
ปท่ี  9 ฉบับท่ี  1 (มกราคม พ.ศ. 2563)

หนา
การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 10/2562  
งานขอบคุณและตอนรับศักราชใหม 2563                             1
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 9/2562                 2-4
กิจกรรม อบรม สัมมนา ดูงาน                                 4

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 10/2562
งานขอบคุณและตอนรับศักราชใหม 2563

   ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนประธานในการประชุุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั ้งที ่ 10/2562 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ หองประชุม Chintara 
โรงแรม The Peninsula Bangkok ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พรอมน้ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดจัด 
งานขอบคุณและตอนรับศักราชใหม 2563 เพื่อแสดงความขอบคุณกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดแก อดีตนายกสภา 
มหาวิทยาลัย อดีตอุปนายกสภามหาวิทยาลัย อดีตอธิการบดี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงิน 
และทรัพยสิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน คณะกรรมการ 
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการอุทธรณ รองทุกขประจำมหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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2 ปท่ี  9 ฉบับท่ี  1 (มกราคม พ.ศ. 2563)

มติที่ประชุม
1)  เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

     ตามที่เสนอ
2)  ใหมหาวิทยาลัยรับขอสังเกต/ขอเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการตอไป

ขออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
1)  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาประเด็นความเส่ียงทางการเงินของมหาวิทยาลัย ในเร่ืองรายไดจากการจัดการศึกษา 

     มีแนวโนมลดลงจากจำนวนนักศึกษาที่ลดลง โดยดำเนินการดังนี้
     (1)  อาจพิจารณาแยกเรื่องความเสี่ยงระหวางการลดลงของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับนักศึกษา 

          ระดับปริญญาตรี
     (2)  จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ลดลง มีสาเหตุหนึ่งมาจากจำนวนโครงการวิจัยที่ไดรับทุน 

          จากภายนอกลดลง ซึ ่งกระทบตอจำนวนการขอสิทธิ ์ในการใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาระดับ 

          บัณฑิตศึกษาลดลง ดังนั้น ควรศึกษาถึงสาเหตุที่จำนวนนักศึกษาลดลงเพื่อแกไขปญหาดังกลาว
     (3)  อาจพิจารณาหารายไดจากการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น เชน การเปดสอนหลักสูตรนอกเวลา การเปด 

          หลักสูตรระยะสั้น การดึงดูดบุคคลภายนอกเขามาเรียนในมหาวิทยาลัย เปนตน
2)  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มเรื่องการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Privacy) ในประเด็นความเสี่ยง 
     การเสียโอกาสในการใชขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและความไมปลอดภัยของขอมูล
3)  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาบรรจุเรื่องการลดลงของจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการเปดสอน 

     หลักสูตรนอกเวลา หรือหลักสูตรระยะสั้นเปนวาระเชิงนโยบาย

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาบรรจุเร่ืองเก่ียวกับหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมท้ังการประเมินหลักสูตร 

และทิศทางการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเปนวาระเชิงนโยบาย

มติที่ประชุม
1 )  อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสการบิน (หลักสูตรปรับปรุง 

     พ.ศ. 2563) ตาม (ราง) หลักสูตรฯ ที่เสนอ
2)  ใหมหาวิทยาลัยรับขอสังเกต/ขอเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการตอไป

ขออนุมัติ (ราง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสการบิน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

สรุปมติที่สำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
คร้ังที่ 9/2562 วันเสารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
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สรุปมติที่สำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
คร้ังที่ 9/2562 วันเสารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (ตอ)

ปท่ี  9 ฉบับท่ี  1 (มกราคม พ.ศ. 2563)

มติที่ประชุม
1)  อนุมัติรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำป    
     งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-30 กันยายน พ.ศ. 2562) ตาม (ราง) รายงานฯ ที่เสนอ
2)  ใหมหาวิทยาลัยรับขอสังเกต/ขอเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการตอไป

ขออนุมัติ (ราง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-30 กันยายน พ.ศ. 2562)

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
1)  ขอชื่นชมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และทีมงานที่จัดทำรายงานการติดตาม 
     ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     ไดสมบูรณ
2)  ในการประเม ินผลงานของมหาว ิทยาล ัยในป งบประมาณถัดไป มหาว ิทยาล ัยอาจพิจารณา      

     ศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นดังนี้
     2.1)  การกำหนดเปาหมายของอธิการบดีดานการสรางความมั่นคงทางการเงิน อาจพิจารณาคำนวณ 

            จากสินทรัพยชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือพิจารณาจากสัดสวนรายไดของงบประมาณที่ไดรับ 

            หรือสัดสวนรายไดนอกงบประมาณที่ไดรับ
     2.2)  การนำเสนอขอมูลผลงานการปรับแปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ควรนำเสนอในรูปแบบตาราง 
            ที่แสดงใหเห็นถึงสถานะของผลงาน หนวยงานที่นำผลงานไปใชประโยชน และรายไดจากผลงาน
     2.3)  การประเมินตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินผลงาน มทส. (SUT Scorecard) 
            ในมิติที่ 2 : การเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย ควรใหความสำคัญกับคุณภาพของผลงานวิจัย 

            ที ่ตีพิมพในฐานขอมูลสากล SCOPUS มากกวาการใหความสำคัญดานปริมาณผลงานวิจัย 

            เพียงอยางเดียว
3)  ประเด็นที่มหาวิทยาลัยควรพิจารณาดำเนินการมีดังนี้
     3.1)  สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานที่จำเปนในการสรางผลงานวิจัยเชิงพาณิชย และกำหนดสิ่งจูงใจ 

            ใหคณาจารยและนักวิจัยสรางผลงานเชิงพาณิชยใหมากขึ้น
     3.2)  ทบทวนภาระงานของคณาจารยและนักวิจัยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย
     3.3)  สรางความรวมมือกับภาคสวนอื่น เพื่อผลักดันงานวิจัยสูภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น
     3.4)  ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา
4)  เห็นควรแตงตั้งคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยดานการบริหารความเสี่ยงเพื่อสอบทานและ 

     ใหขอเสนอแนะดานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็ง
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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  1 (มกราคม พ.ศ. 2563)

มติที่ประชุม
อนุมัติกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ประจำป พ.ศ. 2562 ประกอบดวย 3 เรื่อง ตามที่เสนอ ดังนี้
(1)   การประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
      ประจำป พ.ศ. 2562
(2)   การประเมินการรับร ู การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยของ
      บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำป พ.ศ. 2562
(3)   การประเมินการรับรู ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที ่มีตอ
      การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยดวยวิธีการเทียบระดับการบริหารและ
      การจัดการมหาวิทยาลัย (Benchmarking of University Governance) 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ประจำป พ.ศ. 2562

ขออนุมัติ (ราง) กรอบการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประจำป พ.ศ. 2562

สรุปมติที่สำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
คร้ังที่ 9/2562 วันเสารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (ตอ)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ และจังหวัดนครราชสีมา จัดงาน 
วันเกษตรแหงชาติ ประจำป 2563 ภายใตแนวคิด “นวัตกรรมเกษตรไทย ยิ่งใหญดวยศาสตรพระราชา (Sustainable 
Thai Agriculture Innovation under The King’s Philosophy)” ระหวางวันท่ี 10 – 19 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ เทคโนธานี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมหาวิทยาลัยไดระดมภาครัฐและเอกชนรวมแสดงศักยภาพเทคโนโลยีและ  
นวัตกรรมดานการเกษตรคร้ังย่ิงใหญของประเทศ ท้ังตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ การถายทอดศาสตรแหงพระราชา 
การประกวดพืชและสัตว การอบรมอาชีพ พรอมเผยแพรความสำเร็จของกลุมเกษตรกรตนแบบหวังตอยอด 
การสรางวิสาหกิจชุมชนที่ยั่งยืน
 ในการนี้ รองศาสตราจารย ดร.วีระพงษ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ 
ศาสตราจารย ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (กรรมการสภามหาวิทยาลัย) รวม 
แถลงขาวการจัด “งานวันเกษตรแหงชาติ ประจําป 2563” เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารเกษตรภิวัฒน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรวมกิจกรรม

กิจกรรม อบรม สัมมนา ดูงาน


