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	 วนันีถ้อืเป็นวนัแห่งความปีตยินิดี
ของพวกเราที่ได้หมุนเวียนมาครบอีกวาระ
หนึ่ง	 ในฐานะที่เป็นวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ต้องถือว่า
เป็นปีพเิศษเพราะเป็นปีที่	22	เลข	22	หลาย
คนถามผมว่ามีความหมายส�าคัญส�าหรับ
มหาวิทยาลัยแห่งนี้มากนักหรือ	 เวลาท�า
อะไรจงึมกันกึถงึตวัเลข	22	ทีส่�าคญักเ็พราะ
ว่า	 22	นั้น	 เป็นวันเกิดผม	แต่ไม่ใช่เดือนนี้	
นกึอะไรไม่ออกนกึถงึเลข	22	ไว้ก่อน	เมือ่จะ
ไปซื้ออาคารที่ท�าการในกรุงเทพมหานคร
เพือ่เป็นส�านกังานส่วนหน้า	ทีอ่าคารพญาไท
พลาซ่า	เขาถามว่าจะเลอืกชัน้ไหน	ผมกต็อบ
ทันทีว่าชั้น	 22	 แต่ตัวเลขที่ว่าท่านจะไป
แปลงความเป็นเลขมงคลเพื่อแสวงหาโชค
หรือลาภนั้นเป็นเรื่องของท่าน
	 ในความหมายของเรามีความ
หมายมากกว ่ านั้ น 	 เพราะตอนที่ ตั้ ง
มหาวทิยาลยัแห่งนี	้ยคุนัน้คนใจร้อนกว่ายคุ
นี้	จะตั้งมหาวิทยาลัยก็บอกว่าตั้งเลย	สร้าง
ตึกที่ละหลังสองหลัง	 สร้างเสร็จเมื่อไรก็ไม่
เป็นไร	ผมได้ต่อต้านความคดินัน้	บอกว่า	ถ้า
ต้องการมหาวิทยาลัยดี	 ๆ	 ต้องใจเย็น	 ๆ	
เหมือนจะทานอาหารให้อร่อยต้องใจเย็น	ๆ 	
ผมก็มาบอกชาวโคราชว ่าถ ้าอยากได ้
มหาวิทยาลัยที่ดีต้องใจเย็น	ๆ	 เขาก็ถามว่า
ใจเยน็หมายความว่าอย่างไร	หมายความว่า	
“ต้องคิดให้ไกล ต้องไปให้ถึง”	 ไม่ใช่ว่าตั้ง
ตามชาวบ้านเขา	ที่ไหนมีมหาวิทยาลัยเราก็
มีด ้วย	 แต ่มีแล ้วกี่ป ีกี่ป ีก็ ไม ่ เคยเป ็น
มหาวทิยาลยั	เป็นแต่ชือ่	เพราะสิง่ทีท่�าไม่ใช่
ในระดบัมหาวทิยาลยั	กโ็ชคดทีีผู่น้�าขณะนัน้	

โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 22 ปี  

คือ	ท่านพลเอกชาติชาย	ท่านฟังและบอกว่าตั้งได้	แต่สิ่งที่ท่านต้องการคือให้มหาวิทยาลัย
แห่งนี้ไม่เหมือนที่อื่น	ผมชอบใจค�านี้ค�าว่า	“ไม่เหมือนกับที่อื่น”	ก็คงจะหมายความว่าถ้า
จะท�าก็ต้องมีลักษณะแตกต่างจากที่คนอื่นอ้างถึง	 ถ้าจะท�าเหมือนคนอื่นก็ต้องท�าให้ดีกว่า	
ผมแปลเอาเองท่านไม่ได้บอก	ซึง่ตอนนัน้เราคดิทบทวนกนัมากว่าจะตัง้มหาวทิยาลยัขึน้มา
ใหม่สักแห่ง	ที่จะตอบสนองความต้องการของประเทศในระยะยาวได้ตลอดไป	ควรจะเป็น
มหาวิทยาลัยในลักษณะไหน	ในที่สุดก็สรุปตรงกัน	โดยมองไปไกล	ที่ผมใช้ค�าว่า	“มองให้
ไกล”	 หรือ	 “เดินให้ไกล”	 ก็คือ	 ไม่ได้มองแต่เพียงสั้น	 ๆ	 คิดถึงว่าในอนาคตนั้นถ้า
มหาวิทยาลัยจะอยู่อย่างมีประโยชน์	มหาวิทยาลัยควรจะมีภารกิจอะไร	ควรจะมีกิจกรรม
ทางวิชาการอะไร	 ควรจะกระท�าภารกิจเหมือนหรือต่างจากคนอื่นอย่างไร	 ในที่สุดได้ค�า
ตอบว่าโลกในอนาคต	เมื่อ	22	ปีที่แล้ว	จะเป็นโลกที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการพัฒนาเป็น
อย่างมาก	กเ็ลยตัง้ชือ่มหาวทิยาลยัแห่งนีว่้า	“มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร”ี ไม่มทีีไ่หน
ทีเ่รยีกมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี	อย่างเก่งกเ็รยีกสถาบนัเทคโนโลยี	แต่เราเรยีกมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยี	 คนเขาถามกันมากว่าท�าไมเรียกอย่างนี้	 ก็ตอบว่าจริง	 ๆ	 แล้ว	 สังคมไม่ว่าไทย
หรือเทศเมื่อพัฒนาไปก็จะกลายเป็นสังคมอุตสาหกรรมมากขึ้น	 ซึ่งสังคมอุตสาหกรรมนั้น
จ�าเป็นต้องอาศยัเทคโนโลย	ีเมือ่เป็นเช่นนีเ้ราถอืว่าเรือ่งการปรบัแปลง	ถ่ายทอด	และพฒันา
เทคโนโลยี	จะเป็นเรื่องส�าคัญของมหาวิทยาลัย	ไม่ใช่แค่เพียงภารกิจ	4	อย่างที่ยึดกัน	คือ 
เรื่องการเรียนการสอน เรื่องการวิจัย เรื่องการบริการวิชาการ เรื่องการท�านุบ�ารุง             
ส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม เราเป็นแห่งแรกและแห่งเดยีวในขณะนัน้ทีอ่อกกฎหมายก�าหนด
ภารกิจที่ 5 แล้วเรียกว่า ภารกิจในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี เรา
มองไปไกล	 ๆ	 ว่าถ้าจะให้เทคโนโลยีนั้นมีคุณประโยชน์ในการพัฒนาอย่างเต็มที่ในทุก	 ๆ	
ด้าน	จะต้องมส่ีวนประกอบอะไร	ในทีส่ดุกบ็อกว่า	Technoware	เป็นเรือ่งทีห่นึง่	กค็อื	พวก
เทคโนโลยีที่เราน�าเอามาใช้ในเกษตรกรรม	อุตสาหกรรม	ธุรกิจ	บริการ	และอื่น	ๆ 	ประการ
ที่สอง	Humanware	คนที่จะใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นเป็น	ที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านั้นได้
จนกลายเป็นนวัตกรรม	 อย่างที่เราประกาศตัวว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่ง
นวัตกรรม	ประการที่สาม	จะต้องมี	 Infoware	คือ	มีระบบของข้อมูล	ฐานข้อมูล	ซึ่งจะมี
บทบาทส�าคัญมาก	ๆ	ส�าหรับผู้คนในอนาคต	แล้วในที่สุดเรื่องของ	ware	ทั้งหลาย	เหล่านี้
กลายมาเป็นเรื่องที่สนับสนุนส่งเสริมเกี่ยวกับเทคโนโลยี	
		 เราคิดแค่นั้นไม่พอ	ยังคิดต่อว่าถ้าจะให้คนไทยตื่นตัวกับเทคโนโลยี	ก็จะต้องให้
คนไทยได้เห็น	ได้สัมผัส	ได้เข้าใจ	สิ่งที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีในผืนแผ่นดินของเรา	 เพราะ
ฉะนั้นมหาวิทยาลัยของท่านทั้งหลายจึงเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยที่จัดให้มี
กจิกรรมระดบัโลกทีเ่รยีกว่า	“งานแสดงเกษตรและอตุสาหกรรมโลก”	หรอื	Worldtech’	95	
ในปี	2538	หลายคนยงัไม่ได้ยนิชือ่มหาวทิยาลยั	แต่นกัศกึษารุน่แรกเป็นก�าลงัส�าคญัช่วยให้

การปาฐกถา
“ก้าวให้ไกล ไปให้ถึง”
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งานนีส้�าเรจ็	เราท�างานอยู	่43	วนั	มีคนมาดู
แปดล้านเศษ	 บริเวณที่เป็นเทคโนธานี
ปัจจุบัน	พื้นที่ประมาณ	400	–	500	ไร่	ใช้
เป็นทีจ่ดัแสดงงานเกษตรและอตุสาหกรรม
โลก	 มีประเทศต่าง	 ๆ	 มาร่วม	 20	 	 กว่า
ประเทศ	งานนั้นน้อง	ๆ 	Expo	และเป็นงาน
ที่ กล ่ า วขานกันอยู ่ จนถึ งทุ กวั นนี้ ว ่ า
ประเทศไทยยังไม ่ เคยมีใครจัดงานใน
ลักษณะนี้	 สิ่งที่เป็นผลพวงตามมาคืออะไร	
ทุกคนรู้จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เพราะเคยมาเที่ยวงาน	แล้วก็กลายเป็นการ
ชูธงของค�าว่า	 “เทคโนโลยี”	 ซึ่งมีความ
หมายความส�าคญัส�าหรบัมหาวทิยาลยัแห่ง
นี้ต่อเนื่องไปเรื่อย	ๆ 	นับตั้งแต่ก่อตั้ง	จะเห็น
ชดัว่าในเรือ่งเทคโนโลยทีีไ่ม่ค่อยมใีครรูห้รอื
เล่น	 เราได้เดินมาไกลแต่เรายังไปไม่ถึง	
เพราะสิ่งที่เป็นยอดปรารถนาของคนที่
ต ้องการใช ้ เทคโนโลยีคือ	 อยากเห็น

แค่ไหน	 ผมไม่โทษบรรพบุรุษที่บัญญัติศัพท์	 โดยถอดความค�านี้มาจากค�าฝรั่งที่เรียกว่า										
“University”	 แล้วก็ถอดความมาเป็น	“มหาวิทยาลัย”	 แต่จริง	 ๆ	 แล้ว	 ไม่ตรงกันเลย							
ค�าว่า	 	 University	 มาจากค�า	 Universe	 แปลว่าโลก	 แปลว่าสากล	 แต่มหาวิทยาลัย													
แปลว่า	ที่อยู่ของความรู้อันยิ่งใหญ่	เมื่อแปลอย่างนี้	คนก็อยากใหญ่กันทั้งนั้น	โรงเรียนเล็ก
กว่าวิทยาลัย	 วิทยาลัยเล็กกว่ามหาวิทยาลัย	 จริง	 ๆ	 แล้วผมเสียดายเพราะไปศึกษา
วรรณกรรมแล้วพบว่าบรรพบุรุษของเรากลุ่มหนึ่งอยากจะให้ชื่อว่า	“สกลวิทยาลัย”	สกล	
คือ	สากล	มาจาก	University	แปลว่าที่อยู่ของวิชาการอันเป็นสากล	ไม่ได้เป็นของใคร	แต่
เป็นของร่วมกันของคนทั้งโลก	ซึ่งตรงกับสิ่งที่เราก�าลังท�าอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต	
				 เมือ่ปี	2533	ซึง่เป็นปีเดยีวกบัทีเ่ราเกดิ	ถอืว่าวนัเกดิมหาวทิยาลยัคอืวนัทีพ่ระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงลงพระปรมาภไิธยในพระราชบญัญตัิ	เมือ่วนัที	่27	กรกฎาคม	2533	
ซึง่ปีนัน้มคีวามส�าคญัในประวตัศิาสตร์อดุมศกึษาไทย	เพราะเป็นครัง้แรกทีไ่ด้มกีารประกาศ
ใช้แผนพัฒนาอุดมศึกษา	 15	 	 ปี	 ไม่เคยท�ามาก่อน	 ซึ่งผมโชคดีว่านอกจากเขาให้มาท�า
มหาวิทยาลัยแล้ว	 ยังใช้ให้เป็นคนท�าแผน	 15	 ปีด้วย	 เพราะตอนนั้นเป็นปลัดทบวง
มหาวิทยาลัย	คนทั้งโลกไม่เชื่อว่ามหาวิทยาลัยมาท�าแผน	15	ปี	เป็นไปได้อย่างไร	ใครจะ
มองออกว่า	15	ปี	สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร	หมอดูดูไกล	ๆ	ยาว	ๆ	ไม่แม่น	ผมก็รู้
ว่าการท�าแผนมันไม่แม่น	 แต่อย่างน้อยถ้าไตร่ตรองและคิดอะไรไว้ก่อน	 แล้วคิดไว้ยาว	 ๆ	
เรามีโอกาสทบทวน	 เมื่อกาลเวลามาถึงแล้วไม่เป็นอย่างนั้น	 ก็ปรับปรุงแต่งได้	 แต่ถ้าไม่มี
อะไรเลยก็ไมรู่้จะแต่งอย่างไร	ถามว่าจะเนน้อะไรในแผน	15	ปี	เอาทุกเรื่องมาไม่ได้	ก็ตกลง
กันว่าเอาเรื่องที่ประเทศไทยก�าลังเผชิญ	
 เรื่องที่หนึ่ง	 คือ	 ความไม่เสมอภาคในโอกาส	 ความเหลื่อมล�้าระหว่างในเมือง-
ชนบท	ชายขอบ-ในขอบ	รวย-จน	ซึง่กย็งัเป็นปัญหาอยู่	อดุมศกึษาประกาศว่าต้องดแูลแก้ไข
เรื่องความไม่เสมอภาค	 ก็ได้มีการด�าเนินการไปบ้างแล้ว	 เช่น	 ตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัย														
ธรรมาธิราชแล้ว	ตั้งมหาวิทยาลัยรามค�าแหงแล้ว	แต่ในระดับอื่นยังไม่ได้ดูแลแก้ไขในเรื่อง
โอกาส	
 เรื่องที่สอง	คือ	คุณภาพ	คุณภาพการศึกษาตกต�่า	ถ้าไม่ดูแลแก้ไขคุณภาพการ
ศึกษาของอุดมศึกษา	เราจะสู้ใครไม่ได้	
 เรื่องที่สาม	 ที่เริ่มรู้สึกกันมากตอนนั้นว่าความเป็นสากลของอุดมศึกษาน้อยไป	
เพราะเราเริม่ทีจ่ะมเีรือ่งการค้าขายข้ามชาติ	เริม่จะมกีารส่งออกเยอะ	มกีารน�าเข้ามาก	เริม่
มกีารรวมกลุม่เศรษฐกจิ	เช่น	อาเซยีน	อยี	ูตอนนัน้พดูกนัมากว่าถ้าจะพฒันาความเป็นสากล	
แหล่งทีส่�าคญัทีส่ดุทีจ่ะมบีทบาทในการพฒันานัน่คอื	มหาวทิยาลยั	ทีน่ีไ่ด้น�าเรือ่งความเป็น
สากลมาพิจารณาอย่างหนักหน่วง	 แล้วเราก็พูดไว้เยอะว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ในที่สุดต้อง
เป็นสกลวทิยาลยั	กค็อื	เป็นแหล่งความรูอ้นัเป็นสากล	ท�าอย่างไร	อย่างทีห่นึง่	ถ้าดหูลกัสตูร
จะเป็นหลกัสตูรทีใ่ส่เรือ่งภาษาองักฤษมากขึน้	อย่างทีส่อง	ในยคุนัน้เราท�าความร่วมมอืกบั
ประเทศแคนาดาที่จะแลกเปลี่ยนนักศึกษา	แลกเปลี่ยนอาจารย์	เพื่ออาศัยการแลกเปลี่ยน
เป็นวถินี�าไปสูเ่รือ่งความเป็นสากล	แต่ทีท่�าไว้แล้วมผีลต่อเนือ่งถงึคนอืน่อย่างมากเป็นเรือ่ง	
“สหกิจศึกษา”	เพราะตอนนั้นเป็นห่วงว่าลูก	ๆ	ที่จบจากที่นี่ยังไม่มีใครรู้จัก	ศิษย์เก่าก็ยัง
ไม่ม	ี ไปถามผู้ใช้บัณฑิตสมัยนั้นเขาก็บอกว่าอาจารย์ต้องแก	้ 3	 อย่าง	 ทฤษฎีจัดแต่ปฏิบัติ						
ไม่เป็น	มีความรู้ไม่สู้งาน	และความเป็นสากล	เราแก้โดยศึกษาหาวิธีจากต่างประเทศแล้ว

“

“

“

“

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตและพัฒนา
เทคโนโลยขีึน้มาพึง่พาตนเองได้	มากกว่าซือ้
เขามาใช้แล้วก็ซ่อมไม่เป็น	 เราจึงถือเป็น
ภารกิจส�าคัญ
	 อีกด้านหนึ่งที่ชี้ให้เห็นชัดเป็น						
รูปธรรมว่าเราได้มองไปไกลและก้าวไปไกล	
แต่จะไปถึงหรือยังเป็นหน้าที่ของเราทุกคน	
ตอนที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่นี่	 ใคร	 ๆ	 ก็
อยากได้มหาวิทยาลัย	 ไม่อยากได้วิทยาลัย	
พอตรวจสอบกั นจ ริ ง 	 ๆ 	 ว ่ า ค� า ว ่ า	
“มหาวิทยาลัย”	หมายความว่าอะไร	ถ้าไป
ถามหลวงพ่อคูณ	 ท่านก็จะบอกว่าเป็น
โรงเรียน	 เพราะหลวงพ่อคูณเรียกผมว่า							
ครูใหญ่	 แล้วก็เป็นพ่อใหญ่ของบรรดา									
นักศึกษา	 แต่ต�าแหน่งที่เป็นทางการเขา
เรียกอธิการบดี	จริง	ๆ	เราไม่เคยไต่สวนให้
แจ่มชัดว่าค�าว่ามหาวิทยาลัยหมายความ					

ถ้าต้องการมหาวิทยาลัยดี ๆ
ต้องใจเย็น ๆ เหมือนจะทานอาหาร
ให้อร่อยต้องใจเย็น ๆ ผมก็มาบอก
ชาวโคราชว่าถ้าอยากได้มหาวิทยาลัย
ที่ดีต้องใจเย็น ๆ เขาก็ถามว่าใจเย็น

หมายความว่าอย่างไร หมายความว่า 
“ต้องคิดให้ไกล ต้องไปให้ถึง”

ตอนนั้นพูดกันมากว่าถ้าจะพัฒนาความเป็นสากล
แหล่งที่สำาคัญที่สุดที่จะมีบทบาทในการพัฒนานั่นคือ

มหาวิทยาลัย ที่นี่ได้นำาเรื่องความเป็นสากล
มาพิจารณาอย่างหนักหน่วง แล้วเราก็พูดไว้เยอะว่า
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ในที่สุดต้องเป็นสกลวิทยาลัย

ก็คือ เป็นแหล่งความรู้อันเป็นสากล
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ก็พบว่าต้องท�าสหกิจศึกษา	 ให้นกัศกึษาไป
ปฏบิตังิานจรงิในสถานประกอบการ	 แบบเต็ม
เวลาไม่น้อยกว่า	4	เดือน	ตั้งแต่อยู่ปี	3	หรือ
เทอมแรกของปี	4	ก็เลยเอา	3	เทอมเข้ามา
ด้วยเพือ่จะเปิดทางให้ท�าสหกจิศกึษา	โชคดี
ที่เมื่อท�าสหกิจศึกษาแล้วปรากฏว่าตั้งแต่
นักศึกษารุ ่นแรกจนถึงปัจจุบัน	 สถิติการ
ตกงานหรือไม่ได้งานที่นี่ต�่าสุด	 จนปีที่ผ่าน
มาเราเป็นที่หนึ่งของประเทศไทย	สถิติของ
บัณฑิตที่ได้งานหรือศึกษาต่อ	 96%	 เป็น
เรือ่งที	่สกอ.	ประมวล	ประเมนิ	และรายงาน
มา	เป็นไปได้อย่างไรจากมหาวทิยาลยัทีไ่ม่มี
ใครรู้จัก	จากมหาวิทยาลัยที่ไม่มีพี่เก่า	จาก
มหาวทิยาลยัทีไ่ม่มสี	ีสามารถได้รบัการตอบ
รบัจากตลาดแรงงานสงูมาตัง้แต่รุน่แรก	แล้ว
กด็ขีึน้เรือ่ย	ๆ	จนถึงปัจจุบัน	ทั่วโลกจะพูด
ถึงเราในฐานะมหาวิทยาลัยที่เป็นสหกิจ
ศึกษาสมบูรณ์แบบที่สุด	 ถึงขนาดที่รัฐบาล
เมื่อปี	2545	มีมติ	ครม.	เขียนไว้ให้ท�าสหกิจ
ศึกษาแบบสุรนารี	ก็แสดงให้เห็นว่าเราเป็น
เจ้าต�ารับของประเทศไทย	 ผมก็ยุท ่าน
อธกิารบดว่ีาเรือ่งของสหกจิศกึษาเรามาไกล
แล้ว	 ทั่วโลกยอมรับ	 ผมเป็นคนที่อยู ่ใน							
คณะกรรมการสหกิจศึกษาโลกต่อเนื่องมา
ทั้งหมด	17	ปี	ตั้งแต่ปี	2538	ตอนนี้ก็ยังอยู่
ไม่ถูกปลดออก	 เขาบอกว่าคนนี้แปลก	 มา
จากประเทศที่ไม่มีใครรู้ว่าท�าสหกิจ	 แต่ท�า
สหกิจได้ดีกว่าใคร	 เราดึงเด็กเข้ามาได้	 ดึง	
สถานประกอบการเข้ามาได	้ ดึงรัฐบาลเข้า
ช่วยได้	 เรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุด	 สหกิจ
ศึกษาโลกจึงขอตั้งส�านักงานสหกิจศึกษา
ภูมิภาคหรือที่เรียกว่า	ISO,	International	
Satellite	 Office	 ซึ่งมีอยู ่	 2	 แห่ง	 คือ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 และที่
ประเทศสวีเดน	 ต่อไปอีกก้าวคือ	 การเปิด
ปริญญาโท-เอกทางด้านสหกิจศึกษา	 ไม่มี
ใครจะมีความสามารถเปิดด้านนี้ได้	สาขานี้
ไม่มีใครสู้เราได้	 แล้วเราไม่เป็นที่หนึ่งของ
โลกเราจะเป็นที่หนึ่งของใคร
	 นีค่อืตวัอย่างทีผ่มพยายามพดูว่า	
“เดินให้ไกล ไปให้ถึง”	จากวีดิทัศน์เมื่อสัก
ครู่นี้เห็นชัดว่าท่านอธิการบดีก�าลังพาพวก
เราเดินไปไกล	แต่อย่าคิดว่าเดินไกลแล้วจะ
เพยีงพอ	เราต้องไปให้ถงึ	ก่อนนัน้ทีจ่ะไปให้
ถงึความเป็นสากลซึง่เป็นความต้องการของ
โลกยุคใหม่	 อาเซียนจะรวมตัวกันเป็นหนึ่ง
ประชาคม	 มีการแลกเปลี่ยนเคลื่อนย้าย
ถ่ายเทอย่างเป็นอสิระ	ต่อไปบณัฑติเรากจ็ะ
ไปท�างานต่างประเทศ	 บัณฑิตต่างประเทศ

มาท�างานทีเ่รา	ต้องปรบัปรงุกนัใหญ่	ปัญหากค็อืว่าการจะไปให้ถงึสิง่เหล่านัน้มนัไม่ใช่เพยีง
แต่พดู	ต้องเกดิจากการกระท�า	สมยัหนึง่คดิว่าการส่งคนไปเรยีนต่างประเทศ	โดยเฉพาะใน
ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษน่าจะเป็นทางหนึ่งของการสร้างสะพานเชื่อมไปสู่สากล	แต่เดี๋ยว
นี้ไม่พอ	ต้องคิดกันว่าท�าอย่างไรถึงจะให้คนต่างประเทศมาเรียนที่เรา	เมื่อครั้งที่ผมไปเรียน
อเมริกา	อาจารย์ท่านหนึ่งพูดว่ามาเรียนที่นี่สิ่งหนึ่งที่พูดได้เต็มปากคือ	จบไปแล้วไปท�างาน
ที่ไหนก็ได้	 ถ้าจบจากสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะสาขาไหน	 ฟิสิกส์หรือการศึกษา	 สามารถไป
ท�างานทีป่ระเทศไหนกไ็ด้	เพราะสาระความรูท้ีไ่ด้เป็นสากลและได้เครือ่งมอืส�าคญัคอื	ภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสารในการท�างาน	
	 มาตอนนีเ้ราต้องคดิแล้วว่าจะท�าอย่างไรให้มหาวทิยาลยัเราเปิดสาขาไหนกแ็ล้ว
แต่	เป็นสาขาที่ใครมาเรียนแล้วไปท�างานได้ทั่วโลก	มิฉะนั้นจะตั้งกลุ่มมาต่อสู้กันได้อย่างไร	
ระหว่างอยี	ูระหว่างอาเซยีน	จะมกีารแลกเปลีย่นกนัอย่างอสิระเป็นไปไม่ได้	ค�าถามของผม
ง่าย	ๆ	ว่า	เดินให้ไกลในเรื่องของการผลิตบัณฑิต	ต้องคิดว่าวันหนึ่งที่เราสามารถจะพูดได้
เตม็ปากว่าสิง่ทีเ่ราเปิดสอน	จบทีเ่ราแล้วท�างานทีไ่หนกไ็ด้ในโลก	ถ้าจะท�างานทีไ่หนกไ็ด้ใน
โลกจ�าเป็นต้องมีความรู้ที่เป็นสากล	ซึ่งตอนนี้ก็เป็นสากลไปค่อนหนึ่งแล้ว	ต�ารับต�าราที่ใช้
ส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาอังกฤษ	 ประการที่สองเรื่องภาษาที่เป็นสากล	 ทุกวันนี้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาสากลที่ทุกคนยอมรับ	แต่ถ้ามีภาษาที่สามด้วยก็ดี	 แต่อย่างน้อยต้องมีสองภาษา	
ประการที่สาม	การที่จะเป็นสากลนั้น	ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มาจากชาติต่าง	ๆ	ตั้งแต่
เป็นนกัศกึษาแล้วสามารถถ่ายทอดไปใช้ตอนประกอบอาชพีการงานกเ็ป็นสิง่ส�าคญั	เพราะ
ฉะนั้นตอนนี้คนไปคิดถึงความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก	World	Class	University	คิด
เพียงการเอาผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่	 ใครตีพิมพ์ได้มากกว่าคนนั้นชนะ	 ไม่ค่อยได้คิดถึง
คุณภาพบัณฑิตกันเท่าไร	คุณภาพบัณฑิตมักจะเหมาเอาจากชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย  
ชื่อเสียงเพราะอยู่นานก็มี แต่ล�าพังแค่ชื่อเสียงนั้นไม่ได้สร้างคุณภาพ ดังนั้นถ้าเราเป็น
แหล่งทีส่ามารถผลติบณัฑติในหลกัสตูรใดแล้วไปท�างานได้ทัว่โลก มคีวามพร้อมทัง้สาระ
ความรู ้ความพร้อมทัง้ภาษา ความพร้อมทัง้วฒันธรรมการท�างาน มวีชิาชวีติทีส่ามารถ
น�าไปใช้ได้ในต่างวัฒนธรรม ผมจึงอยากต่อยอดสิ่งที่จะท�าให้เกิดสิ่งนั้นได้ง่ายขึ้น เรื่อง
หนึ่งก็คือ สหกิจศึกษานานาชาติ แทนที่จะให้นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ในประเทศ เป็นไปได้ไหมที่จะไปเวียดนาม สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ถ้าท�าได้นั่นคือการ 
เตรียมคนเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นสากลได้อย่างเต็มตัวในโลกที่ก�าลังจะมาถึง 
	 ที่จริงเรื่องของ	“เดินให้ไกล ไปให้ถึง”	พูดได้ทั้งวันทั้งคืน	 โดยเฉพาะส่วนแรก	
เดินไปให้ไกล	พูดได้เยอะ	แต่ส่วนที่จะไปให้ถึง	นั่นเป็นเรื่องที่ท่านต้องช่วยกัน	เพราะฉะนั้น
ถ้าอยากจะฟังว่าเดินให้ไกล	ไปให้ถึง	ยังมีอะไรอีก	ให้รอฟังปีหน้า	ขอบคุณครับ

โชคดีที่เมื่อทำาสหกิจศึกษาแล้วปรากฏว่าตั้งแต่นกัศึกษารุ่นแรก
จนถึงปัจจุบัน สถิติการตกงานหรือไม่ได้งานที่นีต่ำ่าสุด

จนปีที่ผ่านมาเราเป็นที่หนึง่ของประเทศไทย สถิติของบัณฑิตที่ได้งาน
หรือศึกษาต่อ 96 % เป็นเรื่องที่ สกอ. ประมวล ประเมิน และรายงานมา

““
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	 กราบเรียนท่านศาสตราจารย์	
ดร.วิจิตร	 	 ศรีสอ้าน	 นายกสภามหา	
วทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร	ีท่านกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่เคารพ	
เพื่อนบุคลากร	 และลูกๆ	 นักศึกษาที่รัก
ยิ่งทุกคน
	 วันนี้เป็นวันดีที่อธิการบดีได้มี
โอกาสมารายงานผลการปฏิบัติงานของ
ปีทีผ่่านมาและแจ้งให้ประชากร	มทส.	ได้
รับทราบถึงแผนการที่จะด�าเนินการต่อ
ไปในอนาคต	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอีก	1	
ปีข้างหน้า	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	นบั
เป็นปีที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับทีม
บรหิารของมหาวทิยาลยั	เนือ่งจากเป็นปี
แรกของแผนยุทธศาสตร์	 10	 ปีรองรับ
ทศวรรษที่	 3	 หรือสร้างตัว	 S	 ตัวที่สาม	
แ ล ะ เ ป ็ น ป ี แ ร ก ข อ ง แ ผ นพั ฒ น า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ระยะที่	
11	พ.ศ.	2555	–	พ.ศ.	2559	ซึ่งทั้งสอง
แผนดังกล่าวได้รับการพิจารณาอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย	 จึงนับว่าเป็น
แผนที่ดี	 ดังนั้นหากปีงบประมาณ	พ.ศ.	
2555		ซึง่เป็นปีแรกเราสามารถเริม่ต้นได้
ดี ก็ ถื อ ไ ด ้ ว ่ า ง านต ามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยส�าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง	ดังที่
เราได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติไว้ว่า	 Good		
Plan	is	well	begun,	and	well	begun	
is	half	done.	ดงันัน้	แม้ว่าปีงบประมาณ	
2555	ถือว่าเป็นปีอปรกติ	คือไม่ธรรมดา	
กล่าวคือ	 พระราชบัญญัติงบประมาณ			
รายจ่ายประจ�าปี	 กว่าจะออกได้ก็ถึง
เดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2555	เราต้องใช้													

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 22 ปี

คำาปราศรัยของอธิการบดี

งบประมาณปี	 พ.ศ.	 2554	 ไปพลางก่อนอยู่สี่เดือนคือประมาณ	หนึ่งในสามของปี		
นอกจากนั้นยังลดงบประมาณไปช่วยอุทกภัยประมาณ	10	เปอร์เซนต์	แต่เราก็โชคดี
อยูบ้่างทีไ่ด้เงนิกูข้องรฐับาล	คอื	เงนิกูเ้พือ่ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน	
หรือ	DPL	มาช่วยซื้อครุภัณฑ์ที่จ�าเป็น	ถึง	789	ล้านบาท	ด้วยความอนุเคราะห์ก�ากับ	
ดูแลโดยสภามหาวิทยาลัย	 และกรรมการประจ�าสภามหาวิทยาลัย	 กอปรกับความ
สามารถของทีมบริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ	 จึงท�าให้	 มทส.	 บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม			
เป้าหมายที่ตั้งไว้เดิม	การเปิดประชุมของที่ประชุมประสานงานบริหารทุกครั้งผมจะ
เรียนท่านผู้บริหาร	 	 เพื่อส่งผ่านมาถึงประชากรทุกท่านว่า	 ขอให้เขามีส่วนในการ
ด�าเนนิการของมหาวทิยาลยั	8	อย่างคอื	เรือ่งประกนัคณุภาพการศกึษาทัง้	EQA	และ	
IQA	เรื่องการบริหารความเสี่ยง	RM,	Risk	Management	เรื่องการบริหารจัดการ													
องค์ความรู้	Knowledge	Management,	KM	ซึ่งหมายรวมถึงงานวิจัยสถาบันด้วย	
เรือ่งการตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลงาน	Auditing	เรือ่งของการบรหิารจดัการ
งบประมาณ	 Budgeting	 	 เรื่องแผนยุทธศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารแผน	
Strategy	เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยหรือ	University	Social	
Responsibility,	 USR	 และเรื่องงานประจ�าสู่การวิจัย	 Routine	 to	 Research,															
R	to	R		ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารทุกระดับและประชากร	มทส.	อย่างดี
	 ผมได้ปักธงในใจไว้ว่า	“แผนด ีอาจารย์ดงั นกัศกึษาเด่น”	มทส.	จะสามารถ
รักษาโมเมนตัมของการพัฒนามหาวิทยาลัยได้เหมือนสองทศวรรษที่ผ่านมา	ส�าหรับ
ปัจจัยเรื่องนักศึกษานั้นมหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายการธ�ารงไว้และรณรงค์ลด
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เสนอให้เพิ่มให้อีก	 นวัตกรรม	 อย่างเช่น	
การเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ	 สหกิจ
ศึกษาการปฎิรูปสภามหาวิทยาลัย	 รวม
ทั้งทรัพย ์สินทางปัญญาที่กลายเป็น
แบรนด์ของ	 มทส.	 เช่น	 การโคลนนิ่ง						
โคขาวล�าพนู	ถัว่ไร้ค้าง	มนัส�าปะหลงัยกัษ์
สิบเดือนสิบตัน	 มัน	 มทส.	 สดทุกหยาด	
สะอาดทกุหยด	นมสด	มทส.	ไก่เนือ้	มทส.	
อร่อยเหมือนไก่ไทย	 โตไวเหมือนไก่ฝรั่ง	
เป็นต้น	ผลงานวิจัยต่อหัวอาจารย์	มทส.																				
ก็ เป ็นอันดับหนึ่ งของประเทศไทย																																
ในส่วนของการเชื่อมประสานสู ่สากล																							
โดยเฉพาะอย่างยิง่ประชาคมอาเซยีนนัน้	
มหาวิทยาลัยได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง	
ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจ�าปี	 2556	 มทส.จะได้รับงบ
ประมาณเพื่อเตรียมการสู ่ประชาคม
อาเซียน	25	ล้านบาท	จะใช้ในการอบรม
เรื่องทักษะการสื่อสาร	 วัฒนธรรม									
ข้ามชาตใิห้แก่บคุลากรทางการศกึษาและ						
ผูเ้กีย่วข้อง	เมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์ทีผ่่านมา	
มทส.	 ได้รับการคัดสรรให้เป็นส�านักงาน
สหกิจศึกษาโลกภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก	WACE	ISO@SUT	ปีการศึกษา	
2555	นี้	มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนดุษฎี
บณัฑติ	9	ทนุให้แก่นกัศกึษาจากประเทศ
เพื่อนสมาชิกอาเซียน	และในวันจันทร์ที่	
30	กรกฎาคม	ที่จะถึงนี้	สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี จะ
เสด็จพระราชด�าเนินมาที่	มทส.	เพื่อทรง
เป็นประธานเปิดการประชมุวชิาการของ
ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	 ครั้งที่ 	 2	 ด ้านฟิสิกส์
พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์
	 ท ้ า ยที่ สุ ดนี้ 	 ผมขอกราบ
ขอบพระคณุและอ�านวยพรให้ท่านนายก
สภามหาวทิยาลยั	กรรมสภามหาวทิยาลยั	
กรรมการในคณะกรรมการประจ�าสภา
มหาวิทยาลัย	 กรรมการสภาวิชาการ	
เพื่อนร่วมทีมบริหารทุกระดับ	เพื่อนร่วม
งาน	 บัณฑิตศิษย์เก่า	 นักศึกษาปัจจุบัน	
และท่านผูม้เีกยีรตทิกุท่าน	โปรดประสบ
แต ่ความสุขความเจริญ	 มีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง	 สามารถแบ่งเวลาใช้
ความเชี่ยวชาญร่วมกันพัฒนาการศึกษา
ของชาติสืบไป

การตกออกกลางคนัของนกัศกึษา	เช่น	สร้างความตระหนกั	การเรยีนมปัีญหา	อาจารย์
ทีป่รกึษาช่วยได้	การเพิม่อาจารย์ผูช่้วยสอน	การเชญิวทิยากรผูท้รงคณุวฒุพิเิศษท่าน
นายกสภามหาวิทยาลัยมาปาฐกถา	 เรื่อง	 บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา	 เพิ่มความ
สะดวกในการใช้อินเทอร์เน็ต	การใช้ห้องสมุด	เป็นต้น	ปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
มาก	จ�านวนนกัศกึษาตกออกกลางคนัมจี�านวนลดลงอย่างมนียัส�าคญั	กบัทัง้นกัศกึษา
ใหม่ระดับปริญญาตรีปีการศึกษา	 2555	 รับได้เกินกว่าเป้าประมาณ	430	คน	และ
สถานพฒันาคณาจารย์มโีครงการดมีาก	ๆ 	คอื	โครงการพีผู่พ้ทิกัษ์น้องใหม่	และส�าหรบั
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 ที่ก�าลังเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกนั้น	 ทางส�านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์	จะเป็นหัวหอกในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ถึงตัวลูก	ๆ 	ส่วนใหญ่
	 มหาวิทยาลัยของเราได้ตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลมีคุณค่าที่สุด	 ผมจึง
ขอแสดงความดีใจกับผู้ที่ได้รับรางวัล	 ทั้งรางวัลจากองค์กรภายนอกและรางวัลจาก
มหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยได้ดูแลเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อธ�ารงไว้
สดัส่วนเดมิเมือ่เทยีบกบัเงนิเดอืนราชการ	มผีลตัง้แต่วนัที	่1	มกราคม	ศกนี	้ยนิดเีพือ่น
พนักงานสายวิชาการได้เข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น	 แต่เพื่อนบุคลากรสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป	 ยังอั้นอยู่	 ก็จะหาทางกระตุ้นและปรับกลไกให้
เข้าสู่ทางก้าวหน้าวิชาชีพต่อไป
	 เมื่อมหาวิทยาลัยได้สถาปนามาครบปีที่	22	ในปีพุทธศักราช	2555	ตามที่
ผมได้กล่าวมานั้นเป็นความเจริญก้าวหน้ามาทั้งหมดแต่มีบางอย่างที่นับวันจะเสื่อม
ลง	คืออาคารที่ท�าการ	บ้านพัก	เรือนพัก	หอพัก	และถนนหนทาง	เพราะบางอาคาร
กส็ร้างมาประมาณยีส่บิปีสิน้อายขุยัการใช้งานตามหลกัการคดิค่าเสือ่มไปแล้ว	ดงันัน้	

เมือ่มหาวทิยาลยัประกาศนโยบายเขยีวสะอาด	Green	and	Clean	University	และ
ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้น�าเงินกองทุน	 หรือเงินสะสมของมหาวิทยาลัย
มาใช้	500	ล้านบาท	มหาวิทยาลัยก็จะน�ามาใช้บ�ารุงรักษา	ปฏิสังขรณ์	ถนนหนทาง
ตรงไหนที่จอแจ	ล�าบากต่อการสัญจร	เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ	ก็จะมีการพิจารณา
ขยายให้กว้างขึ้น		เช่น		บริเวณถนนเข้าอาคารกิจการนักศึกษาและอาคารเรียนรวม		
เพือ่ให้ประชากร	มทส.มคีณุภาพชวีติดขีึน้สอดรบักบัการเป็นมหาวทิยาลยัอยูป่ระจ�า
 วันนี้เมื่อปีกลายผมได้เรียนทุกท่านว่า ผมอยากเห็น มทส. เป็นสถาบัน
ทีม่ ีCSR, Innovation, Excellence and International Networking “คูเ่คยีง
สังคมไทย มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม เลิศล�้าวิชาการ เชื่อมประสานสู่สากล” 
หนึง่ปีผ่านไปสงัคมได้ประจกัษ์ว่า	มทส.	ได้ท�าตามค�ามัน่	เราได้ระดมกนัช่วย	ผูป้ระสบ
มหาอุทกภัยภาคเหนือตอนล่าง	 ภาคกลางตอนบน	 ท�าให้การชี้แจงงบประมาณของ	
มทส.	มแีต่เสยีงชืน่ชม	มทส.	นอกจากไม่ตดังบประมาณแล้วกรรมาธกิารบางท่าน		ยงั
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 อาจารย์ ดร. กณัทมิา ศริจิรีะชยั รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร	ี พร้อมด้วยนักศึกษาและบุคลากร	 กว่า	 100	
คน	 ร่วมสร้างสาธารณประโยชน์พัฒนาลานปฏิบัติธรรม	ณ	 วัดป่าศรัทธารวม	
จังหวัดนครราชสีมา	เมื่อวันที่	17	มิถุนายน	ที่ผ่านมา	ตามโครงการสร้างเสริม

มทส. รวมพลังนักศึกษาจิตอาสา
พัฒนาลานปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าศรัทธารวม

พระครูศรีศาสนกิจ 
เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธารวม

อาจารย์ ดร. กัณทิมา ศิริจีระชัย 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มทส.

คุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา	 โดยกล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า	 มทส.	 ได้ร่วมกิจกรรมในการ
พัฒนาวัดป่าศรัทธารวมมาตั้งแต่ปี	 2553	 โดยเข้ามาช่วยพัฒนาสถานที่ตั้งแต่รื้อกุฏิและสิ่งปลูกสร้าง
เก่าทีช่�ารดุ	ตดัหญ้าและตกแต่งต้นไม้	ทาสรีัว้และอโุบสถ	ส�าหรบัในบรเิวณลานปฏบิตัธิรรมซึง่มเีนือ้ที่
ประมาณ	1	ไร่	โดยในวันนี้สามารถปูได้ประมาณ	1	ใน	4	ของพื้นที่	ทั้งนี้ตั้งใจว่าจะค่อยๆ	ทยอยท�า
ไปเรื่อยๆ	 จนกว่าจะเต็มพื้นที่	 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรมและประพฤติตนเป็นคนดี	มีความรับผิดชอบ	รักสามัคคี	กล้าคิด	กล้าแสดงออกในทางที่ถูก
ต้อง	รูจ้กัการเสยีสละ	เพือ่ประโยชน์ส่วนรวมหรอืมจีติอาสาและใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์	นอกจาก
นกัศกึษายงัได้ฟังธรรมเทศนา	สวดมนต์และนัง่สมาธเิพือ่ฝึกจติให้มคีวามอ่อนโยนและเป็นการจรรโลง
พระพุทธศาสนาอีกด้วย	

 พระครูศรีศาสนกิจ เจ้าอาวาส
วดัป่าศรทัธารวม	ได้กล่าวถงึการมาร่วมท�า
กิจกรรมของนักศึกษาในครั้งนี้ว่า	 การมา
ร่วมกันประกอบกิจกรรมอันเป็นประโยชน์
ต ่อศาสนสถานของนักศึกษาถือว่าเป็น
เครือ่งจรรโลงใจให้นกัศกึษาได้ประกอบคณุ
งามความดี	การที่สถาบันการศึกษาเล็งเห็น
ประโยชน์ในการขัดเกลาและหล่อหลอม

จิตใจถือว่าเป็นการผูกใจให้นักศึกษาได้ใฝ่ในธรรมะ	นอกเหนือจากการที่ได้ผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู ้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวนับว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์												
อย่างยิ่ง”
 นางสาวดศิราพร จนัพนิ นกัศกึษาสาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
ชั้นปีที่ 4	ได้กล่าวว่า	“ตนเองและเพื่อนอีก	6	คนตั้งใจที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างมาก	
โดยออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยตั้งแต่	 7	 โมงเช้าเป็นกิจกรรมที่ดีที่ได้ร่วมกันท�าบุญกับ
เพื่อนๆ	หลากหลายสาขา	ได้รู้จักการท�างานร่วมกันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และที่
ส�าคัญยังถือว่าเป็นการท�าความดีเพื่อสังคมและรู้สึกมีความสุขมาก”
           นายพศวีร์ เพียงพานิช นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง ชั้นปีที่ 2	กล่าวว่า	
“ดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมที่วัดป่าศรัทธารวม	 การได้เห็นทุกคนร่วมแรงร่วมใจค่อยๆ	 วาง
ก้อนอฐิทลีะกอ้นๆ	จากพื้นดินที่ว่างเปล่าจนกลายเป็นลานกว้างท�าใหรู้ส้ึกสุขใจ	ถงึแมว้ันนี้
จะยังไม่เสร็จแต่เชื่อว่าพลังแห่งศรัทธาและความดีจะท�าให้ลานปฏิบัติธรรมแห่งนี้เสร็จ
สมบูรณ์อย่างแน่นอน	และอยากให้เพื่อนๆ	ได้มาช่วยกันให้มากๆ”
	 วัดป่าศรัทธารวม	 เป็นวัดธรรมยุต	 สายวัดป่าหลวงปู่มั่น	 หลวงปู่เสาร์	 เดิมเป็น
ป่าช้าทีส่องของจงัหวดันครราชสมีา	ส�าหรบัเผาศพผูท้ีต่ายด้วยโรคตดิต่อ	เช่น	อหวิาตกโรค	
กาฬโรค	เป็นต้น	พ.ศ.	2475	ได้มพีระกรรมฐานคณะแรก	ประกอบด้วย	1.พระอาจารย์มหา
ปิ่น		ปญฺญาพโล	2.พระอาจารย์เทสก์	เทสร�สี	3.พระอาจารย์ฝั้น	อาจาโร	4.พระอาจารย์
หลยุ	จนทฺสาโร	5.พระอาจารย์	กงมา	จริปญุโฺญ	6.	พระอาจารย์ภมุมี	ฐติธมโฺม	รวมเปน็พระ	
10	รูป	สามเณร	4	รูป	มาอยู่จ�าพรรษา	และตั้งชื่อว่า	“วัดป่าศรัทธารวม”	ด้วยความที่วัด
ป่าศรัทธารวมมีสภาพเป็นป่าไม้ร่มรื่นเหมาะแก่การปฏิบัติสมาธิภาวนา	จึงมีครูบาอาจารย์
หลายรูปที่เคยมาจ�าพรรษาหรือมาพักปฏิบัต	ิ ปัจจุบันแม้สภาพบ้านเมืองจะเปลี่ยนไปโดย
เป็นชุมชนเมืองรายรอบ	แต่วัดป่าศรัทธารวม	ก็ยังคงรักษาความร่มรื่นของป่าไม้ไว้ได้มาก	
เป็นสถานที่เหมาะแก่ผู้สนใจในการปฏิบัติธรรม	

นางสาวดิศราพร จันพิน
นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4
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	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	
(มทส.)	 จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย	
ครบ	22	ปี	ในวันที่	27	กรกฎาคม	2555	จัด
กิจกรรมภายในองค์กรเพื่อสร้างเสริมขวัญ
ก�าลังใจและความสามัคคีในหมู่ประชาคม	
มทส.	 และเชิดชู เกียรติผู ้ที่ ได ้ท� าคุณ
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
 ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท        
สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี	กล่าวว่า	“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุ ร น า รี ไ ด ้ ด� า เ นิ น ภ า ร กิ จ ใ น ฐ า น ะ
มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐแห่งแรกของ
ประเทศไทย	 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ	
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย	ี ซึ่งคงอัตลักษณ์ในการผลิต
และพัฒนาบัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย	ีผูม้ภีมูริู	้ภมูธิรรม	ภมูปัิญญา	เพือ่
พัฒนาสั งคมที่ มี ค ว ามสุ ขและยั่ ง ยื น																		
ด้วยปณธิานอนัมัน่คงทีจ่ะเป็นมหาวทิยาลยั
แห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมและยืนหยัด
เป็นคู่เคียงของสังคมไทย	
	 เนื่ อ ง ในโอกาสวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย	ครบ	22	ปี	 มหาวิทยาลัยได้
จัดกิจกรรมอันดีงามที่สืบเนื่องมาตลอด	
ประกอบด้วยพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารี	 ณ	
สัญลักษณ์สถาน	 มทส.	 พิธีสงฆ์และท�าบุญ
เลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล	 กิจกรรม
ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มหาวิทยาลัย	
พธิปีราศรยัของอธกิารบด	ีณ	ห้องวทิยพฒัน์	
อาคารเรียนรวม	 เพื่อให้ประชาคมได้รับ
ทราบแนวนโยบาย	 ยุทธศาสตร์การพัฒนา	
ตลอดจนทศิทางการพฒันามหาวทิยาลยัใน
ก้าวต่อไป	พร้อมทั้งแสดงความยินดีแก่ผู้ได้
รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	 พิธี
มอบเขม็วทิยศกัดิร์างวลัเชดิชเูกยีรตสิ�าหรบั
พนักงานดีเด่นโล่ประกาศเกียรติคุณและ

เสื้อสามารถแก่นักศึกษา	 	 ผู้มีผลงานดีเด่น
ด้านกีฬาผลการคัดเลือกพนักงานดีเด่น	
ประจ�าปี	2555
	 ทัง้นี	้กจิกรรมต่าง	ๆ 	ทีจ่ดัขึน้	เพือ่
สร้างเสรมิขวญัก�าลงัใจและความสามคัคใีน
หมู่ประชาคม	มทส.	และเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้
ท�าคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอีกด้วย”	
	 ส�าหรับการคัดเลือกรางวัลต่างๆ	
ผลการคัดเลือกพนักงานดีเด่น	 ประจ�าปี	
2555	มีดังนี้
 ด้านการสอน	ได้แก่	
	 1.	รองศาสตราจารย์	ดร.พวงรตัน์	
ไพเราะ	ต�าแหน่ง	รองศาสตราจารย์	สังกัด	
สาขาวิชาฟิสิกส์	ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์														
	 2.	 อาจารย์นรีลักษณ์	 สุวรรณ
โนบล	 ต�าแหน่ง	 อาจารย์	 สังกัด	 สาขา
วิชาการพยาบาลครอบครัวและการ
ผดุงครรภ์	ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์
 ด้านการบริการวิชาการ ได้แก่	
	 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	 ดร.เรณู								
ข�าเลิศ	ต�าแหน่ง	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สังกัด	
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช	ส�านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร
 ด้านการวิจัย	ได้แก่	
	 Professor	 Dr.	 Yupeng	 Yan	
ต�าแหน่ง	 ศาสตราจารย์	 สังกัด	 สาขาวิชา
ฟิสิกส์	ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์
 ด้านผลงานสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่	
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธีรวัฒน์			
สินศิริ 	 ต�าแหน่ง	 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์										
สังกัด	 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	 ส�านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์
 พนักงานดีเด่นกลุ ่มต�าแหน่ง
บริหารทั่วไป และธุรการ ได้แก่	
	 1.	นางสาวสุภาภรณ์	สุวรรณบุรี	
ต�าแหน่ง	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	 และ
หัวหน้างานประชุมและช่วยนักบริหาร	
สังกัด	ส่วนสารบรรณและนิติการ
	 2.	 นางบรรณศรณ์	 บุญญาดา	
ต�าแหน่ง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สังกัด
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  พนกังานดเีด่นกลุม่ต�าแหน่งงาน
เชงิวชิาชพี
	 ระดบัปฏบิตักิารได้แก่	นายอ�านวย
ทีจันทึก	 ต�าแหน่ง	 วิศวกร	 และหัวหน้า							
ฝ่ายเทคนคิวศิวกรรม	สงักดั	ศนูย์นวตักรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา
	 ระดับช่วยปฏิบัติการ	 นายวุฒิ					
สือ่กลาง	ต�าแหน่ง	พนกังานโสตทศันปูกรณ์	
สังกัด	 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
ศึกษา
		 กลุ ่ มผู ้ มีผลงานที่ ก ่อให ้ เกิด
ประโยชน์ต่อการพฒันางานและหรอืช่วยลด

กิจกรรมวันสถาปนา มทส. ครบ 22 ปี
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ต้นทนุค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานของหน่วย
งานและมหาวิทยาลัย
 พนักงานดีเด่นระดับปฏิบัติการ 
ได้แก่	นายชาตรี	ชวนะนรเศรษฐ์	ต�าแหน่ง	
ผู ้สอนปฏิบัติการ	 สังกัด	 ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 พนักงานตัวอย่าง (กลุ่มลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน) 
	 1.	นางสาวการะเกด	รตันครีพีนัธ์	
ต�าแหน่ง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สังกัด	
ส�านักวิชาแพทย์ศาสตร์			
	 2.	 นายส�าเนา	 ดุงโคกกรวด	
ต�าแหน่งช่างฝีมอื	สงักดั	ส่วนอาคารสถานที่
	 	 	 	 	 	 	 ต่อมาเย็นวันเดียวกันเป็นงานเลี้ยง
รั บ ร อ ง เ นื่ อ ง ใ น โ อก าส วั น สถ าปนา
มหาวิทยาลัยครบ	22	ปี	ณ	อาคารสุรพัฒน์	
2	โดยมี	ศ.	ดร.วิจิตร	ศรีสอ้าน	เป็นประธาน
ในพธิ	ีโดยมหาวทิยาลยัได้จดัพธิมีอบรางวลั
เกียรติคุณ	 “โล่กิตติการ”	 แก่บุคคลและ
หน่วยงานทีท่�าประโยชน์ยิง่ต่อมหาวทิยาลยั	
จ�านวน	7	ราย	ได้แก่									

	 1)	ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร 
ทศันศร	อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัย	 ซึ่งได้ปฏิบัติงานด้วยความ
ทุ่มเททั้งด้านการเรียนการสอนและงาน
บริหารตลอดระยะเวลา	 19	 ปี	 จนกระทั่ง
ถึงแก่กรรมได้บริจาคร่างกายเป็นอาจารย์
ใหญ่เพื่อการศึกษาของนักศึกษาแพทย์	
มทส.	
	 2)	นายกุนเตอร์ โฟกมันน์ ชาว
เดนมาร์ก	 ได้บริจาคเครื่องตรวจความ
บกพร่องของการได้ยินและเครื่องช่วยฟัง	
มูลค่ารวมกว่า	 15	 ล้านบาท	 ให้แก่ศูนย์
ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข	
มทส.	ส�าหรบัให้บรกิารแก่	ผูด้้อยโอกาสและ
พระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดนครราชสีมาและ
จังหวัดใกล้เคียง													
	 3 ) 	 นายมนัส  เจียรวนนท ์ 
ประธานคณะผู้ปฏิบัติงาน	 บริษัท	 เจียไต๋	
จ�ากัด(ในเครือเจริญโภคภัณฑ์)	 ผู้มีส่วนใน
การสนับสนุนและก�าหนดนโยบายให้สถาน
ประกอบการในเครอืทัง้ในและต่างประเทศ
จดัสหกจิศกึษาร่วมกบั	มทส.	และมส่ีวนร่วม
ในกจิกรรมของศนูย์สหกจิศกึษาและพฒันา
อาชีพ	มทส.	อย่างต่อเนื่อง	
	 4)	 นางวิภาณี สุวนิช	 ผู ้ทรง
คุณวุฒิที่ มีความรู ้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านการบญัช	ีซึง่ได้ให้แนวคดิ	
ค�าปรกึษา	และข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อการพฒันาระบบบรหิารงานและงานด้าน
การบัญชีของมหาวิทยาลัย	

	 5)	บริษัท สหวิริยา  สตีลอินดัส
ตรี จ�ากัด (มหาชน)	สถานประกอบการที่
รับนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและ
ให้ความร่วมมือในการด�าเนินงานสหกิจ
ศกึษาของ	มทส.	เสมอมา	6) บรษิทั เค ไลน์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด	 ได้สนับสนุนการรับ
บัณฑิต	 มทส.	 เข้าท�างานและมอบทุนการ
ศกึษาแก่นกัศกึษาสาขาวชิาวศิวกรรมขนส่ง
มาอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งสิ้น	 1,050,000	
บาท	 7)	 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
ราชนครินทร์ ซึ่งให้การสนับสนุนต่อการ
ผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์	 เป็นแหล่งฝึก
การปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล	มทส.
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	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 (มทส.)	 	 จัด
นิทรรศการ	“22 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
กับการเป็นสถาบันคู่เคียงสังคม” แสดงผลงานวิจัย
และภารกิจในการเป็น	 “ที่พึ่ง” ด้านการศึกษาและ
สังคม	 ด้านงานวิจัย	 นวัตกรรมและเทคโนโลยี	 ด้าน
แหล่งเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อสังคม	 ด้านสุขภาพและ
คุณภาพชีวิต	ระหว่างวันที่	14-15	กรกฎาคม	2555	ณ	
ลานวาไรตี้ฮอลล์	 ชั้น	 3	 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์
นครราชสีมา
 ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สบืค้า อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร	ีกล่าวว่า	“มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี	ร่วมกับ	ห้างสรรพสินค้า	เดอะมอลล์
นครราชสีมา	จัดงานนิทรรศการ	22	ปี	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี	 กับการเป็นสถาบันคู ่เคียงสังคม	
แสดงผลงานวจิยั	กจิกรรม	และภารกจิด้านความรบัผดิ
ชอบของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคม	 (USR)	 ตลอดช่วง
ระยะเวลา	 22	 ปี	 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี	 ในการเป็นที่พึ่งของสังคมในด้าน					
ต่าง	ๆ	ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาและสังคม	งานวิจัย	
นวตักรรมและเทคโนโลย	ีแหล่งเรยีนรูแ้ละกจิกรรมเพือ่
สังคม	สุขภาพและคุณภาพชีวิต	อาทิ	การผลิตบัณฑิต
ทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีูส่งัคมผลงานวจิยั
ที่ได้ช่วยเหลือผู้ประสบมหาอุทกภัยในปีที่ผ่านมา	 ทั้ง
เรอืน�า้ใจปีบทอง	เครือ่งก�าจดัลกูน�า้ยงุ	เสือ้ชชูพี	เป็นต้น	
งานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร	

มทส. จัดโชว์ผลงาน 22 ปี
กับการเป็นสถาบันคู่เคียงสังคม
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วิศวกรรมศาสตร ์ 	 วิทยาศาสตร ์	
แพทยศาสตร์	 พยาบาลศาสตร์	 และ
เทคโนโลยีสังคม	 เช่น	 โคเนื้อพันธุ ์							
โคราชวากิว	 	 ไก่เนื้อพันธุ์โคราช	 ข้าว
ขึน้รปู	แป้งต้านทานการย่อย		สาหร่าย
เส้นแก้ว	เซรามิกกันกระสุน	ระบบไฟ
จราจรอัจฉริยะ	 เก้าอี้ออกก�าลังกาย
เสริมยางยืดส�าหรับผู ้บริหารรถเข็น
ออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพและฟื้นฟู
ส�าหรบัผูป่้วยสงูอายทุีม่ภีาวะเคลือ่นที่
ไม่ได้	เครือ่งบดยาไฟฟ้า	อปุกรณ์ตรวจ
จับความชืน้ฯลฯ	ซึง่งานวิจยัเหลา่นีไ้ด้
มี ก า รปรั บ แปล งและถ ่ า ยทอด
เทคโนโลยีไปสู ่ชุมชน	 เพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างกว้างขวาง	 รวมไปถึง
การให้บริการด้านความรู้และร่วมท�า
กิจกรรมกับชุมชน	 เช่น	 อุทยานการ

เรียนรู ้ 	 เมืองจราจรจ�าลองฟาร ์ม
มหาวิทยาลัยอุทยานผี เสื้อ 	 SUT	
Camp	นอกจากนี	้ยงัได้จดับรกิารด้าน
สขุภาพฟร	ีโดยศนูย์ปฏบิตักิารทางการ
แพทย์และสาธารณสุข	 มทส.	 ให้
บริการตรวจการนอนหลับ	 ตรวจวัด
ความสมบูรณ์ของหลอดเลือด	 กรุ๊ป
เลือด	ตรวจวัดสายตา	ความดันลูกตา
ในงานนี้ด้วย
 การจัดงานนิทรรศการครั้ง
นีเ้ป็นส่วนหนึง่ในการร่วมเฉลมิฉลอง
การสถาปนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สุรนารีครบ 22 ป ี ในวันที่  27 
กรกฎาคม 2555 เพื่อให ้บุคคล
ภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน        
รวมถึงประชาชนทั่ ว ไปได ้ รู ้ จั ก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมาก
ขึ้นในฐานะเป็นสถาบันคู่เคียงสังคม 
และพร้อมเป็นทีพ่ึง่ของสงัคมในด้าน
ต่าง ๆ รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการ
ท�ากิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับชุมชน 
องค์กรภายนอกทัง้ภาครฐัและเอกชน
ให้มากขึ้นอีกด้วย” อธิการบดี	มทส.	
กล่าวในที่สุด
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	 ส�านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา	(สกอ.)	ร่วมกบั	สมาคมสหกจิ
ศึกษาไทยและเครือข่ายพัฒนาสหกิจ
ศกึษา	 9	 เครอืข่าย	 จดังาน	“วนัสหกจิ
ศกึษาไทย ครัง้ที ่4 ประจ�าปี 2555” เมือ่
วนัที	่ 6	 มถินุายน2555	 โดยได้รบัเกยีรติ
จาก	ศาสตราจารย์ ดร.สชุาต ิธาดาธ�ารง
เวช	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร	
เป็นประธานเปิดงาน		ม	ีDr.Paul  Stonely 
ประธานสหกิจศึกษาโลกได้ให้เกียรติเข้า
ร่วมงาน	ณ	ศนูย์แสดงสนิค้าและการประชมุ	
อิมแพ็คเมืองทองธานี	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี	 (มทส.)	 ในฐานะผู้น�า				
สหกิจศึกษามาใช้ในสถาบันอุดมศึกษา
เป็นแห่งแรกของประเทศไทย	 และเป็น
สถาบันแม่ข่ายเครือข่ายพัฒนาสหกิจ
ศกึษาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง
ได้เข้าร่วมจดันทิรรศการแสดงผลงานและ
คณาจารย์เข้าร่วมการเสวนาด้านต่างๆ	
ของสถาบนัเครอืข่าย

	 ทัง้นี	้ดร.ดลิก มลูวงศ์ ผูจ้ดัการ
อาวโุสส่วนงานทรพัยากรมนษุย์	Hitachi	
Global	 Storage	 Technologies											
(Thailand)	Ltd.	ได้รบัรางวลั	“ผูป้ฏบิตัิ
งานสหกจิศกึษาดเีด่นในสถานประกอบ
การระดับชาติ”และ	นายหัสดี พิมพ์
สุวรรณ	 นักศึกษาสหกิจศึกษาสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบสารสนเทศ
เพือ่การจดัการ)	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สุรนารี	 ได้รับรางวัล	“นักศึกษาสหกิจ
ศึกษานานาชาติดีเด่นระดับชาติ”	จาก
ก า ร ไ ปปฏิ บั ติ ง า น สหกิ จ ศึ ก ษ าที่																		
Bitmanagement	 Software	 GmbH	
ประเทศเยอรมนี 	 โดยได ้ส ่ ง โครง
งาน	“ระบบทดสอบการเป็นไปตาม
มาตราฐานเอ็กซ์ทรีดี”	เข้าประกวดใน
วันสหกิจศึกษาไทยในครั้งนี้
 ศาสตราจารย ์  ดร.วิจิตร          
ศรีสอ้าน	 นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย	
และนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี	 หนึ่งในคณะกรรมการบริหาร
สมาคมสหกิจศึกษาโลกเปิดเผยว่า	คณะ
กรรมการบรหิารสมาคมสหกจิศกึษาโลก
ซึ่งมีส�านักงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยเดร็ก
เซลล์	 นครฟิลาเดลเฟีย	 เพนซิลวาเนีย	
สหรฐัอเมรกิา	ได้มมีตเิลอืกมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี	(มทส.)	เป็นส�านักงาน
สหกิจศึกษาภูมิภาค	 (International	
Satellite	Office,	ISO)	เอเชีย-แปซิฟิก	
พร้อมกบัมหาวทิยาลยัเวสต์	(University	
West)	 ประเทศสวีเดนเป็นส�านักงาน				
สหกิจศึกษาภูมิภาคยุโรป	นับว่าเป็น
เกยีรตทิีม่หาวทิยาลยัไทยของเราทีไ่ด้รบั

วันสหกิจศึกษาไทย  ครั้งที่ 4 
ประจำาปี 2555

นักศึกษา มทส. คว้ารางวัลสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น
เผย มทส. ได้รับคัดเลือกจากสหกิจศึกษาโลก
ให้เป็น สนง. สหกิจศึกษาภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
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ความไว้วางใจจากสมาคมสหกิจศึกษา
โลก	ซึ่ ง	 มทส.	 เป ็นสถาบันแรกใน
ประเทศไทยทีน่�าสหกจิศกึษามาเป็นส่วน
หนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี	 จึงเป็น
โอกาสดทีีจ่ะได้สานต่อนโยบายความเป็น
นานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนในปี	พ.ศ.	2558		 ใน
เบื้องต้นทางสมาคมสหกิจศึกษาไทยได้
ร่วมกับ	 มทส.	 จัดตั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษาส�านักงานสหกิจศึกษาภูมิภาค
เอเชยี-แปซฟิิกขึน้คณะหนึง่	ซึง่น�าผูแ้ทน
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนทีม่สีหกจิศกึษา
อยูใ่นหลกัสตูร		ผูแ้ทนสถานประกอบการ	

แนะน�า	ให้การสนับสนุน	ส่งเสริมสหกิจ
ศึกษามหาวิทยาลัยของกลุ ่มประเทศ
อาเซียน
       ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สบืค้า 
อธิการบดี	 มทส.	ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า	
“มทส.	 ได้เข้าเป็นสมาชิกสมาคมสหกิจ
ศึกษาโลกมาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2536	 และได้
เริ่มส่งนักศึกษาปี	 3	 รุ่นแรกเมื่อปีการ
ศึกษา	 2538	 ไปสหกิจศึกษาเพียง	 230	
คน	 ถึงปัจจุบันในแต่ละปีการศึกษา	 มี
นักศึกษาประมาณ	2,000	คน	ได้รับคัด
เลอืกไปสหกจิศกึษาทีส่ถานประกอบการ
ทัว่ประเทศ	มทส.เคยเป็นเจ้าภาพจดัการ
ประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคม						
สหกิจศึกษาโลกเมื่อปี	พ.ศ.	2544	ถึงวัน
นี	้มทส.	เป็นทีรู่จ้กัของสถาบนัอดุมศกึษา
ทัว่โลกทีน่�าสหกจิศกึษาเป็นส่วนหนึง่ของ
หลกัสตูร	การได้รบัเลอืกให้เป็นส�านกังาน
สหกิจศึกษาภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	 จะ
ท�าให้มหาวิทยาลัยพัฒนาความร่วมมือ

กับสถาบันอุดมศึกษาในกลุ ่มประเทศ
อาเซียนได้มากขึ้น	มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่
จะใช ้สหกิจศึกษาเป ็นกลไกหนึ่ งที่													
เป็นรปูธรรมในการรองรบัการเคลือ่นย้าย	
(student	mobility)	นักศึกษาระหว่าง
ประเทศอาเซียนและจะขยายความร่วม
มือไปสู ่สถาบันอุมศึกษาในเอเชียและ
แปซิฟิกในอนาคต	 กับทั้งการพัฒนา
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่เป็น
สมาชิกสมาคมสหกิจศึกษาโลกโดยการ
ประสานงานผ่านส�านักงานสหกิจศึกษา
ในสหรัฐอเมริกา	 และส�านักงานสหกิจ
ศึกษาภูมิภาคยุโรปในสวีเดน	 ก็จะท�าได้
สะดวกขึ้น	 ดังนั้น	 จากประสบการณ์ที่
มหาวิทยาลัยเคยส่งนักศึกษาไปสหกิจ
ศึกษาในต่างประเทศมากกว่า	 100	 คน	
และรับนักศึกษาต่างชาติมาสหกิจศึกษา
ในประเทศไทยมากกว่า	 50	 คน	 จึง											
เชื่อมั่นว่าส�านักงานที่	มทส.จะท�าได้ตาม
เป้าประสงค์”	

ผู้แทนมหาวิทยาลัยของสิงคโปร์	 ผู้แทน
มหาวิทยาลัยของมาเลเซีย	 และผู้แทน
มหาวิทยาลัยของเวียดนาม	 เข้ามาเป็น
กรรมการด้วย	 โดยจะท�าหน้าที่ให้ค�า
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	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนินทรง
เปิดการประชุมวิชาการร่วมด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่างราช
อาณาจกัรไทยและสาธารณรฐัประชาชนจนี	ครัง้ที	่2	เมือ่วนัที	่30	กรกฎาคม	2555	ณ	ห้อง
วิทยพัฒน์	อาคารเรียนรวม	1	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	จังหวัดนครราชสีมา	
 ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(มทส.) ประธานคณะกรรมการด�าเนนิงานจดัการประชมุฯเปิดเผยว่า“การประชมุวชิาการ
ร่วมด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์	 ระหว่างราชอาณาจักรไทยและ
สาธารณรัฐประชาชนจีน	ครั้งที่	2	(The	2nd	Sino-Thai	Symposium	on	High	Energy	
Physics,	Astrophysics	and	Beyond:	STSP	2012)	ได้รบัพระมหากรณุาธคิณุจากสมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารี	เสดจ็พระราชด�าเนนิทรงเปิดการประชมุและ
ทรงฟังการบรรยาย	หัวข้อ	“The Future of Nuclear Power Plants in Asia”	หรือ	
“อนาคตโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในเอเชีย” โดยมี	 ศาสตราจารย์ซูเจียหลี่                                   
นักวิทยาศาสตร์ชาวจีน	ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งรองประธานสถาบันวิจัยปฏิบัติการพลังงาน
นิวเคลียร์	(Research	Institute	of	Nuclear	Power	Operation)	สาธารณรัฐประชาชน
จนี	รบัผดิชอบการสนบัสนนุด้านเทคนคิและการส�ารวจพืน้ทีส่�าหรบัสร้างโรงไฟฟ้าพลงังาน
นวิเคลยีร์ของจนีเป็นผูบ้รรยาย	นบัเป็นสริมิงคลแก่มหาวทิยาลยัและคณะกรรมการจดัการ
ประชุมอย่างสูงยิ่ง	
	 การประชุมวิชาการร่วมครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและส�านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงสนพระ
ราชหฤทัยการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับฟิสิกส์พลังงานสูง	 และทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจอัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ใหญ่หลวงแก่นักวิชาการ	นักวิจัย	และพสกนิกรทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อ
สาขาวิชาฟิสิกส์และวงการวิทยาศาสตร์นานาชาติ	รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักฟิสิกส์ชาวไทยกับชาวจีนด้านฟิสิกส์
พลงังานสงูและฟิสกิส์ดาราศาสตร์		โดยผลดัเปลีย่นการเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งครั้งนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการร่วม
ด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ไทย-จีน ครั้งที่ 2

ภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่	30	กรกฎาคม	ถึง	
5	สงิหาคม	2555	ณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สุรนารี	มีนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศเข้า
ร่วมประชุมกว่า	170	คน		ในการนี้	มีผู้เข้า
ร่วมการประชุม	นักเรียน	นักศึกษาเข้าร่วม
พิธี เป ิดและร ่วมฟังการบรรยายพิเศษ
ประมาณ	1,000	คน
	 จากนั้น	 เสด็จฯ	 ทอดพระเนตร
นิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านฟิสิกส์
พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์	 ณ											
สุรสัมมนาคาร	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี									
สุรนารี	ในการนี้	มหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าฯ	
ถวายต�าราเฉลิมพระเกียรติ	 84	 พรรษา	
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ในรูปแบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	(e-Book)	โดยต�ารา
เฉลมิพระเกยีรต	ิ84	พรรษาพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวเป็นการรวบรวมและคัดสรร
องค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง	 ๆ	 ของ

คณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	
ทัง้หมด	7	เรือ่ง	จดัพมิพ์เรือ่งละ	99	เล่มเพือ่
ร่วมเฉลมิพระเกยีรตเินือ่งในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	7	รอบ	
5	 ธันวาคม	 2554	 โดยเผยแพร่ไปยัง
หอสมุดแห่งชาติ	 หอสมุดของสถาบัน
อุดมศึกษาและหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อเป็นสมบัติของแผ่นดิน
ต่อไป
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 อาจารย์ ดร.วรวฒัน์ มวีาสนา	อาจารย์
ประจ�าสาขาวิชาฟิสิกส์	 ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 เจ้าของรางวัล											
“นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจ�าปี 2555”	จาก
มูลนิธิส ่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
พระบรมราชูปถัมภ์	 กล่าวถึง	 การน�าแสงซินโคร
ตรอนมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางอิเล็กทรอนิกส์
ว่า	แสงซินโครตรอนสามารถน�ามาประยุกต์ใช้งาน
ได้หลากหลาย	 เนื่องจากเป็นแสงที่มีความเข้มสูง
ได้เป็นหมืน่เท่าถ้าเทยีบกบัดวงอาทติย์	มปีระโยชน์
อย่างมากต่องานวิจัยทั้งเรื่องการดูโครงสร้างทาง
อะตอมและคุณลักษณะ	 ช่วยแยกแยะความแตก
ต่างและประสิทธิภาพชิ้นงาน
	 “ในงานวิจั ยนี้ แสงซินโครตรอน
สามารถใช้สร้างชั้นอิเล็กตรอนสองมิติในผลึก
สนิมโลหะได้	 ซึ่งให้คุณสมบัติที่หลากหลายกว่า
สารกึ่งตัวน�าที่ใช้ในปัจจุบันอย่างซิลิกอน	 โดยชั้น
อิเล็กตรอนสองมิตินี้มีสมบัติอย่างการเป็นตัวน�า
ไฟฟ้ายิ่งยวดซึ่งหมายความว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหล
ผ่านจะไม่มีการสูญเสียก�าลังเลย	 และยังมีสมบัติ
ที่ค่าความต้านทานเปลี่ยนไปเมื่อมีสนามแม่เหล็ก	
เป็นต้น	 จึงเป็นความหวังใหม่ของนักวิทยาศาสตร์
ที่จะน�าสมบัติพิเศษต่างๆ	 นี้มาพัฒนาเป็นอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในยุคใหม่”	
	 แสงซินโครตรอน	 เป็นแสงที่ถูกปลด
ปล่อยออกมาจากอิเล็กตรอนที่ เลี้ยวโค้งด้วย
ความเร็วใกล้เคียงความเร็วแสง	300	ล้านเมตรต่อ
วนิาท	ีหรอืประมาณ1,000	ล้านกโิลเมตรต่อชัว่โมง	
โดยมีค่าพลังงานต่อเนื่อง	 ครอบคลุมพลังงานวง
กว้างตั้งแต่ช่วงของรังสีอินฟราเรดจนถึงรังสีเอ็กซ์	
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย	 โดย
เฉพาะด้านฟิสกิส์ของสารควบแน่นและวสัดศุาสตร์	

เทคโนโลยใีนสาขาฟิสกิส์	เคม	ีชวีวทิยา	เภสชัวทิยา	
และโบราณคดี	ด้วยเช่นกัน		
	 แสงซินโครตรอนสามารถน� ามา
ประยุกต์ใช้กับงานวิจัยได้หลากหลาย	 ซึ่งขึ้นอยู่
กับนโยบายประเทศว่าจะน�าไปใช้ในด้านไหน	 ใน
ส่วนงานวิจัยด้านเกษตรก็สามารถท�าได้	 เช่น	 น�า
ไปวิเคราะห์ความอร่อยของปุ๋ยที่พืชกินเป็นอาหาร	
หากพืชได้กินอาหารที่อร่อยจะท�าให้เจริญเติบโต
งอกงามยิ่งขึ้นเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร	 ซึ่งหาก
น�าแสงซินโครตรอนมาใช้ในการตรวจสอบปุ ๋ย
จะสามารถลดเวลาและลดขั้นตอนได้มาก	 จากที่
เคยใช้เวลานานนับเดือนในการหาโครงสร้างของ
สารประกอบต่างๆ	 ที่มีอยู ่ปุ ๋ยอาจใช้เวลาเหลือ
เพียงแค่	10	นาที	ก็สามารถตรวจสอบได้ว่าปุ๋ยที่ใช้
เหมาะสมกับพืชมากน้อยแค่ไหน	นั่นคือประโยชน์
ของแสงซินโครตรอนที่เราสามารถน�ามาประยุกต์
ใช้ได้ในกลุ่มงานต่างๆ	 เหมือนเป็นเครื่องเร่งที่ดีใน
การท�าวิจัยที่มีประสิทธิภาพขั้นสูงมากขึ้น	
	 อย่างไรกต็ามองค์ความรูใ้นการพฒันา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ๆ	 ให้มีคุณสมบัติ
ที่ดีและหลากหลายกว่าเดิมจะเกิดขึ้นไม่ได้	 หาก
ปราศจากความร่วมมือระหว่างนักวิจัยด้วยกันโดย
เฉพาะในระดับประเทศที่จะต้องร่วมมือกันในทาง
วิชาการเพื่อเป็นกลไกในการทบทวน	 ติดตามผล
การด�าเนนิงาน	และจดัท�าแผนงานความร่วมมอืใน
อนาคต	จะท�าให้กรอบการพฒันาศกัยภาพด้านแสง
ซินโครตรอนในประเทศไทยได้ผลในวงกว้างมาก
ยิ่งขึ้น”

 “อาจารย์ ดร.วรวฒัน์ มวีาสนา มผีล
งานชั้นแนวหน้าของประเทศ และได้ตีพิมพ์ใน
วารสารชั้นน�าระดับนานาชาติ ที่มีค่า Journal 
Impact Factor รวมกว่า 35 เรือ่ง ได้รบัการอ้าง
ถึงรวมแล้วกว่า 800 ครั้ง และมีค่า h-index = 
15 มีผลงานที่โดดเด่นที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า
ดัชนีผลกระทบที่สูงมาก เช่น Scinece, Nature 
Materials, Nature Physics, Physical
Review Letters เป็นต้น ส่งผลให้ อ.ดร.วรวฒัน์ 
เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางใน
หมูน่กัวจิยันานาชาต ิและเป็นทีน่่ายนิดว่ีา นบัถงึ
ปัจจุบัน คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ถึง 4 คน ได้รับรางวัลดังกล่าว คอื ศ.ดร.
ชกูจิ ลมิปิจ�านงค์  รศ.ดร.พวงรตัน์ ไพเราะ รศ.ดร.
สันติ แม้นศิริ และล่าสุด อาจารย์ ดร.วรวัฒน์         
มีวาสนา ซึ่งทั้งหมดเป็นอาจารย์ประจ�าสาขา
วชิาฟิสกิส์ ส�านกัวชิาวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี”

ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส	์ เช่น	
สภาพน�าไฟฟ้ายวดยิ่งของสารประกอบออกไซด์	
ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นกับวัสดุ
บางชนิด	 ณ	 จุดที่มีอุณหภูมิที่ต�่ามาก	 หมายถึง
เมื่อมีอุณหภูมิลดลงถึงค่าๆ	 หนึ่งหรือต�่ากว่าความ
ต้านทานของวัสดุนั้นจะลดลงเกือบเป็นศูนย์	 และ	
สถานะทางควอนตัมที่เกี่ยวข้องกับสมบัติทางแม่
เหล็กไฟฟ้า	 ซึ่งก่อให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ๆ	 ที่มีคุณสมบัติที่
ดีขึ้นและหลากหลายกว่าเดิม
	 อาจารย์	ดร.วรวัฒน์	กล่าวต่อว่า	งาน
วิจัยที่ท�าอยู่ในขณะนี้จะเน้นเกี่ยวกับการประยุกต์
ใช้เทคนิคแสงซินโครตรอนเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิง
ทดลองขั้นแนวหน้า	 โดยงานวิจัยในปัจจุบันและที่
ผ่านมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟิสิกส์ของสารควบแน่น
และวัสดุศาสตร์	 ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้างทาง
อิเล็กทรอนิกส์	 ได้แก่	 สมบัติของชั้นอิเล็กตรอน
ระดับนาโน
	 บนผิวออกไซด์ของโลหะทรานซิชัน	
สมบตัเิฉพาะของวสัดทุีม่คีาร์บอนเป็นองค์ประกอบ
พื้นฐาน	 โดยเฉพาะ	 กราฟีนและสารประกอบ							
Diamondoid	 สภาพน�าไฟฟ้ายวดยิ่งอุณหภูมิ
วิกฤตสูงในสารประกอบคอปเปอร์ออกไซด์	 ทั้งนี้	
ประโยชน์จากงานวิจัaยคือความรู้ที่จะช่วยพัฒนา
อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์แบบใหม่ๆ	ทีม่คีวามสามารถ
ที่ดีและหลากหลายกว่าการใช้สารกึ่งตัวน�าแบบ
ดั้งเดิม	 รวมถึงการพัฒนาอุปกรณ์สร้างพลังงาน
ทดแทนทีม่ปีระสทิธภิาพสงู	ซึง่นอกจากแสงซนิโคร
ตรอนจะถกูน�ามาใช้ประโยชน์ทางด้านอเิลก็ทรอนกิส์
แล้ว	 แสงซินโครตรอนยังถูกน�ามาประยุกต์ใช้กับ
งานวิจัยด้านอื่นๆ	เช่น	การเกษตร	การแพทย์	งาน
ด้านสิ่งแวดล้อม	 งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ

 อ. ดร.วรวฒัน ์มวีาสนา  อาจารยป์ระจำาสาขาวชิาฟสิกิส ์มทส ไดร้บัรางวลั “นกัวทิยาศาสตร์
รุ่นใหม่ ปี 2555” จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์รับเงินรางวัลมูลค่า 
100,000 บาท พร้อมเข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ในงาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำาปี 2555 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการไบเทคบางนา โดยได้ 
ศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาอปุกรณอ์เิลค็ทรอนกิสแ์ละศกึษาเกีย่วกบัสารกึง่ตวันำาโดยใชแ้สงซนิโครตรอน
เพิ่มลูกเล่นในโลกดิจิทัล

อาจารย์ประจำาสาขาวิชาฟิสิกส์ มทส. 
ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2555
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