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การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 3/2563

   ศาสตราจารย ดร.ไพรัช ธัชยพงษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหนาที ่ประธาน

ในการประชุุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวันเสารท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ หองประชุมพจนสาร 

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

อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หนา
การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 3/2563                    1

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2563                  1-3

กิจกรรม อบรม สัมมนา ดูงาน                               4

สรุปมติที่สำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ครั้งที่ 2/2563 วันเสารที่ 29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม

อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) หลักสูตรสหวิทยาการ ตาม 

(ราง) หลักสูตรฯ ที่เสนอ

ขออนุมัติ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) 
หลักสูตรสหวิทยาการ

ปท่ี  9 ฉบับท่ี  4 (พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
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มติที่ประชุม

1)  ะลแ นอสราก รตูสกัลหนาดยาบยโนนางนินเำดรากรากกัลหบัร
     การเรียนรู เพื ่อความเปนเลิศทางวิชาการในศตวรรษที ่ 21 
     ตามที ่เสนอ
2)  ใหมหาวิทยาลัยรับขอสังเกต/ขอเสนอแนะเพื ่อพิจารณา
     ดำเนินการตอไป

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ

1)  มหาวิทยาลัยควรกำหนดกลุมเปาหมายใหชัดเจน รวมถึงหาความตองการของกลุมเปาหมายที่แทจริง 
     และถอดความตองการดังกลาวออกมาเปนสมรรถนะเชิงทักษะ เพื่อที่จะนำไปพัฒนาหลักสูตร รายวิชา 
     และบทเรียน ใหสอดคลองตามความตองการของกลุ มเปาหมาย โดยอาจพิจารณาจากหลักสูตร 
     ที่มีอยูและสรางหลักสูตรใหมใหตรงกับสมรรถนะที่ตองการ
2)  ม รเมวรบบแนยีรเรากะณษกัลนในอสรากนยีรเรากบบแปูรานฒัพจาอยัลายทิวาห )gninraeL dednelB( ูรนยี  
     ซึ่งเปนการผสมผสานระหวางการเรียนแบบเผชิญหนา (Face to Face) รวมกับการใชระบบออนไลน 
     (Online System)
3)  มหาวิทยาลัยอาจนำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดน มาเปนหลักสูตรนำรองในการจัดทำ
     บทเรียน )erawesruoc-E( สกินอรทก็ลเิอ
4)  มหาวิทยาลัยควรแสวงหาความรวมมือกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรสำหรับ 
     Upskill และ Reskill โดยอาจพิจารณาภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางรวมดวย
5)  มหาวิทยาลัยควรกำหนดวิธ ีการจูงใจอาจารย ในการทำหลักสูตรที ่เปนชุดวิชา (Modu le) และ
     การทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (E-courseware) โดยอาจปรับปรุงกรอบภาระงานของอาจารย เพื ่อ
     เปนการสรางแรงจูงใจดังกลาว

     

มติที่ประชุม

อนุมัติขอตกลงความรวมมือ ระหวาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี และ The Institut National Polytechnique de Toulouse 

(INPT) สาธารณรัฐฝรั ่งเศส (Cooperation Outline Agreement 

between Suranaree University of Technology SUT (Thailand) 

and The Institut National Polytechnique de Toulouse, Toulouse 

INP (France)) ตาม (ราง) ขอตกลงความรวมมือฯ ที่เสนอ

ขออนุมัติ (ราง) ขอตกลงความรวมมือ ระหวาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ 
The Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT) สาธารณรัฐฝรั่งเศส

สรุปมติที่สำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ครั้งที่ 2/2563 วันเสารที่ 29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 (ตอ)

 นโยบายดานหลักสูตร การสอน และการเรียนรูเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการในศตวรรษที่ 21

ปท่ี  9 ฉบับท่ี  4 (พฤษภาคม พ.ศ. 2563)



3ปท่ี  9 ฉบับท่ี  4 (พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

สรุปมติที่สำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ครั้งที่ 2/2563 วันเสารที่ 29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 (ตอ)

มติที่ประชุม
1)  รับทราบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ไตรมาสที่ 1 
     ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2)  ใหมหาวิทยาลัยรับขอสังเกต/ขอเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการตอไป

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ไตรมาสที่ 1 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
1)  ขอมูลการรายงานการติดตามฯ นี ้เปนประโยชนตอสภามหาวิทยาลัย เห็นดวยที ่มีการรายงานผล 
     ใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบเปนระยะ ๆ
2)  การดำเนินงานตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
     สุรนารี (SUT Scorecard) ในมิติที่ 3 : การสรางคุณคาตอเศรษฐกิจและสังคมดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
     และนวัตกรรม ตัวชี ้ว ัดที ่ 8 : จำนวนการนำผลงานวิจ ัย/นวัตกรรม/สิ ่งประดิษฐไปใชประโยชน 
     ในการสรางคุณคาทางเศรษฐกิจและสังคม เปนตัวชี ้วัดที ่สำคัญ มหาวิทยาลัยควรเรงดำเนินการ 
     และรายงานผลแสดงรายละเอียดที่ชัดเจน
3)  มหาวิทยาลัยควรดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรมที ่เปนประโยชนตออุตสาหกรรมขนาดกลาง 
     นอกเหนือจากอุตสาหกรรมขนาดใหญดวย

มติที่ประชุม
1)  อนุมัติสรุปผลการประเมินสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำป พ.ศ. 2562 ทั้ง 3 เรื่อง ตาม (ราง) 
     สรุปผลที่เสนอ ไดแก
     1.1)  สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำป พ.ศ. 2562
     1.2)  สรุปผลการประเมินการรับรูการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย      
            เทคโนโลยีสุรนารี ประจำป พ.ศ. 2562
     1.3)  สรุปผลการประเมินการรับรูของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ท่ีมีตอการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
            ดวยวิธีการเทียบระดับการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัย (Benchmarking of University Governance) 
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ประจำป พ.ศ. 2562
2)  ใหมหาวิทยาลัยรับขอสังเกต/ขอเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการตอไป

ขออนุมัติ (ราง) สรุปผลการประเมินสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำป พ.ศ. 2562

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
     
1)  รูปแบบการประเมินการรับรูของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีตอการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย      
     ดวยวิธีการเทียบระดับการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัย (Benchmarking of University Governance) 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนตัวอยางท่ีดี สามารถใชเปนตนแบบใหมหาวิทยาลัยอ่ืนนำไปใชประโยชนได
2)  การประเมินการรับรูของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีมีตอการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยดวยวิธีการ 
     เทียบระดับการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัยในมิติที่ 5 การมีสวนรวม มหาวิทยาลัยอาจพิจารณา 
     ขยายความเพิ่มเติมในแบบสอบถามฯ ในเรื่องการมีสวนรวม วามีทั้งแบบทางตรงและทางออม เพื่อที่ 
     ผลการประเมินในมิติดังกลาวจะไดสอดคลองกับบริบทของ มทส.
3)  ฝายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยควรนำผลการประเมินน้ีไปใชประโยชนในการประกันคุณภาพ 
     ของมหาวิทยาลัย
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าษกึรปีท
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  4 (พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องคนายกกิตติมศักดิ ์

และองคประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้ง “กองทุนชัยพัฒนา 

สูภัยโควิด 19 (และโรคระบาดตาง ๆ )” เพ่ือชวยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย ในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ 

และส่ิงของท่ีมีความจำเปนในการรักษาผูปวยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID– 19) และไดพระราชทานพระราชานุมัติ

เพ่ิมเติม ใหใชเงินจากกองทุนดังกลาวจัดซ้ือหองคลีนรูมสำหรับตรวจรักษาผูปวยแบบความดันลบ (negative pressure) 

แบบเคล่ือนท่ี ซ่ึงออกแบบและจัดสรางโดยศูนยความเปนเลิศดานวัสดุหนาท่ีพิเศษข้ันสูง (COE) สำนักวิชาวิทยาศาสตร 

และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รวมกับ บริษัท อีคิวเทค เอ็นเนอรยี่ จำกัด ซึ่ง 

มีคุณสมบัติสามารถจัดการอากาศที่ปนเปอนเชื้อจากผูปวย ไมใหออกไปนอกหองและบำบัดอากาศจนปราศจากเชื้อ 

ท้ังยังลดโอกาสในการแพรกระจายเช้ือไปยังผูปวยรายอ่ืนและบุคลากรทางการแพทยท่ีเก่ียวของ โดยมอบใหมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีสุรนารีจัดสรางและติดต้ังหองคลีนรูมฯ เพ่ือพระราชทานแกโรงพยาบาลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 แหง 

ไดแก โรงพยาบาลโชคชัย (จังหวัดนครราชสีมา) โรงพยาบาลสิรินธร (จังหวัดขอนแกน) โรงพยาบาลสุรินทร 

โรงพยาบาลอุดรธานี และโรงพยาบาลชัยภูมิ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทยตอไป

 ในการนี้รองศาสตราจารย เรืออากาศเอก ดร.กนตธร ชำนิประศาสน รองอธิการบดีฝายวิชาการ

และพัฒนาความเปนสากล (กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทคณาจารยประจำ) และ 

คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดสงมอบหองคลีนรูมสำหรับตรวจรักษาผูปวยแบบความดันลบ 

(negative pressure) แกโรงพยาบาลโชคชัย เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ โรงพยาบาลโชคชัย อำเภอโชคชัย 

จังหวัดนครราชสีมา โดยนายสุวัฒน จิราพันธุ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และนายแพทยเกรียงศักดิ์ ครุธกุล 

ผูอำนวยการโรงพยาบาลรวมรับมอบ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทาน หองคลีนรูมความดันลบ เพื่อใชในการรักษาผูปวยโควิด – 19 
สรางโดยคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)


