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สารจากนายกสภามหาวทิยาลยั 
University Council President’s Message

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเร่ิมต้นจากศูนย์	 พร้อมกับ
ความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาให้เป็น	 1	 เพ่ืออยู่ในกลุ่มของประเทศและของ
โลกหากเป็นไปได้	 ท่ีผ่านมามหาวิทยาลัยเดินหน้าด�าเนินงานตาม 
พันธกิจบนเส้นทาง	 “สุรวิถี”	 ในโอกาสนี้ผมจะขอ	 “แลหลัง”	 
เพื่อประเมินการบรรลุเป้าหมายตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจุบัน	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	
2533	 จะพบการพัฒนาด้านปริมาณและคุณภาพไม่ว่าจะเป็นปัจจัย 
น�าเข้า	 กระบวนการ	 และผลผลิต	 ต้ังแต่มหาวิทยาลัยเร่ิมก่อต้ังจนถึง
ปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ	3	ทศวรรษ	มหาวิทยาลัยต้องการใช้ระบบและ
กระบวนการในการด�าเนินภารกิจท่ีคล ่องตัว	 มีประสิทธิภาพ	 
“เกิดประสิทธิผลสูงสุด	 มหาวิทยาลัยจึงเลือกท่ีจะเป็นมหาวิทยาลัย 
ในก�ากับของรัฐเป็นแห่งแรกของประเทศไทย	 ยึดหลัก	 รวมบริการ	
ประสานภารกิจ”	และจัดระบบบริหารงานบคุคลท่ีสามารถดึงดูด	รักษา	
และพัฒนาคนเก่ง	 คนกล้า	 และคนมีความสามารถที่ช่วยขับเคล่ือน 
การพัฒนามหาวิทยาลัยโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม

 Suranaree University of Technology started with 
the commitment to develop itself to be the number one 
university	first	in	Thailand	and	the	world	if	possible.	Over	
the	years,	the	university	has	been	operating	on	the	“Surawitee”	
way.	On	this	occasion,	I	would	like	to	talk	about	our	past	
missions in order to evaluate our achievements from the 
start	until	now.	Since	1990,	there	has	been	inprovement	of	
quantity and quality in terms of import factors, process        
es	and	products.	 In	the	almosst	three	decades	since	the	 
university	was	established	in	1990,	the	university	has	sought	
systems and processes to streamline its mission operations to 
maximize	 its	 effectiveness.	 The	 university	 has	 chosen	 to	
become Thailand’s public autonomous university which is 
based	 on	 “One	 Stop	 Service	 Operation”	 and	 provide	 
a personnel management system that attracts, maintains, 
and develops talented and courageous people who drive 
the  deve lopment  o f  the  un ive r s i t y  w i th  the  
appropriate	technology	and	innovation.

(ศาสตราจารย์	ดร.วิจิตร	ศรีสอ้าน)	
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(Professor	Dr.	Wichit	Srisa-an)
President, Suranaree University of Technology Council
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	 ท�าให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารีเป็น	1	ใน	9	มหาวิทยาลยั
วิจัยแห่งชาติ	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2552	ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์	เป็นต้นแบบ
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพของประเทศไทย	 มีศูนย์ความเป็นเลิศ
หลายด้านโดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนา	 ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน 
ชีวมวลพลังงานทดแทน	เทคโนโลยกีารจัดการขยะ	มบีณัฑิตท่ีพ้นสภาพ
จากมนุษย์เงินเดือนกลายเป็นผู้ประกอบการโดยสมบูรณ์	 มีทรัพย์สิน
ทางปัญญาท่ีได้สร้างช่ือเสียงและสร้างความยอมรับให้กับมหาวิทยาลยั
เป็นอันมาก

 Suranaree University of Technology has been one 
of	the	nine	national	research	universities	since	2009,	which	
is	 considered	 a	miracle.	 The	 university	 is	 a	model	 of	 
a cooperative education and professional development of 
Thailand.	The	University	has	centers	of	excellence,	especially	
in research and development which develop biomass,  
renewable	 energy	 and	waste	management	 technology.	
After graduating from the university, some people and 
working	 as	 salaried	 enployees,	 some	 alumni	 become	 
entrepreneurs.	They	have	created	intellectual	property	that	
has	enhanced	the	University’s	repatation.

ผลลัพธ์ท่ีปรากฎคือผลงานของชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ท่ีร่วมคิด	 ร่วมท�า	 การท่ีมหาวิทยาลัยจะเจริญก้าวหน้าและเติบโต 
ตามแผนและเต็มแผนได้อย่างรวดเร็ว	 นอกจากมีระบบการท�างาน 
ท่ี ดีแล ้วยังจะต ้องมีผู ้บริหารท่ีมีภาวะผู ้น�าท่ีจะช ่วยน�าองค ์กร 
สู่เป้าหมายความเป็นเลิศ	 ในช่วง	 3	 ทศวรรษท่ีผ่านมามหาวิทยาลัย 
มีอธิการบดีท่ีด�ารงต�าแหน่งถึง	 3	 วาระ	 ท่านได้สร้างสรรค์และสะสม
ความเจริญก้าวหน้า	ความต่อเนื่องและความมั่นคงให้แก่มหาวิทยาลัย
ไว้ให้เป็น	 “ขุมพลัง”	 นั้นคือการมีบุคลากรท่ีเก่งกล้าสามารถซึ่งเป็น 
คลังสมองของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารีท่ีจะช่วยสร้างความส�าเร็จ
อย่างสง่างามอย่างท่ีผ่านมา	 ในโอกาสนี้จึงขอแสดงความขอบคุณต่อ
ท่านอธิการบดี	ศาสตราจารย์	ดร.ประสาท	สืบค้า	ที่สร้างคุณูปการแก่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นอเนกอนันต์

	 The	result	is	that	our	personnel	at	Suranaree	University	of	Technology	cooperate	with	each	other.	A	good	work	
system	and	the	executive	leadership	have	led	the	organization	towards	excellence	and	make	the	university	progress	and	
move	forward	quickly	as	planned.		Over	the	past	three	decades,	the	university	has	a	rector,	Professor	Dr.	Prasart	Suebka,		
who	held	the	position	for	3	consecutive	4-year	terms.	He	has	created	and	made	progress,	continuity	and	security	as	a	
“atrength”	for	the	university.	We	have	talented	personnel	who	are	the	brains	of	the	university	helping	achieve	goals	over	
the	years.	On	this	occasion,	I	would	like	to	express	my	gratitude	to	the	rector,	Professor	Dr.	Prasart	Suebka,	who	made	contribution	
to	Suranaree	University	of	Technology	since	its	inception.
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ถ้อยแถลงของอธิการบดี 
Rector’s Message

(1 ตุลาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560) | (1 Oct 2016 - 31 Jul 2017)

	 ขอน้อมส�านกึในพระมหกรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้นหาท่ีสุดมิได้ท่ีพระบาทสมเด็จ 
พ ร ะป ร มิ น ท ร มห า ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช	 
บรมนาถบพิตร	 ท่ีได้ทรงลงพระปรมาภิไธย 
ใน	 พ.ร.บ.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	
พ.ศ.	 2533	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 3	 วาระ	 คือ	 
ปี	2548,	ปี	2553	และปี	2556
	 ขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัยท่ีได้
กรุณาอนุมัติให้มหาวิทยาลัยจัดต้ังหน่วยงาน
ต่าง	 ๆ	 ในช่วงผมด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี	 
เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามนโยบายท่ีได้ 
ร ่วมกันก�าหนดจุดยืนและแนวทางไว ้ว ่า	 
“ที่พึ่งสังคมไทย	มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม	
เ ลิศล�้ า วิชาการ	 เช่ือมประสานสู ่สากล	 
ผลิตก�าลังคนเป็นผู้ประกอบการ”
	 นอกจากนี้	 ขอขอบคุณผู ้บริหาร
วิชาการของมหาวิทยาลัย	 กลุ่มรัฐบาลหรือ
หน่วยงานรัฐบาล	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

	 I	 would	 like	 to	 express	my	
deepest	gratitude	to	His	Majesty	King	
Bhumibol	Adulyadej,	who	signed		the	
Act of Suranaree Univers ity of  
Technology,	 B.E.	 2533	 (1990)	 and	 
graciously appointed me to be the 
rector of Suranaree University of Technology 
for	3	terms,	2005,	2010	and	2013.
	 Thank	 you	 to	 the	University	

			(ศาสตราจารย์	ดร.ประสาท	สืบค้า)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(Professor	Dr.	Prasart	Suebka)
Rector, Suranaree University of Technology

สมาชิกวุฒสิภา	สมาชิกสภานติิบญัญติัแห่งชาติ	
สถานประกอบการท้ังรัฐและเอกชน	 พ่ีน้อง
ประชาชน	 เพ่ือนร่วมงานท่ีหลอมเป็นใจ
เดียวกัน	 นักศึกษา	 ส่ือมวลชน	 ขอขอบคุณ 
ทุกท่านทั้งหมดที่กล่าวมา	 แม้ต่อจากนี้จะอยู่
ในฐานะน้องของท่าน	เพ่ือนของท่าน	พ่ีของท่าน	
ผมสัญญาว่าจะธ�ารงไว้ซึ่งมิตรภาพท่ีแสนดี
จากทุก	 ๆ	 ท่าน	 ขอได้รับความขอบคุณ 
จากคนชื่อ	ประสาท	สืบค้า

Council for its approval to establish various 
departments at the university during my 
time as a rector in order to drive the 
university in accordance with the policies 
and	guidelines	that	have	set,	been	“Support	
the society, be a university of innovation, 
provide excellent academics, connect to 
the international world, produce graduates 
to	be	entrepreneurs.”
	 In	 addition,	 thank	 you	 to	 the	
university’s academic administrators, the 
government or government agencies, 
senators, members of the National  
Legislative Assembly, public and private 
enterpr i ses ,  fel low c i t izens ,  my  
colleagues,	my	students	and	the	press.	
Thank	 you	 to	 everyone	 for	 all	 of	 the	
above.	Although	I	am	no	longer	the	rector,	
I	promise	to	maintain	a	good	friendship	
with	all	of	you	Thank	you,	everyone.
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ถ้อยแถลงของอธิการบดี 
Rector’s Message

(1 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน) | (1 Aug 2017- Present)

	 ในวาระท่ีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทร
เทพยวรางกูร	 ทรงมีพระบรมราชโองการ	 โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งให้ผม	ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	
ต้ังแต่วันท่ี	 1	 สิงหาคม	 2560	 เป็นต้นไปนั้น	 ผมรู ้สึกส�านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณล ้นเกล ้าล ้นกระหม่อมอย ่างหาท่ีสุดมิได	้ 
นับเป็นเกียรติและสิริมงคลอันสูงยิ่งต่อตนเองและวงศ์ตระกูล
	 โดยขอให ้ค�ามั่นว ่าจะอุทิศท้ังแรงกายและสติป ัญญา	 
เ พ่ื อปฏิ บั ติ หน ้ า ท่ี ใ นต� า แหน ่ ง อ ธิ ก า รบ ดี อย ่ า ง เ ต็ ม ก� า ลั ง	 
เต็มความสามารถ	เต็มตามศักยภาพสูงสุดเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลยัท่ีเป็น	 
“เลศิ”	(Excellent)	อยู่แล้ว	ให้เป็น	“มากกว่าเป็นเลิศ”	(More	than	
Excellent)	เป็นความท้าทายอย่างสูงสุด	บนแนวคิด	SUT	Re-profile	
2020	 เพื่อน�าพามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 เข้าสู่ยุคใหม่	 ยุคของ
ศตวรรษท่ี	 21	 อย่างสง่างาม	 อย่างเต็มภาคภูมิ	 ภายใต้วิสัยทัศน	์ 
“Excellent	 Academic	 Institution	 in	 STI	 and	 Society	 
Accountability”	 ให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็น	 “พลัง”	 ของชาติ		 
และเป็นสมบัติที่ล�้าค่ากับชนรุ่นหลังสืบไป

 H i s 	 M a j e s t y 	 K i n g 	 M a h a 	 V a j i r a l o n g k o r n	 
Bodindradebayavarangkun	 graciously	 appointed	me	 to	 be 
the rector of Suranaree University of Technology from August  
1,	 2017	 onward.	 I	 feel	 most	 grateful	 for	 His	 Majesty’s	 
boundless	and	gracious	kindness.	It	is	a	great	honor	for	me	and	
my	family.
	 I	 promise	 to	 devote	myself	 and	 to	 do	my	 best	 in	 
performing	the	duties	of	the	rector	and	develop	an	“Excellent”	
university	to	be	“More	than	Excellent	:	Exceptional”	following	
the	concepts	of	SUT	Re-profile	2020	and	lead	the	university	as	
we	are	entering	the	21st century full of grace under the vision of 
“Excellent	 Academic	 Inst itut ion	 in	 STI	 and	 Society	 
Accountability”.	This	university	will	be	a	“power”	for	the	nation	
and	a	precious	asset	for	the	next	generation.

	(รองศาสตรจารย์	ดร.วีระพงษ์	แพสุวรรณ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(Assoc.	Prof.	Dr.	Weerapong	Pairsuwan)
Rector, Suranaree University of Technology
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ปณิธาน
Pledge

Suranaree University of Technology was established 
as an public autonomous university, outside the 
civil service system, under the supervision of the 
Royal Thai Government, promoting administrative 
proficiency	and	efficiency	in	its	operations;	a	scholarly	
community consisting of the learned and the learners, 
as	well	as	all	kinds	of	knowledge	in	Arts,	Sciences	
and	Technology,	beneficial	to	both	individuals	and	
society.		This	university	firmly	pledges	to	maintain	
excellence	in	all	of	its	commitments;	to	advance	
the	 quality	 of	 life;	 to	 seek	 applications	 in	 the	 
collection	and	creation	of	knowledge,	moral	ethos	
and	wisdom,	for	the	eternal	growth	of	humankind.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น
มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการ	 อยู่ใน
ก�ากับของรัฐบาลแห ่งราชอาณาจักรไทย	 เป ็นเมือง
มหาวิทยาลัยท่ีมุง่เสริมสร้างความคล่องตัวและประสิทธิภาพ
ในการบริหาร	ส่งเสริมเสรีภาพทางวิชาการในการด�าเนนิงาน	
เป็นชุมชนทางวิชาการท่ีเป็นแหล่งรวมผู้รู้	 ผู้เรียนและสรรพ
วิทยาการด้านศิลปศาสตร์	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมี 
คุณประโยชน์ต่อบุคคลและสังคม	 มหาวิทยาลัยแห่งนี้มี
ปณธิานอันมัน่คงทีจ่ะด�ารงความเป็นเลิศในทุกภารกิจ	พัฒนา
คุณภาพชีวิต	 มุ่งผลสัมฤทธ์ิในการสะสมและสร้างสรรค์ภูมิรู้	
ภูมิธรรม	และภูมิปัญญาเพื่อพัฒนามนุษยชาติชั่วนิรันดร์
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้  
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเลิศ

และเป็นที่พึ่งของสังคม
Suranaree University of Technology is an 

excellent learning institution of science and 
technology and a reliable pillar of society

เป้าประสงค์หลัก | Goals ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
Strategies for Development

การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ	
The University’s education is recognized      
nationally	and	internationally.

1. 1.

2.
2.

3.

3.

4. 4.

5. 5.

การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
Quality education management of 
international standard

การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยสู่
การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ	
Strengthening research capabilities for
national and international recognition

การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับแปลง				
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและการบริการวิชาการ				
เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม	
Strengthening capabilities of adapting, 
transferring	and	developing	technology;								
academic	service	for	the	benefits	of	society

การส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น		
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
Promotion of local arts and cultures in 
the Northeast of Thailand

การบริหารจัดการที่ดี	มีประสิทธิภาพสูง	ภายใต ้
อัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย	
Highly	efficient	management	and	administration					
under	the	Identity	Protection	and	Corporate		
Governance of the university

มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
ระดับชาติและนานาชาติ	
The University is recognized as a research   
university,	nationally	and	internationally.

มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมในการเป็น
ที่พึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
The University is recognized by society with  
	reliance	on	science	and	technology.

ชุมชนและท้องถิ่นได้รับความรู้ด้านการทะนุบ�ารุงศิลปะ				
และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	
The	Community	and	locals	get	to	know	
the culture and the preservation of the arts

มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูง						
ภายใต้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	
The University’s high capacity to manage
the	identity	of	the	university.

วสิยัทัศน์Vision

(1 ตุลาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560)
(1 Oct 2016 - 31 Jul 2017)
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Excellence Academic Institution in STI 
and Society Accountability

สถานบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางด้าน STI
และความรับผิดชอบต่อสังคม

การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ	
Academic	Excellence

1.

การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์		 	
เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	
Social	&	Commercial	-	STI	Impact

3.	

การสร้างความผกูพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื	
North-Eastern	Culture	Engagement

4.	

การบริหารงานที่น�าสมัย	เป็นธรรม	และการสร้าง
ระบบนิเวศแห่งคุณภาพ	
Smart	Management,	Good	Governance	and	
Quality	Ecosystem

5.	

การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย	
Research University

2.	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันดับ	1	ของประเทศ	และอยู่ใน	200	อันดับแรกของเอเชีย	
และเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างแท้จริง

Suranaree	University	of	Technology	is	ranked	first	for	technology	universities	in	Thailand	and	in	the	top	200	
in	Asia.	It	is	a	university	that	truly	benefits	the	economy	and	society	of	our	country.

เป้าประสงค์หลกั | Goals

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
Strategies for Development

วิสัยทัศน์
Vision

(1 สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน) | (1 Aug 2017- Present)
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พันธกิจ 
Mission

ผลิตและพัฒนาก�าลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์	
และเทคโนโลยี	เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ 
ในการพัฒนาประเทศ	
To	train	high-level	scientific	and	technological					
personnel to meet the national needs for      
development;

1.	

ทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของ
ท้องถิ่น	โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะ	และวัฒนธรรมของ		
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
To nourish the arts and culture on the 
national and regional levels, especially the 
arts	and	culture	of	the	Northeast.
 

5.	
 

ปรับแปลง	ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม		
เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีเพื่อ
การพัฒนาได้มากขึ้น	
To adapt, transfer, and advance appropriate 
techno logy  to  i nc rease  Tha i l and’ s 
technological	self-reliance;

3.	

วิจัย	ค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์	จรรโลงความก้าวหน้าทาง	
วิชาการ	และการน�าผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้
ในการพัฒนาประเทศ	
To engage in research for the creation and  
enhancement	of	knowledge,	and	to	utilize		
the	results	for	national	development;

2.	

ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงาน 
ต่าง	ๆ	ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
To provide academic services to the people 
and	both	public	and	private	organizations;

4.	
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	 ตราประจ�ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ประกอบด้วย	
ภาพท้าวสุรนารี	ณ	ใจกลางเส้นโค้งงอน	หงายขนาบ	2	ข้างของภาพ	
ข้างละ	 4	 เส้น	 และมีภาพเชิงนามธรรมของพืชพรรณและเฟืองจักร
รองรับฐานของภาพท้าวสุรนารี
 ภาพท้าวสุรนารี ณ ใจกลาง ส่ือความหมายถงึ	ปรัชญาและ
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย	 เน้นความเคารพและศรัทธาต่อ 
ท้าวสุรนารีในฐานะวีรสตรีแห่งชาติ
 เส้นโค้งงอนหงายขนาบ 2 ข้างของภาพ ข้างละ 4 เส้น 
เกยและเชื่อมต่อกัน เสมือนหนึ่งกระเบื้องมุงหลังคาคร่อมภาพ  
สื่อความหมายถึง	 ความส�าเร็จทางเทคโนโลยี ท่ีต ่อเนื่องกัน	 
และความเจริญก้าวหน้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด
 ภาพเชิ งนามธรรมของพืชพรรณและเฟ ืองจักร 
สื่อความหมายถึง	การเกษตรและอุตสาหกรรม

 The center of the seal is Thao Suranaree, the 
highly revered national heroine from the Northeastern 
region of Thailand, with four laterally connecting and  
overlapping concave arcs forming a dome, with stylized 
leaves	and	machine	cogs	underneath	her.
 Thao Suranaree, the center of the Seal, conveys 
SUT’s philosophy and principal missions, stressing respect 
and	faith	in	Thao	Suranaree	as	a	National	Heroine.
 The four laterally connecting and overlapping 
concave arcs forming a dome over the statue, connotes 
continuous	technological	success	and	unceasing	progress.
 Stylized leaves and machine cogs underneath the 
statue	symbolize	agriculture	and	industry.

สัญลักษณ์
Symbols

ตราประจำามหาวิทยาลัย | University Seal
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สีแสดและสีทอง	สแีสด	เป็นสีประจ�าจังหวดันครราชสีมา	เป็นสขีองธง
ประจ�ากองเสือป่านครราชสมีาท่ีได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 และเป็นสีประจ�าวันพฤหัสบดีซึ่งถือว่าเป็น
วันครู	สีทอง	เป็นสีแห่งความรุ่งเรือง	รุ่งโรจน์และศรัทธา

ต้นปีบทอง	 มีดอกสีแสด	 ซึ่งเป็นสีประจ�ามหาวิทยาลัย	 เป็นต้นไม้ท่ีปลูกง่าย	 ทนทาน	 โตเร็ว	 มีทรงพุ่มกว้าง	 สื่อความหมายถึง	 ความเรียบง่าย	 
ความแข็งแกร่ง	ความรุดหน้า	และความร่มเย็น

SUT’s	tree	is	Radermachera	ignea	(Kurz)	Steenis	whose	common	Thai	name	is	“Peep Thong”	and	whose	flowers	are	
orange,	one	of	SUT’s	colors.	Requiring	little	care,	the	tree	grows	quickly	even	in	unfavorable	soil	or	climatic	conditions.	
With	its	large	canopy,	the	tree	symbolizes	simplicity,	endurance,	progress,	and	tranquility.

สีประจำามหาวิทยาลัย | SUT Colors The	SUT	colors	are	orange	and	gold.	Orange	is	the	emblematic	
color	of	the	Nakhon	Ratchasima	Province,	after	the	color	
of	its	Scout	Corps	bestowed	by	HM	King	Rama	VI.	The	color	
orange is also the color for Thursday, traditionally recognized 
in	Thai	education	as	Teacher’s	Day.	Gold	signifies	prosperity,	
glory,	and	faith.

ต้นไม้ประจำา
มหาวิทยาลัย

SUT Tree 
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ภูมิหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
SUT Background

จัดหาท่ีดิน	เตรียมโครงสร้างพ้ืนฐาน
และเตรียมจัดท�าผังแม่บท
Campus	Master	Plan	Preparation,	
Location Search, 
Infrastructure	Preparation

พิธีวางศิลาฤกษ์โดย	พลเอกชาติชาย	
ชุณหะ วัณ 	 นายก รั ฐมนต รี	 
เมื่อวันที่	23	มีนาคม	2533
Foundation Stone Laying 
Ceremony,	23	March	1990,	
by Genera l  Chat i cha i 
Choonhavan, the Prime 
Minister.

วันท่ี	 27	 กรกฎาคม	 2533	
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพล	 อดุลยเดชฯ	 ทรงลง
พระปรมาภิ ไธยในพระราช
บัญญัติจัดตั้ง
On	27	July	1990,	His	Majesty	
King	 Bhumibol	 Adulyadej	
g rac ious ly  s i gned the 
Suranaree University of 
Technology Founding Bill 
into	effect.

ก ่อสร ้ า งอาคารและระบบ
สาธารณูปโภคต่าง	ๆ	เพ่ือรองรับ
การเปิดด�าเนนิการและความเป็นเมอืง
มหาวิทยาลัยในลักษณะ	Living	
and Learning  
CenterBuilding and putting 
in public utilities systems 
t o  p r epa r e  SUT  a s  a 
Residential University by 
being a Living and Learning 
Center.

2531-2535
1988-1992
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รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
รุ่นแรกของมหาวิทยาลัย
Admission	 of	 first	 SUT	 
Undergraduate	Class.

มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพร่วม 
จั ด ง า น แ ส ด ง เ ก ษ ต ร แ ล ะ
อุตสาหกรรมโลก	2538	(WORD-
TECH’95	Thailand)	
S U T 	 c o - h o s t e d 	 t h e	 
“WORLDTECH’95	Thailand”	
Agricultural	 and	 Industrial	
Fairs in cooperation with the 
Royal Thai Government

รับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาใน
ระดับปริญญาโทและระดับ
ปริญญาเอก รุ ่นแรก	 และมี 
ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีรุ่นแรก
Admission	of	 first	Master’s	
Degree and Doctoral Degree 
students, First class of  
Bachelor’s Degree students 
graduated.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมา รี 	 เส ด็จ
พระราชด�าเนินแทนพระองค	์
พระราชทานปริญญาบัตรแก่
บัณฑิตระดับปริญญาตรีรุ่นแรก
His	Majesty	the	King	graciously	
assigned	Her	Royal	Highness	
Princess Sirindhorn to confer 
Academic Degrees on SUT’s 
first	graduating	class.

2536-2540 
1993-1997
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เป็น	“1	ใน	9	มหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ”
Suranaree University of 
Technology as one of the 
top	nine	“National	Research	
Universities”.

ก่อสร้างอาคารเรียนรวมหลงัท่ี	2	
Construction of the Second 
Common Classroom Building

เ ฉ ลิ ม ฉ ล อ ง ค ร บ 	 2 0 	 ป ี	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
20th Year Anniversary of 
Suranaree University of 
Technology

มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 
รุ ่นแรกเข ้ า รับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
The	 first	 class	 of	Master’s	
Degree and Doctoral Degree 
graduates in SUT’s Graduation 
Ceremony.

10	 ปี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
สุรนารี	
SUT ’ s 	 1 0 t h Found i n g  
Anniversary.

นิตยสาร	 ASIAWEEK	 จัดอันดับ
มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีท่ีดีท่ีสุดในเอเชีย
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารีได้ก้าวสู่อันดับท่ี	 35	 ใน
ภูมิภาคเอเชีย
ASIAWEEK	Magazine	ranked	
SUT 35th	in	“The	Best	Science	
and Technology Universities 
in	Asia”.

มหาวิทยาลัยรับเป็นหน่วยงาน
น�าร่องโครงการสนบัสนุนการจัด
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน	
SUT	 piloted	 the	 “Science	
Classrooms in University 
Affiliated	School	Project”.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เป็นอันดับ	 1	 ของประเทศใน
สาขาวิชาฟิสิกส์	 และเป็นอันดับ	
2	ของประเทศในสาขาวิชาเคมี
Suranaree University of 
Technology	“No.	1	Research	
University	 in	 Physics”	 and	
“No.	2	Research	University	
in	Chemistry”	in	Thailand.

ส�านักงานประเมินมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา	 (องค์การ
มหาชน)	 รับรองมหาวิทยาลัย	 
ให้อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยท่ีเน้น
การผลิตบัณฑิตและวิจัยในระดับ
ดีมาก	 เป็นอันดับ	 1	 ในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยของรัฐ
The	 Office	 for	 National	 
Education	 Standards	 and	
Quality Assessment (Public 
Organizat ion)	 cert ified	
Suranaree University of 
Technology	as	“No.1	Public	
Autonomous University with 
Excellent	Graduate	Production	
and	Research.”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เป็นอันดับ	 1	 ของประเทศใน
สาขาวิชาฟิสิกส์
Suranaree University of 
Technology	“No.	1	Research	
University	in	Physics.”

2541-2545 
1998-2002
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมี
ผลประเมินเป็นอันดับ	 1	 ของ
ประเทศในสาขาวิชาฟิสิกส์	มีผล
ประเมินในระดับดีเย่ียมในสาขา
วิชาเทคโนโลยีอาหาร	และระดับ
ดีมากในสาขาวิชาคณิตศาสตร	์
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก	และ
สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลติสตัว์
Suranaree University of  
Technology	“No.	1	in	Physics”,	
“Excellent	in	Food	Technology”,	
and	“Very	good	in	athematics,	
Ceramic	 Engineering,	 and	
Anima	Production	Technology”.

SCImago	Institutions	Rankings	
(SIR)	 World	 Report	 2010:	
Global	Ranking	จัดอันดับ	มทส.	
เป็น	1	ใน	14	มหาวิทยาลัยไทย
ท่ีมีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
สู ่ความเป ็น	 World	 Class	 
University.
SCImago	Institutions	Rankings	
(SIR)	 World	 Report	 2010:	
Global	 Ranking	 ranked	
Suranaree University of 
Technology	one	of	 the	14	
Tha i  un ivers i t ies  wi th  
international research publi-
cations	joining	the	league	of	
World	Class	Universities.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ให้อยู ่ในกลุ ่ม	 “ดีเลิศด้านการ
วิจัย”	และ	“ดีเยีย่มด้านการเรียน
การสอน”
Suranaree University of 
Technology in the University 
Group	 of	 “Outstanding	 in	
Research”	and	“Excellence	
in	Instruction”.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เป็นสถาบันแม่ข่ายอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง
Suranaree University of 
Technology	a	parent	network	
of lower northeastern  
Thailand.

2550-2554 
2007-2011

มหาวิทยาลัยได้รับคัดเลือกจาก
สหกิจศึกษาโลกให้เป็นส�านกังาน
สหกิจศึกษา	 ภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิก
The university was selected 
by	the	World	Association	for	
Cooperative	 Education	
(WACE)	 as	 its	 International	
Satellite	Office	of	Cooperative	
Education	 in	 Asia-Pacific	
Region.

ส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาติดตามประเมินผล
การได้งานท�าของบณัฑิตท่ีส�าเร็จ
การศึกษาท่ัวประเทศ	โดยบัณฑิต	
มทส.	 มีอัตราการได้งานท�าและ
รอศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
สูงที่สุดของประเทศ
The	Office	of	the	Commission	
on 	 H i ghe r 	 Educa t i on	 
conducted	 a	 follow-up	
study on the employment 
rates of graduates across the 
country and found SUT 
graduates had the highest 
rate of employment and 
further	study.
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มหา วิทยา ลัย เป ิ ดห ลัก สูตร 
สหกิจศึกษา	ระดับบัณฑิตศึกษา	
เป็นแห่งแรกของโลก
Suranaree University founded 
the	world’s	first	curriculum	
on cooperative education at 
the	graduate	level.

ก ่ อสร ้ า งอาคารป ฏิบั ติ การ 
พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร
Basic science and agricultural 
technology laboratory 
building	was	established.

ก ่ อสร ้ า งอาคารป ฏิบั ติ การ 
พ้ืนฐานด้านวิศวกรรมศาสตร ์
พ้ืนฐาน
Construction	of	Engineering	
F u n d a m e n t a l s  B a s i c  
Laboratory Building

มหา วิทยา ลัย เป ิ ดห ลัก สูตร
วิศวกรรมเคร่ืองมือ	 ส�านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์
SUT	initiates	Tool	Engineering	
P rog ram, 	 In s t i tu te 	 o f	 
Engineering.

2555-2559  
2012-2016
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	ทรงเป็นองค์
ประธานในพิ ธีวางศิลาฤกษ ์
อาคารปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษา
จากโบรอนจับยึดนิวตรอน
H.R.H.	Princess	Maha	Chakri	
Sirindhorn presided over the 
stone laying foundation 
ceremony of the Boron 
Neutron Capture Therapy 
Laboratory Building

เปิดหลักสูตรทันตแพทยศาสตร	์
ส�านักวิชาทันตแพทยศาสตร์
Launched the Dentistry 
Curriculum,	 Institute	 of	 
Dentistry

เ ป ิ ด ห ้ อ ง วิ จิ ต ร กิ ต ติ ก า ร	 
Grand	 Opening	 of	 the	 
Wichit	Kittikan	Room

เป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย	 คร้ังท่ี	 44	 
“สุรนารีเกมส์”
Activity	 for	being	 the	Host	
of the 44th University Sports 
of	 Thailand,	 “Suranaree	
Games”

โปรดเกล ้า โปรดกระหม ่อม 
แต ่ ง ต้ั ง 	 รองศาสตราจารย 	์ 
ดร.วีระพงษ์	 แพสุวรรณ	 ด�ารง
ต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
His	Majesty	 King	Maha	 Vajiralongkorn	
Bodindradebayavarangkun	 graciously	 
appointed	Assoc.	 Prof.	Dr.	Weerapong	
Pairsuwan to be the rector of Suranaree 
University of Technology

เปิดส�านกัวิชาสาธารณสุขศาสาตร์
Established	 the	 School	 of	 
Public	Health

2560
2017
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การบริหารและ
ทรัพยากรดำาเนินการ

Administration and 

Operational Resources



โครงสร้างการจัดการองค์กร
Organizational Structure

มหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ
The Public Autonomous University
ระบบรวมบริการประสานภารกิจ
Centralized Services and Coordinated Missions

งบประมาณ
Budget

บุคลากร 
Personnel

พนักงานดีเด่น
Personnel of the Year

อาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง และสาธารณูปโภค
Building Constructions and Utilities
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี
Equipment, Tools and Technology



โครงสรา้งการจัดการองค์กร 
Organizational Structure

-	คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
  Finance and Asset Committee
-	คณะกรรมการการบริหารงานบุคคล
  Personnel Administration Committee
-	คณะกรรมการติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมินผล
  Audit Committee
-	คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  Committee for Promoting University Activities
-	คณะกรรมการอุทธรณ์	ร้องทุกข์ประจ�ามหาวิทยาลัย
  University’s Appeals and Complaints Committee

ส่วนส่งเสริมวิชาการ	|	Division	of	Academic	Support
ส่วนสารบรรณและนิติการ	|	Division	of	Correspondence	
Document and Legal Affairs
ส่วนการเจ้าหน้าที่	|	Division	of	Personnel
ส่วนการเงินและบัญชี	|	Division	of	Finance	and	Accounting
ส่วนอาคารสถานที่	|	Division	of	Buildings	and	Grounds
ส่วนพัสดุ	|	Division	of	Procurement	and	Supplies
ส่วนแผนงาน	|	Division	of	Planning
ส่วนกิจการนักศึกษา	|	Division	of	Student	Affairs
ส่วนประชาสัมพันธ์	|	Division	of	Public	Relations
สถานกีฬาและสุขภาพ	|	Sport	and	Health
หน่วยประสานงาน	มทส.-กทม.	|	SUT	Co-ordinating	Office	(Bangkok)
สถานพัฒนาคณาจารย์	|	Faculty	Development	Academy
สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
SUT-MIS	Database	Unit
ส่วนบริหารสินทรัพย์	|	Division	of	Asset	Management
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน
Boron Neutron Capture Therapy Research Center
โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการส�าหรับนักศึกษา
Student	Entrepreneurship	Development	Academy	:	SEDA
สถานศึกษาและค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา
Academy for the Study of Science, Technology and Language Learning

 
10.	
11.	
12.	
13.	

14.	
15.	

16.	

17.	

1.	
2.	

3.	
4.
5.	
6.	
7.
8.
9.	

1.	วิทยาศาสตร์	|	Science
2.	เทคโนโลยีสังคม	|	Social	Technology
3.	เทคโนโลยีการเกษตร	|	Agricultural	Technology
4.	วิศวกรรมศาสตร์	|	Engineering
5.	แพทยศาสตร์	|	Medicine
6.	พยาบาลศาสตร์	|	Nursing
7.	ทันตแพทยศาสตร์	|	Dentistry
8.	สาธารณสุขศาสตร์	|	Public	Health

The University Council Office

สำานกังานสภามหาวทิยาลยั

สำานกังานอธกิารบดี สำานกัวชิา
Office of the Rector Academic Institutes



สภามหาวิทยาลัย
The University Council

บรรณสารและสื่อการศึกษา
Library Resource and 
Education	Media
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Scientific	and	Technological	
Equipment
บริการการศึกษา
Education	Service
คอมพิวเตอร์
Computer Service
กิจการนานาชาติ
International	Affairs
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
Education	Innovation	and	
Technology
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
Cooperative	Education	and	
Career Development

1.	

2.	

3.	

4.	

5.	

6.

7.	

หมายเหตุ :
หน่วยงานเทียบเท่าศูนย์
Unit which is comparable to a center
หน่วยงานเทียบเท่าสาขาวิชา		
Unit which is comparable to a bureau
หน่วยงานเทียบเท่าส่วนในส�านักงานอธิการบดี
Unit which is comparable to a  
division	in	the	Office	of	the	Rector

*
    
** 

***

เทคโนธานี	|	Technopolis	*
ฟาร์มมหาวิทยาลัย	|	SUT	Farm	**
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	**	
Suranaree University of Technology 
Hospital	**
สุรสัมมนาคาร	***	
Surasammanakhan	***

1.	
2.	
3.

4.	

วิจัยและพัฒนา	
Research and Development

1.	

The Academic Senate

สภาวิชาการ

ศูนย์ สถาบนั หน่วยวิสาหกจิ
Centers Institute Enterprise Units

อธิการบดี
Rector

หน่วยตรวจสอบภายใน
Internal Auditing Unit



	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็น	“มหาวิทยาลัยในก�ากับ
ของรัฐ” แห่งแรกของประเทศไทย	มีระบบบริหารงาน	ที่แตกต่างจาก
ระบบราชการ	ท่ีมุ่งจัดการเรียนการสอน	การวิจัย	และผลติบคุลากรขัน้สูง
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

	 Suranaree	 University	 of	 Technology	 is	 the	 first	
“public	 autonomous	 university”	 in	 Thailand	 whose	 
management	system	is	different	from	that	of	a	the	bureaucracy.	
It	aims	to	provide	teaching,	research	and	highly	qualified	
personnel in science and technology in response to national 
development.

มหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ 
The Public Autonomous University
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	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีระบบการบริหารแบบ	
“รวมบริการ ประสานภารกิจ”	เพื่อใช้ทรัพยากรทุกประเภทให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด	เช่น	บุคลากร	ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ	สื่อการสอน	
มีการถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชนร่วมด�าเนินการในบางกิจกรรม	

 Suranaree University of Technology provides a 
“Centralized	Services	and	Coordinated	Missions”	management	
system that utilizes all types of resources to maximize 
benefits	such	as	personnel,	classrooms,	and	instructional	
media.	Moreover,	 the	university	outsources	 some	work	
with	the	private	sector.

ระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ 
Centralized Services and Coordinated Missions
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งบประมาณ
Budget

งบประมาณรายรับ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 จำาแนกตามแหล่งเงิน
Revenue Budget from the Fiscal Years 2013-2017, Classified by Sources 	ล้านบาท/Million	Baht

ที่มา	:	ส่วนแผนงาน
หมายเหตุ	:		*		ปีงบประมาณ	2558	รวมรายรับจากโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ	ระยะ	3	เดือนแรกวงเงิน	92.72	ล้านบาท
	 **		ปีงบประมาณ	2559	รวมรายรับจากโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ	วงเงิน	35.98	ล้านบาท
Source	:	Division	of	Planning
Note	:		*		Fiscal	year	2015	included	the	revenue	from	economic	stimulus	package	of	the	first	3	months,	the	budget	was	92.72	million	baht.
											**		Fiscal	year	2016	included	the	revenue	from	economic	stimulus	package	of	small	enterprise.

งบประมาณแผ่นดิน
Government Budget

2556/2013 2557/2014 2558/2015 2559/2016 2560/2017

รายรับจากแหล่งทุนภายนอก
External	Sources

เงินรายรับประจ�าปี
Annual Revenue

เงินสะสม	มทส.	ที่น�ามาสมทบ
SUT	Increment
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	ล้านบาท/Million	Bahtงบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2560 จำาแนกตามแหล่งเงิน
Expenditure Budget from the Fiscal Years 2013 - 2017, Classified by Type of Expenses

ที่มา	:	ส่วนแผนงาน
หมายเหตุ	:		*		ปีงบประมาณ	2558	รวมรายจ่ายครุภัณฑ์โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ	ระยะ	3	เดือนแรกวงเงิน	92.72	ล้านบาท
	 **		ปีงบประมาณ	2559	รวมรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ	วงเงิน	35.98	ล้านบาท
Source	:	Division	of	Planning
Note	:		*		Fiscal	year	2015	the	expenditure	of	durable	article	from	economic	stimulus	of	the	first	3	months,	the	budget	was	92.72	million	baht.										
										**		Fiscal	year	2016	included	the	expenditure	of	land	and	properties	of	economic	stimulus	package	of	small	enterprise.

งบด�าเนินการ
Operating	Costs

2556/2013 2557/2014 2558/2015 2559/2016 2560/2017

งบรายจ่ายอื่น
Other	Expenditures

งบลงทุน
Investment	Costs
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จำานวนบุคลากร จำาแนกตามสายงานและวุฒิการศึกษา
Personnel by Line of Work and Degrees Held

ที่มา	:	ส่วนการเจ้าหน้าที่	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Source	:	Division	of	Personnel,	SUT
หมายเหตุ	:	รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ	ฝึกอบรม	ดูงาน	หรือลาปฏิบัติงานวิจัย	23	คน	(อาจารย์	21	คน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	2	คน)	ณ	วันที่	30	กันยายน	ของทุกปี
Note	:	Includes	23	faculty	members	(21	lectures	and	2	assistant	professors)	on	study	leave,	training,	observation	and	research,	recorded	on	30	September	of	each	fiscal	year

ปีงบประมาณ	พ.ศ.
Fiscal Years

2556/2013
ปริญญาเอก
Doctoral

ปริญญาเอก
Doctoral

ปริญญาเอก
Doctoral

ต�่ากว่าปริญญาตรี
Below Bachelor’s

ปริญญาตรี
Bachelor’s 

ปริญญาโท
Master’s	

ปริญญาโท
Master’s	

2557/2014

2558/2015

2559/2016

2560/2017

ที่มา	:	ส่วนการเจ้าหน้าที่	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Source	:	Division	of	Personnel,	SUT
หมายเหตุ	:	รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ	ฝึกอบรม	ดูงาน	หรือลาปฏิบัติงานวิจัย	23	คน	(อาจารย์	21	คน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	2	คน)	ณ	วันที่	30	กันยายน	ของทุกปี
Note	:	Includes	23	faculty	members	(21	lectures	and	2	assistant	professors)	on	study	leave,	training,	observation	and	research,	recorded	on	30	September	of	each	fiscal	year

บุคลากร
Personnel

จำานวนบุคลากรสายวิชาการจำาแนกตามสัญชาติ 
Academic Personnel Classified by Nationalities
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บริหารวิชาการ
Administration

วิชาการ
Academic

ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
Professional and General Administration

หน่วยนับ : คน
Units : Persons

หน่วยนับ : คน
Units : Persons

2556/2013

2557/2014

2558/2015

2559/2016

2560/2017

ปีงบประมาณ	พ.ศ.
Fiscal Years

ไทย
Thai

ต่างประเทศ
Non-Thai
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จำานวนบุคลากรโรงเรียนสุรวิวัฒน์ จำาแนกตามสายงานและวุฒิการศึกษา
The number of teacher at Surawiwat School categorized by type of work and degree.

ที่มา	:	ส่วนการเจ้าหน้าที่	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Source	:	Division	of	Personnel,	SUT
หมายเหตุ	:	รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ	ฝึกอบรม	ดูงาน	หรือลาปฏิบัติงานวิจัย	23	คน	(อาจารย์	21	คน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	2	คน)	ณ	วันที่	30	กันยายน	ของทุกปี
Note	:	Includes	23	faculty	members	(21	lectures	and	2	assistant	professors)	on	study	leave,	training,	observation	and	research,	recorded	on	30	September	of	each	fiscal	year

ที่มา	:	ส่วนการเจ้าหน้าที่	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Source	:	Division	of	Personnel,	SUT
หมายเหตุ	:	รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ	ฝึกอบรม	ดูงาน	หรือลาปฏิบัติงานวิจัย	23	คน	(อาจารย์	21	คน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	2	คน)	ณ	วันที่	30	กันยายน	ของทุกปี
Note	:	Includes	23	faculty	members	(21	lectures	and	2	assistant	professors)	on	study	leave,	training,	observation	and	research,	recorded	on	30	September	of	each	fiscal	year

จำานวนบุคลากรสายวิชาการจำาแนกตามตำาแหน่งทางวิชาการ
Academic Personnel Classified by Academic Ranks
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หน่วยนับ : คน
Units : Persons

หน่วยนับ : คน
Units : Persons

2556/2013

2557/2014

2558/2015

2559/2016

2560/2017

ปีงบประมาณ	พ.ศ.
Fiscal Years

อาจารย์	
Instructors

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
Assistant Professors

รองศาสตราจารย์	
Associate Professors

ศาสตราจารย์
Professors

2559/2016

2560/2017

ปีงบประมาณ	พ.ศ.
Fiscal Years

ปริญญาเอก
Doctoral

ต�่ากว่าปริญญาตรี
Below Bachelor’s

ปริญญาตรี
Bachelor’s 

ปริญญาตรี
Bachelor’s 

ปริญญาโท
Master’s	

วิชาการ
Academic

ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
Professional and General Administration



พนักงานดีเด่น
Personnel of the Year

สายปฏิบัติการวิชาชีพ
และบริหารทั่วไป

General Administration 
and Professtional

สายวิชาการ
Academic

ด้านการสอน	 :	 กลุ่มผู้มีประสบการณ์การสอนใน
สถาบันอุดมศึกษา	ตั้งแต่	3-10	ปี
Teaching	 Award	 :	 Teaching	 experience	 
at an educational institution between  
3	to	10	years

กลุ่มต�าแหน่งบริหารทั่วไป
และธุรการ	(ระดับปฏิบัติการ)
General Administration and 
General	Affairs	(Staff	Level)

ด้านการวิจัย
Research Award

กลุ่มต�าแหน่งงานเชิงวิชาชีพ	
(ระดับช่วยปฏิบัติการ)
Professional	Staff	(Assistant	Staff	Level)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง สุตะพันธ์
Asst. Prof. Dr. Boonsong Sutapun

นางกีรติกร เรืองศรี
Mrs. Kiratikorn Ruangsri
นางบุษบา ชัยมงคล
Mrs. Busaba Chaimongkol

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา
Asst. Prof. Dr. Worawat Meevasana

นายนิธิกร หลุ่มใส
Mr. Nithicorn Lumsai
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมอบรางวัลพนักงานดีเด่นเพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย	
เพื่อให้เป็นแบบอย่างของการปฏิบัติงานและการประพฤติปฏิบัติตนในฐานะบุคลากรของมหาวิทยาลัย	ดังนี้

SUT presented awards to outstanding staff to boost their morale and encourage them to be 
a	role	model	for	other	staff	members	as	follows:

ด้านการบริการวิชาการ
Academic Service Award

กลุ่มต�าแหน่งงานเชิงวิชาชีพ	(ระดับปฏิบัติการ)
Professional	Staff	(Staff	Level)

ด้านการวิจัยส�าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
Research for a young Award

กลุ่มผู้มีผลงานท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
งานและหรือช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด�าเนิน
งานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
(ระดับปฏิบัติการ)
Personnel who contributed outstandingly 
to	 their	 responsibilities	 and/or	 helped	 
decrease unit and university operational 
costs	(Staff	Level)

ด้านผลงานสิ่งประดิษฐ์
Inventions	Award

กลุ่มผู้มผีลงานท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันา
งานและหรอืช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิ
งานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
(ระดับช่วยปฏิบัติการ)
Personnel who contributed outstandingly 
to	 their	 responsibilities	 and/or	 helped	
decrease unit and university operational 
costs	(Assistant	Staff	Level)
 

ด้านการสอน	:	กลุ่มผู้มีประสบการณ์การสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาเกิน	10	ปีขึ้นไป
Teaching	Award	:	Teaching	experience	at	
an	educational	institution	over	10	years

กลุ่มต�าแหน่งบริหารทั่วไปและธุรการ	
(ระดับช่วยปฏิบัติการ)
General Administration and General Affairs 
(Assistant	Staff	Level)

อาจารย์ ดร.พรรษา ลิบลับ
Dr. Pansa Liplap

นางสกาวพรรณ อภิสราพงศ์สกาว
Mrs. Sakawpan Apisarapongsakaw

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์
Asst. Prof. Dr. Theeranun Siritanon

นายประพันธ์ คัทวี
Mr. Prapun Kuttawee

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง สุตะพันธ์
Asst. Prof. Dr. Boonsong Sutapun

นายยศพงศ์ ไชยฤกษ์
Mr. Yosapong Chailake

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.ประโยชน์ ค�าสวัสดิ์
Asst. Prof. Capt. Dr. Prayoth Kumsawat

นางสาวพัชรี ดงกระโทก
Ms. Phatcharee Dongkrathok
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รางวัลระดับชาติและนานาชาติ
Distinguished Personnel: 

International and National Awards

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2560	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและ
บุคลากรได้รับรางวัลและการจัดอันดับในระดับชาติและนานาชาติอันเป็นท่ี
ประจักษ์มีจ�านวนดังนี้
	 Fiscal	year	2017	Suranaree	University	of	Technology	and	
its personnel, who have been granted international and national 
recognition for doing valuable research and producing distinct 
research	outputs,	are	as	Follows:
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ด้านการจัดอันดับ
Ranking

ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร
Personnel Performance

รางวัล
Awards

รางวัล
Awards

รางวัล
Awards

รางวัล
Awards

ด้านการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย
University Operations

ด้านการวิจัย
Research
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อาคารสถานที่ 
สิ่งก่อสร้างและ
สาธารณูปโภค 

Buildings, Constructions and Utilities
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อุปกรณ์ เครื่องมือ 
และเทคโนโลยี
Equipment, Tools, 

and Technology
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ผลการดำาเนินงาน
ตามภารกิจ

Mission Operations and

 Implementation Outcomes



การจัดการศึกษา
Educational Management

การวิจัย
Research

การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
Technological Adaptation, Transfer and Development

การบริการวิชาการแก่สังคม
Academic Service to Society

การทะนุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
Nurturing Arts and Cultures



รอบที่ 1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Portfolio
Round	1	Portfolio

รอบที่ 2
โควตาพื้นที่
Round 2 Quota

รอบที่ 3
รับตรงทั่วประเทศ
Round 3 General Direct Admission

รอบที่ 4
Admission
Round 4 Admission

สมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา
Apply for scholarships

รับโอนจากสถาบันอื่น
Transfer from other Universities

กลับเข้าศึกษาใหม่
(Re-Entry)

การรับนักศึกษา

การจัดการศึกษา
Educational Management

การศึกษาระบบไตรภาค
Trimester System

Student Acceptance

ภาคการศึกษาที่	1	|	Trimester	1 กรกฎาคม	-	พฤศจิกายน	|	July	-	November

ภาคการศึกษาที่	2	|	Trimester	2 พฤศจิกายน	-	มีนาคม	|	November	-	March

ภาคการศึกษาที่	3	|	Trimester	3 มีนาคม	-	กรกฎาคม	|	March	-	July

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม	|	For	more	information
ศูนย์บริการการศึกษา	|	Center	for	Education	Service
โทรศัพท์	|	Phone	:	0-4422-3014
โทรสาร	|	Fax	:	0-4422-3025
http://sutgateway.sut.ac.th/
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Portfolio
Round	1	Portfolio

โควตาพื้นที่
Round 2 Quota

รับตรงทั่วประเทศ
Round 3 General Direct Admission

Admission
Round 4 Admission

สมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา
Apply for scholarships

รับโอนจากสถาบันอื่น
ransfer from other Universities

กลับเข้าศึกษาใหม่
(Re-Entry)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม	|	For	more	information
ศูนย์บริการการศึกษา	|	Center	for	Education	Service
โทรศัพท์	|	Phone	:	0-4422-3014
โทรสาร	|	Fax	:	0-4422-3025
http://sutgateway.sut.ac.th/

สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
Cooperative Education 

and Career Development

Cooperative	Education	and	Career	Development	combines	
classroom	 study	with	 actual	 full-time	work	 experience	 at	
companies as if the students were their employees throughout 
the	 course	 of	 16	weeks.	 The	main	 emphasis	 is	 placed	on	
learning	by	doing	or	a	special	project	that	is	beneficial	to	the	
company,	 for	 instance,	 efficiency	 improvement	 or	 process	
problem-solving.	This	activity	instills	the	students’	work	and	
social	skills	as	well	as	prepares	them	for	their	target	professions,	
while	 equipping	 them	with	 knowledge	 and	 skills	 that	will	
attract	more	Interest	from	the	labour	market.	In	this	regard,	
Suranaree University of Technology has maintained its position 
as the role model and leader in Thailand’s cooperative  
education.	 Moreover,	 it	 prepares	 students	 for	 exchange	
amongst	ASEAN	countries	so	as	to	open	their	opportunities	
to	learn	and	obtain	work	in	diverse	cultures	and	environments,	
broadening	their	vision	of	the	world.

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีบรูณาการการเรียนการสอนระดับปรญิญาตรี
ในสถานศึกษา	 กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเสมือนเป็น
พนักงาน	อย่างน้อย	16	สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง	โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้
ประสบการณ์จากการท�างานจริงเป็นหลักหรือโครงงานพิเศษท่ีมี
ประโยชน์กับสถานประกอบการ	เช่น	การปรับปรุง	การเพ่ิมประสิทธิภาพ	
หรือการแก้ปัญหากระบวนการท�างานซึ่งช่วยเสริมสร้างให้นักศึกษา 
มีทักษะการท�างาน	 ทักษะด้านสังคม	 มีความพร้อมด้านงานอาชีพ	 และ 
มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น	
รวมถึงได้เตรียมการรองรับการเคล่ือนย้ายนักศึกษาระหว่างประเทศ
อาเซียน	เพ่ือให้นกัศึกษาได้มโีอกาสเรียนรู้	และได้รับประสบการณ์ในการ
ท�างานในสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง	 มีโลกทัศน์ท่ีกว้างขึ้น	
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังคงธ�ารงไว้ซึ่งการเป็นต้นแบบและ
ผู้น�าด้านสหกิจศึกษาของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
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การธำารงไว้ซึ่งการเป็นต้นแบบและผู้นำาด้านสหกิจศึกษาของไทย
Maintaining the Role Model and Leadership in 

Thailand’s Cooperative Education

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	เปิดสอนหลักสูตรสหกิจศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นที่แรกของโลก	ในปีการศึกษา	2556

Suranaree	University	of	Technology	opened	the	world’s	first	
graduate	cooperative	education	curriculum	in	the	academic	year	2013

สถาบันแม่ข่ายเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
The	host	for	Lower	Northeast	Network	for	Cooperative	Education	Development

รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่นระดับชาติ	ประจ�าปี	2558
The	2015	Nationally	Distinguished	Cooperative	Education	Student	Award

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	“Planning	Institute	for	High	Impact	Cooperative	and	Work-Integrated	Education”	ร่วมกับสมาคม
สกิจศึกษาโลก	(WACE)	สมาคมสหกิจศึกษาไทย	(TACE)	และ	World	Association	for	Cooperative	Education	International	Satellite		
Office	at	Suranaree	University	of	Technology	(WACE-ISO	at	SUT)
The	conference	“Planning	Institute	for	High	Impact	Cooperative	and	Work-Integrated	Education”	with	World	Conference		
on	Cooperative	and	Work	Integrated	Education	(WACE)	Thai	association	for	Cooperative	Education	and	World	Association	
for	Cooperative	Education	International	Satellite	Office	at	Suranaree	University	of	Technology	(WACE-ISO	at	SUT).
ร่วมเป็นเจ้าภาพกับสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชน	จ�านวน	10	หน่วยงาน		ในการจัดประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลกครั้งที่	20	
(20th	WACE	WorldConference)	ระหว่างวันที่	5	-	8	มิถุนายน	2560	ณ	จังหวัดเชียงใหม่
Hosted	with	10	other	educational	institutions	and	private	organizations	to	arrange	the	20th	WACE	World	Conference	
on	5-8	June	2017	in	Chiang	Mai.
นายอิทธิพจน์	รอตเกษม	ศิษย์เก่า	มทส.	สาขาเทคโนโลยีการจัดการ		ส�านักวิชาเทคโนโลยีสังคม		ปัจจุบันท�างานต�าแหน่ง		Product	Manager	
Marketingณ	บริษัท	อิชิตัน	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้รับการคัดเลือกเพื่อประกาศเกียรติคุณในท�าเนียบหอประวัติวารสารสมาคม
สหกิจศึกษาโลก	(WACE-Hall	of	Fame)	ปี	2017-2018
Mr.	Itthipote	Rotkasem,	an	alumni	from	the	School	of	Management	Technology,	Institute	of	Social	Technology,	
Suranaree	University	of	Technology	is	currently	working	as	a	Product	Marketing	Manager	at	Ichitan	Group	Public	
Company	Limited	and	has	been	elected	into	the	2017-2018	WACE	Hall	of	Fame.

-	

-	

-

   

ระดับภูมิภาค / Local

ระดับภูมิภาค / Local

ระดับภูมิภาค / Local
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ที่มา	:	ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	ณ	วันที่	17	เมษายน	2561
Sources	:	Center	for	Cooperative	Education	and	Career	Development,	17	April	2018

จ�านวนต�าแหน่งงานที่เสนอจากสถานประกอบการ
(No.	of	Job	Offerings	by	the	Workplaces)

จ�านวนสถานประกอบการที่เสนองานมา
(No.	of	Proposing	Workplaces)

จ�านวนนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
(No.	of	Job	Offerings	by	the	Workplaces)

จ�านวนสถานประกอบที่นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ปฏิบัติงาน
(No.	of	No.	of	Workplaces	that	cooperative	student	worked)

จำานวนตำาแหน่งงานและสถานประกอบการที่เสนอให้นักศึกษาสหกิจศึกษา 
มทส. เข้าปฏิบัติงานปีการศึกษา 2556–2560

Number of positions and workplaces offered to SUT cooperative 
education students during the academic years 2009–2015
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อัตราการได้งานทำาของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2554-2558
The employment rate of the graduates during the academic years 2008 to 2012

ที่มา	:	ส่วนแผนงาน
Source	:	Division	of	Planning

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มทส. ปีการศึกษา 2554-2558
Satisfactions of the SUT Graduates’ End Users, Academic Year 2010-2014
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บัณฑิตทั้งหมด
Total Graduates

ทักษะ	
Skills

บัณฑิตที่ได้งานท�าภายใน	1	ปี
Graduates	employed	within	1	year

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	
National	Higher	Degree	Qualification
Frame	of	Reference	(TQF)

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท�าเทียบกับ
บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม
Percentage of the employed graduates 
against those answering the surveys

บัณฑิตที่ตอบแบบส�ารวจ
Graduates answering the surveys

อัตลักษณ์	มทส.	(บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีผู้มีภูมิรู้	ภูมิธรรม	ภูมิปัญญา)
SUT	Identity	(Science	and	Technology	
Graduates	with	Knowledge,	Virtual	and	Wisdom)
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	
National	Higher	Degree	Qualification
Frame	of	Reference	(TQF)

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท�าเทียบกับ
บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม
Percentage of the employed graduates 
against those answering the surveys

Residential 
University

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารีมีแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็น	Residential	University	โดยการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ภายในบริเวณหอพักนักศึกษา	และพื้นที่อื่น	ๆ	
ท่ี ส ามารถบ ริการนั ก ศึกษา ได ้ อย ่ า ง เหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ	

Suranaree University of Technology has developed 
the campus as a Residential University by developing  
learning centers within the student dormitory area 
and	other	areas	that	serve	students	efficiently	and	
effectively.



วิทยาศาสตร์การกีฬา	|	Sports	Science
คณิตศาสตร์	(หลักสูตรก้าวหน้า)	|	Mathematics(Honors	Program)
ฟิสิกส์	(หลักสูตรก้าวหน้า)	|	Physics(Honors	Program)
เคมี	(หลักสูตรก้าวหน้า)	|	Chemistry(Honors	Program)
ชีววิทยา	(หลักสูตรก้าวหน้า)	|	Biology(Honors	Program)

วิทยาการสารสนเทศ	|	Information	Science
การจัดการ	|	Management

เทคโนโลยีการผลิตพืช	|	Crop	Production	Technology
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์	|	Animal	Production	Technology
เทคโนโลยีอาหาร	|	Food	Technology
การบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้าน
อาหารนานาชาติ	|	Integrated	Agricultural	Technology	and	Food	
Safety	Management	(International	Program)

แพทยศาสตร์	|	Medicine

พยาบาลศาสตร์	|	Nursing

ทันตแพทยศาสตร์	|	Dental	Surgery

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational	Health	and	Safety

อนามัยสิ่งแวดล้อม
Environmental	Health

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี 
ปีการศึกษา 2560 จำาแนกตามสำานักวิชา
Undergraduate Programs offered in 
the Academic Year 2017 by Institutes

หลักสูตร
Curricular Programs

วิทยาศาสตร์
Science

เทคโนโลยีสังคม
Social Technology

เทคโนโลยีการเกษตร
Agricultural Technology

แพทยศาสตร์
Medicine

พยาบาลศาสตร์
Nursing

ทันตแพทยศาสตร์
Dental Surgery

สาธารณสุขศาสตร์
Public Health
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วิศวกรรมศาสตร์ 
Engineering

วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical	Engineering
วิศวกรรมไฟฟ้า
lectrical	Engineering
วิศวกรรมโทรคมนาคม
Telecommunication	Engineering
วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
Transportation	Engineering	and	Logistics
วิศวกรรมเคมี
Chemical	Engineering
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Environmental	Engineering
วิศวกรรมโยธา
Civil	Engineering
วิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial	Engineering
วิศวกรรมโลหการ
Metallurgical	Engineering
วิศวกรรมพอลิเมอร์
	Polymer	Engineering
วิศวกรรมเซรามิก
Ceramic	Engineering
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Electronic	Engineering
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer	Engineering
วิศวกรรมยานยนต์
Automotive	Engineering
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Mechatronics	Engineering
วิศวกรรมอากาศยาน
Aeronautical	Engineering
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
Agricultural	and	Food	Engineering
วิศวกรรมธรณี
Geological	Engineering
เทคโนโลยีธรณี
Geotechnology
วิศวกรรมการผลิต
Production	Engineering
วิศวกรรมเครื่องมือ
Tool	Engineering
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มลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
Environmental	Pollution	and	Safety

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational	Health	and	Safety

อนามัยสิ่งแวดล้อม	|		Enrironnental	Health

การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
Construction	and	Infrastructure	Management
วิศวกรรมการจัดการพลังงาน	|	Energy	Management	Engineering
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์	|	Mechatronics	Engineering
วิศวกรรมวัสดุ	|	Materials	Engineering
วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ
Mechanical	and	Process	System	Engineering
วิศวกรรมอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
Industrial	Systems	and	Environmental	Engineering
วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
Telecommunication	and	Computer	Engineering
วิศวกรรมไฟฟ้า	|	Electrical	Engineering
วิศวกรรมโยธา	ขนส่ง	และทรัพยากรธรณี
Civil	Transportation	and	Geo-resources	Engineering

คณิตศาสตร์ประยุกต์	|	Applied	Mathematics
ฟิสิกส์	|	Physics

ฟิสิกส์ประยุกต์	|	Applied	Physics
เคมี	|	Chemistry

ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม	|	Environmental	Biology
ชีวเคมี	|	Biochemistry

เทคโนโลยีเลเซอร์	|	Laser	Technology
จุลชีววิทยา	|	Microbiology

ภูมิสารสนเทศ	|	Geoinformatics
ชีวเวชศาสตร์	|	Biomedical

ภาษาอังกฤษศึกษา	|	English
การจัดการ	|	Management

วิทยาการสารสนเทศ	|	Information	Science
สหกิจศึกษา	|	Cooperative	Education

การประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและการออกแบบธุรกิจ
Innopreneurship	and	Business	Design

พืชศาสตร์	|	Crop	Science
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์	|	Animal	Production	Technology

เทคโนโลยีชีวภาพ	|	Biotechnology
เทคโนโลยีอาหาร	|	Food	Technology

วิศวกรรมศาสตร์ 
Engineering

วิทยาศาสตร์
Science

เทคโนโลยีสังคม
Social Technology

เทคโนโลยีการเกษตร
Agricultural Technology

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท 
ปีการศึกษา 2560 จำาแนกตามสำานักวิชา
Graduate Programs offered in the 
Academic Year 2017 by Institutes

สาธารณสุขศาสตร์
Public Health
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หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาเอก
ปีการศึกษา 2560 จำาแนกตามสำานักวิชา
Graduate Programs offered in 
the Academic Year 2017 by Institutes

คณิตศาสตร์ประยุกต์	|	Applied	Mathematics
ฟิสิกส์	|	Physics

ฟิสิกส์ประยุกต์	|	Applied	Physics
เคมี	|	Chemistry

ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม	|	Environmental	Biology
ชีวเคมี	|	Biochemistry

เทคโนโลยีเลเซอร์	|	Laser	Technology
จุลชีววิทยา	|	Microbiology

ภูมิสารสนเทศ	|	Geoinformatics
ชีวเวชศาสตร์	|	Biomedical

ภาษาอังกฤษศึกษา	|	English
วิทยาการสารสนเทศ	|	Information	Science

สหกิจศึกษา	|	Cooperative	Education
การจัดการ	|	Management

พืชศาสตร์	|	Crop	Science
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์	|	Animal	Production	Technology

เทคโนโลยีชีวภาพ	|	Biotechnology
เทคโนโลยีอาหาร	|	Food	Technology

การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
Construction	and	Infrastructure	Management
วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
Energy	Management	Engineering
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์	
Mechatronics	Engineering
วิศวกรรมวัสดุ	|	Materials	Engineering
วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ
Mechanical	and	Process	System	Engineering
วิศวกรรมอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
Industrial	Systems	and	Environmental	Engineering
วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
Telecommunication	and	Computer	Engineering
วิศวกรรมไฟฟ้า	|	Electrical	Engineering
วิศวกรรมโยธา	ขนส่ง	และทรัพยากรธรณี	
Civil	Transportation	and	Geo-resources	Engineering

วิทยาศาสตร์
Science

เทคโนโลยีสังคม
Social Technology

เทคโนโลยีการเกษตร
Agricultural Technology

วิศวกรรมศาสตร์ 
Engineering
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จำานวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556-2560 
จำาแนกตามระดับการศึกษา

หน่วยนับ	:	คน	/	Unit	:	Person

First Year Students in Academic Years 2013-2017, Classified by Degree Program
Graduate Programs offered in the Academic Year 2017 by Institutes

ท่ีมา	:	ศูนย์บริการการศึกษา	ข้อมลูภาคการศึกษาท่ี	3	ณ	วันท่ี	10	เมษายน	2561
Source	:	Center	for	Educational	Services,	Trimester	3,	10	April	2018

นักศึกษา
Students

ปริญญาตรี
Bachelor’s

ปริญญาโท
Master’s

ปริญญาเอก
Doctoral
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จำานวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 
จำาแนกตามสำานักวิชา และระดับการศึกษา

First Year Students in Academic Years 2017, 
Classified by Institutes and Degree Program

หน่วยนับ	:	คน	/	Unit	:	Person

วิทยาศาสตร์
Science

แพทยศาสตร์
Medicine

เทคโนโลยีสังคม
Social Technology

ปริญญาตรี | Bachelor’s ปริญญาโท | Master’s ปริญญาเอก | Doctoral

สาธารณสุขศาสตร์
Public	Health

เทคโนโลยีการเกษตร
Agricultural Technology

พยาบาลศาสตร์
Nursing

วิศวกรรมศาสตร์
Engineering

ทันตแพทย์
Dental

ที่มา	:	ศูนย์บริการการศึกษา	ข้อมูลภาคการศึกษาที่	3	ณ	วันที่	10	เมษายน	2561
Source	:	Center	for	Educational	Services,	Trimester	3,	10	April	2018
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จำานวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
 ปีการศึกษา 2556-2560 จำาแนกตามประเภทการรับเข้า
First Year Undergraduate Students in 2013-2017,

Classified by Types of Admission.

ที่มา	:	ศูนย์บริการการศึกษา	ข้อมูลภาคการศึกษาที่	3	ณ	วันที่	10	เมษายน	2561
Source	:	Center	for	Educational	Services,	Trimester	3,	10	April	2018

โควตา
Quota

อื่นๆ	(สอบคัดเลือก	Admissions	
รับตรงโดย	มทส.	และรับกลับเข้าศึกษาใหม่)	
Others	(Examination,	Admissions	and	Re-entry)

หน่วยนับ	:	คน	/	Unit	:	Person
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จำานวนนักศึกษาในระบบ ปีการศึกษา 2560 
จำาแนกตามสำานักวิชาและระดับการศึกษา

Enrolled Students in Academic Years 2013-2017, 
Classified by Institutes and Degree Programs

ที่มา	:	ศูนย์บริการการศึกษา	ข้อมูลภาคการศึกษาที่	3	ณ	วันที่10	เมษายน	2561
Source	:	Center	for	Educational	Services,	Trimester	3,	10	April	2018

วิทยาศาสตร์
Science

แพทยศาสตร์
Medicine

เทคโนโลยีสังคม
Social Technology

สาธารณสุขศาสตร์
Public	Health

เทคโนโลยีการเกษตร
Agricultural Technology

พยาบาลศาสตร์
Nursing

วิศวกรรมศาสตร์
Engineering

ทันตแพทย์
Dental

ปริญญาตรี | Bachelor’s ปริญญาโท | Master’s ปริญญาเอก | Doctoral

หน่วยนับ	:	คน	/	Unit	:	Person
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ผู้สำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
จำาแนกตามสำานักวิชาและระดับการศึกษา

Graduates in Academic Years 2016, Classified 
by Institutes and Degree Programs.

หน่วยนับ	:	คน	/	Unit	:	Person

ที่มา	:	ศูนย์บริการการศึกษา	ข้อมูลภาคการศึกษาที่	3	ณ	วันที่	10	เมษายน	2561
Source	:	Center	for	Educational	Services,	Trimester	3,	10	April	2018

วิทยาศาสตร์
Science

แพทยศาสตร์
Medicine

เทคโนโลยีสังคม
Social Technology

สาธารณสุขศาสตร์
Public	Health

เทคโนโลยีการเกษตร
Agricultural Technology

พยาบาลศาสตร์
Nursing

วิศวกรรมศาสตร์
Engineering

ทันตแพทย์
Dental

ปริญญาตรี | Bachelor’s ปริญญาโท | Master’s ปริญญาเอก | Doctoral
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จำานวนบณัฑติเกยีรตนิิยม รุ่นปีการศกึษา 2555-2559
Honors Graduates in Academic Years 2012-2016

ที่มา	:	ศูนย์บริการการศึกษา	ข้อมูลภาคการศึกษาที่	3	ณ	วันที่	10	เมษายน	2561
Source	:	Center	for	Educational	Services,	Trimester	3,	10	April	2018

โควตา
Quota

สอบคัดเลือก	
Entrance
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สถาบันสมทบ : สถาบันการบินพลเรือน
Affiliated Institution : The Civil Avviation Training Center

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารีรับสถาบนัการบนิพลเรือนซึง่เป็นหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจในสงักัดกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมเป็นสถาบนัสมทบเพ่ือ
ร่วมมอืผลิตและพัฒนาบคุลากรด้านการบนิ	พัฒนาการเรียนการสอน
และบริหารหลักสูตรร่วมกัน	 มีการแลกเปล่ียน	 และศึกษาดูงาน	
ระหว่างสถาบนัเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
Suranaree	University	of	Technology	works	closely	with	the	
Civil	Aviation	Training	Center	as	itsAffiliated	Institution	in	
training	aviation	personnel,	through	joint	instructional	and	
curricular	developmentas	well	as	mutual	work	tours	and	
visits	for	even	better	instructional	experiences.
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เทคโนโลยีการบินบัณฑิต (4 ปี)
Bachelor of Technology in AviationProgram (4 Years)

เทคโนโลยีการบินบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
Bachelor of Technology in Aviation Program (Continuing)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (3 ปี)
Bachelor of Engineering Program (3 Years)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
Bachelor of Engineering Program (4 Years)

การจัดการมหาบัณฑิต (2 ปี)
Master of Management Program (2 Years)

การจัดการจราจรทางอากาศ	|	Air	Traffic	Management
การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ	|	Air	Cargo	Management
การจัดการท่าอากาศยาน	|	Airport	Management
การจัดการการบิน	|	Aviation	Management

การจัดการจราจรทางอากาศ	|	Air	Traffic	Management
การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ	|	Air	Cargo	Management
การจัดการท่าอากาศยาน	|	Airport	Management
การจัดการการบิน	|	Aviation	Management

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน	|	Aviation	Electronics	Engineering

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน	|	Aviation	Electronics	Engineering

การจัดการการบิน	|	Aviation	Management

หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2542-2560
Number of Curricula Available 

from the Academic Years 1999-2017
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จำานวนนักศึกษาในระบบ ปีการศึกษา 2556-2560 จำาแนกตามหลักสูตรที่เปิดสอน
The number of registered students in the academic year 2013-2017, classified by curriculums

จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2555-2559 จำาแนกตามหลักสูตรที่เปิดสอน
The numbers of graduates of the 2012-2016 academic year batch, classified by curriculums

ที่มา	:	รายงานสถิติรับเข้าสถาบันการบินพลเรือน	ประจ�าปี		2556-2560
Source	:	Civil	Aviation	Training	Center	Reports	on	Enrollment	Statistics	for	the	years	2013–2017

หน่วยนับ	:	คน	/	Units:	Person

หน่วยนับ	:	คน	/	Units:	Person

ที่มา	:	ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	เรื่องรายชื่อผู้ส�าเร็จการศึกษา	ประจ�าปี	2555-2559
Source	:	The	announcement	by	the	council	of	Suranaree	University	of	Technology	on	the	list	of	graduates	for	the	academic	years	2012–2016

เทคโนโลยีการบินบัณฑิต	(4	ปี)
Bachelor of Technology in 
AviationProgram	(4	Years)

เทคโนโลยีการบินบัณฑิต	(4	ปี)
Bachelor of Technology in 
AviationProgram	(4	Years)

เทคโนโลยีการบินบัณฑิต	(ต่อเนื่อง)
Bachelor of Technology in Aviation
	Program	(Continuing)

เทคโนโลยีการบินบัณฑิต	(ต่อเนื่อง)
Bachelor of Technology in Aviation
	Program	(Continuing)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(3ปี)
Bachelor	of	Engineering	
Program	(3	Years)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(3ปี)
Bachelor	of	Engineering	
Program	(3	Years)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(4	ปี)
Bachelor	of	Engineering	
Program	(4	Years)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(4	ปี)
Bachelor	of	Engineering	
Program	(4	Years)

การจัดการมหาบัณฑิต	(2	ปี)
Master	of	Management	
Program	(2	Years)

การจัดการมหาบัณฑิต	(2	ปี)
Master	of	Management	
Program	(2	Years)
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ที่มา	:	ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	เรื่องรายชื่อผู้ส�าเร็จการศึกษา	ประจ�าปี	2555-2559
Source	:	The	announcement	by	the	council	of	Suranaree	University	of	Technology	on	the	list	of	graduates	for	the	academic	years	2012–2016

สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี
Technology Suranaree 

Association
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารีได้ส่งเสริมและสนบัสนนุการเช่ือมความสัมพันธ์
ระหว่างบณัฑิตกับมหาวิทยาลัย	โดยฝ่ายบณัฑิตสัมพันธ์และสมาคมเทคโนโลยี
สุรนารี	 (สมาคมศิษย์เก่า	 มทส.)	 ได้ริเร่ิมด�าเนินงานและจัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 
ให้แก่บัณฑิต	 โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นทางสมาคมฯ	ได้ให้ความส�าคัญกับศิษย์เก่า	
เพ่ือเป็นการส่งเสริมมิตรภาพและความสามัคคี	 การแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ทางวิชาการระหว่าง	สมาชิกของสมาคม	รวมถงึการอ�านวยความ
สะดวกให้แก่บัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	การมอบทุนการศึกษาให้
แก่ศิษย์ปัจจุบันเป็นประจ�าทุกปี
Suranaree University of Technology promotes and supports the 
close	relationship	between	the	university	and	its	graduates;	The	
university Graduate Public Relations Section and Suranaree Uni-
versity	of	Technology	Association	(SUT	Alumni	Association)	have	
initiated the operations and activities for SUT graduates, especial-
ly its alumni, in order to promote friendship and unity, and to 
exchange	academic	knowledge	and	experience	among	members	
of Suranaree University of Technology Association, including the 
provision of services to graduates in the Graduation Ceremony, 
and	annual	scholarships	to	current	students.

ประเภทของสมาชิกสมาคมและค่าลงทะเบียนและค่าบำารุงสมาคม
Type of membership and registration and membership fee

1.	สมาชิกสามัญ	ค่าลงทะเบียนและค่าบ�ารุง
สมาคมคราวเดียว	 500	 บาท	 โดยถือเป็น
สมาชิกตลอดชีพ
Regular membership includes a  
registration and membership fee which 
is	500	baht	for	a	lifetime	membership.

2.	สมาชิกสมทบ	ค่าลงทะเบียนและค่าบ�ารุง
สมาชิกเป็นรายปี	ปีละ	100	บาท
Associate membership includes a  
registration and membership fee which  
is	100	baht	per	year.

3.	สมาชิกกิตติมศักด์ิ	มต้ิองเสียค่าลงทะเบยีน
และค่าบ�ารุงสมาชิกแต่อย่างใดทั้งสิ้น
Honorary	membership	-	no	registration	
and	membership	fee.
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การวิจัย
Research

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
Center of Excellent in Agricultural Product Innovation

งานวิจัยและพัฒนาชุดตรวจสอบสารพิษในผลิตภัณฑ์เกษตรโดย ศ. ภญ.ดร.มณฑารพ  ยมาภัย และทีมวิจัย
The research and development of a toxic test kit in agricultural products 

by Associate Prof. Dr. Montarop Yamabha and the research team  

เป็นการพัฒนาชุดตรวจสอบสารพิษอะฟลาทอกซิน	 (Aflatoxin)	 เพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบสารพิษจากเชื้อราในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	โดยอาศัยหลักการของ
การจับกันระหว่างแอนติเจน	 (Antigen)	 และแอนติบอดี	 (Antibody)	 ซึ่ง
แอนติบอดีที่ผลิตได้มาจาก	Phage	Display	Technology	ซึ่งเป็นการประยุกต ์
ใช้เทคนิควิศวกรรมแอนติบอดีร่วมกับเทคโนโลยีเฟจในการผลิตแอนติบอดีต่อ 
สารพิษจากเช้ือราเพ่ือใช้ประกอบเป็นชุดตรวจสอบการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรและอาหาร	 ท่ีมีความไวและแม่นย�าสูง	 มีคุณภาพเทียบเท่า
มาตรฐานสากล	 แต่มีต้นทุนต่อหน่วยต�่ากว่าวิธีการท่ีใช้ผลิตแอนติบอดีท่ีมีอยู ่
ในปัจจุบนั	เพราะใช้ระบบการผลิตในห้องปฏิบติัการ	จึงสามารถผลิตได้ในปริมาณ
ท่ีไม่จ�ากัดและมีราคาต้นทุนที่ต�่ากว่า	 ท�าให้สามารถแข่งขันกับสินค้าท่ีมีอยู่ใน 
ท้องตลาด	เป็นการพัฒนาเทคโนโลยขีึน้เองท่ีช่วยส่งเสริมสุขภาพและการส่งออกสินค้าเกษตร
This	study	developed	an	Aflatoxin	detection	test	kit	which	detects	
fungal toxins in agricultural products by matching Antigen and Antibody 
which	 are	 produced	 from	 Phage	 Display	 Technology.	 This	 is	 an	 
application	for	using	the	Antibody	Engineering	Technique	with	Phage	
Technology to produce antibodies against fungal toxins which  
provides	a	high	sensitivity	and	precision	toxic	detection	test	kit	for	
agricultural	and	food	products.	The	quality	of	this	test	kit	is	equivalent	
to international standards with a lower cost compared to the current 
method	used	to	produce	antibodies.	Because	the	production	system	
is conducted in the laboratory, it can produce unlimited quantities 
a	with	 lower	cost.	As	a	 result,	 it	can	compete	with	the	products	 
currently	available	in	the	market.	This	is	a	self-developed	technology	
that	promotes	health	and	export	of	agricultural	products.
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ผลงานนี้ได้รับการคัดเลือก	 โดยส�านักงานคณะกรรมการวิจัย 
แห่งชาติ	(วช.)	ให้ไปน�าเสนอท่ีงาน	“45th	International	Exhibition	
of	 Inventions	 of	 Geneva”	 ณ	 กรุงเจนีวา	 สมาพันธรัฐ
สวิสเซอร์แลนด์	 และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	 พร้อมได้จด 
สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย	จ�านวน	2	รายการ	คือ
This research was selected by the National Research 
Council	of	Thailand	to	present	at	the	“45th International	
Exhibition	of	Inventions	of	Geneva”	in	Geneva,	Switzer-
land.	It	won	the	bronze	medal	and	registered	2	patents	
related	to	Thailand.

พันธุกรรมชนิดเส้นเด่ียว	 (scFv)	 ท่ีจับเฉพาะต่อสารพิษจาก 
เช้ือราอะฟลาทอกซนิ	(Aflatoxin)	Recombinant	single	chain	
fragment	variable	(scFv)	antibody	against	Aflatoxin	เลขท่ี
ค�าขอ	1601005973	โดย	ศ.	ภญ.	ดร.มณฑารพ		ยมาภัย		และ
น.ส.กุณฑลี		ร่างน้อย
Recombinant	 single	 chain	 fragment	 variable	 (scFv)	 
antibody	against		Aflatoxin	Application	No.	1601005973	
by	 Associate	 Prof.	 Dr.	 Montarop	 Yamabha	 and	 
Ms.	Kunthalee	Rangnoi

1.	ช้ินส่วนโมโนโคลนอลแอนติบอดีมนุษย์ท่ีใช้ในการดัดแปลง

anti-aflatoxin	 scFv)	 	 ท่ีจับเฉพาะต่อสารพิษจากเชื้อรา 
อะฟลาทอกซิน	 (Aflatoxin)	 และเช่ือมติดอยู ่กับเอนไซม์ 
อัลคาไลน์ฟอสฟาเทส	 (Alkaline	 phosphatase)	 สามารถให้
สัญญาณเพ่ือการตรวจวัดในตัวเอง	 Recombinant	 single	
chain	fragment	variable	antibody	fused	with	alkaline	
phosphatase	 (svFv-AP)	 for	 one-step	 detection	 of	 
A fl a t o x i n 	 เ ล ข ท่ี ค� า ข อ 	 1 6 0 1 0 0 5 9 7 4 	 	 โ ด ย	 
ศ.	ภญ.	ดร.มณฑารพ	ยมาภัย		และ		น.ส.กุณฑลี		ร่างน้อย
Recombinant single chain fragment variable antibody 
fused	with	alkaline	phosphatase	(svFv-AP)	for	one-step	
detection	of	Aflatoxin	Application	No.	1601005974	by	
Associate	 Prof.	 Dr.	 Montarop	 Yamabha	 and	 
Ms.	Kunthalee	Rangnoi	

2.	ช้ินส่วนโมโนโคลนอลแอนติบอดีมนษุย์แบบเส้นเด่ียว	(Human	

ภาพแสดงต้นแบบ	Strip	Test	(Lateral	Flow)	เพื่อใช้
ในการตรวจสอบสารพิษอะฟลาทอกซิน	(Aflatoxin)
Prototype	picture	of	Strip	Test	(Lateral	Flow)
used	to	detect	Aflatoxin
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ผศ.	ดร.พนมศักดิ์			มีมนต์		อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาฟิสิกส์		ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์			ได้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบต้นแบบ	รวมถึงเทคนิคและวิธี
การเชิงแสงของระบบถ่ายภาพตัดขวางแบบโอซีที	 ในระดับห้องปฏิบัติการ	 เพ่ือประยุกต์ในการวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุชีวภาพและวัสดุ 
แผ่นฟิล์มนาโน		ซึ่งทีมวิจัยได้ด�าเนินการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้		ออกแบบ		และสร้างระบบต้นแบบขึ้นเองทั้งหมด				โดยเน้นออกแบบให้
มีต้นทุนการสร้างท่ีต�่า	 	 แต่ให้ประสิทธิภาพในการถ่ายภาพท่ีสูงเทียบเท่ากับต่างประเทศ	 	 อีกท้ังออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลง 
ได้ง่าย	 	 เพ่ือให้เหมาะกับการใช้งานกับตัวอย่างแต่ละชนิดท่ีต้องการศึกษา	 โดยระบบต้นแบบท่ีพัฒนาขึ้นในปัจจุบันสามารถถ่ายภาพสามมิติ 
ด้วยความละเอียดสูงในระดับ	5-10	ไมโครเมตร			และด้วยความเร็วในการถ่ายภาพที่สูงกว่า	100	ภาพต่อวินาที		ท�าให้สามารถถ่ายภาพสามมิติ
ของเนื้อเยื่อตัวอย่างที่ต้องการศึกษาได้ภายในเวลาไม่ถึง	10	วินาที			โดยไม่ต้องมีการเตรียมสไลด์หรือตัดชิ้นตัวอย่าง			ท�าให้ลดความยุ่งยากและ 
ขัน้ตอนของการเตรียมตัวอย่างดังเช่นในเทคนคิอ่ืน	ๆ 			อีกท้ังการใช้แสงอินฟราเรดในช่วงสัน้ๆไม่มผีลข้างเคียงต่อเซลล์ส่ิงมชีีวิต	สามารถถ่ายภาพ
ซ�้า	ๆ 	ได้		เหมาะกับงานวิจัยที่ต้องการตรวจติดตามชิ้นงานตัวอย่างเดิมเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างหรือการวินิจฉัยความผิดปกติ
ของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง
Center of Excellence in Advanced Functional Materials: SUT-AFM

งานวิจัยด้านเครื่องมือขั้นสูง และการศึกษาลักษณะเฉพาะขั้นสูงของวัสดุ:กล้องจุลทรรศน์อินฟาเรด
ความเร็วสูงเพื่อการถ่ายภาพตัวขวางสามมิติแบบไม่ทำาลายของตัวอย่างทางชีวภาพ”

(High speed infrared microscope for nondestructive 3D cross-sectional imaging of biological samples)
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Asst.	Prof.	Dr.	Phanomsak	Meemon,	a	 lecturer	 in	 the	
School	 of	 Physics,	 Institute	 of	 Science	 focuses	 on	 
developing a prototype system, including techniques 
and	optical	methods	for	Optical	Coherence	Tomography	
imaging	system	(OCT)	in	the	laboratory	in	order	to	apply	
the analysis of the properties of biological materials and 
nano	films.	The	research	team	has	studied	and	developed	
know-how,	designed	and	finally	built	a	prototype	system	
with	 high	 shooting	 efficiency	 but	 low	 costs	 when	 
compared	with	other	countries.	The	design	is	easy	to	
modify or adapt in order to be used with each sample 
in	the	study.	The	current	prototype	system	capable	of	
shooting	high-resolution	3D	images	at	5-10	μm,	and	with	
a	 speed	 of	more	 than	 100	 frames	 per	 second.	 It	 is	 
possible to capture 3D images of the sample tissue in 
less	than	10	seconds	without	using	a	alide	or	cutting	
tissue.	This	reduces	the	complexity	and	the	process	of	
preparation	the	sample	as	in	other	techniques.	In	short,	
using  infrared light in a short time has no effect on 
living	cells	and	the	pictures	can	be	repeatedly	taken.	
This is suitable for the research that needs to follow up 
the former sample to analyze the structural changes or 
to	diagnose	the	disorders	of	the	sample	studied.

งานวิจัยช้ินนี	้ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ	:	รางวัลผลงาน
ประ ดิษฐ ์ คิ ดค ้น 	 ประจ� าป ี 	 2559 	 ระ ดับ ดีมาก		 
(สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์)	 จาก
ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	ในงานวันนัก
ประดิษฐ์	2559	(Thailand	Inventors’	Day	&	IPITEX	2016)
This research won an award from the National  
Research	 Council	 of	 Thailand:	 Best	 Invention	
Award	2016	(Physical	Science	and	Mathematics)	
on	Thailand	Inventory	Day	&	IPITEX	2016	

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง
Center of Excellence in Advanced Functional Materials: SUT-AFM
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1.	งานวิจัยด้านฟิสิกส์ของนิวตริโน	 |	Research	on	Neutrino	
Physics	เป็นการท�างานวิจัยร่วมกับ		“JUNO”	ในการสร้างสนาม
แม่เหล็ก(Earth	 Magnetic	 	 Field	 	 Shielding)	 จาก	 
Compensation	 coils	 	 	 เพ่ือหักล้างกับสนามแม่เหล็กโลกใน
บริเวณท่ีติดต้ัง	detector				รวมถงึการวิจัยเชิงทฤษฎใีนการตรวจ
จับนิวตริโนท่ีมีแหล่งก�าเนิดจากการระเบิดซุปเปอร์โนวา		 
โดยใช้การจ�าลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์
This	 research	 is	 cooperation	with	 “JUNO”	 to	 create	
Earth	Magnetic	Field	Shielding	from	compensation	coils	
to	destroy	the	Earth’s	magnetic	field	at	the	detector	
site, as well as conduct theoretical research on neutrino 
detection originally from Supernova explosions by 
using	computer	simulation.

3.	 งานวิจัยด้านการทดลองฟิสิกส์อนุภาค	 |	 Research	on	Particle	
Physics	Experiment	เป็นการท�างานวิจัยร่วมกับ		“	ALICE”		โดย
นักวิจัยของศูนย์ฯท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านควาร์กและไอออนหนัก		
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างบ�ารุงรักษาหัววัด	 	 ด�าเนินการทดลอง		
และใช้ผลการทดลองของห้องปฏิบัติการ	ALICE		ซึ่งเป็น	1	ใน	7	ห้อง
ปฏิบัติการท่ีมีเคร่ืองตรวจหาอนุภาคท่ีออกแบบเฉพาะส�าหรับ 
การศึกษาการชนกันของไอออนหนักของเครื่องเร่งอนุภาค	LHC		ของ
องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป	 หรือ	 CERN	 นอกจากนี้ยังได้ท�างานวิจัย
ร่วมกับ		PANDAX	ในการพัฒนาแบบจ�าลองหัววัดเพื่อศึกษาสสารมืด	
(Dark	matter)
This	research	is	cooperation	with	the	researchers	from	“Alice”	
who	are	experts	in	quark	and	heavy	ions	to	maintain		the	
electrode, conduct the experiment and gain the results of 
the	experiment	from	ALICE	laboratory.	This	is	one	of	the	
seven laboratories providing the particle detectors designed 
specifically	for	the	study	of	heavy	ion	collisions	of	the	Large	
Hadron	Collider	(LHC)	of	European	Organization	for	Nuclear	
Research	or	 CERN.	 In	 addition,	 there	 is	 a	 research	on	 the	
development	of	an	electrode	model	to	study	dark	matter	
in	cooperation	with	PANDAX.

2.	งานวิจัยด้านการชนของไอออนหนัก	|	Research	on	Heavy	Ion	
Collision	เป็นงานวิจัยท่ีศึกษาการเปลีย่นเฟสคิวซีดี		ซึง่เป็นการเปล่ียน
สถานะระหว่างสถานะควาร์กกลูออน	 พลาสมากับสถานะเฮดรอน	 
การศึกษาความแปรปรวนของโปรตอนสุทธิและบาริออนสุทธิใน 
การชนกันของไอออนหนกั	และศึกษาการก่อเกิดเชิงพลวัตของเขตศูนย์
กลางในควาร์กกลูออนพลาสมา	 	 ท�าให้สามารถระบุช่วงเวลาการเกิด 
ควาร์กกลูออนพลาสมาประมาณ	17-50	fm	
This research studies the change the QCD Phase which is a 
status	 change	between	quark-gluon	plasma	and	hadron.	
Furthermore, there are studies of variance of proton and 
baryon in heavy ion collisions and the study of dynamical 
formation	of	center	domains	in	quark-gluon	plasma	which	
can be used to determine the duration of the formation of 
a	17-50	fm.	quark-gluon	plasma.

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 
Center of Excellence in High Energy Physics and Astrophysics

ภายในศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์  มีการแบ่งสาขางานวิจัยเป็น 4  ด้าน ได้แก่
Center of Excellence in High Energy Physics and Astrophysics is divided into 4 areas of research:
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4.	งานวิจัยด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์	|	Research	on	Astrophysics	เป็นการท�างานวิจัยร่วมกับ	“สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ”		และ		“Xinglong	Observatory”	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน				ในการศึกษาคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของ
วัตถุท้องฟ้าในช่วงความยาวคลื่นต่างๆ			โดยเน้นการศึกษาดาวคู่อุปราคา			ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ			เพื่อให้ทราบ
ถึงกระบวนการทางฟิสิกส์ตลอดจนกลไกต่างๆท่ีเกิดขึ้นในระบบดาว	 	 	 นอกจากนี้ยังสนใจศึกษาเก่ียวกับสสารมืด		 
และโครงสร้างขนาดใหญ่ของเอกภพอีกด้วย	
This	research	is	cooperation	with	the	National	Astronomical	Research	Institute	of	Thailand	and	Xinglong	
Observatory,	China,	to	study	the	physical	properties	of	sky	objects	at	various	wave	lengths.	The	study	
focuses on the eclipse of binary stars and the planets outside the solar system in order to learn the 
process	of	physics	and	the	mechanisms	that	occur	in	the	star	system.	Moreover,	there	is	an	interest	in	
studying	dark	matter	and	the	large	structure	of	the	universe	as	well.

International Collaborations
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ศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน

Center of Excellence in Innovation for 
Sustainable Infrastructure Development: ISI-SUT

ศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืนมีงานวิจัยที่สำาคัญ ดังนี้
Center of Excellence in Innovation for Sustainable Infrastructure Development: ISI-SUT 

has prominent research as follows:

จ ากขบวนกา รก ่ อ ส ร ้ า ง และ ร้ื อ ถอน	 
(Recycled Construction and Demolition 
materials)	ให้มีความแข็งแรง	ทนทาน	และ
ปลอดภัยจากการชะลายสารอันตราย	 
(Hazardous	Materials)		เพ่ือใช้เป็นวัสดุวิศวกรรม
ที่มีความคงทนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Recycling of waste materials from 
construction and demolition to be 
durable, safe, with hazardous materials 
leached from them in order to be used 
as a durable and environmentally 
friendly engineering material

1.	การเพ่ิมขดีความสามารถของวัสดุเหลือท้ิง

(Geosynthetics)	 ร่วมกับวัสดุเหลือท้ิงจาก
งานก่อสร้างและงานร้ือถอน	 เพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน
Application of using Geosynthetics with 
waste materials from construction and 
demolition	works	to	develop	sustainable	
infrastructure

4.	ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ์ ใ ช ้ วั ส ดุ สั ง เ ค ร า ะ ห ์	 
มปีระสทิธิภาพ	ในด้านเวลาและความแม่นย�า	
เพื่อลดการซื้อ	knowhow	จากต่างประเทศ
Development of  equipment or effec-
tive material testing method in terms 
of time and precision to reduce the 
purchase	of	know-how	from	abroad

5.	การพัฒนาอุปกรณ์		หรือวิธีทดสอบวัสดุที่
ประเทศอย่างยั่งยืน
Development	of	sustainable	traffic	and	
transportation systems in the country

6.	การพัฒนาด้านระบบจราจรและขนส่งของ

ระดับนาโนเมตร	(วัสดุนาโน)	เช่น	นาโนซลิกิา	
นาโนอะลูมนิา				ไททาเนยีมไดออกไซด์	เส้นใย
นาโนคาร์บอน	เป็นวัสดุผสมเพ่ิมในงานพัฒนา
วัสดุวิศวกรรมฉลาด	(Smart	Materials)
Application	of	using	nanometer-sized	
particles	materials	 (nanomaterials)	
such as nanosilica, nano alumina,  
titanium	dioxide	and	carbon	nanofiber	
as composites to the development of  
smart engineering materials

3.	การประยุกต์ใช้วัสดุท่ีมีอนุภาคขนาดเล็ก
Agent)	 ต้นทุนต�่าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	
เพ่ือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก	 เช่น	 จีโอ
โพลิเมอร์	แมกนีเซียมซีเมนต์	เบไลต์ซีเมนต์	
Development of an environmentally 
friendly and low cost cementing agent 
in order to reduce greenhouse gases 
such	as	GE	polymers,	magnesium	ce-
ment and belite cement

2.	การพัฒนาวัสดุประสาน	(Cementing
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การผลิตบัณฑิตด้านสาขาวิชาการบริหาร
งานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

Master of Engineering Program in 
Construction and Infrastructure Management
Producing graduetes with a master’s degree 

in Construction and Infrastructure Management

การจัดอบรมและงานประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยและนักวิชาการ

Training and arranging academic meetings to present and 
exchange experiences between researchers and scholars

การให้บริการวิชาการแก่ภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบงาน
ที่ปรึกษาและออกแบบงานด้านวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน

Providing academic services to the industrial sector in form of 
counseling and the design of infrastructure engineering work

การวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน
Research for the Development of  

Sustainable Infrastructure
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ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล
Center of Excellence in Biomass

หัวหน้าศูนย์: ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ | Asst. Prof. Dr. Weerachai Arjharn
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | School of Agricultural Engineering, Institute of Engineering

	 	 งานวิจัยของศูนย์ฯ	 ประกอบด้วย	 การผลิตเช้ือเพลิงจากขยะ	 
การก�าจัดขยะชุมชน	 การก�าจัดขยะติดเช้ือในโรงพยาบาล	 
การก�าจัดขยะอิเล็คทรอนกิส์	การผลิตพลงังานจากขยะชุมชนและ
ชีวมวลในรูปของไฟฟ้าและน�้ามัน	(ขนาด	1	เมกกะวัตต์)
The  research of the center includes the production of 
refuse derived fuel, community waste disposal,  infectious 
waste disposal at hospitals, electronic waste  
disposal, the electricity and oil generation from  
community	waste	and	biomass	(1	Megawatt)

	 	 การมีเครือข่ายวิจัยด้านพลังงาน	 ในภูมิภาคตะวันออกและ 
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	
Cooperation	with	the	Energy	Research	Network	in	the	
East	and	Lower	Northeast	region

	 	 ขยายผลนวัตกรรมไปสู่เชิงพานิชย์	 เกิดบริษัทท่ีน�านวัตกรรม
เทคโนโลยีของศูนย์ไปใช้ได้
Expansion	 of	 the	 innovation	 for	 commercial	 use	 so	
companies can apply technological innovation from the 
center to reallife situations

					พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการ
ขยะแบบครบวงจร	 (ขยะชุมชน	 ขยะติดเช้ือ	 ขยะอันตราย)	 
ในระดับประเทศ	 และระดับนานาชาติในภูมิภาคอาเซียน	 
(Regional	Education	Hub)
Development of a learning center and the transfer of 
full service waste management technology (community 
waste,	 infectious	waste	 and	 hazardous	waste)	 in	 the	
country	and	ASEAN	region	(Regional	Education	Hub)
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	 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี	ได้รับแต่งต้ังจากส�านกังาน
นโยบายและแผนพลังงานให้เป็นมหาวิทยาลัยแม่ข่ายเพื่อสนับสนุน
การบริหารโครงการสนับสนุนการศึกษา	 วิจัย	 พัฒนา	 เทคโนโลยี
อนรัุกษ์พลงังานและพลังงานทดแทน	(เครือข่ายวิจัยพ้ืนท่ีภาคตะวัน
ออกและตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	ครอบคลุม	11	จังหวัด)
 Suranaree University of Technology was appointed 
by	 the	 Energy	 Policy	 and	 Planning	Office	 as	 the	 host	 
university	to	support		project	management,	study,	research	
and the development of energy and renewable energy 
conservation	technology.	(Eastern	and	Lower	Northeastern	
Regional	Research	Network	covers	11	provinces).



ปี	พ.ศ.	2560	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบ 
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	น�าเสนอในท่ีประชุมสัมมนาและส่ืออืน่	ๆ 	ท้ังใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ	ดังนี้

In	 2017,	 Suranaree	University	 of	 Technology	 disseminated	
research and academic outputs of faculty members and 
graduate	 students	 at	 published	 in	 the	 form	 of	 journal.	 
Presented in symposium and other media at both of the 
national	and	international	level	as	follows.

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
Dissemination of Research and academic outputs.
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ระดับชาติ
National

ระดับนานาชาติ
International

ปี พ.ศ. | Years

หน่วยนับ : เรื่อง
Units : Articles

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ปี พ.ศ. 2556-2560
Dissemination of Research and Academic Outputs during 2013-2017

ที่มา	:สถาบันวิจัยและพัฒนา	ปี	พ.ศ.	2560
หมายเหตุ	:ไม่รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ	ณ	วันที่	30	กันยายนของทุกปี
Source	:	Institute	of	Research	and	Development,	Year	2017
Note	:	Excludes	lecturers	on	study	leave,	recorded	on	
30	September	of	each	year
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ที่มา	:สถาบันวิจัยและพัฒนา	ปี	พ.ศ.	2560
หมายเหตุ	:ไม่รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ	ณ	วันที่	30	กันยายนของทุกปี
Source	:	Institute	of	Research	and	Development,	Year	2017
Note	:	Excludes	lecturers	on	study	leave,	recorded	on	30	September	of	each	year

จำานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ในฐานข้อมูลสากลตั้งแต่ปี 2556–2560
The Number of Publications in the International Journals that Appeared in 
the International Database in 2013-2017

2556
2013

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

สัดส่วนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการต่ออาจารย์ ปี พ.ศ. 2556-2560
Ratio of Research and Academic Outputs per Instructor during 2013-2017

2556
2013

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

ระดับชาติ
National

ระดับนานาชาติ
International

ระดับนานาชาติ
International

ปี พ.ศ. | Years

ปี พ.ศ. | Years

หน่วยนับ : เรื่อง
Units : Articles

ผลงาน : อาจารย์
Output : Faculty



การสนับสนุนงบประมาณ เครื่องมือและเทคโนโลยี 
ที่สนับสนุนการวิจัยอย่างพอเพียง
Supports for Budgets, Equipment and 
Technology that Sufficiently Facilitate Research

การด�าเนินงานด้านการวิจัยภายใต้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยท่ีมีจุดแข็ง	
คือ	 การมีคณาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิสูง	 มีความสามารถและประสบการณ ์
หลากหลาย	 เป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติ	 และนานาชาติ	 ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ี
จ�าเป็นในการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเป็นส่วนใหญ่	 ในปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2560	มหาวิทยาลัยได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจากรัฐบาล	และ
จากแหล่งทุนภายนอกเพ่ือสนับสนุนการวิจัยให้แก่คณาจารย์และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	จ�านวนทั้งสิ้น	522	โครงการ

The research operation under the potential of SUT’s strengths 
is	having	highly	qualified,	talented	and	versatile	experiences	
instructors SUT is recognized in both of the national and  
international	 level.	 Consequently,	 SUT	 received	 budgetary	
subsidies, tools and equipment which are necessary to the 
research	operation.	Mostly,	this	support	came	from	external	
sources.	 However	 in	 the	 fiscal	 year	 2017,	 SUT	 received	 
budgetary	subsidies	from	the	government	and	external	sources.	
In	order	 to	 support	 the	 research	 for	 faculty	members	and	
graduate	students	with	a	total	of	522	projects.
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งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556-2560จำาแนกตามแหล่งที่มาของทุน
Budgetary Subsidies for Research Projects for the Fiscal Years 
2013-2017, Categorized by Sources of Funding

ที่มา	:สถาบันวิจัยและพัฒนา	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560
Source	:	Institute	of	Research	and	Development,	Fiscal	Year	2017

แหล่งทุนภายนอก
External	Funding

แหล่งทุนภายใน
Internal	Funding

ปีงบประมาณ	พ.ศ.
Fiscal Years

หน่วยนับ : บาท
Units : Baht
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จำานวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556-2560 จำาแนกตามแหล่งที่มาของทุน
The number of Research Projects for the Fiscal 
Years 2013-2017, Categorized by Sources of Funding

สัดส่วนโครงการวิจัยเปรียบเทียบกับจำานวนอาจารย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560
Ratio of Research Projects per Instructor during 
the Fiscal Years 2013-2017

ที่มา	:สถาบันวิจัยและพัฒนา	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560
Source	:	Institute	of	Research	and	Development,	Fiscal	Year	2017

ที่มา	:	สถาบันวิจัยและพัฒนา	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560
หมายเหตุ	:	ไม่รวมโครงการภายนอกที่ได้รับเงินสมทบจากมหาวิทยาลัย	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556-2560	
															จ�านวน	18	โครงการ	14	โครงการ	16	โครงการ	8	โครงการ	และ	5	โครงการ	ตามล�าดับ
Source	:	Institute	of	Research	and	Development,	Fiscal	Year	2017
Note	:	Excludes	outside	projects	co-funded	by	SUT	during	the	fiscal	years	2013-2017,	
									i.e.,	18,	14,	16,	8	and	5	projects,	in	each	year,	respectively

แหล่งทุนภายนอก
External	Funding

จ�านวนโครงการวิจัย
Number	of	Research	Project

แหล่งทุนภายใน
Internal	Funding

จ�านวนอาจารย์
Number	of	Instructors

โครงการวิจัย	:	อาจารย์
Ratio of Research 
Project	:	An	Instructors

หน่วยนับ : โครงการ
Units : Project

ปีงบประมาณ	พ.ศ.
Fiscal Years

ปีงบประมาณ	พ.ศ.
Fiscal Years
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	 กองทุนนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	 ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจัดต้ังขึ้นในป	ี
2546	เพื่อสนับสนุนผลงานของคณาจารย์นักศึกษา	และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย	 ต้ังแต่ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2547-2560	 ได้สนับสนุน
โครงการ	วิจัยทั้งสิ้น	48	โครงการ

	 H.R.H.	Princess	Maha	Chakri	Sirindhorn	Innovation	
and	Invention	Fund	received	the	King’s	permission	to	be	
established	 in	2003	to	support	the	research	of	university	
faculties,	students	and		staff.	From	the	Fiscal	Years	2004	to	
2017,	There	are	48	projects	have	been	supported	by	this	
fund.

กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn 
Innovation and Invention Fund
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การปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี 

Technological Adaptation, 
Dissemination and Development

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ได้มอบหมายภารกิจให้เทคโนธานีเป็น
ศูนย์กลางเรียนรู้เพ่ือสังคม	 เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน 
ด้านการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 เน้นการให้ 
ค�าปรึกษา	การพัฒนาปรับแปลง	การวิจัยต่อยอด	การแก้ไขปัญหา	และ
การตอบสนองความต้องการของสังคม	
	 With	the	mission	assigned	by	Suranaree	University	
of Technology to become a learning center for society, 
Technopolis has become the main entity in coordinating 
adaptation	and	 transfer	of	 technology	and	 innovation.	 It	
places emphasis on providing consultancy for the  
development, adaptation, research extension, problem 
solving	and	responding	to	the	needs	of	society.
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การบริการวิชาการแก่สังคม 
Academic Service to Society

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี	 ได้มอบหมายภารกิจให้เทคโนธานีเป็นศูนย์กลางเรียนรู้
เพ่ือสังคม	 เป็นหน่วยงานหลักในการเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการให้กับหน่วยงาน
ต่าง	ๆ	ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	โดยสามารถสนับสนุนให้มีการบริการ
วิชาการท่ีเอ้ือและสนองตอบความต้องการของชุมชน	 ท้องถิ่นและประชาชาติได้	 
นับว่าเป็นการพัฒนาระบบการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานมากยิ่งขึ้น

Technopolis was assigned the mission by Suranaree University of  
Technology to become the society’s center of learning, the main  
entity to disseminate academic services with internal and external 
organizations.	It	supports	academics	services	to	cater	the	demands	at	
the community, regional and national levels by enhancing the quality 
and	standards	of	the	university’s	academic	services.
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ค่ายเยาวชน
Youth Camps

โครงการสนับสนุนการ
จัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ใน

โรงเรียน โดยการก�ากับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย
In-school Scientific 

Classroom 
Project under 

University 
Supervision

หน่วยบริการอบรม
สัมมนาและหน่วย
บริการวิชาการ

สู่ชุมชน
Seminar and Training 
Unit and Academic 
Service to Society 

Unit

โครงการเพิ่มศักยภาพ
จังหวัดนครราชสีมา
เป็นเมืองท่องเที่ยว

Nakhon Ratchasima 
Province Tourism 
Capacity Building 

Project

32,186 คน/Persons

15,580
คน / Persons คน / Persons คน / Persons คน / Persons

158 12,808 5,581

อุทยานการเรียนรู้สิรินธร
The Sirindhorn Learning Park

สวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
Botanical Garden in 

Honor of HM the King

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ
Ancient Thai 

Technology Museum

อาคารกาญจนาภิเษก
Royal Golden 

Jubilee Building

เมืองจราจรจ�าลอง
Model Traffic City

อุทยานผีเสื้อ
Butterfly Park

ห้องไทยศึกษานิทัศน์
และวัฒนธรรมอาเซียน

Thai Studies and ASEAN 
Cultures Collections 
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การทะนบุำารงุศิลปะและวฒันธรรม
Nurturing Arts and Cultures
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 SUT promotes the nurture and appreciation of arts 
and culture in accordance with its identity, with arts and 
culture	activities	on	campus.	SUT	provides	arts	and	culture	
services	throughout	the	year,	with	a	total	of	3,073	visitors.
The	Thai	Studies	Anthropological	Collections,	the	Museum	
of	Ancient	Thai	Technology,	as	well	as	the	Nakhon	Ratchasima	
Local	Information	Exhibition	are	favorite	sites	for	visitors	to	SUT.

	 มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้มีผลงานการทะนุบ�ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมท่ีมีความโดดเด ่นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	
มหาวิทยาลยัให้บริการด้านทะนบุ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมหลากหลาย
รูปแบบอย่างต่อเนื่องมีผู้รับบริการ	 3,073	 คน	 มีหน่วยงาน/องค์กร 
ให้ความสนใจและเยีย่มชมนิทรรศการห้องไทยศึกษานิทัศน์	พิพิธภณัฑ์
เทคโนโลยีไทยโบราณ	 และห้องสารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมา 
อย่างต่อเนื่อง
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ความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น 

Cooperation



ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 
Cooperation

ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ
National Cooperation

ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
International Cooperation



ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 
Cooperation

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันและ
องค์กรต่างประเทศภายใต้ข้อตกลงประเภทต่าง	 ๆ	 นับต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	
2535	เป็นต้นมา	และด�าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนความร่วมมือภายใต้
ข้อตกลงกับสถาบันและองค์กรในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง	 ได้ขยาย
เครือข่ายทางวิชาการสู่ระดับนานาชาติกับสถาบันและองค์กรทุกทวีป
ท่ัวโลก	จ�านวน	139	แห่ง	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	มหาวิทยาลัย
ลงนามข้อตกลงแลกเปล่ียนความร่วมมือกับสถาบันและองค์กร 
ต่างประเทศ	จ�านวน	22	แห่ง	ประกอบด้วย

1.	Kanazawa	Institute	of	Technology
2.	Vaal	University	of	Technology
3.	Politeknik	UBAYA
4.	Shinshu	University
5.	Swinburne	University	of	Technology
6.	University	of	Surabaya
7.	University	of	Battambang
8.	Yamagata	University
9.	Utrech	and	Wageningen	Universities
10.	Institute	of	High	Energy	Physics,	
     Chinese Academy of Sciences
11.	Chalmers	University	of	Technology

12.	The	Frankfurt	Institute	for	Advanced	Studies	(FIAS)
13.	Helmholtz	International	Center	for	Fair	(HIC	for	FAIR)
14.	Guizhou	Minzu	University
15.	The	Facility	for	Antiproton	and	lon	Research	GMBH	(FAIR)
16.	Xinglong	Observatory,	National	Astronomical	
					Observatories	of	China,	Chinese	Academy	of	Sciences
17.	Royal	University	of	Agriculture,	Kingdom	of	Cambodia
18.	Universitas	Brawijaya
19.	Universitas	Negeri	Malang	
20.	The	University	of	Pavia
21.	Szent	Istvan	University
22.	Johns	Hopkins	School	of	Nursing

SUT has collaborated with various international bodies and 
international	 institutions	 under	 agreements	 since	 1992.	
Presently	SUT’s	collaborative	network	has	extended	world-
wide	 to	139	 institutions.	 In	2016	particularly,	 SUT	 signed	
MOUs	with	22	institutions:
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การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมและองค์กรนานาชาติ
SUT International Memberships

	 	สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่ง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Association of Southeast 
Asian	 Institutions	of	Higher	
Learning	(ASAIHL)

			สมาคมมหาวิทยาลยัแห่งเอเชีย
และแปซิฟิก
Association of Universities of 
Asia	and	the	Pacific	(AUAP)

	 ส ม า ค ม ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ระหว่างประเทศ
International	Association	of	
Universities	(IAU)

			สมาคมสหกิจศึกษาโลก
Wor ld 	 Assoc i a t ion 	 o f	 
Cooperative	 Education	
(WACE)

	 	 เครือข่ายมหาวิทยาลัยในทวีป
ยโุรปและมหาวิทยาลยัในภมูภิาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ASEAN-European	Academic	
U n i v e r s i t y 	 N e t w o r k	 
(ASEA-UNINET)

		Institutional	Management	
in	 Higher	 Education	 ของ	 
Organisation	 for	 Economic	
C o - o p e r a t i o n 	 a n d	 
Development	(OECD-IMHE)

	 	 A	 Large	 Ion	 Collider	 
Experiment	(ALICE)

	 	 Amti-Proton	 ANnihilation	
at	Darmstadt	(PANDA)
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ความรว่มมอืกับหนว่ยงานต่างประเทศ 
International Cooperation
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ความร่วมมือกับ
หน่วยงานในประเทศ

National Cooperation 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี	ได้พัฒนาแลเครือข่ายความร่วมมอืและการด�าเนนิ
กิจกรรมร่วมกับสถาบันและองค์กรในประเทศภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ 
หลายด้าน	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	ได้จัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	
จ�านวน	7	ความร่วมมือ	ประกอบด้วย
SUT values its cooperation, collaboration and activities with  
organizations	and	bodies	in	Thailand:		in	2016,	SUT	signed	7	Memo-
randa	of	Agreement.
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ความร่วมมือกับกรมการค้าต่างประเทศ
Cooperation with the Department of Foreign Trade

ความร่วมมอืโครงการพัฒนาอจัฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีส�าหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น	 รุ ่นท่ี	 20	 กับส�านักพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
Collaboration	on	the	20th	Junior	Science	Talent	
Project	with	the	National	Science	and	Technology	
Development Agency

ความร่วมมอื	“เมอืงนวัตกรรมอาหาร	(Food	Innopolis)”	(ฉบบัท่ี	2)
Collaboration	on	“Food	Innopolis”	(Issue	2)

ความร่วมมือทางวิชาการโครงการเทคโนโลยีการเกษตร 
กับเทศบาลนครนครราชสีมา
Academic collaboration on the Agricultural Technology 
Project	with	Nakhon	Ratchasima	Municipality

ความร่วมมือทางวิชาการกับบริษทั	สหโมเสดอตุสากรรม	จ�ากัด	
(มหาชน)	และบริษัทในเครือ
Academic	 cooperation	 with	 The	 Union	Mosaic	
Industry	Pub	Co.,	Ltd.	and	Affiliated	corporations

ความร่วมมอืทางวิชาการโครงการความร่วมมอืไทย-จูโนกับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบนัวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
Academic	cooperation	on	the	Thai-Juno	Collaboration	
Project	 with	 Chulalongkorn	 University	 and	 the	 
National	Astronomical	Research	Institute	of	Thailand

ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากลุ่มภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่างกับภาคธุรกิจไทย-ลาว
Cooperation	with	the	Lower	Northeastern	Educa-
tional	Institute	and	Thailand-Laos	Business	Sector

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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กิจกรรมสำาคัญ
Major Events and Activitys





พิธีเปิดสวนพฤกษศาสตร์ มทส. ไทยศึกษานิทัศน์ และ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำาปีการศึกษา 2559

พิธีวางศิลาฤกษ์ หอพระโรงพยาบาล มทส.

Opening Ceremony of the SUT Botanical Garden and
Commencement Ceremony for Academic Year 2016

Groundbreaking ceremony for the Buddha Image Hall in Suranaree 
University of Technology Hospital

11 พฤศจิกายน 2559 | 11 November 2016

17 พฤศจิกายน 2559 | 17 November 2016
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Prayer Ceremony, Chedi Khao religious ceremony, Buddhist ordination 
and Brahmin nun ordination in Remembrance of His Majesty 
King Bhumibol Adulyadej

Higher Education Academy (HEA) Fellowship Workshop at SUT and
Opening of Suranaree University of Technology Hospital Fund Office
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พิธีสวดมนต์ภาวนา บุญเจดีย์ข้าว พิธีอุปสมบทหมู่ และบวชชีพราหมณ์
น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

Higher Education Academy (HEA) Fellowship 
Workshop at SUT และ เปิดสำานักงานกองทุนโรงพยาบาล มทส.

2 ธันวาคม 2559 | 2 December 2016

5 มกราคม 2560 | 5 January 2017



วันเด็กแห่งชาติ มทส.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 
จังหวัดนครราชสีมา มทส. ม.ราชภัฏนครราชสีมา และ 
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

14 มกราคม 2560 | 14 January 2017

16 กุมภาพันธ์ 2560 | 16 February 2017
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National Children’s Day at Suranaree University of Technology

Signing Ceremony of Academic Cooperation Agreement between Suranaree 
University of Technology, Nakhon Ratchasima, Nakhon Ratchasima Rajabhat 
University and Rajamangala University of Technology Isan.



95รายงานประจำาปี 2560
ANNUAL REPORT 2017

งานเกษตรสุรนารี

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย “สุรนารีเกมส์”

21 กุมภาพันธ์ 2560 | 21 February 2017

21 กุมพาพันธ์ 2560 | 21 February 2017

Suranaree Agricultural Fair

University Sports of Thailand “Suranaree Games”



พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ด้วยวิธีทางกลและชีวภาพ มทส. กับ เทศบาลเมืองปัก เทศบาลตำาบล
ด่านขุนทด เทศบาลตำาบลแชะ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

SUT mini marathon ครั้งที่ 1

Signing Ceremony of Academic Cooperation in waste management by mechanical 
and biological methods between Puk Municipality, Dan Khun Tod Municipal 
District, Chae Municipal District  and Local Administration Organization.

The 1st SUT mini marathon

30 พฤษภาคม 2560 | 30 May 2017

4 มิถุนายน 2560 | 4 June 2017
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SUT say no to Plastic bags on the World Environment Day

Signing Ceremony of Academic Cooperation between Thai-Juno, Suranaree 
University of Technology, National Astronomical Research Institute of Thailand, 
and  Chulalongkorn university
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SUT say no Plastic bag วันสิ่งแวดล้อมโลก 

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ไทย-จูโน มทส. สดร. จุฬา

5 มิถุนายน 2560 | 5 June 2017

21 มิถุนายน 2560 | 21 June 2017



สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา Mini UKM  ครั้งที่ 16 และ
พิธีเปิดห้องประชุม “ศ. ดร.ประสาท สืบค้า”

อำาลามุทิตาจิต ศ. ดร.ประสาท สืบค้า 
และ วันสถาปนา มทส. 27 ปี

Seminar on Learning Organization Network to develop quality standard of 
education “The 16th Mini UKM” and Opening Ceremony of the conference room 
named “Prof. Dr. Prasart Suebka”

Farewell to Prof. Dr. Prasart Suebka 
and The 27th University Inauguration Day

13-15 กรกฎาคม 2560 | 13-15 July 2017

27 กรกฎาคม 2560 | 27 July 2017
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อธิการบดี มทส. นำาทีมบริหารชุดใหม่ 
ตรวจเยี่ยมหน่อยงานพร้อมมอบนโยบาย

Prime Minister Gen. Prayut  Chan-o-cha presided over the Cabinet Meeting at 
Surasammanakhan building, SUT.

The rector and the new administrative team visted instituted and centers at the 
university and announced his policies.

1-2 สิงหาคม 2560 | 1-2 August 2017

ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ สุรสัมมนาคาร มทส.

22 สิงหาคม 2560 | 22 August 2017 

99รายงานประจำาปี 2560
ANNUAL REPORT 2017



ทำาเนียบผู้บริหาร
Administrator’s 

Directory



สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The Suranaree University of 
Technology Council

สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
TThe Suranaree University of 
Technology Academic Senate

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
Finance and Asset Committee

คณะกรรมการการบริหารงานบุคคล
Personnel Administration Committee

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
Audit Committee

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
Committee for Promoting 
University Activities

คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ประจำามหาวิทยาลัย
University’s Appeals and Complaints Committee

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีี
The Suranaree University of 
Technology Administrators



สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

กรรมการโดยตำาแหน่ง
Ex Officio Members

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Distinguished Members

The Suranaree University of Technology Council 

(1 October 2016 - 30 September 2017)

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
President,	Council	for	Industries	of	Thailand

นายเจน  น�าชัยศิริ
Mr.	Chen	Namchaisiri

ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
President, Thai Chamber of Commerce
นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ (ปฏิบัติการแทน)

Mr.	Somkiat	Anurus	(Functioning)

นายกสภามหาวิทยาลัย
President

ศ. ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
Prof.	Dr.	Wichit	Srisa-an

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
Vice	President

ศ. ไพจิตร โรจนวานิช
Prof.	Paichitr	Rojanavanich

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	|	SUT	Rector
ศ. ดร.ประสาท สืบค้า (1 ส.ค. 56 - 31 ก.ค. 60)

Prof.	Dr.	Prasart	Suebka	(1	Aug	2013	-	31	Jul	2017)
รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ (1 ส.ค. 60 - ปัจจุบัน)

Assoc.	Prof.	Dr.	Weerapong	Pairsuwan	(1	Aug	2017	-	Present)

นายทศพล ตันติวงษ์ 
(31	มี.ค.	2558	-	30	มี.ค.	2560)

Mr.	Thosapol	Tantiwong	
(31	Mar	2015	-	30	Mar	2017)

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
Mr.	Prasert	Boonsampan

นายพงศ์โพยม วาศภูติ
Mr.	Pongpayome	Vasaputi

ศ. นพ.ภิเศก  ลุมพิกานนท์ 
Prof.	Pisake	Lumbiganon,	MD.	

ศ. ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย
Prof.	Dr.	Naksitte	Coovatthanachai

ศ. ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
Prof.	Dr.	Pratya	Vesarat

ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
Prof.	Dr.	Pairash	Thajchayapong

นายมนูญ  สรรค์คุณากร
Mr.	Manoon	Sunkunakorn

ดร.วิศิษฎ์พร  วัฒนวาทิน
Dr.	Wisitporn	Wattanawatin

นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์
Mr.	Abhaichon	Vacharasinthu

ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ
Dr.	Sampan	Silapanad
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สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

กรรมการจากสภาวิชาการ
Members from the SUT Academic Senate

รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา
Assoc.	Prof.	Dr.	Anan	Tongraar

ผศ. ดร.วีรชัย  อาจหาญ (30 เม.ย. 60 - ปัจจุบัน)
Asst.	Prof.	Dr.	Weerachai	Arjharn	(30	เม.ย.	60	-	Present)

ศ. ดร.ชูกิจ ลิปิจ�านงค์ (30 เม.ย. 58 - 29 เม.ย. 60)
Prof.	Dr.	Sukit	Limpijumnong	(30	Apr	2015	-	29	Apr	2017)

รศ. ร.อ. ดร.กนต์ธร ช�านิประศาสน์
Assoc.	Prof.	Capt.	Dr.	Kontorn	Chamniprasart

ศ. ดร.สันติ  แม้นศิริ
Prof.	Dr.	Santi	Maensiri	

รศ. ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล 
(18 มี.ค. 2558 - 17 มี.ค. 2560)

Assoc.	Prof.	Dr.	Jirawat	Yongsawatdigul
(18	Mar	2015	-	17	Mar	2017)

ศ. ดร.หนึ่ง  เตียอ�ารุง 
(18 มี.ค. 60 - ปัจจุบัน)

Prof.	Dr.	Neung	Teaumroong	
(18	Mar	60	-	Present)

อ. นพ.ลิขิต มาตระกูล   
Likit	Matrakool,	MD.

รศ. ดร.วีรพงษ์  พลนิกรกิจ
Assoc.	Prof.	Dr.	Weerapong	Polnigongit

กรรมการจากคณาจารย์
Members from the Faculty

ฝ่ายเลขานุการ
Secretariat

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
Vice Rector for SUT Council Affairs

อ. ดร.นฤมล รักษาสุข
Dr. Narumol Ruksasuk

หัวหน้าส�านักงานสภามหาวิทยาลัย
Chief, SUT Council Office

นางนงเยาว์ สุค�าภา
Mrs. Nongyao Sukhampa
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ประธาน
Chairman

ศ. ดร.ประสาท สืบค้า (1 ส.ค. 56 - 31 ก.ค. 60)
Prof.	Dr.	Prasart	Suebka	(1	Aug	2013	-	31	Jul	2017)
รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ (1 ส.ค. 60 - ปัจจุบัน)
Assoc.	Prof.	Dr.	Weerapong	Pairsuwan	
(1	Aug	2017	-	Present)

สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The Suranaree University of Technology Academic Senate

คณบดี | Deans
ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์
Institute	of	Science
ศ. ดร. สันติ แม้นศิริ
Prof.	Dr.	Santi	Maensiri

ส�านักวิชาเทคโนโลยีสังคม
Institute	of	Social	Technology
รศ. ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ
Assoc.	Dr.	Weerapong	Polnigongit

ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
Institute	of	Agricultural	Technology
ศ. ดร.หนึ่ง เตียอ�ารุง
Prof.	Dr.	Neung	Teaumroong

ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
Institute	of	Engineering
รศ. รอ. ดร.กนต์ธร ช�านิประศาสน์
Assoc.	Prof.	Capt.	Dr.	Kontorn	Chamniprasart

ส�านักวิชาแพทยศาสตร์
Institute	of	Medicine
ศ. นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ 
Prof.	Sukij	Panpimanmas,	MD.

ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์
Institute	of	Nursing
ผศ. ดร.รวมพร คงก�าเนิด
Asst.	Prof.	Dr.	Roumporn	Konggumnerd

ส�านักวิชาทันตแพทยศาสตร์
Institute	of	Dentistry
ผศ. ทพญ. ดร.ยุพิน ส่งไพศาล
Asst.	Prof.	Dr.Yupin	Songpaisan

ส�านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
Institute	of	Public	Health
อ. ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์
Dr.	Chalalai	Hanchenlaksh

กรรมการโดยตำาแหน่ง
Ex Officio Members

104 รายงานประจำาปี 2560
ANNUAL REPORT 2017



ผู้อำานวยการ | Directors

สถาบันวิจัยและพัฒนา
Institute	of	Research	and	Development
รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา
Assoc.	Prof.	Dr.	Anan	Tongraar

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
The	Center	for	Library	Resources	and	Educational	Media
อ. ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง
Dr.	Nattaya	Puakpong

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
The	Center	for	Scientific	and	Technological	Equipment
อ. ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์
Dr.	Saroj	Rujirawat

ศูนย์บริการการศึกษา
The	Center	for	Educational	Services
รศ. สพญ. ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์
Assoc.	Prof.	Dr.	Sajeera	Kuplttayanant,	DVM

ศูนย์คอมพิวเตอร์
The Center for Computer Services
รศ. ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว (30 มี.ค. 56 - 29 มี.ค. 60)
Assoc.	Prof.	Dr.	Arthit	Srikaew	(30	Mar	2013	-	29	Mar	2017)
ศ. ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข (รักษาการ) (30 มี.ค. 60 - 30 ก.ย. 60)
Assoc.	Prof.	Dr.	Suksun	Horpibulsuk	(30	Mar	2017	-	30	Sep	2017)

ศูนย์กิจการนานาชาติ
The	Center	for	International	Affairs
ศ. ดร.ยูเป็ง แยน
Prof.	Dr.	Yupeng	Yan

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
The	Center	for	Innovation	and	Education	Technology
ผศ. ดร.ธรา อั่งสกุล
Asst.	Prof.	Dr.	Thara	Angskun

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
The	Center	for	Cooperative	Education	and	Career	Development
ผศ. ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร
Asst.	Prof.	Dr.	Boonchai	Wichitsathian

เทคโนธานี
Technopolis
ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ 
Asst.	Prof.	Dr.	Weerachai	Arjharn	
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ศาสตราจารย์ | Professors

ศ. เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด
Prof.	Emeritus	Dr.	Nantakorn	Boonkerd
ศ. ดร.กฤษณะ สาคริก
Prof.	Dr.	Kritsana	Sagarik
ศ. ดร.เซอร์เก วี เมเลชโก
Prof.	Dr.	Serguei	V.	Meleshko
ศ. ดร.ยูโวโน วิดจายา
Prof.	Dr.	Joewono	Widjaja
ศ. ดร.ยูเป็ง แยน
Prof.	Dr.	Yupeng	Yan
ศ. ดร.ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย
Prof.	Dr.	Chaiyot	Tangsathitkulchai
ศ. ดร.จตุพร วิทยาคุณ
Prof.	Dr.	Jatuporn	Wittayakun
ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ
Prof.	Dr.	Santi	Maensiri
ศ. ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
Prof.	Dr.	Suksun	Horpibulsuk
ศ. ดร.เจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์
Prof.	Dr.	James	R.Ketudat-Cairns
ศ. ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์
Prof.	Dr.	Piyada	Alisha	Tantasawat
ศ. ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร
Prof.	Dr.	Kittitep	Fuenkajorn
ศ. ดร.หนึ่ง เตียอ�ารุง
Prof.	Dr.	Neung	Teaumroong
ศ. ดร.มณฑารพ ยมาภัย
Prof.	Dr.	Montarop	Yamabhai
ศ. ดร.ยุพาพร ไชยสีหา
Prof.	Dr.	Yapaporn	Chaiseha
ศ. ดร.วิภา สุจินต์
Prof.	Dr.	Wipa	Suginta
ศ. ดร.ประสาท สืบค้า
Prof.	Dr.	Prasart	Suebka
ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจ�านงค์
Prof.	Dr.	Sukit	Limpijumnong
ศ. ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม
Prof.	Dr.	Pairote	Sattayatham



กรรมการจากคณาจารย์
Members from the Faculty

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์   Institute of Science

สำานักวิชาเทคโนโลยีสังคม   Institute of Social Technology

สำานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   Institute of Agricultural Technolog

สำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   Institute of Engineering

รศ. ดร.ทรงกต ทศานนท์
รศ. ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ

ผศ. ดร.เจษฎา ตัณฑนุช
ศ. ดร.จตุพร  วิทยาคุณ (8 เม.ย. 58 - 7 เม.ย. 60)
รศ. ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ (8 เม.ย. 58 - 19 มี.ค. 60)

อ. ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์
ผศ. ดร.จิติมนต์ อั่งสกุล
อ. รัชฎาพร วิสุทธากร

รศ. ดร.อัญชลี วรรณรักษ์ (8 เม.ย. 58 - 7 เม.ย. 60) 
รศ. ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ (8 เม.ย. 58 - 19 ต.ค. 60) 

Dr.	Sirinthorn	Seepho
Asst.	Prof	Dr.	Jitimon	Angskun
Lect.	Ruchdaporn	Wisutthakorn
Assoc.	Prof.	Dr.	Anchalee	Wannaruk	(8	Apr	2015	-	7	Apr	2017)
Asst.	Prof.	Dr.	Weerapong	Polnigongit	(8	Apr	2015	-	19	Oct	2017)	

รศ. ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล
รศ. ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์

ผศ. ดร.ฐิติพร มะชิโกวา
รศ. ดร.สุรินทร  บุญอนันธนสาร (8 เม.ย. 58 - 7 เม.ย. 60)

รศ. ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล 
รศ. ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร

ผศ. ดร.บุญเรือง มะรังศรี
รศ. ดร.พรศิริ จงกล (8 เม.ย. 58 - 7 เม.ย. 60)

Assoc.	Prof.	Dr.	Peerapong	Uthansakul
Assoc.	Prof.	Dr.	Chatchai	Jothityangkoon
Asst.	Prof.	Dr.	Boonruang		Marungsri
Assoc.	Prof.	Dr.	Pornsiri	Jongkol	(8	Apr	2015	-	7	Apr	2017)

Assoc.	Prof.	Dr.	Jirawat	Yongsawatkul
Assoc.	Prof.	Dr.	Mariena	Ketudat-Cairns
Asst.	Prof.	Dr.	Thitiporn	Machikowa
Assoc.	Prof.	Dr.	Surintorn		Boonanuntanasarn	(8	Apr	2015	-	7	Apr	2017)

Assoc.	Prof.	Dr.	Songkot	Dasananda
Assoc.	Dr.	Sirichok	Jungthawan
Asst.	Prof.	Dr.	Jessada	Tanthanuch
Prof.	Dr.	Jatuporn			Wittayakun	(8	Apr	2015	-	7	Apr	2017)
Assoc.	Prof.	Dr.	Rattikorn	Yimnirun	(8	Apr	2015	-	7	Apr	2017)

สำานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์์   Institute of Public Healthicine

สำานักวิชาพยาบาลศาสตร ์ Institute of Nursing

ผศ. ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์
อ. ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา

Asst.	Prof.	Dr.	Jantakan	Kanjanawetang
Asst.	Prof.	Dr.	Naruemol	Singha-Dong
Asst.	Dr.	Wantana	Thinganjana
Asst.	Dr.	Chantira	Chiaranai	(8	Apr	2015	-	7	Apr	2017)

Asst.	Dr.	Siraporn	Potivichayanon
Dr.	Pongsit	Boonraksa
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ผศ. ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์
ผศ. ดร.นฤมล สิงห์ดง

ผศ. ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
ผศ. ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย (8 เม.ย. 58 - 7 เม.ย. 60)



Assoc.	Prof.	Dr.	Jirawat	Yongsawatkul
Assoc.	Prof.	Dr.	Mariena	Ketudat-Cairns
Asst.	Prof.	Dr.	Thitiporn	Machikowa
Assoc.	Prof.	Dr.	Surintorn		Boonanuntanasarn	(8	Apr	2015	-	7	Apr	2017)

ฝ่ายเลขานุการ
Secretariat

ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistant Secretary

สำานักวิชาแพทยศาสตร์   InsInstitute of Medicine
ผศ. พญ.นพร อึ้งอาภรณ์

ผศ. พญ.พักตร์วิมล ศุภลักษณศึกษากร
ผศ. นพ.สราวุธ สุขสุผิว

ผศ. พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ (8 เม.ย. 58 - 7 เม.ย. 60)
ผศ. พรพรรณ วัชรวิทูร (8 เม.ย. 58 - 7 เม.ย. 60)

อ.นลิน สิทธิธูรณ์ (8 เม.ย. 58 - 7 เม.ย. 60)
อ. ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ (8 เม.ย. 60 - 21 ก.ค. 60)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม
Vice	Rector	for	Academic	Affairs	and	Innovation
ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจ�านงค์ (1 ต.ค. 56 - 31 ก.ค. 60)
Prof.	Dr.	Sukit	Limpijumnong	(1	Oct	2013	-	31	Jul	2017)
ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
Academic	Affairs	and	Internationalization
ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ (รักษาการแทน) (1 ส.ค. 60 - 30 ก.ย. 60)
Prof.	Dr.	Santi	Maensiri	(Acting)	(1	Aug	2017	-	30	Sep	2017)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้
Vice	Rector	for	Teaching	Development	
and Support of Learning Affairs
รศ. ดร.ประภาศรี อัศวกุล (1 ต.ค. 56 - 31 ก.ค. 60)
Assoc.	Prof.	Dr.	Prapasri	Asawakun	(1	Oct	2013	-	31	Jul	2017)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Vice	Rector	for	Student	Affairs
รศ. ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล (1 ต.ค. 56 - 31 ก.ค. 60) 
Assoc.	Prof.	Dr.	Jiraphon	Srisertpol	(1	Oct	2013	-	31	Jul	2017)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Student	Affairs	and	Alumni	Engagement
อ. นพ. ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล (รักษาการแทน) 
(1	ส.ค.	60	-	30	ก.ย.	60)
Dr.	Niwatchai	Namvichaisirikul,	MD.	(Acting)	
(1	Aug	2017	-	30	Sep	2017)
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาความเป็นสากล
Quality Assurance in Education and Development to  
International Standards 
ผศ. พญ.นพร อึ้งอาภรณ์ (รักษาการแทน) (1 ส.ค. 60 - 30 ก.ย. 60)
Asst.	Prof.	Napron	Uengarporn,	MD.	(รักษาการแทน)
(1	ส.ค.	60	-	30	ก.ย.	60)

Asst.	Prof.	Naporn	Uengarporn,	MD.
Asst.	Prof.	Pakwimon	Subhaluksuksakorn,	MD.
Asst.	Prof.	Sarawut	Suksupiw,	MD.
Asst.	Prof.	Soraya	Kaewpitoon,	MD.	(8	Apr	2015	-	7	Apr	2017)
Asst.	Prof.	Pornpun	Watcharavitoon	(8	Apr	2015	-	7	Apr	2017)
Lect.	Nalin	Sittitoon	(8	Apr	2015	-	7	Apr	2017)
Dr.	Chalalai	Hanchenlaksh	(8	Apr	2017	-	21	Jul	2017)
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คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
Finance and Asset Committee

ประธาน
Chairman

รองประธาน
Vice Chairman

กรรมการ
Committee

ศ. (พิเศษ) ไพจิตร โรจนวานิช
Prof.	Paichitr	Rojanavanich

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
SUT Rector

ศ. ดร.ประสาท สืบค้า 
(1	ส.ค.	56	-	31	ก.ค.	60)
Prof.	Dr.	Prasart	Suebka	

(1	Aug	2013	-	31	Jul	2017)

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (27 พ.ค. 60 - ปัจจุบัน)
นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์

ผศ. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล
นายศิริพงษ์ สุทธาโรจน์

นายวิเชษฐ วรกุล
นายจักรกฤษณ์ อุทโยภาศ

ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ
ผศ.	ดร.บุญชัย	วิจิตรเสถียร	(รักษาการแทน)

(1	ส.ค.	60	-	30	ก.ย.	60)
ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี

รศ.	ดร.อนันต์	ทองระอา	(รักษาการแทน)	(1	ส.ค.	60	-	30	ก.ย.	60)
นายทศพล ตันติวงษ์ (17 พ.ค. 56 - 26 พ.ค. 60)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (24 เม.ย. 40 - 24 ส.ค. 60)
รศ.	ดร.สิทธิชัย	แสงอาทิตย์	(1	ต.ค.	56	-	31	ก.ค.	60)

รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 
(6	ธ.ค.	56	-	24	ส.ค.	60)

อ.	ดร.กัณทิมา	ศิริจีระชัย	(1	ต.ค.	56	-	31	ก.ค.	60)

Mr.	Prasert	Boonsampan	(27	May	2017	-	Present)
Mr.	Abhaichon	Vacharasinthu
Asst.	Prof.	Dr.	Prawit	Ninsuwankoon
Mr.	Siripong	Suttarod
Mr.	Wichet	Worakun
Mr.	Jakkrit	Utthayopat
Strategic Planning and Budget
Asst.	Prof.	Dr.	Boonchai	Wichitsathian	(Acting)	
(1	Aug	2017	-	30	Sep	2017)
Research,	Innovation,	and	Technology	Development
Assoc.	Prof.	Dr.	Anan	Tongraar	(Acting)	(1	Aug	2017	-	30	Sep	2017)
Mr.	Thosapol	Tantiwong	(17	May	2013	-	26	May	2017)
Vice	Rector	for	Planning	(24	Apr	1997	-	24	Aug	2017)
	Assoc.	Prof.	Dr.	Sittichai	Seangatith	(1	Oct	2013	-	31	Jul	2017)
Vice	Rector	for	University	Community	Organization	Engagement	Affairs
(6	Dec	2013	-	24	Aug	2017)
Dr.	Guntima	Sirijeerachai	(1	Oct	2013	-	31	Jul	2017)

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ 
(1	ส.ค.	60	-	ปัจจุบัน)

Assoc.	Prof.	Dr.	Weerapong	Pairsuwan	
(1	Aug	2017	-	Present)

กรรมการและเลขานุการ
Committee and Secretary
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	(14	ก.พ.	34	-	24	ส.ค.	60)

Vice	Rector	for	Administrative	Affairs
(14	Feb	1991	-	24	Aug	2017)

อ. ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล (1 ต.ค. 56 - 31 ก.ค. 60)
Dr.	Wut	Dankittikul	(1	Oct	2013	-	31	Jul	2017)

ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน	|	Finance	and	Assets
ผศ. ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย (รักษาการแทน) (1	ส.ค.	60	-	30	ก.ย.	60)

	Asst.	Prof.	Dr.	Phongchai	Jittamai	(Acting)		(1	Aug	2017	-	30	Sep	2017)

ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistant Secretary

หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
นางนภัสชนก	พะนะจะโปะ	(รักษาการแทน)	

(1	มี.ค.	59	-	17	เม.ย.	60)
นายชุมพล	สว่างวัฒนกิจ	
(18	เม.ย.	60	-	ปัจจุบัน)

หัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์
นางรัชนีวรรณ		วันเปลี่ยนสี

หัวหน้าส่วนแผนงาน
นายศราวุธ	ป้อมสินทรัพย์

Chief, Division of Finance and Accounting
Ms.	Naphatchanok	Phanachapo	,	(Acting)
(1	Mar	2016	-	17	Apr	2017)
Mr.	Chumpol	Sawangwattanakit	
(18	Apr	2017	-	Present)

Chief,	Division	of	Asset	Management
Ms.	Ratchaneewan	Wanpliensee

Chief, Division of Planning
Mr.	Sarawuth	Pomsinsub
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คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

กรรมการ
CommitteeMr.	Prasert	Boonsampan	(27	May	2017	-	Present)

Mr.	Abhaichon	Vacharasinthu
Asst.	Prof.	Dr.	Prawit	Ninsuwankoon
Mr.	Siripong	Suttarod
Mr.	Wichet	Worakun
Mr.	Jakkrit	Utthayopat
Strategic Planning and Budget
Asst.	Prof.	Dr.	Boonchai	Wichitsathian	(Acting)	
(1	Aug	2017	-	30	Sep	2017)
Research,	Innovation,	and	Technology	Development
Assoc.	Prof.	Dr.	Anan	Tongraar	(Acting)	(1	Aug	2017	-	30	Sep	2017)
Mr.	Thosapol	Tantiwong	(17	May	2013	-	26	May	2017)
Vice	Rector	for	Planning	(24	Apr	1997	-	24	Aug	2017)
	Assoc.	Prof.	Dr.	Sittichai	Seangatith	(1	Oct	2013	-	31	Jul	2017)
Vice	Rector	for	University	Community	Organization	Engagement	Affairs
(6	Dec	2013	-	24	Aug	2017)
Dr.	Guntima	Sirijeerachai	(1	Oct	2013	-	31	Jul	2017)

กรรมการและเลขานุการ
Committee and Secretary

ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistant Secretary

Chief, Division of Finance and Accounting
Ms.	Naphatchanok	Phanachapo	,	(Acting)
(1	Mar	2016	-	17	Apr	2017)
Mr.	Chumpol	Sawangwattanakit	
(18	Apr	2017	-	Present)

Chief,	Division	of	Asset	Management
Ms.	Ratchaneewan	Wanpliensee

Chief, Division of Planning
Mr.	Sarawuth	Pomsinsub

ประธาน
Chairman

รองประธาน
Vice Chairman

ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
Prof.	Dr.	Pairash	Thajchayapong

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (31 พ.ค. 56 - 26 พ.ค. 60)
นายมนูญ สรรค์คุณากร

ดร.วิศิษฎ์พร  วัฒนวาทิน (27 พ.ค. 60 - ปัจจุบัน)
รศ. ดร.นินนาท โอฬารวรวุฒิ
นางสาวทัศนีย์ ดุสิตสุทธิรัตน์

รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา (27 พ.ค. 60 - ปัจจุบัน)
รศ. รอ. ดร.กนต์ธร ช�านิประศาสน์

อ. นพ.ลิขิต มาตระกูล (27 พ.ค. 60 - ปัจจุบัน)
รศ. สพญ. ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์ (27 พ.ค. 60 - 24 ส.ค. 60)

อ. ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง (25 ส.ค. 60 - ปัจจุบัน)
ศ. ดร. สันติ แม้นศิริ (31 มี.ค. 58 - 26 พ.ค. 60)

อ. ดร.พีรศักดิ์ สิริโยธิน (31 มี.ค. 58 - 26 พ.ค. 60)
อ. ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ (31 มี.ค. 58 - 26 พ.ค. 60)

Mr.	Prasert	Boonsampan	(31	May	2013	-	26	May	2017)
Mr.	Manoon	Sunkunakorn
Dr.	Wisitporn	Wattanawatin	(27	May	2017	-	Present)
Assoc.	Prof.	Dr.	Ninnat	Oranvoravuth
Miss	Thassanee	Dusitsutthirat
Assoc.	Prof.	Dr.	Anan	Tongraar	(27	May	2017	-	Present)
Assoc.	Prof.	Capt.	Dr.	Kontorn	Chamniprasart
Likit	Matrakool,	MD.	(27	May	2017	-	Present)
Assoc.	Prof.	Dr.	Sajeera	Kuppittayanant,	DVM	(27	May	2017	–	24	Aug	2017)
Dr.	Nattaya	Puakpong	(27	Aug	2017	-	Present)
Prof.	Dr.	Santi	Maensiri	(31	Mar	2015	-	26	May	2017)
Dr.	Peerasak	Siriyothin	(31	Mar	2015	-	26	May	2017)
Dr.	Saroj	Rujirawat	(31	Mar	2015	-	26	May	2017)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	(15	เม.ย.	34	-	24	ส.ค.	60)
Vice	Rector	for	Administrative	Affairs	(15	Apr	1991	-	24	Aug	2017)

อ. ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล (1 ต.ค. 56 - 31 ก.ค. 60)
Dr.	Wut	Dankittikul	(1	Oct	2013	-	31	Jul	2017)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	(25	ส.ค.	60	-	ปัจจุบัน)
Human	Resources	(25	Aug	-	Present)

รศ. สพญ. ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์ (รักษาการแทน) (1 ส.ค. 60 - 30 ก.ย. 60)
Assoc.	Prof.	Dr.	Sajeera	Kuppittayanant,	DVM

(Acting)	(1	Aug	2017	-	30	Sep	2017)

หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่
Chief, Division of Personnel

น.ส.จุฑามาศ สวัสดี
Ms.	Jutamas	Sawasdee

หัวหน้าส่วนแผนงาน
Chief, Division of Planning
นายศราวุธ ป้อมสินทรัพย์
Mr.	Sarawuth	Pomsinsub

คณะกรรมการการบริหารงานบุคคล
Personnel Administration Committee

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
SUT Rector

ศ. ดร.ประสาท สืบค้า 
(1	ส.ค.	56	-	31	ก.ค.	60)
Prof.	Dr.	Prasart	Suebka	

(1	Aug	2013	-	31	Jul	2017)

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ 
(1	ส.ค.	60	-	ปัจจุบัน)

Assoc.	Prof.	Dr.	Weerapong	Pairsuwan	
(1	Aug	2017	-	Present)
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คณะกรรมการ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล

Audit Committee

เลขานุการ
Secretary
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
SUT Council Affairs
อ. ดร.นฤมล รักษาสุข
Dr.	Narumol	Ruksasuk

หน่วยตรวจสอบภายใน
Internal	Auditing	Unit
นายกรณีย์ บุตรมีบุญ 
Mr.	Karanee	Butrameeboon

ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย
SUT	Council	Office
นางนงเยาว์ สุค�าภา
Mrs.	Nongyao	Sukumpa

ประธาน
Chairman
ศ. ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
Prof.	Dr.	Pratya	Vesarat

ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ
Dr.	Sampan	Silapanad

รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ
Assoc.	Prof.	Dr.Danuja	Kunpanitchakit

ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร
Dr.	Krissanapong	Kirtikara

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
Assoc.	Prof.	Dr.	Weerapong	Pairsuwan

รองประธาน
Vice Chairman

ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistant Secretary
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
Committee for Promoting University Activities

ประธาน
Chairman

นายพงศ์โพยม วาศภูติ
Mr.	Pongpayome	Vasaputi
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นายทศพล ตันติวงษ์
นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์

ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ
ผศ. ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์

นายธงชัย  ลืออดุลย์
ศ. นพ.วันชัย วัฒนศัพท์

นายสนั่น อังอุบลกุล
นายสุนทร จันทร์รังสี

นางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์
นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล
นายสมชาย ศรีตระกูล

นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
นายสุรวุฒิ	เชิดชัย

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์	สุวรรณฉวี

นายกสมาคมเทคโนโลยีสุรนารี
อ.นรา	สมัตถภาพงศ์

ผู้อ�านวยการเทคโนธานี
ผศ.	ดร.วีรชัย	อาจหาญ

Mr.	Thosapol	Tantiwong
Mr.	Abhaichon	Vacharasinthu
Dr.	Sampan	Silapanad
Asst.	Prof.	Dr.	Tavee	Lertpanyavit
Mr.	Thongchai	Ruadul	
Prof.	Wanchai	Watthanasap,	MD.
Mr.	Sanan	Angubolkul
Mr.	Sunthorn	Chanrangsi
Mrs.	Subongkot	Wongwitchayaphorn
Mr.	Sakchai	Unchittikul
Mr.	Somchai	Sritrakul
Mayor	of	Nakhon	Ratchasima
Mr.	Suravut	Cherdchai
Chief	executive	of	Provincial	Administration	Organization
Sub.	Lt.	Ranongrak	Suwanchawee	WRTA
Suranaree University of Technology Association
Lect.	Nara	Samattapapong
Director of Technopolis
Asst.	Prof.	Dr.	Weerachai	Arjharn

กรรมการ
Committee

กรรมการและเลขานุการ
Committee and Secretary

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
Committee and Assistant Secretary

รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน
Vice	Rector	for	University	Community	

Organization	Engagement	Affairs
อ. ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย

Dr.	Guntima	Sirijeerachai

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
Vice	Rector	for	SUT	Council	Affairs

อ. ดร.นฤมล รักษาสุข
Dr.	Narumol	Ruksasuk

รองประธาน
Vice Chairman

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
SUT Rector

ศ. ดร.ประสาท สืบค้า 
(1	ส.ค.	56	-	31	ก.ค.	60)
Prof.	Dr.	Prasart	Suebka	

(1	Aug	2013	-	31	Jul	2017)

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ 
(1	ส.ค.	60	-	ปัจจุบัน)

Assoc.	Prof.	Dr.	Weerapong	Pairsuwan	
(1	Aug	2017	-	Present)



คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์
ประจำามหาวิทยาลัย
University’s Appeals and Complaints Committee

ประธาน
Chairman

นายมนูญ  สรรค์คุณากร
Mr.	Manoon	Sunkunakorn

น.ส.ทัศนีย์ ดุสิตสุทธิรัตน์
Ms.	Tusanee	Dusitsutirat

หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่
Chief, Division of Personnel

น.ส.จุฑามาศ สวัสดี
Ms.	Juthamas	Sawasdee

นิติกร	ส่วนการเจ้าหน้าที่
Legal	Officer,	Division	of	Personnel

นายปรีชา นิศารัตน์
Mr.	Preecha	Nisarat

นายเลิศชัย เจริญสมบัติอมร
Mr.	Lertchai	Charoensombatamorn

นางสุชาดา รังสินันท์
Mrs.	Suchada	Rungsinan

นายวิเชษฐ วรกุล
Mr.	Vichet	Worakul

ฝ่ายบริหาร	(25	มิ.ย.	58	-	31	ก.ค.	60)
Administrative	Affairs	(25	Jun	2015	-	31	Jul	2017)

อ. ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล (1 ต.ค. 56 - 31 ก.ค. 60)
Dr.	Wut	Dankittikul	(1	Oct	2013	-	31	Jul	2017)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	(23	ก.ย.	60	-	ปัจจุบัน)
Human	Resources	(23	Sep	2017	-	Present)

รศ. สพญ. ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์ (รักษาการแทน)
 (1 ส.ค. 60 - 30 ก.ย. 60)

Assoc.	Prof.	Dr.	Sajeera	Kuppittayanant,	DVM	(Acting)	
(1	Aug	2017	-	30	Sep	2017)

สถาบันวิจัยและพัฒนา
Institute	of	Research	and	Development

รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา
Assoc.	Prof.	Dr.	Anan	Tongraar

อ. ดร.พีรศักดิ์ สิริโยธิน
Dr.	Peerasak	Siriyothin
น.ส.จันทนา พรหมศิริ

Ms.	Chantana	Promsiri

รองประธาน
Vice Chairman

กรรมการ
Committee

เลขานุการ
Secretary

ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistant Secretary
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อธิการบดี
Rector

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

The Suranaree University of Technology Administrators 
(1 October 2016 - 30 September 2017)

ศ. ดร.ประสาท สืบค้า 
(1 ส.ค. 56 - 31 ก.ค. 60)
Prof.	Dr.	Prasart	Suebka	

(1	Aug	2013	-	31	Jul	2017)

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ 
(1 ส.ค. 60 - ปัจจุบัน)

Assoc.	Prof.	Dr.	Weerapong	Pairsuwan	
(1	Aug	2017	-	Present)
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รองอธิการบดี 
(1 ต.ค. 56 - 31 ก.ค. 60)

Vice Rectors 
1 Oct 2013 - 31 Jul 2017)

ฝ่ายบริหาร
Administrative Affairs
อ. ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล
Dr.	Wut	Dankittikul

ฝ่ายพัฒนาการสอนและ 
สนับสนุนการเรียนรู้

Teaching Development 
 and Support of 
Learning Affairs

รศ. ดร.ประภาศรี อัศวกุล
Assoc.	Prof.	Dr.	Prapasri	Asawakun

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
Student Affairs

รศ. ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล
Assoc.	Prof.	Dr.	Jiraphon	Srisertpol

ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับ 
องค์กรชุมชน

University Community 
Organization	

Engagement	Affairs
อ. ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย

Dr.	Guntima	Sirijeerachai

ฝ่ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัย

SUT Council Affairs
อ. ดร.นฤมล รักษาสุข

Dr.	Narumol	Ruksasuk

ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม
Academic	Affairs	and	Innovation

ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจ�านงค์
Prof.	Dr.	Sukit	Limpijumnong

ฝ่ายวางแผน
Planning

รศ. ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์
Assoc.	Prof.	Dr.	Sittichai	Seangatith

114 รายงานประจำาปี 2560
ANNUAL REPORT 2017



รองอธิการบดี (รักษาการแทน) 
(1 ส.ค. 60 - 30 ก.ย. 60)
Vice Rectors (Acting) 

(1 Aug 2017 - 30 Sep 2017)

ฝ่ายยุทธศาสตร์	แผน	และงบประมาณ
Strategic Planning and Budget

ผศ. ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร 
Asst.	Prof.	Dr.	Boonchai	Wichitsathian	

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Human	Resources

รศ. สพญ. ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์
Assoc.	Prof.	Dr.	Sajeera	Kuppittayanant,	DVM

ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
Finance and Assets

ผศ. ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย
Asst.	Prof.	

Dr.	Phongchai	Jittamai

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ 
ศิษย์เก่าสัมพันธ์

Student Affairs and  
Alumni	Engagement

อ. นพ. ดร.นวัิฒน์ชยั นามวิชยัศริิกุล
Dr.	Niwatchai	Namvichaisirikul,	MD.

ฝ่ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัย

SUT Council Affairs
อ. ดร.นฤมล รักษาสุข

Dr.	Narumol	Ruksasuk

ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
Academic Affairs and 
Internationalization
ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ 

Prof.	Dr.	Santi	Maensiri

ฝ่ายวิจัย	นวัตกรรม	และพัฒนาเทคโนโลยี
Research,	Innovation,	and	
Technology Development

รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา
Assoc.	Prof.	Dr.	Anan	Tongraar
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ผู้ช่วยอธิการบดี  (1 ตุลาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2560)
Assistant Rectors (1 Oct 2013 - 31 Jul 2017)

ผู้ช่วยอธิการบดี (รักษาการแทน)  (1 สิงหาคม 2560 - 30 กันยายน 2560)
Assistant Rectors (Acting) (1 Aug 2017 - 30 Sep 2017)

ฝ่ายบริหาร
Administrative Affairs
ผศ. ดร.เผด็จ เผ่าละออ

Asst.	Prof.	Dr.	Padej	Pao-la-or	

ด้านบริหารสารสนเทศและวิจัยสถาบัน
Information	Administration	and	Institu-

tional Research
รศ. ดร.กองพัน อารีรักษ์

Assoc.	Prof.	Dr.	Kongpan	Areerak

ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
และพัฒนาความเป็นสากล

Quality	Assurance	in	Education	and	
Development	to	International	Standards

ผศ. พญ.นพร อึ้งอาภรณ์
Asst.	Prof.	Napron	Uengarporn,	MD.

ด้านพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรม
Research	and	Innovation	System	

Development
ผศ. ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์

Asst.	Prof.	Dr.	Nitinat	Suppakarn

ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม
Academic	Affairs	and	Innovation

ผศ. ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์
Asst.	Prof.	Dr.	Nitinat	Suppakarn

ฝ่ายวางแผน	|	Planning
ผศ. ดร.รัชฎาพร  อุ่นศิวิไลย์ 

Asst.	Prof.	Dr.	Ratchadaporn	Oonsivilai

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
Student Affairs

อ. ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์
Dr.	Sirinthorn	Seepho

ด้านพัฒนาบุคลากร
Staff Development

ผศ. ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว
Asst.	Prof.	Dr.	Paramate	Horkaew

ด้านบริหารทั่วไป
General Administration

อ. ดร.วิทธวัช โมฬี
Dr.	Wittawat	Molee

ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
Alumni	Engagement

อ. ดร.เศรษฐวิทย์ ภูฉายา
Dr.	Settawit	Poochaya
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เลขานุการนายกสภามหาวิทยาลัย 
(1 ตุลาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560)
Secretary to President of SUT Council 
(1 Oct 2016 - 31 Jul 2017)
เลขานุการนายกสภามหาวิทยาลัย (รักษาการแทน) 
(1 สิงหาคม 2560 - 30 กันยายน 2560)
Secretary to President of SUT Council (Acting) 
(1 Aug 2017 - 30 Sep 2017)

ผศ. ดร.อิศรา ประมูลศุข
Asst. Prof. Dr. Issra Pramoolsook

สายวิชาการปฏิบัติงานที่สำานักงานอธิการบดี
Academic Staff Assigned to the Office of the Rector

ด้านพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
University	of	Intelligen	Development

รศ. ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร
Assoc.	Prof.	Dr.	Vacharapoom	Benjaoran

ด้านดัชนีความเป็นเลิศ
Index	of	Excellence

รศ. ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์
Assoc.	Prof.	Dr.	Chaiwat	Ruksakulpiwat

ด้านการจัดการทรัพย์สิน
Property	Management
ผศ. ดร. ปริญญา น้อยสา

Asst.	Prof.	Dr.	Parinya	Noisa

ด้านพัฒนาหลักสูตร
และการศึกษา

Curriculum Development  
and	Education

อ. ดร. ขรรค์ชัย โกศลทองกี่
Dr.	Khanchai	Khosonthongkee

คณบดี | Deans

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์
Institute	of	Science
ศ. ดร. สันติ แม้นศิริ

Prof.	Dr.	Santi	Maensiri

ส�านักวิชาเทคโนโลยีสังคม
Institute	of	Social	Technology

รศ. ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ
Assoc.	Dr.	Weerapong	Polnigongit

ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
Institute	of	Agricultural	Technology

ศ. ดร.หนึ่ง เตียอ�ารุง
Prof.	Dr.	Neung	Teaumroong

ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
Institute	of	Engineering

รศ. ร.อ. ดร.กนต์ธร ช�านิประศาสน์
Assoc.	Prof.	Capt.	Dr.	Kontorn	Chamniprasart

ส�านักวิชาแพทยศาสตร์
Institute	of	Medicine

ศ. นพ. สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ 
Prof.	Sukij	Panpimanmas,MD.	

ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์
Institute	of	Nursing

ผศ. ดร.รวมพร คงก�าเนิด
Asst.	Prof.	Dr.	Roumporn	Konggumnerd

ส�านักวิชาทันตแพทยศาสตร์
Institute	of	Dentistry

ผศ. ทพญ. ดร.ยุพิน ส่งไพศาล
Asst.	Prof.	Dr.Yupin	Songpaisan

ส�านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
Institute	of	Public	Health

อ. ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์
Dr.	Chalalai	Hanchenlaksh
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ผู้อำานวยการ
Directors

สถาบันวิจัยและพัฒนา
Institute	of	Research	and	

Development
รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา

Assoc.	Prof.	Dr.	Anan	Tongraar

ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา

The Center for Library Resources 
and	Educational	Media
อ. ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง
Dr.	Nattaya	Puakpong

ศนูย์เคร่ืองมอืวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
The	Center	for	Scientific	and	
Technological	Equipment

อ. ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์
Dr.	Saroj	Rujirawat

ศูนย์บริการการศึกษา
The Center for 

Educational	Services
รศ. สพญ. ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์

Assoc.	Prof.	Dr.	Sajeera	Kuplttayanant,	DVM

ศูนย์คอมพิวเตอร์
The Center for Computer Services

รศ. ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว 
(30	มี.ค.	56	-	29	มี.ค.	60)

Assoc.	Prof.	Dr.	Arthit	Srikaew	
(30	Mar	2013	-	29	Mar	2017)

ศ. ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข (รักษาการ) 
(30	มี.ค.	60	-	30	ก.ย.	60)

Assoc.	Prof.	Dr.	Suksun	Horpibulsuk	
(30	Mar	2017	-	30	Sep	2017)

ศูนย์กิจการนานาชาติ
The Center for 

International	Affairs
Prof. Dr. Yupeng Yan

เทคโนธานี
Technopolis

ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ 
Asst.	Prof.	Dr.	Weerachai	Arjharn	

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
The	Center	for	Cooperative	Education	and	

Career Development
ผศ. ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร

Asst.	Prof.	Dr.	Boonchai	Wichitsathian

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
The	Center	for	Innovation	and	Education	

Technology
ผศ. ดร.ธรา อั่งสกุล

Asst.	Prof.	Dr.	Thara	Angskun
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ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย
นางนงเยาว์	สุค�าภา

หน่วยตรวจสอบภายใน
นายกรณีย์	บุตรมีบุญ	
ส่วนส่งเสริมวิชาการ
น.ส.จันทนา	พรหมศิริ

ส่วนสารบรรณและนิติการ
น.ส.สุภาภรณ์	สุวรรณบุรี

ส่วนการเจ้าหน้าที่
น.ส.จุฑามาศ	สวัสดี

หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
นางนภัสชนก	พะนะจะโปะ	(รักษาการแทน)	(1	มี.ค.	59	-	17	เม.ย.	60)

นายชุมพล	สว่างวัฒนกิจ	(18	เม.ย.	60	-	ปัจจุบัน)
ส่วนอาคารสถานที่

นายธานี	คล่องณรงค์
ส่วนพัสดุ

นายอรรถพร	อุ่นโสมย์
ส่วนแผนงาน

นายศราวุธ	ป้อมสินทรัพย์
ส่วนกิจการนักศึกษา

ว่าที่	ร.ต.	สมชาย	รักกลาง
ส่วนประชาสัมพันธ์

นางมนัสวี	บันลือทรัพย์	
สถานกีฬาและสุขภาพ
นายวีรวัชร์	ทองยอดดี

สถานพัฒนาคณาจารย์
ผศ.	ดร.อาทิตย์	คูณศรีสุข	(12	พ.ย.	57	-	15	ส.ค.	60)

รศ.	ดร.พวงรัตน์	ไพเราะ	(รักษาการแทน)	(16	ส.ค.	60	-	30	ก.ย.	60)
สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

อ.	ดร.ฉัตรภัสร์	ฐิติอัคราวงศ์
หัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์
นางรัชนีวรรณ		วันเปลี่ยนสี

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน
อ.	ดร.นวลวรรณ	สงวนศักดิ์	(รักษาการแทน)	

สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา
ศ.	ดร.ประสาท	สืบค้า	(รักษาการแทน)	(19	ก.พ.	59	-	31	ก.ค.	60)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล	(รักษาการแทน)
(1	ส.ค.	60	-	ปัจจุบัน)

โรงเรียนสุรวิวัฒน์
ศ.	ดร.ประสาท	สืบค้า	(รักษาการแทน)	(19	ก.พ.	59	-	31	ก.ค.	60)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล	(รักษาการแทน)
(1	ส.ค.	60	-	ปัจจุบัน)

หน่วยประสานงาน มทส. - กทม.
ยังไม่มีค�าสั่งแต่งตั้ง

SUT Council Office
Mrs.	Nongyao	Sukumpa
Internal Auditing Unit
Mr.	Karanee	Butrameeboon
Division of Academic Support
Ms.	Chantana	Promsiri
Division of Correspondence, Document and Legal Affairs
Ms.	Supaporn	Suwanburi
Division of Personnel
Ms.	Juthamas	Sawasdee
Chief, Division of Finance and Accounting
Ms.	Naphatchanok	Phanachapo	,	(Acting)(1	Mar	2016	-	17	Apr	2017)
Mr.	Chumpol	Sawangwattanakit	(18	Apr	2017	-	Present)
Division of Buildings and Grounds
Mr.	Thanee	Klongnarong
Division of Procurement and Supplies
Mr.	Adthaporn	Oonsom
Division of Planning
Mr.	Sarawuth	Pomsinsub
Division of Student Affairs
Acting	Sub	Lt.	Somchai	Rakklang
Division of Public Relations
Mrs.	Manutswee	Banluesab
Sport and Health
Mr.	Weerawat	Tongyoddee
Faculty Development Academy
Asst.	Prof.	Dr.	Atit	Koonsrisuk	(12	Nov	2014	-	15	Aug	2017)
Assoc.	Prof.	Dr.	Puangratana	Pairor	(Acting)(16	Aug	2017	–	30	Sep	2017)
SUT-MIS Database Unit
Dr.	Chatphat	Titiakarawongse
Chief, Division of Asset Management
Ms.	Ratchaneewan	Wanpliensee
Boron Neutron Capture Therapy Research Center
Dr.	Nuanwan	Sanguansak,	(Acting)	
Academy for the Study of Science, Technology and Language Learning
Prof.	Dr.	Prasart	Suebka,	(Acting)	(19	Feb	2016	-	31	Jul	2017)
Vice	Rector,	Academic	Affairs	and	Internationalization	(Acting)
(1	Aug	2017	-	Present)
Surawiwat School
Prof.	Dr.	Prasart	Suebka	(Acting)	(19	Feb	2016	-	31	Jul	2017)
Vice	Rector,	Academic	Affairs	and	Internationalization	(Acting)
(1	Aug	2017	-	Present)
SUT Co-ordinating Office (Bangkok)
Yet to be appointed

หัวหน้าส่วนงาน
Chief
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