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ปที่  9 ฉบับที่  7 (สิงหาคม พ.ศ. 2563)

พิธีบวงสรวงทาวสุรนารี ณ สัญลักษณสถาน
มทส.

พิธีปราศรัยของอธิการบดี ณ อาคารสุรพัฒน 2
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“พระพุทธสิริธัมมคุณากร” ณ โรงพยาบาล มทส.
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สรุปมติที่สำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ครั้งที่ 5/2563 วันเสารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ปท่ี  9 ฉบับท่ี  7 (สิงหาคม พ.ศ. 2563)

มติที่ประชุม

1)  เห็นชอบในหลักการ โดยใหมหาวิทยาลัยปรับ (ราง) ขอบังคับ 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยระบบคลังหนวยกิต 
    พ.ศ. 2563 ตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะกอนนำเสนอนายกสภา         
    มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนามและแจงสภามหาวิทยาลัย 
    เพื่อทราบตอไป
2)  ใหมหาวิทยาลัยรับขอสังเกต/ขอเสนอแนะเพื ่อพิจารณา 
    ดำเนินการตอไป

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
1)  มหาวิทยาลัยควรทบทวนชื่อ (ราง) ขอบังคับที่นำเสนอ เปน (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
    วาดวยระบบคลังหนวยกิต พ.ศ. 2563
2)  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวน (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยระบบคลังหนวยกิต 
    พ.ศ. 2563 ดังนี้
    (1)  การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลลัพธการเรียนรู และการเทียบโอนประสบการณของ 
         การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สะสมในระบบคลังหนวยกิต 
         ควรกำหนดเกณฑกลางของมหาวิทยาลัยใหชัดเจน และควรจัดทำอยางเปนระบบ โดยอาจพิจารณา 
         ตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดรายละเอียดของเกณฑการเทียบโอนดังกลาว
    (2)  ควรระบุบทบาทหนาที่ของสภาวิชาการใหชัดเจน
    (3)  ควรพิจารณาระดับสมรรถนะในการประเมินผลการศึกษา (ขอ 14.3) ท่ีแบงออกเปน 3 ระดับ คือ ออน ดี 
         และดีเยี่ยม วามีความเหมาะสมหรือไม อยางไร และควรศึกษาการจัดระดับสมรรถนะในการประเมิน 
         ผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นดวย
    (4)  อาจพิจารณาจัดกลุมรายวิชาเพ่ือการสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร ในรูปแบบการเก็บสะสม 
         รายวิชา
    (5)  ควรทบทวน (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยระบบคลังหนวยกิต พ.ศ. 2563 
         ใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทาง 
         การดำเนินงานระบบคลังหนวยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
3) การบริหารจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาดำเนินการ ดังนี้
    (1)  ควรแสวงหาความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศและตางประเทศในการเปดหลักสูตรรวมกัน
    (2)  อาจพิจารณาใหผูเรียนสามารถเรียนขามศาสตรไดโดยไมตองอิงกับสำนักวิชาใดสำนักวิชาหนึ่ง
    (3)  ควรจัดการเรียนการสอนตามระดับความเขมขนของรายวิชา เพื่อรองรับความตองการที่หลากหลาย 
         ของผูเรียน และเนนคุณภาพ
    (4)  ควรศึกษาแนวทางการออกแบบหลักสูตรระยะส้ัน ใหตรงกับความตองการของผูเรียนเปนหลัก และอาจ 
         ศึกษามาตรฐานจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ประกอบดวย
4) มหาวิทยาลัยควรสื่อสารและทำความเขาใจกับประชาคมของมหาวิทยาลัยในเรื่องนี้
5) เห็นควรใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานติดตามความคืบหนาในเรื่องนี้

ขออนุมัติ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษา
ในระบบคลังหนวยกิต พ.ศ. 2563



2

 
     
     

     

 
      
     
     

 
      
     

     
 

     

     

     

 

 

 

 

สรุปมติที่สำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ครั้งที่ 5/2563 วันเสารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ปท่ี  9 ฉบับท่ี  7 (สิงหาคม พ.ศ. 2563)

มติที่ประชุม

1)  เห็นชอบในหลักการ โดยใหมหาวิทยาลัยปรับ (ราง) ขอบังคับ 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยระบบคลังหนวยกิต 
    พ.ศ. 2563 ตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะกอนนำเสนอนายกสภา         
    มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนามและแจงสภามหาวิทยาลัย 
    เพื่อทราบตอไป
2)  ใหมหาวิทยาลัยรับขอสังเกต/ขอเสนอแนะเพื ่อพิจารณา 
    ดำเนินการตอไป

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
1)  มหาวิทยาลัยควรทบทวนชื่อ (ราง) ขอบังคับที่นำเสนอ เปน (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
    วาดวยระบบคลังหนวยกิต พ.ศ. 2563
2)  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวน (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยระบบคลังหนวยกิต 
    พ.ศ. 2563 ดังนี้
    (1)  การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลลัพธการเรียนรู และการเทียบโอนประสบการณของ 
         การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สะสมในระบบคลังหนวยกิต 
         ควรกำหนดเกณฑกลางของมหาวิทยาลัยใหชัดเจน และควรจัดทำอยางเปนระบบ โดยอาจพิจารณา 
         ตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดรายละเอียดของเกณฑการเทียบโอนดังกลาว
    (2)  ควรระบุบทบาทหนาที่ของสภาวิชาการใหชัดเจน
    (3)  ควรพิจารณาระดับสมรรถนะในการประเมินผลการศึกษา (ขอ 14.3) ท่ีแบงออกเปน 3 ระดับ คือ ออน ดี 
         และดีเยี่ยม วามีความเหมาะสมหรือไม อยางไร และควรศึกษาการจัดระดับสมรรถนะในการประเมิน 
         ผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นดวย
    (4)  อาจพิจารณาจัดกลุมรายวิชาเพ่ือการสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร ในรูปแบบการเก็บสะสม 
         รายวิชา
    (5)  ควรทบทวน (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยระบบคลังหนวยกิต พ.ศ. 2563 
         ใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทาง 
         การดำเนินงานระบบคลังหนวยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
3) การบริหารจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาดำเนินการ ดังนี้
    (1)  ควรแสวงหาความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศและตางประเทศในการเปดหลักสูตรรวมกัน
    (2)  อาจพิจารณาใหผูเรียนสามารถเรียนขามศาสตรไดโดยไมตองอิงกับสำนักวิชาใดสำนักวิชาหนึ่ง
    (3)  ควรจัดการเรียนการสอนตามระดับความเขมขนของรายวิชา เพื่อรองรับความตองการที่หลากหลาย 
         ของผูเรียน และเนนคุณภาพ
    (4)  ควรศึกษาแนวทางการออกแบบหลักสูตรระยะส้ัน ใหตรงกับความตองการของผูเรียนเปนหลัก และอาจ 
         ศึกษามาตรฐานจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ประกอบดวย
4) มหาวิทยาลัยควรสื่อสารและทำความเขาใจกับประชาคมของมหาวิทยาลัยในเรื่องนี้
5) เห็นควรใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานติดตามความคืบหนาในเรื่องนี้

ขออนุมัติ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษา
ในระบบคลังหนวยกิต พ.ศ. 2563

3ปที่  9 ฉบับที่  7 (สิงหาคม พ.ศ. 2563)

สรุปมติที่สำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ครั้งที่ 5/2563 วันเสารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 (ตอ)

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ     
1)  เนื ่องจากมหาวิทยาลัยมีศูนยความเปนเลิศดานความเปนผู ประกอบการ มหาวิทยาลัยควรกำหนด      
     คุณลักษณะบัณฑิตของ มทส. ดานความเปนผูประกอบการใหชัดเจน และอาจพิจารณาใหผูประกอบการธุรกิจ 
     ที่เกิดขึ้นใหมไดเขามาถายทอดประสบการณใหกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
2) ควรมีการรายงานผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของแตละศูนยความเปนเลิศ 
     วามีอะไรบาง
3) มหาวิทยาลัยควรกำหนดระบบการบริหารจัดการทางดานทรัพยสนิทางปญญาใหชัดเจนและหารือแนวทาง 
     ในเรื่องดังกลาวกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อสงเสริมใหผลงานวิจัยสามารถนำไปใชประโยชนไดจริง
4) มหาวิทยาลัยควรกำหนดแรงจูงใจในการผลักดันใหอาจารยและนักวิจัยผลิตผลงานวิจัยเพื่อใชประโยชน 
     ใหเปนสวนหนึ่งในวัฒนธรรมองคกรของ มทส. และนำไปสูเชิงพาณิชย
5) มหาวิทยาลัยควรกำหนดแผนการดำเนินงานและตัวชี้วัดในการดำเนินงานในเรื่องนี้ใหชัดเจน เพื่อประกอบ 
     ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
6) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาขอทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) ซึ่งเปนแหลงทุนจาก 
     สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพิ่มเติม และอาจพิจารณา 
     กำหนดเปนตัวชี้วัดการดำเนินงานในเรื่องนี้

นโยบายการยกระดับ CoE เปนสถาบันเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

มติที่ประชุม

1)  รับหลักการการดำเนินงานของศูนยความเปนเลิศตามที่เสนอ
2)  ใหมหาวิทยาลัยรับขอสังเกต/ขอเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการ 
    และหากจำเปนอาจบรรจุเปนวาระเรื ่องศึกษาเพื ่อพิจารณา 
    เชิงนโยบายอีกครั้ง

มติที่ประชุม

1)  รับทราบรายงานผลลัพธการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งแรก     
    ของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่เสนอ
2)  ใหอธิการบดีรับขอสังเกต/ขอเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการตอไป

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ 
การดำเนินงานในดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น อธิการบดีอาจพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดของอธิการบดี 
โดยเฉพาะทางดานความเปนนานาชาติ

รายงานผลลัพธการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ในรอบครึ่งแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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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  7 (สิงหาคม พ.ศ. 2563)

 ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนประธานในพิธีไหวครู 

ประจำป 2563 โรงเรียนสุรวิวัฒน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ณ โรงเรียนสุรวิวัฒน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีี พรอมดวย รองศาสตราจารย ดร.วีระพงษ  แพสุวรรณ อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง) และคณะผูบริหาร โดยไดเยี่ยมชม 

นิทรรศการ “5 ป สุรวิวัฒน ปฐมบทแหงการพัฒนา” ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการภาพถายการกอตั้งโรงเรียนฯ ตลอดจน 

กิจกรรมการเรียนการสอน พรอมเยี่ยมชมผลงานของนักเรียน ทั้งนี้ ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน ไดใหเกียรติ 

บรรยายพิเศษในหัวขอ “ครูศตวรรษที่ 21” แกคณะผูบริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน อีกดวย

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรวมกิจกรรม

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2563

   ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนประธานในการประชุุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันจันทรที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ หองประชุมวัจนสาร 
หนวยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซา ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และหองประชุมสารนิเทศ ชั้น 2  
อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และประชุมออนไลนผานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting


