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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� ๒๕๖๑
ณ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี จังหวัดนครร�ชสีม�

วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๒

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า  รองศาสตราจารย์วีระพงษ์  แพสุวรรณ  อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีสุรนารี  ขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลรายงานกิจการของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โดยสังเขปดังนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ที่ใต้ฝ่าละออง

พระบาทได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ 

จัดต้ัง  “กองทุนนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ  สยามบรม 

ราชกุมารี  โดยจัดต้ังข้ึนในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  เพ่ือสนับสนุนผลงานของคณาจารย์ 

นักศึกษา  และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๖๑ 

ได้สนับสนุนโครงการวิจัยทั้งสิ้น  ๔๙  โครงการ

ด้านการวิจัยพัฒนา  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ได้ดำาเนินโครงการวิจัย  

๓๘๓  โครงการ  ในจำานวนนี้ได้รับทุนตามโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกของ 

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  รวมทั้งสิน้  ๔๖  โครงการ  และไดเ้ผยแพร่ผลงาน

วิจัยในปี  พ.ศ. ๒๕๖๑  รวม  ๘๕๕  ผลงาน  ทั้งนี้  เป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

(๑) ถ้อยคำาและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ
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นานาชาติ  จำานวน  ๘๓๘  ผลงาน  กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  จำานวน  ๒  โครงการ

ด้านการปรับแปลง  ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยได้ดำาเนิน 

ภารกจิด้านการปรบัแปลง  ถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลย ี เพ่ือการเป็น  “สถาบนัคู่เคยีง 

สังคม”  ยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคม  (Social  Responsibility)  ควบคู่กับ 

หลักธรรมาภิบาล  ที่มีการบริหารที่ซ่ือสัตย์  โปร่งใส  และตรวจสอบได้  โดยในปี 

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มหาวิทยาลัยได้นำาผลงานวิจัยพัฒนามาปรับแปลงและ 

ถ่ายทอดสู่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ  ผ่านโครงการต่าง ๆ  เช่น  การจัดโครงการสนับสนุน 

การพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย  การจัดโครงการด้านปศุสัตว์  ด้านเกษตร 

การจัดโครงการคลินิกเทคโนโลยี  และโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  ฯลฯ  โดย 

มหาวิทยาลัยมุ่งม่ันส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง  

โดยมีการยกระดับการใช้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม  ในการสนับสนุน 

คลัสเตอร์เชิงยุทธศาสตร์ของภูมิภาค  มุ่งเน้นกลุ่มเกษตรกร  วิสาหกิจชุมชน  ผู้ประกอบการ 

ใหม่  ผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรม  อาจารย์  นักวิจัย  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป

ด้านการบรกิารวชิาการ  เพือ่ให้สถาบนัแหง่นีเ้ปน็ประโยชนต่์อสงัคมอย่างแทจ้รงิ 

มหาวิทยาลัยได้กำาหนดนโยบาย  “จากหิ้ง  ลงสู่ห้าง”  คือ  นำาผลงานวิจัยที่โดดเด่นและ 

เกิดนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชนที่เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน  มุ่งสู่การเป็นไทยแลนด์  ๔.๐ 

เพื่อให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็น  “สถาบันคู่เคียงสังคม”  โดยมีเทคโนธานี  เป็นหน่วยงาน

หลกัทำาหนา้ทีเ่ช่ือมประสานองค์ความร้ดู้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีอกบรกิารส่สัูงคม 

เช่น  ไก่เนื้อโคราช  โคเนื้อพันธุ์โคราช  วากิว  ปลานิลแปลงเพศ  การปลูกพืชไร้ดิน  

(ไฮโดรโปนิกส์)  ฯลฯ  มหาวิทยาลัยได้พยายามเพ่ิมพูนความรู้ด้านต่าง ๆ  และส่งเสริม 

ทั้งด้านการผลิต  การแปรรูป  การพัฒนาผลิตภัณฑ์  การออกแบบผลิตภัณฑ์  

การปรับปรุงกระบวนการผลิต  ตลอดจนการตลาด  เพ่ือให้เกิดเป็นอาชีพได้อย่างมั่นคง 

และย่ังยืน  พรอ้มทัง้ติดตามสถานการณค์วามเปล่ียนแปลงตามกระแสโลกาภวิตัน ์ เพ่ือให ้

องค์ความร้ทูางวชิาการทีส่ั่งสมจากคณาจารย์  นกัวจิยั  และผ้มีูความเช่ียวชาญในศาสตร ์

แต่ละแขนง  ได้ถูกเช่ือมประสานผ่านสำานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร  สำานักงาน 

บริการวิชาการและโครงการพิเศษ  โดยจัดให้มีการอบรม  สัมมนา  และประชุม 

เชิงปฏิบัติการที่เกิดจากการร่วมคิดร่วมพัฒนาตามความต้องการของสถานศึกษา  

ผู้ประกอบการ  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกภาคส่วน  ทั้งภาครัฐ 

และเอกชน
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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 

ยี่สิบเก้า  โดยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก  

รวมทั้งสิ้น  ๑๐๐  หลักสูตร  ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์ 

เทคโนโลยีการเกษตร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีการจัดการ  ภาษาอังกฤษ 

สาธารณสุขศาสตร์  แพทยศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์  และพยาบาลศาสตร์  ดังนี้

๑.  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  เปิดสอนในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

เทคโนโลยีการเกษตร  เทคโนโลยสีารสนเทศ  เทคโนโลยีการจดัการ  สาธารณสุขศาสตร ์

วิทยาศาสตร์  แพทยศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์  และพยาบาลศาสตร์  รวม  ๔๒ 

หลักสูตร  รับนักศึกษาเข้าศึกษาโดยวิธีการรับตรง  ทั้งมีการสอบข้อเขียนและไม่มีการ 

สอบข้อเขียน  และการคัดเลือกผ่านระบบ  TCAS  โดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดี 

แห่งประเทศไทย  ต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๓๖  จนถึงปัจจุบันปีการศึกษา  ๒๕๖๑  

รวม  ๒๖  รุ่น  มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้ารับศึกษา  รวม  ๖๑,๒๐๓  คน  

มีผู้สำาเร็จการศึกษาไปแล้ว  ๒๒  รุ่น  รวม  ๒๘,๑๙๒  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  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  ๕๒  คน  กลุ่มสาขาวิชาตามหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิตที่จัดการศึกษาแบบก้าวหน้า  ๗๘  คน  กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์  ๙๒  คน  

กลุ่มสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  ๑๒๒  คน  และกลุ่มสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์  ๓๙  คน

๒. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเป็น 

ปทีีย่ีส่บิส่ี  โดยเปิดสอนในระดับปรญิญาโท  และระดับปรญิญาเอก  รวม  ๕๘  หลักสูตร  
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มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ารับศึกษา  รวม  ๖,๒๙๔  คน  สำาเร็จการศึกษาแล้ว 

ในระดับปริญญาโท  ๒๐  รุ่น  รวม  ๒,๕๑๒  คน  ระดับปริญญาเอก  ๑๙  รุ่น  

รวม  ๘๐๗  คน

ผลการดำาเนนิงานดังทีไ่ด้กราบบงัคมทลูโดยสงัเขป  แสดงใหเ้หน็วา่มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารีประสบความสำาเร็จและก้าวหน้ามาด้วยดี  และในปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

มีผู้สำาเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  แบ่งเป็น  ระดับปริญญาเอก 

รุ่นที่ยี่สิบ  จำานวน  ๗๓  คน  ระดับปริญญาโทรุ่นที่ย่ีสิบเอ็ด  จำานวน  ๑๗๕  คน 

ระดับปรญิญาตรรี่นุทีย่ีสิ่บสาม  จำานวน  ๒,๙๘๑  คน  และผ้สูำาเรจ็การศกึษาจากสถาบนั 

การบินพลเรือน  สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย  ระดับปริญญาโทรุ่นที่ห้า  จำานวน  

๒๔  คน  ระดบัปรญิญาตรรี่นุทีส่บิเกา้  จำานวน  ๓๘๑  คน  รวมจำานวน  ๓,๖๓๔  คน

บดันี ้ ได้เวลาอนัเปน็อดุมมงคลฤกษ์แล้ว  ข้าพระพทุธเจา้ขอพระราชทานพระราช 

วโรกาสกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลงาน 

วิชาการ  ผลงานวิชาชีพ  และทำาคุณประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ชัดต่อสังคม  ประเทศชาติ  

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  สมควรได้รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต 

กิตติมศักดิ์  เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป  ตามลำาดับ  ดังนี้

การจัดการดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (เทคโนโลยีการจัดการ)

  ศาสตราจารย์พิเศษไพจิตร  โรจนวานิช

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

  นายวนัส  แต้ไพสิฐพงษ์

แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  พลตรีหญิง  แพทย์หญิงวณิช  วรรณพฤกษ์

ผู้ได้รับรางวัลเกียรติคุณ  ซ่ึงเป็นผู้ที่ทำาคุณประโยชน์ยิ่งให้แก่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี  สมควรได้รับรางวัลเกียรติคุณเข็มกิตติการทองคำา  เพื่อเป็นเกียรติ 

ประวัติสืบไป  ตามลำาดับ  ดังนี้

  ศาสตราจารย์ปรัชญา  เวสารัชช์

  ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีดา  วิบูลย์สวัสดิ์
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ต่อจากนี้  ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเชิญ 

ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระกรุณาพระราชทานปริญญาบัตรกับรางวัลแก่ผู้สำาเร็จ 

การศึกษา  ดังที่คณบดี  รองคณบดี  หัวหน้าสาขาวิชา  ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน 

และรองอธิการบด ี จะได้กราบบงัคมทลูต่อไป  และขอรบัพระราชทานพระราโชวาท  เพ่ือ

เป็นสริสิวสัด์ิพิพฒันมงคลแก่บณัฑติและผ้เูข้ารว่มพธีิพระราชทานปรญิญาบตัรครัง้นีสื้บไป

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


