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 ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยหลังจาก
ทราบรายงานผลประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสาขาของสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทย ปี 2554 โดยสำานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วจิยั (สกว.) แถลงผลการประเมนิ ณ โรงแรมเซน็จรูี ่พาร์ค  เมือ่
เร็วๆ นี้ ซึ่งผลปรากฏว่า สาขาวิชาฟิสิกส์ มทส. ยังคงสามารถ
รักษาคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการไว้ได้ โดยได้รับการ
ประเมนิคณุภาพผลงานวจิยัอยูใ่นระดบัดเียีย่ม ได้คะแนนเตม็ 5 
ถงึ 3 สมยัตดิต่อกนัว่า “รูส้กึซาบซึง้ในพระมหากรณุาธคิณุ ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระ
เมตตาต่อนกัฟิสกิส์ไทยได้มโีอกาสทำาวจิยัตามศกัยภาพของตน 
เช่น ทรงเป็นองค์ประธานการลงนามความร่วมมอืทางวชิาการ
และสมัครเป็นสมาชิกของ มทส. กับ ALICE, CERN, ความร่วม
มือกับ IHEP (Institute of High Energy Physics), GUCAS 
ทรงเป็นประธานเปิดระบบลำาเลียงแสงซินโครตรอนหลายครั้ง 
ทรงเป็นประธานวางศลิาฤกษ์หอดดูาวเฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบ
พระชนมพรรษา จงัหวดันครราชสมีาในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สุรนารี เป็นต้น กับทั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยก็ได้ให้ความ
สนับสนุนช่วยเหลือด้านวิชาการต่อมหาวิทยาลัยด้วยดีมาโดย
ตลอด ซึ่งนอกจากสาขาวิชาฟิสิกส์ที่ได้ระดับดีเยี่ยมจากการ
ประเมนิในกลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ธรรมชาตแิล้ว ยงัมสีาขา
วิชาอื่นๆ ที่ได้รับผลการประเมินในระดับดีมาก ได้ 4 คะแนน
อีกหลายสาขาวิชา อาทิ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีวเคมี 

สกว. ประเมิน มทส. ดีเยี่ยมวิชาการฟิสิกส์ 3 ปีซ้อน
เล็งเป็นศูนย์กลางของอาเซียน

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโทรคมนาคม 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
รวมถึงสาขาวิชาชีววิทยา ก็ได้รับผลการประเมินในระดับที่สูง
ขึ้นอย่างมาก 
      สำาหรับข้อมูลที่ สกว. ใช้ในการประเมินคุณภาพเชิง
วชิาการดงักล่าว ประกอบด้วย บทความวจิยัทีต่พีมิพ์ในวารสาร
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ หรือ Proceedings ของการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ที่ตีพิมพ์ในระหว่างปี 
พ.ศ. 2552 - 2553 และสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ได้รับการ
อนมุตัใินปี พ.ศ. 2552 - 2553 โดยมกีารถ่วงนำ้าหนกับทความที่
ตพีมิพ์ และประเภทสทิธบิตัรและอนสุทิธบิตัรด้วย ส่วนตวัชีว้ดั
ทีใ่ช้ในการประเมนิม ี4 ตวั ได้แก่ ความสามารถของอาจารย์ใน
การผลติผลงานวจิยัทีต่พีมิพ์เทยีบเท่ากบัวารสารวชิาการระดบั
นานาชาติ ความสามารถของอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่   
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพในด้าน
การได้รับการอ้างอิง โดยวัดจากค่า Journal Impact Factor 
ต่ออาจารย์ 1 คน ความสามารถของสาขาวิชาในการผลิตผล
งานวิจัยที่ตีพิมพ์เทียบเท่ากับวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
และความสามารถของสาขาวชิาในการผลติผลงานวจิยัทีต่พีมิพ์
ในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีม่คีณุภาพในด้านการได้รบั
การอ้างอิง โดยวัดจากค่า Journal Impact Factor
 สำาหรับผลการประเมินคุณภาพดังกล่าว ต้องขอ
ชื่นชมคณาจารย์ ผู้สำาเร็จการศึกษาและนักศึกษาในหลักสูตร
ฟิสกิส์ทีม่ส่ีวนทำาให้ได้รบัการประเมนิดเียีย่มเช่นนีม้าโดยตลอด 
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ซึง่เป็นผลมาจากการร่วมคดิ ร่วมทำาของทกุฝ่าย ทีมุ่ง่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรยีนรูด้้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีอย่างไรกต็ามสำานกัวชิา
จะพยายามธำารงความเข้มแขง็นีไ้ว้และมุง่พฒันาให้เกดิสมัฤทธผิล 
ในทุกด้าน สำาหรับกิจกรรมสำาคัญทางด้านฟิสิกส์ที่จะเกิดขึ้น
ในปีนี้ มหาวิทยาลัยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ
ด้านวัสดุศาสตร์เชิงคำานวณ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 24 – 27 
กรกฎาคม 2556 การเป็นเจ้าภาพจดัประชมุวชิาการนานาชาติ
ด้านวสัดเุชงิฟิสกิส์และวสัดนุาโน ในช่วงปลายปี ส่วนในปี 2558 
ซึง่เป็นปีที ่มทส. ฉลองสถาปนาครบ 25 ปี กจ็ะมกีจิกรรมสำาคญั
ด้านฟิสิกส์ คือ การจัดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์นานาชาติ 
(International Young Physicists’ Tournament - IYPT) 
ในช่วงกลางปี 2558 และในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน มทส. จะ
เป็นเจ้าภาพจดัการประชมุวชิาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (วทท. 41) ด้วย
      ปัจจัยที่ทำาให้สาขาวิชาฟิสิกส์ มทส. ได้รับผลการ
ประเมินในระดับสูงดังกล่าว เนื่องจากคณาจารย์ของเรามี
คุณภาพทั้งสอนและทำางานวิจัย มีการผลักดันและส่งเสริมให้
คณาจารย์ทำาวิจัยอย่างจริงจัง กอปรกับมหาวิทยาลัยมีเครื่อง
มือที่นักวิจัยสามารถเข้าถึงเครื่องมือวิจัยขั้นสูงมีจำานวนเพียง
พอต่อการทำางานวิจัย รวมถึงการมีเครือข่ายและความร่วมมือ
ทางวชิาการกบัหน่วยงาน องค์กรวจิยัขัน้สงูระดบันานาชาต ิจงึ
ทำาให้สาขาวชิาฟิสกิส์ มทส. มคีวามเข้มแขง็ทางด้านวชิาการสงู 
โดยเหน็ได้จากการทีส่าขาวชิาฯ มศีาสตราจารย์ทางด้านฟิสกิส์
ถงึ 4 คน ซึง่ถอืเป็นสดัส่วนทีส่งูเมือ่เทยีบกบัสถาบนัอืน่ และยงัมี
อาจารย์ได้รบัรางวลันกัวทิยาศาสตร์รุน่ใหม่จาก สกว. อกี 4 คน 
และนักวิจัยดีเด่น 2 คน ประกอบกับระบบการเรียนการสอน
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ทำาให้บรรยากาศทางวิชาการมีความ
เป็นนานาชาต ินอกจากนี ้ก่อนหน้าปีการศกึษา 2555 สาขาวชิา
ไม่มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทำาให้คณาจารย์สามารถทุ่มเท

	 ศาสตราจารย์	ดร.ประสาท	สืบค้า	อธิการบดี	มทส.	น�าคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ	ศาสตราจารย์	ดร.	สันติ	แม้นศิริ	หัวหน้า
สาขาวชิาฟิสกิส์	ส�านกัวชิาวทิยาศาสตร์	มทส.	ในโอกาสเข้ารบัเกยีรตบิตัรผลประเมนิคณุภาพผลงานวจิยัเชงิวชิาการด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะดบั
สาขาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย	ปี	2554	ระดับดีเยี่ยม	ในสาขาวิชาฟิสิกส์	จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	จาก	ศาสตราจารย์	
ดร.ยอดหทัย	เทพธรานนท์	ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการฯ	กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ	สกว.

ให้กับการพัฒนางานวิจัยได้อย่างเต็มที่ ซึ่งที่ผ่านมาคณาจารย์
ของสาขาวิชาได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งในและต่างประเทศ และมีผลงานการวิจัยตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาตเิป็นจำานวนมาก ปัจจบุนัแม้ว่าเราจะมนีกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรีแล้ว แต่เรารับแบบหลักสูตรก้าวหน้า (Honors 
Program) มีนักศึกษา 33 คน ในและปีการศึกษา 2556 อีก 
60 คน นักศึกษาปริญญาโท-เอก 40 คน ปริญญา หลังปริญญา
เอกอีก 10 คน 
 อย่างไรกต็าม แม้ว่าเราจะมคีวามเข้มแขง็ทางวชิาการ
สงู แต่การยกระดบัและพฒันาคณุภาพวชิาการให้ม ีความยัง่ยนื
นั้นเราต้องต่อยอดให้มีเข็มแข็งและดีขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคตอัน
ใกล้นีส้าขาวชิากำาลงัระดมและตัง้กลุม่วจิยัทีเ่ราม ีความเข้มแขง็ 
อยูแ่ล้วให้เป็นกลุม่วจิยัทีข่นาดใหญ่ขึน้เพือ่ยกระดบัผลงานทาง
วิชาการ อาทิ กลุ่มวิจัยด้านฟิสิกส์ของสารควบแน่น กลุ่มวิจัย
วัสดุเชิงฟิสิกส์และนาโนเทคโนโลยี กลุ่มวิจัยฟิสิกส์พลังงาน
สูง หรือฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค เป็นต้น เพื่อผลิตผล
งานเชิงคุณภาพในการผลิตและพัฒนากำาลังคนระดับสูงด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีรวมถงึการมุง่ไปสูก่ารเป็น Physics 
Hub ของ ASEAN ในที่สุด  เนื่องจาก มทส. มีที่ตั้งอยู่บนทาง
เชื่อมต่อของอาเซียน (ASEAN Connectivity)” 
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H O T Issue ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ คว้า 2 รางวัลใหญ่ 
จากสภาวิจัยแห่งชาติ
ในงานวันนักประดิษฐ์ประจำาปี 2556

 ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ หัวหน้าสาขาวิชา
ฟิสิกส์ สำานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สรุนาร ี(มทส.) คว้า 2 รางวลัใหญ่ จากผลงานวจิยัและผลงาน
สิง่ประดษิฐ์ จากการประกาศรางวลัผลงานวจิยัและสิง่ประดษิฐ์
คิดค้น ประจำาปี 2556 จากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง
ชาติ (วช.) ซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัลจำานวน 34 ผลงาน จาก
ผลงานที่ส่งเข้าประกวด 216 ผลงาน โดยเข้ารับรางวัลและ
ใบประกาศเกียรติคุณจาก นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง
ประเทศ ในฐานะประธานสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนัก
ประดษิฐ์ ประจำาปี 2556 เมือ่วนัที ่2 กมุภาพนัธ์ 2556 ทีผ่่านมา 
ณ ศูนย์ประชุม อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  
 รางวัลผลงานวิจัยประจำาปี 2555 รางวัลระดับ         
ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ 
 จากผลงานเรื่อง “การพัฒนาวัสดุไจแอนต์ไดอิเล็ก
ตริกเซรามิกสำาหรับประยุกต์ด้านสิ่งประดิษฐ์อิเล็กโทรนิก” 
 รางวลัผลงานประดษิฐ์คดิค้น ประจำาปี 2556 รางวลั
ระดับดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ 

 จากผลงานสิ่งประดิษฐ์เรื่อง “ระบบอิเล็กโตรสปิน
นิงประสิทธิภาพสูงสาหรับประดิษฐ์วัสดุเส้นใยนาโนและ
โครงสร้างนาโนระดบัห้องปฏบิตักิารวจิยั” โดยสำาหรบัรางวลั
ผลงานประดิษฐ์คิดค้น นี้ ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ ได้
รับรางวัลร่วมกับ นายรัฐการ เย็นเสนาะ และนายอภิชาติ 
ขอดคำา จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ศูนย์นาโนเทคโนโลยีบูรณาการ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น  
 ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ กล่าวถึงผลงานสิ่ง
ประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลว่า  “ปัจจุบัน เส้นใยนาโน ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในวัสดุนาโนที่สำาคัญและได้รับความสนใจอย่างมาก เพราะ
เหมาะสำาหรับงานเฉพาะด้านที่ต้องการความได้เปรียบของ
ขนาดที่จิ๋วแต่แจ๋วไปใช้งาน และเทคนิคอิเล็กโตรสปินนิง หรือ
การปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ที่ถูก
นำามาใช้ในการเตรยีมเส้นใยนาโน เพราะใช้พลงังานในการผลติ
ตำ่า เทคโนโลยีไม่ซับซ้อน และสามารถสังเคราะห์เส้นใยได้ใน
อุณหภูมิห้อง แต่ก็มีข้อเสีย คือยากที่จะผลิตให้ได้ในปริมาณ
มาก ๆ  และมักเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพการผลิต ทีม
วิจัยจึงสร้างและพัฒนาระบบอิเล็กโตรสปินนิงคุณภาพสูง
ขึ้นเพื่อใช้สังเคราะห์เส้นใยนาโนพอลิเมอร์และเส้นใยนาโน                  
เซรามิกที่มีคุณภาพดี ผลิตได้ในปริมาณมาก ใช้งานได้สะดวก 
โดยมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ควบคุมคุณภาพของเส้นใย
นาโนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และเป็นระบบทีม่คีวามปลอดภยั
ในการทำางานสงู นอกจากนีย้งัมรีาคาไม่แพง โดยเครือ่งเวอร์ชัน่ 
5 ทีเ่พิง่พฒันาแล้วเสรจ็เมือ่ปี 2555 ใช้งบประมาณ 5 แสนบาท  
คุณภาพเทียบเท่าของต่างประเทศที่มีราคาประมาณ 1.6 ล้าน
บาท จงึช่วยลดการนำาเข้าและเพิม่โอกาสในการศกึษาวจิยัด้าน
นาโนเทคโนโลยีให้บุคลากรวิจัยของประเทศและที่สำาคัญ     
ซ่อมเองได้”
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ระบบอิเล็กโตรสปินนิงประสิทธิภาพสูง

 นาโนเทคโนโลยี (nanotechnology) เป็นเทคโนโลยีที่
สำาคญัทีเ่กีย่วข้องกบัมนษุย์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม  ทัง้ปัจจบุนัและ
อนาคต  วัสดุนาโน (nanomaterials) เป็นหนึ่งในพื้นฐานที่สำาคัญ
ของการสร้างนาโนเทคโนโลย ีในปัจจบุนัเส้นใยนาโน (nanofibres) 
ซึง่จดัเป็นเป็นหนึง่ในวสัดนุาโนทีส่ำาคญัเป็นเส้นใยสงัเคราะห์ทีก่ำาลงั
ได้รบัความสนใจอย่างมาก เนือ่งจากเส้นใยมขีนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง
ในระดับนาโนเมตร ซึ่งมีข้อดี คือ มีอัตราส่วนระหว่างพื้นผิวต่อ
ปริมาตร (surface-to-volume ratio) สูงมากกว่า 1,000 เท่าเมื่อ
เทยีบกบัเส้นใยในระดบัไมโครเมตร (microfibres) และมขีนาดของ
รูพรุน (pore) ที่เล็ก ส่งผลทำาให้มีสมบัติต่างๆ เช่น สมบัติเชิงกล 
สมบัติทางไฟฟ้า หรือสมบัติอื่นๆ ที่ดีมากเหมาะสำาหรับงานเฉพาะ
ด้านซึง่ต้องการความได้เปรยีบของขนาดทีจ่ิว๋แต่แจ๋วไปใช้ เช่น การ
ประยุกต์ใช้งานของเส้นใยนาโนพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้  ไม่เป็น
พษิและมคีวามเข้ากนัได้ทางชวีภาพ สำาหรบังานทางด้านวศิวกรรม
เนื้อเยื่อกระดูก (bone tissue engineering) ผ้าปิดแผล (wound 
dressing) ระบบส่งยา (drug delivery system) ระบบการกรอง
อย่างละเอียด (ultrafiltration)  เป็นต้น  เทคนิคที่นำามาใช้ในการ
เตรยีมเส้นใยนาโนมหีลายวธิซีึง่แต่ละวธิกีารมข้ีอด ีข้อเสยีทีแ่ตกต่าง
กันไป   เทคนิคอิเล็กโตรสปินนิง (electrospinning) หรือ การปั่น
เส้นใยด้วยไฟฟ้าสถติเป็นทางเลอืกใหม่ทีไ่ด้ถกูนำามาใช้เตรยีมเส้นใย
นาโนของวสัดพุอลเิมอร์และสารอนนิทรย์ีออกไซด์หลากหลายชนดิ
สำาหรับประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์  เภสัชกรรม  วิศวกรรม  การ
ทหาร และอื่นๆ 
 ถึงแม้เทคนิคอิเล็กโตรสปินนิงจะมีข้อดีที่ชัดเจน คือ ใช้
พลังงานในการผลิตตำ่า เทคโนโลยีไม่ซับซ้อน และสังเคราะห์เส้นใย
ได้ในอุณหภูมิห้อง แต่อย่างไรก็มีข้อเสีย คือ เป็นการยากที่จะผลิต
เส้นใยนาโนให้ได้ในปริมาณมากๆ และเนื่องจากขนาดที่เล็กมาก
ของเส้นใยนาโนที่ได้จากเทคนิคนี้ ทำาให้เกิดปัญหาในการควบคุม
คุณภาพการผลิต เนื่องจากวิธีการแบบเดิมนำามาใช้ไม่ได้ และผู้ใช้
งานอาจรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะอาจเกรงว่าจะได้รับอันตรายจาก
การสัมผัสกับแหล่งกำาเนิดไฟฟ้ากำาลังสูง ดังนั้นคณะผู้ประดิษฐ์จึง
ได้สร้างและพฒันาระบบอเิลก็โตรสปินนงิ เพือ่ใช้สงัเคราะห์เส้นใย

นาโนพอลิเมอร์และเส้นใยนาโนเซรามิกที่มีคุณภาพดี ผลิตได้ใน
ปริมาณมาก ใช้งานได้สะดวกและมีความปลอดภัยสูง  สามารถ
รองรับการทำางานวิจัยระดับห้องปฎิบัติการ สร้างนักวิจัยและงาน
วิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีซึ่งกำาลังได้รับความสนใจเป็นอย่าง
มากในปัจจบุนั  และระบบอเิลก็โตรสปินนงิทีส่ร้างขึน้นีส้ามารถเป็น
เครื่องมือต้นแบบที่พร้อมสำาหรับการพัฒนาไปสู่การผลิตเครื่องมือ
ทางวทิยาศาสตร์ระดบัอตุสาหกรรมทีผ่ลติขึน้เองได้ในประเทศไทย  
สามารถส่งออกขายทั้งในและต่างประเทศได้ในอนาคตอันใกล้นี้ 
 อิเล็กโตรสปินนิงเป็นวิธีประดิษฐ์เส้นใยนาโนที่ได้รับ
ความสนใจและใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน สามารถประดิษฐ์
เส้นใยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 10 นาโนเมตร ถึงมากกว่า 1 
ไมโครเมตร โดยอาศัยแรงทางไฟฟ้าที่เกิดจากศักย์ไฟฟ้ากำาลังสูง 
สำาหรับระบบพื้นฐานมีส่วนประกอบหลักที่สำาคัญเพียง 3 ส่วนคอื 
แหล่งกำาเนิดศักย์ไฟฟ้ากำาลังสูง (high voltage power supply)       
ส่วนควบคุมการไหลของสารละลาย  และวัสดุรองรับที่เป็นโลหะ 
(metal collector)  จัดเป็นระบบที่ไม่มีความซับซ้อน มีค่า             
ใช้จ่ายน้อย และใช้งานได้สะดวก อย่างไรกต็ามปัจจยัในการควบคมุ
คุณภาพของเส้นใยนาโนที่ผลิตได้จากเทคนิคการดังกล่าวนอกจาก
ขึน้อยูก่บัชนดิของสารละลายทีผู่ใ้ช้งานเลอืกนำามาเป็นวตัถดุบิแล้ว 
ยังขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในระหว่างกระบวนการสังเคราะห์ นั้น
คือ อัตราการไหลของสารละลาย, ความร้อนและความชื้นของ
อากาศ ซึ่งจะพบว่าในบางกรณีการประดิษฐ์เส้นใยนาโนด้วยเทค     
นิคอิเล็กโตรสปินนิ่งภายในประเทศจะมีคุณภาพด้อยกว่าเส้นใย
นาโนที่ประดิษฐ์ในต่างประเทศถึงแม้ว่าจะใช้สารละลายชนิด
เดียวกัน  ดังนั้นทางคณะผู้ประดิษฐ์จึงมีแนวคิดที่จะสร้างระบบ
อิเล็กโตรสปินนิงที่มีประสิทธิภาพสูง โดยที่ผู ้ใช้งานจะสามารถ
ควบคมุปัจจยัต่างๆ ทีม่ผีลต่อการผลติใยนาโนทำาให้สามารถควบคมุ
ขนาด ปริมาณและคุณภาพของเส้นใยได้อย่างประสิทธิภาพ    
 ผลงานประดิษฐ์ครั้งนี้มีคุณสมบัติและลักษณะเด่น
หลายด้านดังนี้ ด้านความแปลกใหม่ ระบบอิเล็กโตรสปินนิงที่ทีม
งานได้ออกแบบและสร้างขึ้น มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ความ
สามารถปั่นผสมเส้นใยนาโนที่ได้สารละลาย 2 ชนิด เข้าด้วยกัน

*ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีเด่น ประจำาปี 2556 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำาหรับประดิษฐ์วัสดุเส้นใยนาโนและ
โครงสร้างนาโนระดับห้องปฏิบัติการวิจัย*
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ทำาให้สามารถค้นพบการประดิษฐ์เส้นใยชนิดใหม่ที่สามารถแสดง
คุณสมบัติได้ทั้ง 2 อย่าง สามารถจัดเรียงเส้นใยให้เรียงอยู่ในแนว
เดยีวกนัได้ ควบคมุคณุภาพของเส้นใยนาโนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
และเป็นระบบที่มีความปลอดภัยในการทำางานสูง โดยมีจุดเด่น
ที่  ระบบสามารถประดิษฐ์เส้นใยนาโนภายใต้บรรยากาศของก๊าซ
ชนิดอื่นที่ไม่ใช้อากาศได้(He, Ne, Ar, Kr,XeและRa) เนื่องจาก
สารละลายบางชนิดอาจเสียคุณสมบัติ หากอยู่ภายใต้บรรยากาศ
ปกติ ระบบสามารถประดิษฐ์เส้นใยนาโนจากสารละลาย 2 ชนิดได้
พร้อมกัน ทำาให้เส้นใยที่ได้จะสามารถแสดงคุณสมบัติได้ทั้ง 2 แบบ 
เช่น (La,Sr) MnO

3
 มคีณุสมบตัเิด่นทางแม่เหลก็ BaTiO

3
 มคีณุสมบตัิ

เด่นทางด้านไฟฟ้า เส้นใยที่ได้จากการประดิษฐ์ด้วยสารละลาย
ทั้ง 2 ชนิด พร้อมกันก็จะแสดงคุณสมบัติเด่นทั้งทางแม่เหล็กและ
ไฟฟ้า เป็นต้น สามารถควบคุมอัตราการไหลของสารละลายได้
ตั้งแต่ 0.01-99.9 มิลลิลิตรต่อชั่วโมงสามารถควบคุมแหล่งกำาเนิด
ศักย์ไฟฟ้ากำาลังสูงได้ตั้งแต่ 0-30 กิโลโวลต์ ติดตั้งอุปกรณ์รองรับ
เส้นใยแบบกระบอกหมุน (Drum) ทำาให้เส้นใยที่ตกลงบนอุปกรณ์
มีความหนาสมำ่าเสมอและเมื่อหมุนที่ความเร็วรอบสูง จะสามารถ
จัดเรียงเส้นใยนาโนให้อยู่ในแนวเดียวกันได้ทั้งหมดถึงแม้ระบบจะ
ทำางานภายใต้ศกัย์ไฟฟ้ากำาลงัสงู (H.V)  นอกจากนีย้งัใช้งบประมาณ
ในการจัดสร้างเครื่องตำ่า สามารถผลิตใช้เองได้ในประเทศไทย                        
ซึ่งสามารถช่วยลดการนำาเข้าเครื่องมือราคาแพงจากต่างประเทศ
ได้ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศได้ อกีทัง้ วสัดทุีใ่ช้ในการประกอดเป็นวสัดชุัน้ด ีมคีวาม
คงทนและสวยงาม เป็นเครื่องมือต้นแบบสำาหรับการพัฒนาเครื่อง
มือในเชิงพานิชย์ได้
 ด้านความเป็นที่ต้องการ เป็นที่ต้องการของนักศึกษา
และวิจัยที่ทำางานวิจัยด้านวัสดุนาโนทั้งในและต่างประเทศ
 ด้านคณุค่าทางเศรษฐกจิและการใช้สอย เป็นเครือ่งมอื
ที่ใช้งบประมาณในการจัดสร้างเครื่องตำ่า สามารถผลิตใช้เองได้ใน
ประเทศไทย ซึ่ สามารถช่วยลดการนำาเข้าเครื่องมือราคาแพงจาก
ต่างประเทศได้ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศได้  
 ด้านศกัยภาพในการใช้ประโยชน์ทางอืน่หรอืในอนาคต
และในการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง  สามารถพฒันาให้มขีนาดเลก็หรอื
ใหญ่ขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้ได้
 ความยากง่ายในการประดษิฐ์คดิค้น ต้องใช้ความรูท้าง 
อเิลก็ทรอนคิน์และเมคคานกิส์ขัน้สงู  รวมถงึความเข้าใจพืน้ฐานด้าน
ฟิสกิส์และเคมเีพือ่ให้สามารถออกแบบและประยกุต์ใช้เครือ่งมอืได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ ระบบอเิลก็โตรสปินนงิทีพ่ฒันาขึน้สามารถใช้
งานได้จรงิ เป็นเครือ่งมอืวทิยาศาสตร์ขัน้สงูทีใ่ช้ในการทำาวจิยัขัน้สงู
และสามารถผลติในระดบั full operation/commercialization ได้
 ความชาญฉลาดในการประดิษฐ์คิดค้น ระบบสามารถ
ประดิษฐ์เส้นใยนาโนจากสารละลาย 2 ชนิดได้พร้อมกัน และ
สามารถประดิษฐ์เส้นใยนาโนภายใต้บรรยากาศของก๊าซชนิดอื่นที่
ไม่ใช้อากาศได้ (He, Ne, Ar, Kr,XeและRa)

หลักการ วิธีการ  และกรรมวิธี
 ระบบที่ประดิษฐ์คิดค้นสำาหรับสังเคราะห์เส้นใยนาโน
นี้ ได้อาศัยหลักการวิธีที่เรียกว่า “อิเล็กโตรสปินนิง” ซึ่งถูก
รายงานครั้งแรกโดย Formhals ในช่วงปี ค.ศ. 1934 ถึง ค.ศ. 
1944 ในกระบวนการดังกล่าวนี้จะอาศัยแรงไฟฟ้าสถิตที่กระทำา
ต่อสารละลายของเซลลูโลสอะซีเตต (cellulose acetate) เป็น
ผลให้สารละลายพุ่งออกมาเป็นลำา แล้วยืดออกเป็นเส้นระหว่างขั้ว
บวกและลบ กล่าวคือ ขั้วหนึ่งของแหล่งกำาเนิดศักย์ไฟฟ้ากำาลังสูง
จะเชื่อมต่อกับสารละลาย ส่วนอีกขั้วต่อกับวัสดุรองรับที่เป็นตัวนำา
ไฟฟ้า ในปัจจุบันทฤษฎีพื้นฐานที่นำามาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิด
ขึ้นขณะสังเคราะห์เส้นใยนาโน รวมทั้งสามารถทำานายผลที่จะเกิด
ขึน้ได้ ต้องอาศยัการทำาแบบจำาลอง (modeling) โดยใช้ความรูเ้รือ่ง
ระบบแกนทีไ่ม่สมมาตร (nonaxisymmetric) หรอืการเหวีย่งทีไ่ม่มี
เสถียรภาพ (whipping instability) พบว่าเทคนิคอิเล็กโตร
สปินนงิจะทำาให้ลำาของสารละลายสัน่และยดืออกด้วยความถีส่งูมาก 
โดยตัวแปรที่มีผลต่อคุณภาพของเส้นใยในขั้นตอนการสังเคราะห์
เส้นใย ประกอบด้วย ความต่างศกัย์ไฟฟ้า อตัราการไหลของพอลเิมอร์ 
และระยะห่างระหว่างปลายเข็มถึงวัสดุรองรับ นอกจากตัวแปรดัง
กล่าวสารละลายพอลิเมอร์ก็เป็นตัวแปรสำาคัญที่มีผลต่อคุณภาพ
ของเส้นใย  ดังนั้นคณะผู้ประดิษฐ์จึงได้สร้างระบบโดยอาศัยหลัก
การดงักล่าว ซึง่เป็นระบบอเิลก็โตรสปินนงิทีค่วบคมุการทำางานผ่าน
คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยอุปกรณ์ 3 ส่วนหลัก คือ แหล่งกำาเนิด
ศักย์ไฟฟ้ากำาลังสูง (high voltage power supply) ส่วนควบคุม
การไหลของสารละลาย และวัสดุรองรับที่เป็นโลหะ (metal 
collector) ซึ่งแต่ละส่วนมีหน้าที่และคุณสมบัติ ดังตารางแสดง
ระบบ อิเล็กโตรสปินนิงที่พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีความ
ยืดหยุ่นในการใช้งาน และมีเสถียรภาพสูง

	 ศาสตราจารย์	 ดร.สันติ	 แม้นศิริ	 ได้รับรางวัลร่วมกับ	 นายรัฐการ	
เย็นเสนาะ	 และนายอภิชาติ	 ขอดค�า	 จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีบูรณาการ	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

7SUT Newsletter



ภาพผลงานประดิษฐ์คิดค้น

ตารางแสดง ส่วนประกอบย่อยของระบบแบ่งตามกลุ่มงานและหน้าที่ของแต่ละส่วน

1.  ส่วนควบคุมการไหลของสารละลาย -  ควบคุมการไหลของพอลิเมอร์ให้สัมพันธ์กับอัตราการเกิดเส้นใยนาโน 
   เพื่อให้กระบวนการสังเคราะห์เส้นใยเกิดอย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ 
   โดยสามารถควบคุมอัตราการไหลของสารละลายได้ตั้งแต่ 
   0.01-99.9 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง
2. แหล่งกำาเนิดศักย์ไฟฟ้ากำาลังสูง  -  จ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง แก่ระบบเพื่อให้เกิดแรงทางไฟฟ้า
   สำาหรับดึงสารละลายพอลิเมอร์ให้ยืดออกเป็นเส้นใยที่มีขนาดเส้น
   ผ่านศูนย์กลางระดับนาโนเมตร ความต่างศักย์ไฟฟ้าสามารถควบคุม
   ได้ระหว่าง  0-30,000 โวลต์ (ความละเอียด 100 โวลต์)
3. ส่วนรองรับเส้นใย -  ทำาหน้าที่เป็นศักย์ไฟฟ้าขั้วลบและรองรับเส้นใยนาโนที่เกิดขึ้น 
   รวมทั้งการจัดเรียงเส้นใยให้มีรูปแบบต่างๆ เพื่อเหมาะแก่การนำา
   ไปประยุกต์ใช้ โดยติดตั้งอุปกรณ์รองรับเส้นใยแบบกระบอกหมุน (Drum) 
   ทำาให้เส้นใยที่ตกลงบนอุปกรณ์มีความหนาสมำ่าเสมอและเมื่อหมุน
   ที่ความเร็วรอบสูง จะสามารถจัดเรียงเส้นใยนาโนให้อยู่ในแนวเดียวกัน
   ได้ทั้งหมดถึงแม้ระบบจะทำางานภายใต้ศักย์ไฟฟ้ากำาลังสูง(H.V)

ส่วนประกอบ หน้าที่/คุณสมบัติ

 ประโยชน์ทีไ่ด้รบั  ผลงานประดษิฐ์คดิค้นสามารถนำาไปใช้ในกจิการวจิยัด้านวสัดศุาสตร์ละนาโนเทคโนโลย ี เป็นผลงานประดษิฐ์
สร้างเครือ่งมอืวทิยาศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบันาโนเทคโนโลย ีและสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ประยกุต์ใช้ในทางการแพทย์ เภสชักรรม 
วศิวกรรม การทหาร และอืน่ๆ อกีทัง้ยงัสามารถเปิดโอกาสให้เกดิการค้นพบเส้นใยนาโนชนดิใหม่ อนัเป็นประโยชน์ต่อวงการวทิยาศาสตร์
ไทย ประเทศไทยขาดเทคโนโลยีการประดิษฐ์เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ ทำาให้ต้องนำาเข้าเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์จากต่าง
ประเทศซึ่งมีราค่าแพงมากทำาให้ขาดดุลทางเศรษฐกิจ  และส่งผลให้การพัฒนาประเทศโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีนาโนเป็นไปอย่าง
ล่าช้า ผลงานประดิษฐ์นี้สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการนำาเข้าส่วนประกอบจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง  โดยคาดว่า ณ ปัจจุบันสามารถ
ลดการนำาเข้าเครื่องมือจากต่างประเทศ ประมาณมูลค่าไม่ตำ่า 10  ล้านบาท ระบบเครื่องมือที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้สามารถใช้ในการทำาวิจัยและ
ประดิษฐ์เส้นใยนาโนที่สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย ซึ่งล้วนกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และการพัฒนาประเทศทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต ยกตัวอย่างเช่น การสังเคราะห์เส้นใยนาโนพอลิเมอร์สำาหรับใช้ทำาเนื้อเยื่อเทียมจะช่วยลดการนำาเข้าเนื้อเยื่อเทียม
จากต่างประเทศ การสังเคราะห์เส้นใยนาโนไททาเนียมไดออกไซด์สามารถประยุกต์ใช้ในการบำาบัดมลพิษ และด้านพลังงาน เป็นต้น  ใน
เชิงวิชาการและการพัฒนาบุคลาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ระบบอิเล็กโตรสปินนิงที่ประดิษฐ์ขึ้นได้ช่วยสร้าง
บุคลากรและนักวิจัย นักศึกษาได้ทำางานวิจัยทางด้านเส้นใยนาโนโดยใช้เทคนิคอิเล็กโตรสปินนิงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพิเศษระดับ
ปริญญาตรีจำานวนมากกว่า 20 โครงการ และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทจำานวนอย่างน้อย 15 เรื่อง และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
จำานวนอย่างน้อย 10 เรื่อง ในปัจจุบันได้ใช้ระบบที่ประดิษฐ์ขึ้นมาสังเคราะห์เส้นใยนาโนหลายชนิดทั้งพอลิเมอร์ (เช่น เส้นใยนาโนไคโต
ซาน เส้นใยนาโนจากไหม เส้นใยจากยางพารา เส้นใยนาโนจากพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่ย่อยสลายได้และมีความเข้ากันได้ทางชีวภาพอื่นๆ 
เช่น Polycaprolactone, Poly (lactide-co-caprolactone-co-glycolide), Gelatin, Chitosan, Silk Fibroin และ ฯลฯ) คาร์บอน, 
เซรามกิ (เช่น เส้นใยนาโน TiO
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O
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3
  เป็นต้น)  และนาโนคอมโพสติ ซึ่งผลงานเชิงวิชาการ

ที่ได้จากการใช้ระบบอิเล็กโตรสปินนิงที่ประดิษฐ์ขึ้นถูกนำาไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการทั้งในระดับประเทศมากกว่า 10 เรื่อง ระดับ
นานาชาติจำานวน 6 เรื่อง และมีบทความได้รับการตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจำานวนมากกว่า 
30 เรื่อง
      ความสามารถในการพัฒนาผลงานไปสู่เชิงพานิชย์ ระบบที่ประดิษฐ์ขึ้นเป็นระบบที่สามารถสังเคราะห์เส้นใยนาโนประเภท

พอลเิมอร์และเซรามกิได้เป็นอย่างด ีปรมิาณมากพอสำาหรบัการวจิยั
เชงิวชิาการและสามารถพฒันาต่อเพือ่รองรบัในระดบัอตุสาหกรรม 
ระบบมีคุณสมบัติเด่นชัดคือ ทำาให้ใช้งานได้สะดวก ปลอดภัย  มี
เสถียรภาพสูง  สามารถสังเคราะห์เส้นใยนาโนที่มีคุณภาพดีและ
ผลิตซำ้าได้จำานวนมาก  นอกจากนี้ยังใช้งบประมาณในการจัดสร้าง
เครือ่งตำา่ สามารถผลติใช้เองได้ในประเทศไทย ซึง่จะช่วยลดการนำา
เข้าเครือ่งมอืราคาแพงจากต่างประเทศได้ เพิม่ศกัยภาพการแข่งขนั
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศได้
      สถานที่ติดต่อ สาขาวิชาฟิสิกส์  สำานักวิชาวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000   
โทร. 044-224293 โทรสาร. 044-224651  มือถือ  089-8406148 
E-mail: santimaensiri@gmail.com; santimaensiri@             
g.sut.ac.th, santimaensiri@sut.ac.th
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โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อรวมอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียว แต่ทั้งนี้ประเทศต่างๆ ยังมีความพร้อมในการเข้าร่วมไม่เท่ากัน           
ดงันัน้ประเทศไทยจำาเป็นทีจ่ะต้องให้ความสำาคญัต่อการศกึษาเกีย่วกบัระบบการค้าและการลงทนุระหว่างประเทศ การเชือ่มโยง
กันของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคทั้งในแง่ของภูมิศาสตร์ การค้า และการเคลื่อนย้ายแรงงาน ทั้งนี้จะมีการเปิดเสรีด้านแรงงาน
ใน 7 สาขาวิชาชีพและ 1 กลุ่มอาชีพ ซึ่งรวมถึงสาขาวิชาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์และแพทยศาสตร์ ซึ่งประเทศไทยจำาเป็นที่จะ
ต้องมีการปรับตัวในทุกระดับเพื่อให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและสามารถยืนหยัดแข่งขันกับประเทศอื่นๆ 

ประชาคมอาเซียน : 
ความท้าทายและโอกาสของบัณฑิตไทยในตลาดแรงงานอาเซียน
 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  มทส. ได้ริเริ่มให้มีการจัดกิจกรรม
รอบรู้ประชาคมอาเซียน (Getting to know ASEAN Community) ภายใต้
โครงการสหกจิศกึษานานาชาตติัง้แต่ปี 2555 เพือ่สนบัสนนุให้นกัศกึษา คณาจารย์ 
บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้มีการดำาเนินกิจกรรม
ภายใต้หัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 3 ครั้ง ใน 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) ภาพรวมของ 
AEC และผลกระทบต่อประเทศไทย (2) ผลกระทบของ AEC กับการเตรียมตัว
ของบัณฑิตไทย และ (3) AEC กับการพัฒนาบัณฑิตไทย ในมุมมองของสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับ
เกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นินนาท โอฬารวรวุฒิ เลขาธิการสมาคม
สถาบนัอดุมศกึษาแห่งภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้  เป็นวทิยากรพเิศษบรรยาย
ในหวัข้อ “ประชาคมอาเซยีน : ความท้าทายและโอกาสของบณัฑติไทย ในตลาด
แรงงานอาเซยีน” วนัจนัทร์ที ่18 มนีาคม 2556 ณ อาคารเรยีนรวม 2 มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนาร ีซึง่การบรรยายในครัง้นีม้คีณาจารย์ นกัศกึษา และผูส้นใจทัว่ไป
เข้าร่วมฟังการบรรยายทั้งสิ้น 570 คน 
 วทิยากรได้กล่าวถงึความเป็นมาในการจดัตัง้ ASEAN และตามมาด้วยการเปิด
ประชาคมอาเซยีนทีป่ระกอบด้วย 3 เสาหลกั คือ ASEAN Security Community, 
ASEAN Economic Community และ ASEAN Socio-Cultural Community

รองศาสตราจารย์ ดร.นินนาท โอฬารวรวุฒิ

ให้ได้ ประเทศไทยจึงต้องเตรียม
ตัวให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
การพัฒนาระบบการศึกษาของ
ประเทศเพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์
มีทักษะ และศักยภาพที่เป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานสากล
และการเรียนรู ้เพื่อความเข้าใจ
อย่างแท้จริงเกี่ยวกับประเทศ 
อื่นๆ ในภูมิภาคเพื่อการอยู่อาศัย
ที่มั่นคง ปลอดภัยและสงบสุข
ภายใต้การรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียนต่อไป
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 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เป็น
ประธานเปิด “กองทนุตัง้ตวัได้” อย่างเป็นทางการ ณ มหาวทิยาลยั
ราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมพบปะและเยี่ยมชมการดำาเนินการให้
นักศึกษาผู้ยื่นคำาขอรับสินเชื่อกองทุนตั้งตัวได้ ซึ่งเป็นโครงการของ
รัฐบาลที่ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
(บยส.) และสถาบันการเงินของรัฐ 5 แห่ง  คือ ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยดำาเนินการขึ้น 
เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการปล่อยกู้ให้นักศึกษาจากสถาบันการ
ศึกษาที่กำาลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่สำาเร็จ
การศกึษาไม่เกนิ 5 ปี ซึง่มทีกัษะและต้องการเป็นเจ้าของกจิการ แต่
ขาดทนุทรพัย์ ให้มเีงนิทนุสามารถนำาไปประกอบอาชพีอสิระ วงเงนิ
กู้สูงสุดไม่เกินรายละ 3 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556
 นายโอฬาร ไชยประวัติ ประธานกรรมการบริหารกอง
ทุนฯ ได้กล่าวว่า หลังจากที่ได้มีการเปิดกองทุนตั้งตัวได้เมื่อวันที่ 
12 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมานั้น ขณะนี้การดำาเนินการได้มีความ
คืบหน้า1.การดำาเนินการสำานักงานกองทุนตั้งตัวได้ ได้มีผู้อำานวย
การแล้ว และอยูร่ะหว่างการเตรยีมการเพือ่ให้เกดิสำานกังาน 2. การ
ประสานงานกับธนาคารรัฐ ซึ่งได้มีการลงนามในบันทึกช่วยจำาและ
มีการกำาหนดรายละเอียด ในการกู้ยืมแก่ผู้ประกอบการเรียบร้อย
แล้ว  3. การดำาเนินการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถานศึกษา ซึ่ง
มี 2 ระดับ คือ ระดับนำาร่องแลระดับจริง ปัจจุบันมี 3 สถาบัน การ
ศึกษาของประเทศที่พร้อมเป็นหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจนำาร่องแล้ว 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ส่วนการ
สนับสนุนผู้ประกอบการ โดยผ่านหน่วยบ่มเพาะในสถานศึกษานั้น 
ปัจจุบันได้นักศึกษา จำานวน 7 โครงการที่มีความพร้อมในการจะ
เข้าขออนุมัติสินเชื่อกับธนาคารของรัฐ และสำานักงานกองทุน ซึ่ง
มีนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 3 ราย ซึ่งทำาธุรกิจ
ด้านร้านอาหารสมัยใหม่ในห้างการค้าสมัยใหม่ การพิมพ์ในรูป
แบบ digital และการทำาผักดองในรูปแบบที่ทันสมัย และจาก

นายกรัฐมนตรี เปิด “กองทุนตั้งตัวได้”
มทส. 1 ใน 3 สถานศึกษาหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี4 ราย คอื การทำาเครอืข่ายอนิเตอร์
กับโรงพยาบาลหรือโรงแรม การทำาอาหารกึ่งสำาเร็จรูป การทำา         
application ในโทรศัพท์ และการกำาจัดขยะ เป็นต้น
 ในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร. มัลลิกา สังข์สนิท รักษาการ
รองผู้อำานวยการเทคโนธานี และผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
(SUTBI) สำานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี นำาผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมในโครงการ IDEA MAK-
ERS รุ่นที่ 1 นำาเสนอแผนธุรกิจต่อ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรฐัมนตร ีใน “งานเปิดตวักองทนุตัง้ตวัได้” วนัที ่21 มกราคม 
2556 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้ประกอบการ 3 
ราย ประกอบด้วย 
 1. นายสุกฤษฎ์ สุนามะ ธุรกิจโปรแกรมถ่ายวิดีโอบน
โทรศัพท์มือถือพิเศษสำาหรับนักกีฬา EXTREME 
 2. นายนฤเบศ บุตรศาสตร์ ธุรกิจผนังมวลเบาหล่อในที่ 
ไม่มีงานก่อฉาบ ประหยัดและรวดเร็วกว่า 
 3. นายอภินันท์ บุญเรือง ธุรกิจระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตสำาหรับหอพักที่สะดวกและลงทุนน้อยกว่า
      “กองทุนตั้งตัวได้” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนหรือ
เงินหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ โดยผู้ขอกู้เงินจากกองทุนต้อง
มีคุณสมบัติเป็นนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษา 
หรือบัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี ที่มีแนวคิดในการ
ประกอบธุรกิจซึ่งธุรกิจจะต้องมีโอกาสที่จะประสบความสำาเร็จ อีก
ทั้งต้องผ่านกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจในสถาบันอุดมศึกษา หรือ
หลักสูตรที่ABI (Authorized Business Incubators) กำาหนดโดย 
ABI คือ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการ
รับรองจากกองทุนตั้งตัวได้ในการทำาหน้าที่ประเมินแผนธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ จากนั้นผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิ์เสนอโครงการ
ดำาเนินธุรกิจเพื่อขอกู้ยืมเงินจากกองทุนตั้งตัวได้ต่อไป ซึ่งหน่วย
บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUTBI) ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการเป็น ABI 
นำาร่องเพื่อให้เกิดวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่ที่จะเป็นกลไกในการขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป
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   รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้ง “กองทุนตั้งตัวได้” เพื่อเป็น
แหล่งเงนิทนุหมนุเวยีนสำาหรบันกัศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาและ
สถาบนัอาชวีศกึษาหรอืบคุคลทีส่ำาเรจ็การศกึษาแล้วไม่เกนิ 5 ปีการ
ศกึษา ทีม่ศีกัยภาพ มแีนวคดิจะทำาธรุกจิทีม่ศีกัยภาพทีจ่ะทำาให้เกดิ
วิสาหกิจนวัตกรรมใหม่ หรือการลงทุนในเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ให้
สามารถกู้ยืมเพื่อสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ อันจะเป็นการ
สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายย่อย ผนวกกับกลไกของ 
“หน่วยบ่มเพาะวสิาหกจิ” ในสถานศกึษาเพือ่เป็นกลไกใหม่ ในการ
ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื                        
 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(Suranaree University of Technology Business Incubators 
: SUTBI) มุ่งมั่นสนับสนุนการทำางานของ“กองทุนตั้งตัวได้” เพื่อ
เป็นการพัฒนา ผลักดัน ส่งเสริม กลุ่มนักศึกษาหรือผู้ที่จบไม่เกิน 5 
ปี ที่มีแนวคิดธุรกิจที่ดีแต่ขาดเงินทุนหมุนเวียน ผู้ประกอบการทั้งที่
ผ่านการบ่มเพาะจาก SUTBI ผู้ประกอบการทั่วไป และจากหน่วย/
ศนูย์บ่มเพาะธรุกจิอืน่ๆในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ให้เข้มแขง็และ
เติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน 

 1. เพื่อกระจายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งลงทุนและเป็น
แหล่งทุนหมุนเวียนสำาหรับนักศึกษา/ ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 
      2. เพื่อก่อให้เกิดวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่หรือการลงทุน
ในเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ 
      3. เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างวัฒนธรรมการ
ประกอบการในพื้นที่ให้บริการ 
      4. เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสามารถ
เติบโตได้เร็วขึ้น 
      5. เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างเสริม
เศรษฐกิจที่มั่นคงให้กับประเทศ

 1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย
 2. เป็นนักศึกษาที่กำาลังศึกษา หรือจบการศึกษาแล้วไม่
เกิน 5 ปี ในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา มี
ความคิดริเริ่ม ต้องการเป็นผู้ประกอบการ และได้รับการสนับสนุน
จากครอบครัว

 กระบวนการพัฒนาผู ้ประกอบการสามารถแบ ่ง
กระบวนการและกิจกรรมออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ
  1. การเตรยีมความพร้อมในการเป็นผูป้ระกอบการให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย 
  2. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในการขอกู้
จากกองทุนตั้งตัวได้และธนาคาร 
  3. การเป็นพี่เลี้ยง พัฒนา ติดตามและประเมินผลผู้
ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำาเร็จ

โครงการกองทุนตั้งตัวได้
สร้างธุรกิจ สร้างเศรษฐกิจชาติ

 3. มีความรู้ ความสามารถเพียงพอในการดำาเนินธุรกิจ 
และ/หรือผ่านการบ่มเพาะธุรกิจจากหน่วย/ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจมา
แล้ว หรอืผ่านการเตรยีมความพร้อมในการเป็นผูป้ระกอบการในรปู
แบบใดรปูแบบหนึง่ทีจ่ะแสดงให้เหน็ว่ามคีวามสามารถทีจ่ะดำาเนนิ
ธุรกิจให้ประสบความสำาเร็จได้
      4. ธรุกจิมลีกัษณะเป็นธรุกจินวตักรรม หรอืธรุกจิรปูแบบ
ใหม่ หรือธุรกิจที่ต้องใช้องค์ความรู้ หรือ เทคโนโลยี
      5.มีความมุ ่งมั่นที่จะทำาธุรกิจให้เติบโต มีสินค้าที่มี
ศักยภาพในการแข่งขันในตลาดปัจจุบัน
      6. มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน
     7. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 2 ปี

ที่มาของโครงการ

วัตถุประสงค์

คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุน

คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุน(ต่อ)

กระบวนการดำาเนินงาน

ขั้นตอนการพิจารณา

 ผู้ที่สนใจสามารถขอรับการสนับสนุนการประกอบธุรกิจจากกองทุนตั้งตัวได้ คุณเนรัญชลา ชุปวา  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาคารสุรพัฒน์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โทร 0-4424-4818 ต่อ 106 Email : neranch@ 
g.sut.ac.th หรือ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 56 แห่งทั่วประเทศ หรือที่สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2 610-5444
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มทส. จับมือองค์กรทั้งใน และต่างประเทศ พัฒนาศักยภาพทางวิชาการนำาผลงานสู่สังคม
Saga University ประเทศญี่ปุ่น

 รองศาสตราจารย ์เรอือากาศเอก ดร.กนตธ์ร ชำานปิระศาสน ์คณบดสีำานกัวชิาวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สุรนารี (มทส.)  ร่วมกับ   Prof. Dr. Yukuo Hayashida Dean, Graduate School of Science of Engineering  ประเทศ
ญี่ปุ่น  ลงนามในบันทึกความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการที่จะร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
เรยีนการสอน การแลกเปลีย่นนกัศกึษาและคณาจารย ์การรว่มวจิยั การรว่มใชอ้ปุกรณเ์ครือ่งมอืการดำาเนนิกจิกรรมทางวชิาการ
ร่วมกันในด้านที่เชี่ยวชาญคือสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมถึงกิจกรรมทางวิชาการเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยมี
คณาจารย์ และคณะผู้บริหารของทั้งสองสถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อาคารวิชาการ 1 มทส. 

กระทรวงยุติธรรม

 รองศาสตราจารย ์ดร.รงัสรรค ์วงศส์รรค ์รองอธกิารบดฝีา่ยพฒันา ปฏบิตักิารแทนอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สรุนาร ี(มทส.) รว่มกบั นายพงษภ์ฏั เรยีงเครอื ทีป่รกึษาเฉพาะดา้นกฎหมายมหาชน ปฏบิตัริาชการแทนปลดักระทรวงยตุธิรรม 
รว่มลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการระหว่างสถาบนั โดยมขีอบข่ายความร่วมมอืจะส่งเสรมิและสนบัสนุนการ
จัดทำาวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ หรือบุคลากรในหน่วยงานของทั้งสองฝ่าย เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการตามหัวข้อที่กำาหนดขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยพร้อมให้การสนับสนุนทางวิชาการ และให้บริการด้านการศึกษาอบรมที่เป็น
ศาสตรเ์ฉพาะหรอืตามองคค์วามรูท้ีม่อียูใ่นมหาวทิยาลยั แกบ่คุลากรกระทรวงหรอืบคุลากรหนว่ยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งตามขอ้เสนอ
ของกระทรวง พร้อมทั้งเป็นศูนย์ในการฝึกอบรมตามหลักสูตรการศึกษาอบรมดังกล่าวหรือการฝึกอบรมอื่นๆ ณ สุรสัมมนาคาร 
มทส. เมื่อเร็วๆ นี้
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มทส. จับมือองค์กรทั้งใน และต่างประเทศ พัฒนาศักยภาพทางวิชาการนำาผลงานสู่สังคม

อบจ.ชัยภูมิ  

 รองศาสตราจารย ์ดร.รงัสรรค ์วงศส์รรค ์รองอธกิารบดฝีา่ยพฒันา ปฏบิตักิารแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สุรนารี (มทส.) ร่วมกับ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ 
โดยม ีผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ชาญชยั ทองโสภา ผูอ้ำานวยการเทคโนธาน ีเปน็สกัขพียาน รว่มกบัคณะผูบ้รหิารจากทัง้สองฝา่ย 
ซึง่เหน็พอ้งทีจ่ะรว่มกนัแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การรบัถา่ยทอดดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยจีาก มทส. มาพฒันาความเปน็อยูข่อง
ประชาชนในพื้นที่ อาทิ การพัฒนาด้านเกษตรแบบครบวงจร ทั้งพืช สัตว์ และการบริหารจัดการด้านการเกษตร ตลอดทั้งการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอนุรักษ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

UMY ประเทศอินโดเนีเซีย

 ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ  Prof. Dr. Bambang 
Cipto อธิการบดี Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย โดยมี คณะผู้บริหารจาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) พร้อมด้วย       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวัฒ ไทยอุดม ผู้อำานวยการศูนย์กิจการนานาชาติ มทส. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุม              
พจนสาร หนว่ยประสานงาน มทส. อาคารพญาไทพลาซา่ กรงุเทพมหานคร โดยความรว่มมอืดงักลา่วมวีตัถปุระสงค ์เพือ่สง่เสรมิ
ความร่วมมือในด้านการวิจัยทางวิชาการและการศึกษาระหว่างสองมหาวิทยาลัย โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันดำาเนินกิจกรรม ใน
ด้านต่าง ๆ อาทิ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การดำาเนินการโครงการวิจัย และการแลกเปลี่ยนบุคลากรที่เป็นนักวิจัยและ
บุคลากรด้านอื่นๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ข้อมูลทางวิชาการ และการร่วมกันจัดประชุมสัมมนาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
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เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย

 ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำานงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ                      
ไทยอดุม ผูอ้ำานวยการศนูย์กจิการนานาชาต ิและคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี(มทส.) ร่วมให้การต้อนรบั ฯพณฯ                   
ลุตฟี ราอุฟ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำาประเทศไทย (H.E. Mr. Lutfi Rauf, Ambassador of the 
Republic of Indonesia) และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อกระชับความสัมพันธ์และ
หารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการกับประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน เมื่อเร็วๆ นี้

TNUT ประเทศเวียดนาม
 ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ให้การต้อนรับ คณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์ จาก Thai Nguyen University of 
Technology ประเทศเวียดนาม เดินทางเข้าเยี่ยมชมบรรยาย
สรุปด้านบริหาร ระบบการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ การเปิดหลักสูตรรองรับการนักศึกษา
ประเทศเพือ่นบ้านในภมูภิาคอาเซยีน ร่วมทัง้เข้าชมห้องปฏบิตัิ
การด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา มทส. เป็นต้น เมื่อเร็วๆ นี้

 การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย-อินโดนีเซีย 
โดยจะมีการแสดงวัฒนธรรมไทยของนักศึกษา มทส. ที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เดินทางไปทัศนศึกษาประเทศอาเซียน และ 
การแสดงวัฒนธรรมอินโดนีเซียของนักศึกษาจาก UMY คณะ
อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัย Universitas Muham-
madiyah Yogyakarta ประเทศสาธารณรฐัอนิโดนเีซยี จำานวน
กว่า 30 คน เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและ

แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม UMY ประเทศอินโดนีเซีย

วัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้ารับชมการแสดงของ
นกัศกึษาทัง้สองสถาบนั ประกอบด้วยการระบำาประจำาชาต ิซึง่ประสานงานโดยสาขาวชิาภาษาต่างประเทศ สำานกัวชิาเทคโนโลยี
สังคม มทส. ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา
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ASEAN WEEK @ SUT Library

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มทส. มุ่งเน้นการ
ให้บริการสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท 
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัย และกิจกรรมต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ 
“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ASEAN Economic Com-
munity (AEC)” ได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อม และความ
สำาคัญของการปลูกฝังวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิก ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ พนักงาน มทส โดยผ่านการศึกษา
ค้นคว้า นทิรรศการ การแสดงประเพณวีฒัธรรมของแต่ละประเทศ 
จึงได้ร่วมมือกับนักศึกษาต่างชาติในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่
กำาลังศึกษาใน มทส. จำานวนหนึ่ง  จัดกิจกรรม ASEAN Week@
Library ขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2556 ในเวลา 12.00-
13.00 น. ของทุกวัน  ณ อาคารบรรณสาร เสริมสร้างบรรยากาศ
นานาชาติและเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ “ประชาคมอาเซียน” 
เพือ่ปลกูฝังวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมของประเทศสมาชกิให้แก่
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีกิจกรรมที่น่าสนใจ 
อาทิ นิทรรศการแนะนำาประเทศสมาชิกอาเซียน มุมถ่ายภาพชุด
ประจำาชาติ ชมการแสดงบนเวทีของแต่ละประเทศ สาธิตการทำา
อาหารและเครือ่งดืม่ประจำาชาต ิการจดัฉายภาพยนตร์อาเซยีน การ
เล่นเกมส์และรับของที่ระลึกจากประเทศต่าง ๆ  รวมทั้งการแข่งขัน

ตอบปัญหาอาเซียน “แฟนพันธุ์แท้อาเซียน” ชิงโล่อธิการบดี             
มีนักศึกษาจากสำานักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำานักวิชาวิทยาศาสตร์ 
สำานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำานัก
วิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำานักวิชาแพทยศาสตร์ เข้าร่วมผลการ
แข่งขันตอบปัญหาอาเซียน “แฟนพันธุ์แท้อาเซียน” รางวัลชนะ
เลศิ ได้แก่ ทมีสำานกัวชิาเทคโนโลยสีงัคม : นางสาวสธุนิ ีโสมาบตุร 
และนางสาวขวัญฤดี ทวีสุข รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสำานัก
วิชาแพทยศาสตร์ : นางสาวนำ้าทิพย์ สรพิมพ์ และนางสาว
จนิตรตัน์ ฉมิใจเอือ้ รางวลัชมเชย ได้แก่ ทมีสำานกัวชิาพยาบาลศาสตร์ :
นางสาวเกศรินทร์ ปิ่นระโรจน์ และนางสาวภัทรา งิ้วลาย
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พบกับ

ขอเชิญชวน... นักเรียน  นักศึกษา  อาจารย์  ผู้ปกครอง   และผู้สนใจทั่วไป
รับทราบข้อมูลหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษาภายในประเทศ  ในวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2556               
เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 เทคโนธานี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา   


