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สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ครั้งที่ 6/2558 

          วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร 

และห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
และถ่ายทอดสดผ่านทาง Intranet ที่เว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย (http://www.sut.ac.th/ouc/) 

----------------------  
1. เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ  

1) นายแพทย์ปราชญ์  บุณยวงศ์วิโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ถึงแก่กรรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 03.00 น. ณ โรงพยาบาลมหาราช          
นครเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร 
และขอเรียนเชิญทุกท่านยืนไว้อาลัย 1 นาที 

2) การประชุมครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรก เป็นการประชุมลับ และช่วงที่สอง
เป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 โดยระเบียบวาระการประชุมได้
จัดแยกออกเป็น 2 ชุด ส าหรับการประชุมแต่ละช่วง 

3) การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมด้วยระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ ณ ห้อง
ประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 
กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และถ่ายทอดสดผ่านทาง Intranet ที่เว็บไซต์
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย (http://www.sut.ac.th/ouc/)   

  4) กรรมการและผู้บริหารเข้าประชุมที่ห้องสารนิเทศ จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 7 ท่าน  
 5) กรรมการแจ้งไม่สามารถเข้าประชุมได้ (ติดภารกิจ/ป่วย) จ านวน 5 ท่าน  
  6) กรรมการแต่ละท่านได้รับเอกสารที่โต๊ะประชุม ได้แก่   
   6.1)  ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 
   6.2)  วารสาร WACE “THE BEST OF CO-OP A GUIDE TO THE LEADING COLLEGES & 
     EMPLOYERS” 
   6.3)  มทส. สาร SUT NEWSLETTER ฉบับ 512 ประจ าเดือน กันยายน – ตุลาคม พ.ศ. 2558 

7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านร่วม
เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา รัชดา มทส. เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ครบ 25 ปี ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  

 มติที่ประชุม รับทราบ 

2. เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
 2.1 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2558 (ประชุมเม่ือ    
  วันอาทิตยท์ี่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558) 

 มติทีป่ระชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2558 ตามผล       
  การเวียนรับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม    

3. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ        
3.1 ขออนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2557 และ 3/2557 เพิ่มเติม 

มติที่ประชุม อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่  2/2557 และ 
 3/2557 เพ่ิมเติม ของส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และส านักวิชา
 วิศวกรรมศาสตร์ รวมจ านวน 10 ราย ตามเสนอ ดังนี้ 

 
 

http://www.sut.ac.th/ouc/
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ระดับปริญญาเอก จ านวน 3 ราย 
1) ส านักวิชาวิทยาศาสตร์    ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎบีัณฑิต  จ านวน  1  ราย 

-  หลักสูตรชีวเคมี          จ านวน  1 ราย 
2) ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎบีัณฑิต  จ านวน  1 ราย 

 -  หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์       จ านวน  1 ราย 
3) ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต  จ านวน  1 ราย 

 -  หลักสูตรเทคโนโลยีธรณี        จ านวน  1 ราย 
ระดับปริญญาโท จ านวน 7 ราย  
1) ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน  3 ราย 

  -  หลักสูตรพืชศาสตร์         จ านวน  1 ราย 
 -  หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร        จ านวน  2 ราย 

2) ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์  ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน  4  ราย 
   -  หลักสูตรวิศวกรรมการผลิต        จ านวน  1 ราย 
   -  หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม       จ านวน  1 ราย 
   -  หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ       จ านวน  2 ราย 

3.2 ขออนุมัติ (ร่าง) รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 มทส. และรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2557 มทส. 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

1) ขอชื่นชมมหาวิทยาลัยที่รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่าง
ตรงไปตรงมา 

2) มหาวิทยาลัยควรให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิต
บัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของประเทศ 

3) มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
4) มหาวิทยาลัยควรท าวิจัยสถาบันเพ่ือให้ทราบองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความส าเร็จ

ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
5) การประเมินคุณภาพภายในเป็นการประเมินเพ่ือการพัฒนา โดยเรื่องที่

มหาวิทยาลัยควรด าเนินการมีดังนี้ 
5.1)  วิเคราะห์ผลการประเมินที่แตกต่างกันของแต่ละส านักวิชาเพ่ือก าหนด

เกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม 
5.2)  ศึกษาและวิเคราะห์เกณฑ์ใหม่ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) ว่า มทส. ท าได้หรือไม่ 
5.3)  เร่งและพัฒนาการสอนหลักสูตรต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ 

มติที่ประชุม 1) อนุมัติรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 มทส. และรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2557 มทส. ตาม 
(ร่าง) รายงานฯ ทีเ่สนอ 

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 3.3 ขออนุมัติ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2557-30 กันยายน พ.ศ. 2558) 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
1) ขอชื่นชมมหาวิทยาลัยที่จัดท ารายงานได้ดีมาก มีเนื้อหาครอบคลุมและสมบูรณ์ 
2) มหาวิทยาลัยควรศึกษาอย่างจริงจังและก าหนดแผนงานรวมทั้งสร้าง แรงจูงใจให้

คณาจารย์ในการปรับแปลงผลงานนวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์  
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3) ในการปรับตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินและเกณฑ์การประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ส าหรับการประเมินในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยควรทบทวนว่า จะลดหรือเพ่ิมตัวชี้วัดใด ด้วยเหตุผลใด 
รวมทั้งควรก าหนดตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม 1) อนุมัติรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2558 ตาม (ร่าง) รายงานฯ ที่เสนอ 

 2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป         

4. เรื่องเสนอขออนุมัติ-เพื่อทักท้วง 
 4.1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
มติที่ประชุม อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรวทิยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) จาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิรัชฎา  มุสิกะพงศ์ 
เป็น อาจารย์สุมาลี  เบือนสันเทียะ 

4.2 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
มติที่ประชุม  อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง         
พ.ศ. 2554) ตามเสนอ โดยตัดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวรัตน์ ตรีอ านรรค ออก 

4.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร และปรับแผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
มติที่ประชุม 1) อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร

 วิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ตามเสนอ ดังนี้ 

1.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง
 พ.ศ. 2555) 

 เดิม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม  
 เปลี่ยนเป็น อาจารย์ ดร.ปัทมาวดี  เกียรติเบญจกุล 
 ส าหรับท่านอื่นคงเดิม 

1.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
 เทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 เดิม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์  นิงสานนท์ 
 เปลี่ยนเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม 
 ส าหรับท่านอื่นคงเดิม 

 2) อนุมัติปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้           
 สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ตามเสนอ 

4.4 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาการ
สารสนเทศมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
มติที่ประชุม  อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาการ

สารสนเทศมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ตามเสนอ 
จากเดิม อาจารย์ ดร.นฤมล  รักษาสุข เปลี่ยนเป็น อาจารย์ ดร.พนิดา ซับซ้อน 
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4.5  ขออนุมัติเพิ่มรายวิชากลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
มติที่ประชุม อนุมัติเพ่ิมรายวิชากลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) จ านวน 1 รายวิชา
ตามเสนอ คือ รายวิชา 529431 ปฏิบัติการพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy 
Laboratory) 1(0-3-0) โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
เป็นต้นไป 

4.6 ขออนุมัติเพิ่มรายวิชาบังคับก่อน ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคา
ทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
มติที่ประชุม  อนุมัติเพ่ิมรายวิชาบังคับก่อน ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

 เมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) จ านวน 1 รายวิชา ตามเสนอ คือ  
  เดิม 
 รายวิชา 551131   คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1     4(4-0-8) 

  (Engineering Mathematics I) 
 วิชาบังคับก่อน :    ไมมี่ 

   แก้ไขเป็น 
 รายวิชา 551131   คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1    4(4-0-8) 

   (Engineering Mathematics I)     
 วิชาบังคับก่อน :    551130 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

4.7 ขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Zhejiang 
Gongshang University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
มติที่ประชุม อนุมัติบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Zhejiang         

  Gongshang University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตาม (ร่าง) บันทึกฯ ที่เสนอ 

4.8 ขออนุมัติ  (ร่าง) ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง Zhejiang Gongshang University 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเทศไทย  
มติที่ประชุม อนุมัติข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง Zhejiang Gongshang University 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเทศไทย ตาม 
(ร่าง) ข้อตกลงฯ ที่เสนอ 

4.9 ขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
และ Qiannan Normal University for Nationalities  
มติที่ประชุม อนุมัติบันทึกความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี และ Qiannan Normal University for Nationalities ตาม (ร่าง) 
บันทึกฯ ที่เสนอ 

4.10 ขออนุ มัติ  (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Danubius 
University of Galati ประเทศโรมาเนีย  
มติที่ประชุม อนุมัติบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Danubius 

University of Galati ประเทศโรมาเนีย ตาม (ร่าง) บันทึกฯ ที่เสนอ 

4.11 ขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง Tomsk State University สหพันธรัฐรัสเซีย และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
มติที่ประชุม อนุมัติบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง Tomsk State University สหพันธรัฐรัสเซีย และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตาม (ร่าง) บันทึกฯ ที่เสนอ 
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4.12 ขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Tarlac State 
University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
มติที่ประชุม อนุมัติบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Tarlac State 

University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตาม (ร่าง) บันทึกฯ ที่เสนอ 

4.13 ขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง Mie University ประเทศญี่ปุ่น 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มติที่ประชุม อนุมัติบันทึกความเข้าใจด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง Mie University ประเทศ

 ญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตาม (ร่าง) บันทึกฯ ที่เสนอ 

4.14 ขออนุมัติ (ร่าง) ข้อตกลงด้านความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่าง Mie University 
ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มติที่ประชุม   อนุมัติข้อตกลงด้านความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่าง Mie University     

    ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตาม (ร่าง) ข้อตกลงฯ ที่เสนอ 

4.15 ขออนุมัติ  (ร่าง) Hosting Agreement between The Regent of the University of Michigan 
on behalf of its School of Nursing and Suranaree University of Technology on behalf 
of its Institute of Nursing 
มติที่ประชุม   อนุมัติ  Hosting Agreement between The Regent of the University of Michigan    

    on behalf of its School of Nursing and Suranaree University of Technology          
    on behalf of its Institute of Nursing ตาม (ร่าง) ข้อตกลงฯ ที่เสนอ 

4.16 ขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การบริหารสถานศึกษาค้นคว้าการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา พ.ศ. 2558 
มติที่ประชุม  อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การบริหารสถานศึกษาค้นคว้าการ        

    เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา พ.ศ. 2558 ตาม (ร่าง) ระเบียบฯ ที่เสนอ  

4.17 ขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2) 
 พ.ศ. 2558 

มติที่ประชุม  อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2)        
   พ.ศ. 2558 ตาม (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่เสนอ 

5 เรื่องเชิงนโยบาย  
5.1 นโยบายทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อก าหนดในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ   

1)  มหาวิทยาลัยควรก าหนดแนวทางในการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมให้
เป็นรูปธรรม เพ่ือน าผลผลิตจากงานวิจัยไปพัฒนาประเทศ 

2)  มหาวิทยาลัยควรศึกษาถึงปัจจัยที่จะส่งผลให้ มทส. ไปสู่การได้รับจัดอันดับเป็น
มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Ranking)  

3)  มหาวิทยาลัยควรเน้นส่งเสริมโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจาก
โบรอนจับยึดนิวตรอน (Boron Neutron Capture Therapy : BNCT) ให้ชัดเจน
เพ่ือน าไปสู่การสร้างชื่อเสียงระดับโลก  

มติที่ประชุม 1) เห็นชอบในหลักการนโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเพ่ือก าหนดใน
  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12  (พ.ศ. 2560-2564)  

 2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือด าเนินการก าหนดเป็นนโยบายในแผน 
    ต่อไป 
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6. เรื่องสืบเนื่อง 
6.1 ผลการด าเนินงานการจัดประชุมวิชาการ WUTC และ SEATUC และการประชุม AUAP 

มติที่ประชุม   รับทราบ ผลการด าเนินงานการจัดประชุมวิชาการ WUTC และ SEATUC และการ         
    ประชุม AUAP 

6.2 ประเด็นวาระเชิงนโยบาย ปี พ.ศ. 2559 
ข้อเสนอแนะ  ขอปรับชื่อเรื่องเชิงนโยบายข้อ 4 เป็น “กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพ่ือการแก้ปัญหาของประเทศและการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ ” และควรน าเสนอ
แผนงาน/โครงการประกอบด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบและให้มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะเพ่ือด าเนินการต่อไป 

7. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
7.1 บันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้

ใชร้ะบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มติที่ประชุม  รับทราบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ

ด้านระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้ระบบวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ กับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ตามมติสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 
9/2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558 

7.2 บันทึกความตกลงในการจัดการอบรม ส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต      
ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ระหว่าง ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา กับ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

 มติที่ประชุม  รับทราบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ลงนามในบันทึกความตกลงในการจัดการ
อบรม ส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
ว่าด้วยรถยนต์ กับส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ตามมติสภาวิชาการในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 

7.3 รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
มติที่ประชุม รับทราบ การรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่  3 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558 

7.4 การน าส่งเงินคงเหลือของเทคโนธานีคืนให้กับมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2556 
มติทีป่ระชุม รับทราบ การน าส่งเงินคงเหลือของเทคโนธานีคืนให้กับมหาวิทยาลัย ตั้ งแต่

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2556 ตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินใน การ
 ประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558  

7.5 การให้ผู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นผู้ทิ้งงาน 
มติที่ประชุม รับทราบ  การให้ ผู้ ไม่ปฏิบั ติ ตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็ นผู้ ทิ้ งงาน  ตามมติ

 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่  7/2558 เมื่อวันที่  4 
 กันยายน พ.ศ. 2558 

7.6 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา “มทส. ศักยบัณฑิต” 
แก่นักเรียนที่มีศักยภาพสูงและหรือมีผลการเรียนดี พ.ศ. 2558 
มติที่ประชุม รับทราบ  ประกาศมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี  เรื่อง หลักเกณฑ์การให้

 ทุนการศึกษา “มทส. ศักยบัณฑิต” แก่นักเรียนที่มีศักยภาพสูงและหรือมีผลการเรียนดี 
 พ.ศ. 2558 ตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 7/2558 
 เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558 



 

                                                                                                                                                                       สรุปมติการประชุมสภา มทส. ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
ฉบับรบัรองในการประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558   
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7.7 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์ในงาน
ที่มีลิขสิทธิ์การจัดพิมพ์ต ารา หนังสือและผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
มติที่ประชุม รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ

 จัดสรรผลประโยชน์ในงานที่มีลิขสิทธิ์การจัดพิมพ์ต ารา หนังสือและผลงานทาง
 วิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ตามมติคณะกรรมการ
 การเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558 

7.8 ผลการเวียนขอมติกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา 
มติที่ประชุม รับทราบ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2557, 3/2557 เพ่ิมเติม 
และ 1/2558 ของส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และส านักวิชาแพทยศาสตร์ รวม
จ านวน  18 ราย ตามเสนอ ประกอบด้วย 

  ระดับปริญญาเอก  จ านวน    2  ราย 
  ระดับปริญญาโท  จ านวน  15  ราย 

  ระดับปริญญาตรี  จ านวน    1  ราย 

7.9 ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปี พ.ศ. 2559 
มติที่ประชุม รับทราบ ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปี พ.ศ. 2559

 ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมนัดพิเศษ เมื่อวันที่ 19 
 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย จ านวน 7 ครั้ง และประชุม
 ร่วมสภามหาวิทยาลัย (Retreat) จ านวน 1 ครั้ง 

8. เรื่องอ่ืนๆ  
  8.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งท่ี 7/2558 

 มติที่ประชุม อนุมัติก าหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 7/2558 ในวันเสาร์ 
  ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม Alpha โรงแรมพูลแมน คิง 
  เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

8.2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง 
มตทิี่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 

1) อธิการบดี          เป็นประธาน 
2) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย   เป็นกรรมการ 
 (กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง) 
3)  รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  ทองระอา    เป็นกรรมการ 
 (กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งสภาวิชาการเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ) 
4) อาจารย์ ดร.พีรศักดิ์  สิริโยธิน     เป็นกรรมการ 
 (กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจ า)  
5)  อาจารย์ นายแพทย์ ลิขิต  มาตระกูล    เป็นกรรมการ 
 (กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจ า) 

 
 
 
 
 

                                   (อาจารย์ ดร.นฤมล  รักษาสุข) 
                                               รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                                   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 


