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ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ 11 
 
 

การปรบัแต่งและรักษาภมิูทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาต ิ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

 
    จัดทําประติมากรรมเพ่ือปรับแต่งภูมิทศัน์บริเวณด้านหนา้อาคารเรียนรวม 2 
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ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารบรรณสารในส่วนพื้นที่อาคารต่อเติม 
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   ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าประตูมหาวิทยาลัย 3 
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ปรับปรุงภูมิทัศน์หอพักสุรนเิวศ 6 (ศนูย์การเรยีนรูห้อพกันักศึกษา) 
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      ปลูกไม้ยืนต้นภายในพ้ืนที่เมืองจราจรจําลอง 

 

 
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้ายประชาสัมพนัธ ์
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 ปรับปรุงภูมิทัศน ์

   พื้นที่ลานพลาซ่าเทคโนธาน ี
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ปรับปรุงภูมิทัศน ์
   พื้นที่ลานพลาซ่าเทคโนธาน ี
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  ปรับปรุงภูมิทัศนส์ํานักงานส่วนอาคารสถานท่ี 
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ปลูกไม้ยืนต้นและปรับพืน้ทีป่ลูกหญา้ 

อาคารปฏิบัติงานพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (F10) 
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               ปรับปรุงภูมิทศัน์พืน้ที่ด้านหนา้และคอร์ทกลางอาคารเรียนรวม 
  

 
                         ปรับแต่งพื้นทีท่างเขา้สํานักงาน GEO 
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คณะกรรมการมีหน้าที่ ดําเนินการบริหาร วางแผนนโยบาย กําหนดโครงสร้างบริหาร  วางระบบ

บริหารงานบุคคล วิชาการ ติดตามการประเมินผลการดําเนินการ เพื่อรายงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างคณะกรรมการบริหาร  

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย 

รองประธาน 

ประธาน 

กรรมการ 

หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน  เทคโนธานี 

นายปรีชา  นาหัวนิน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ผู้อํานวยการเทคโนธานี 

ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 

- ผูอํ้านวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

- คณบดีสํานักวิทยาศาสตร์  ม.เทคโนโลยีสุรนารี 

- คณบดีสํานักวิชาวิชาเทคโนโลยีสังคม ม.เทคโนโลยสีุรนารี 

- อาจารย์ ดร.ราเชนทร์  โกศัลวิตร 

- อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์  ครบปรัชญา 

- รองศาสตราจารย์ ดร.มาล ี ตั้งสถิตย์กุลชัย 

- รองผูอํ้านวยการโรงเรียนกลุ่มงานวิชาการ 

- รองผูอํ้านวยการโรงเรียนกลุ่มงานบุคคล 

- รองผูอํ้านวยการโรงเรียนกลุ่มงานงบประมาณและแผน 

- ผู้ช่วยผูอํ้านวยการโรงเรียนกลุ่มงานโครงการพิเศษ 

- หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน  เทคโนธานี 

- นายปรีชา  นาหัวนิน 

- นายสายันต ์ ทองตัน 

นายสายันต ์ ทองตัน 

เลขานุการ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

เอกสารประกอบท่ี 18.1.1 
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คณะกรรมการมีหน้าที่ จัดทําหลักสูตร คู่มือหลักสูตร เน้ือหาสาระวิชาต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน การวัดและการประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างคณะกรรมการวิชาการและหลักสูตร   
โครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย 

รองประธาน 

ประธาน 

กรรมการ 

หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน  เทคโนธานี 

นายปรีชา  นาหัวนิน 

ผู้อํานวยการเทคโนธานี 

รองผู้อํานวยการโรงเรียนกลุ่มงาน

ผู้ช่วยผูอํ้านวยการโรงเรียน กลุ่มงานโครงการพิเศษ 

- ศึกษานิเทศก์หลักสูตร 
- รองศาสตราจารย์ดร.มาล ีตั้งสถิตย์กุลชัย 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรชุน ไชยเสนะ 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.หนูเดือน เมืองแสน 

- อาจารย์ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ 
- อาจารย์ดร.บุษกร ยอดคําลือ 

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูทุ้กกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 

- หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 

- หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 
 

นายสายันต ์ ทองตัน 

กรรมการและ

เลขานุการ 

กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะทํางานชุดดังกล่าว มีภาระหน้าที่ในการวางแผนการเรียนการสอน การดําเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยและ

โรงเรียน วางระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของนักเรียน แก้ปัญหาด้านการเรียนการสอน ความประพฤตินักเรียน สรุปและ

นําเสนอปัญาหาข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

ประธาน 

ที่ปรึกษา 

กรรมการ 

นายปรีชา นาหัวนิน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร 

นายมาณพ วงษ์คํา 

หัวหน้าโครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน

- หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ เทคโนธานี 

- นางสิวภรณ์ รุ่งเรือง 

- นางจีรนันท์ แสนลือชา 

- นางสุนทร ศรีสุระ 

นางสาวพิมพ์ปภัทร สุดประเสริฐ 

กรรมการและ

เลขานุการ 

กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 

รองประธาน นายสายันต์ ทองตัน 

โครงสร้างคณะทํางาน   
โครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
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อาจารย์ท่ีปรีกษานักเรียนมีหน้าที่ ดูแลนักเรียนในโครงการให้ปฏิบัติตามระเบียบ วินัย ของโครงการห้องเรียน

วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมเสริมความรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งท่ีโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมท้ังอบรมสั่งสอนให้

นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมนําความรู้ และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ทีป่รึกษานักเรียนในโครงการ   
สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย 

อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่าย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ต้ังสถิตย์กุลชัย 

อาจารย์สุนทร ศรีสุระ 

อาจารย์ดร.บุษกร ยอดคําลือ

อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่าย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

นายสายันต์ ทองตัน 

นางสิวภรณ์ รุ่งเรือง 

นางจีรนันท์ แสนลือชา

อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่าย          

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 
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Website โครงการสนับสนนุการจัดต้ังหอ้งเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 

 โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย 

(http://technopolis.sut.ac.th/sus/) 
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รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 

“โครงการประเมินผลโครงการอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ระยะที่ 1 (ปงบประมาณ 2550-2552)” 
 

 
I 

บทสรุปผูบริหารบทสรุปผูบริหาร  
โครงการประเมินผลโครงการประเมินผล  

โครงการอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ระยะที่ โครงการอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ระยะที่ 11  
((ปงบประมาณ ปงบประมาณ 22555500  ––  22555522))    

 

 

จากกรอบนโยบายของรัฐบาลที่ตองการสานตอการขยายโครงการพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เพื่อสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและยกระดับภาคผลิตและบริการในสวนภูมิภาค 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย สวทช. ดําเนินการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรในระดับภูมิภาค

ขึ้น โดยในปงบประมาณ 2550 ไดเร่ิมดําเนินโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค 2 แหง ดังนี้ 

1. โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย สวทช. ดําเนินการ

รวมกับเครือขายมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แหง  ไดแก 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรภาคใต โดย สวทช. ดําเนินการรวมกับเครือขาย

มหาวิทยาลัยในภาคใต โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนแกนนํา 
 

ทั้งนี้ โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ อุทยานวิทยาศาสตร

ภาคใต ไดดําเนินการตามในแผนงาน ระยะที่ 1 (ป 2550-2552) เนนการดําเนินงานบมเพาะ

ผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (Technology Business Incubator: TBI) และจัดใหมีการบริการพัฒนา

ยกระดับเทคโนโลยีของผูประกอบการ อันไดแก การใหคําปรึกษาทางเทคโนโลยี ของ โครงการสนับสนุน

การพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program: iTAP) และ

การจัดหาเงินกูดอกเบี้ยต่ํา ของ โครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมภาคเอกชน (Company 

Directed Technology Development Program: CD)  

 

 

1. สรุปผลสําเรจ็ตามเกณฑชี้วัดโครงการอุทยานวิทยาศาสตรภูมภิาค ระยะที่ 1 
 

 

จากการประเมินผลสําเร็จการดําเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และ โครงการอุทยานวิทยาศาสตรภาคใต ในแผนงานระยะที่ 1 (ปงบประมาณ 2550 – 2552) ตาม

เกณฑชี้วัดผลงานทั้ง 9 รายการหลัก จะเห็นไดวา ผลงานสวนใหญของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร ทั้ง

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต บรรลุตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว  



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
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II 

ผลงานตามเกณฑชี้วัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปงบประมาณ 2550-2552

ผูประกอบการที่เขารับการ
บมเพาะ TBI (ราย)

60 (166.67%)36

ผลงานเปาหมาย

เอกชนที่ใชประโยชน            
จาก iTAP (ราย/ป)

159 (209.21%)76

ผลงานเปาหมาย

เอกชนท่ีใชประโยชน               
จาก CD (ราย)

3 (5.17%)58

ผลงานเปาหมาย

เอกชนท่ีรับการอบรม
ทักษะทางธุรกิจ

671 (186.39%)360

ผลงานเปาหมาย

จํานวนนักวิจัยฯ ของ
ผูประกอบการ TBI (คน)

33 (45.83%)72

ผลงานเปาหมาย

โครงการวิจัยพัฒนา ของ 
ผูประกอบการ TBI

54 (84.38%)64

ผลงานเปาหมาย

โครงการวิจัยพัฒนา TBI
ท่ีออกสูเชิงพาณิชย

34 (212.50%)16

ผลงานเปาหมาย

ผูประกอบการที่สําเร็จการ
บมเพาะฯ TBI (ราย)

5 (125%)4

ผลงานเปาหมาย

ปจจัยนําเขา (Input)ปจจัยนําเขาปจจัยนําเขา ( (Input)Input) การดําเนินงาน (Process)การดําเนินงานการดําเนินงาน ( (Process)Process) ผลผลิต (Output)ผลผลิตผลผลิต ( (Output)Output)

= บรรลุเปาหมาย *  =  ยังไมประเมินผลงานในระยะที่  1 ของ ภูมิภาค

432.47 (28%)
1,509

iTAP

CD**

กิจกรรม

มูลคาเศรษฐกิจ (ลบ.)

0

ผลงานเปา

% = สัดสวนผลงานจริงตอคาเปาหมาย

**  =  ประมาณการรายไดทีเ่พ่ิมขึ้นหลังปงบ 52 ~570ลบ.

Success rate = 25%Success rate = 25% Success rate = 63%Success rate = 63%

ผลลัพธ (Outcome)ผลลัพธผลลัพธ ( (OutcomeOutcome))

* หนวยงานท่ีรวม
ดําเนินงาน (ราย)

67-

ผลงานเปาหมาย

มูลคาเศรษฐกิจ TBI (ลบ.)

70.91(92.33%)76.80

ผลงานเปาหมาย

แผนภาพที่ 1: ผลสําเร็จตามเกณฑชี้วัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ผลงานตามเกณฑชี้วัด ภาคใต ปงบประมาณ 2550-2552

ผูประกอบการที่เขารับการ
บมเพาะ TBI (ราย)

67 (216.13%)31

ผลงานเปาหมาย

เอกชนที่ใชประโยชน            
จาก iTAP (ราย/ป)

63 (91.30%)69

ผลงานเปาหมาย

เอกชนท่ีใชประโยชน               
จาก CD (ราย)

8 (88.89%)9

ผลงานเปาหมาย

เอกชนท่ีรับการอบรม
ทักษะทางธุรกิจ

580 (105.45%)550

ผลงานเปาหมาย

จํานวนนักวิจัยฯ ของ
ผูประกอบการ TBI (คน)

32 (51.61%)62

ผลงานเปาหมาย

โครงการวิจัยพัฒนา ของ 
ผูประกอบการ TBI

35 (68.63%)51

ผลงานเปาหมาย

โครงการวิจัยพัฒนา TBI
ท่ีออกสูเชิงพาณิชย

15 (115.38%)13

ผลงานเปาหมาย

* ผูประกอบการท่ีสําเร็จ
การบมเพาะฯ TBI (ราย)

10

ผลงานเปาหมาย

ปจจัยนําเขา (Input)ปจจัยนําเขาปจจัยนําเขา ( (Input)Input) การดําเนินงาน (Process)การดําเนินงานการดําเนินงาน ( (Process)Process) ผลผลิต (Output)ผลผลิตผลผลิต ( (Output)Output)

= บรรลุเปาหมาย *  =  ยังไมประเมินผลงานในระยะที่  1 ของ ภูมิภาค

90.63
525

iTAP

CD

กิจกรรม

มูลคาเศรษฐกิจ (ลบ.)

3.83

ผลงานเปา

% = สัดสวนผลงานจริงตอคาเปาหมาย

Success rate = 25%Success rate = 25% Success rate = 43%Success rate = 43%

ผลลัพธ (Outcome)ผลลัพธผลลัพธ ( (OutcomeOutcome))

หนวยงานท่ีรวมดําเนินงาน 
(ราย)

12 (100%)12

ผลงานเปาหมาย

มูลคาเศรษฐกิจ TBI (ลบ.)

34.86 (56.96%)61
ผลงานเปาหมาย

แผนภาพที่ 2: ผลสําเร็จตามเกณฑชี้วัด ภาคใต 
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เมื่อพิจารณาในภาพรวมการดําเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ระยะที่ 1 ที่ผาน

มา จะเห็นไดวา การดําเนินงานโครงการฯ ของ ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต เปนไปในทิศทาง

เดียวกัน โดยประสบความสําเร็จในภาพรวม และสามารถการสรางผลงานที่บรรลุเปาหมายสวนใหญที่

กําหนดไวได  

สวนเกณฑชี้วัดที่ไมสามารถบรรลุผลสําเร็จในทั้ง 2 ภาค ประกอบดวยเกณฑชี้วัดจํานวน

โครงการวิจัยและพัฒนาของผูประกอบการในหนวยบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (TBI) เกณฑชี้วัดจํานวน

บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานวิจัยพัฒนา และเกณฑชี้วัดมูลคาทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกณฑชี้วัดดังกลาว เปน

เกณฑชี้วัดที่อาจมีขอจํากัดในการดําเนินงานระยะแรก เนื่องจากโครงการอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคใน

ระยะที่ 1 ใหความสําคัญกับการบมเพาะผูประกอบการ ซึ่งเปนขั้นแรกของกระบวนการพัฒนาและ

สนับสนุนใหผูประกอบการสามารถเริ่มดําเนินธุรกิจได ความสําคัญของการมีผลงานวิจัยพัฒนาและ

นักวิจัยพัฒนาในระยะนี้จึงมีไมมากนัก นอกจากนี้ การประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจหรือรายไดรวมของ

ผูประกอบการที่เขารับการบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยีตั้งแตระยะ 3 ปแรก ถือเปนชวงการประเมินที่ส้ัน

เกินไป อาจเกิดขอจํากัดในเรื่องเวลา (Time lag) ทําใหผลงานที่ไดต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไว 

สําหรับเครือขายโครงการอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา 

เครือขายมหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีผลการดําเนินงานตามเกณฑชี้วัด

ในระดับที่โดดเดนใกลเคียงกัน และเครือขายสถาบันฯ ในภาคใต มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา

เขตหาดใหญ เปนแกนนํา และมีผลการดําเนินงานตามเกณฑชี้วัดในระดับท่ีโดดเดน 

 

 

2.  สรุปผลการวเิคราะหและขอเสนอแนะแนวทางการจัดต้ังอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค
ระยะถัดไป 
 

 

จากการศึกษาวิเคราะหอุปสงคของการมีอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคเบื้องตน  พบวา 

ผูประกอบการในพื้นที่ ของ ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต มีความตองการการยกระดับการ

พัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการดําเนินงาน เนื่องจาก

เศรษฐกิจในภูมิภาคขยายตัวอยางตอเนื่อง และโครงสรางวิสาหกิจกวารอยละ 99 เปนวิสาหกิจขนาดเล็ก 

ที่ตองการการพึ่งพิงจากภาครัฐในดานการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยกตัวอยางของกลุม

ตัวอยางหรือผูประกอบการที่เขารับการบมเพาะภายใตหนวยบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (Technology 

Business Incubator: TBI) ในทั้ง 2 ภาค สวนใหญมีระดับการเรียนรูและความสามารถในการ

ประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับขั้นตน (Low-Technology SMEs) และระดับกลาง 

(Minimum Capability Development) 1 นั่นคือ ผูประกอบการเริ่มมีความเขาใจและเริ่มนําเทคโนโลยีมา

ปรับใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยมีนักเทคนิคหรือวิศวกรประจําในองคกร แตยังไมมีการจัดตั้ง

                                                 
1 ดูรายละเอียดใน บทที่ 2 หัวขอ 2.3 สรุปผลการศึกษาความเปนไปไดเบ้ืองตนในการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรระยะถัดไป 
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IV 

หนวยงานวิจัยพัฒนาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการนําเทคโนโลยีมาใชอยางชัดเจน นอกจากนี้ ยัง

พบวา ผูประกอบการกลุมตัวอยางดังกลาวยังแสดงความคิดเห็นวา ผูประกอบการในภูมิภาคยังมีความ

ตองการการสนับสนุนและพัฒนาทั้งทางดานการดําเนินธุรกิจ และการประยุกตใชวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในการผลิต 

ในดานอุปทาน พบวา เครือขายโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ระยะที่ 1 ของ 

มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ไดเร่ิมดําเนินงานสนับสนุนผูประกอบการในพื้นที่ 

ตั้งแตปงบประมาณ 2550 เปนตนมา ซึ่งการดําเนินงานในระยะที่ 1 ที่ผานมา โครงการฯ ไดให

ความสําคัญกับกิจกรรมการสนับสนุนผูประกอบการใหมที่ตองการเริ่มธุรกิจของตนเอง ผานกระบวนการ

บมเพาะธุรกิจ ของ หนวยบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (TBI) รวมถึงกิจกรรมการยกระดับเทคโนโลยี (iTAP) 

และกิจกรรมการจัดหาเงินกูดอกเบี้ยต่ํา (CD) ทั้งนี้ จากการสํารวจพบวาหนวยบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

ของเครือขายมหาวิทยาลัยสามารถใหบริการไดอยางครบวงจร 2 และเมื่อพิจารณาในภาพรวมของ

ผลสําเร็จในการดําเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ระยะที่ 1 ที่ผานมา จะเห็นไดวา การ

ดําเนินงานโครงการฯ ของ ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใตประสบความสําเร็จในภาพรวม และ

สามารถสรางผลงานที่บรรลุเปาหมายสวนใหญที่กําหนดไวได แสดงใหเห็นวา เครือขายมหาวิทยาลัยที่

ดําเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ในทั้ง 2 ภาค มีศักยภาพในการใหบริการบมเพาะธุรกิจ

เทคโนโลยี และการยกระดับเทคโนโลยีแกผูประกอบการในพื้นที่ได 
 

ดวยเหตุนี้ จึงควรผลักดันการดําเนินงานตอเนื่องในระยะถัดไป เพื่อตอบสนองความตองการการ

พัฒนาขีดความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของ วิสาหกิจในภูมิภาค ทั้งนี้ ภายหลังการ

ดําเนินงานระยะที่ 1 เครือขายมหาวิทยาลัยของโครงการฯ ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต 

ควรดําเนินกิจกรรมสนับสนุนผูประกอบการอยางตอเนื่อง ในขณะเดียวกัน ใหมีการดําเนินงานเตรียม

ความพรอมสําหรับการดําเนินงานในระยะถัดไป โดยกําหนดเปนแนวทางการเตรียมความพรอมสําหรับ

การดําเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคในระยะถัดไป แบงออกเปน 4 ประเด็นหลัก อัน

ประกอบไปดวย  
 

o การศึกษาความเปนไปไดเชิงลึกในการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรเต็มรูปแบบ 
การวิเคราะหอุปสงคและอุปทานในเชิงลึก ของ การมีอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค เพื่อพิจารณา

ระดับและประเภทของความตองการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของ วิสาหกิจหลักในภูมิภาค 

เพื่อใหสามารถจัดทํายุทธศาสตรดานอุปทานใหมีความสอดคลองและสามารถตอบสนองตออุปสงคใน

ภูมิภาค โดยคํานึงถึงผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสีย และกรอบความรวมมือระหวางสถาบันที่เปนแกน

นําและเครือขายอื่นในภูมิภาคที่เหมาะสม 

                                                 
2 ดูรายละเอียดใน บทที่ 2 หัวขอ 2.3 สรุปผลการศึกษาความเปนไปไดเบ้ืองตนในการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรระยะถัดไป 
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V 

นอกจากนี้ การวิเคราะหอุปสงคและอุปทานในเชิงลึกดังกลาว จะเปนผลการศึกษาที่สําคัญตอ

การกําหนดลักษณะโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ และบริการของอุทยานวิทยาศาสตร ที่สอดคลองกับ

ความตองการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของผูประกอบการในภูมิภาคไดอยางเหมาะสม 
 

 

o การกําหนดกรอบการดําเนินงานและบทบาทสําคัญตอการดําเนินงานระยะ
ถัดไป 

การกําหนดกรอบและบทบาทในการดําเนินงานระยะถัดไป โดยพิจารณานโยบายการสนับสนุน

กลุมธุรกิจอุตสาหกรรมที่สําคัญ สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาภาคการผลิตและบริการของประเทศของ

ประเทศ อางอิงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 และฉบับที่ 11 ที่กําลังจะเกิดขึ้น ได

เนนการปรับโครงสรางการผลิตและบริการไปสูรูปแบบใหมที่มุงเนนการพัฒนาโดยอาศัยองคความรู 

นวัตกรรม ความคิดสรางสรรค เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ผนวกรวมกับภูมิปญญา 

วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และประเพณีที่เปนเอกลักษณของไทย และใชแนวคิดการพัฒนาเมืองนิเวศ 

(Eco Town) ที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการอยูรวมกันไดระหวางภาคการผลิต บริการ สังคม และชุมชน 

อยางยั่งยืน เปนกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อสรางความสมดุลและภูมิคุมกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อันจะทําใหภาคการผลิตและบริการของไทยในอนาคตมีโครงสรางที่เขมแข็งสามารถเติบโตได

อยางมีเสถียรภาพ 

กรอบการดําเนินงานจึงควรมุงเนนการยกระดับหวงโชอุปทาน (Value Chain) จากการใช

แรงงานเปนการเนนองคความรู  ผานการเสริมสรางระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความรู 

(Knowledge-Based Economy) สูเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค (Creative Economy) ผานกระบวนการ

ยกระดับการเรียนรูและความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยี ของ ผูประกอบการ ใหไปสูระดับการ

พัฒนาศักยภาพเทคโนโลยี (Technological Competents) หรือเปนผูประกอบการที่เร่ิมสรางศักยภาพ

ทางเทคโนโลยีอยางจริงจังมากขึ้น  

นอกจากนี้ อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคควรมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการยกระดับ

เครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ที่สําคัญในภูมิภาค ใหเปนเครือขายวิสาหกิจเพื่อการพัฒนานวัตกรรม 

(Innovation Clusters) 
 

o การกําหนดกรอบการประเมินผลอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคระยะตอไป 
กรอบการประเมินผลเปนเครื่องมือสําคัญในการควบคุมผลการดําเนินงานของอุทยาน

วิทยาศาสตรภูมิภาคใหเปนไปตามกรอบการดําเนินงานและบรรลุวัตถุประสงค โดยอาจพิจารณาการ

กําหนดเกณฑชี้วัดตามตัวเบบเชิงตรรกะ (Logic Model) เขาไปรวมวิเคราะหกําหนดตัวชี้วัดจะมีความ

ครอบคลุม เพื่อประเมินวัดความสําเร็จทั้งในดานทรัพยากร (Input) กิจกรรม (Process) ผลผลิต 

(Output) และผลลัพธ (Outcome) 

โดยการประเมินผลสําเร็จของโครงการอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ระยะที่ 1 นี้ ไดพิจารณา

ขอจํากัดของการประเมินผลที่ผานมา รวมไปถึงความสอดคลองของเกณฑชี้วัดกับเปาหมายหรือทิศทาง
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VI 

เชิงนโยบายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน และไดเสนอแนะเกณฑชี้วัดเพื่อใชในการพิจารณากําหนด

เกณฑชี้วัดโครงการอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคในระยะถัดไป ประกอบดวย จํานวนผลงานวิจัย พัฒนา 

และนวัตกรรม ที่ไปยื่นขอจดสิทธิบัตร   จํานวนพนักงานที่มีสมรรถนะหลัก (Core Competency) ตามที่

องคกรคาดหวัง และความพึงพอใจของผูรับบริการ เปนตน 
 

o การจัดทําแผนธุรกิจ หรือ แผนการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ของ 
เครือขายมหาวิทยาลัย 

สวนหนึ่งของการผลักดันการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรใหเปนรูปธรรม คือ การจัดทําแผนธุรกิจ

ตามกรอบการดําเนินงานที่กําหนดขึ้น เพื่อเปนแบบแผนการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว

และ สามารถกํากับติดตามผลการดําเนินงานไดชัดเจน 

 

การเตรียมความพรอมการดําเนินงานจัดตั้งโครงการอุทยานวิทยาศาสตรระยะถัดไป ทั้ง 4 

ประเด็นขางตน จะเปนแนวทางในการสนับสนุนการดําเนินงานที่ชัดเจน เปนแบบแผน เปนไปตาม

เปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรในภูมิภาค เพื่อเปนโครงสรางพื้นฐาน

สําหรับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศตอไป 
 



    

 

 

 

 

 

 

ไทยชนะฯ คว้ารางวัลสองปีซ้อนจากการประกวด Thailand ICT Awards 2010 
   นายสนัติ สรุรัตน์ รักษาการในต าแหนง่ผู้อ านวยการซิป้ามอบรางวลัรองชนะเลศิในหมวด Application and 
Infrastructure Tools ให้กบันายอภิชาติ อคัรปรีดี ผู้จดัการหจก.ไทยชนะ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสผู้พฒันาซอฟท์แวร์ระบบมิเตอร์
ไฟฟ้าคาซามา่พลสัโมบิ (KASAMA+ mobi) ในงานประกาศผลรางวลัการประกวดซอฟต์แวร์ดีเดน่แหง่ชาติ (Thailand ICT 
Awards 2010 หรือ TICTA 2010) เมื่อวนัท่ี 23 สงิหาคมที่ผา่นมา ท่ีโรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด 

การประกวดซอฟต์แวร์ดีเดน่แหง่ชาติ Thailand ICT Awards 2010 เป็นโครงการประกวดการพฒันาซอฟท์แวร์ ท่ีจดั
โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร(ไอซีที) , ส านกังานสง่เสริมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แหง่ชาติ (SIPA) และ 
สมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย เพื่อยกระดบัมาตรฐานของวงการซอฟต์แวร์ในประเทศไทย ซึง่ปีนีเ้ป็นการจดั
ตอ่เนื่องมาเป็นปีที่ 7 แล้ว โดยในปีนีม้ีผลงานท่ีได้รับรางวลัชนะเลศิ 16 ผลงานและรองชนะเลศิ 27 ผลงาน จากการแขง่ขนั
ทัง้หมด 17 ประเภท ผู้ชนะเลศิได้รับเงินรางวลั 100,000 บาท นอก จากนี ้ซิป้ายงัตอ่ยอดสง่ผลงานที่ชนะเลศิ เข้าประกวดตอ่
ระดบัเอเซียแปซิฟิก หรือ APICTA Awards 2010ในระหวา่งวนัท่ี 12 - 16 ตลุาคม ท่ีประเทศมาเลเซีย ซึง่ซิป้าพร้อมสนบัสนนุ
มอบเงินรางวลัให้แก่ผู้ชนะเลศิงาน APICTA Awards 2010 เป็นจ านวน 250,000 บาท และรองชนะเลศิ เป็นเงิน 150,000 
บาท  
   นายอภิชาติ อคัรปรีดี ผู้จดัการหจก.ไทยชนะฯ ได้กลา่ววา่ “การท่ีเราได้รับรางวลัเป็นครัง้ที่สองนี ้ท าให้เช่ือมัน่วา่ 
ระบบซอฟท์แวร์เก่ียวกบัการจดัเก็บคา่ใช้ไฟฟ้านัน้เป็นสนิค้าที่ตรงกบัความต้องการของตลาด คาซามา่พลสัโมบิ (KASAMA+ 
mobi) พฒันาขึน้จากระบบมิเตอร์ไฟฟ้าเติมเงินคาซามา่พลสัที่ได้รับรางวลัเดียวกนันีเ้มื่อปีที่แล้ว ความแตกตา่งของซอฟท์แวร์
ของเรานัน้คือมีการพฒันาระบบให้เอือ้ประโยชน์ตอ่ผู้ใช้ให้มากที่สดุ เน้นเร่ืองการใช้งานท่ีงา่ยและให้รายงานผลที่แมน่ย า ซึง่
เป็นเทคโนโลยีใหมท่ีมุ่ง่เน้นการจดัเก็บคา่ใช้ไฟฟ้าอยา่งมีประสทิธิภาพ (Payment Solution) ให้กบัเจ้าของกิจการให้เช่าที่พกั
อาศยั โดยพฒันาระบบสง่ข้อความสัน้ (SMS-Short message service) ของ “ระบบโทรศพัท์เคลือ่นท่ี” ให้ท างานสมัพนัธ์กบั
ระบบมิเตอร์ไฟฟ้า KASAMA+ ท างานผา่น Web browser เพื่อท าให้ทัง้เจ้าของกิจการและตวัผู้ใช้มเิตอร์สามารถควบคมุ สัง่
จ่าย สัง่ปิด และเช็ครายละเอียดการใช้งานได้อยา่งละเอยีด ทัง้ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปริมาณการผลติคาร์บอนฯ รวมถึงคา่ใช้
ไฟฟ้าผา่นทวิตเตอร์และเฟซบุ๊ค เพียงแคส่ัง่ผา่นมือถือ” 
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ภาพขาวประชาสัมพันธ 

พิธีมอบรางวลัผลิตภณัฑซอฟตแวรดีเดนแหงชาติ ประจําป 2552 
Thailand Excellence Software Contest and Award: TESCA 2009 

จัดโดยสาํนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) 

 

ดร.จีรศักดิ์ พงษพิษณุพจิิตร ประธานกรรมการบริหาร สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม

ซอฟตแวรแหงชาติ มอบรางวัลใหแกนายอภิชาติ อัครปรีดี ผูจัดการหจก.ไทยชนะ เซลส แอนด เซอรวิส 

ผูผลิตระบบมิเตอรไฟฟาเติมเงินคาซามาพลัส ผูชนะรางวัลรองชนะเลศิโครงการประกวดซอฟตแวรดีเดน

แหงชาติ Thailand ICT Awards 2009 หมวด Application and Infrastructure Tools โดยมีรอยตรีหญิง

ระนองรักษ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเปนประธานในพิธ ี

ณ อาคารรวม บี ศูนยราชการเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา เมื่อวันที่ 26 พฤศจกิายน2552 ที่ผานมา... 
ภาพจากซายไปขวา: นายอภิชาติ อัครปรีดี, ดร.จีรศักดิ์ พงษพษิณุพจิิตร 
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ขอบพระคุณที่กรุณาเผยแพรขาวประชาสัมพันธ 
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ  คุณพัทริน หจก.ไทยชนะฯ  

โทร.   029240059 

แฟกซ   029241027 

อีเมลล  pattarin@thaichana.com 

www.kasamaplus.com  
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ภาพกิจกรรมของโครงการอุทยานวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี
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ภาพกิจกรรมของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี
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ภาพกิจกรรมของสํานักงานจัดการทรัพย์สินทางปญัญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี
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ภาพกิจกรรมของโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรมไทยเครือข่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี
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Website โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

(http://www.sp.sut.ac.th/indexsp.php) 
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สํานักวิชา

วิทยศาสตร์

สํานักวิชา

เทคโนโลยีสังคม

สํานักวิชา

เทคโนโลยี

การเกษตร

สํานักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์

สํานักวิชา

แพทยศาสตร์

สํานักวิชา

พยาบาลศาสตร์

ระดับสถาบัน

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

1.1  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (คน) 4 264 152 1,061 157 NA 1,638

       จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทํา (คน) 2 152 67 600 106 NA 927

       จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท (คน) - - - -  - NA  -

       จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร (คน) - - - -  - NA  -

        จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ (คน) - - - -  - NA  -

       จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา (คน) - - - -  - NA  -

       จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อ (คน) 2 14 27 104 6 NA 153

1.2  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจ (คน) 4 193 114 813 119 NA 1,243

1.3  ร้อยละของผู้ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 100 84.92 77.01 84.63 93.81 NA 85.05

1.4 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งาน

     ทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)

- 10,805.34 11,084.82 15,682.02 13,493.73 NA 14,280.28

หมายเหตุ : สํานักวิชาแพทยศาสตร์ผู้สําเร็จการศึกษาเป็นนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยยังไม่มีผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์

               สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ยังไม่มีผู้สําเร็จการศึกษา

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้

1

ผลการดําเนินงาน ปี 2553

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) จําแนกตามระดับสถาบัน และสํานักวิชา

ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี






















































