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การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2563

   ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนประธานในการประชุุม 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันเสารที่ 29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ณ หองประชุมพจนสาร 

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

อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หนา
การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2563                    1

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2563                  1-3
กิจกรรม อบรม สัมมนา ดูงาน                               4

สรุปมติที่สำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
คร้ังที่ 1/2563 วันเสารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม
อนุมัติบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศดานสหกิจศึกษา วิชาการ และการวิจัย ระหวาง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ University of Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา (International Memorandum of 
Agreement between Suranaree University of Technology and University of Arizona, United States of America)  
ตาม (ราง) บันทึกขอตกลงฯ ที่เสนอ

ขออนุมัติ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศดานสหกิจศึกษา วิชาการ และการวิจัย 
ระหวาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ University of Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปท่ี  9 ฉบับท่ี  3 (มีนาคม พ.ศ. 2563)
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มติที่ประชุม
รับหลักการโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี ไทย-จีน แหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Thai-China 
Technology Academy @SUT) ตามราง ที่เสนอ และรับขอสังเกต/ขอเสนอแนะดังกลาวขางตนไปดำเนินการ 
ปรับปรุงโครงการฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป

ขออนุมัติขอเสนอโครงการ เรื่อง “โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี ไทย-จีน 
แหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Thai-China Technology Academy @SUT)”

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
1)  โครงการที่จะเสนอจัดตั้งสถาบันฯ ควรมีวัตถุประสงคที ่สอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
     เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ที่กำหนดใหการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีเปนภารกิจหลัก 
     ของมหาวิทยาลัย
2)  มหาวิทยาลัยควรกำหนดแผนการดำเนินงาน แผนการใชจายงบประมาณ และผลลัพธท่ีจะไดรับจากโครงการฯ 
     รวมถึงการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยในการดำเนินโครงการฯ ใหชัดเจน โดยอาจนำขอมูลจาก 
     นโยบายของรัฐในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor; EEC) 
     มารวมวิเคราะห เพื ่อกำหนดแผนการดำเนินงานของโครงการฯ ใหเปนรูปธรรม และสอดคลองกับ 
     ความตองการของประเทศ
3)  เน่ืองจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศจีนมีอิทธิพลในโลกปจจุบันมาก ดังน้ัน 
     มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาดำเนินการดังน้ี
    3.1)  ใหความสำคัญกับการสอนภาษาจีนมากขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารใหกับอาจารย นักวิจัย 
             และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยสามารถส่ือสารกับผูประกอบการและเรียนรูเทคโนโลยีจากประเทศจีน 
             เพื่อนำมาปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี หรือสรางเปนนวัตกรรมได
    3.2)  ประสานความรวมมือดานเทคโนโลยีกับบริษัทที่มีศักยภาพของประเทศจีน เพื่อเปนขอมูลในการ                           
             พัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยใหตอบสนองความตองการดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางทันทวงที
    3.3)  การเรียนรูเทคโนโลยีจากประเทศจีน ควรนำไปสูการพัฒนาประเทศที่เปนจุดแข็งของประเทศไทย 
             เชน การทองเที่ยว อุตสาหกรรมอาหาร และการบริการ เปนตน
4)  มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบขอความภาษาอังกฤษในเอกสารขอเสนอโครงการใหถูกตอง
5)  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาบรรจุเรื ่องการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี ไทย-จีน 
     แหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ 
     ประเทศไทยเปนวาระเชิงนโยบาย

สรุปมติที่สำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
คร้ังที่ 1/2563 วันเสารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 (ตอ)
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สรุปมติที่สำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
คร้ังที่ 1/2563 วันเสารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 (ตอ)

มติที่ประชุม
1)  รับหลักการการดำเนินงานนโยบายสงเสริมการดำเนินงานฝายทรัพยสินและวิสาหกิจ ตามที่เสนอ
2)  ใหมหาวิทยาลัยรับขอสังเกต/ขอเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการตอไป

นโยบายสงเสริมการดำเนินงานฝายทรัพยสินและวิสาหกิจ

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
1)  มหาวิทยาลัยควรดำเนินงานโดยมุงเนนคุณภาพของผลลัพธเปนอันดับแรก
2)  ในเรื่องการสงเสริมการรวมลงทุนกับภาคเอกชน (Public - Private Partnership; PPP) มหาวิทยาลัย 

     ควรใหความสำคัญกับการสงเสริมดาน Upskill และ Reskill
3)  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแบงสรรรายไดบางสวนมาใชทำนุบำรุงทรัพยากรที ่มหาวิทยาลัยได 
     นำไปใชประโยชนเพื่อการหารายไดดวย
4)  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการหารายได ในประเด็นดังนี้ี้
    4.1)  มหาวิทยาลัยควรศึกษารายละเอียดการจัดต้ัง SUT Holding Company เพ่ิมเติม เชน กำหนดขอมูลของ 
             ลูกคา และกลยุทธการดำเนินงานใหชัดเจน เปนตน และควรดำเนินการเพื่อสนับสนุนภารกิจของ 

             มหาวิทยาลัยตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 เพื่อ
             นำมหาวิทยาลัยไปสูความเปนวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ตามยุทธศาสตรของอธิการบดี 
    4.2)  มหาวิทยาลัยควรสรางแรงจูงใจใหอาจารยและนักวิจัยสรางงานวิจัยที่สามารถนำไปสูการตอยอด 

             งานวิจัยท่ีเปนนวัตกรรม และสามารถนำองคความรูท่ีไดมาปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

             รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการสรางนวัตกรรมที่สามารถสรางรายไดจากทรัพยสินทางปญญาใหเพิ่มขึ้น
    4.3) ในการนำเสนอรายไดน้ัน มหาวิทยาลัยควรนำเสนอโดยเปรียบเทียบกับความสามารถในการสรางรายได 
             ของสินทรัพยท่ีมีอยู รวมท้ังนำเสนอกลยุทธการสรางรายได พรอมกำหนดวิธีแกปญหา และเสนอแนวทาง
             ที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสงเสริมและสนับสนุนดวย
    4.4) นักศึกษาถือเปนสินทรัพยของมหาวิทยาลัย ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรสรางความผูกพันระหวางมหาวิทยาลัย
             กับนักศึกษาและบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา ซ่ึงอาจเปนชองทางหน่ึงในการเพ่ิมรายไดใหกับมหาวิทยาลัย
5)  มหาวิทยาลัยควรพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการสินทรัพย สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา 

     องคความรูและนวัตกรรมใหชัดเจน
6)  มหาวิทยาลัยควรรวมมือกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย 

     ในการดำเนินงานอยางจริงจัง
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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
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กิจกรรม อบรม สัมมนา ดูงาน

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ไดรับเกียรติเปนเจาภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดี
แหงประเทศไทย (ทปอ.) และการประชุมสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย (สอท.) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นในประเด็นปญหาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา 
ซึ่งประเด็นปญหาบางประการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจำเปนตองไดรับการสนับสนุนและสานตอ รวมถึง 
สะทอนไปยังผูมสีวนเก่ียวของทุกฝาย รวมกันกำหนดบทบาทและทศิทางการดำเนินงานของ ทปอ. และเปนเวทหีารือ 
แลกเปลี่ยนความเห็นที่เปนประโยชนตอวงการอุดมศึกษาไทย โดยมี รองศาสตราจารย ดร.วีระพงษ แพสุวรรณ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยตำแหนง) 
รองศาสตราจารย ดร.อนันต ทองระอา รองอธิการบดีฝายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี (กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) รองศาสตราจารย เรืออากาศเอก 
ดร.กนตธร ชำนิประศาสน รองอธิการบดีฝายวิชาการและพัฒนาความเปนสากล (กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารีประเภทคณาจารยประจำ) และคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใหการตอนรับ 
ศาสตราจารย ดร.สุชัชวรี สุวรรณสวัสด์ิ ประธานทีป่ระชุมอธิการบดแีหงประเทศไทยและคณะ พรอมดวยอธิการบดี 
และรองอธิการบดี จาก 33 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ัวประเทศท่ีเขารวมประชุม เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 
ณ หองสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรวมประชุม


