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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
Suranaree University of Technology 

 
สถานท่ีตั้ง 
 เลขท่ี 111  ถนนมหาวิทยาลัย  ตําบลสุรนารี  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  30000  
โทรศัพท์ 044-223000  โทรสาร 044-224070 
 
ฐานะและรูปแบบ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการแห่งแรก
ของประเทศไทย มีรูปแบบเป็น "มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ" มีระบบการบริหารงานท่ีแตกต่างจาก
ระบบราชการ  โดยมหาวิทยาลัยสามารถกําหนดระบบบริหารบุคลากร การเงิน การบริหารวิชาการ 
และการจัดการท่ัวไป ได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะ และภารกิจของมหาวิทยาลัย ท้ังน้ีเพ่ือให้
มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยเน้นการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
 
การจัดการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน เป็นระบบไตรภาค (Trimester) ปีการศึกษาหน่ึง ๆ 
แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา โดยมีเวลาเรียนภาคการศึกษาละ 13 สัปดาห์ ซ่ึงนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ตลอดหลักสูตร ดังน้ี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ประมาณ 183 หน่วยกิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประมาณ 177 หน่วยกิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ประมาณ 177 หน่วยกิต กลุ่ม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประมาณ 183 หน่วยกิต กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประมาณ  
180-195 หน่วยกิต กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประมาณ 191 หน่วยกิต สาขาวิชา
แพทยศาสตร์ ประมาณ 289 หน่วยกิต  และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประมาณ 181 หน่วยกิต     
ใช้เวลาในการเรียนตามหลักสูตร 4 ปี ยกเว้นสาขาวิชาแพทยศาสตร์ใช้เวลาเรียน 6 ปี ท้ังน้ี
มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการปฏิบัติงานแบบเต็มเวลาในสถานประกอบการ หรือท่ีเรียกว่า "สหกิจศึกษา" 
โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรด้วย เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน และ
มีโอกาสพัฒนาศักยภาพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มีหน่วยงานรับผิดชอบจัดการเรยีนการสอนและวิจัย  ซ่ึงเรียกว่า  
“สํานักวิชา”  ดังน้ี 
 

1.  สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
  สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตร และจัดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับ   
  ปริญญาตรี 4 ปี ในสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 
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2. สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในวิชาศึกษาท่ัวไป ซ่ึงเป็น
 วิชาพ้ืนฐานของหลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตร และจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
 ระดับปริญญาตรี 4 ปี ใน 2 สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
 เทคโนโลยีการจัดการ 
3. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จัดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 ใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และ
 เทคโนโลยี อาหาร  
4. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จัดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี ใน 
 20 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรม
 ขนส่งและโลจิสติกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล 
 วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมธรณี  วิศวกรรมพอลิเมอร์ 
 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรม
 ส่ิงแวดล้อม วิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมอุตสาหการ 
 เทคโนโลยีธรณี และวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
5. สํานักวิชาแพทยศาสตร์ จัดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี ใน 2 
 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และอนามัยส่ิงแวดล้อม  และ
 ระดับปริญญาตรี 6 ปี ใน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาแพทยศาสตร์  
6. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี ใน
 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

 
การรับเข้าศึกษา 

1. ประเภทโควตา ประกอบด้วย โควตาโรงเรียน โควตาจังหวัด โควตานักกีฬา โควตาดนตรี
และนาฏศิลป์ โควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โควตา สอวน. 
โควตาเด็กดีมีคุณธรรม ทุน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  

2. การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)  
 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  
1. ค่าประกันของเสียหายท่ัวไป 3,500 บาท (เรียกเก็บครั้งเดียวและคืนให้เม่ือออกจาก

มหาวิทยาลัย) 
2. ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย 5,000 บาท/ปี 
3. ค่าบํารุงกิจกรรมนักศึกษา 200 บาท/ปี 
4. ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 500 บาท 

  
 หมายเหต ุ

1. ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย หมายถึง ค่าลงทะเบียนแรกเข้า ค่าบํารุงการศึกษา ค่าประกันสุขภาพ ค่าบํารุง
ห้องสมุด ค่าบํารุงกีฬา ฯลฯ  

2. ค่าหน่วยกิต จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าห้องปฏิบัติการ และอื่น ๆ โดยมหาวิทยาลัยไม่มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มเติมอีก 
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บริการและสวัสดิการสําหรับนักศึกษา  
 
1.  บริการห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทันสมัย  
 มหาวิทยาลัยมีห้องเรียนและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีความหลากหลาย
ทันสมัย บริหารจัดการภายใต้หลักการ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ทําให้สามารถใช้ทรัพยากร ท่ีมี
อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
  
2.  บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  
 มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวันของนักศึกษา โดย
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดบริการการใช้คอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา กระจายตามสถานท่ีเรียนและหอพัก
นักศึกษาอย่างท่ัวถึง รวมถึงการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและอินเตอร์เน็ตไร้สายแก่นักศึกษา
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  
 
3.  ห้องปฏิบัติการและส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 

� ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
� สตูดิโอขนาดมาตรฐานสําหรับออกอากาศ 
� ห้องตัดต่อแบบ Linear Editing  และห้องตัดต่อแบบ Non-linear Editing 
� ห้องบันทึกเสียงขั้นพ้ืนฐาน 
� ห้องบันทึกเสียงขั้นสูง 
� ห้องผลิตส่ือกราฟิก 
� ห้องปฐมทัศน์ (Preview) 
� กล้องและอุปกรณ์การถ่ายทําวีดิทัศน์ขั้นสูง 
� ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
� ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา 

 
4.  บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  
 มหาวิทยาลัยมีศูนย์บรรสารและส่ือการศึกษา เป็นคลังความรู้และปัญญาอันทันสมัย 
ให้บริการส่ือการศึกษาโสตทัศนูปกรณ์ และทรัพยากรสารสนเทศท่ีไร้พรมแดน โดยเปิดให้นักศึกษา 
เข้าค้นคว้าหาความรู้ได้ทุกวัน  
 
5.  บริการหอพัก  
 มหาวิทยาลัยมีหอพักนักศึกษาเพียงพอสําหรับนักศึกษาทุกคน โดยเน้นมาตรฐานด้านความ
สะอาด สะดวกสบาย ภายใต้บรรยากาศท่ีร่มรื่น โดยมีแนวคิดในการจัดการหอพักให้เป็น   “Living & 
Learning Center” ภายในห้องพักมีโทรศัพท์และอุปกรณ์เครื่องใช้ครบครัน มีบุคลากรประจําหอพัก
คอยดูแล ให้คําปรึกษาแนะนํา และมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง  
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6.  บริการด้านอนามัย  
 มหาวิทยาลัยมีศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้บริการรักษาพยาบาลโดยแพทย์
ผู้ชํานาญการ ตลอด 24 ช่ังโมง มีบริการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  การอบรมให้ความรู้ด้าน
สุขภาพอนามัยแก่นักศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ และได้จัดทําประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาทุกคนโดยไม่
คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 
 
7.  บริการให้คําปรึกษา  
 มหาวิทยาลัยมีบริการให้คําปรึกษาในด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา เช่น ด้านจิตวิทยาโดย
นักจิตวิทยา และด้านแนะแนวการเรียน นักศึกษาต้องพบอาจารย์ท่ีปรึกษาภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง 
สามารถขอรับคําปรึกษาได้ท้ังโดยตรงและทางโทรศัพท์ หรือทาง E-mail  
 
8. งานทุนการศึกษา   
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาคท่ีให้โอกาสทางการศึกษาแก่
นักศึกษาท่ีสามารถเรียนได้แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มาต้ังแต่เริ่มก่อต้ังมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน เพ่ือเป็น
การสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่องการส่งเสริมและให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาทุกคน ท่ีมีความสามารถ 
ศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ ให้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากการให้ทุนการศึกษาจนสําเร็จการศึกษา     
ในแต่ละปีการศึกษา งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านการดําเนินงาน 
ภายใต้คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง ได้ดูแล นําเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในแต่ละปีการศึกษาเป็นจํานวนมากกว่าห้าพันทุน  
 
 ประเภททุนการศึกษา ในความดูแลของงานทุนการศึกษา มี 8 กลุ่มดังนี้ 

1) ทุนกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  เป็นทุนกู้ยืมเงินจากรัฐบาล 
โดยมีหน่วยงาน กยศ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดสรรเงินกู้ยืมให้กับนักเรียน นักศึกษาท่ีกําลังศึกษา
ต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาตรี เริ่มให้กู้ยืมต้ังแต่ปีการศึกษา 2539 จนถึง
ปัจจุบันมีผู้กู้ยืมเงินไปแล้วกว่า 3.3 ล้านคน  เป็นเงินรวมกว่า 3.4 แสนล้านบาท ปีการศึกษา 2553    
มีนักศึกษา มทส. ได้รับการจัดสรรให้กู้ยืมท้ังผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่  รวมท้ังส้ิน 3,899 คน เป็น
จํานวนเงินกว่า 212 ล้านบาท 

   ระบบ e-studentloan ของ กยศ. จะเริ่มให้นักศึกษาบันทึกคําขอกู้ ต้ังแต่เดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปี  โดยผู้ประสงค์ขอกู้ท่ีมีคุณสมบัติตามประกาศของ กยศ. รวม 10 ข้อ คุณสมบัติท่ี
สําคัญคือเป็นผู้ท่ีมีรายได้ของครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี ไม่เป็นผู้มีรายได้ประจําระหว่าง
ศึกษา ผู้ประสงค์ขอกู้ต้องทําการลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในระบบ e-studentloan ของกองทุน 
ส่งข้อมูลให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติ ในรายท่ีเป็นผู้กู้รายใหม่คณะกรรมการพิจารณาการให้
ทุนของมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติ คัดเลือกผู้มีสิทธ์ิกู้ โดยนักศึกษาผู้กู้สามารถกู้ค่าเล่าเรียน 
ค่าเกี่ยวเน่ืองกับการศึกษาท่ีต้องชําระกับมหาวิทยาลัยได้ท้ังหมด รวมท้ังได้ค่าครองชีพรายเดือน ๆ ละ 
2,200 บาท 
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 2) ทุนกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)  เป็นทุนกู้ยืมจาก
รัฐบาล โดยมีหน่วยงาน กยศ. เป็นผู้รับผิดชอบจัดสรรเงินกู้ยืมให้กับนักศึกษา เช่นเดียวกับเงินกู้ กยศ. 
โดยแตกต่างกันท่ีคุณสมบัติผู้กู้จะไม่จํากัดเพดานเงินรายได้ของผู้ปกครอง  และต้องเป็นผู้ศึกษาใน
สาขาวิชาท่ีขาดแคลน ตามประกาศของกองทุนฯ ซ่ึงจะให้กู้เฉพาะค่าเล่าเรียนเท่าน้ัน ในปีการศึกษา 
2553  มีจํานวนนักศึกษาผู้กู้ กรอ. รวม 61 คน  มียอดเงินกู้รวม 2.5 ล้านบาท  นักศึกษาท่ีเป็นผู้กู้ 
รายเก่า กรอ. อยู่แล้วจะต้องทําสัญญาปีละครั้ง 
 3) ทุนเงินยืมเพ่ือการศึกษาของมหาวิทยาลัย  เป็นกองทุนเงินยืมเพ่ือการศึกษา สําหรับ
นักศึกษา มทส. โดยมีคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้กําหนดเกณฑ์การพิจารณา 
การอนุมัติให้ยืม จํานวนเงินท่ีอนุมัติให้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายตามจ่ายจริงของนักศึกษา ประกอบด้วย      
ค่าบํารุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต และค่าหอพักในมหาวิทยาลัย ท้ังน้ีกู้ได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อภาค
การศึกษา โดยนักศึกษาต้องทําสัญญาการขอกู้ยืมเป็นรายภาคการศึกษา กําหนดการชําระคืนให้คืน
ภายหลังสําเร็จการศึกษาในเดือนท่ี 4 ขั้นตํ่า 2,000 บาท/เดือน ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยไม่ได้คิดอัตรา
ดอกเบ้ียการกู้ยืมแต่อย่างใด  

การยื่นคําร้องนักศึกษาท่ีประสงค์ขอกู้ยืมเงินในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการ ศึกษา เพ่ือเสนอ
ให้คณะกรรมการทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ปีการศึกษา 2553 มีนักศึกษายืมเงิน
ของมหาวิทยาลัย รวม 212 คน เป็นเงิน 2.5 ล้านบาท 
 4) ทุนส่งเสริมผู้มีศักยภาพโดยยกเว้นค่าเล่าเรียน   เป็นทุนการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยได้
ยกเว้นการเก็บค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงการศึกษา ค่าบํารุงกิจกรรม รวมถึงค่าครองชีพรายเดือน (บางทุน)  
ทุนยกเว้นค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้แก่  1) ทุนโควต้าวิทยาศาสตร์ฯ 2) ทุนศัยกภาพ 3) ทุนเรียนดี 4) ทุน ODOD  
5) ทุน สอวน  6) ทุนเฉลิมราชกุมารี  7) ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพฯ  8) ทุน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) และ 9) ทุนนักกีฬาได้รับเหรียญทอง  
 งานทุนการศึกษา จะบันทึกสถานะยกเว้นค่าใช้จ่ายด้านการเรียนให้กับนักศึกษาตาม
ระเบียบของทุนยกเว้นแต่ละประเภท ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ท่ีมีคุณสมบัติรับทุนต่อเน่ืองในแต่ละภาค
การศึกษา/ปีการศึกษา ปีการศึกษาท่ี 2553 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนยกเว้นค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษา 
รวม 300 คน เป็นเงินท้ังส้ิน 10.7 ล้านบาท 
 5) ทุนเงินยืมฉุกเฉิน สําหรับนักศึกษา  เป็นเงินยืมท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรให้นักศึกษายืม
เพ่ือรองรับความจําเป็นเร่งด่วนในการใช้จ่ายเงินด้านการศึกษาของนักศึกษา ตามระเบียบว่าด้วยเรื่อง
เงินยืมฉุกเฉิน สําหรับนักศึกษา ซ่ึงจะให้ความช่วยเหลือนักศึกษายืมและชําระคืนภายในภาคการศึกษา
เดียวกัน นักศึกษาระดับปริญญาตรีขอยืมได้ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท ระดับปริญญาโท-เอก ยืมได้  
ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท    
 นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอกู้ต้องเขียนคําร้องขอยืมเงินเพ่ือเสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาเป็นผู้อนุมัติภายใน 3 วันทําการ ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองนักศึกษาทราบ
เรื่องการยืมเงินของนักศึกษาด้วย ปีการศึกษา 2553 มีนักศึกษาขอยืมเงินฉุกเฉินรวม 482 คน เป็นเงิน 
2.24 ล้านบาท 
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 6) กองทุนช่วยค่าครองชีพ สําหรับนักศึกษา  เป็นกองทุนท่ีดําเนินการตามระเบียบว่าด้วย 
กองทุนช่วยค่าครองชีพ สําหรับนักศึกษา มทส. เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีความขาดแคลนทุนทรัพย์ใน
การครองชีพ  นักศึกษาท่ีประสงค์ขอความช่วยเหลือจะเขียนคําร้องผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา และยื่นท่ี
งานทุนฯ หัวหน้างานสัมภาษณ์เหตุผลความจําเป็น ความขาดแคลน ให้ความเห็นประกอบการ
พิจารณาทุน เสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้อนุมัติ ในจํานวนเงินไม่เกินภาคการศึกษา
ละ 3,000 บาท/คน ปีการศึกษา 2553 มีนักศึกษาได้รับอนุมัติค่าครองชีพรวม 117 คน เป็นเงิน   
3.46 แสนบาท 
 7) กองทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย  เป็นเงินดอกผลของกองทุนการศึกษาท่ีมีผู้บริจาค
จัดต้ังเป็นกองทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นผู้
พิจารณาจัดสรร เพ่ือเป็นทุนให้เปล่าสําหรับนักศึกษา นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกองทุนกําหนด
สามารถสมัครรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการทุนการศึกษา มทส. ตามประกาศของมหาวิทยาลัย   
ปีการศึกษา 2553 ได้จัดสรรทุนให้นักศึกษา จํานวน 248 ทุน เป็นเงินท้ังส้ิน 1.5 ล้านบาท  กองทุน
ดังกล่าว อาทิเช่น 1) กองทุนการศึกษาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  2) กองทุนการศึกษามูลนิธิเลนําคิน   
3) กองทุนการศึกษานางหล่ัง  อินทราพิเชฐ  4) กองทุนการศึกษาเงินของแม่  5) กองทุนการศึกษา
กองทุนมูลนิธิทุนท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ เป็นต้น 
 8) ทุนการศึกษาของหน่วยงานภายนอก  เป็นทุนการศึกษาท่ีบริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ 
มากกว่า 30 แห่ง  ได้จัดสรรเงินเพ่ือเป็นทุนให้เปล่าสําหรับนักศึกษา ท้ังแบบต่อเน่ืองและแบบให้ครั้งเดียว  
โดยทุนต่อเน่ืองจะให้กับนักศึกษาจนสําเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีผู้ให้ทุน
กําหนด รวมถึงต้องรายงานผลการเรียนให้ทราบทุกภาคการศึกษา/ปีการศึกษา เพ่ือประกอบการให้ทุน
ต่อเน่ือง ผู้ให้ทุนประเภทน้ี อาทิเช่น 1) ทุนมูลนิธิชินโสภณพนิช 2) ทุนบริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด 
3) มูลนิธิหอการค้าญ่ีปุ่น กรุงเทพ 4) มูลนิธิกรุงไทย การไฟฟ้า เป็นต้น  ปีการศึกษา 2553 มีบริษัท 
ห้างร้าน บุคคลให้ทุนการศึกษาเป็นจํานวนมาก มีนักศึกษารับทุนจํานวน 230 คน  เป็นเงินท้ังส้ิน  
5.10 ล้านบาท 
 
** ดูรายละเอียดเกีย่วกับทุนการศึกษา ได้ท่ีเว็บไซต์ http://web.sut.ac.th/dsa/sutfund   
 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี งานทุนการศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา   
 โทรศัพท์ : 0–4422–3114–5, 0–4422–3129 โทรสาร 0-4422-3115   
 e-mail : scholar@sut.ac.th   
 
9.  บริการด้านกีฬาและสุขภาพ  
 มหาวิทยาลัย มีสถานกีฬาและสุขภาพเพ่ือส่งเสริมในนักศึกษาได้ออกกําลังกาย             
เพ่ือพลานามัยท่ีดี โดยมีสถานท่ีสําหรับออกกําลังกาย ดังน้ี 
 - อาคารกีฬาในร่ม ให้บริการห้องออกกําลังกายท่ีทันสมัย บริการทดสอบสมรรถภาพทาง
ร่างกาย กิจกรรมเต้นแอโรบิคและลีลาศ สนามแข่งขันกีฬาในร่มขนาด 4,000 ท่ีน่ัง สนามวอลเล่ย์บอล 
สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน โต๊ะปิงปอง และร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ  
 - สนามกีฬากลางแจ้ง ประกอบด้วยสนามฟุตบอลสําหรับแข่งขันพร้อมอัฒจันทร์ 2,000  ท่ีน่ัง 
สนามบาสเกตบอล สนามวอลเล่ย์บอล สนามเซปักตะกร้อ สนามฟุตบอลสําหรับฝึกซ้อม สนามรักบ้ี และ
สนามเทนนิส  
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10. การบริการรถเมล์ภายในมหาวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยได้จัดบริการรถเมล์ภายในมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาโดยไม่คิดค่าบริการ  
 
11. บริการอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  
 - สํานักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี  
 - สํานักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 - ตู้บริการฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)   
   ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
   และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  
 - เคาน์เตอร์ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 - ร้านสะดวกซ้ือ 7 – Eleven และร้านสะดวกซ้ือท่ีหอพักนักศึกษา 
 - ร้านจําหน่ายอาหาร สินค้าอุปโภค – บริโภค ร้านซักรีด ร้านตัดผม 
 - ร้านฟาร์มมาร์ท จําหน่ายผลผลิตและพืชผักปลอดสารพิษของฟาร์มมหาวิทยาลัย  
 - ศูนย์หนังสือจุฬา – มทส. จําหน่ายหนังสือ ตําราเรียน คู่มือความรู้และสาระบันเทิง     
   ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงความรู้จากท่ัวมุมโลก  
 - สุรสัมมนาคาร ให้บริการท่ีพัก อาหารและท่ีประชุมสัมมนา พร้อมสระว่ายนํ้า            
   อย่างครบวงจร  
 


