(สําเนา)
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วาดว ยการศึกษาขั้นปริญ ญาตรี (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2556
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
เกี่ยวกับคําจํากัดความของ “คณบดี” และการลาพักการศึกษา ใหครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะนั้น
อาศัยอํานาจตามขอ 16 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติ
สภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ รนารี ในการประชุ ม ครั้งที่ 4/2556 เมื่ อ วั น ที่ 27 กรกฎาคม 2556
จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ข อบั งคั บนี้ เรียกวา “ข อบั งคั บมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี สุ รนารี ว าด วยการศึ กษาขั้ นปริ ญญาตรี
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556 เปนตนไป
ขอ 3 ใหย กเลิก ความในขอ 4 แหง ขอ บัง คับ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีส ุรนารี วา ดว ยการศึก ษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 4 ในขอบังคับนี้
"มหาวิทยาลัย"
หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"สภามหาวิทยาลัย" หมายความวา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"สภาวิชาการ"
หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"อธิการบดี"
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"สํานักวิชา"
หมายความวา สํานักวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"คณบดี"
หมายความวา คณบดีสํานักวิชาที่นักศึกษาสังกัด
"คณะกรรมการประจําสํานักวิชา"
หมายความวา คณะกรรมการประจําสํานักวิชาในสํานักวิชา
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
"หัวหนาสาขาวิชา" หมายความวา หัวหนาสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
ในกรณีที่นักศึกษายังไมสังกัดสาขาวิชา
ใหหมายถึงหัวหนาสาขาวิชาที่อาจารย
ที่ปรึกษาสังกัด
"อาจารยที่ปรึกษา" หมายความวา อาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษา
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"รายวิชาเอก"

ขอ 4

หมายความวา

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่กําหนดไว
ในหลักสูตร”
ใหย กเลิก ความในขอ 23 แหงขอ บังคับ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี วา ดว ยการศึก ษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 23 การลาพักการศึกษา
23.1 นักศึกษาอาจยื่นคํารองตอหัวหนาสาขาวิชาโดยผานอาจารยที่ปรึกษา
ไมชากวาสัปดาหที่ 10 ของภาคการศึกษา สําหรับกรณีตอไปนี้
23.1.1 ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ
23.1.2 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่น
ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็ น สมควรสนับสนุน
23.1.3 มีความจําเปนสวนตัว โดยนักศึกษาผูนั้นไดศึกษา
ในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา
23.2 นัก ศึก ษาที่ย ังไมสังกัด สาขาวิช า แตจํ า เปน ตอ งลาพัก การศึก ษาใหยื ่น
คํา รอ งตอ อาจารยที่ป รึก ษาโดยเร็ว ที่สุด และใหคณะกรรมการประจํ า
สํานักวิชาที่นักศึกษาสังกัดเปนผูพิจารณาอนุมัติ
23.3 การลาพัก การศึก ษาตามขอ 23.1 และ 23.2 ให อ นุ มั ติ ค รั้ง ละไม เกิ น
2 ภาคการศึกษา ถานักศึกษายังมีความจําเปนตองขอลาพักการศึกษาตอไปอีก
ใหยื่น คํา รอ งใหม ยกเวน การลาตามขอ 23.1.1 ใหเปน ไปตามระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนด
23.4 ใหถือ วา ระยะเวลาที่นักศึก ษาไดรับ อนุมัติใหลาพักการศึกษาเปนสวนหนึ่ง
ของระยะเวลาการศึ ก ษาของผู นั้ น ยกเว น การลาพั ก การศึ ก ษาตามข อ
23.1.1 และ 23.1.2
23.5 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองชําระคาธรรมเนียมการรักษา
สถานภาพนั กศึ กษาทุ กภาคการศึ กษาที่ ลาพั ก และคาธรรมเนี ยมการศึ กษา
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยภายใน 15 วัน นับ จากวัน ที่ไดรับ อนุมัติใ ห
ลาพัก การศึก ษา ยกเวน กรณีที่ไ ดชํา ระคา หนวยกิ ตแลว มิฉะนั้นจะพ น
สถานภาพนักศึกษา
23.6 นัก ศึก ษาที่ป ระสงค จ ะกลับ เข า ศึ ก ษาก อ นระยะเวลาที่ไดรับ อนุ มั ติให ยื่ น
คํา รอ งขอกลับ เขา ศึก ษาเพื ่อ ขออนุมัติตอ หัว หนา สาขาวิช ากอ นกํ า หนด
วันลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาไมนอยกวา 1 สัปดาห
2

23.7

เมื่ อ นั ก ศึ ก ษากลั บ เข า ศึ ก ษาแล ว ให มี ส ถานภาพนั ก ศึ ก ษาเดี ย วกั น กั บ
สถานภาพกอนไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา”

ประกาศ ณ วันที่

27

กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ลงนาม

วิจิตร ศรีสอาน
(ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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