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 “ลูกปีบทองช่อที่ 16” ที่รักทุกคน  ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความชื่นชมยินดีอย่าง
จริงใจ ที่ “ปีบทอง” ช่อนี้ได้ผลิบานชูช่อออกไปอวดความงดงาม กล้าแกร่ง สู่สังคมไทย
 นับแต่ปี 2539 ที่บัณฑิตลูกปีบทองช่อที่ 1 และบัณฑิตรุ่นต่อ ๆ มา ได้ออกสู่ตลาดแรงงานประกาศศักดาในฐานะ        
ลกูศษิย์ผูส้�าเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยั ทีมุ่ง่ผลติบณัฑติและก�าลงัคนเฉพาะทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยั
ในก�ากับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย มหาวิทยาลัยน้องใหม่จากที่ราบสูง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบัณฑิตลูกปีบทองได้ยัง
ความภาคภูมิใจมาสู่มหาวิทยาลัย ได้แผ่กิ่งก้านสาขา หยั่งราก แตกดอกออกผลไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและ   
ต่างประเทศ 
 มาบัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้ด�าเนินภารกิจและพันธกิจเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ 
จะเห็นได้จากได้รับการยืนยันด้านคุณภาพทางการศึกษาและด้านวิจัยจากองค์กรภายนอก เช่น ส�านักงานคณะกรรมการ                
การอดุมศกึษา (สกอ.) ส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา  (สมศ.)  ส�านกังานสนบัสนนุกองทนุวจิยั (สกว.) 
ดังนี้ ในปี  2549  มทส. ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศด้านการวิจัย”  และ “ดีเยี่ยมด้านการเรียนการสอน” โดย 
สกอ.  ปี 2550 “ดีเยี่ยมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดย สกว.   ปี 2551- 2553 สาขาวิชาฟิสิกส์ ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
“อันดับ 1” ของประเทศ   ปี 2551 สาขาวิชาเคมี “อันดับ 2” ของประเทศ โดย สกว.   ปี 2552 “มหาวิทยาลัยวิจัยที่มี
คุณภาพระดับดีมาก อันดับ 2 ของประเทศ” โดย สมศ.   ปี 2553 ได้รับเลือกให้เป็น “1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของ
ประเทศไทย” โดย สกอ.  และในปี 2554 สกอ. ได้ติดตามประเมินผลการได้งานของบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาทั่วประเทศ
พบว่า บัณฑิต มทส. มีอัตราการได้งานและรอศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาร้อยละ 96 ถือได้ว่าสูงที่สุดในประเทศ  
ผลการรบัรองมาตรฐานเหล่านี ้เป็นสิง่ยนืยนัถงึการวางระบบประกนัคณุภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยั ซึง่ได้ก�าหนดไว้ตัง้แต่เริม่
เปิดการเรียนการสอน ก่อนที่จะมีการประกาศ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2545) เพราะมหาวิทยาลัย
ตระหนกัถงึคณุภาพของการเรยีนการสอน คณุภาพของคณาจารย์ คณุภาพของผลงานวจิยั และคณุภาพของบณัฑติทีม่หาวทิยาลยั
ผลิตออกสู่สังคม
 ขอให้ลกู ๆ ทกุคน จงภาคภมูใิจในความเป็นบณัฑติผูส้�าเรจ็ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารแีห่งนี ้ขอให้น�าความรู้       
ที่ร�่าเรียนมาไปพัฒนาหน่วยงาน หรือองค์กรต้นสังกัด และพิสูจน์ให้เห็นว่า บัณฑิต มทส เป็นผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา 
ให้หน่วยงานได้พูดถึงว่า “ลูกศิษย์จาก มทส. ทฤษฎีก็รู้ งานก็ท�าเป็น และเท่าทันโลก” สุดท้าย ขออ�านวยพรให้ ลูกศิษย์
ปีบทองช่อที่ 16 ทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ และพบกับความส�าเร็จในทุกสิ่งที่ตั้งหวังไว้ ทุกประการ 

สารจากอธิการบดี

ลูกปีบทองช่อที่ 16
ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า

ถึง

2 SUT Newsletter



 ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว            
ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิแทนพระองค์ ในการพระราชทานปรญิญา
บัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2554 ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555 เวลา 15.30 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 เทคโนธานี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่ 13 มหาบัณฑิตรุ่นที่ 14  และบัณฑิตรุ่นที่ 16  ตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และบัณฑิตรุ่นที่ 12 จากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย มีผู้ส�าเร็จการศึกษาเข้ารับ
พระราชทานปรญิญาบตัรจ�านวน  ทัง้สิน้ 2,280 คน จ�าแนกเป็นระดบัปรญิญาตร ี2,023 คน ระดบัปรญิญาโท 203 คน และระดบัปรญิญาเอก 54 คน
      ในโอกาสนี้ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมการผลิต) แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  และแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (แพทยศาสตร์) 
แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
 มีผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  จ�านวน 2 ราย วิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) แด่ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ และการจัดการดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(เทคโนโลยีการจัดการ) แด่ นายพอล เจ  สโตนลี  ประธานกรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษาโลก
 นอกจากนี้ มีผู้ส�าเร็จการศึกษาที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดของสาขาวิชา เข้ารับพระราชทาน
เข็มทองค�าเป็นรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยม เรียงล�าดับตามสาขาวิชา ดังนี้
 นายพิชิตพล  เกิดสมนึก  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา นางสาวตีรณา  กรีธาธร  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช นายรัฐพงษ์                
อ่อนจันทร์  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  นายวิศรุต  วิเวก  สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  นายถาวร  หินซุย  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า         
นายกัมปนาท  สุขมาก  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   นายทนงศักดิ์  ยิ่งนคร  สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ   นางสาวพิณิตตา  ผลาทิพย์  สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  นายนวศักดิ์  ศรีสุข  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี   นายหัสดี  พิมพ์สุวรรณ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศ         
เพื่อการจัดการ)  นางสาวเบญจมาภรณ์  สุขตน  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  นางสาวนภาพร  ทิพย์ขุนทด  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย  นางสาวพสุดา  บุญทน สาขาวิชาแพทยศาสตร์  นางสาวดนยา  พันธุ์ประสิทธิ์  สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ นางสาวศันสนีย์  
ฟองเจริญ  สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน  นางสาวปานมนัสชนก  เปรมประชา   สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ   
 จากนั้นเวลาประมาณ 17.35 น. เสด็จฯ ทรงเปิดแพรคลุมป้าย ระบบล�าเลียงแสง “มทส.-นาโนเทค-สซ.” ซึ่งเป็นสถานร่วมวิจัยแบบ
ไตรภาคีระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
(สซ.)  เพื่อการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอนในการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศ 
 ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัย ขอทูลเกล้าฯ ถวาย “เศวต” “โคโคลนนิ่งพันธุ์ขาวล�าพูน” เพศผู้ จ�านวน 1 ตัว โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีตัว
อ่อนและเซลล์ต้นก�าเนิด สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  “โคขาวล�าพูน” เป็นโคที่ใช้
ในพระราชพธิจีรดพระนงัคลัแรกนาขวญั นยิมเลีย้งในภาคเหนอืตอนบน ซึง่ปัจจบุนัเหลอืโคขาวล�าพนูพนัธุแ์ท้ไม่เกนิ 5,000 ตวั ในจ�านวนนีม้ลีกัษณะ
ถกูต้องตามต�าราว่าด้วยโคขาวล�าพนูไม่ถงึพนัตวั ดงันัน้การพฒันาขบวนการโคลนนิง่โคจะช่วยท�าให้การผลติโคโคลนนิง่มปีระสทิธภิาพสงู ซึง่น�าไปสู่
การผลิตโคขาวล�าพูนลักษณะและพันธุ์ดีได้มากขึ้น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร

ประจำาปีการศึกษา 2554
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(มทส.) น้อมเกล้าฯ ถวาย “เศวต” โคขาว
ล�าพูนโคลนนิ่งที่เกิดจากเซลล์ใบหู ตัวที่ 
2 ของประเทศไทย ย�้าความเป็นผู้น�าด้าน
เทคโนโลยีการโคลนนิ่งของนักวิจัย มทส. 
เพือ่อนรุกัษ์สายพนัธุโ์คขาวล�าพนู พระโค
ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
 “โคขาวล�าพูนโคลนนิ่งตัวที่ 2 
ของไทย มีชื่อว่า “เศวต” แปลว่า “สีขาว” 
มีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ คือ รูปร่างสูง
ใหญ่ สูงโปร่ง ล�าตัวสีขาวตลอด พู่หางขาว 
หนังสีชมพูส้ม จมูกสีชมพูส้ม เนื้อเขาเนื้อ
กีบสีน�้าตาลส้ม จากลักษณะเด่นดังกล่าว
จึงถูกคัดเลือกให้เป็นพระโคในพระราชพิธี
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นิยมเลี้ยงทาง
ภาคเหนือตอนบน ปัจจุบันเหลือโคขาว
ล�าพูนพันธุ์แท้อยู่ไม่มากนัก หากไม่มีการ
ปรับปรุงพันธุ ์และอนุรักษ์ไว้อาจจะสูญ
พันธุ์ได้ในอนาคต ดังนั้นการโคลนนิ่งจึงน่า
จะเป็นวิธีที่จะช่วยอนุรักษ์สายพันธุ์โคขาว
ล�าพูนให้คงอยู่ตลอดไปได้ โดยความส�าเร็จ
ในการโคลนนิ่งโคขาวล�าพูนนี้เป็นผลงาน
ของทีมวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ 
พาลพ่าย หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีตัว
อ่อนและเซลล์ต้นก�าเนิด มทส. นักโคลนนิ่ง
มอืฉมงัทีส่ร้างชือ่จากการโคลนนิง่โคได้เป็น
รายแรกของอาเซียนและรายที่ 6 ของโลก 
โดยตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลล์ต้น
ก�าเนิด มทส. ได้สร้างผลงานการโคลนนิ่ง
ด้านต่าง ๆ อาทิ โคโคลนนิ่ง ทั้งโคนม-โค
เนื้อพันธุ์ดี รวมแล้วถึง 29 ตัว ไม่ว่าจะ
เป็น “นิโคล” “ตูมตาม 2 ถึง ตูมตาม 8” 

“เต้าฮวย” โคบราห์มันแดงเพศเมีย และ 
“แปะก๊วย” โคนมเพศเมียพันธุ ์ลูกผสม
โฮลสไตน์-ฟรีเชียน ที่น้อมเกล้าฯ ถวาย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เมื่อปี 2551 และทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้โครงการส่วน
พระองค์สวนจิตรลดา รับไว้ดูแลและศึกษา
วจิยัเพือ่ประโยชน์แก่เกษตรกรต่อไป รวมถงึ 
“ขาวมงคล” โคขาวล�าพูนโคลนนิ่งตัวแรก
ของไทย นอกจากนี้ ยังมคีวามส�าเร็จในการ
โคลนนิง่แพะ “น้องกาย” จากเซลล์ใบหเูป็น
ตวัแรกของโลก เมือ่ปี 2552 ตลอดจนความ
พยายามโคลนนิง่สตัว์ป่าหายากใกล้สญูพนัธุ์ 
เช่น โคลนนิ่งกระทิง แมวลายหินอ่อน 
 รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ 
พาลพ่าย หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยี
ตัวอ่อนและเซลล์ต้นก�าเนิด ส�านักวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า “เศวต เกิดเมื่อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 และมีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์ ถือเป็นความส�าเร็จในการ
โคลนนิ่งโคพันธุ ์ขาวล�าพูนที่ใช้เซลล์ใบหู
เป็นเซลล์ต้นแบบ ตัวที่ 2 ของประเทศ ต่อ
จาก “ขาวมงคล” โคขาวล�าพูนโคลนนิ่งตัว
แรก เกดิเมือ่วนัที ่21 มนีาคม 2550 ส�าหรบั
การโคลนนิง่ครัง้นี ้ทมีงานของศนูย์วจิยัฯ ได้
น�าเซลล์ใบหขูองพ่อโคขาวล�าพนู ชือ่ “ดอย
อินทนนท์” ของ ช่างรุ่ง จันตาบุญ ซึ่งได้
รับรางวัลแกรนด์แชมป์ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มาท�าเป็นเซลล์ต้นแบบผลิตตัว
อ่อนโคลนนิ่งเช่นเดียวกับขาวมงคล แต่ได้
มกีารปรบัปรงุกระบวนการโคลนนิง่เพือ่ช่วย
ให้การรโีปรแกรมเซลล์ใบหดูขีึน้ โดยใช้สาร
เคมีชื่อริเวอร์ซีน (Riversine) เลี้ยงตัวอ่อน
ระยะแรกเป็นเวลานาน 6 ชั่วโมง แล้วเลี้ยง
ตวัอ่อนในหลอดทดลองอกี 7 วนั แล้วน�าไป
ย้ายฝากให้โคนมตวัรบั 4 ตวั มกีารตัง้ท้อง 3 
ตัว แต่แท้งไป 2 ตัว เหลือเพียงตัวเดียวครบ
ก�าหนดคลอดและได้ผ่าคลอด คดิเป็นความ
ส�าเร็จได้ลูกเกิด 25% จากเดิมที่มีความ
ส�าเรจ็ได้ลกูเกดิเพยีง 11% ผมคดิว่าปัจจบุนั
เหลอืโคขาวล�าพนูพนัธุแ์ท้ไม่เกนิ 5,000 ตวั 
ในจ�านวนนี้มีลักษณะถูกต้องตามต�าราว่า
ด้วยโคขาวล�าพูนไม่ถึงพันตัว ท�าให้น่าเป็น
ห่วงว่าในอนาคตจะเหลือโคขาวล�าพูนที่มี
พนัธุด์ไีม่มาก ดงันัน้การพฒันากระบวนการ
โคลนนิง่โคจะช่วยท�าให้การผลติโคโคลนนิง่
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งน�าไปสู่การผลิต        
โคขาวล�าพนูลกัษณะและพนัธุด์ไีด้มากขึน้”

โคขาวลำาพูนโคลนนิ่ง“เศวต”
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 เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่ผ่านมา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเวทย์ นิงสานนท์ 
คณบดีส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. 
พร้อมด้วย นายค�าภ ูไชยสงค์ ประธานสหกรณ์
การเกษตรกนัทรวชิยั จ�ากดั ได้ลงนามในบนัทกึ
ข้อตกลง การส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ 
 ซึ่งพัฒนาจากการวิจัย โดยมี นาย
ยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู ้ว่าราชการจังหวัด
มหาสารคาม รศ. ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายเกษตร ส�านักงานกองทุน
สนบัสนนุการวจิยั (สกว.) นายสรุพงษ์ สทุธสิา 
สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์ ดร.          
วิทวัช โมฬี หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการ 
ผลิตสัตว์ มทส. ร่วมลงนามในฐานะพยาน  ณ 
โรงเรียนกัณทรวิชัย อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม โดยมีผู ้แทนจากหน่วยงาน
ราชการในจังหวัดมหาสารคาม นักวิชาการ
จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
กันทรวิชัยเข ้าร ่วมกิจกรรมดังกล ่าวกว ่า            
200 คน
 อาจารย์ ดร. อมรรัตน์ โมฬี 
อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
สัตว์ มทส. หนึ่งในทีมนักวิจัยเปิดเผยว่า “การ
ลงนามดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
และผลักดันการใช้สายพันธุ ์ไก่ที่พัฒนาขึ้น
จากโครงการวิจัยที่ประสบความส�าเร็จของ 
มทส. สู่“การสร้างสายพันธุ์ไก่เนื้อโคราชเพื่อ
การผลิตเป็นอาชีพวิสาหกิจชุมชน” ซึ่งเป็น
โครงการภายใต้ความร่วมมือของ 4 หน่วย
งาน ประกอบด้วย ส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรม
ปศุสัตว์ และกลุ่มท�านาลาดบัวขาว ทั้งนี้ กลุ่ม
เกษตรกรกันทรวิชัย จะได้รับการสนับสนุน

จากมหาวิทยาลัยในด้านการขยายแนวทางใน
การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยจะผลักดันให้
สถาบันเกษตรกรดังกล่าวสามารถผลิตไก่เนื้อ
โคราชได้แบบครบวงจร ภายใต้แนวคิดที่จะ
พัฒนาความรู้เกษตรกรทั้งในด้านการจัดการ
ฟาร์มที่เหมาะสม การเลี้ยงไก่พ่อพันธุ์ (ไก่พื้น
เมืองเหลืองหางขาว) และไก่แม่พันธุ์ มทส. 
(ไก่ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ ์โดย
ทีมวิจัย) และการผลิตลูกไก่เนื้อโคราช ในรูป
แบบผูเ้ลีย้งทางการเกษตรทีม่รีะบบการบรหิาร
จดัการแบบกลุม่ เพือ่ให้เกษตรกรสามารถทีจ่ะ
ผลิตลูกไก่เนื้อโคราชได้อย่างเพียงพอต่อความ
ต้องการของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 
ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรให้ความสนใจที่จะเลี้ยง
ไก่เนื้อโคราชแล้วกว่า 600 คน ทั้งนี้ ผู้แทน
สถาบันเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคามที่ร่วม
ในโครงการประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร 
11 องค์กรและกลุ่มเกษตรกร 4 องค์กร ดังนี้ 
สหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จ�ากัด สหกรณ์
การเกษตรเชียงยืน จ�ากัด สหกรณ์การเกษตร
โกสุมพิสัย จ�ากัด สหกรณ์การเกษตรบรบือ 
จ�ากดั สหกรณ์การเกษตรแกด�า จ�ากดั สหกรณ์
การเกษตรวาปีปทุม จ�ากัด สหกรณ์การเกษตร
พยัคฆภูมิ จ�ากัด สหกรณ์การเกษตรนาเชือก 
จ�ากดั สหกรณ์การเกษตรนาดนู จ�ากดั สหกรณ์
การเกษตรปศุสัตว์มหาสารคามจ�ากัด สหกรณ์

มทส. จับมือ 15 สถาบันเกษตรกร จ.มหาสารคาม
ส่งเสริมเลี้ยง “ไก่เนื้อโคราช” สู่วิสาหกิจชุมชน

การเกษตรเมืองสารคาม จ�ากัด กลุ่มผู้เลี้ยง
สัตว์นาสีนวน กลุ่มเกษตรกรท�านาศรีสุข กลุ่ม
เกษตรกรท�านาท่าขอนยาง และกลุม่เกษตรกร
ท�านาสมศรี - หนองโก
  ส�าหรับงานวิจัยเรื่อง “การสร้าง
สายพันธุ ์ไก ่เนื้อโคราชเพื่อการผลิตเป็น
อาชีพวิสาหกิจชุมชน” นั้น เป็นการใช้ทฤษฎี
ขั้นสูงทางด้านการปรับปรุงพันธุ ์สัตว์ในการ

สร้างและพัฒนาสายพันธุ์ไก่ ที่สามารถเป็น
เครื่องมือในการประกอบอาชีพของเกษตรกร                     
รวมถึงเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้
กับประเทศได้เป็นอย่างดี จากการวิจัยนี้ท�าให้
ได้ต้นพันธุ ์ที่จะใช้พัฒนาเป็น “ไก่สายพันธุ ์ 
มทส.” ซึ่งมีคุณสมบัติการเป็นแม่ไก่เนื้อที่ดี 
สามารถผลิตไข่ได้ประมาณ 180 ฟองต่อตัว     
ต่อปีเมื่อน�ามาผสมกับไก่พื้นเมืองเหลืองหาง
ขาวซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จากกรมปศุสัตว์ 
จะได้ “ไก่เนื้อโคราช” ที่มีลักษณะโดดเด่น
เหนอืกว่าไก่พืน้เมอืง คอื ใช้ระยะเวลาการเลีย้ง 
65 - 70 วัน ได้ไก่ที่แข็งแรงน�้าหนักประมาณ 
1.2 – 1.3 กิโลกรัม/ตัว ใช้อาหารประมาณ 
2.76 - 3.0 กิโลกรัม โดยเนื้อไก่มีรสชาติอร่อย
เทยีบเท่าไก่พืน้เมอืง เรยีกได้ว่า “อร่อยเหมอืน
ไก่ไทย โตทันใจเหมือนไก่ฝรั่ง” มีไขมันและ
คอลเลสเตอรอลที่ต�่ากว่าไก่เนื้อประมาณ 3 
เท่า เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค  ใช้ต้นทุนการ
เลี้ยงต�่า และสามารถเลี้ยงในสภาพแวดล้อม
ของเกษตรกรทั่วไป 
 อนึ่ งคณะผู ้ วิ จั ย ไก ่ เนื้ อ โคราช          
ดังกล่าวประกอบด้วย ผศ.น.สพ.ดร.บัญชร 
ลิขิตเดชาโรจน์ อ.ดร.อมรรัตน์ โมฬี อ.ดร.               
วทิธวชั โมฬี อ.ดร.สทุศิา เขม็ผกา นายเฉลมิชยั 
หอมตา นายเพลิน เมินกระโทก และนาย           
ธีระชัย ช่อไม้” 
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประกวด               
สิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 7 ประจ�าปี 2555 ชิงเงินรางวัลจากกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี และรางวัลพิเศษส�าหรับสิ่งประดิษฐ์ที่สอดคล้องกับหัวข้อ 
“Green and Clean Innovations” ซึ่งมีนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สรุนาร ีรวมทัง้สถาบนัในเครอืข่ายอดุมศกึษาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง ส่งผลงานเข้าประกวด
รวม 40 ผลงาน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร
เรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
 รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสีรุนารี กล่าวด้วยว่า “ไฮไลท์ของการจดัประกวดสิง่ประดษิฐ์ ครัง้ที ่7 ประจ�าปี 2555 คอื Green 
and Clean Innovations โดยครั้งนี้มีจ�านวนสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวดทั้งในประเภทฮาร์ดแวร์และ
ประเภทซอฟต์แวร์รวมทั้งสิ้น 40 ผลงาน เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาและบุคลากร มทส. 26 
ผลงาน และของสถาบันในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 14 ผลงาน จาก
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาเขตสกลนคร โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ได้แก่ รุ่น
นักศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี จ�านวน 19 ผลงาน รุ่นนักศึกษาระดับไม่เกินบัณฑิตศึกษา จ�านวน 6 
ผลงาน และรุ่นทั่วไป (นักศึกษาทุกระดับ คณาจารย์ และบุคลากร) จ�านวน 15 ผลงาน ชิงเงินรางวัลจาก
กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตร 
และรางวัลพิเศษส�าหรับสิ่งประดิษฐ์ที่สอดคล้องกับหัวข้อ Green and Clean Innovations รวมทั้งสิ้น 
20 รางวัล มูลค่ารวม 162,000 บาท”
 ในการนี้มีสิ่งประดิษฐ์ได้รับรางวัลในแต่ละประเภท ดังนี้
 สิง่ประดษิฐ์ประเภท ฮาร์ดแวร์ รุน่นกัศกึษาระดบัไม่เกนิปรญิญาตร ี
 - รางวัลที่ 1  ได้แก่ หุ่นยนต์เก็บขยะบนพื้นดินแบบไร้สาย โดย นายสุทธิโชค สมควร และคณะ 
จากมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
 - รางวัลที่ 2  ได้แก่  เครื่องแสดงผลหลายมุมมอง  โดย นายวรวุฒิ บุญเป็ง และคณะ                     
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 - รางวลัที ่3 ได้แก่   เครือ่งจ�าหน่ายแผ่นบนัทกึข้อมลูแบบหยอดเหรยีญ โดย นายสทุนิ อนิทร์หอม 
และคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
 สิ่งประดิษฐ์ประเภทฮาร์ดแวร์  รุ่นนักศึกษาระดับไม่เกินบัณฑิตศึกษา 
 - รางวัลที่ 1 ได้แก่ เครื่องให้ก�าลังงานแบบไร้สายด้วยสนามแม่เหล็กส�าหรับรถยนต์ไฮบริด         
นายส�าราญ สันทาลุนัย   จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
  (*** ไม่มีรางวัลที่ 2 ***)
 - รางวัลที่ 3 มี 2 รางวัล ได้แก่
 1. การรักษาเสถียรภาพอุณหภูมิของเครื่องชงกาแฟโดยใช้ตัวควบคุม PID โดย  นายพรพิพัฒน์ 
มีดีจันทรังษี และคณะ  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 2.  เครื่องตรวจจับยานพาหนะด้วยตัวตรวจจับแบบลูปและเทคนิคการนับการเปลี่ยนแปลง
ความถี่โดยตรง โดย  นายปัญญา หันตุลา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  สิ่งประดิษฐ์ประเภทฮาร์ดแวร์ รุ่นทั่วไป  
 - รางวลัที ่1  ได้แก่ เครือ่งผลติน�า้มนัจากขยะพลาสตกิด้วยคลืน่ไมโครเวฟผ่านการน�าความร้อน ด้วย
อะลูมิเนียมฟอยล์จากกล่อง UHT โดย ผศ. ดร.ชาญชัย ทองโสภา  และคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

มทส. จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 7
ชู “Green and Clean innovations”
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 - รางวลัที ่2  ได้แก่ เครือ่งผลติไบโอเอทานอลควบคูก่บักระบวนการหมกัด้วยระบบการกลัน่ล�าดบัส่วนแบบ
สุญญากาศ โดย ผศ. ดร.อภิชาติ  บุญทาวัน  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 - รางวัลที่ 3 มี 2 รางวัล ได้แก่
 1. หุน่ยนต์ฝึกซ้อมกฬีาเทนนสิโดย  ผศ. ดร.กองพล อารรีกัษ์ และคณะ จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี
 2. เครื่องประกอบลวดหนามแบบอัตโนมัติส�าหรับชุมชน โดย  ว่าที่ร.ต. ไพรทูล ไชยวงศา และคณะ             
จาก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
 สิ่งประดิษฐ์ประเภทซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์  รุ่นนักศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี
 (***  ไม่มีรางวัลที่ 1 ***)
 - รางวัลที่ 2  ได้แก่   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการด�ารงชีวิตของพืช  โดย นายทิวากร จิดวิขาม 
และคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
 - รางวัลที่ 3 มี 2 รางวัล ได้แก่
 1. การพฒันาระบบเคลมประกนัภยัรถยนต์บนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์  โดย  นายภาณวุฒัน์  เคนชาติ 
และคณะ จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 2.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องพฤติกรรมสัตว์  โดย นางสาวมนัสวีร์  โสรัจจ์ และคณะ                       
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
 สิ่งประดิษฐ์ประเภทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  รุ่นนักศึกษาระดับไม่เกิน บัณฑิตศึกษา 
 - รางวัลที่ 1  มี 2 รางวัล ได้แก่
  1. กรอบการท�างานเพือ่ผลติแบบทดสอบ  โดย  นายสทิธชิยั อะโน  จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี   
  2.  ต้นแบบระบบฐานข้อมลูระหว่างโรงเรยีน โดย นายวรวฒุ ิประทมุตร ี จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี
 (*** ไม่มีรางวัลที่ 2 และ 3 ***)
 สิ่งประดิษฐ์ประเภทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  รุ่นทั่วไป  
 (*** ไม่มีรางวัลที่ 1 ***)
 - รางวลัที ่2  ได้แก่ มลัตมิเีดยีช่วยสอนวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ โดย อ. สมัฤทธิ ์ ทมิา  จากมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
 - รางวัลที่ 3 มี 3 รางวัล ได้แก่
 1. โปรแกรมส�าหรบัค�านวณอายคุรรภ์และก�าหนดคลอดบนโทรศพัท์มอืถอื (Preg-cal) โดย อ. ดร.จนัทกานต์ 
กาญจนเวทางค์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 2. ระบบประเมินผลออนไลน์ มทส. โดย  นายณัศรุณ บินโหรน และคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
สุรนารี
 3. ระบบการพัฒนารายงานเชิงผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี โดย  นายฉัตรชัย เจียมรัมย์ 
และคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รางวัล Green and Clean สิ่งประดิษฐ์ประเภท Hardware ได้แก่
 ระบบสญัญาณไฟจราจรอจัฉรยิะแบบประสานสญัญาณไฟโดยใช้ฐานเวลาจากจพีเีอส   โดย ผศ. ดร.รงัสรรค์ 
ทองทา และคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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 โครงการจัดท�าแผนแม่บทและ
การศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม 
เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้อง
ต้น เพื่อการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน
เมืองนครราชสีมา จัดท�าโดย สาขาวิชา
วศิวกรรมขนส่ง ส�านกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ 
เทศบาลนครนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์
เพือ่จดัท�าแผนแม่บทการพฒันาระบบขนส่ง
มวลชนเมืองนครราชสีมา พร้อมกับด�าเนิน
การในการออกแบบเบื้องต้นระบบขนส่ง
มวลชนทีเ่หมาะสม การศกึษาความเหมาะสม 
ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินด้านสิ่ง
แวดล้อมเบื้องต้น และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเนื่องจากระบบขนส่งสาธารณะ
ในปัจจุบันจะไม่สามารถรองรับการเดิน
ทางในอนาคต ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องพัฒนา
ระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและ
วางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อ
รองรับการให้บริการการเดินทางที่เพิ่มขึ้น
อย่างเหมาะสม
 ปัญหาการจราจรเป็นปัญหาหลกั
ของเมืองนครราชสีมา ที่จะต้องได้รับการ
วางแผนแก้ไขอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับ
การพัฒนาให้นครราชสีมาเป็นเมืองน่า
อยู่ในอนาคต โดยจากการคาดการณ์ด้วย
แบบจ�าลองการจราจร พบว่า ระบบขนส่ง
สาธารณะที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะไม่สามารถ
รองรับการเดินทางในอนาคตได้ ดังนั้นจึง
จ�าเป็นจะต้องพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่
มปีระสทิธภิาพเพือ่รองรบัการให้บรกิารการ
เดินทางที่เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมเทศบาล
นครนครราชสี ม า  จึ ง ได ้ ว ่ า จ ้ า ง ให ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป ็นที่
ปรึกษาในการจัดท�าแผนแม่บทของระบบ
ขนส่งมวลชนเมืองนครราชสีมาขึ้น 
 จากการศึกษาพบว ่า สภาพ
ปัญหาการจราจรในพื้นที่ศึกษาเกิดขึ้น
เนื่องจากแหล่งที่อยู ่อาศัยมีการกระจาย
ตัวอยู่รอบนอกของเขตเมืองนครราชสีมา 
ประกอบกับเส้นทางคมนาคมหลักของการ
เดินทางเข้า-ออก หรือ เพื่อเดินทางผ่าน
เมอืงนครราชสมีา ตัง้อยูบ่นเส้นทางหลกัคอื 
ถนนมิตรภาพ ซึ่งผ่านกลางเมือง และเป็น
เส้นทางทางเลือกเดียวในการเดินทาง โดย
เฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน การวิเคราะห์

โครงการจัดทำาแผนแม่บท และศึกษาความเหมาะสม
ด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
เพื่อการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองนครราชสีมา

เงินการลงทุนสรุปได้ว่ารถโดยสารประจ�า
ทางด่วนพิเศษแบบยกระดับ (Elevated 
BRT) และรถไฟฟ้าขนาดเบา (LRT) เป็น
ระบบที่มีความเหมาะสมกับระบบขนส่ง
มวลชนเมืองนครราชสีมา และมีเส้นทาง
สายหลัก (Trunk Line) ดังนี้ 
 1) สายสนี�า้เงนิ ราชสมีาวทิยาลยั 
– บ้านเกาะ 

 2) สายสฟ้ีา โคกกรวด – ราชสมีา
วิทยาลัย 
 3) สายสม่ีวง ประตนู�า้ – หวัทะเล 
 4) สายสีเหลือง บ้านเกาะ –          
จอหอ 
 5) สายสีแดง บิ๊กซี – แยกจอหอ 
 ในขั้นตอนต่อมา ที่ปรึกษาฯ 
ได้ด�าเนินการส�ารวจและออกแบบด้าน            
Topography Map  Survey ปฐพกีลศาสตร์ 
และธรณวีทิยาการออกแบบเบือ้งต้น ระบบ
ขนส่งมวลชน ระบบโครงสร้างรถโดยสาร
การประมาณราคาโครงการเบื้องต้น การ
ศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ และ
การเงินและการศึกษาความเหมาะสมเบื้อง
ต้นด้านสิ่งแวดล้อม (IEE) ส�าหรับระบบ
ขนส่งมวลชนที่เหมาะสม โดยจากการ
ด�าเนนิการศกึษาเป็นระยะเวลากว่า 6 เดอืน 
ที่ปรึกษาฯ ได้ด�าเนินการควบคู่ไปกับการ
จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ได้แก่ การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชนทัว่ไป 2 ครัง้ และการประชมุ
กลุ่มย่อย 5 ครั้ง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่าง ๆ 
 ที่ปรึกษาฯ ได้จัดท�าร่างรายงาน
ฉบับสมบูรณ์เสร็จสิ้นแล้ว และได้น�าเสนอ
ผลการศึกษาพร้อมกับรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับโครงการในการสัมมนาเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 
2555 ทีผ่่านมา เพือ่สรปุผลความคดิเหน็น�า
เสนอต่อไป

ปัญหาการจราจรในพื้นที่ศึกษา สามารถ
สรุปได้ 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ สภาพปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากโครงข่ายถนนสภาพปัญหา
จราจรที่เกิดจากสิ่งอ�านวยความสะดวก 
สภาพปัญหาจราจรทีเ่กดิจากพฤตกิรรมการ
ใช้ถนนสภาพปัญหาจราจรที่เกิดจากการ
บริการของรถขนส่งโดยสารสาธารณะ (รถ
สองแถว)
 ที่ปรึกษาฯ ได ้ท�าการศึกษา
ด้านวิศวกรรมและการวางแผนการขนส่ง 
ประกอบด้วยการส�ารวจเก็บข้อมูล การ
จัดท�าแบบจ�าลองด้านจราจรและขนส่ง 
โดยพิจารณาการเดินทางจ�าแนกตาม
วัตถุประสงค์ การเกิดการเดินทาง และ
การกระจายการเดนิทาง การวางโครงสร้าง
เส้นทางระบบขนส่งสาธารณะแบบ Trunk 
and Feeder จากนั้นได้จัดท�าแผนแม่บท
การพฒันาระบบขนส่งมวลชนนครราชสมีา
ซึ่งแบ่งออกเป็นสามระยะ ได้แก่ ระยะ
สั้น (5 ปี) ระยะกลาง (10 ปี)  และระยะ
ยาว (20 ปี) โดยวางโครงข่ายเส้นทาง
ระบบขนส่งมวลชนและเสนอรปูแบบระบบ
ขนส่งมวลชนที่เหมาะสมซึ่งการคาดการณ์
ปรมิาณผูโ้ดยสารในชัว่โมงเร่งด่วนเช้าสงูสดุ
ในปีที่ 30 (พ.ศ. 2590) เท่ากับ 11,600 
คนต่อชั่วโมงต่อทิศทางการใช้กระบวนการ 
Analysis Hierarch Process: AHP ในการ
วิเคราะห์ทางเลือก และการวิเคราะห์ทาง
ด้านกายภาพของถนน ปริมาณผู้โดยสาร 
มลูค่าการลงทนุ ด้านเศรษฐกจิ และด้านการ
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(มทส.) จัดการแข่งขันบาสเกตบอลอุดม
ศึกษาฯ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
การแข่งขันบาสเกตบอลเพื่อเชื่อมสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชน
ในจังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่          
20 - 27 กันยายน 2555 โดยใช้กีฬาเป็น
สือ่สร้างมติรภาพในทกุระดบั เผยจดัแข่งขนั        
ปีแรกได้รับความสนใจตามเป้าประสงค์
 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อารกัษ์ 
ธีรอ�าพน รองอธิการบดีฝ ่ายกิจการ
ทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(มทส.) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
บาสเกตบอลอุดมศึกษาฯ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ และการแข่งขันบาสเกตบอล
เพือ่เชือ่มสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยงานราชการ 
พ่อค้า ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ณ 
อาคารกีฬาภิรมย์ มทส โดยมีคณะผู้บริหาร
หน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมา นักกีฬา 
และคณะกรรมการด�าเนินการจัดการ
แข่งขัน เข้าร่วมในพิธีเปิดกว่า 200 คน 
ทัง้นี ้การแข่งขนัดงักล่าวมวีตัถปุระสงค์เพือ่
ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ รู้จักกฎ กติกา และการแข่งขันที่
ถูกต้อง รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างนักกีฬาบาสเกตบอลจาก  
หน่วยงานของรฐั พ่อค้า ประชาชน นกัเรยีน
ระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา 
และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
ล่าง ทั้งนี้ บรรยากาศในพิธีเปิดเป็นไป
อย่างอบอุ่นและสนุกสนานโดยมีการแสดง

 ส�านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดการ
ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจ�าปีการศึกษา 2555 
ในหัวข้อ “สู่ทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแห่งการ
สร้างสรรค์นวตักรรม” เพือ่เป็นการพฒันาบณัฑติ มทส. ให้มคีณุลกัษณะของบณัฑติ
ที่พึงประสงค์ด้านทักษะการสื่อสาร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ อีกทั้งเพื่อค้นหาและคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัยไปร่วมการประกวดการ
พูด และการกล่าวสุนทรพจน์ในกิจกรรมการประกวดระดับประเทศต่อไป ทั้งนี้ได้
จัดการประกวดและตัดสินเมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555 ณ ห้อง B5101 อาคาร
เรียนรวม 2 ผลการประกวดดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายจตุพล ภูวงษา สาขาวิชา
แพทยศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายจตุพัฒน์ บุราณผาย สาขาวิชา

มทส. จัดการแข่งขันบาสเกตบอลเชื่อมสัมพันธ์

จากชมรมเชียร์ลีดเดอร์ มทส. และการ
ปลูกต้นไม้เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว จากนั้นจึงเป็นการแข่งในคู่
เปิดสนามระหว่าง ทีมบาสเกตบอลอาวุโส
นครราชสมีา กบัทมีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สุรนารี ทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าวแบ่งออก
เป็นสามประเภทได้แก่ ทีมเชื่อมสัมพันธ์ 
(ประเภททั่วไป) ทีมอุดมศึกษา และทีม

มัธยมศึกษาอายุไม่เกิน 18 ปี แข่งขันแบบ
พบกนัหมด ส�าหรบัทมีระดบัอดุมศกึษาและ
มัธยมศึกษาทีมชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัล
พร้อมเงินรางวัล 3,000, 2,000, 1,000 
บาท ตามล�าดับ ส่วนทีมเชื่อมสัมพันธ์ ทีม
ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัล ศาสตราจารย์ 
ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

นักศึกษาแพทย์ฯ คว้ารางวัลประกวด
สุนทรพจน์ภาษาไทยระดับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสารสนเทศ รางวัลรองชนะ
เลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวอาทินันท์ 
แก้วไทย สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
โดยได้รบัเกยีรตบิตัร พร้อมทนุการศกึษา 
5,000 บาท 3,000 บาท และ 2,000 บาท 
ตามล�าดับ
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 อาจารย์ ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เข้าร่วมลงนามในสัญญาโครงการ
จดัตัง้ศนูยร์ว่มวจิยัเครอืขา่ยพนัธมติรความเปน็เลศิดา้นนาโนเทคโนโลย ีระหวา่งศนูย์
นาโนเทคโนโลยแีหง่ชาต ิและ มหาวทิยาลยัเครอืขา่ย โดยม ีรฐัมนตรวีา่การกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นประธานในพิธี  เมื่อวันที่ 
29 สงิหาคม 2555 ณ อาคารกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีกรงุเทพมหานคร
 ทั้งนี้ข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุนาโนเพื่อสมบัติ
เฉพาะทางขั้นสูง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 
9 ศูนย์ของประเทศ ที่จะได้รับการสนับสนุนจัดตั้งเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านนาโน
เทคโนโลยี เป็นระยะเวลา 5 ปี (ปี พ.ศ. 2555 - 2561) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุ
นาโนเพื่อสมบัติเฉพาะทางขั้นสูง ซึ่งการด�าเนินการจัดตั้งนี้มุ่งจะเป็นศูนย์วิจัยและ
พัฒนาด้านวัสดุนาโน ที่มีความเป็นเลิศในระดับสากล ที่สามารถผลิตผลงานวิจัย
มุง่เปา้ทัง้ในดา้นการตพีมิพ ์และ การผลติตน้แบบ นอกจากนัน้ยงัมุง่พฒันาทรพัยากร
บคุคล ทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญดา้นวสัดนุาโนใหม้คีณุภาพในระดบัสากล เปน็ความ
ร่วมมือของคณาจารย์จากส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ และ ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีโดยม ีศ.ดร.ชกูจิ ลมิปจิ�านงค ์เปน็ผูอ้�านวยการศนูยฯ์ 
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิจัย ได้แก่ 
 กลุ่มการสังเคราะห์วัสดุนาโนและการประดิษฐ์ระดับนาโน 
 (น�าโดย รศ. ดร.สันติ แม้นศิริ) 
 กลุ่มเทคนิคการวัดชั้นสูง (น�าโดย ผศ. ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ) 
 กลุ่มวิเคราะห์ ค�านวณ และแปลผล (น�าโดย รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา) 
 และ กลุ่มพัฒนาอุปกรณ์ (น�าโดย ผศ. ดร.สุธรรม ศรีหล่มสัก)
 

มทส. ลงนามความร่วมมือ
กบันาโนเทคจดัตัง้เปน็ศนูยร์ว่มวจิยั
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 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี 
ร่วมกับ ส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) จัดงานนิทรรศการ
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 
ระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2555 
ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 ตามนโยบายการ 
กระจายโอกาสทางการศึกษา ระดม
สถาบันอุดมศึกษาทั่ วประเทศกว ่า 
70 สถาบันร่วมจัดนิทรรศการ พร้อม
เปิดบ้านโชว์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสุดทันสมัยและ
ผลงานวจิยัจากทกุส�านกัวชิา ให้นกัเรยีน
ระดับมัธยมศึกษาเข้าชมอย่างใกล้ชิด
 ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท 
สบืค้า อธกิารบด ีมทส. เปิดเผยว่า มทส. 

มทส. จัดนิทรรศการ
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 
เลือกเส้นทาง... สร้างอนาคต...
บนถนนสายอุดมศึกษา

ร่วมกับ สกอ. จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา ตลอดจนผล
งานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ 
อันจะเป็นการเสริมสร้างโอกาสทางการ

ศึกษาให้แก่นักเรียน ครูแนะแนว ตลอด
จนผู้ปกครองในเขตภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่างและจังหวัดใกล้เคียง เข้า
ถึงข้อมูลหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อ
การวางแผนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการพบปะ การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน 
ซึ่งจะท�าให้นักเรียน นักศึกษา และครู
อาจารย์ในส่วนภมูภิาค โดยเฉพาะในเขต
พืน้ทีบ่รกิารของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สุรนารี  ได้แก่  จังหวัดนครราชสีมา  
ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์ ได้มีโอกาสเปิด

โลกทัศน์ทางการศึกษามากยิ่งขึ้น ขณะ
เดียวกันมหาวิทยาลัยจะได้รับทราบ
ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นอัน
เป็นประโยชน์จากผู้เข้าร่วมชมงานด้วย
อีกทางหนึ่ง 
 ส�าหรับกิจกรรมที่น ่าสนใจ
ภายในงาน ประกอบด้วย การแสดง
นิทรรศการหลักสูตรของสถาบันการ
ศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
จ�านวน 71 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐ จ�านวน 33 แห่ง 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จ�านวน 32 
แห่ง จากสถาบันและหน่วยงานทางการ
ศึกษาอื่นๆ จ�านวน 6 แห่ง การจัดแสดง
นทิรรศการผลงานทางวชิาการสิง่ประดษิฐ์
และนวัตกรรมของ 6 ส�านักวิชาของ
มหาวิทยาลั ยฯ  นิทรรศการศูนย ์               
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยใน
ป ีนี้ มี นิ ท ร ร ศ ก า ร จ า ก ส� า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตรเป ็นกิจกรรม
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เด ่นในงาน ภายใต้ แนวคิด “เกษตร
ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” กิจกรรมการ
แสดงบนเวทีกลาง การตอบปัญหาด้าน
ไอทบีนัไดสูน่กัพฒันาซอฟต์แวร์มอือาชพี 
ปีที่ 3 กิจกรรมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ร่วมกับ บริษัท เอเชีย มิวสิค อินเตอร์
เนชั่นแนล จัดการแสดงดนตรี กีตาร์คลาส
สิกเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เฉลมิพระชนมพรรษา 
80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม

มทส. จัดการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติในหลวง - ราชินี
พร้อมฉลองความสัมพันธ์ ไทย - เยอรมัน ครบ 150 ปี

สมัพนัธ์  ไทย-เยอรมนั โดยศลิปินระดบัโลก
ชาวเยอรมัน ฮัคกี้ ไอเคิลมานน์ (Hucky 
Eichelmann) เมือ่วนัที ่15 สงิหาคม 2555 
โดยน�ารายได้สมทบเข้ากองทนุช่วยค่าครอง
ชีพส�าหรับนักศึกษา มทส. พร้อมทั้งยังจัด
กิจกรรม Workshop เพื่อแลกเปลี่ยนและ
ถ่ายทอดประสบการณ์การเล่นกีตาร์คลาส
สิก จากศิลปินโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวัน
พฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2555  ณ ห้อง 
STUDIO 1 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
 ฮัคกี้ ไอเคิลมานน์ เป็นที่รู้จักใน
ฐานะนักกีตาร์คลาสสิกระดับโลก เกิด ณ 
เมอืงซสูบวร์ก ในดนิแดนแถบตะวนัตกเฉยีง

ราชินีนาถ และในโอกาสครบ 150 ปี ความ
สมัพนัธ์ไทย-เยอรมนั โดย ฮคักี ้ไอเคลิ มานน์ 
ศิลปินระดับโลกชาวเยอรมัน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวัฒ 
ไทยอดุม ผูอ้�านวยการศนูย์กจิการนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดเผยว่า 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี(มทส.) ร่วม
กับ บริษัท เอเชีย มิวสิค อินเตอร์เนชั่นแนล 
(AMI) จัดการแสดงดนตรีกีตาร์คลาสสิก 
เทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเฉลมิพระชนม พรรษา 
80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ และในโอกาสครบ 150 ปีความ

(Campus Tour) ได้แก่ ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องสมุด 
ฟาร์มมหาวิทยาลัย และกิจกรรมเปิด
บ้านวศิวกรรมศาสตร์ และแพทยศาสตร์ 
เพื่อให้นักเรียนเข้าชมและสัมผัสกับ

บรรยากาศการเรียนการสอนในรั้วแสด
ทอง ในงานเปิดโลกเทคโนโลยีกับ มทส. 
ทั้งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมงานไม่ต�่ากว่า 
15,000 คน

ใต้ของเยอรมนี โดยเริ่มเล่นกีตาร์ตั้งแต่เด็ก
และส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขา
วิชาดนตรีคลาสสิก ในช่วงระยะเวลากว่า
สามสิบปีนับจากจบการศึกษา เขาได้น�า
สไตล์การเล่นกีตาร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
สร้างความสขุ ให้แก่  คนฟังทัว่โลกจนได้รบั
การขนานนามว่า “ทูตวัฒนธรรมดนตรี
ระหว่างตะวันออกและตะวันตก” สไตล์
การเล่นดนตรอีนัมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัของ
ฮคักีส้ร้างความตืน่เต้นให้แก่ผูเ้ชีย่วชาญทาง
ดนตรทีีร่่วมงาน เขาได้เข้าร่วมแสดงบนเวที
งานเทศกาลดนตรีต่างๆ ร่วมกับนักดนตรีที่
ยิ่งใหญ่ อาทิ จอห์น วิลเลี่ยม เดวิด รัซเซล 
จอร์จ มอเรล พาโค เปเนีย ลอสแองเจอลิส 
กีตาร์ควอเต็ท ฮวน มาร์ติน คอสตาส คอท
ซิโอลิส และคาซูฮิโตะ ยามาชิตะ นอกจาก
นีเ้ขายงัได้รบัเกยีรตใิห้เข้าร่วมบรรเลงเพลง 
ณ ส�านักงานใหญ่ องค์การสหประชาชาติ
กรุงนิวยอร์ค ซึ่งนับเป็นคอนเสิร์ตสุดท้าย
ของเขาในศตวรรษที ่20 และนบัเป็นเกยีรติ
สูงสุดของนักดนตรีด้วย
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 สมาคมเทคโนโลยสีรุนาร ี(สมทส) ศนูย์ร่วมใจพีน้่องลกู “ปีบทอง”  ได้มบีทบาท
และท�าหน้าที่จัดกิจกรรมต่างๆ  เพื่อลูก “ปีบทอง” ทุกคนนับตั้งแต่แรกเข้าเป็นนักศึกษา
ในรั้ว “มทส”  แสด-ทองแห่งนี้ สมาคมฯเป็นนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลก�าไรจัดตั้งขึ้นตาม
วัตถุประสงค์หลัก คือ  คืนประโยชน์สู่สังคม เชื่อมสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง  การเข้ามามีส่วน
ร่วมส่งเสริมสิ่งที่ก่อประโยชน์ต่อสถาบันและสังคมให้มากที่สุด
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรวสา วงษ์ปัญญา นายกสมาคมเทคโนโลยี              
สุรนารี อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาโลหการ  ลูกปีบทอง รุ่นที่ 4 กล่าวเปิดใจว่าสมาคมฯ ได้
ท�ากิจกรรมหลากหลายส�าหรับชาว “ปีบทอง” ทุกคน หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นปิดทอง
หลงัพระมาอย่างต่อเนือ่ง ขอกล่าวย้อนถงึการเข้ามส่ีวนร่วมของสมาคมฯ  นบัตัง้แต่ก้าวแรก
ของการเป็นนักศึกษา มทส. ปีหนึ่งถ้าน้องๆ จ�าได้  กระเป๋าสีเทา-ส้ม  เขียว-ส้ม  ที่น้องๆ 
ได้รับแจกตอนที่เข้ามาปีหนึ่ง  ทางสมาคมฯ จัดท�าขึ้นเพื่อต้อนรับน้องๆ ได้ใช้ประโยชน์ใน
รั้วแสด-ทองแห่งนี้ ช่วงกิจกรรม TTR  สมาคมฯ ได้สนับสนุนก�าลังเจ้าหน้าที่ในการจัดซุ้ม  
ดแูลเรือ่งอาหารว่างตลอดการท�ากจิกรรมในระหว่างการเป็นนกัศกึษา สมาคมได้จดักจิกรรม
การอบรมต่างๆ เช่น  อบรมภาษาอังกฤษส�าหรับการท�างาน  การทดสอบ Pre-TOEFL             
การมอบทนุการศกึษาให้กบัศษิย์ปัจจบุนัในพธิไีหว้ครแูละพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร  รวม
ไปถึงการมอบเงินสนับสนุนให้กับกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา  เช่น  สนับสนุนการแข่งขัน

เปิดใจนายกฯหญิง
จากศิษย์เก่า สู่น้องๆ ศิษย์ปัจจุบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรวสา วงศ์ปัญญา
นายกสมาคมเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยที่ http://www.sut.ac.th/
suta/user ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกคน ได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สาย
สัมพันธ์ “ลูกปีบทอง” เหนียวแน่น และ
แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไป
 และขอฝากถึงส�าหรับน ้องๆ
นักศึกษา ป ี1 ที่ เพิ่ งก ้ าวเข ้ามาสู ่ รั้ ว
มหาวิทยาลัยซึ่งอาจจะยังไม่คุ้นเคยในการ
ปรับตัวในการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการ
เป็นนักเรียนมัธยม  อาจารย์อยากแนะน�า
ว่า “ให้นึกถึงหน้าที่ตัวเองเป็นหลัก ตอน
อาจารย์เป็นนักศึกษาจะใช้วิธีจัดตาราง
ชีวิตให้กับตัวเอง คือ อาทิตย์แรกของการ
เรียนจะใช้ชีวิตอย่างอิสระอยากท�าอะไรก็
ท�า หลังจากนั้นจะเริ่มท�าตามตารางอย่าง
เคร่งครัด คือเริ่มอ่านหนังสือตามตาราง
เป็นการอ่านโดยสร้างความเข้าใจในเรื่อง
นั้น  ส�าหรับวิชาค�านวณ ก็จะเน้นการท�า
แบบฝึกหัดเยอะๆ ส่วนวิชาความจ�าจะ
อ่านแบบจับใจความสรุปเนื้อหา อ่านจบ
จะเขียนลงกระดาษว่าเรารู้และเข้ามากแค่
ไหนซึง่ช่วยให้เข้าใจบทเรยีนมากขึน้ การจะ
ประสบความส�าเร็จได้นั้น ต้องมีความพอดี
ไม่ได้มุ่งแต่เรียนเพียงอย่างเดียว  อาจารย์
ได้เข้าร่วมทกุกจิกรรมของมหาวทิยาลยัเพือ่
เป็นการผ่อนคลายจากการเรียน สมาคมฯ
ก็ได้สนับสนุนกิจกรรมในส่วนนี้ด้วย เช่น
กิจกรรมที่ลานศิลปะและวัฒนธรรม (ลาน
หมอล�า) เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ก่อนสอบหรอื
หลังสอบเป็นประจ�า
 สุดท ้ายหวังว ่าสิ่ งที่อาจารย ์
ได ้แนะน�าไปนั้น จะมีส ่วนช่วยในการ
ปรับเปลี่ยนมุมมองของนักศึกษาที่มีต่อ                
สมาคมฯ และน�าเคล็ดลับการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
ตัวเอง ได้อย่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นช่วง
การใช้ชีวิตนักศึกษา และจะส่งผลต่อการ
ใช้ชีวิตในวัยท�างานด้วยนะคะ

ให้กับชมรมเชียร์ลีดเดอร์สนับสนุนการ
ท�าละครเวทีให้กับชมรมศิลปะและการ
แสดง  เป็นต้น   ด�าเนนิมาถงึช่วงทีน้่องๆ
ก�าลงัจะเป็นว่าทีบ่ณัฑติ ต้องมาซ้อมรบั
ปริญญาในวันซ้อมย่อย และซ้อมใหญ่ 
ทางสมาคมฯ ก็ได้จัดเตรียมอาหาร
กล่องไว้บริการอย่างเต็มที่ นอกจากนี้  
สมาคมฯ ยังจัดกิจกรรมหลากหลาย 
เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่
ศษิย์เก่ากบัรุน่น้อง เช่น  การแข่งขนั
บาสเกตบอลคืนสู่เหย้า  การแข่งขัน
โบว์ลิ่งปีบทองสัญจร  เพื่อเป็นการ
พบปะสังสรรค์ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึง่กนัและกนั  เรยีก
ได้ว่า สมาคมศิษย์เก่า  ได้ดูแล
น้องๆ ตั้งแต่ก ้าวเข้าสู ่รั้ว
มหาวทิยาลยั   กระทัง่ส�าเรจ็
การศกึษาออกไปเรากย็งัไม่

ทิ้งกัน ซึ่งสามารถติดตาม
กิ จกรรมต ่ า งๆ  ได ้ที่
หน ้าเพจFacebook 
ของสมาคมฯ หรือที่

เ ว็ บ ไ ซน ์ ข อ ง
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย สาขา
วิชาเทคโนโลยีการจัดการ ส�านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ร่วม
กับ ส�านักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) 
ร่วมมือพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการสังคมและส่งเสริม
พัฒนาผู้ประกอบการสังคมในภูมิภาค โดยร่วมกันพัฒนาเนื้อหา
รายวิชากิจการเพื่อสังคม ซึ่งจะเป็นวิชาต้นแบบที่ใช้ในการเรียน
การสอนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นแห่งแรกของประเทศไทยโดย
มี ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสีรุนาร ีและ นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยธุยา ผูอ้�านวย
การส�านกังานสร้างเสรมิกจิการเพือ่สงัคมแห่งชาต ิร่วมลงนามใน
บนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ เมือ่วนัที ่2 ตลุาคม 2555 
ณ ห้องสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จังหวัดนครราชสีมา
 ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า “การลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ
ความร่วมมือระหว่าง มทส. และส�านักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อ
สังคมแห่งชาติ ในการส่งเสริมพัฒนา “กิจการเพื่อสังคม” ซึ่ง
เป็นกิจการรูปแบบใหม่ในภูมิภาค ทั้งนี้ภารกิจและบทบาทของ 
สกส. ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนากิจการเพื่อสังคม รวมถึงมุ่งมั่น
ที่จะพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการสังคมนั้น มีความ
สอดคล้องกบันโยบายและภารกจิของ มทส. ทีไ่ด้ประกาศบทบาท
ใน 5 ระดบั คอื การเป็นมหาวทิยาลยัชมุชน มหาวทิยาลยัท้องถิน่ 
มหาวิทยาลัยภูมิภาค มหาวิทยาลัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัย
นานาชาต ิซึง่ มทส. ประกาศตวัเป็น “มหาวทิยาลยัคูเ่คยีงสงัคม” 
ทีจ่ะเป็นทีพ่ึง่ของสงัคมไทย เป็นมหาวทิยาลยัแห่งนวตักรรม เลศิ
ล�า้ทางวชิาการ และเชือ่มประสานสูส่ากล ทีเ่หน็เป็นรปูธรรม อาทิ 
โครงการ 32 อ�าเภอ 32 ดอกเตอร์ ทีส่่งอาจารย์คณุวฒุปิรญิญาเอก
ไปท�างานพฒันาร่วมกบัหน่วยงานในอ�าเภอในจงัหวดันครราชสมีา 
นโยบายจากหิ้งลงสู่ห้าง ที่น�าองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่พัฒนา
โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้งานจริง หากเป็นเชิง
อุตสาหกรรมก็ส่งผ่านสภาอุตสาหกรรม เชิงพาณิชย์ก็ผ่านทาง

มทส. จบัมอื สกส. สง่เสรมิกจิการเพือ่สงัคม 
พัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการสังคม

หอการค้า หรือหากเป็นความต้องการ
ของพี่น้องประชาชนก็จัดอบรมความรู้
ด้านต่างๆ โดยตรง เพื่อเพิม่มลูค่าสนิค้า
ให้กับผู ้ประกอบการนั้น ๆ  รวมถึงการ
เตรยีมการเพือ่รองรบัการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซยีนและการเปิดการค้าเสรใีนอนาคต
อนัใกล้ ดงันัน้ การพฒันาหลกัสตูรกจิการ
เพื่อสังคม เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
ของ มทส. จึงเป็นแนวทางร่วมกันที่จะ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างเจตคติและ
ทัศนคติที่ดีในเรื่องของสังคม ปลูกฝังจิต
สาธารณะให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 

USR (University Social Responsibility) หรอืความรบัผดิชอบ 
ของสถาบนัอดุมศกึษาทีม่ต่ีอสงัคม ให้ตดิตวันกัศกึษาหรอืบณัฑติ
ที่ส�าเร็จการศึกษาออกไปได้มีส่วนช่วยพัฒนาและมีส่วนร่วมใน
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป”
 นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ผู้อ�านวยการ
ส�านกังานสร้างเสรมิกจิการเพือ่สงัคมแห่งชาต ิเปิดเผยว่า “นบัเป็น
ครัง้แรกที ่สกส. จบัมอืกบัสถาบนัการศกึษาในการร่วมมอืพฒันา
ทางด้านวชิาการ โดยได้ลงนามความร่วมมอืกบั มทส. เป็นแห่งแรก 
ทัง้นีเ้พือ่สร้างเสรมิศกัยภาพนกัศกึษาให้มคีวามตระหนกัถงึกจิการ
เพือ่สงัคม ซึง่จะเป็นจดุเริม่ในการแก้ปัญหาของสงัคมตัง้แต่ต้นทาง 
น�าเรือ่งของสงัคมเชือ่มโยงการแก้ปัญหาชมุชน สิง่แวดล้อมทีจ่ะ
พฒันาเป็นธรุกจิได้ และเป็นกระแสของโลกด้วยทีใ่ช้กจิการเพือ่
สงัคมไปแก้ปัญหาในทกุภาคส่วนหลกัสตูรกจิการเพือ่สงัคมทีจ่ะ
ใช้เป็นต้นแบบนีก้จ็ะได้ขยายผลไปใช้ในภาคส่วนอืน่ ๆ ด้วย รวม
ถงึสนบัสนนุให้เกดิการสร้างเสรมิกจิการเพือ่สงัคม ทีต่อบสนองต่อ
การแก้ปัญหาและพฒันาสงัคม ชมุชนและสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื
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