
รายงานการประชุมประสานงานบริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 
รายนามผู้เข้าประชุม 

๑. อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์ ดร.วุฒิ  ด่านกิตติกุล) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (รองศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย  แสงอาทิตย์) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ (รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี  อัศวกุล) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน (อาจารย์ ดร.กัณทิมา  ศิริจีระชัย) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (อาจารย์ ดร.นฤมล  รักษาสุข) 
๗. คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม (รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์  พลนิกรกิจ /แทน) 
๘. คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์  เหลืองลาวัณย์ /แทน) 
๙. คณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ร.อ.ดร.กนต์ธร  ชํานปิระศาสน์) 
๑๐. คณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตร์ (ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) พลตรีหญิง แพทย์หญิง วณิช  วรรณพฤกษ์) 
๑๑. คณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร ์(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีเกียรติ  อนันต์สวัสด์ิ) 
๑๒. ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.อ.ดร.ประโยชน์  คําสวัสด์ิ /แทน) 
๑๓. ผู้อํานวยการศูนย์บริการการศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์  เป็นตามวา /แทน) 
๑๔. ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา (อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา  เผือกผ่อง) 
๑๕. ผู้อํานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา  เถ่ือนนาดี /แทน) 
๑๖. ผู้อํานวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  ตัณฑนุช /แทน) 
๑๗. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  ทองระอา) 
๑๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  เผ่าละออ) 
๑๙. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ  ศุภกาญจน์) 
๒๐. ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์  เหลืองลาวัณย์) 
๒๑. ผู้จัดการสุรสัมมนาคาร (นายประพันธ์  พันธุ์อนุกูล /รักษาการแทน) 
๒๒. นายกสโมสรเทคโนโลยีสุรนาร ี(นางพิณพิชญา  เนาว์ประเสริฐ /แทน) 
๒๓. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ) 
๒๔. หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ (นายราชัย  อัศเวศน์) 
๒๕. หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าท่ี (นางสาวจุฑามาศ  สวัสดี) 
๒๖. หัวหน้าส่วนอาคารสถานท่ี (นายภาณุ  เอกพงศ์เมธี /แทน) 
๒๗. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี (นางกัญญาณัฐ  ยอดจะบก) 
๒๘. หัวหน้าส่วนพัสดุ (นายอรรถพร  อุ่นโสมย์) 
๒๙. หัวหน้าส่วนแผนงาน (นายศราวุธ  ป้อมสินทรัพย์) 
๓๐. หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ (นางมนัสวี  บรรลือทรัพย์) 
๓๑. หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา (นางเพ็ญพรรณ  ปิยารมย์) 
๓๒. หัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์ (นางสาวทัศนา  ดีขุนทด /แทน) 
๓๓. หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ (นางหทัยรัตน์  ราชนาวี /แทน) 
๓๔. หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ (นางนงเยาว์  สุคําภา) 
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๓๕. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางสาวมัณฑนา  สายบํารุง /รักษาการแทน) 
๓๖. หัวหน้าสํานักงานคณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (นางชดช้อย  รวยสูงเนิน) 
๓๗. หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการศูนย์บริการการศึกษา (นายพิรุณ  กล้าหาญ) 
๓๘. หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (นางพรประภา  ซ้อนสุข) 
๓๙. หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการเทคโนธานี (นางนพคุณ  กสานติกุล) 

รายนามผู้ไม่เข้าประชุม  (ติดภารกิจ / ลาประชุม) 

๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม ๑๑. หัวหน้าสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศฯ 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ๑๒. หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์ 
๓. คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ๑๓. หัวหน้าสํานักงานคณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ 
๔. ผู้อํานวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ๑๔. หัวหน้าสํานักงานคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
๕. ผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ๑๕. หัวหน้าสํานักงานคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
๖. ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ ๑๖. หัวหน้าสํานักงานคณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตร์ 
๗. ผู้อํานวยการเทคโนธานี ๑๗. หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการศูนย์นวัตกรรมฯ 
๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน ๑๘. หัวหน้ากลุ่มงานวิทยาศาสตร์ฯ ศควท. 
๙. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ๑๙. หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์ฯ ศควท. 
๑๐. เลขานุการนายกสภามหาวิทยาลัย ๒๐. นายกสมาคมเทคโนโลยีสรุนารี 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. เภสัชกรผาสุก  ตีรชาติ ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
๒. นางนกน้อย  ศรีโพธิ์ สํานักวิชาแพทยศาสตร์ 
๓. นางสุดารัตน์  น้อยมะโน สถาบันพัฒนาคณาจารย์ 
๔. นางมัณฑนา  ศรีราง เจ้าหน้าท่ีการประชุม ส่วนสารบรรณและนิติการ 
๕. นางสาวลาลิน  ปกรณ์กาญจน์ เจ้าหน้าท่ีการประชุม ส่วนสารบรรณและนิติการ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

วาระท่ี ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 ๑. คณะกรรมการบริหารวิจิตรภาคียสถาน กําหนดจัดงานพิธีเปิดท่ีทําการของสี่องค์กร ได้แก่ 
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช 
และสมาคมสหกิจศึกษาไทย และทําบุญอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน ในวันเสาร์ท่ี 
๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วิจิตรภาคียสถาน เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 
 ๒. ตามท่ีงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยได้รับการ
พิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎร และลงพระปรมาภิไธยการประกาศเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ 
เรียบร้อยแล้วนั้น ขอให้ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเร่งดําเนินการทํานิติกรรมสัญญาให้เสร็จเรียบร้อยก่อนวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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 ๓. สืบเนื่องจากการประกาศให้วันจันทร์ท่ี ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นวันหยุดราชการ   
ทําให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถส่งรายงานงบการเงินประจําปี ๒๕๕๖ ได้ตามท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กําหนด ขอให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประสานแจ้ง สตง. ให้ทราบด้วย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี ๑.๒ สรุปมติสภามหาวิทยาลัยฯ มติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และ 
 มติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ สรุปมติการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ เม่ือวันเสาร์ท่ี ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงต้องผ่านการรับรอง
อีกครั้งในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ วันเสาร์ท่ี ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และสรุปมติการประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และ      
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงสรุปมติการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ ได้ผ่าน
การรับรองแล้วในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และสรุปมติการประชุม
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ ได้ผ่านการเวียนรับรองแล้วเม่ือวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังรายละเอียดปรากฏ  
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม อนึ่ง สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้เผยแพร่สรุปมติการประชุม           
สภามหาวิทยาลัยฯ และสรุปมติการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ บนเว็บไซต์ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
(http://www.sut.ac.th/ouc/) หากต้องอ้างอิงมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ และมติการประชุม
คณะกรรมการติดตามฯ เป็นลายลักษณ์อักษร/เป็นเอกสาร โปรดประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอ
สําเนาจากต้นฉบับได้ 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ สรุปมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี ๑.๓ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และ 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

  เลขานุการฯ แจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ กําหนดการประชุมสําหรับผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องในช่วงเดือน  
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ – มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 

- ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ ในวันเสาร์ท่ี ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องจุฬาลักษณ์ โรงแรมสุโขทัย ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 

- ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ ในวันศุกร์ท่ี ๒๔ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. – 
กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น ๒๒ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ 
อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

- ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งท่ี ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ ในวันเสาร์ท่ี 
๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน 
มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น ๒๒ กรุงเทพมหานคร 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี ๑.๔ ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   เลขานุการฯ แจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สิน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี ๑.๕ การแต่งตั้งผู้บริหาร พนักงานท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง และการแต่งตั้งพนักงาน 
  สายวิชาการให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าท่ีแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ การแต่งต้ังผู้บริหาร พนักงานท่ีได้รับการบรรจุ
และแต่งต้ัง และการแต่งต้ังพนักงานสายวิชาการให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีรายนามดังนี้ 

 ก. การแต่งตั้งผู้บริหาร 
  มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังบุคคลดํารงตําแหน่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
 สํานักวิชา 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร  ยิ้มนิรัญ  :  หัวหน้าสถานวิจัย 
 สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ (ต่อไปอีกหนึ่งวาระ) ต้ังแต่วันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.สรญา  แก้วพิทูลย์  :  หัวหน้าสถานแพทยศาสตรศึกษา 
 สํานักวิชาแพทยศาสตร์ (ต่อไปอีกหนึ่งวาระ) ต้ังแต่วันท่ี ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ข. พนักงานสายวิชาการได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
๑. ดร.พรศิริ  จงกล  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 ต้ังแต่วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. ทนพญ.ดร.จารุวรรณ  ศิริเทพทวี  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี 
 รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมี สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ 
 ต้ังแต่วันท่ี ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓. ดร.พีระพงษ์  อุฑารสกุล  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
 รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 ต้ังแต่วันท่ี ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๔. ดร.ฐาปนีย์  พัชรวิชญ์  :  อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 ต้ังแต่วันท่ี ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ค. บรรจุและแต่งตั้งพนักงานในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  มหาวิทยาลัยได้บรรจุและแต่งต้ังพนักงาน ดังต่อไปนี้ 

สายวิชาการ 
๑. อาจารย์ ดร.กระวี  ตรีอํานรรค  :  อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ต้ังแต่วันท่ี ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี ๑.๖ ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ – มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์แจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ – มกราคม ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี ๑.๗ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๗ 

  หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์แจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๗ 
ซ่ึงฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชนได้กําหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๗ ภายใต้แนวคิด      
“หนูน้อย AEC” ในวันเสาร์ท่ี ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนเกิดความสามัคคีเป็นหมู่คณะ เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ สร้างความ
สนุกสนาน กอปรกับส่งเสริมให้ผู้ปกครองเล็งเห็นคุณค่าและความสําคัญของเด็กและครอบครัว อีกท้ังเพ่ือเปิดโอกาส
ให้เยาวชนในจังหวัดนครราชสีมาและพ้ืนท่ีใกล้เคียงได้มารู้จักและสัมผัสมหาวิทยาลัยมากข้ึน โดยกิจกรรมภายใน
งานประกอบด้วย การประกวด การแข่งขัน การแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน นิทรรศการด้าน AEC 
นิทรรศการจากสํานักวิชา หน่วยงาน และชมรมต่างๆ กิจกรรมแคมปัสทัวร์อุทยานการเรียนรู้สิรินธร เป็นต้น 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี ๑.๘ ส่ิงพิมพ์เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ 

  หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์แจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ สิ่งพิมพ์เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗
ซ่ึงส่วนประชาสัมพันธ์ได้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือจัดส่งเผยแพร่และมอบเป็นอภินันทนาการแก่คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร พนักงาน บุคคลและหน่วยงานผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย รวมท้ังจัดจําหน่ายเป็นท่ีระลึก 
ประกอบด้วย บัตรอวยพร ปฏิทินต้ังโต๊ะ สมุดบันทึก พร้อมปากกา กระเป๋าผ้า กล่องบรรจุ กระดาษ Post it / 
สมุดฉีก ถุงกระดาษ เป็นต้น 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี ๑.๙ กําหนดวันหยุดและวันหยุดชดเชย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

  หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าท่ีแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ กําหนดวันหยุดและวันหยุดชดเชยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยได้กําหนดวันหยุดและวันหยุดชดเชยให้สอดคล้องกับ
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ีให้ถือเป็นหลักการว่ากรณีวันหยุดราชการประจําปีวันใด
ตรงกับวันหยุดราชการประจําสัปดาห์ให้เลื่อนวันหยุดราชการประจําปีวันนั้นไปหยุดในวันทําการถัดไป โดยให้
หยุดชดเชยได้ไม่เกิน ๑ วัน ส่วนการหยุดในวาระพิเศษเพ่ิมเติมให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยจึง
กําหนดวันหยุดและวันหยุดชดเชย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม ซ่ึงในประกาศจะมี ๓ ช่วงท่ีมีวันหยุดชดเชย ดังนี้ 
 ๑. วันหยุดชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ๑ วัน 
  และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
 ๒. วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์      ๑ วัน 
 ๓. วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา      ๑ วัน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี ๑.๑๐ การหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ท่ีจ่าย กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

  หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชีแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ ตามท่ีกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าการยื่น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี ๒๕๕๖ ซ่ึงต้องยื่นภาษี (ในช่วงระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม จนถึงวันท่ี ๓๑ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) ตามอัตราภาษีใหม่ โดยนายกรัฐมนตรีได้นําเรื่องดังกล่าวข้ึนทูลเกล้าฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างรอลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป ท้ังนี้ กฎหมายดังกล่าว
รัฐบาลออกเป็นพระราชกฤษฎีกาและได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ก่อนท่ีจะมีการประกาศยุบสภา
ผู้แทนราษฎร เม่ือวันท่ี ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่ีผ่านมา ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบกับพนักงานของมหาวิทยาลัยฯ 
เนื่องจากส่วนการเงินและบัญชีได้ดําเนินการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ท่ีจ่าย ตามโครงสร้างภาษีใหม่ (๗ ข้ัน) 
ต้ังแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี ๑.๑๑ บุคลากรศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
  จากการประกวดตราสัญลักษณ์ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 

  ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ ตามท่ีข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ได้จัดโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย    
ส่วนภูมิภาคข้ึน เพ่ือใช้ในกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ข่ายงาน โดยกําหนดระยะเวลาเปิดรับผลงานการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์ระหว่างวันท่ี ๒๑ – ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น บัดนี้  คณะกรรมการตัดสินได้
ดําเนินการพิจารณาตัดสินตราสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้ว โดยมีบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา คือ       
นายโกสินทร์ ธีรานนท์ ตําแหน่งนายช่างศิลป์ สังกัดฝ่ายบริการสื่อการศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี ๑.๑๒ กําหนดการจัดกิจกรรมงานเล้ียงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ ปี ๒๕๕๗ 

  สโมสรเทคโนโลยีสุรนารีแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ กําหนดจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 
ปี ๒๕๕๗ ในวันพุธท่ี ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาสนุก ต้ังแต่เวลา ๑๓.๓๐ – 
๑๗.๓๐ น. ณ สนามสุรพลากรีฑาสถาน และกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้ังแต่เวลา ๑๘.๐๐-๒๔.๐๐ น.                      
ณ ลานศิลปวัฒนธรรม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี ๑.๑๓ กําหนดการจัดงาน “เกษตรสุรนารี’ ๕๗” และรายละเอียดกิจกรรมภายในงาน 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์ ผู้แทนสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรแจ้ง    
ท่ีประชุมเพ่ือทราบกําหนดการจัดงาน “เกษตรสุรนารี’ ๕๗” ระหว่างวันพุธท่ี ๘ – วันอาทิตย์ท่ี ๑๒ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจก้าวไกล เกษตรไทยก้าวหน้า” ณ บริเวณอาคารสุรพัฒน์ ๒ ลานพลาซ่า 
และอาคารกาญจนาภิเษก ในการนี้ จึงขอแจ้งกําหนดการพิธีเปิดงาน ในวันพุธท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
แจ้งรายละเอียดกิจกรรมภายในงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมประสานงานบริหาร ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ 
  (ประชุมเม่ือวันพุธท่ี ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖) 

  ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบผลการแจ้งเวียนรับรองรายงานการประชุมประสานงาน
บริหาร ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ ซ่ึงประชุมเม่ือวันพุธท่ี ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่ีผ่านมา สรุปผลดังนี้ 

- รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  (ส่งแบบตอบรับกลับมา) ๓๘ ราย 
- รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  (ไม่ส่งแบบตอบรับกลับมา) ๑๖ ราย 
- รับทราบรายงานการประชุม ๒ ราย 
- รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข  (ส่งแบบตอบรับกลับมา) ๓ ราย 

โดยมีการแก้ไขดังนี้ 
๑. หน้า ๖ วาระท่ี ๑.๑๓ บรรทัดท่ี ๕ จากเดิม “...นคราชสีมา...” แก้ไขเป็น “...นครราชสีมา...” 
๒. หน้า ๖ วาระท่ี ๑.๑๔ ข้อ ๒ จากเดิม “สิ่งก่อสร้างและปรับปรับปรุง...” แก้ไขเป็น “สิ่งก่อสร้างและปรับปรุง...” 
๓. หน้า ๗ ข้อ ๔) บรรทัดท่ี ๔ จากเดิม “การผลิตพันธุ์ไกเนื้อโคราม” แก้ไขเป็น “การผลิตพันธุไ์ก่เนื้อโคราช” 
๔. หน้า ๗ ข้อ ๓ สิ่งปลูกสร้าง... ข้อ ๒) บรรทัดแรก จากเดิม “... ได่แก่ ...” แก้ไขเป็น “... ได้แก่ ...” 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมตามท่ีฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเน่ือง 
วาระท่ี ๓.๑ รายงานสรุปการใช้พลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงานท่ีประชุมเพ่ือทราบ สรุปการใช้พลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี ๓.๒ รายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ รายงานท่ีประชุมเพ่ือทราบ ผลการตรวจสุขภาพพนักงาน
ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีพนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพจํานวน ๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๔๙.๖๐ ของจํานวนผู้ท่ีเกิดในเดือนพฤศจิกายนท้ังสิ้น ๑๒๕ คน ซ่ึงผลสรุปภาวะสุขภาพของบุคลากรต้ังแต่เดือน
ตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ร้อยละ ๑๖.๑๓. อยู่ในกลุ่มปกติ ร้อยละ ๖๔.๕๒ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และร้อยละ 
๑๙.๓๕ อยู่ในกลุ่มผิดปกติหรือพบโรค ส่วนใหญ่พบว่ามีไขมันในเลือดสูง รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
วาระท่ี ๔.๑ รายงานผลการดําเนินการของสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 ประจําปีงบประมาณ/ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ 

คณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์นําเสนอท่ีประชุมเพ่ือรายงานผลการดําเนินการของสํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ประกอบด้วย ความเป็นมา สาขาวิชาต่างๆ การเตรียมวิศวกร 
จํานวนนักศึกษาและบุคลากร การพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน กิจกรรมและผลงาน และแนวทางการพัฒนางาน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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มติท่ีประชุม รับทราบผลการดําเนินการของสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และกําหนดให้ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานท่ีนําเสนอผลการดําเนินการในการประชุมครั้งต่อไป 

 
วาระท่ี ๔.๒ ขอความเห็นชอบดําเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรท่ีสี่แยกหน้ามหาวิทยาลัย 

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา เนื่องด้วยปัจจุบันภายในมหาวิทยาลัย
มีปริมาณรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพ่ิมสูงข้ึนเป็นจํานวนมากตามการขยายตัวของมหาวิทยาลัย โดยจุดท่ีมี
ปัญหาการจราจรซ่ึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงคือบริเวณสี่แยกหน้ามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลา
เร่งด่วน ในปัจจุบันได้แก้ปัญหานี้ด้วยการให้พนักงานรักษาความปลอดภัยชุดเฉพาะกิจปฏิบัติหน้าท่ีอํานวยการ
จราจร ซ่ึงวิธีนี้ก็ยังไม่มีความปลอดภัยเพียงพอสําหรับปริมาณรถยนต์และรถจักรยานยนต์ท่ีมากในช่วงเวลา
เร่งด่วน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณสี่แยกหน้ามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับ
ปริมาณรถยนต์และรถจักรยานยนต์ท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต ฝ่ายบริหารจึงขอความเห็นชอบดําเนินการติดต้ังสัญญาณ
ไฟจราจรท่ีสี่แยกหน้ามหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอแนะ ๑. ควรมีการจัดการจราจรในจุดท่ีมีเส้นทางใหม่เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
๒. ควรมีการจัดการจราจรในเส้นทางจากหอพักนักศึกษาไปยังอาคารเรียนรวม เนื่องจากเกิด

อุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการ โดยให้ฝ่ายบริหารศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมและหารือร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรม
ขนส่ง สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

 
วาระท่ี ๔.๓ กําหนดหน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมท่ีจังหวัดนครราชสีมา/หน่วยงานภายนอก 
 เชิญมหาวิทยาลัยเข้าร่วม ประจําปี ๒๕๕๗ 

  หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา กําหนดหน่วยงานเพ่ือ
รับผิดชอบกิจกรรมท่ีจังหวัดนครราชสีมา/หน่วยงานภายนอกเชิญมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วม ประจําปี ๒๕๕๗ โดยส่วน
สารบรรณและนิติการได้ยกร่างและกําหนดผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานท่ีจะต้องทําหน้าท่ีผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ 
เข้าร่วมกิจกรรมท่ีรับเชิญประจําปี ๒๕๕๗ รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

มติท่ีประชุม เห็นชอบและขอให้ผู้บริหารและหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีกําหนดด้วย 
 
วาระท่ี ๔.๔ การคัดเลือกผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี ๒๕๕๗ 

  หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าท่ีเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคล องค์กร 
หรือหน่วยงานท่ีทําคุณประโยชน์ให้กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือยกย่องและเชิดชูบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานท่ีให้
การสนับสนุนงานด้านการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะมีพิธีมอบรางวัลเป็นประกาศเกียรติคุณ
และเข็มท่ีระลึก “เสมาคุณูปการ” ให้แก่ผู้ทําคุณประโยชน์ดังกล่าว ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 
ในวันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๑ ราย และจัดส่งแบบรายงานการคัดเลือก ไปยังกลุ่มงานบริหารบุคคล 
สํานักอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
๑๐๔๐๐ เ พ่ือนํ า เสนอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลื อกและเสนอชื่ อ เป็นผู้ ทํ า คุณประโยชน์ ให้แ ก่
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี ๒๕๕๗ ต่อไป สําหรับค่าใช้จ่ายจัดทําเข็มท่ีระลึก “เสมาคุณูปการ” ราคาเข็มละ 
๖,๕๐๐ บาท หน่วยงานท่ีเสนอขอเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายค่าจัดทําเข็มท่ีระลึกดังกล่าว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

วาระท่ี ๕.๑ กําหนดการประชุมประสานงานบริหาร ประจําปี ๒๕๕๗ 

  ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณากําหนดปฏิทินการประชุมประสานงานบริหาร 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเสนอขอกําหนดเป็นวันศุกร์แรกของทุกเดือนตลอดท้ังปีปฏิทิน เริ่มประชุมต้ังแต่เวลา 
๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

ประธานกล่าวขอบคุณผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 

 

 
(นางมัณฑนา ศรีราง) 

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
บันทึกการประชุม 

 
(นางสาวจุฑามาศ สวัสดี) 
หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที ่

ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
ตรวจทานรายงานการประชุม 

 
(อาจารย์ ดร. วุฒิ ด่านกิตติกุล) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
เลขานุการฯ 
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