
1



มทส. สาร SUT NEWSLETTER

เด่นในฉบับ
คำ�ปร�ศรัย น�ยกสภ� มทส. น. 2
 
คำ�ปร�ศรัย อธิก�รบดี มทส. น. 5

Hot Issue    น. 8
มทส. กำ�หนดเกณฑ์โควต�ฯ  

Coop News   น. 11

sut Innovation   น. 12
เครื่องฆ่�มอดข้�ว

sut Activity   น. 14

www.sut.ac.th
www.facebook.com/sutnews 

ที่ปรึกษา
ศ. ดร.ประสาท สืบค้า  อธิการบดี
ผศ. ดร.อารักษ์ ธีรอำาพน  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

บรรณาธิการ
มนัสวี บรรลือทรัพย์

กองบรรณาธิการ
รศ.สพญ.ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์ 
ผศ. ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี 
ผศ.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง 
ผศ.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด
พรประภา ซ้อนสุข  เอกชัย บุญรสศักดิ์
นฤมล สีหิสราภิสิทธิ์  วัชรี พิรักษา 
นพวรรณ ไตรสารศรี  ขวัญใจ ธูปแก้ว 
ธิติญารัตน์ อัศเวศน์  สุชาดา วัฒนกุล 
สุชาญา ศรีไทย  จินตวดี พิทยภักดี สนิทวงศ์ฯ 
ณัฐสุดา อันอาตย์งาม  จิราพร วงค์สำาราญ  
วราวุฒิ ดีวันวงศ์ 

เลขานุการกองบรรณาธิการ 
จันทรรัตน์ บุญมาก

จัดทำาโดย:  
ส่วนประชาสัมพันธ์ สำานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000
โทรศัพท์ 0 4422 4080-5, โทรสาร 04422 4080
E-mail: pr@sut.ac.th   

ปีที่ 19 ฉบับที่ 500 กันย�ยน - ตุล�คม 2556
IsBN 0858-6446

น�ยกสภ�มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี  เนื่องในโอก�สวันสถ�ปน� มทส. ครบ 23 ปี  เมื่อวันที่ 27 กรกฎ�คม 2556 ณ ห้องวิทยพัฒน์ อ�ค�รเรียนรวม

ก�รป�ฐกถ�พิเศษ “เรื่องเก่� เล่�ใหม่”
โดย ศ�สตร�จ�รย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้�น

 ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารีสถาปนาครบ 23 ปี ในปีนี้ เรื่องที่
เหมาะสมสำาหรับมหาวิทยาลัยที่ดำาเนินการมากกว่า 2 ทศวรรษ คือการนำาเรื่องเก่ามาเล่า
ใหม่ จึงตั้งชื่อเรื่องว่า “เรื่องเก่า...เล่าใหม่” เรื่องเก่านั้นเป็นเรื่องการมองย้อนกลับไปเพื่อ
ให้เหน็ถงึภมูหิลงั ปณธิานในการก่อตัง้มหาวทิยาลยั และความเป็นมาของภารกจิหลกัของ
มหาวิทยาลัย 
 ในเวลานัน้เมือ่พจิารณาถงึลกัษณะองค์ประกอบของมหาวทิยาลยัทัง้ของรฐับาล
และเอกชน สามารถแบ่งได้เป็น 2 รปูแบบ คอื มหาวทิยาลยัสมบรูณ์แบบและมหาวทิยาลยั
เฉพาะทาง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีทั้งมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบและไม่
สมบรูณ์แบบอยูจ่ำานวนหนึง่ หากจะจดัตัง้มหาวทิยาลยัแห่งใหม่ควรเป็นมหาวทิยาลยัเฉพาะ
ทาง เลือกสอนในสาขาที่มหาวิทยาลัยอื่นยังไม่ได้เปิดสอน หรือเปิดสอนแล้วไม่เพียงพอ 
ดังนั้น คณะกรรมการก่อตั้งมหาวิทยาลัยฯ จึงนำาเสนอรัฐบาลว่าควรจัดตั้งมหาวิทยาลัย
เฉพาะทาง และเรือ่งทีต้่องพจิารณาต่อไปคอื ภารกจิของมหาวทิยาลยั ระหว่างมหาวทิยาลยั
เฉพาะทางที่เปิดสอนในบางศาสตร์และมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่สอนในกลุ่มสาขาทุก
ศาสตร์ ได้แก่ มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิชาชีพสำาคัญๆ 
นัน้ มคีวามแตกต่างกนัในประเดน็ใดบ้าง พบว่ามหาวทิยาลยัในประเทศตะวนัตกมภีารกจิ
หลัก 2 ภารกิจแรก คือ การผลิตบัณฑิตและการวิจัย คือมีหน้าที่สร้างคนและสร้างความ
รู้ ด้วยกระบวนการสอนและการวิจัย แต่เดิมนั้นมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาจะ
ตั้งอยู่ใน 13 รัฐทางตะวันออกของประเทศเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน
จากประเทศอังกฤษที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและการสอน เป็นที่รู้จักกันในชื่อ Ivy 
League ซึ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนเก่าแก่ที่ยึดหลักการในการเข้มงวดการสอบ
นกัศกึษาเข้าเรยีนในมหาวทิยาลยัว่าจะต้องถอืเอาความเป็นเลศิทางวชิาการ จนได้รบัการ
ขนานนามมหาวิทยาลัยกลุ่มนี้ว่า “หอคอยงาช้าง” เพราะมหาวิทยาลัยเลือกทำาเฉพาะสิ่ง
ที่สนใจเท่านั้น และพอใจเมื่อทำาได้ดีแล้ว โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับสังคม 
 ต่อมาเมื่อประเทศสหรัฐอเมริกาได้ขยายความเจริญไปสู่ภาคตะวันตกของ
ประเทศ จึงพบปัญหาว่าหากต้องการพัฒนาประเทศอย่างจริงจัง เพียงแค่ความรู้กับการ
พัฒนาคนเช่นที่มหาวิทยาลัยดั้งเดิมใน 13 รัฐทำานั้นไม่เพียงพอ ต้องมีวิทยาการใหม่ๆ มา
ช่วยในการพฒันาประเทศ ซึง่ภาพยนตร์ทีถ่่ายทอดภาพของประเทศสหรฐัอเมรกิาในเวลา
นั้นได้อย่างชัดเจนคือภาพยนตร์เรื่อง How the West Was Won และในปี ค.ศ. 1862 
รัฐสภาสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายให้มีพระราชบัญญัติสงวนที่ดินในแต่ละรัฐไว้สำาหรับ
จดัตัง้สถานศกึษา (Morrill Land-Grant Acts) โดยมนีโยบายให้มหาวทิยาลยัเน้นการสอน
ใน 2 สาขาวิชา คือ Agricultural คือ เกษตรศาสตร์ และ Mechanic  Arts ต่อมารู้จัก
กันในนาม Engineering หรือวิศวกรรมศาสตร์ ในเวลานั้นรัฐต่างๆ ต้องขยายให้ได้ โดยมี
ทางเลือก 2 แบบ แบบที่ 1 คือ  เปิดสอน 2 สาขาวิชานี้เพิ่มในมหาวิทยาลัยที่มีอยู่เดิม ซึ่ง
ไม่ค่อยมีรัฐใดอยากทำา แบบที่ 2 คือ จัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ในรัฐที่ยังไม่มีมหาวิทยาลัย
ลักษณะนี้ และทำาให้เกิดคำาว่า “State University” ขึ้น โดยมีชื่อไปตามรัฐ ในบางรัฐ 
เช่น รัฐมินนิโซตาเลือกเปิดเป็น 2 วิทยาเขต (Campus) คือวิทยาเขตที่ Saint Paul เปิด
สอนสาขาวิชาด้าน Agricultural และ Engineering  และวิทยาเขตที่ Minneapolis
เปิดสอนสาขาวิชาด้านอื่น โดยอยู่ภายใต้ชื่อมหาวิทยาลัยเดียวกันคือ University of 
Minnesota (U of M) และในบางรัฐเลือกจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ เช่น รัฐเทกซัสได้จัดตั้ง 
Texas A&M University (A&M or TAMU) และยังคงใช้ชื่อเดิมอยู่จนถึงปัจจุบัน ในตอน
นัน้ได้มกีารเพิม่ภารกจิที ่3 คอืการบรกิารสงัคมหรอืบรกิารชมุชน (Community Services) 

ท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัย ท่านอธิการบดี ท่านผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่รักทุกคน
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เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่าง
แท้จริง มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้าน A&M และ
ประสบความสำาเร็จในการดำาเนินภารกจิที ่ 3 จน
เป็นทีย่อมรบั เช่น  Michigan State University 
(MSU) และหากใครต้องการเรียนด้าน A&M จะ
เลือกเรียนกับมหาวิทยาลัยเหล่านี้
 ดังนั้นภารกิจ 3 ภารกิจที่กล่าวมาข้าง
ต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยทั่วโลกให้การยอมรับ จึงเป็น
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเฉพาะทางอย่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นอกจากนี้ภารกิจ
ที่ทำาให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีความ
ก้าวหน้ากว่าทุกมหาวิทยาลัยทั่วโลกคือ  ภารกิจ
ที่ 4 ทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งภารกิจ
ดังกล่าวได้ถูกกำาหนดไว้ตั้งแต่สมัยจอมพลแปลก 
พิบูลสงคราม ในยุค “มาลานำาไทย” มหาวิทยาลัย
จำาเป็นต้องมีภารกิจนี้ แม้ว่าต่างประเทศมีความ
เหน็ว่าไม่จำาเป็นต้องระบไุว้ เนือ่งจากมหาวทิยาลยั
เป็นสถาบันทางวัฒนธรรมของสังคมอยู่แล้ว การ
ศึกษาสามารถทำาให้คนมีวัฒนธรรมได้ก็ตาม
 จากผลงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยของ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในอนาคตคือเทคโนโลยี 
“Technology for Development” ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ  Humanware,  
Orgaware, Infoware และ Technoware จึง
เป็นที่มาของภารกิจที่ 5 ปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี  “ปรับแปลง” นั้นมาจาก
Adaptation Transfer คือ การถ่ายทอด และ 
Development คือ การพัฒนา สำาหรับภารกิจ
นี้บางสถาบันการศึกษาได้นำาไปใช้โดยเขียนเป็น 
“ปรับปรุง” ไม่ใช่ “ปรับแปลง” ซึ่งไม่ถูกต้อง 
เพราะไม่มคีำาว่า “Improvement Technology” 
มีแต่คำาว่า “Transfer of  Technology หรือ 
Adaptation of Technology”
 เมื่อได้ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 5 
ด้านแล้ว การดำาเนินงานขั้นต่อไปคือ การจัดทำา
โครงสร้างของมหาวิทยาลัย ในเบื้องต้นได้มีการ
ระบุไว้ในกฎหมายการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเขียน
เป็นบทเฉพาะกาลว่า มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ในที่สุดได้มีการระบุไว้
สองคำาคู่กันคือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะ
เทคโนโลยเีป็นการประยกุต์นำาเอาวทิยาศาสตร์มา
ทำาประโยชน์ และในความเป็นจริง “เทคโนโลยี” 
ไม่ได้มีส่วนสำาคัญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น 
แต ่ ได ้ เพิ่ มความสำ าคัญมากขึ้ น ในทุกสาขา 

ทุกวิชาชีพ ทั้งด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ความสำาคัญนี้เป็นเหตุผลให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีสาขา
วิชาเทคโนโลยีสังคม หรือ Social Technology  
 โครงสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนั้นประกอบด้วย สำานักวิชา
วิทยาศาสตร์ สำานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำานักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำานัก
วิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำานักวิชาทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเมื่อ
ครั้งก่อตั้งมหาวิทยาลัยไม่มีคำาว่า “วิศวกรรมศาสตร์” จนกระทั่งนักศึกษาสำานัก
วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสำานักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรรุ่นแรกที่กำาลังจะจบ
ต้องการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งคณะกรรมการควบคุม

“

“

...ในคว�มเป็นจริง “เทคโนโลยี”
ไม่ได้มีส่วนสำ�คัญเฉพ�ะด้�นวิทย�ศ�สตร์เท่�นั้น

แต่ได้เพิ่มคว�มสำ�คัญม�กขึ้นในทุกส�ข�
ทุกวิช�ชีพ ทั้งด้�นมนุษยศ�สตร์และ

สังคมศ�สตร์ คว�มสำ�คัญนี้เป็นเหตุผล
ให้มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รีเป็น

มห�วิทย�ลัยแห่งเดียวในประเทศไทยที่มี
ส�ข�วิช�เทคโนโลยีสังคม หรือ

social technology..
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การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) เป็น
ผู้พิจารณาออกใบอนุญาต แต่ติดปัญหาที่
มหาวทิยาลยัไม่ม ี“คณะวศิวกรรมศาสตร์” 
ในที่สุดมหาวิทยาลัยจึงตัดสินใจยุบสำานัก
วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสำานัก
วิชาเทคโนโลยีทรัพยากร และเปลี่ยนเป็น 
“สำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์” ตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา 
 และเรื่องที่จะเล ่าใหม่นั้นคือ 
เรื่องบริการทางวิชาการแก่สังคม ซึ่งใน
ปัจจุบันประเทศผู้นำาด้านอุดมศึกษา เช่น 
ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ได้
เลือกใช้คำาอื่นและนิยามความหมายแตก
ต่างไปจากที่มหาวิทยาลัยใช้อยู่ จากการ
เดินทางร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ
ไปประชุมที่ประเทศออสเตรเลีย (2013 
Engagement Australia Conference) 
พบว่าในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาในออสเตรเลีย
เรียก Core Funct ion ภารกิจนี้ ว ่ า
Engagement โดยเริ่มตั้งแต่การก่อตั้ง
สมาคมกลางของประเทศชือ่ Engagement
Aust ra l ia  ประกอบด้วยมหาวิทยาลัย
จำานวน 28 แห่ง จากทั้งหมด 39 แห่ง 
เข้าร่วมเป็นสมาชิก มีการประชุมร่วมกัน
ทุกปี ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยได้นิยามคำาว่า 
Engagement อันเป็นภารกิจที่ 3 แตกต่าง
กนัไปตามบรบิทของมหาวทิยาลยั จากการ
ศกึษาดงูานมหาวทิยาลยัในออสเตรเลยี 6-7
แห่ง พบว่าหลักการร่วม 3 ประการ ของ
Engagement คือ 
1. มหาวทิยาลยัในฐานะเป็นองค์กรหนึง่ของ
ชุมชนได้ร่วมทำางานกับองค์กรอื่นในชุมชน 
อาจเป็นรัฐบาล ท้องถิ่น หน่วยธุรกิจ หน่วย

อตุสาหกรรม และหน่วยงานวสิาหกจิ โดยเป็นความร่วมมอื ร่วมคดิ และร่วมทำาจากทัง้สองฝ่าย
2. เกิดประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefit) ทั้งมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่ร่วมทำา
3. ต้องเกดิผลกระทบในทางทีด่กีบัทัง้สองฝ่าย หรอื Social Impact ซึง่เป็น Impact  Factor 
ที่สามารถประเมินได้  และอีกเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจคือ Teaching Engagement เป็นการ
ขยายการสอนหรอืให้ความรูไ้ปสูภ่ายนอกมหาวทิยาลยั เป็นการรูช้ดั ปฏบิตัไิด้จรงิ เตรยีมการ
เข้าสู่อาชีพ ทำาให้ได้เรียนรู้ชีวิตการทำางาน ตั้งแต่เรียนหนังสือ เป็น Teaching Engagement 
หรือ Research Engagement คือ การทำางานวิจัยแล้วใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานภายนอก หรือ University Engagement คือมหาวิทยาลัยได้ร่วมทำางานใน
เชงิพฒันาสงัคมกบัหน่วยงานภายนอก และทกุฝ่ายของมหาวทิยาลยัได้แก่ นกัศกึษา บคุลากร 
อาจารย์ และผูบ้รหิาร เข้ามามส่ีวนร่วม โดยทำาตามความสามารถ ความถนดั และความสนใจ 
เช่นเดียวกับที่ประเทศอังกฤษได้แนะนำาให้สถาบันคลังสมองของชาติเดินทางมาศึกษาดูงาน 
เนื่องจากมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด (University 
of Oxford) และมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม (University of Nottingham) ได้ทำาสิ่งที่เรียก
ว่า Social Enterprise โดยให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ไปทำางานร่วมกับวิสาหกิจสังคม 
และเรียนรู้เรื่องการจัดการ (Management) และการทำางาน ซึ่งสามารถทำาได้ทุกสาขาวิชา 
เพื่อเป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมในการสร้างผู้ประกอบการ หรือ Entrepreneurs
 ท้ายทีส่ดุนี ้แม้ว่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารจีะเป็นสถาบนัทีเ่คยีงคูแ่ละเป็นทีพ่ึง่
ของสงัคม และดำาเนนิภารกจิหลกั 5 ด้านอย่างเตม็ทีม่าโดยตลอดกว่าสองทศวรรษแล้วกต็าม แต่
อาจยังไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัยจำาเป็นต้องมีพัฒนาการให้มากขึ้นในทุกเรื่อง Engagement
และ Social Enterprise เป็นแนวทางใหม่ที่มหาวิทยาลัยควรก้าวไปให้ถึง เช่นเดียวกับที่
มหาวทิยาลยันำา “สหกจิศกึษา” เข้ามา และดำาเนนิการอย่างจรงิจงัจนได้รบัการยอมรบัว่าสห
กจิศกึษานัน้เป็นประโยชน์ และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารเีป็นมหาวทิยาลยัต้นแบบ  สหกจิ
ศกึษาของประเทศไทย สหกจิศกึษาเป็นลกัษณะหนึง่ของ Engagement เนือ่งจากมคีณุสมบตัิ
ตรงตามหลกัการร่วม 3 ประการของ Engagement คอื เป็นความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยั
และสถานประกอบการ เมือ่ทำาแล้วเกดิประโยชน์ร่วมกนั และเกดิผลกระทบในทางทีด่กีบัทัง้
สองฝ่าย โดยมหาวทิยาลยัได้บณัฑติทีม่คีณุภาพ และสถานประกอบการมโีอกาสได้บณัฑติทีม่ี
คุณภาพไปทำางานในระยะยาว ทั้งหมดนี้เกิดจากการดำาเนินงานสหกิจศึกษา  จนกระทั่งใน
ปัจจุบันได้ขยายการดำาเนินงานสหกิจศึกษาเป็นระดับนานาชาติ เพราะฉะนั้นโดยพื้นฐาน
แล้วมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารมีเีรือ่ง Engagement อยูจ่ำานวนหนึง่ ไม่ว่าจะเรยีกชือ่ว่า
อย่างไร หากมหาวทิยาลยัทำาเรือ่งนีอ้ย่างจรงิจงั เพือ่เตรยีมพร้อมในการก้าวสูปี่ต่อๆ ไป เชือ่ว่า
มหาวทิยาลยัของเราจะเป็นมหาวทิยาลยัเฉพาะทางทีส่มประโยชน์ในการเคยีงคูแ่ละเป็นทีพ่ึง่
สงัคม จงึขอฝากเรือ่ง Engagement และเรือ่ง Social Enterprise ไว้ด้วย

“

“

...มห�วิทย�ลัย
จำ�เป็นต้องมีพัฒน�ก�ร

ให้ม�กขึ้นในทุกเรื่อง
engagement และ
social enterprise
เป็นแนวท�งใหม่ที่
มห�วิทย�ลัยควร

ก้�วไปให้ถึง...
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เนื่องในโอก�สวันสถ�ปน�มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี ครบ 23 ปี
วันที่ 27 กรกฎ�คม พ.ศ. 2556  ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ อ�ค�รเรียนรวม

คำ�ปร�ศรัยของ
โดย ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ประส�ท สืบค้�

“

“

...ก�รธำ�รงไว้หรือ
ก�รพัฒน�วัฒนธรรม

คุณภ�พ (Quality Culture)
ในทุกภ�รกิจก�รผลิต

กำ�ลังคนระดับสูง
ระดับที่เรียกว่�แรงง�นคว�มรู้

หรือ knowledge workers นั้น 
มห�วิทย�ลัยเน้นก�ร

ผลิตบัณฑิตเฉพ�ะท�ง
ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
ที่เป็นที่ต้องก�รขององค์กร

ผู้ใช้บัณฑิต...

 กราบเรียนท ่านนายกสภา 
มหาวิทยาลัย ท่านกรรมการสภามหา 
วทิยาลยัและ ท่านผูม้เีกยีรต ิทีเ่คารพอย่าง
ยิ่ง เพื่อนคณาจารย์ บุคลากร และลูกๆ 
นักศึกษา ที่รักยิ่งทุกคน

 กระผม ขอแสดงความสำานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และขอ
น้อมรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้กระผมเป็น
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เป็นวาระที ่3 โดยเริม่ตัง้แต่ วนัที ่1 สงิหาคม 
พุทธศักราช 2556 เป็นต้นไป กระผมถือว่า
เป็นมงคลชีวิตสูงสุด  ในโอกาสวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 23 ปี 
ในวนันี ้ซึง่ถอืว่ามคีวามสำาคญัยิง่  กระผมขอ

น้อมรบัพระบรมราชโองการ และขอปวารณาตวั กบัทัง้ให้คำามัน่กบัทกุท่านในทีป่ระชมุ
นีว่้า  กระผมจะปฏบิตัหิน้าทีจ่นเตม็ศกัยภาพสงูสดุ จะอทุศิตนให้กบัมหาวทิยาลยัแห่ง
นี้ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยบ้านเกิด สู่ความเป็นเลิศให้จงได้
 ตลอดเวลา 20 ปี ทีม่หาวทิยาลยัเปิดดำาเนนิการ  ได้ร่วมกนัฟันฝ่าอปุสรรค 
และสร้างสัมฤทธิผล จารึกไว้ในวงการอุดมศึกษาของชาติมากมาย ภายใต้การกำากับ
ดูแลของสภามหาวิทยาลัย ดังที่ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยได้ปราศรัยใน “เรื่องเก่า 
เล่าใหม่”  ซึ่งเล่าทุกครั้งก็ได้แรงบันดาลใจใหม่ ทุกครั้ง ทุกครา เพราะไม่มีใครที่จะรู้
เรื่อง มทส. ดีเท่ากับท่านนายกสภามหาวิทยาลัยของเราว่าเหตุใดจึงทำาเช่นนั้น  ทำาไม
ไม่ทำาอย่างนี ้ เรือ่งเหล่านีบ้างทคีอมพวิเตอร์กบ็นัทกึไว้ไม่ได้  เพราะแต่ละเรือ่งมเีกรด็ 
เหตผุลความเป็นมา เช่น ภารกจิหลกัทีเ่ราใช้คำาว่า “ปรบัแปลง” แต่ทีอ่ืน่ไปใช้เป็นคำา
ว่า “ปรับปรุง” เป็นต้น สำาหรับสัมฤทธิผลที่เราได้ประสบมานั้น  จะเป็นบรรทัดฐาน
ให้กับการดำาเนินการของพวกเรา ในช่วง 4 ปีข้างหน้า  สิ่งที่พวกเราชาว มทส. ควร
ให้ความสนใจอย่างยิ่ง  คือ การธำารงไว้หรือการพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพ (Quality 
Culture) ในทุกภารกิจ การผลิตกำาลังคนระดับสูง ระดับที่เรียกว่าแรงงานความรู้
หรือ  knowledge workers นั้น มหาวิทยาลัยเน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นที่ต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต  กอปรกับการนำา
สหกจิศกึษามาเป็นส่วนหนึง่ของหลกัสตูร  ทำาให้อตัราการได้งานทำาและศกึษาต่อของ
บัณฑิตสูงถึง ร้อยละ 96 และตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
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มหาวทิยาลยักจ็ะเปิดสอนหลกัสตูรนานาชาตสิหกจิศกึษาดษุฎบีณัฑติและสหกจิศกึษา
มหาบัณฑิตเป็นแห่งแรกในโลกเช่นเดียวกัน  สำาหรับ ด้านการวิจัย นั้น เชื่อหรือไม่ว่า 
มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย ประมาณ 0.96 ชิ้นงานวิจัยต่อคณาจารย์ 1 ท่าน  และผม
ได้ให้คำามั่นสัญญากับสภามหาวิทยาลัยว่า ใน 4 ปีข้างหน้านี้  มทส. ของเราจะยังเป็น
มหาวิทยาลัยใน Top Ten  และจะมีสิทธิบัตรถูกนำาไปใช้เชิงพาณิชย์ (Commercial 
rights)  และเชงิอตุสาหกรรม (Industry rights)   ไม่น้อยกว่า 40 สทิธบิตัร  การแสวงหา
โครงสร้างพืน้ฐานสนบัสนนุการวจิยัเพิม่เตมิ ซึง่เป็นจดุอ่อนของประเทศด้านโครงสร้าง
พืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัของเราได้รบัพระมหากรณุาธคิณุ 
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงเป็นสักขีพยานในการลง
นามที่สถานีวิจัย  ALICE, CERN รับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเข้าเป็นสมาชิก ณ
วังสระปทุม เมื่อปลายศักราชที่ผ่านมา
 ด้านการบริการวิชาการ ซึ่งท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้
มหาวิทยาลัยว่าอาจจะเป็น  Engagement มหาวิทยาลัยได้แสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เป็นที่โจษขานกันทั่วไป เรื่องที่
มหาวิทยาลัยทำาตัวเป็นสถาบันคู่เคียงสังคม  การทำา USR  มทส.ทำาได้ดีเยี่ยม ไม่ว่า
โครงการ 32  อำาเภอ 32 ด็อกเตอร์ โครงการจากหิ้ง ลงสู่ห้าง เป็นต้น เราทำาได้จริง 
ไม่ใช่เขียนไว้ให้โก้หรูเท่านั้น 
 ด้านการเงินและทรัพย์สิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยของ
เราได้รบัการจดัสรรงบประมาณ จำานวน 1,045ล้านบาท  สำาหรบัในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557  คาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณ จำานวน 1,536 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นร้อยละ 
47 เป็นอันดับ 1 ของประเทศ เทียบกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 80 แห่ง  คิดเป็นตัว
เงินเราได้เพิ่มขึ้น 490 ล้านบาท เป็นอันดับ 2 รองจากมหาวิทยาลัยมหิดล แต่ต่างกัน 
order of magnitude  งบประมาณที่เราได้รับจัดสรรหนึ่งพันกว่าล้าน คือสิบยกกำาลัง
สาม แต่มหาวิทยาลัยมหิดลคือสิบยกกำาลังสี่ คือหมื่นล้าน เราจะไปเทียบกับยักษ์ใหญ่
อย่างนั้นก็ไม่ได้  อย่างไรก็ตามงบประมาณที่ได้จะประกอบด้วย เป็นงบลงทุน 3 ถึง
4 ปี รวม 2,220 ล้านบาท เป็นการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 1,800 ล้าน
บาท ซึ่งมีโรงพยาบาลขนาด 800 เตียงอยู่ด้วย  และอาคารปฏิบัติการวิศวกรรม 420 
ล้านบาท ซึ่งนอกจากจะรองรับการเรียนการสอนปฏิบัติการแล้ว ยังมีห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ทดสอบอยู่ด้วย ผมทราบดีว่าการได้รับงบประมาณอย่างนี้นั้นย่อมมีภาระที่
ตดิตามมา คอื มหาวทิยาลยัต้องจดัสรรงบประมาณสมทบร้อยละ 12.5 ของการก่อสร้าง 
2 อาคารใหญ่เป็นเงิน 281.25 ล้านบาท และเมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องจัดหา
บคุลากรและเครือ่งอำานวยความสะดวกอืน่ ๆ  ให้กบัอาคารทัง้สองนี ้ไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้า  
นำ้าประปา เพื่อจะให้มีนำ้าประปาพอเพียงต่อผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึง
ตดัสนิใจขยายสระ โดยขดุลอกส่วนทีต่ืน้เขนิ กบัทัง้ได้ประสานขอความอนเุคราะห์จาก
กรมชลประทานสบูนำา้จากเขือ่นห้วยยาง เข้าเกบ็ในสระของมหาวทิยาลยัได้อกีจำานวน
หนึ่ง  พวกเราตระหนักร่วมกันว่า   เรื่องผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม หรือ EIA  ระบบ
จราจร  ระบบนำ้าเสีย เราต้องการธำารงไว้ การเป็นมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด  Green 
and Clean University เหมอืนกบัทีพ่วกเราได้ร่วมใจกนัปลกูต้นไม้เมือ่เช้านี ้การขยาย
ตัวของมหาวิทยาลัยในการที่จะรองรับการจะเป็น  Education Hub and Medical 
Hub หรือ  Thailand (North East) Food Valley เรายังต้องเตรียมความพร้อม 
เพราะมหาวทิยาลยัของเราอยูใ่นเส้นทาง ASEAN Connectivity อกีประมาณห้าร้อยวนั   
เศษ ๆ ต่อจากนี้ไปก็จะถึงปี 2558 เป็นปีที่เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 
2558 
 การบริหารงานบุคคล  เพื่อนคณาจารย์เข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการมากขึ้น 
จนกระทั่งถึงการประชุม คณะกรรมการพิจารณาตำาแหน่งทางวิชาการ ครั้งล่าสุด  
พบว่า มคีณาจารย์ทีม่ตีำาแหน่งทางวชิาการถงึร้อยละ 70 ตามทีผ่มได้แถลงไว้ต่อทีป่ระชมุ
นี้เมื่อจะเข้ารับตำาแหน่ง 4 ปีที่แล้ว  สำาหรับเรื่องนี้  ผมได้เรียนต่อสภามหาวิทยาลัยว่า 

ภายใน 4 ปี ข้างหน้า สัดส่วนการดำารง
ตำาแหน่งวิชาการของ มทส.  ควรจะอยู่ใน 
Top Five ของประเทศ  แต่สำาหรับเพื่อน
ร่วมงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร
งานทั่วไป การเข้าสู่ตำาแหน่งความก้าวหน้า
ในอาชีพยังมีน้อย จะพยายามผลักดันแก้ไข
กลไกต่อไป  ผมขอเรยีนยำา้ว่า  มหาวทิยาลยั
ให้ความสำาคัญ เรื่องทรัพยากรบุคคลเป็น
อันดับหนึ่งตลอดมาและจะเป็นเช่นนี้ตลอด
ไป  การดูแลเงินเดือนค่าตอบแทนพนักงาน 
มหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการอย่างสมำ่าเสมอ
เพื่อให้ทันสมัย  และสามารถครองคนดีคน
เก่งไว้ในระบบ  อย่างเช่น ทางราชการปรับ
เงินเดือนคุณวุฒิปริญญาตรีเริ่มต้น ให้เป็น 
15,000 บาท ในวันที่ 1 มกราคม 2557   
โดยปรับจากฐานเดิม 3 ครั้ง คือ ในวันที่ 
1มกราคม 2555 วันที่ 1 มกราคม 2556   
และ วันที่  1 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัย
ของเราเลือกที่จะคิดนำา ทำาใหม่ โดยปรับ
เพยีง 2 ครัง้ คอื วนัที ่1 มกราคม 2555 และ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เงินเดือนพนักงาน
ของ มทส. เพิ่มขึ้นได้สัดส่วนที่สมนัยกับเงิน
เดือนราชการแล้ว  แสดงว่ามหาวิทยาลัย
ของเรา สภามหาวิทยาลัยของเรา ได้ทำาเร็ว
กว่าของราชการ 6 เดือน
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...มทส. ของเร�เป็น
สังคมที่สงบสุข

สมัครสม�นส�มัคคี
มีก�รร่วมคิด ร่วมทำ�

มีคว�มเอื้ออ�ทร
ต่อกันและกัน

อยู่กันอย่�งผ�สุก
เข้�สำ�นวนที่ว่�

คนสำ�ร�ญ ง�นสำ�เร็จ...

 สำาหรับการเตรียมฉลองรัชฎา มทส.  อยากกล่าวถึงการเฉลิมฉลอง มทส. ครบ 
25 ปี หรือ SUT Silver Jubilee เพื่อว่าจะได้ร่วมกันวางแผน ร่วมฝันไว้ว่าอย่างไร โดยผม
คิดว่า จะประกาศให้ช่วงตั้งแต่ 28 กรกฎาคม 2557 คือหลังวันสถาปนาของพุทธศักราช
หน้าถึง 31 ธันวาคม 2558 เป็นปีรัชฎา มทส. SUT Silver Jubilee จะมีกิจกรรมที่หลาก
หลาย เช่น ระดบันานาชาต ิจะจดัการประชมุมหาวทิยาลยั หรอืสถาบนัด้านเทคโนโลยจีาก
ทัว่โลก เช่น MIT Caltex SUT DUT  เป็นเจ้าภาพร่วมกบัสมาคมสหกจิศกึษาโลก จดัประชมุ
ปฏบิตักิารภาคฤดรู้อนให้กบันกัศกึษาสหกจิศกึษาในกลุม่ประเทศอาเซยีน ร่วมกบัสมาคม
มหาวทิยาลยัเอเชยีและแปซฟิิก จดักจิกรรม 20 ปี ของ AUAP ร่วมกบัจงัหวดันครราชสมีา
เป็นเจ้าภาพการแข่งขนัมหกรรมกฬีาแห่งชาตใินปลายปี 2557 ร่วมกบัสมาคมวทิยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ จดัประชมุวชิาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่ง
ประเทศไทย (วทท.) ซึ่งในโอกาสนี้เราจะได้รับฟังผู้รับรางวัลโนเบลในการบรรยายพิเศษ
ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัด International 
Young Physicists or Physics World Cup หรือฟิสิกส์สัปยุทธ์นานาชาติ จะร่วมกบั
สำานกังานคณะกรรมการอดุมศกึษาจดั Workshop on UniNET Network and Computer 
Application, หรอื WUNCA จะเสนอตวัเป็นเจ้าภาพจดัดนตรไีทยอดุมศกึษา เป็นต้น และ
ที่ขาดไม่ได้ ประชากรชาวมทส. ที่รักยิ่งทุกคนครับ คงจะเป็นการงานนิทรรศการวิชาการ 
หรือที่เรียกว่า Open House   ซึ่งผมมานึกดูแล้วว่า พวกเราอาจจะยังมีโอกาสได้สัมผัส 
Theme of World Tech 1995 ของท่านนายกสภามหาวิทยาลัยยังขลังและทันสมัยอยู่
เสมอ หรืองานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก 2538 นั่นคือ  Food for the World, 
Living with Technology and Harmony with Nature  ซึ่งในปี 2558 จะเป็นการฉลอง
การจัดงาน World Tech ครบ 20 ปี อาจจะจัดใน Theme เดิม เราอาจจะจัดในลักษณะ 
World Tech รำาลึก  หรือ World Tech Mania ก็เป็นได้

 ท่านผูม้เีกยีรตทิีเ่คารพ  เพือ่น
บุคลากร ลูก ๆ นักศึกษาที่รักผมอยาก
เห็นการพัฒนาของ มทส. มีความยั่งยืน  
ตลอดยี่สิบป ีของการดำา เนินการที่
ผ ่านมา  มทส. ของเราเป็นสังคมที่
สงบสขุ สมคัรสมานสามคัค ี มกีารร่วมคดิ
ร่วมทำา  มีความเอื้ออาทรต่อกันและกัน
อยู ่กันอย่างผาสุก  เข ้าสำานวนที่ว ่า 
“คนสำาราญ งานสำาเรจ็” พวกเราโชคดี
ที่ได้เป็นสมาชิกขององค์กรที่มีเอกภาพ
สูงยิ่ง ไม่มีการแตกความสามัคคี ไม่มี
ข่าวในทางไม่ดี กระทบชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยให้ตกตำ่าลง มหาวิทยาลัย
แห่งนี้พิถีพิถันในการคัดเลือกบุคลากร
เป็นอย่างยิ่ง สิ่งที่ขอวอนคือ ขอให้
เพื่อนร่วมงานทุกคน ได้ร่วมกันปกป้อง
เอกลักษณ์นี้คือ มีความเป็นเอกภาพ 
สมคัรสมานสามคัคใีนมหาวทิยาลยัอย่าง
มั่นคงต่อไป 
 ผมขอจบคำาปราศรัย ประจำา
ปี 2556 ด้วยการขอคำามั่นสัญญา จาก
ประชากร มทส. ทุกคนว่า เราพร้อมจะ
ขับเคลื่อนองค์กร เพื่อให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เป็นสถาบันคุณภาพ
ที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่พึ่งของ
สังคม  เราจะก้าวให้ไกล... ไปให้ถึง
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  รองศาสตราจารย์ สพญ. ดร.ศจรีา คปุพทิยานนัท์ ผูอ้ำานวยการศนูย์บรกิาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดหลักเกณฑ์
การให้โควตา ประจำาปีการศึกษา 2557 นี้ว่า มทส. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของ
ประเทศไทยทีร่บันกัศกึษาโควตา เพือ่เข้าศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตร ีในกลุม่สาขาวชิา
วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการจัดการ 
สาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยไม่มีการสอบข้อเขียน แต่พิจารณา
จากผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นการดำาเนินการตามนโยบายการ
กระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาแก่เยาวชนในทุกภูมิภาค คือ
มุง่เน้นการรบันกัศกึษาโดยวธิใีห้โควตามากถงึร้อยละ 80 ของจำานวนรบัทัง้หมด ในปีการ
ศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครโควตาทั้งสิ้น 5 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ โควตา
โรงเรยีนและโควตาจงัหวดั โควตาผูม้คีวามสามารถทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โควตานักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา 
(สอวน.) โควตานกักฬีา โควตาดนตรแีละนาฏศลิป์ และโควตาเดก็ดมีคีณุธรรม คณุสมบตัิ
เบือ้งต้นของผูส้มคัรนัน้จะต้องเป็นผูท้ีอ่ยูใ่นประเทศไทยอย่างถกูต้องตามกฎหมาย เป็น
นกัเรยีนทีก่ำาลงัศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ในโรงเรยีนมธัยมศกึษาของรฐัหรอืเอกชนทัว่
ประเทศ นอกจากนี้ยังได้กำาหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำานวนรับ วิธีการคัดเลือก 
ตลอดจนประโยชน์และสวัสดิการที่จะได้รับ ตามประเภทโควตาต่างๆ ดังนี้
 โควตาโรงเรียนและโควตาจังหวัด 
  เป็นนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา 4 ภาคการศึกษา นับรวมถึง
ภาคเรียนที่ 2 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ตำ่ากว่า 2.75 โควตาโรงเรียน เป็นนักเรียน
ที่กำาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากทุกโรงเรียนในเขตปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 
และปราจีนบุรี โควตาจังหวัด เป็นนักเรียนที่กำาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากทุก
โรงเรียนทั่วประเทศ (ยกเว้นจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และปราจีนบุรี) มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการรับโควตา
โรงเรียนจำานวน 745 คน โควตาจังหวัดจำานวน 1,500 คน การคัดเลือกพิจารณาจาก
ผลการเรียนของนักเรียนและการสอบสัมภาษณ์โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
 โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  กลุ่ม ก เป็นผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา 4 ภาคการศึกษา นับรวม
ถึงภาคเรียนที่ 2 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ตำ่ากว่า 2.75 มีคุณสมบัติและความ
สามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยต้องผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันในกิจกรรม

มทส. กำ�หนดเกณฑ์โควต� ปีก�รศึกษ� 2557
คงนโยบ�ยกระจ�ยโอก�ส สร้�งคว�มเสมอภ�ค
พร้อมรับผู้มีคว�มส�ม�รถพิเศษ

ต่างๆ อาทิ เข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขัน
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย 
ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมประกวดโครงงาน
ของนักวิทยาศาสตร์รุ ่นเยาว์ สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ จัดโดยศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ง
ชาติ ได้รับรางวัลระดับภาคหรือระดับประเทศ
จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของ
สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่จัดโดยองค์กรระดับ
ชาติที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยได้รับรางวัล

ไม่ตำ่ากว่ารางวัลชมเชยขึ้นไป หรือกิจกรรมการ
แข่งขันทางวิชาการที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่ งมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป ็นรายกรณี
กลุ่ม ข เป็นผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา 
4 ภาคการศกึษา นบัรวมถงึภาคเรยีนที ่2 ของชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่5 ไม่ตำา่กว่า 3.00 มคีะแนนเฉลีย่
ในกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์
และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ตำ่ากว่า 
3.00 และกำาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม
หรือภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
โดยการกำากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ 
วมว.) ของโรงเรียนต่อไปนี้ ได้แก่ โรงเรียน
ดรุณสิกขาลัย กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ โรงเรยีน
ราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียน 
มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำาแพงแสน และโรงเรียนสาธิต
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รองศาสตราจารย์ สพญ. ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการ
รับโควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำานวน 
100 คน ดำาเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของนักเรียน เอกสารที่แสดงถึง
ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ตามประกาศรับสมัคร และการสอบสัมภาษณ์โดย
คณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งเป็นการเฉพาะ เมื่อเข้าศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและ
ค่าบำารุงมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาแรก เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหากสามารถรักษาแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำารุง
มหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาต่อไป
 โควตานักกีฬา 
  เป็นผูท้ีม่คีะแนนเฉลีย่สะสมรวมทกุวชิา 4 ภาคการศกึษา นบัรวมถงึภาคเรยีนที่ 
2 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ตำ่ากว่า 2.50 เป็นนักกีฬาในประเภทที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
และมีความสามารถทางด้านกีฬาข้อใดข้อหนึ่ง คือ ได้ตำาแหน่งชนะเลิศหรือรองชนะเลิศ
ในระดับจังหวัด หรือเป็นนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่จังหวัด
ไม่ได้จัดแข่ง หรือมีประสบการณ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า 1 ปี 
มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการรับโควตานักกีฬาจำานวน 60 คน ดำาเนินการคัดเลือกโดย
พิจารณาจากคุณสมบัติของนักเรียน และเอกสารที่แสดงถึงความสามารถในการเล่นกีฬา 
ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนที่ 2 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การทดสอบทักษะ
ด้านกีฬาตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย เมื่อเข้าศึกษาจะต้องเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โดยจะได้รับการ
ยกเว้นค่าธรรมเนยีมหอพกันกัศกึษาของมหาวทิยาลยั ตลอดเวลาทีเ่ป็นนกักฬีาตวัแทนของ
มหาวทิยาลยัเข้าร่วมการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ได้รบัการสอน
เสริมทางด้านวิชาการ และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ตลอดจนการยกเว้นค่าหน่วยกิตหาก
ประสบผลสำาเร็จในการแข่งขันตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
 โควตาดนตรีและนาฏศิลป์ 
  เป็นผูม้คีะแนนเฉลีย่สะสมรวมทกุวชิา 4 ภาคการศกึษา นบัรวมถงึภาคเรยีนที ่ 2
ของชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ไม่ตำ่ากว่า 2.50 เป็นนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถทางด้านดนตรสีากล 
ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาฏศิลป์หรือขับร้อง ตลอดจนเป็น
นกัดนตรแีละนกัแสดงนาฏศลิป์ของโรงเรยีน มเีอกสารหรอืมผีูร้บัรองการเข้าร่วมกจิกรรม
ด้านดนตรีและนาฏศิลป์จากโรงเรียน มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการรับโควตาดนตรีและ
นาฏศิลป์ จำานวน 40 คน ดำาเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของนักเรียน และ
เอกสารทีแ่สดงถงึความสามารถและการเข้าร่วมกจิกรรมด้านดนตรแีละนาฏศลิป์ ตัง้แต่ชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนที่ 2 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การทดสอบทักษะด้านดนตรี
และนาฏศลิป์ตามเงือ่นไขของมหาวทิยาลยั เมือ่เข้าศกึษาจะต้องเข้าร่วมกจิกรรมด้านดนตรี
และนาฏศลิป์ของมหาวทิยาลยั และกจิกรรมอืน่ ๆ  ทีม่หาวทิยาลยักำาหนด โดยจะได้รบัการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้รับการสอนเสริมทาง
ด้านวิชาการ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
 โควตาเด็กดีมีคุณธรรม 
  เป็นผูม้คีะแนนเฉลีย่สะสมรวมทกุวชิา 4 ภาคการศกึษา นบัรวมถงึภาคเรยีนที ่2 
ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ตำ่ากว่า 2.75 เป็นนักเรียนที่มีผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านต่างๆ และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม โดยได้รับใบรับรอง/ใบประกาศ
เกียรติคุณ วุฒิบัตร หรือโล่รางวัล จากหน่วยงานระดับประเทศที่มหาวิทยาลัยให้ความ
เหน็ชอบ หรอืนกัเรยีนทีไ่ด้รบัคดัเลอืกใน “โครงการเดก็ดมีทีีเ่รยีน” ในพืน้ทีเ่ขตรบัผดิชอบ
ของมหาวทิยาลยั โดยมกีจิกรรมในการพฒันาและประเมนิใน 3 ด้าน คอื ด้านคณุธรรมเพือ่
การพฒันาตน ด้านคณุธรรมเพือ่การพฒันาการทำางาน และด้านคณุธรรมเพือ่การพฒันาการ
อยูร่่วมกนัในสงัคม มหาวทิยาลยัมเีป้าหมายในการรบัโควตาเดก็ดมีคีณุธรรมจำานวน 40 คน 
การคัดเลือกพิจารณาจากคุณสมบัติของนักเรียน และผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรมด้าน
ต่างๆ และการสอบสัมภาษณ์
 โควตานักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
ศึกษา (สอวน.) 
  เป็นผูม้คีะแนนเฉลีย่สะสมรวมทกุวชิา 4 ภาคการศกึษา นบัรวมถงึภาคเรยีนที ่2 
ของชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ไม่ตำ่ากว่า 2.75 และเป็นผูผ่้านการอบรมตลอดหลกัสตูรในค่าย 2 

ของศนูย์โอลมิปิกวชิาการและพฒันามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษา รับโดยไม่จำากัดจำานวน 
รบัเข้าศกึษาโดยพจิารณาจากผลการเรยีนและ
คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร ผู้มีคะแนน
เฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา 4 ภาคการศึกษา นับ
รวมถึงภาคเรียนที่ 2 ของชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 รวมทุกวิชาระหว่าง 2.75–3.24 จะได้
รับประโยชน์และสวัสดิการ ดังนี้ ได้รับการ
ยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าบำารุงมหาวิทยาลัย
ในภาคการศึกษาแรกที่เข ้าศึกษา เมื่อสิ้น
ภาคการศึกษา หากมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตัง้แต่ 3.00 ขึน้ไป จะได้รบัการยกเว้นค่า
หน่วยกติและค่าบำารงุมหาวทิยาลยัในภาคการ
ศึกษาต่อไป ผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา 
4 ภาคการศึกษา นับรวมถึงภาคเรียนที่ 2 ของ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวมทุกวิชาตั้งแต่ 3.25 
ขึ้นไป สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาซึ่ง
มหาวทิยาลยัจะจดัสรรให้ปีการศกึษาละไม่เกนิ 
50 ทนุ โดยผูส้มคัรจะต้องยืน่แบบฟอร์มการขอ
ทนุพร้อมการสมคัร และเมือ่ได้รบัจดัสรรทนุจะ
ได้รับประโยชน์และสวัสดิการ ดังนี้ ได้รับการ
ยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าบำารุงมหาวิทยาลัย และ
ค่าบำารุงกิจกรรมนักศึกษา ได้รับการยกเว้นค่า
ธรรมเนียมหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ได้รับค่าใช้จ่าย 3,000 บาทต่อเดือน นักศึกษา
ที่สำาเร็จการศึกษาด้วยทุนนี้ มหาวิทยาลัยจะ
พจิารณาให้ทนุการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา
ต่อเนื่องจนจบปริญญาเอก
  นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครได้
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://
www.sut.ac.th/ces/ หรอืทีฝ่่ายรบันกัศกึษา 
ศูนย ์บริการการศึ กษา  มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี 111  ถนนมหาวิทยาลัย
ตำาบลสรุนาร ีอำาเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 
3 0 0 0 0  โ ท ร ศั พ ท ์  0 4 4 - 2 2 3 - 0 1 4 ,
044-223-015 โทรสาร 044-223-010 
หรือที่ Facebook ศูนย์บริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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 เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำาปีการศึกษา 2556 ให้แก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ และภาษาจีน ที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี มีความเป็นผู้นำา มีบุคลิกภาพดี ให้แก่นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือจำานวน 5 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมจำานวน 37 ทุน ทุนละ 15,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร 
ศรสีอา้น ประธานกรรมการบรหิารทนุการศกึษาเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์และอาจารยว์จิติรวงศ ์ชนะรตัน ์กรรมการบรหิารทนุการศกึษาเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ณ ห้องบรรณสารสาธิต อาคารบรรณสาร มทส.

 ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ พลตรีมารุต ลิ้มเจริญ ผู้บัญชาการ 
กองบัญชาการช่วยรบท่ี 2 (บชร. 2) ค่ายสุรนารี กองทัพภาคท่ี 2  ลงนาม
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยี
การเกษตร ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำาริ 
ศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการและสาธารณประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย 
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การให้ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
เพือ่นำาองคค์วามรูม้าประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตัแิละเปน็ตน้แบบอาชพีทาง
เลือกสำาหรับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป รวมถึงกำาลังพล
ของกองทพัภาคที ่2 ซึง่ถอืเปน็บรูณาการความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงาน
ตา่งๆ  เมือ่วนัที ่8 สงิหาคม 2556 ณ หอ้งสารนเิทศ อาคารบรหิาร มทส.

 ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ ดร.พิชัย สนแจ้ง 
ผู้อำานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ  เพื่อร่วมกันส่งเสริม พัฒนาการสอน และ
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การ
พัฒนาบุคลากร โดยร่วมกันนำาทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ การจัด
กจิกรรมเพือ่ถา่ยทอดองคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละ
สิ่งแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสู่นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป ภายใต้ฐานคิดสู่สั งคมอุดมปัญญาด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ณ 
ห้องสารนิเทศ อาคารบริหาร มทส.

ซีพี มอบทุนก�รศึกษ�ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2556

Mou มทส. - บชร. 2 Mou มทส. - อพวช.
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 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั ไดเ้ขา้รว่มการประชมุ 18th World Conference on 
Co-operative & Work-Integrated Education จัดโดยสมาคมสหกิจศึกษาโลก (World                         
Association on Co-operative & Work-Integrated Education, WACE)  ระหว่างวัน
ที่ 23-27 มิถุนายน 2556 ณ Durban University of Technology ประเทศสาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้  
 ในโอกาสนี้ สมาคมสหกิจศึกษาโลกได้มอบรางวัล “The Mr. Donald               
MacLaren, Jr. Academic Award for Professional Achievement in 
Cooperative & Work-Integrated Educational” ให้กับ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร 

รอบรู้ประช�คมอ�เซียน : 
คว�มร่วมมือสหกิจศึกษ�
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารโีดย
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ
สถาบันสมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนลา่ง จดัสมัมนา
โครงการ “รอบรู้ประชาคมอาเซียน : ความ
ร่วมมือสหกิจศึกษา” เมื่อวันศุกร์ที่  16 
สิงหาคม 2556 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี เพือ่สนบัสนนุ
ให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของ
สถาบนัสมาชกิไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั
ประชาคมอาเซียน ผลกระทบของการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในภาพรวม ตลอดจน
แนวทางการดำาเนนิงานสหกจิศกึษานานาชาติ
ในประเทศกลุม่ประชาคมอาเซยีน โดยไดเ้ชญิ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศาสตราจารย์ 
ดร.วจิติร  ศรสีอา้น นายกสมาคมสหกจิศกึษา
ไทย บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการสร้าง
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษา
นานาชาติในกลุ่มประชาคมอาเซียน” และ

ศรีสอ้าน ในฐานะบุคคลผู้ให้การสนับสนุน
การพัฒนาสหกิจศึกษาและการจัดการ
ศกึษาเชงิบรูณาการทัง้ในระดบัประเทศและ
ระดับนานาชาติของประเทศไทย โดยนับ
เป็นชาวเอเชียคนแรกที่ ได้ รับรางวัล
เกียรติยศนี้ และในการประชุมครั้งนี้ นาย
สัมพันธ์ ศิลปนาฎ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีรุนาร ีและ
รองประธาน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล 
(ประเทศไทย) จำากัด  ได้รับการคัดเลือกให้
ดำารงตำาแหนง่ประธานรว่ม (co-chair) ของ
คณะกรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษา
โลก ซึง่ถอืเปน็ชาวเอเชยีคนแรกเชน่กนัทีไ่ด้
ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารนี้  นับเป็น
เกียรติประวัติอย่างยิ่งสำาหรับประเทศไทย
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นายวิรัตน์ ศรีอมรกิจกุล ผู้อำานวยการอาวุโส Benchmark Electronics (Thailand) Public 
Co., Ltd. บรรยายในหวัขอ้ “มมุมองของสถานประกอบการตอ่คณุภาพบณัฑติในยคุประชาคม
อาเซยีน” นอกจากนีย้งัไดจ้ดักจิกรรมเสวนาหวัขอ้เรือ่ง “การดำาเนนิงานสหกจิศกึษานานาชาติ
ในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน : ความร่วมมือสหกิจศึกษา” โดยได้รับเกียรติจาก                  
Mr. Puwanat Wantanachaisaeng, GMR-General Manager Refinery Kemaman              
Bitumen Company Sdn Bhd, Malaysia. อาจารย์ ดร. สุพรรณี  จันทร์ภิรมณ์ อาจารย์
ประจำาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนิติยา  เถื่อนนาดี  รองผู้อำานวยการ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ รวมถึงบัณฑิต มทส. ผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
สหกจิศกึษานานาชาต ิไดแ้ก ่นายหสัด ีพมิพส์วุรรณ และนายววิฒัน ์อัว่กลาง รว่มในการเสวนา 
และ ดำาเนินการเสวนาโดย อาจารย์ ดร.ธีระสุต  สุขกำาเนิด หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
การสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 406 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากรและ
นักศึกษาจากสถาบันสมาชิกเครือข่ายฯ 11 สถาบัน และสถานประกอบการ 1 แห่ง 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย ได้เปิดเผยเพิ่มเติมถึงความเป็นมาและหลัก
การทำางานของเครือ่งฆ่ามอดข้าวด้วยคลืน่ความถีส่งู ว่า “ในปัจจบุนัวธิกีารฆ่ามอดข้าวทีใ่ช้
อยูจ่ะใช้สารเคมใีนการรมเพือ่กำาจดั โดยสารทีน่ยิมใช้ม ี2 ชนดิ คอื เมทลิโบรไมด์  (Methyl
Bromide) และฟอสฟิน (Phosphine) ถึงแม้ว่าเมทิลโบรไมด์จะมีประสิทธิภาพในการฆ่า
มอดข้าว แต่มีแนวโน้มถูกให้ยกเลิกจากหลายเหตุผล อาทิ การต้านทานยาของมอดข้าว 
การตกค้างของสารเคมี และความเป็นพิษของสารเคมีต่อผู้ใช้และผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็น
ตวัการทำาลายโอโซนในชัน้บรรยากาศโลก ทำาให้เกดิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ปัจจบุนัหลาย
ประเทศได้มองหาทางเลอืกทดแทนการใช้สารเคม ีเช่น การใช้การควบคมุระดบัออกซเิจน
ด้วยก๊าซอื่น ๆ  อาทิ ก๊าซไนโตรเจน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือการฉายรังสี เพื่อให้
มอดข้าวขาดอากาศตายหรอืใช้สมนุไพรอบ เป็นต้น แต่การใช้คลืน่ความถีว่ทิยทุีผ่่านมาไม่
ได้รบัการพฒันามากนกั เนือ่งจากอปุกรณ์ทางอเิลก็ทรอนกิส์มรีาคาสงู สิน้เปลอืงพลงังาน
มากและการออกแบบที่ยุ่งยากซับซ้อน ปัจจุบันอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการพัฒนา
ไปอย่างมาก ทำาให้มีความคุ้มค่าทางด้านการลงทุน จากการศึกษาพบว่าการให้ความร้อน
แบบไดอิเล็กตริกด้วยคลื่นความถี่ วิทยุนั้น ในอดีตเป็นการให้ความร้อนแก่สารอโลหะ
ต่าง ๆ และจะใช้หลอดกำาเนิดคลื่นความถี่ ( Electron Tube ) เป็นตัวสร้างสัญญาณ
ความถี่วิทยุ ซึ่งหลอดกำาเนิดคลื่นความถี่นี้มีข้อเสียในหลายด้านทั้งอายุการใช้งานที่ตำ่า
สูญเสียกำาลังไฟฟ้ามาก มีราคาแพง ยุ่งยากในการใช้งานแตกหักได้ง่าย

 นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
สุรนารี (มทส.) ประดิษฐ์เครื่องฆ่ามอดข้าว
ด้วยคลื่นความถี่สูงเป็นผลสำาเร็จ เผยเป็น
เป็นวธิกีารใหม่ทีย่งัไม่เคยมกีารออกแบบมา
ก่อน สามารถเดนิเครือ่งกำาจดัมอดในข้าวได้
ทัง้ข้าวเปลอืกและข้าวสารได้มากกว่า 50 ตนั                
ต่อวัน เผยอุปกรณ์ทุกชิ้นสามารถผลิตได้ใน
ประเทศและเชื่อว่าเป็นช่องทางใหม่ในการ
ใช้กำาจัดมอดข้าวแทนการใช้สารเคมี
เล็งต่อยอดในอุตสาหกรรมข้าวไทย
 ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สบืค้า
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เป็นประธานในการแถลงผลงานวิจัยเรื่อง           
“เครื่องฆ่ามอดข้าวด้วยคลื่นความถี่สูง” 
ณ ห้องสารนิเทศ อาคารบริหาร  มทส. โดย           
ผลงานดั งกล ่ า ว เป ็ นผลงานวิ จั ยของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย ทองโสภา                   
ผู ้อำานวยการเทคโนธานี อาจารย์ประจำา
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำานักวิชา
วศิวกรรมศาสตร์ มทส. โดยได้รบัทนุสนบัสนนุ
จากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) และสำานกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร 
(สวก.) อุปกรณ์ดังกล่าว ได้นำาวิธีการให้ความ
ร้อนแบบไดอิเล็กตริกด้วยคลื่นความถี่วิทยุ
มาใช้ในการฆ่ามอดข้าว ออกแบบให้สะดวก
ต่อการใช้งาน ซึ่งเป็นวิธีการใหม่ที่ยังไม่เคยมี
การออกแบบมาก่อนและยังเป ็นมิตรกับ            
สิ่งแวดล้อม ปลอดการใช้สารเคมี 100 %
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เครื่องฆ่�มอดข้�วด้วย
คลื่นคว�มถี่สูง



 ในการประดิษฐ์เครื่องฆ่ามอดข้าวดังกล่าวนี้ ได้นำาวิธีการให้ความร้อน
แบบไดอเิลก็ตรกิด้วยคลืน่ความถีว่ทิยมุาใช้ในการออกแบบวงจร สร้างคลืน่ความถี่
โดยใช้อปุกรณ์เซมคิอนดกัเตอร์แทนการใช้หลอดกำาเนดิคลืน่ความถี ่ในการสร้าง
เครื่องฆ่ามอดข้าวที่ประหยัดกำาลังไฟ ออกแบบได้ง่าย อายุการใช้งานยาวนาน
กว่าหลอดกำาเนิดคลื่นความถี่ ขนาดเล็กกะทัดรัด ซึ่งเป็นวิธีการใหม่ที่ยังไม่มีการ
ออกแบบด้วยวธิกีารนี ้ทัง้สามารถนำามาทดแทนการใช้สารเคมใีนการฆ่ามอดข้าว
เหมาะกบัอตุสาหกรรมข้าวไทย เป็นทางเลอืกในการลดการใช้สารเคม ีเป็นมติรกบั
สิง่แวดล้อม สามารถนำาไปขยายผลต่อยอดในอตุสาหกรรมข้าวไทยได้เป็นอยา่งดี
การเดินเครื่องฆ่ามอดข้าวด้วยคลื่นความถี่สูง สามารถใช้ได้ทั้งข้าวเปลือกและ
ข้าวสารโดยสามารถทำางานได้มากกว่า 50 ตัน ต่อวัน
 ทั้งนี้มีการออกแบบระบบไซโลการไหลของข้าวร่วมกับ ผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์  ดร.วีรชัย อาจหาญ รองผู้อำานวยการเทคโนธานี อาจารย์ประจำา
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ชุดอุปกรณ์ดังกล่าว
สามารถผลิตได้เองในประเทศทุกชิ้น โดยได้ทำาการออกแบบวงจรให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนค่าความถี่และกำาลังงาน ให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของมอดข้าว
และปริมาณของข้าวที่ไหลผ่านระบบโดยใช้เวลาเพียง 2 วินาที ในการให้ข้าว
ที่มีมอดข้าวไหลผ่านส่วนของวงจรสร้างสนามคลื่นความถี่สูงของเครื่องฆ่ามอด
ข้าว สามารถฆ่ามอดข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ทำาให้ข้าวเสียหาย รวมถึง
เป็นการอบไล่ความชื้นและฆ่าเชื้อราได้อีกด้วย นอกจากนี้เทคนิควิธีการให้ความ
ร้อนแบบไดอเิลก็ตรกินัน้สามารถนำามาประยกุต์ใช้งานให้เกดิประโยชน์ได้ในหลาก
หลายด้าน เช่น การอบไล่ความชื้นของเนื้อไม้ การอบเพิ่มอุณหภูมิสารอโลหะ
ต่างๆ เช่น พลาสติก เป็นต้น ซึ่งถือว่าในครั้งนี้ผลงานที่ผลิตโดยฝีมือคนไทยเพื่อ
แก้ปัญหาภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะอาชีพการปลูกข้าวและการส่งออกซึ่งเป็น
อาชีพหลักของประเทศอย่างแท้จริง
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23 ปี วันสถ�ปน� มทส.
 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ 
ดร.ประสาท สบืคา้ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี 
นำาคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยในวันที่ 27 
กรกฎาคม 2556 ครบ 23 ปี ซึ่งชาว มทส. ได้ถือเป็นประเพณี
ปฏิบัติสืบเนื่องเป็นประจำาทุกปี ประกอบด้วยพิธีบวงสรวง
สัญลักษณ์สถาน พิธีทำาบุญเลี้ยงพระสงฆ์ การปลูกต้นไม้เพิ่ม
ความเขียวขจีในพื ้นที ่มหาวิทยาลัย งานเลี ้ยงรับรองและ
มอบโล่กิตติการแก่ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย พิธีปราศรัย
ตอ่ประชาคม มทส. โดยนายกสภามหาวทิยาลยั และอธกิารบดี
 พร้อมกันนี้ ได้มีพิธีสถาปนาอธิการบดี มทส.และ
การแสดงความยินดีแก่ผู้ ได้รับพระราชทานเครื่องราช
อสิรยิาภรณ ์ชัน้สายสะพายมหาวชิรมงกฎุ ไดแ้ก ่ศาสตราจารย ์
ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี  พิธีมอบเข็มวิทยศักดิ์แก่
คณาจารย์ผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ   พิธีมอบรางวัลเชิดชู 
เกียรติสำาหรับพนักงานดีเด่น พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
สำาหรับมิตราจารย์ พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำาหรับ
พนักงานผู้มีผลงานดีเด่น พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
พนกังานตวัอยา่งของหนว่ยงาน หนว่ยวสิาหกจิและบรษิทัจา้ง
เหมาบริการ พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานและ
นักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นด้านกีฬา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 
2556 ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวม 1 มทส.

newsletter14



มทส. คว้�ร�งวัลชนะเลิศ
จัดแสดงผลง�นวิจัย 2 ปีซ้อน
ใน“มหกรรมง�นวิจัยแห่งช�ติ 2556”

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(มทส.) รับรางวัลชนะเลิศ (Platinum Award) 
การประกวดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยใน
งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556” 
(Thailand Research Expo 2013) โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา 
ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทส. ขึ้น
รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี และเงินรางวัล 50,000 บาท จาก
ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 
เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) ซึง่
นบัเป็นปีที ่2 ตดิต่อกนัในการได้รบัคดัเลอืกเข้า
รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

 มทส. จัดแสดงนิทรรศการบนพื้นที่ 25 ตารางเมตร  โดยนำาเสนอผลงานวิจัยเด่น
พร้อมทีมนักวิจัยร่วมให้คำาแนะนำาผลงานภายใต้หัวข้อ: งานวิจัยเชิงประยุกต์ด้านเศรษฐกิจ
จำานวน 6 ผลงาน ประกอบด้วย 1.ระบบอิเล็กโตรสปินนิงประสิทธิภาพสูงสำาหรับ
ประดิษฐ์วัสดุเส้นใยนาโน และโครงสร้างนาโนระดับห้องปฏิบัติการวิจัย เจ้าของผลงาน : 
ศาสตราจารย์ ดร.สนัต ิ แม้นศริ ิ2.เครือ่งต้นแบบสำาหรบัการผลติเชือ้เพลงิเอทานอลขนาดเลก็ 
เจ้าของผลงาน :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ  บุญทาวัน 3. เครื่องผลิตนำ้ามันจากขยะ
พลาสตกิด้วยคลืน่ไมโครเวฟผ่านการนำาความร้อนด้วยอะลมูเินยีมฟอยล์จากกล่อง UHT เจ้าของ 
ผลงาน :  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย  ทองโสภา   4.ระบบผลิตคอนกรีตมวลเบา CLC 
เจ้าของผลงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรวัฒน์  สินศิริ  5. ไม้เชิงวิศวกรรมสมรรถนะสูง
เจ้าของผลงาน :  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. อทุยั มคีำา 6. โปรตนีไฮโดรไลเซททีม่ฤีทธิต้์านอนมุลู
อิสระจากวัสดุเหลือทิ้งอุตสาหกรรมซูริมิ เจ้าของผลงาน:  รองศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ 
ยงสวัสดิกุล เมื่อวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

อ�จ�รย์ส�ข�ฟิสิกส์ มทส. รับร�งวัล
นักวิทย�ศ�สตร์รุ่นเย�ว์ของประเทศไทย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์   มีวาสนา อาจารย์ประจำาสาขาวิชาฟิสิกส์ สำานัก
วชิาวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี(มทส.) ไดร้บัคดัเลอืกจากคณะกรรมการผูท้รง
คณุวฒุจิากคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ เขา้รบัโลร่างวลันกัวทิยาศาสตรร์ุน่เยาวข์องประเทศไทย 
ประจำาปี 2556 (สาขาฟิสิกส์) 2013 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand
จาก นายสุรพงษ์  โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ บางกอก
คอนเวนชัน่เซนเตอร ์โรงแรมเซนทาราแกรนด ์กรงุเทพมหานคร 
รางวัลดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างต่างประเทศของ
สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับ TWAS            
(Academy of Sciences for the Developing World) หรือ 
สภาวิทยาศาสตร์สำาหรับประเทศกำาลังพัฒนา 
   การให้รางวัล: ในปี พ.ศ. 2529 TWAS ได้จัดตั้ง
โครงการรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศที่กำาลังพัฒนา โดยเชิญชวนให้
ประเทศสมาชกิคดัเลอืกนกัวทิยาศาสตรร์ุน่เยาวท์ีม่ผีลงานดเีดน่
ใน 4 สาขาวิชาการ คือ ชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ 
หมุนเวียนเข้ารับรางวัลแต่ละปีตามลำาดับ ซึ่งประกอบด้วยโล่
ประกาศเกียรติคุณและเงินจำานวน 2000 เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ 
เพือ่เปน็กำาลงัใจแกน่กัวทิยาศาสตรใ์นการสรา้งสรรคผ์ลงานอนั
มีคุณค่าให้ก้าวหน้าต่อไปปัจจุบัน มีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วม
โครงการจำานวน 43 ประเทศ สำาหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉยีงใต ้ประเทศฟลิปิปนิส ์และประเทศเวยีดนาม ไดเ้ขา้รว่มใน
โครงการนี้เช่นกัน
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