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การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 4/2563

   ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนประธานในการประชุุม 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันเสารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ หองประชุมพจนสาร 

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

อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และประชุมออนไลนผานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

หนา
การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 4/2563                    1

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 3/2563                  1-3

กิจกรรม อบรม สัมมนา ดูงาน                               4

สรุปมติที่สำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ครั้งที่ 3/2563 วันเสารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม

อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวย การบริหาร 

วิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 

ตาม (ราง) ระเบียบฯ ที่งานนิติการแกไข ตามที่เสนอ

ขออนุมัติ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวย การบริหารวิสาหกิจ

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ปที่  9 ฉบับที่  5 (มิถุนายน พ.ศ. 2563)
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สรุปมติที่สำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ครั้งที่ 3/2563 วันเสารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 (ตอ)

ปท่ี  9 ฉบับท่ี  5 (มิถุนายน พ.ศ. 2563)

มติที่ประชุม

อนุมัติบันทึกความรวมมือและขอตกลงความรวมมือ ระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Universitas
Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 2 ฉบับ ตาม (ราง) บันทึกความเขาใจ และ (ราง) ขอตกลง
ความรวมมือที่เสนอ ดังนี้
1)  บันทึกความเขาใจ ระหวาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Universitas Indonesia สาธารณรัฐ
    อินโดนีเซีย (Memorandum of Understanding between Suranaree University of Technology, Thailand 
    and Universitas Indonesia, The Republic of Indonesia)
2)  ขอตกลงความรวมมือดานการแลกเปลี่ยนบุคลากร ระหวาง Universitas Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
    และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Staff Exchange Agreement between Universitas Indonesia, 
    The Republic of Indonesia and Suranaree University of Technology, Thailand)

ขออนุมัติ (ราง) บันทึกความเขาใจ และ (ราง) ขอตกลงความรวมมือ ระหวาง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Universitas Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเปลี่ยนแปลง
งบประมาณมหาวิทยาลัยประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม
1)  อนุมัติปรับแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่เสนอ
2)  อนุมัติโครงการใหมระหวางป คือ โครงการเฝาระวังจากสภาวการณไมปกติจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 
    สายพันธุใหม (COVID-19) เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่เสนอ
3)  อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวงเงิน 50,000,000 บาท 
    เพื่อนำเงินมาจัดสรรใหกับโครงการเฝาระวังจากสภาวการณไมปกติจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 
    สายพันธุใหม (COVID-19) โดยไมเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม ตามที่เสนอ
4)  อนุมัติเปล่ียนแปลงรายการและหมวดงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือการบริหารจัดการ 
    ตามที่เสนอ
5)  ใหมหาวิทยาลัยรับขอสังเกต/ขอเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการตอไป

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรเตรียมความพรอมดานแผนปฏิบัติการและงบประมาณเพื่อรองรับกับการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (COVID-19) ในระยะยาว



3ปที่  9 ฉบับที่  5 (มิถุนายน พ.ศ. 2563)

สรุปมติที่สำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ครั้งที่ 3/2563 วันเสารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 (ตอ)

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยควรศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา 

พ.ศ. 2548 และอาจพิจารณาทบทวนขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวย การใหอนุปริญญา 

พ.ศ. 2557 อาทิ ข อ 6 (4) ข. ที ่ เก ี ่ยวกับระดับคะแนนเฉลี ่ยสะสม เพื ่อใหสอดคลองกับประกาศ 

กระทรวงศึกษาธิการ เร ื ่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548

ขออนุมัติกำหนดรายวิชาเพื่อเปนเกณฑการพิจารณาวุฒิอนุปริญญา

มติที่ประชุม

1)  อนุมัติกำหนดรายวิชาเพื่อเปนเกณฑการพิจารณาวุฒิอนุปริญญา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) โดยมีจำนวนหนวยกิตหมวดศึกษาทั่วไป 

    รวมไมนอยกวา 38 หนวยกิต และหมวดวิชาเฉพาะ รวมไมนอยกวา 77 หนวยกิต ตามที่เสนอ

2)  ใหมหาวิทยาลัยรับขอสังเกต/ขอเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการตอไป

มติที่ประชุม

อนุมัติผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557, 1/2561, 

2/2561, 3/2561, 1/2562 เพิ่มเติม และ 2/2562 ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร และสถาบัน

การบินพลเร ือน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีส ุรนารี รวมจำนวน 48 ราย ตามที ่ เสนอ

โดยจำนวนผูสำเร็จการศึกษามีดังนี้

1)  ระดับปริญญาเอก จำนวน 8 ราย

2)  ระดับปริญญาโท จำนวน 15 ราย

3)  ระดับปริญญาตรี จำนวน 25 ราย

ขออนุมัติผูสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาท่ี 1/2557, 1/2561, 2/2561, 3/2561, 1/2562 เพ่ิมเติม 

และ 2/2562
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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  5 (มิถุนายน พ.ศ. 2563)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรวมกับกรมการแพทยแผนไทย ในการขับเคลื่อนและเตรียมความพรอม 

การผลิตกัญชาแพทยแผนไทย ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อปลูกวัตถุดิบกัญชา การตรวจสอบคุณภาพ การใช 

พ้ืนท่ีแปรรูป การวิจัยยาสมุนไพรท่ีมีกัญชาเปนสวนผสม เพ่ือใหไดวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพดีสำหรับทำยาสมุนไพรคุณภาพ 

และถูกตองตามมาตรฐานสากล  โดยไดดำเนินโครงการวิจัย “การผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพ่ือใชประโยชนทางการแพทย” 

โดยมีศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด เปนนักวิจัยหลัก ซึ่งไดมีการวางแผนการผลิต แผนการจําหนาย 

และแผนการใชประโยชนเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของตามลำดับ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  

ไดออกใบอนุญาตการปลูกและครอบครองเมล็ดพันธุกัญชาใหแกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนที่เรียบรอยแลว

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดจัดกิจกรรม “พิธีปลูกตนกลากัญชาเพ่ือการวิจัยการผลิตกัญชาเพ่ือประโยชน 

ทางการแพทย” โดยไดยายตนกลากัญชาพันธุฝอยทองภูผายล สกลนคร รุนแรก หลังไดรับอนุญาตจากสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา ตามแผนการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใชประโยชนทางการแพทย เขาพื้นที่ภายใน 

โรงเรือนระบบปดตามมาตรฐานสากล เพ่ือใชผลิตยาสมุนไพรไทย 9 ตำรับเชิงพาณิชย เพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ โดยมี 

รองศาสตราจารย ดร.วีระพงษ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตำแหนง) รองศาสตราจารย ดร.อนันต ทองระอา รองอธิการบดีฝายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี 

(กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) และศาสตราจารย ดร.หน่ึง 

เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ) พรอม 

คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย ใหการตอนรับ นายศักด์ิสิทธ์ิ สกุลลิขเรศสีมา รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานพิธี 

พรอมดวยนายแพทยสำเริง แหยงกระโทก ผูชวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ณ สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมบรมราชกุมารี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรวมกิจกรรม


