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โปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(วาระการดำรงตำแหนง : วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565)

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดดำเนินการเสนอขอพระราชทานโปรดเกลาโปรดกระหมอม แตงต้ังนายกสภา 

มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีน้ัน บัดน้ี ไดมีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

รวม 13 ทาน ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เปนตนไป (ราชกิจจานุเบกษา เลม 137 ตอนพิเศษ 144 ง วันที่ 18 

มิถุนายน พ.ศ. 2563) ประกอบดวย

หนา
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สรุปมติที่สำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ครั้งที่ 4/2563 วันเสารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ปท่ี  9 ฉบับท่ี  6 (กรกฎาคม พ.ศ. 2563)

มติที่ประชุม

1)  อนุมัติปรับแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ 

    พ.ศ. 2563 ตามที่เสนอ

2)  ใหมหาวิทยาลัยรับขอสังเกต/ขอเสนอแนะเพื ่อพิจารณา

    ดำเนินการตอไป

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ

1)  จากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจสงผลกระทบตอการไดงานทำ 

    ของบัณฑิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาหาแนวทางการรับนักศึกษา 

    ระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มมากขึ้น

2)  มหาวิทยาลัยควรรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการวิจัยและพัฒนาดานเครื่องมือแพทยใหมากขึ้น

ขออนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม

1)  อนุมัติรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบคร่ึงแรกของปงบประมาณ

    พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) 

    ตาม (ราง) รายงานฯ ท่ีเสนอ

2)  ใหมหาวิทยาลัยรับขอสังเกต/ขอเสนอแนะเพื ่อพิจารณา 

    ดำเนินการตอไป

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ

1)  ขอชื่นชมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และมหาวิทยาลัยที่มีระบบติดตาม 

    ตรวจสอบ และประเมินผลงานที่กอใหเกิดวัฒนธรรมของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

    และใชเปนเคร่ืองมือใหผูบริหารทำงานรวมกัน รวมท้ังจัดทำรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

    มหาวิทยาลัยไดอยางสมบูรณ เปนแบบอยางตอมหาวิทยาลัยอื่นได และถือเปนจุดแข็งของมหาวิทยาลัย

2)  มหาวิทยาลัยในฐานะที่เปนหนวยถายทอดองคความรู ควรศึกษาและพิจารณากำหนดแนวทางการจัด 

    การเรียนการสอนใหสอดคลองกับชีวิตวิถีใหม (New Normal) ทั้งในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

    ท่ีมหาวิทยาลัย (On-site) การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน (Online) และการจัดการเรียนการสอนผาน 

    โทรทัศนหรือสถานีวิทยุกระจายเสียง (On-air)

3) การรายงานผลในครั้งถัดไป มหาวิทยาลัยควรเพิ่มรายละเอียดขอมูลผลงานวิจัยที่ยื ่นขอจดทะเบียน     

    ทรัพยสินทางปญญาในดานการใชประโยชนเชิงพาณิชย

ขออนุมัติ (ราง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ในรอบครึ่งแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2563)



3ปที่  9 ฉบับที่  6 (กรกฎาคม พ.ศ. 2563)

สรุปมติที่สำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ครั้งที่ 4/2563 วันเสารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (ตอ)

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ

1)  โรงพยาบาล มทส. ควรมีบทบาทเพื่อยกระดับสุขภาพชุมชน และการรักษาเฉพาะทาง โดยพิจารณา 
     ดำเนินการดังนี้
     (1) ควรกำหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการยกระดับสุขภาพชุมชนใหชัดเจน
     (2) ควรสรางอัตลักษณของโรงพยาบาลในเรื่องที่โดดเดนใหชัดเจน โดยอาจพิจารณาจากยุทธศาสตร 
           ของโรงพยาบาลที่มีอยูแลว
     (3) ควรใหบริการทางการแพทยเฉพาะทางท่ีมีความขาดแคลนและมีความตองการสูง เชน การรักษาตอหิน 
           และการรักษาและใหบริการกับผูสูงอายุ เปนตน
     (4) โครงการ CoE ศูนยมะเร็งอาจพิจารณารวมมือกับโรงพยาบาลสุรินทร เนื่องจากการดำเนินการ 
           เรื่องดังกลาวมีคาใชจายสูง
     (5) อาจสรางความรวมมือกับภาคเอกชนในการดำเนินโครงการรวมลงทุนกับภาคเอกชน (Public Private 
           Partnership : PPP investment)
2) โรงพยาบาล มทส. ควรมีการเทียบเคียงกับโรงพยาบาลอ่ืน ท้ังในระดับชาติหรือนานาชาติ เพ่ือวิเคราะหขอมูล      
     เชิงเปรียบเทียบในดานการบริหารจัดการ การบริการ และการวิจัย เพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลตอไป
3) ควรมีการกำหนดมาตรฐานของโรงพยาบาล มทส. ใหชัดเจนที่นอกเหนือจากการรับรองมาตรฐาน      
     โรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA)
4) ควรมีหลักสูตรสำหรับฝกอบรมผูเชี่ยวชาญของโรงพยาบาล มทส. เพื่อประโยชนดานวิชาการ การบริการ 
     และการวิจัย
5) โรงพยาบาล มทส. ควรพัฒนาไปสู  Smart Hospital เช น การใหคำปรึกษาผู ป วยทางไกล และ 
     การจัดสงยาใหผู ปวย เปนตน
6) โรงพยาบาล มทส. ควรจัดทำแผนการตลาดใหชัดเจนเพ่ือเพ่ิมจำนวนผูใชบริการของโรงพยาบาลใหมากย่ิงข้ึน
7) บุคลากรทางการแพทยท่ีเปนผูเช่ียวชาญ เปนปจจัยสำคัญสำหรับโรงเรียนแพทยช้ันนำ ดังน้ัน โรงพยาบาล มทส. 
     ควรผลักดันใหมีจำนวนบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางการแพทยเพิ่มมากขึ้น
8) โรงพยาบาล มทส. ควรรวมมือกับหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในการสรางเคร่ืองมือแพทย
9) ศูนยเวชศาสตรชะลอวัย (Wellness Center) ควรทำใหด ีและไดมาตรฐาน เพื ่อใหม ีช ื ่อเสียงใน 
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นโยบายการขับเคลื่อนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสูโรงเรียนแพทยชั้นนำ 

และวิสาหกิจอันเปนที่พึ่งสังคม

มติที่ประชุม

1)  รับหลักการการดำเนินงานนโยบายการขับเคลื ่อนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีส ุรนารี
    สูโรงเรียนแพทยชั้นนำและวิสาหกิจอันเปนที่พึ่งสังคม ตามที่เสนอ
2)  ใหมหาวิทยาลัยรับขอสังเกต/ขอเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการตอไป
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ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน

พมิพดัจูผ
รีานรุสียลโนโคทเยัลายทิวาหมาภสนางกันำส

กองบรรณาธิการ
ษกัรีราอ ลพงอก.รด ยราจารตสาศงอร
ขุศลูมะรป ารศิอ.รด ยราจารตสาศยวชผู

าภำคุส วายเงนงาน
นางสาววิลาสินี ไกรมาก

งาลกงััลป ตนากทนัจวาสงาน

รีานรุสียลโนโคทเยัลายทิวาหมาภสนางกันำส
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี

00003 ามีสชารรคนดัวหงัจ งอืมเอภเำอ

6834 2244 0 ,7204 2244 0 ทพัศรทโ

โทรสาร  0 4422 4030

นางูด านมมัส มรบอ มรรกจิก

 

 

 

ปท่ี  9 ฉบับท่ี  6 (กรกฎาคม พ.ศ. 2563)

 ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี รองศาสตราจารย ดร.วีระพงษ  แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีสุรนารี (กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง) และ 

รองศาสตราจารย ร.อ. ดร.กนตธร  ชำนิประศาสน (กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทคณาจารยประจำ) เขารวมประชุมออนไลนผานโปรแกรม Microsoft 

Team เรื่อง การประยุกตใชหองปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง (OpenScience 

Laboratory) ของมหาวิทยาลัยเปดแหงสหราชอาณาจักร (The Open University of 

the UK) กับทีมพัฒนาธุรกิจของมหาวิทยาลัยเปดแหงสหราชอาณาจักร เม่ือวันที่ 

2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ หองประชุมสารนิทัศน ช้ัน 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งหากประสบผลสำเร็จ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะได 

นำหองปฏิบัติการทดลองเสมือนจริงดังกลาว มาประยุกตใชกับนักศึกษามหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีสุรนารีในชวงวิกฤต COVID-19 และอาจตอยอดพัฒนาหองปฏิบัติการ 

ทดลองเสมือนจริงที่เหมาะสมกับนักศึกษาและบริบทของมหาวิทยาลัยตอไป

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรวมประชุม

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2563

   ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนประธานในการประชุุม 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันเสารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ หองประชุมพจนสาร 

หนวยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซา ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และหองประชุมสารนิเทศ ชั้น 2  

อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และประชุมออนไลนผานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting


