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คำ�กร�บบังคมทูล(๑)

ของ
รองศ�สตร�จ�รย์วีระพงษ์ แพสุวรรณ

อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี
ร�ยง�นกิจก�รของมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี

ในพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตร ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐
ณ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี จังหวัดนครร�ชสีม�

วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๑

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า  รองศาสตราจารย์วีระพงษ์  แพสุวรรณ  อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีสุรนารี  ขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลรายงานกิจการของ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โดยสังเขปดังนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการสถาปนาข้ึนโดยพระราชบัญญัติ  เมื่อ 

วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๓๓  เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ  อยู่ใน 

การกำากบัของรฐัมนตรวีา่การกระทรวงศึกษาธิการ  และถอืเปน็มหาวทิยาลัยในกำากับของ 

รัฐเป็นแห่งแรกของประเทศไทย  ที่เน้นการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ในสาขาวิชาที่มีความต้องการกำาลังคนสูง  มหาวิทยาลัยปฏิบัติภารกิจหลัก  ๕  ประการ  

ได้แก่  การสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  การปรับแปลง  ถ่ายทอด 

และพัฒนาเทคโนโลยี  และการทะนุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม  เพื่อให้ประเทศไทย 

สามารถพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสามารถแข่งขันกับประเทศ 

ต่าง ๆ  ในยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างยั่งยืน

___________________________________________________________________________________________________________________________________

(๑) ถ้อยคำาและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ
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มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารสีำานกึในพระมหากรณุาธิคุณทีใ่ต้ฝา่ละอองพระบาท 

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดต้ัง 

“กองทนุนวตักรรมและสิง่ประดิษฐ์  สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร”ี  

โดยจัดต้ังข้ึนในปี  พ.ศ. ๒๕๔๖  เพื่อสนับสนุนผลงานของคณาจารย์  นักศึกษา  และ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย  ตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ - ๒๕๖๐  ได้สนับสนุน

โครงการวิจัยทั้งสิ้น  ๔๗  โครงการ

ด้านการวิจัยพัฒนา  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ได้ดำาเนินโครงการวิจัย  

๕๒๒  โครงการ  ในจำานวนนี้ได้รับทุนตามโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกของ 

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  รวมทั้งสิ้น  ๕๑  โครงการ  และได้เผยแพร่ผลงาน 

วจิยัในป ี พ.ศ. ๒๕๖๐  รวม  ๘๔๗  ผลงาน  ทัง้นี ้ เปน็การเผยแพรผ่ลงานวจิยัระดับ 

นานาชาติ  จำานวน  ๗๘๒  ผลงาน  และมผีลงานวจิยัทีน่ำามาจดสทิธิบตัร  จำานวน  ๒๐  

ผลงาน  และจดลิขสทิธ์ิ  จำานวน  ๓๐  ผลงาน  กองทนุนวตักรรมและสิง่ประดิษฐ์สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  จำานวน  ๒  โครงการ

ด้านการปรับแปลง  ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยได้ดำาเนินภารกิจ 

ด้านการปรบัแปลง  ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  เพ่ือการเปน็  “สถาบนัคู่เคียงสังคม” 

ยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคม  (Social Responsibility)  ควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล 

ทีมี่การบรหิารทีซ่ือ่สตัย ์ โปรง่ใส  และตรวจสอบได้  สง่เสรมิใหเ้กดิการใช้ประโยชนจ์าก 

ทรพัย์สนิทางปญัญา  และสนบัสนนุใหม้กีารจดัแสดงผลงานด้านวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี

และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการดำาเนินงาน  และเพ่ือให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้  รวมถึงผลักดัน 

ใหเ้กิดการนำาผลงานวจิยั  สิง่ประดิษฐ์  และนวตักรรมไปสู่การใช้ประโยชนใ์นเชิงพาณชิย์ 

ต่อไป  โดยในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  มหาวิทยาลัยได้นำาผลงานวิจัยพัฒนามา 

ปรับแปลงและถ่ายทอดสู่ชุมชนในรูปแบบต่าง  ๆ ผ่านโครงการต่าง  ๆ เช่น  การจัด 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย  การจัดโครงการด้าน 

ปศุสัตว์  ด้านเกษตร  การจัดโครงการคลินิกเทคโนโลยี  และโครงการหน่วยบ่มเพาะ 

วสิาหกจิ  ฯลฯ  โดยมหาวทิยาลัยมุ่งม่ันสง่เสรมิธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ทีมี่ขีดความสามารถ 

ในการแข่งขนัสงู  โดยมีการยกระดับการใช้วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยีและนวตักรรมในการ 

สนับสนุนคลัสเตอร์เชิงยุทธศาสตร์ของภูมิภาค  มุ่งเน้นกลุ่มเกษตรกร  วิสาหกิจชุมชน 

ผู้ประกอบการใหม่  ผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรม  อาจารย์  นักวิจัย  นักศึกษา  และ 

ประชาชนทั่วไป
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ด้านการบรกิารวชิาการ  เพือ่ให้สถาบนัแหง่นีเ้ปน็ประโยชนต่์อสงัคมอย่างแทจ้รงิ 

มหาวิทยาลัยได้กำาหนดนโยบาย  “จากหิ้ง  ลงสู่ห้าง”  คือ  นำาผลงานวิจัยที่โดดเด่นและ 

เกิดนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชนที่เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน  มุ่งสู่การเป็นไทยแลนด์  ๔.๐ 

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยแห่งน้ีเป็น  “สถาบันคู่เคียงสังคม”  โดยมีเทคโนธานี  เป็นหน่วยงานหลัก 

ทำาหน้าที่เช่ือมประสานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกบริการสู่สังคม 

เช่น  ไก่เนื้อโคราช  โคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว  ปลานิลแปลงเพศ  การปลูกพืชไร้ดิน 

(ไฮโดรโปนิกส์)  ฯลฯ  มหาวิทยาลัยได้พยายามเพ่ิมพูนความรู้ด้านต่าง ๆ  และส่งเสริม 

ทั้งด้านการผลิต  การแปรรูป  การพัฒนาผลิตภัณฑ์  การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

การปรับปรุงกระบวนการผลิต  ตลอดจนการตลาด  เพ่ือให้เกิดเป็นอาชีพได้อย่างมั่นคง 

และย่ังยืน  พรอ้มทัง้ติดตามสถานการณค์วามเปล่ียนแปลงตามกระแสโลกาภวิตัน ์ เพ่ือให ้

องค์ความร้ทูางวชิาการทีส่ั่งสมจากคณาจารย์  นกัวจิยั  และผ้มีูความเช่ียวชาญในศาสตร ์

แต่ละแขนง  ได้ถกูเช่ือมประสานผา่นสำานกังานอทุยานการเรยีนร้สิูรนิธร  สำานกังานบรกิาร 

วิชาการและโครงการพิเศษ  โดยจัดให้มีการอบรม  สัมมนา  และประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ที่เกิดจากการร่วมคิดร่วมพัฒนาตามความต้องการของสถานศึกษา  ผู้ประกอบการ  

องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ  และเอกชน

ด้านการทะนุบำารงุศิลปะและวฒันธรรม  มหาวทิยาลัยได้รว่มสง่เสรมิ  สนบัสนนุ 

เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของไทยอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมการนำาความรู้สู่การอนุรักษ์ 

โดยการสรา้งเครอืข่าย  ภมิูปญัญาทอ้งถิน่  ทัง้ในกลุ่มนกัศึกษา  บคุลากร  และประชาชน 

เช่น  กจิกรรมไหวค้รดูนตรแีละนาฏศิลปไ์ทย  กจิกรรมลานบนัเทงิ  และการจดักิจกรรม 

ส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติในระดับอาเซียน ASEAN Week@SUT Library

ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม  มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมโครงการที่แสดงถึง 

ความรับผิดชอบต่อสังคม  เช่น  โครงการมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด  (Green and Clean 

University)  โครงการ  มทส.  ร่วมใจ  ประหยัดใช้พลังงาน  “สู้วิกฤตไฟฟ้า”

ปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ดำาเนินการตามภารกิจมาเป็นปีที่ 

ยี่สิบแปด  โดยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก 

รวมทั้งสิ้น  ๑๐๐  หลักสูตร  ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  

เทคโนโลยีการเกษตร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีการจัดการ  ภาษาอังกฤษ  

สาธารณสุขศาสตร์  แพทยศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์  และพยาบาลศาสตร์  ดังนี้

๑.  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  เปิดสอนในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

เทคโนโลยีการเกษตร  เทคโนโลยสีารสนเทศ  เทคโนโลยีการจดัการ  สาธารณสุขศาสตร ์ 
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วิทยาศาสตร์  แพทยศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์  และพยาบาลศาสตร์  รวม  ๔๒  

หลักสตูร  รบันกัศกึษาเข้าศึกษาโดยวธิกีารรบัตรง  ทัง้มกีารสอบข้อเขียนและไม่มกีารสอบ 

ข้อเขียน  และการคัดเลือกผ่านระบบ  TCAS  โดยสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

ต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๓๖  จนถึงปัจจุบันปีการศึกษา  ๒๕๖๑  รวม  ๒๖  รุ่น  มีนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรีท่ีเข้ารับศึกษา  รวม  ๖๑,๒๐๓  คน  มีผู้สำาเร็จการศึกษาไปแล้ว  ๒๑  รุ่น 

รวม  ๒๔,๗๖๗  คน

ในปีการศึกษา  ๒๕๖๑  นี้  มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาใหม่รวม  ๓,๕๕๕  คน 

เป็นนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ๒,๓๐๖  คน  กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี 

การเกษตร  ๒๘๗  คน  กลุ่มสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  ๒๔๑  คน  กลุ่มสาขาวชิา 

เทคโนโลยีการจัดการ  ๑๔๓  คน  กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ๑๙๕  คน  กลุ่มสาขา 

วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  ๕๒  คนกลุ่มสาขาวิชาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

ทีจ่ดัการศึกษาแบบกา้วหนา้  ๗๘  คน  กลุ่มสาขาวชิาแพทยศาสตร ์ ๙๒  คน  กลุ่มสาขา 

วิชาพยาบาลศาสตร์  ๑๒๒  คน  และกลุ่มสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์  ๓๙  คน

๒. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา

เป็นปีที่ย่ีสิบสาม  โดยเปิดสอนในระดับปริญญาโท  และระดับปริญญาเอก  รวม  ๕๘  

หลักสูตร  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเข้ารับศึกษา  รวม  ๖,๒๙๔  คน  สำาเร็จการศึกษา 

แล้วในระดับปริญญาโท  ๑๙  รุ่น  รวม  ๒,๒๘๑  คน  ระดับปริญญาเอก  ๑๘  รุ่น  

รวม  ๗๒๗  คน

ผลการดำาเนนิงานดังทีไ่ด้กราบบงัคมทลูโดยสงัเขป  แสดงใหเ้หน็วา่มหาวทิยาลัย 

เทคโนโลยีสุรนารีประสบความสำาเร็จและก้าวหน้ามาด้วยดี  และในปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

มีผู้สำาเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  แบ่งเป็น  ระดับปริญญาเอก 

รุ่นที่สิบเก้า  จำานวน  ๘๑  น  ระดับปริญญาโทรุ่นที่ยี่สิบ  จำานวน  ๒๒๒  คน  ระดับ 

ปรญิญาตรรี่นุทีย่ี่สิบสอง  จำานวน  ๒,๗๓๖  คน  และผ้สูำาเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาโท 

รุ่นที่สี่  จำานวน  ๙  คน  ระดับปริญญาตรีรุ่นที่สิบแปด  จากสถาบันการบินพลเรือน  

สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย  จำานวน  ๓๗๙  คน  รวมจำานวน  ๓,๔๒๗  คน

บดันี ้ ได้เวลาอนัเปน็อดุมมงคลฤกษ์แล้ว  ข้าพระพทุธเจา้ขอพระราชทานพระราช 

วโรกาส  กราบบงัคมทลูเบกิผ้ไูด้รบัการแต่งต้ังเปน็นายกสภามหาวทิยาลัยกติติคุณ  และ 

อธิการบดีกิตติคุณ  ซ่ึงแต่งต้ังเพ่ือเป็นการยกย่องและเป็นเกียรติยศแก่นายกสภา 

มหาวทิยาลัย  และอธิการบดี  ทีไ่ด้ทำาคุณประโยชนย์ิง่ใหแ้ก่มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนาร ี

เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่ง  ตามลำาดับ  ดังนี้
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นายกสภามหาวิทยาลัยกิตติคุณ

	 ศาสตราจารย์คนึง	 ฦาไชย

อธิการบดีกิตติคุณ

	 ศาสตราจารย์วิจิตร	 ศรีสอ้าน

อธิการบดีกิตติคุณ

	 ศาสตราจารย์ประสาท	 สืบค้า

ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	 ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลงานวิชาการ	 ผลงาน 

วชิาชพี	 และทำาคุณประโยชนเ์ปน็ทีป่ระจกัษชั์ดต่อสงัคม	 ประเทศชาต	ิ และมหาวทิยาลยั 

เทคโนโลยีสุรนารี	 สมควรได้รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	 เพื่อ

เป็นเกียรติประวัติสืบไป	 ตามลำาดับ	 ดังนี้

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 (ฟิสิกส์)

	 ศาสตราจารย์มาร์คุส	 ไบลเชอร์

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

	 รองศาสตราจารย์เฉลิมชัย	 ชัยกิตติภรณ์

ผู้ได้รับรางวัลเกียรติคุณ	 ซึ่งเป็นผู้ที่ทำาคุณประโยชน์ยิ่งให้แก่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี	 สมควรได้รับรางวัลเกียรติคุณเข็มกิตติการทองคำา	 เพ่ือเป็นเกียรติ 

ประวัติสืบไป	 ตามลำาดับดังนี้

ศาสตราจารย์ประสาท	 สืบค้า

นายวิเชียร	 จันทรโณทัย

ต่อจากนี้	 ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส	 กราบบังคมทูลเชิญ 

ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระกรุณาพระราชทานปริญญาบัตรกับรางวัลแก่ผู้สำาเร็จ 

การศึกษา	 ดังที่คณบดี	 รองคณบดี	 หัวหน้าสาขาวิชา	 ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน 

และรองอธิการบดี	 จะได้กราบบังคมทูลต่อไป	 และขอรับพระราชทานพระราโชวาท 

เพ่ือเป็นสิริสวัสด์ิพิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตและผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ครั้งนี้สืบไป

	 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


