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การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2563

   ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนประธานในการประชุุม 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั ้งที ่ 1/2563 เมื ่อวันที ่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ หองประชุมพจนสาร 

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

อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 10/2562                 1-2
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สรุปมติที่สำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ครั้งที่ 10/2562 วันเสารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม

อนุมัติปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำป 

พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง) ตามที่เสนอ

ขออนุมัติปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำป พ.ศ. 2563 

ฉบับปรับปรุง

ปท่ี  9 ฉบับท่ี  2 (กุมภาพันธ พ.ศ. 2563) 1



2 ปท่ี  9 ฉบับท่ี  2 (กุมภาพันธ พ.ศ. 2563)

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ

จากขอมูลรายงานการเงินประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบวา
มหาวิทยาลัยมีรายรับและรายจายจริงแตกตางกับงบประมาณ
รายรับและรายจายที ่ประมาณการไว ดังนั ้นมหาวิทยาลัยควร
วิเคราะหหาสาเหตุที่มีความแตกตางดังกลาว และกำหนดแนวทาง
การวางแผนใหสอดคลองกัน

มติที่ประชุม

1)  อนุม ัต ิรายงานการเง ินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีส ุรนารี 

   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่เสนอ

2)  ให มหาว ิทยาล ัยร ับข อส ังเกต/ข อเสนอแนะเพ ื ่อพ ิจารณา

     ดำเน ินการตอไป

ขออนุมัติรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม

1)  อนุมัติผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556, 

   3/2559, 3/2560, 1/2561, 2/2561, 3/2561 เพิ่มเติม และ 1/2562 และผูไดรับอนุปริญญา ประจำภาค 

   การศึกษาท่ี 2/2562 ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

   สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร รวมจำนวน 410 ราย ตามที่เสนอ
2)  ใหมหาวิทยาลัยรับขอสังเกต/ขอเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการตอไป

ขออนุมัติผูสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556, 3/2559, 3/2560, 1/2561, 2/2561, 
3/2561 เพิ่มเติม และ 1/2562 และผูไดรับอนุปริญญา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ

1)  ประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยควรศึกษาและพิจารณาบรรจุเปนวาระเชิงนโยบายเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป ไดแก

    (1)  วิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางการแกปญหาการตกออกของนักศึกษา โดยนำเสนอขอมูลจำนวนนักศึกษา 

            ที่ตกออกในแตละชั้นปประกอบการพิจารณา

    (2)  วิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางการแกปญหากรณีท่ีนักศึกษาใชเวลาในการศึกษาโดยเฉล่ียคอนขางนาน 

            โดยศึกษาเปรียบเทียบขอมูลกับมหาวิทยาลัยอื่นรวมดวย

    (3)  เสนอขอมูลจำนวนนักศึกษาตามคะแนนเฉล่ียสะสมแตละชวงคะแนนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2)  มหาวิทยาลัยควรรายงานการเตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัยและแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย   
     ท่ีสอดรับกับนโยบายของรัฐในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor;
     EEC) รวมถึงศึกษาความตองการแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

สรุปมติที่สำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ครั้งที่ 10/2562 วันเสารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ตอ)



3ปท่ี  9 ฉบับท่ี  2 (กุมภาพันธ พ.ศ. 2563)

กิจกรรม อบรม สัมมนา ดูงาน

 ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เขารวมประชุม 

เชิงปฏิบัติการ เรื ่อง การเสริมสรางธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับฟงความคิดเห็นของนายกสภา 

สถาบันอุดมศึกษา หรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาประเภทผู ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาสถาบัน 

อุดมศึกษาประเภทสภาคณาจารย และขาราชการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที ่เปนสวนราชการ และ 

สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ หองประชุมศาสตราจารยวิจิตร ศรีสอาน 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเสริมสรางธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

 ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เขารวมประชุมวิชาการ 

เพ่ือสงเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

ระหวางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กับหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ 

จำนวน 11 หนวยงาน พรอมรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย และรับมอบนโยบายในเรื่องดังกลาวจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ดร.สุวิทย เมษินทรีย) รวมทั้งจัดใหม ี

เวทีแสดงเจตนารมณรวมกันผลิตบัณฑิตไทย พรอมสูโลกแหงการทำงานจริงและมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 และมีการ 

ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมรามา การเดนส กรุงเทพมหานคร 

โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เปนเจาภาพในการประชุมครั้งนี้

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรวมประชุมวิชาการเพ่ือสงเสริมการจัดสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ
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ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน

ผูจัดพิมพ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย ดร.กองพล อารีรักษ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิศรา ประมูลศุข
นางนงเยาว สุคำภา
นางสาววิลาสินี ไกรมาก
นางสาวจันทกานต ปลัั่งกลาง

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท 0 4422 4027, 0 4422 4386

โทรสาร  0 4422 4030

ปท่ี  9 ฉบับท่ี  2 (กุมภาพันธ พ.ศ. 2563)

กิจกรรม อบรม สัมมนา ดูงาน (ตอ)

 รองศาสตราจารย ดร.อนันต ทองระอา รองอธิการบดีฝายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี 

(กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) รวมแสดงความยินดี 

กับนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ไดรับคัดเลือกจากสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) โดยเขารับรางวัล 

ในงาน “วันนักประดิษฐ” ประจำป 2563 จากรองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 5 รางวัล เมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ณ ศูนยนิทรรศการและ 

การประชุมไบเทค บางนา ประกอบดวย

 1.  รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร ไดแก รองศาสตราจารย 

     ดร.วรวัฒน มีวาสนา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร

 2.  รางวัลวิทยานิพนธ ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร ไดแก ดร.วิวัฒน  นวลสิงห

     สำนักวิชาวิทยาศาสตร วิทยานิพนธ เรื ่อง “อิเล็กโตรสปนนิ่งของสารชีวโมเลกุล”

 3.  รางวัลวิทยานิพนธ ระดับดี สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช ไดแก ดร.กมลวัช งามเชื้อ สำนักวิชา 

     วิทยาศาสตร วิทยานิพนธ เรื ่อง “การวิเคราะหปริมาณและสมบัติทางเคมีของตัวชี้วัดทางชีวภาพ 

     และอนุภาคนาโนเงิน”

 4 .  รางว ัลผลงานประดิษฐ ค ิดค น ระดับดี สาขาว ิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร ได แก 

     ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนมศักด์ิ มีมนต สำนักวิชาวิทยาศาสตร และคณะ ผลงานเร่ือง “กลองถายภาพ 

     สามมิติของผิวหนังแบบมือถือ”

 5.  รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย ไดแก 

     รองศาสตราจารย ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร และคณะ ผลงานเรื่อง “เครื่องตรวจ 

     ประเมินประสิทธิภาพมอเตอรเหนี่ยวนำแบบสามเฟสโดยไมรบกวนการทำงานแบบพกพา”

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรวมกิจกรรม


