื่องเสือ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานจัดซ้ือและคลังพสัดุ

หน่วยประสำนเฉพำะกิจ

19 อาจารย์ ดร. สารัมภ ์ บญุมี พนกังานสายวิชาการ

20 นางชญาน์นัทช์ สิริสิทธกิุล พนกังานมหาวิทยาลัย เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งาน อพ.สท.มทส.

# 21 นายปรีชา  นาหวันิน พนกังานมหาวิทยาลัย เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป  -

# 22 นางสาวพมิพป์ภทัร์  สุดประเสริฐ พนกังานประจ าเทคโนธานี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป โครงการจัดต้ังพนัธกจิสัมพนัธ์

     หวัหนา้ส านกังานผู้อ านวยการเทคโนธานี

ภำคผนวก ข.  ขอ้มลูรำยชื่อพนักงำนตำมโครงสร้ำงบริหำรงำนเทคโนธำนี ปี พ.ศ. 2558

 จ ำนวน  87 คน (รวมผู้บริหำร)
ข้อมูล ณ  วนัที่ 1 มีนาคม 2558

ล ำดับ

ที่
ชื่อ - นำมสกุล สถำนะภำพ ต ำแหน่ง ปฏิบัติหน้ำที่

หวัหนา้หนว่ยประสานเฉพาะกจิ
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ล ำดับ

ที่
ชื่อ - นำมสกุล สถำนะภำพ ต ำแหน่ง ปฏิบัติหน้ำที่

# 23 รศ.ดร.มาลี  ต้ังสถิตย์กุลชัย พนกังานประจ าเทคโนธานี

# 24 นางสาวป.ไกรแก้ว  นพรัตน์ พนกังานประจ าเทคโนธานี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานโครงการหอ้งเรียนวิทย์ฯ

# 25 นางสาวสุพตัรา  รมกระโทก พนกังานประจ าเทคโนธานี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานโครงการหอ้งเรียนวิทย์ฯ

# 26 นายอาณาจักร  พลตระกรรม พนกังานประจ าเทคโนธานี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานโครงการหอ้งเรียนวิทย์ฯ

# 27 นายพษิณุ   ญาติโสม ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ที่ปรึกษาหอพกั งานโครงการหอ้งเรียนวิทย์ฯ 

# 28 นางสาวอรทยั  สอจันทกึ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ผู้ประสานงานโครงการ งานโครงการหอ้งเรียนวิทย์ฯ

หน่วยบรกิำรอำคำรและสถำนที่

# 29 นาวสาวสุดารัตน์ โพธิก์ลาง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานบริการอาคารสุรพัฒน์ 1

# 30 นางสาววราภรณ์ วริิยะไชยวงศ์ พนกังานประจ าเทคโนธานี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานบริการอาคารสุรพัฒน์ 2

# 31 นายณัฐพงษ ์ วสูิตรศักด์ิ พนกังานประจ าเทคโนธานี เจ้าหนา้ที่โสตทศันปูกรณ์ งานบริการอาคารและสถานที่ 

# 32 นายธวชัชัย อยู่พรมราช ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน พนกังานจัดเตรียมสถานที่ งานบริการอาคารและสถานที่ 

ส ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรูส้ิรินธร 8 คน

3 1 อาจารย์ ดร. รุจ  มรกต พนกังานสายวิชาการ

4 2 นางเหริพกัตร  อุดมชัยพนัธ์ พนกังานประจ าเทคโนธานี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานบริการแหล่งเรียนรู้

5 3 นายนราธปิ  อยู่ส าแดงกิจ พนกังานประจ าเทคโนธานี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานบริการแหล่งเรียนรู้

6 4 นางสาวปทัมา  บญุทพิย์ พนกังานประจ าเทคโนธานี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานบริการแหล่งเรียนรู้

7 5 นางสาววชิชุดา  อุยดอน พนกังานประจ าเทคโนธานี เจ้าหนา้ที่เพาะเล้ียงแมลง งานบริการแหล่งเรียนรู้

8 6 นางสาวณิกษช์าพร  เบญ็จคุ้ม พนกังานประจ าเทคโนธานี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานบริการแหล่งเรียนรู้

9 7 นายปรีชาร  แสนสิริสุข พนกังานประจ าเทคโนธานี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานบริการแหล่งเรียนรู้

# 8 นางสาวพรทพิย์  โสภาคะยัง พนกังานประจ าเทคโนธานี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานบริการแหล่งเรียนรู้

ส ำนักงำนอุทยำนวทิยำศำสตร์และนวตักรรม 23 คน

# 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ชัย  จิตตะมัย พนกังานสายวิชาการ

# 2 นางสาววนิดา  ค้างกลาง พนกังานประจ าเทคโนธานี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานธุรการ

หน่วยพัฒนำธุรกิจและนวัตกรรม

# 3 นางสาวกาญจนา  ข้าวเบา พนกังานประจ าเทคโนธานี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานพฒันาวิสาหกจิ

# 4 นางสาวสุธรีพรรณ  กองร้อย พนกังานประจ าเทคโนธานี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานพฒันาวิสาหกจิ

# 5 นายเอกชัย  บญุรสศักด์ิ พนกังานประจ าเทคโนธานี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานพฒันาวิสาหกจิ

# 6 นางสาวเมธาว ี เรืองนนท์ พนกังานประจ าเทคโนธานี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานพฒันาวิสาหกจิ

หน่วยวิจัยและพัฒนำ

# 7 ดร. ล าไพร  ศรีธรรมมา พนกังานมหาวิทยาลัย นกัวิทยาศาสตร์ งานวิจัยและพฒันา

หวัหนา้โครงการหอ้งเรียนวิทยาศาสตร์

 ผู้จัดการส านกังานอทุยานการเรียนรู้สิรินธร

     ผู้จัดการส านกังานอทุยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
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ล ำดับ

ที่
ชื่อ - นำมสกุล สถำนะภำพ ต ำแหน่ง ปฏิบัติหน้ำที่

หน่วยอุทยำนวิทยำศำสตรภ์มูิภำค

# 8 อาจารย์ ดร.เอกรงค์  สุขจิต พนกังานสายวิชาการ

9 นางจิระวดี  รัตนกร พนกังานประจ าเทคโนธานี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานบม่เพาะวิสาหกจิและนวัตกรรม

# 10 นางสาวชธญั  ณัฐธญัญกุล พนกังานประจ าเทคโนธานี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานบม่เพาะวิสาหกจิและนวัตกรรม

# 11 นางสาวจิดาภา  รัตนอังศิริกุล ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานบม่เพาะวิสาหกจิและนวัตกรรม

# 12 นางสาวปยิมาศ  มหาบญุญานนท์ พนกังานประจ าเทคโนธานี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารจัดการทรัพย์สิน

# 13 นางสาววรางคณา ไพศาลธรรม พนกังานประจ าเทคโนธานี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารจัดการทรัพย์สิน

14 นางสาวสุพตัรา  พรรคพงิ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารจัดการทรัพย์สิน 

# 15 นางสาวเนรัญชลา  ชุปวา ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานบริการลูกค้า

# 16 นางสาวสมบรูณ์ นกพรมพะเนา พนกังานประจ าเทคโนธานี พนกังานธุรการ งานบริการลูกค้า

# 17 นางสาวธดิาวดี  วอ่งทรงเจริญ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริการลูกค้า

# 18 นางสุจิตรา  จอกกระโทก พนกังานประจ าเทคโนธานี นกัวิทยาศาสตร์ งานหอ้งปฏบิติัการ

# 19 นางสาวธญัญรัศม์  ภทูาวนั ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน นกัวิทยาศาสตร์ งานหอ้งปฏบิติัการ

# 20 นางสาวนิศาชล  สิริมงคลกาล ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน นกัวิทยาศาสตร์ งานหอ้งปฏบิติัการ

# 21 นายอธศิ  อัครปรีดี ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน พนกังานหอ้งทดลอง งานหอ้งปฏบิติัการ

22 นางสาวกรรณิการ์  กันทะวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน นกัวิทยาศาสตร์ งานหอ้งปฏบิติัการ

23 นายอาท ิ นครเรียบ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ช่างเทคนคิ งานหอ้งปฏบิติัการ

ส ำนักงำนบริกำรวชิำกำรและโครงกำรพิเศษ 22 คน

# 1 อาจารย์ ดร. พรรษา  ลิบลับ พนกังานสายวิชาการ

# 2 นางสาวพณิศุกาญจน์ ตัณฑวรรธนะ พนกังานประจ าเทคโนธานี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานธุรการ

หน่วยบรกิำรวิชำกำรสู่ชุมชน
# 3 นางสาวอรสา นาจ าเริญ พนกังานประจ าเทคโนธานี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานบริการวิชาการสู่ชุมชน

# 4 นางสาวขวญัตา  วงศ์สามารถ พนกังานประจ าเทคโนธานี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานบริการวิชาการสู่ชุมชน

# 5 นางสาวณัฐนิตย์  ปว่นปาน พนกังานประจ าเทคโนธานี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานบริการวิชาการสู่ชุมชน

หน่วยประสำนงำนบรกิำรที่ปรกึษำไทย
6 อาจารย์ ดร.โศรฎา  แข็งการ พนกังานสายวิชาการ

# 7 นางสาวล าดวน ศรีมาน พนกังานประจ าเทคโนธานี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานบริการที่ปรึกษาไทย

8 นางสาวมรกต  บวรภทัรกุล ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานบริการวิชาการสู่ชุมชน

หน่วยบรกิำรอบรมสัมมนำ แปลและล่ำม
# 9 นางสาวปณิตา กะสินรัมย์ พนกังานประจ าเทคโนธานี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานบริการอบรมสัมมนา

# 10 นางสาววสุธา  ค ากุ้ม พนกังานประจ าเทคโนธานี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานบริการอบรมสัมมนา

11 นางสุภาวดี  สารางค า พนกังานประจ าเทคโนธานี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานบริการอบรมสัมมนา

# 12 นางสาวศิวรัตน์  ภฉูายา ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานบริการอบรมสัมมนา

 ผู้จัดการส านกังานบริการวิชาการและโครงการพเิศษ

หวัหนา้หนว่ยประสานงานบริการที่ปรึกษาไทย

หวัหนา้หนว่ยอทุยานวิทยาศาสตร์ภมูภิาค

งำนบรกิำรทรพัย์สินทำงปญัญำ

งำนบรกิำรหอ้งปฏบิตัิกำร

งำนบม่เพำะวิสำหกิจและนวัตกรรม
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ล ำดับ

ที่
ชื่อ - นำมสกุล สถำนะภำพ ต ำแหน่ง ปฏิบัติหน้ำที่

หน่วยบรกิำรค่ำยเยำวชน

# 13 อ.ดร. ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ พนกังานสายวิชาการ

# 14 นางขวญัตา  วรสุมันต์ พนกังานประจ าเทคโนธานี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานค่ายเยาวชน

# 15 นางสาวระพพีร ศรีภกัดี พนกังานประจ าเทคโนธานี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานค่ายเยาวชน

16 นางสาวทติยา กอบวั พนกังานประจ าเทคโนธานี เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานค่ายเยาวชน

17 นายบญุญฤทธิ ์ วงศ์ก่อ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป งานค่ายเยาวชน 

หน่วยบรกิำรสำรสนเทศและประชำสัมพันธ์

# 18 นางจิราภา  วจิักษณ์ประเสริฐ พนกังานประจ าเทคโนธานี เจ้าหนา้ที่สารสนเทศและเทคโนโลยี งานบริการสารสนเทศฯ

# 19 นายสุรจิต  ภมูิคง พนกังานประจ าเทคโนธานี เจ้าหนา้ที่สารสนเทศและเทคโนโลยี งานบริการสารสนเทศฯ

# 20 นายภานุ  ศรัณยคุปต์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เจา้หน้าที่ Creative and Graphic Design งานบริการสารสนเทศฯ

# 21 นายตุลชัย  ทพิเวช ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เจ้าหนา้ที่สารสนเทศและเทคโนโลยี งานบริการสารสนเทศฯ

22 นายพนม  จินาบงึ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เจ้าหนา้ที่สารสนเทศและเทคโนโลยี งานบริการสารสนเทศฯ

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

ล าดับ โครงสร้างบริหารงานเทคโนธานี พ.ศ. 2556 (ปรับปรุง คร้ังท่ี 1) 
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 

 

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

 

1 ผู้อ ำนวยเทคโนธำน ี
รองผู้อ ำนวยกำรเทคโนธำนี 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรเทคโนธำนี 
 

ผู้อ ำนวยเทคโนธำน ี
รองผู้อ ำนวยกำรเทคโนธำนี 
 

2 
 
 
  
 

แบ่งส่วนงานเป็น 4 ส านักงาน 
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรเทคโนธำนี 
ส ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้สิริธร 
ส ำนักงำนอุทยำนวิทยำศำสตร์และนวัตกรรม 
ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำรและโครงกำรพิเศษ 

แบ่งส่วนงานเป็น 4 ส านักงาน 
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรเทคโนธำนี 
ส ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้สิริธร 
ส ำนักงำนอุทยำนวิทยำศำสตร์และนวัตกรรม 
ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำรและโครงกำรพิเศษ 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี แบ่งเป็น 5 หน่วย ประกอบด้วย 
(1) หน่วยบริหำรส ำนักงำน 

- งำนสำรบรรณ 
- งำนเลขำนุกำร 
- งำนทรัพยำกรมนุษย ์

(2) หน่วยกำรคลังและงบประมำณ 
- งำนแผนงบประมำณ 
- งำนกำรเงินบัญชี 
- งำนพัสดุ 

(3) หน่วยบริหำรระบบคุณภำพ 
- งำนระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO 

ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี แบ่งเป็น 4 หน่วย ประกอบด้วย 
(1) หน่วยบริหำรส ำนักงำนกลำง 

- งำนสำรบรรณ 
- งำนเลขำนุกำร 
- งำนทรัพยำกรมนุษย ์
- งำนระบบคุณภำพ 

(2) หน่วยกำรคลังและงบประมำณ 
- งำนแผนงบประมำณ 
- งำนกำรเงินบัญชี 
- งำนพัสดุ 
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- งำนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
- งำนระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
- งำนระบบกำรจัดกำรควำมรู้ 
- งำนระบบกำรด ำเนินกิจกรรม 5ส 

ฯลฯ 
(4) หน่วยประสำนเฉพำะกิจ   

- งำนกำรจัดตั้งโรงเรียนสำธิตฯ 
- งำนประสำนศูนย์เครือข่ำย สมศ. 
- โครงกำร อพ.สธ. มทส. และโครงกำรสวนพฤกษศำสตร์ 

(5) หน่วยบริกำรอำคำรและสถำนท่ี 
- งำนบริกำรพื้นท่ีสุรพัฒน์ 1 
- งำนบริกำรพื้นท่ีสุรพัฒน์ 2 

 

(3) หน่วยประสำนเฉพำะกิจ   
- โครงกำร อพ.สธ. มทส. และโครงกำรสวนพฤกษศำสตร์ 
- งำนโครงกำรจัดตั้งสถำนศึกษำค้นคว้ำกำรเรียนรู้ฯ 
- งำนโครงกำรห้องเรียนวิทยำศำสตร์ 
- งำนโครงกำรจัดตั้งส่วนพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 

(4) หน่วยบริกำรอำคำรและสถำนท่ี 
- งำนบริกำรพื้นท่ีสุรพัฒน์ 1 
- งำนบริกำรพื้นท่ีสุรพัฒน์ 2 

5 ส านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร มี 1 หน่วย  
(1) หน่วยบริกำรอุทยำนกำรเรียนรู้สิรินธร ประกอบด้วย แหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ เช่น 

- อุทยำนผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ 
- อำคำรกำญจนำภิเษก 
- ห้องไทยศึกษำนิทัศน ์
- พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบรำณ 
- สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ 
- เมืองจรำจรจ ำลอง 

ฯลฯ 
 

ส านักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร มี 1 หน่วย  
(1) หน่วยบริกำรอุทยำนกำรเรียนรู้สิรินธร ประกอบด้วย แหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ เช่น 

- อุทยำนผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ 
- อำคำรกำญจนำภิเษก 
- ห้องไทยศึกษำนิทัศน ์
- พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบรำณ 
- สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ 
- เมืองจรำจรจ ำลอง 

ฯลฯ 
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6 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 
แบ่งเป็น 3 หน่วย ประกอบด้วย 

(1) หน่วยอุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค 
- บ่มเพำะวิสำหกิจและนวัตกรรม 
- งำนบริกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ 
- งำนบริกำรห้องปฏิบัติกำร 

(2) หน่วยพัฒนำธุรกิจและนวัตกรรม 
(3) หน่วยวิจัยและพัฒนำ 

ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 
แบ่งเป็น 3 หน่วย ประกอบด้วย 

(1) หน่วยอุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค 
- บ่มเพำะวิสำหกิจและนวัตกรรม 
- งำนบริกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ 
- งำนบริกำรห้องปฏิบัติกำร 

(2) หน่วยพัฒนำธุรกิจและนวัตกรรม 
(3) หน่วยวิจัยและพัฒนำ 

7 ส านักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ      
แบ่งเป็น 6 หน่วย ประกอบด้วย 

(1) หน่วยบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน 
(2) หน่วยประสำนงำนบริกำรที่ปรึกษำไทย 
(3) หน่วยบริกำรอบรมสัมมนำ แปลและล่ำม 
(4) หน่วยบริกำรค่ำยเยำวชน 
(5) หน่วยบริกำรสำรสนเทศและประชำสัมพันธ์ 
(6) หน่วยประสำนงำนโครงกำรพิเศษ                 

- โครงกำรห้องเรียนวิทยำศำสตร์และ     
- โครงกำรศูนย์วิจัยมันส ำปะหลัง) 

 

ส านักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ      
แบ่งเป็น 6 หน่วย ประกอบด้วย 

(1) หน่วยบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน 
(2) หน่วยประสำนงำนบริกำรที่ปรึกษำไทย 
(3) หน่วยบริกำรอบรมสัมมนำ แปลและล่ำม 
(4) หน่วยบริกำรค่ำยเยำวชน 
(5) หน่วยบริกำรสำรสนเทศและประชำสัมพันธ์ 
(6) หน่วยประสำนงำนโครงกำรพิเศษ                 

- โครงกำรห้องเรียนวิทยำศำสตร์และ     
- โครงกำรศูนย์วิจัยมันส ำปะหลัง) 

 

 หมายเหตุ :  * 
(1) ย้าย โครงกำรห้องเรียนวิทยำศำสตร์ จาก ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำรฯ อยู่ภายใน หน่วยประสำนเฉพำะกิจ ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรเทคโนธำนี ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2557   
(2) เพ่ิม งำนโครงกำรจัดตั้งส่วนพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน อยู่ภายใน หน่วยประสำนเฉพำะกิจ ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรเทคโนธำนี ตั้งแต่ 1 มกรำคม 2558 



   

          TN | เปรียบเทียบการปรับโครงสร้างบริหารเทคโนธานี ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2539 – ปัจจบุนั SUT 

 

 

ภาคผนวก ค. (2) เปรียบเทียบการปรับโครงสร้างบริหารงานเทคโนธาน ี 
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 (3) ปี พ.ศ. 2546 (4) ปี พ.ศ. 2549 (5) ปี พ.ศ. 2551-2554 (6) ปี พ.ศ. 2555 (7)  ปี พ.ศ. 2556 (ปัจจุบัน) 
แบ่งส่วนงานเป็น 7 ฝ่าย 

1. สถานฟูมฟักเทคโนโลยี 

2. สถานนวัตกรรม 

3. สถานส่งเสริมเทคโนโลยี 

4. ฝ่ายจัดแสดงเทคโนโลยี 

5. ฝ่ายบริการวิชาการ 

6. ฝ่ายธุรการ 

7. สุรสัมมนาคาร  

 

 

 

หมายเหตุ :  

(1) ประกาศ มทส. เรื่อง แบ่งส่วน

งาน (10 ต.ค. 2539) 

(2) สุรสัมมนาคาร (เพิ่ม ปี พ.ศ. 

2541) 

แบ่งส่วนงานเป็น 3 ฝ่าย 1 โครงการ 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

2. ฝ่ายบริการวิชาการ 

3. ฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอด 

   เทคโนโลยี 

4. โครงการสหกิจศึกษาและ 

   พัฒนาอาชีพ  

 

 

 

 

หมายเหตุ :  

(1) ประกาศ มทส. เรื่อง แบ่งส่วนงาน 

(30 พ.ค. 2543) 

(2) โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนา

อาชีพ แยกไปเป็นศูนย์สหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ ประมาณ ปี พ.ศ. 2545 

แบ่งส่วนงานเป็น 5 ฝ่าย 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

2. ฝ่ายบริการวิชาการ 

3. ฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอด 

   เทคโนโลยี 

4. ฝ่ายโครงการพัฒนา 

   เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

5. ฝ่ายโครงการกิจกรรมและ 

   โครงการพิเศษ  

 

แบ่งส่วนงานเป็น 3 ฝ่าย 4 โครงการ 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

2. ฝ่ายบริการวิชาการ 

3. ฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอด 

   เทคโนโลยี 

4. โครงการอุทยานผีเสื้อ 

5. โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 

6. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีของ 

    อุตสาหกรรมไทย 

7. โครงการศูนย์การเรียนรู้ของ 

   ชุมชน 

 

แบ่งส่วนงานเป็น 3 ฝ่าย 9 โครงการ 

1. ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี  

   (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 

2. ฝ่ายบริการวิชาการ 

3. ฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอด 

   เทคโนโลยี 

4. โครงการอุทยานผีเสื้อ 

5. * โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์  

6. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีของ 

   อุตสาหกรรมไทย 

7. โครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 

8. โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์  

9. โครงการศูนย์วิจัยมันส าปะหลัง 

   และผลิตภัณฑ์   

10. โครงการหน่วยบริการงานแปล 

     และล่าม 

11. โครงการหน่วยบริการทาง 

     ห้องปฏิบัติการ 

12. โครงการเมืองจราจรจ าลอง 

หมายเหตุ : 5. * ปรับชื่อจาก โครงการ

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เป็นโครงการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ 

แบ่งส่วนงานเป็น 5 กลุ่ม 

1. กลุ่มอุทยานการเรียนรู้สิรินธร 

2. กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ 

3. กลุ่มบริการวิชาการ 

4. กลุ่มโครงการพิเศษ 

5. กลุ่มสนับสนุนการบริหารงาน 

    กลาง 

 

แบ่งส่วนงานเป็น 4 ส านักงาน 

1. ส านักงานผู้อ านวยการเทคโนธานี 

2. ส านักงานอุทยานการเรียนรู้สิริธร 

3. ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 

    และนวัตกรรม 

4. ส านักงานบริการวิชาการและ 

    โครงการพิเศษ 

 

 

 

หมายเหตุ :  

(1) ประกาศ มทส. เรื่อง การแบ่งส่วนงาน

ภายใน (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2557               

(5 มีนาคม 2557) 

 

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



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

พ.ศ. 2557 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















































































 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ. 
(1) มติคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี ครั้งที่ 5/2556  

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 
(2) มติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คร้ังที่ 11/2556  

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 
(3) มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คร้ังที่ 1/2557 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 
(4) มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที่ 5/2557 

วันที่ 13 สงิหาคม 2557 
(5) มติคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี คร้ังที่ 1/2558 

วันที่ 4 กมุภาพันธ์ 2558 
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