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ค�ำน�ำ
คู่มือนักศึกษาด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดท�ำขึ้น
เป็นประจ�ำทุกปีการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้รับทราบข้อมูล
ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านกิจการนักศึกษาที่มีข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์และเอือ้ อ�ำนวยต่อการใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาให้มที ศิ ทางถูกต้อง
และเหมาะสม
ฝ่ายกิจการนักศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาคงใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ดังกล่าวอย่างเต็มที่
คณะท�ำงานจัดท�ำคู่มือนักศึกษาด้านกิจการนักศึกษา
                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
                                   ปีการศึกษา  2556
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ประวัติมหาวิทยาลั
ย ติมหาวิทยาลัย
ประวั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายหลักของรัฐบาล
3 ประการในการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศนับตั้งแต่ พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา คือ                         
การกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชนบทให้มากขึ้น การแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนก�ำลังคนระดับสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และการปรับปรุง
แนวทางการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตามแผนเตรียมการเดิมเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคและ
ชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มากขึ้นนั้น รัฐบาลได้มอบหมายให้จัดตั้งวิทยาลัยในสังกัด
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ที่ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี แ ละจั ง หวั ด นครราชสี ม า โดยที่ จั ง หวั ด
นครราชสีมาให้ใช้ชื่อว่า  “วิทยาลัยสุรนารี”  ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความจ�ำเป็น
ที่จะต้องเร่งจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและความพร้อมสูงที่จะตอบสนองต่อความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศในภูมิภาคต่างๆ เพิ่มขึ้น จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2531
ให้เปลี่ยนโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จังหวัดนครราชสีมา
เป็นโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเอกเทศและให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
เอกเทศดังกล่าวนี้ขึ้น โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยสมัย
นั้นเป็นประธาน
คณะกรรมการจั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม า ได้ เ สนอโครงการจั ด ตั้ ง
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” พร้อมทั้งร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีต่อรัฐบาล โดยชี้แจงถึงเหตุผลของการก�ำหนดชื่อและรูปแบบของมหาวิทยาลัยตาม
ที่ ป รากฏในโครงการว่ า เพื่ อ เน้ น ถึ ง ความสอดคล้ อ งของลั ก ษณะเด่ น ของมหาวิ ท ยาลั ย
กับแนวโน้มของความต้องการของการพัฒนาประเทศและทิศทางการจัดการอุดมศึกษาของ
ประเทศในอนาคต รัฐบาลในขณะนั้นมี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี
ได้ เ สนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท าลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ตามที่ ค ณะกรรมการจั ด ตั้ ง
มหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครราชสีมาเสนอต่อรัฐสภาสมัยประชุม   พ.ศ. 2532 และพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
จั ด ตั้ ง ดั ง กล่ า ว เมื่ อ วั น ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี
จึงได้ถือเอาวันที่ 27 กรกฎาคม  เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย
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สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
สั ญ ลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ได้ แ ก่ ตราประจ� ำ
มหาวิทยาลัย สีประจ�ำมหาวิทยาลัย และต้นไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย
ตราประจ�ำมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย ภาพท้าวสุรนารี ณ ใจกลาง   เส้นโค้งงอนหงายขนาบ
2 ข้างของภาพข้างละ 4 เส้น และมีภาพเชิงนามธรรมของพืชพรรณและ
เฟืองจักรรองรับฐานของภาพท้าวสุรนารี
ภาพท้าวสุรนารี   ณ ใจกลาง  สื่อความหมายถึงปรัชญาและภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย  เน้นความเคารพและศรัทธาต่อท้าวสุรนารีในฐานะวีรสตรีแห่งชาติ
		เส้นโค้งงอนหงายขนาบ 2 ข้างของภาพ ข้างละ 4 เส้น เกยและเชื่อมต่อกันเสมือน
หนึ่งกระเบื้องมุงหลังคาคร่อมภาพ สื่อความหมายถึง ความส�ำเร็จทางเทคโนโลยีที่ต่อเนื่องกัน
และความเจริญก้าวหน้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด
		ภาพเชิงนามธรรมของพืชพรรณและเฟืองจักร สื่อความหมายถึง   การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
สีประจ�ำมหาวิทยาลัย
สีแสดและสีทอง สีแสด เป็นสีประจ�ำจังหวัดนครราชสีมา เป็นสีของธงประจ�ำกองเสือป่า
นครราชสีมาทีไ่ ด้รบั พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั และเป็นสีประจ�ำ
วันพฤหัสบดีซึ่งถือว่าเป็นวันครู  สีทอง เป็นสีแห่งความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์และศรัทธา
ต้นไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย
ต้นปีบทอง (Radermachera ignea [Kurz ]
Steenis)   มีดอกสีแสด   ซึ่งเป็นสีประจ�ำมหาวิทยาลัย
เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่าย ทนทาน โตเร็ว มีทรงพุ่มกว้าง
สื่ อ ความหมายถึ ง ความเรี ย บง่ า ย ความแข็ ง แกร่ ง
ความรุดหน้าและความร่มเย็น
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี เน้นวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนา
ก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยการปรับเนือ้ หาหลักสูตรให้เข้ากับสภาพของชุมชน  
แต่ไม่ได้เน้นเฉพาะเป็นการพัฒนาวิชาการที่แคบเฉพาะท้องถิ่นจนไม่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้
ในท้องถิน่ อืน่ นอกจากนีย้ งั เน้นการให้ความรูแ้ ละประสบการณ์พนื้ ฐานทางด้านสังคมแก่นกั ศึกษา
เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ 3 ประการ คือ มีความเป็นไทย มีความรู้
ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เน้นแนวคิดในการสร้างและพัฒนานักเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้โดยก�ำหนดคุณลักษณ์ส�ำคัญของนักเทคโนโลยีที่สร้าง
ขึ้น 4 ประการคือ ทักษะมนุษย์ (Humanware) ทักษะการจัดการ (Orgaware) ทักษะข้อมูล
(Infoware)   และทักษะเทคโนโลยี (Technoware) ทั้งนี้ในการผลิตบัณฑิตนอกเหนือจาก
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยโดยตรงแล้ว ยังได้เน้นให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จาก
การท�ำงานในสถานประกอบการจริงตามสาขาที่เรียนมาสลับกับการเรียนในชั้นเรียนโดยอาศัย
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทห้างร้านต่างๆ
มหาวิ ท ยาลั ย มี ทิ ศ ทางที่ ชั ด เจนที่ จ ะต้ อ งก้ า วไปสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ ในทางวิ ช าการ
การวิจัยและพัฒนาในแต่ละวิชาการทุกหลักสูตรที่เปิดท�ำการสอนจะมีการผสมผสานสาระของ
วิทยาการด้านต่างๆ  เข้าด้วยกัน ในลักษณะสหวิทยาการ (Multidisciplinary approach) ทั้งนี้
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี แ ผนการผลิ ต และพั ฒ นาคณาจารย์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมไปถึ ง                      
การแลกเปลี่ยนอาจารย์กับมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยยังมุ่ง
ความเป็นเลิศในการเรียนการสอนรวมไปถึงการบริหารและการจัดการ โดยเฉพาะจะเน้น              
การใช้เทคโนโลยีและระบบข้อมูลทีท่ นั สมัย รวมไปถึงการประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
และการจัดการของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ด้วย
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ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   มีภารกิจหลัก  5 ประการ คือ
1. ผลิตและพัฒนาก�ำลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของการพัฒนาประเทศและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. วิจัย ค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์   จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการน�ำผลการ
วิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศและแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
3. ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม เพือ่ ให้ประเทศไทยพึง่ พาตนเอง
ทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น
4. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5. ทะนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะ
และวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงสร้างการจัดองค์กร
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                 
มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มีรูปแบบ “มหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐบาล” และเป็น                  
นิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี จั ด โครงสร้ า งและระบบการบริ ห ารที่ ยึ ด หลั ก การ
กระจายอ�ำนาจในการปกครองตนเอง (Self–Governance) โดยการตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการ  
ส่วนใหญ่สิ้นสุดในระดับสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นองค์กรบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวางโครงสร้างการจัดองค์กรบริหารในแนวราบ (Flat Organization) วิชาการแบบ
กลุ่ม (Cluster) สหวิทยาการที่ต่างจากระบบเดิม ซึ่งเอื้ออ�ำนวยให้มหาวิทยาลัยประยุกต์ใช้
นวัตกรรมเชิงบริหาร และนวัตกรรมการศึกษาในการด�ำเนินงานได้โดยสะดวก องค์กรจึงมีขนาด
กะทัดรัดก่อให้เกิดความคล่องตัว ประหยัด และมีประสิทธิภาพในการด�ำเนินการสูงสุด
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อัตลักษณ์ (Identity)
“บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา”
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม”

องค์กรสูงสุดในการจัดส่วนงาน
องค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แก่
		สภามหาวิทยาลัย ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบายและควบคุมก�ำกับการด�ำเนินงานโดยทัว่ ไป
ของมหาวิทยาลัย
		สภาวิชาการ  ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลภารกิจด้านวิชาการ มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร
และการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และพิจารณากลั่นกรองงานด้านวิชาการเพื่อเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ตระหนักดีวา่ การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตทีส่ มบูรณ์
นั้นเป็นกระบวนการทางการศึกษาที่ซับซ้อน ซึ่งจะต้องอาศัยความพยายามเป็นอย่างมาก
จากบุคลากรทุกฝ่ายทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึง่ การพัฒนานักศึกษาดังกล่าวนีป้ ระกอบ
ด้วย 2 กระบวนการส�ำคัญคือ  กระบวนการพัฒนาความรูค้ วามสามารถด้านวิชาการ   ซึง่ อยูใ่ น
ความรับผิดชอบของส�ำนักวิชาและสาขาวิชาเป็นส�ำคัญ และกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพและ
ค่านิยม ซึง่ อยูใ่ นความรับผิดชอบของฝ่ายกิจการนักศึกษา  บริการหอพัก บริการแนะแนว  บริการ
และสวัสดิการนักศึกษา   ตลอดจนบริการกีฬา   ทั้งกีฬาเพื่อสุขภาพและกีฬาเพื่อการแข่งขัน  
โครงสร้างระบบงานของฝ่ายกิจการนักศึกษาสามารถแสดงได้ดว้ ยแผนภูมติ อ่ ไปนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556
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แผนภูมิการแบ่งส่วนงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา

หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ

-  
-  
-  
-  
-  

-  
-  
-  
-  

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
งานวินัยนักศึกษาและการทหาร
งานกิจกรรมนักศึกษา
งานทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
งานทุนการศึกษา
งานแนะแนว
งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก

คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา

งานธุรการและบริหารทั่วไป
งานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา
งานวิทยาศาสตร์การกีฬา
งานบริการกีฬา
งานกีฬาเพื่อการแข่งขัน
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ส่วนกิจการนักศึกษา
วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรคุณภาพที่มุ่งมั่นพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์”

พันธกิจ

1. การส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. การจัดระบบบริการและสวัสดิการนักศึกษาให้มีคุณภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556
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ส่วนกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่วนกิจการนักศึกษามีการแบ่งงาน และมีรายละเอียดดังนี้
1.งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการและส่งเสริมสวัสดิการต่างๆ
ของนักศึกษา และด�ำเนินกิจกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ป้องกัน ปรับปรุงควบคุม พัฒนา
ส่งเสริมสุขภาพทางกายและทางจิตของนักศึกษาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนของนักศึกษา
เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้กลับมามีพฤติกรรมที่
ถูกต้องมีทัศนคติที่ดีและมีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อให้มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ครอบคลุมถึงกิจกรรมด้านการรณรงค์ป้องโรคเอดส์และ
ยาเสพติดโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
หน้าที่และความรับผิดชอบ
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษาตั้งอยู่ที่ อาคารกิจการนักศึกษา และอาคารบริการ
นักศึกษาหอพัก 7 – 8  ชั้น 2 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
การให้บริการ ณ อาคารกิจการนักศึกษา
1. ปฏิบัติหน้าที่ธุรการของส่วนกิจการนักศึกษา
2. พิมพ์งานของ งานแนะแนว งานกิจกรรมนักศึกษา งานท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
และงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
3. ดูแลการส่งข่าวทาง E-mail ของนักศึกษาและของพนักงานส่วนกิจการนักศึกษา
4.  จัดการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุมหัวหน้างานของส่วนกิจการนักศึกษา
ประจ�ำเดือน
5. เป็นเลขานุการในคณะกรรมการอุทธรณ์โทษวินัยนักศึกษา และให้ค�ำปรึกษา                   
แก่นักศึกษาที่อุทธรณ์โทษวินัยนักศึกษา
6. ดูแลเรื่องการลา วันหยุดชดเชย การใช้ระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกด้วยลายนิ้วมือ       
(Finger Print Scan) และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาของพนักงาน
ส่วนกิจการนักศึกษา
7.รวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนของแต่ละงาน และรายงานการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานประจ�ำไตรมาส ดูแลงบประมาณของส่วนกิจการนักศึกษา และงานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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8.  เบิก-จ่ายวัสดุและควบคุมครุภัณฑ์ของส่วนกิจการนักศึกษา
9.  ประสานงานการแจ้งซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค ฯลฯ
10. ดูแลอาคารกิจการนักศึกษา โดยก�ำกับการปฏิบตั งิ านของแม่บา้ นและพนักงานรักษา
ความปลอดภัย การขอใช้พื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร และภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร
11. จัดการต้อนรับหน่วยงานที่เยี่ยมชมกิจการของส่วนกิจการนักศึกษา และประสาน
งานตามที่หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษามอบหมาย
12.  พัฒนา Web site ของงานบริการและสวัสดิการนักศึกษาให้ทนั สมัย ส่งเสริมการน�ำ
การเรียนรู้ของงาน ลงสู่ Web site รวมทั้งการวิจัยและงานด้านวิชาการต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
การให้บริการ ณ อาคารบริการนักศึกษาหอพัก 7 - 8 ชั้น 2
1. บริการให้ค�ำปรึกษาด้านสุขภาพทางกาย จิต และสังคม แก่นักศึกษา
2. ประสานงานให้นักศึกษาที่มีปัญหาทางจิต พบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา
3. ติดตามอาการและเยี่ยมไข้นักศึกษาป่วยในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และ
ฟื้นฟูสภาพนักศึกษาที่เกิดปัญหาสุขภาพทางกายหรือจิต
4. จัดกิจกรรมให้ความรู้ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพโดย จัดบอร์ด จัดท�ำแผ่นพับ
จัดอบรมให้ความรู้ เช่น อบรมวินัยจราจรเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย เพศศึกษา การลดละเลิกการ
ดืม่ สุราและสารเสพติด รณรงค์ไม่สบู บุหรีใ่ นมหาวิทยาลัย และการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
และยาเสพติด นอกจากนี้ได้จัดท�ำนิทรรศการป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาล และเผยแพร่
บทความทางวิทยุกระจายเสียง FM 99.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5. เป็นคณะกรรมการตรวจการให้บริการและจ�ำหน่ายสินค้าภายในมหาวิทยาลัย และ
รับร้องเรียนเกี่ยวกับบริการและการจ�ำหน่ายสินค้าให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
6. จัดหาหนังสือด้านการป้องกันปัญหาและส่งเสริมสุขภาพไว้ให้ความรู้ รวบรวมข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับโรคต่างๆ และพัฒนาการป้องกันปัญหาและส่งเสริมสุขภาพให้ทันสมัยอยู่เสมอ
7. เฝ้าระวังโรคติดต่อและวางแผนควบคุมเมื่อเกิดโรคระบาดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในมหาวิทยาลัย และส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
8. รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมต่างๆ ของนักศึกษา เช่น
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัยต่างๆ และการถูกท�ำร้ายร่างกาย เป็นต้น
9. ประสานหาแนวทางและให้ความร่วมมือหรือขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556
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ขั้นตอนการเข้ารับการอบรมวินัยจราจรเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย
นักศึกษาที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยหรือกระท�ำผิดวินัยจราจร
ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ณ อาคารบริการหอพัก 7 - 8

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมวินัยจราจรเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย
ณ โครงการเมืองจราจรจ�ำลองแห่งที่ 3 เทคโนธานี

นักศึกษาที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยหรือกระท�ำผิดวินัยจราจร
เข้ารับการอบรมและท�ำแบบทดสอบวัดความรู้
สอบผ่าน

นักศึกษาที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยหรือกระท�ำผิดวินัยจราจร

กลับ

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ส่งรายชื่อนักศึกษาไปที่งานวินัยนักศึกษาและการทหาร
สอบไม่ผ่าน นักศึกษาที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยหรือกระท�ำผิดวินัยจราจร
เข้ารับการอบรมและท�ำแบบทดสอบความรู้ใหม่

คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา

ให้กลับ

พยาบาลของศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ
1. ประสานผู ้ ป กครองเพื่ อ ทราบและเลื อ กโรงพยาบาลให้
นักศึกษา(กรณีนกั ศึกษามีอาการหนักและไม่ทราบชือ่ ให้ขนึ้ อยูก่ บั
ดุลยพินิจของแพทย์ของศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ)
2. น�ำนักศึกษาที่เจ็บป่วยส่งโรงพยาบาล
3. แจ้งหน่วยประสานงานที่ปรึกษาหอพัก
    หญิง : โทร. 08 – 5772 – 6663, 0 –  4422 – 5121-2
    ชาย : โทร. 08 – 5772 – 6664, 0 – 4422 – 5171
4. กรณี นั ก ศึ ก ษาที่ เจ็ บ ป่ ว ยมี อ าการรุ น แรงให้ เขี ย นรายงาน
เหตุการณ์เสนอมหาวิทยาลัยทราบ

นักศึกษา
รับยา/กลับโดยรถส่วนตัวหรือ
รถพยาบาลของศูนย์ปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ฯ
แพทย์
ให้ส่งรักษาต่อ
ตรวจรักษา

นักศึกษา
นอนสังเกตอาการ

ให้กลับ

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
1.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.จัดท�ำโปสเตอร์ แผ่นพับ ให้ความรู้
รณรงค์ป้องกันการแพร่กระจายของโรค

   แจ้งนักศึกษา/ผู้ปกครอง
1. ช�ำระเงินค่ารักษาพยาบาล
2. ยื่นเอกสารส่งเคลมเงิน                   
ค่ารักษาพยาบาลคืนที                            
่
ฝ่ายเวชระเบียน ศูนย์ปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข

พยาบาลของศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ
แจ้งหน่วยประสานงานที่ปรึกษาหอพัก
หญิง : โทร. 08 5772 6663, 0 4422 5121-2
ชาย : โทร. 08 5772 6664, 0 4422 5171
รายงานยอดผู้ป่วยทาง e-mail หอพัก

ที่ปรึกษาหอพัก (นักศึกษาในหอพัก)
   งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา (นักศึกษานอกหอพัก)
1. เดินทางไปโรงพยาบาลที่นักศึกษาพักรักษาตัว
2. ติดต่อผู้ปกครอง
3. แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ/หัวหน้าสาขาวิชาทราบ
โรคติดต่อ
4. ติดตามอาการ(งานบริการฯติดตามอาการและให้ค�ำแนะน�ำ
เกี่ยวกับอาการที่เป็นอยู่และการปฏิบัติตัวเมื่อออกจากโรงพยาบาล
5. กรณีนักศึกษามีปัญหาด้านการเงินจะประสานเจ้าหน้าที่ของ                              
ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ฯเกี่ยวกับสิทธิการรักษา

แพทย์
ตรวจรักษา

รถพยาบาลของศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ
รับนักศึกษาที่เจ็บป่วยน�ำส่งศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ

ได้รับข้อมูล/พบนักศึกษาที่เจ็บป่วย/อุบัติเหตุเรียกรถพยาบาล โทร. 3699 พร้อมแจ้งอาการและสถานที่รับ

การบริการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรณีที่เจ็บป่วย / เกิดอุบัติเหตุ
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2.งานวินัยนักศึกษาและการทหาร

		2.1 งานวินัยนักศึกษา
“การด�ำเนินชีวิตโดยใช้วิทยาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบ
ตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดน�ำความรู้ไปใช้ในทางมิ
ชอบก็เท่ากับบุคคลนั้นเป็นภัยแก่สังคม”
“พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
ระเบียบวินัยถือเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญยิ่งส�ำหรับสังคม เพราะระเบียบวินัยช่วยสร้าง
ความเป็ น ระเบี ย บความสงบเรี ย บร้ อ ยซึ่ ง จะน� ำ ไปสู ่ เ กี ย รติ แ ละการยอมรั บ จากบุ ค คลอื่ น
ตลอดจนช่วยพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมทีด่ งี าม เนือ่ งจากมหาวิทยาลัยตระหนักในความส�ำคัญ
ของงานวินยั ของนักศึกษาดังกล่าว จึงได้กำ� หนดให้มคี ณะกรรมการวินยั นักศึกษาขึน้ ชุดหนึง่ โดย
มี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานคณะกรรมการนี้   มีหน้าที่ดูแลนักศึกษาให้
ประพฤติอยู่ในกรอบของวินัยและประเพณีอันดีงามของสังคมไทย ซึ่งได้ก�ำหนดไว้เป็นข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536 โดยมีรายละเอียดที่นักศึกษา
ต้องศึกษาข้อบังคับนี้ให้เข้าใจชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบ
ของนักศึกษาในการศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ต่อไป (อยู่ในรายละเอียดข้อบังคับ ประกาศ
ระเบียบของนักศึกษา)
มหาวิทยาลัยถือว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องส�ำคัญ
มาก ดังนัน้ เมือ่ มีการพิจารณาลงโทษทางวินยั แก่นกั ศึกษาแล้วมหาวิทยาลัยจะต้องแจ้งให้อาจารย์
ที่ปรึกษาและผู้ปกครองของนักศึกษาทราบต่อไป
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. เป็นเลขานุการในคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
2. พิจารณาและจัดร่างระเบียบข้อบังคับแนวทางการประพฤติตนส�ำหรับนักศึกษา
3. ให้ค�ำแนะน�ำและชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจระเบียบ ข้อบังคับส�ำหรับนักศึกษาเพื่อให้
ปฏิบัติได้ถูกต้อง
4. ก�ำกับดูแลพฤติกรรมของนักศึกษา
5. จัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา
6. ด�ำเนินการส่งเสริมและเสริมสร้างความมีวินัยในหมู่นักศึกษา
7) ประสานงานให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมือง
โดยติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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ขั้นตอนการด�ำเนินการเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา
งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา
นักศึกษาที่ถูกกระทำ�/
ถูกละเมิดสิทธิ์

นักศึกษาที่งานวินัยนักศึกษา
เรียกพบ (ได้รับข้อมูล
ความผิดจากหน่วยงานต่างๆ)

นักศึกษาถูกกล่าวหาว่า
กระทำ�ความผิดและละเมิด
สิทธิ์ของผู้อื่น

เจ้าหน้าที่งานวินัยนักศึกษาและการทหาร
รับคำ�ร้องทุกข์/รับแจ้งเหตุ
หากข้อมูลหลักฐานไม่เป็นความจริง
ยกเลิกยุติการสอบสวน

งานวินัยนักศึกษาและการทหาร

งานวินัยนักศึกษาและการทหาร
เสนอตัดคะแนนความประพฤติวินัยนักศึกษา

บุคคลภายนอก
ส่งตัว สภ.โพธิ์กลาง

งานวินัยนักศึกษาและการทหาร
ประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา
ประชุมพิจารณาความผิด
เสนอความเห็นชอบต่ออธิการบดี
งานวินัยนักศึกษาและการทหาร
แจ้งโทษต่อนักศึกษา ผู้ปกครอง
อาจารย์ที่ปรึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556
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2.2 งานการทหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบ  
ให้บริการแก่นกั ศึกษาในด้านทีเ่ กีย่ วกับงานวิชาทหารและการขอผ่อนผันทางทหาร คือ
			 ก. การให้บริการด้านการเรียนวิชาทหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหาร
ตั้งแต่ในปีการศึกษา 2539 สามารถรับนักศึกษาวิชาทหารได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1–5 รายละเอียด
การสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร มีดังนี้
					1.  การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1
						1)  คุณลักษณะของผู้สมัคร
1.1) ต้องเป็นชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย
1.2) มีอายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์
1.3) ไม่พกิ ารทุพพลภาพหรือมีโรคประจ�ำตัวทีไ่ ม่สามารถจะรับราชการได้
1.4) มีขนาดรอบตัว น�้ำหนัก และความสูง ดังนี้
ความขยายของอก (ซม.)
ชาย
อายุ (ปี) หายใจ
หายใจ
น�้ำหนัก ส่วนสูง
เข้า
ออก
(ก.ก.)
(ซม.)
15
16
17
18
19 - 22

75
76
77
78
80

72
74
74
75
77

42
44
46
48
52

152
154
156
158
160

น�้ำหนัก
(ก.ก.)
41
42
43
44
45

หญิง

ส่วนสูง
(ซม.)
148
149
150
151
152

1.5 ) มีความประพฤติเรียบร้อย
1.6 ) ไม่เป็นทหารประจ�ำการ ในกองประจ�ำการ
				2)  คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1) ก�ำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาวิชาทหารที่หน่วยบัญชาการก�ำลัง
ส�ำรอง เปิดท�ำการฝึกวิชาทหาร
					2.2) ส�ำเร็จการศึกษาตั้งแต่ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไปและมีผลการศึกษา ดังนี้
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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2.2.1) มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไป
2.2.2) มีผลการเรียนไม่ตำ�่ กว่า1.5 (ใช้ในกรณีเคยเป็นลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ และสอบได้วิชาพิเศษไม่น้อยกว่า 8 วิชา)
				3) เงือ่ นไขบังคับ ต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบ หน่วยบัญชาการก�ำลังส�ำรอง ดังนี้
3.1) ต้องสมัคร รายงานตัว จึงจะเข้ารับการฝึกได้
3.2) ต้องช�ำระเงินค่าบ�ำรุงเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
3.3) ต้องไว้ผมสั้นตามระเบียบที่หน่วยบัญชาการก�ำลังส�ำรองก�ำหนด
3.4) ต้องแต่งกายตามระเบียบก�ำหนด
3.5) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและท�ำตามค�ำสั่ง
  โดยเคร่งครัด
				4) ผู้สมัคร นศท. ชั้นปีที่ 1 ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ดังนี้

การทดสอบ
ลุก – นั่ง
ดันพื้น
วิ่ง

จำ�นวน
34  ครั้ง
22  ครั้ง
800 เมตร

ชาย

เวลา
2  นาที
2  นาที
3 นาที 15 วินาที

หญิง

จำ�นวน
20  ครั้ง
10  ครั้ง
800  เมตร

เวลา
2  นาที
2  นาที
5  นาที

2. หลักฐานการสมัคร นศท. ชั้นปีที่ 1
1)  ใบสมัครพร้อมเงื่อนไข (http://web.sut.ac.th/dsa/activity/แบบฟอร์ม
หน่วยงานต่างๆ)
2)  รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จ�ำนวน 1 รูป ติดในใบสมัคร
3)  ส�ำเนาทะเบียนบ้าน  จ�ำนวน 1 ฉบับ
4)  ใบ รบ.รับรองเกรดแล้ว จากสถานศึกษาที่ส�ำเร็จ ม.3
5)  ใบผ่านการอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 8 วิชา (กรณีเกรดไม่ถึง 2.00)
6)  เงินบ�ำรุงการศึกษา คนละ 500 บาท
7)  เงินค่าสมัครสมาชิกสมทบ คนละ 30  บาท
8)  เงินค่าบัตรประจ�ำตัว คนละ 40  บาท
9)  ใบรับรองแพทย์ (ระบุกลุ่มเลือดด้วย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556
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			3.  หลักฐานการรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 2
1)   ใบรายงานตัว (http://web.sut.ac.th/dsa/activity/แบบฟอร์มหน่วย
งานต่างๆ)
2)  เงินบ�ำรุงการศึกษา คนละ 500 บาท
3)  ใบรับรองการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (กรณีโอนย้าย)
			4.  หลักฐานการรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 3
1)  ใบรายงานตัว (http://web.sut.ac.th/dsa/activity/แบบฟอร์มหน่วย
งานต่างๆ)
2)  สด.9 ฉบับตัวจริง พร้อมส�ำเนา สด.9 จ�ำนวน  3  ฉบับ  (เฉพาะนักศึกษาชาย)
3)  ส�ำเนาทะเบียนบ้านตนเอง และมีชื่อบิดา มารดา จ�ำนวน 3 ฉบับ
4)  รูปถ่าย นศท. ขนาด 1 นิ้ว คนละ 3 รูป (ไม่สวมหมวกและแว่นตาด�ำ)
5)  เงินบ�ำรุงการศึกษา คนละ 500  บาท
6)  ใบรับรองการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 2  (กรณีโอนย้าย)
			5.  หลักฐานการรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 4 - 5
1)   ใบรายงานตัว (http://web.sut.ac.th/dsa/activity/แบบฟอร์มหน่วย
งานต่างๆ)
2)  ส�ำเนา สด.8 จ�ำนวน 3 ฉบับ (เฉพาะนักศึกษาชาย)
3)  ส�ำเนาทะเบียนบ้าน  จ�ำนวน 3 ฉบับ
4) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน จ�ำนวน 3 ฉบับ
5) กรณี ที่ นศท.น� ำ ปลดมาจากจั ง หวั ด อื่ น ๆ ให้ ส� ำ เนาค� ำ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง ยศ
ครั้งสุดท้าย จ�ำนวน 3 ชุด
6)  ใบรับรองการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือ 4 (กรณีโอนย้าย)
			6.  ก�ำหนดการรับสมัคร รายงานตัวเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานวินัยนักศึกษาและการทหาร อาคารกิจการ
นักศึกษา
			7.  ช่วงการฝึกภาคที่ตั้ง และภาคสนาม
1) ภาคทีต่ งั้   ฝึก ณ ศูนย์ฝกึ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี แบบเข้าค่ายระหว่าง
   ปิดภาคการศึกษาที่ 1 ทุกปีการศึกษา
2) ภาคสนาม  ฝึกช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์  ของทุกปี
			8.  สิทธิพิเศษที่นักศึกษาจะได้รับจากการเรียนวิชาทหาร
1)  ส�ำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นสิบตรี ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องไปคัดเลือกทหารฯ ในปีที่มีอายุครบก�ำหนดคัดเลือกฯ
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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2)  ส�ำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นสิบโท ได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องไปคัดเลือกทหารฯ ในปีที่มีอายุครบก�ำหนดคัดเลือกฯ
3)  ส�ำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นสิบเอก และปลด
เป็นทหารกองหนุน ไม่ต้องคัดเลือกทหารฯ
4)  ส�ำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4
-  ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นจ่าสิบตรี
-   ปลดเป็นทหารกองหนุนไม่ตอ้ งคัดเลือกทหารเกณฑ์ไม่ตอ้ งเสียค่าบ�ำรุง
    การศึกษา
-  ศูนย์ฝกึ มทส. จะเรียนภาคทฤษฎีเพียง 12 วัน ในช่วงปิดภาคการศึกษา
   และ ภาคสนามจะมีการลาเรียนปกติให้
5)  ส�ำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 5
-  ได้รบั การแต่งตัง้ ยศเป็นว่าทีร่ อ้ ยตรี เมือ่ มีการเรียกพลทหารกองหนุนจะ
   ได้รับเกียรติการปฏิบัติในระดับทหารสัญญาบัตร
-  ปลดเป็นทหารกองหนุนไม่ตอ้ งคัดเลือกทหารเกณฑ์ไม่ตอ้ งเสีย  คา่ บ�ำรุง
   การศึกษา
-  ศูนย์ฝกึ มทส. จะเรียนภาคทฤษฎีเพียง 12 วัน ในช่วงปิดภาคการศึกษา  
   และเรียนภาคสนามจะมีการลาเรียนปกติให้

สำ�เร็จการศึกษา
สำ�เร็จวิชาสามัญ
วิชาทหาร
ชั้นปีที่ 3
- ได้รับปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
เทียบเท่าไม่ต�่ำกว่าอนุปริญญา
ชั้นปีที่ 4
- ได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรเทียบเท่าไม่ต�่ำกว่าอนุปริญญา
ชั้นปีที่ 4
- ได้รับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่า
อนุปริญญา
ชั้นปีที่ 4
- ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่า
ชั้นปีที่ 5

- ศึกษาในหลักสูตรปริญญาหรืออนุปริญญา
แต่ไม่สำ�เร็จ

ชั้นปีที่ 5

- ได้รับปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบ
เท่าปริญญาหรืออนุปริญญา

ได้รับยศ
จ.ส.ต.  พ.จ.ต.  
พ.อ.ต.
จ.ส.ต.  พ.จ.ต.  
พ.อ.ต.
จ.ส.ท.  พ.จ.ท.  
พ.อ.ท.
จ.ส.อ.  พ.จ.อ.  
พ.อ.อ.
จ.ส.อ.  พ.จ.อ.
พ.อ.อ.
ว่าที่ ร.ต.
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		ข. การให้ บ ริ ก ารเรื่ อ งการขอผ่ อ นผั น การตรวจเลื อ กเข้ า รั บ ราชการทหาร
กองประจ�ำการ (เกณฑ์ทหาร)
นักศึกษาที่มีอายุย่าง 21 ปีบริบูรณ์ จะต้องไปรับหมายเรียก ณ ภูมิล�ำเนาทหาร
ของตนและด�ำเนินการยื่นเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการ
ในขณะที่เป็นนักศึกษา หากไม่ไปรับหมายเรียกจะมีความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษ
จ�ำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 300 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ เมื่อขอผ่อนผันการตรวจ
เลือก ฯ แล้วจะต้องไปแสดงตัวในวันตรวจเลือก ฯ ทุกปี หากหลีกเลี่ยงหรือ ขัดขืนไม่ไปแสดง
ตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่ 6  เดือนขึ้นไปจนถึง 4 ปี
ขัน้ ตอนการขอผ่อนผันฯ ผูท้ ไี่ ด้รบั หมายเรียกเข้ารับราชการทหารแล้วเมือ่ ต้องการ
ให้มหาวิทยาลัยด�ำเนินการขอผ่อนผันให้จะต้องด�ำเนินการตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
		 1.  หลักฐานประกอบค�ำขอผ่อนผัน ฯ มีดังนี้
1)  กรอกแบบขอค�ำร้องขอผ่อนผันฯ  (สกน.35, http://web.sut.ac.th/dsa/
activity/แบบฟอร์มหน่วยงานต่างๆ)
2)  ส�ำเนา สด.9 จ�ำนวน 2 ฉบับ (ให้ถ่ายด้านหลังด้วย)
3)  ส�ำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) จ�ำนวน 2 ฉบับ
4)   ส�ำเนาทะเบียนบ้าน จ�ำนวน  1  ฉบับ (กรณีเป็นทะเบียนบ้านแบบใหม่ให้
ถ่ายหน้าแรกด้วย)
5)  ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา  จ�ำนวน 1 ฉบับ
6)  ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน  จ�ำนวน 1 ฉบับ
7)  ส�ำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล (ถ้ามี) จ�ำนวน 2 ฉบับ
			2.  การยื่นค�ำร้อง
1)  ให้ยื่นค�ำร้องพร้อมหลักฐานตามข้อ 1 ที่งานวินัยนักศึกษาและการทหาร  
ส่วนกิจการนักศึกษา
2) ให้ยนื่ ในระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีหากพ้นก�ำหนดนี้
มหาวิทยาลัยไม่สามารถด�ำเนินการให้ได้ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากมหาวิทยาลัยต้องส่งเรือ่ งการขอผ่อนผัน
ไปภูมลิ ำ� เนาทหารของนักศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน ก่อนการตรวจเลือกฯ
			3.  ระยะเวลาการผ่อนผันฯ และการยกเลิกการขอผ่อนผันฯ
1) นักศึกษาที่ยังไม่ส�ำเร็จการศึกษาหลังจากท�ำเรื่องผ่อนผันฯ แล้วจะได้
รับสิทธิ์การผ่อนผันฯ จนกว่าจะหมดสภาพการเป็นนักศึกษาในทุกกรณี โดยไม่ต้องยื่นเรื่อง
ขอผ่อนผันฯใหม่ แต่ตอ้ งไปแสดงตนในวันตรวจเลือกทุกปี มิฉะนัน้ จะถือว่าหลีกเลีย่ งการตรวจ
เลือกฯ จะมีความผิดตามกฎหมาย
2) การยกเลิกสิทธิก์ ารผ่อนผันฯ หลังจากนักศึกษาพ้นสถานภาพ การเป็น
นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก กรณี มหาวิ ท ยาลั ย จะแจ้ ง รายชื่ อ ไปยั ง ภู มิ ล� ำ เนาทหาร
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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ของนักศึกษา เพือ่ สัสดีจะได้ยกเลิกสิทธิก์ ารขอผ่อนผันฯ ต่อไป (กรณีนกั ศึกษาศึกษาต่อ มีสทิ ธิ์
ขอผ่อนผันฯ ต่อได้จนอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์)
			ค.  การให้บริการเรื่องการขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
นักศึกษาวิชาทหารทีจ่ บการเรียนวิชาทหารตัง้ แต่ชนั้ ปีที่ 3 ขึน้ ไป จะได้รบั สิทธิ์
น�ำปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายและจะถูกเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารเป็นเวลา10 ปี
โดยจะถูกเรียกปีละ 2 วัน หากทหารกองหนุนผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่เข้ารับราชการทหาร
ในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ต้องระวางโทษ จ�ำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 4 ปี
ส�ำหรับนักศึกษาทีส่ ำ� เร็จการศึกษาวิชาทหารตัง้ แต่ชนั้ ปีที่ 3–5 ให้ยนื่ ค�ำร้อง
ขอผ่อนผันการเรียกพลฯ โดยด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
		 		1.  หลักฐานประกอบค�ำขอผ่อนผันฯ มีดังนี้
1)   กรอบแบบค�ำร้องขอผ่อนผันฯ (สกน.36,   http://web.sut.ac.th/
dsa/activity/แบบฟอร์มหน่วยงานต่างๆ)
2)  ส�ำเนา สด.8 (สมุดกองหนุน) จ�ำนวน 2 ฉบับ (ถ่ายเฉพาะหน้ากลาง)
3)  ส�ำเนาทะเบียนบ้าน จ�ำนวน 2 ฉบับ(กรณีเป็นทะเบียนบ้านแบบใหม่
ให้ถ่ายหน้าแรกด้วย)
4)  ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน จ�ำนวน 1 ฉบับ
5)  ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา  จ�ำนวน 1 ฉบับ
6)  ส�ำเนาหมายเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร (ถ้ามี) จ�ำนวน 2 ฉบับ
7)  ส�ำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล  (ถ้ามี) จ�ำนวน 2 ฉบับ
				2.  การยื่นค�ำร้อง
1) ให้ยื่นค�ำร้องหลักฐานตามข้อ 1 ที่งานวินัยนักศึกษาและการทหาร                   
ส่วนกิจการนักศึกษา
2) ให้ยื่นภายในเดือนตุลาคมของทุกปี กรณีนักศึกษาที่ไม่เคยผ่อนผัน
เมื่อได้รับหมายเรียกพลฯ ต้องยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ ก่อนวันที่ต้องไปรายงานตัวในหมายเรียก
พลฯ เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ส่งเรื่องขอผ่อนผันฯ ไปยังปลัดกระทรวงกลาโหมต่อไป
3.  ระยะเวลาการผ่อนผันฯ และการยกเลิกการขอผ่อนผันฯ
1) นักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษาหลังจากที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ แล้ว
จะได้รับสิทธิ์การผ่อนผันฯ จนกว่าจะหมดสภาพการเป็นนักศึกษาในทุกกรณี
2) การยกเลิกสิทธิ์การผ่อนผันฯ หลังจากนักศึกษาพ้นจากสถานภาพ
การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในทุกกรณี มหาวิทยาลัยจะแจ้งรายชือ่ ไปยังปลัดกระทรวง
กลาโหม เพื่อจะได้ยกเลิกสิทธิ์การขอผ่อนผันฯ ต่อไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556

SUniversity
U R AofNTechnology
AREE

26

www.sut.ac.th

ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาเป็น นศท. ชั้นปีที่ 1
งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา
นักศึกษา
ยื่นใบสมัครเป็น นศท. ชั้นปีที่ 1 พร้อมหลักฐาน
ภายในกำ�หนดของศูนย์ฝึกฯ ช่วงต้นเดือน มิ.ย. ของทุกปี

เจ้าหน้าที่งานวินัยนักศึกษาและการทหาร
- ตรวจสอบคุณสมบัติ
- พิมพ์บัญชีรายชื่อผู้สมัคร
- นำ� นศท. ไปทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามที่ ศฝ.นศท.
     มทบ.21 กำ�หนด

เจ้าหน้าที่ ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21 ประกาศผลการรับสมัคร
ขึ้นทะเบียนเป็น นศท. ชั้นปีที่ 1

เจ้าหน้าที่งานวินัยนักศึกษาและการทหาร
   
   

ส่งบัญชีรายชื่อ หลักฐาน เงินค่าบำ�รุงให้ ศฝ.นศท.มทบ.21
กำ�กับดูแลการฝึก  - ศึกษาของ นศท. ชั้นปีที่ 1
ตามตารางการฝึก  - ศึกษาของ ศฝ.นศท.มทบ.21
ช่วงเดือน ก.ค.-ก.พ. (ปีถัดไป) ของทุกปี

คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาเป็น นศท. ชั้นปีที่ 2–5
งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา

นักศึกษา
ยื่นใบสมัครเป็น นศท. ชั้นปีที่ 2-5 พร้อมหลักฐาน
ภายในกำ�หนดของศูนย์ฝึกฯ ช่วงต้นเดือน มิ.ย. ของทุกปี

เจ้าหน้าที่งานวินัยนักศึกษาและการทหาร
   
   

ตรวจสอบคุณสมบัติ
พิมพ์บัญชีรายชื่อผู้สมัคร
ส่งบัญชีรายชื่อ หลักฐาน เงินค่าบำ�รุงให้ ศฝ.นศท.มทบ.21
กำ�กับดูแลการฝึก  - ศึกษาของ นศท. ชั้นปีที่ 2-5
ตามตารางการฝึก - ศึกษาของ ศฝ.นศท.มทบ.21
ช่วงเดือน ก.ค.-ก.พ. (ปีถัดไป) ของทุกปี
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ขั้นตอนการขอยกเว้นการคัดเลือก
ทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจ�ำการ
งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา
นักศึกษาวิชาทหาร
ชั้นปีที่ 1-3 ที่มีอายุครบเกณฑ์ที่ยื่นคำ�ร้องพร้อมหลักฐาน
ภายในเดือน ส.ค. ของทุกปี

เจ้าหน้าที่งานวินัยนักศึกษาและการทหาร
- ตรวจหลักฐาน
- พิมพ์ข้อมูลลงแบบฟอร์มทางการทหาร (ขนาดเอ 3) จำ�นวน 6 ชุด
    ส่งภายในเดือน ก.ย. ของทุกปี
- ส่งหนังสือพร้อมรายชื่อและหลักฐานเรียน 2 หน่วยงาน  คือ     
1. ปลัดกลาโหม จำ�นวน 1 ชุด
              2. ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.21 จำ�นวน 4 ชุด
              3. เก็บหลักฐานไว้ตรวจสอบกรณีมีปัญหาภายหลัง 1 ชุด
- ตรวจสอบนักศึกษาวิชาทหาร ว่าสำ�เร็จการศึกษาวิชาทหาร
   ชั้นปีที่  3 หรือไม่
    กรณีสำ�เร็จฯ - ไม่ต้องดำ�เนินการต่อ เนื่องจาก นศท.ได้ปลด
                        เป็นกองหนุนแล้ว
    กรณีไม่สำ�เร็จฯ - ส่งหนังสือถึงปลัดฯ กลาโหม เพื่อขอยกเลิก                           
บัญชีผู้ขอยกเว้นฯ  พร้อมบัญชีรายชื่อ                
ส่งภายในเดือน ก.พ. ของทุกปี

คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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ขั้นตอนการขอผ่อนผันการคัดเลือก
ทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจ�ำการ
งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษาที่มีอายุครบเกณฑ์ที่ยื่นคำ�ร้องพร้อมหลักฐาน
ภายในเดือน ต.ค. - ธ.ค. ของทุกปี

เจ้าหน้าที่งานวินัยนักศึกษาและการทหาร
- ตรวจสอบหลักฐาน
- พิ ม พ์ ข้ อ มู ล แยกตามภู มิ ลำ�เนาจั ง หวั ด ของนั ก ศึ ก ษา
ลงในแบบฟอร์มทางทหาร
- ส่งหนังสือเวียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตามภูมิลำ�เนาทหาร
ของนักศึกษาพร้อมบัญชีรายชือ่ ส่งภายในเดือน ก.พ. ของทุกปี   

นักศึกษา
รับบัญชีผ่อนผันฯ
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ขั้นตอนการขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษาที่จบ นศท. ชั้นปีที่ 3 ยื่นคำ�ร้องพร้อมหลักฐาน
ภายในเดือน มิ.ย. ของทุกปี

เจ้าหน้าที่งานวินัยนักศึกษาและการทหาร
- ตรวจสอบหลักฐาน
- พิมพ์ข้อมูลผู้ขอผ่อนผันฯ ทั้งหมด ตามแบบฟอร์มทางทหาร
- ส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมบัญชีรายชื่อและ
หลักฐานประกอบ
- เก็บหลักฐานที่เหลือไว้ตรวจสอบกรณีมีปัญหาภายหลัง
- บันทึกข้อมูล/นักศึกษาหมดสภาพการเป็นนักศึกษา (เฉพาะ
นักศึกษาชาย) และยกเลิกบัญชีผู้ขอผ่อนผัน
- พิมพ์ขอ้ มูลยกเลิกการขอผ่อนผันฯลงในแบบฟอร์มทางทหาร
- ส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงกลาโหม  พร้อมบัญชีรายชื่อ
ส่งภายในเดือน ก.พ. ของทุกปี

นักศึกษา
รับบัญชีผ่อนผันการเรียกพลฯ
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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3.งานกิจกรรมนักศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

มหาวิทยาลัยถือว่ากิจกรรมนักศึกษาเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญยิง่ ในการเพิม่ พูนประสบการณ์
ที่มีค่า  ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมของนักศึกษา   มหาวิทยาลัยมีนโยบาย
มุ่งส่งเสริมนักศึกษาให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาอย่างเพียงพอและหลากหลาย  และเพื่อ
เปิดโอกาสให้นกั ศึกษาได้ฝกึ ประสบการณ์ การบริหารงาน การรับผิดชอบตนเอง และการท�ำงาน
ร่วมกันแบบประชาธิปไตย  นอกจากนีม้ หาวิทยาลัยยังเป็นต้นแบบของการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ในระดับองค์การนักศึกษาเพียงระดับเดียว  ไม่แบ่งแยกตามส�ำนักวิชาหรือสาขาวิชา  เพื่อสร้าง
ความรัก ความสามัคคีรว่ มกันในหมูน่ กั ศึกษา โดยงานกิจกรรมนักศึกษามีหน้าทีส่ ง่ เสริม สนับสนุน
ให้ค�ำปรึกษานักศึกษาให้ด�ำเนินกิจกรรมนักศึกษาได้ตามขั้นตอน ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยและเกิดประสิทธิภาพ
องค์การนักศึกษาประกอบไปด้วยสภานักศึกษา องค์การบริหารและชมรม  ซึง่ มีอาจารย์               
ทีป่ รึกษาให้คำ� แนะน�ำในการจัดกิจกรรม  กจิ กรรมนักศึกษาประกอบไปด้วยกิจกรรมด้านวิชาการ              
ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านพัฒนาสังคมและบ�ำเพ็ญประโยชน์ ด้านนักศึกษาสัมพันธ์   และด้าน
กีฬา ซึ่งชมรมที่จัดตั้งแล้วมีดังนี้
		1   กิจกรรมด้านวิชาการ
1.1 ชมรม SUT Linux & Networking
1.2 ชมรมดาราศาสตร์และอวกาศ มทส.
1.3 ชมรมโครงสร้างและเทคโนโลยี
1.4 ชมรมยานยนต์
1.5 ชมรมโรบอท
1.6 ชมรมภาษาญี่ปุ่น
1.7 ชมรมคอมพิวเตอร์
1.8 ชมรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1.9 ชมรมภาษาจีน
1.10 ชมรมการบิน
1.11 ชมรมนวัตกรรม
		2 กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
    
2.1 ชมรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย มทส.
           2.2 ชมรมดนตรีสากล
      
2.3 ชมรมศิลปะการแสดง
     
2.4 ชมรมศิลปะการถ่ายภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556
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		3 กิจกรรมด้านพัฒนาสังคมและบ�ำเพ็ญประโยชน์
3.1 ชมรมเพื่อนเกษตรกร
3.2 ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท
3.3 ชมรมไทย-มุสลิม มทส.  
3.4 ชมรมคลินิกสิ่งแวดล้อม
3.5 ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
3.6 ชมรมครูสัญจร
3.7 ชมรมอาสาคุ้มครองผู้บริโภค   
		4 กิจกรรมด้านนักศึกษาสัมพันธ์
      
4.1 ชมรมพี่น้องสร้างสรรค์ สายสัมพันธ์ มทส.
4.2 ชมรมไม้ดอกไม้ ประดับ
4.3 ชมรม Christian  SUT Fellowship
4.4 ชมรม To be Number One
4.5 ชมรม มทส. ต้านเอดส์และยาเสพติด
4.6 ชมรมวิทยุสมัครเล่น
4.7 ชมรมเชียร์ลีดเดอร์
4.8 ชมรมสมาธิ
4.9 ชมรมสื่อสร้างสรรค์
4.10 ชมรมนักศึกษาหอพัก
4.11 ชมรมพุทธศาสน์
		 5 กิจกรรมด้านกีฬา
      
5.1 ชมรมเรือพาย
5.2 ชมรมวอลเลย์บอล
5.3 ชมรมฟุตบอล
5.4 ชมรมดาบสากล
5.5 ชมรมลอจิก  มทส.
5.6 ชมรมรักษ์มวยไทย
5.7 ชมรมตะกร้อ
5.8 ชมรมแอโรบิกและการออกก�ำลังกาย
5.9 ชมรมบาสเกตบอล
5.10 ชมรมแบดมินตัน
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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4.งานท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี  มีภารกิจหลักประการหนึง่ คือ ภารกิจด้านทะนุบำ� รุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิน่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ศิลปะและวัฒนธรรม ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีงานท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนกิจการนักศึกษา เป็นผูด้ ำ� เนินและ
สร้างสรรค์กจิ กรรมในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับนักศึกษา เพือ่ ส่งเสริมให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมทีม่ หาวิทยาลัยและชุมชนได้จดั ขึน้ โดยมีเป้าหมาย คือ สามารถสร้างกลุม่
นักศึกษา เพือ่ ด�ำเนินและสืบสานกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนได้  
และเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน พร้อมกับการร่วมสร้างชือ่ เสียง
ให้กบั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีโดยใช้ศลิ ปวัฒนธรรมเป็นสือ่
หน้าที่และความรับผิดชอบ   การด�ำเนินงานของงานท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ส่วนกิจการนักศึกษา สามารถจ�ำแนกหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามภารกิจต่างๆ  ดังนี้
1. ภารกิจด้านการสอนและการฝึกซ้อม
งานท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรมได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบการสอนและการฝึกซ้อม
ทักษะปฏิบตั ดิ า้ นดนตรีและนาฏศิลป์ให้กบั บุคลากร นักศึกษาและผูส้ นใจทัว่ ไป  โดยเน้นให้ผเู้ รียน
ได้ทราบถึงการปฏิบตั เิ ครือ่ งดนตรีและนาฏศิลป์ตามทีผ่ เู้ รียนสนใจและถนัด โดยให้ความรูต้ งั้ แต่
ขัน้ พืน้ ฐานและพัฒนาการขึน้ ไปตามความสามารถของผูเ้ รียน และจัดให้มกี ารให้ความรู้ 4 แขนง
คือ
		
1.1 ดนตรีไทย จัดให้มกี ารสอน และการฝึกซ้อมดนตรีไทย เพือ่ จัดตัง้ วงดนตรีไทย
ประจ�ำมหาวิทยาลัย ซึง่ ในปัจจุบนั มหาวิทยาลัยสามารถจัดตัง้ วงดนตรีไทยได้หลายประเภท  เช่น
วงปีพ่ าทย์  วงมโหรี วงเครือ่ งสาย ฯลฯ
		
1.2 นาฏศิลป์ จัดให้มกี ารสอนและการฝึกซ้อมนาฏศิลป์ให้กบั บุคลากรนักศึกษา
และผูท้ สี่ นใจ ทัง้ ด้านนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พนื้ บ้านทุกภูมภิ าคโดยเฉพาะนาฏศิลป์พนื้ บ้าน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนือ่ งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีตงั้ อยูใ่ นเขตพืน้ ที่ ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีน่ กั ศึกษาและบุคลากรจะต้องเข้าใจวัฒนธรรมอันเป็นภูมปิ ญ
ั ญา
ของท้องถิน่
ปัจจุบนั ด้านนาฏศิลป์ สามารถจัดตัง้ กลุม่ นักศึกษาทีส่ ามารถแสดงนาฏศิลป์ไทย
และนาฏศิลป์พื้นบ้าน เพื่อร่วมแสดงในกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นการช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง   อีกทั้งยังส่งผลต่อผู้ที่ได้เรียน
ด้านนาฏศิลป์  อันจะน�ำไปพัฒนาตนเองทางด้านบุคลิกภาพทางกายและทางใจได้เป็นอย่างดี
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1.3 ดนตรีพนื้ บ้าน จัดการสอน การฝึกซ้อม และให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับการเล่น
ดนตรีพนื้ บ้านแก่บคุ ลากร  นักศึกษาและผูท้ สี่ นใจ โดยสามารถจัดตัง้ วงดนตรีพนื้ บ้าน ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือประจ�ำมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
		
1.4 ดนตรีสากล งานท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ด้านดนตรีสากลให้กบั นักศึกษาและผูท้ สี่ นใจ ทัง้ ในส่วนของวัสดุอปุ กรณ์ สถานทีฝ่ กึ ซ้อม อ�ำนวย
ความสะดวกในด้านต่างๆ โดยมีเป้าหมายหลักเพือ่ ให้นกั ศึกษาได้มโี อกาสแสดงความสามารถของ
ตนเองด้านดนตรีสากลอันจะน�ำไปสูก่ ารใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีคณ
ุ ค่า ซึง่ ในปัจจุบนั นี้
มหาวิทยาลัยสามารถจัดจัง้ วงดนตรีสากลได้หลากหลายลักษณะ เช่น วงดนตรีลกู ทุง่   วงสตริง                    
วงสตริงคอมโบ  วงดนตรีอคูสติก
		
2. ด�ำเนินกิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี
2.1 เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา
- จัดวงดนตรีไทยเข้าร่วมบรรเลงกับสถาบันอุดมศึกษาทัว่ ประเทศ
2.2 เข้าร่วมงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
-  จดั การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์พนื้ บ้านเข้าร่วมแสดงกับสถาบันอุดมศึกษา
ทัว่ ประเทศ
2.3 ค่ายเยาวชนศิลปวัฒนธรรม
- จัดเข้าค่ายฝึกซ้อมดนตรีและนาฏศิลป์ในช่วงปิดภาคการศึกษาให้กับ
นักศึกษา
2.4 ไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย
- จัดพิธไี หว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ให้กบั นักศึกษาและบุคลากร มทส.
และเชิญสถาบันการศึกษา และบุคคลทัว่ ไปภายในจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วม
2.5 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโควตาดนตรีและนาฏศิลป์
- จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโควตาดนตรีและนาฏศิลป์   เพื่อให้นักศึกษา
ได้ทราบและปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างถูกต้อง
2.6  จดั หาวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมให้กบั นักศึกษา
เพือ่ เป็นอุปกรณ์การฝึกซ้อมดนตรีและนาฏศิลป์
2.7 ซ่อมแซมเครือ่ งดนตรี เครือ่ งแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง เช่น              
ซ่อมแซมเครือ่ งดนตรีทชี่ ำ� รุด  ซักชุดการแสดง  ซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบ การแสดง เพือ่ ให้
อุปกรณ์ การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์มคี วามพร้อมเพือ่ การใช้งานอยูเ่ สมอ
2.8 จัดท�ำวิดิทัศน์เผยแพร่การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ซึ่งเป็นผลงานของ
นักศึกษา
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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การศึกษา

2.9 เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม
2.10 จัดท�ำข้อมูลรายงานการประเมินตนเองประกอบการประกันคุณภาพ

2.11 ด�ำเนินการรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามไตรมาส
2.12 จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารของงานท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม
2.13  จัดท�ำเว็บไซด์ของงานท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม
3. บริการ
3.1 บริการวัสดุอปุ กรณ์  ด้านการแสดงแก่นกั ศึกษาและบุคลากร
3.2 บริการห้องฝึกซ้อม ให้บริการห้องซ้อมดนตรี โดยเฉพาะห้องฝึกซ้อมดนตรี
สากล เปิดให้บริการทุกวัน/เวลาท�ำการ (09.00-16.00 น.) ยกเว้นช่วงสอบโดยผูใ้ ช้บริการไม่ตอ้ ง
เสียค่าใช้จา่ ย  
4. จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมประกอบกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและชุมชน		
4.1 จัดการแสดงประกอบกิจกรรมในมหาวิทยาลัย เช่น งานสถาปนามหาวิทยาลัย
พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ พิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ พิธีบัณฑิตกตัญญุตาในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร งานเกษียณอายุการปฏิบตั งิ าน พนักงาน มทส. ประเพณีลอยกระทง
และกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ภายใน มทส.
4.2 จัดการแสดงให้กบั หน่วยงานภายนอกและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
5. ดูแลนักศึกษาทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นดนตรีและนาฏศิลป์  ด�ำเนินการ  ดังนี้
5.1 คัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตาดนตรีและนาฏศิลป์ตามกระบวนการทีก่ ำ� หนด
5.2 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นดนตรีและนาฏศิลป์
5.3 ประชุม/ จัดตารางฝึกซ้อมร่วมกับนักศึกษา
5.4 ด�ำเนินการสอน และฝึกซ้อม
5.5 ด�ำเนินการเสนอข้อมูลนักศึกษาเพือ่ พิจารณาสวัสดิการ
5.6 รายงานการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องนักศึกษาโควตาฯ ให้มหาวิทยาลัยทราบ
6. งานอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยและผู้บังคับบัญชามอบหมายและหน่วยงาน
ขอความอนุเคราะห์
นอกเหนือจากหน้าที่ประจ�ำแล้วบุคลากรงานท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมต้องมี               
ส่วนช่วยกิจกรรมอืน่ ๆ ของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของการเป็นคณะท�ำงาน เช่น
6.1 กิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น งานสถาปนามหาวิทยาลัย พิธพี ระราชทาน
ปริญญาบัตร กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ และงานเฉพาะกิจของมหาวิทยาลัย
6.2 เป็นคณะท�ำงานให้กบั งานอืน่ ๆ ในส่วนกิจการนักศึกษา และหน่วยงานภายใน
มทส.
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คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา

-

ดนตรีไทย
ดนตรีพื้นบ้าน
ดนตรีสากล
นาฏศิลป์
ขับร้อง

การสอนและการฝึกซ้อม
- โครงการเข้าร่วมงานดนตรีไทย
อุดมศึกษา
- โครงการเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา
- โครงการค่ายเยาวชนศิลปวัฒนธรรม
- โครงการอบรมดนตรีและนาฏศิลป์
ฯลฯ

การบริการ

ปฏิบัติงานนอกเหนือจากงานในหน้าที่
ประจ�ำ เช่น
- งานสถาปนามหาวิทยาลัย
- งานบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่
- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
- งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
- งานทีห่ น่วยงานอืน่ ขอความอนุเคราะห์
ฯลฯ

ภารกิจด้านอื่น ๆ

เป้าหมาย
สร้างกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรเพื่อด�ำเนินกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมโดยเน้นกิจกรรมในด้านดนตรีและนาฏศิลป์
การละเล่น ประเพณี โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาและบุคลากรมี
ส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

- ให้บริการอุปกรณ์ดนตรี เครือ่ งแต่งกาย
และอุปกรณ์การแสดง
- ให้บริการห้องซ้อม
- ให้บริการการแสดง
- ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ฯลฯ

ภารกิจ

บุคลากร

หัวหน้างานท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม  

หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

แผนปฏิบัติการประจ�ำปี

หน้าที่
ด�ำเนินและสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรมโดยยึดแนว
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการทะนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของ
ท้ อ งถิ่ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนผังการบริหารงานและการด�ำเนินงาน
งานท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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5.งานทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่ให้โอกาสทางการศึกษา               
แก่นักศึกษาที่สามารถเรียนได้แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยจนถึง
ปัจจุบนั เพือ่ เป็นการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเรือ่ งการส่งเสริมและให้โอกาสทางการศึกษา
แก่นกั ศึกษาทุกคน ทีม่ คี วามสามารถศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ ให้มโี อกาสได้รบั การสนับสนุนจาก
การให้ทุนการศึกษาจนส�ำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการ
นักศึกษา ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านการด�ำเนินงานภายใต้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ได้ดูแล น�ำเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในแต่ละปี
การศึกษาเป็นจ�ำนวนมากกว่าหกพันทุน
		 ประเภททุนการศึกษาระดับปริญญาตรี  ในความดูแลของงานทุนการศึกษา แบ่งได้
เป็น  9 ประเภทดังนี้
		 1. ทุนกูย้ มื เงินจากกองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.)  เป็นทุนกูย้ มื เงินจากรัฐบาล
โดยมีหน่วยงาน กยศ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดสรรเงินกู้ยืมให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ก�ำลัง
ศึกษาตัง้ แต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาตรี เริม่ ให้กยู้ มื ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2539
จนถึงปัจจุบนั มีผกู้ ยู้ มื เงินไปแล้วกว่า 4 ล้านคน  เป็นเงินรวมกว่า 4 แสนล้านบาท ปีการศึกษา 2555
มีนกั ศึกษา มทส. ได้รบั การจัดสรรให้กยู้ มื ทัง้ ผูก้ รู้ ายเก่าและผูก้ รู้ ายใหม่   รวมทัง้ สิน้ 4,233 คน
เป็นจ�ำนวนเงินกว่า 236 ล้านบาท ระบบ e-student loan ของ กยศ. จะเริ่มให้นักศึกษาบันทึก
ค�ำขอกู้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  โดยผู้ประสงค์ขอกู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศของ กยศ.
รวม 10 ข้อ คุณสมบัติที่ส�ำคัญคือเป็นผู้ที่มีรายได้ของครอบครัว  ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
ไม่เป็นผู้มีรายได้ประจ�ำระหว่างศึกษา ผู้ประสงค์ขอกู้ต้องท�ำการลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตใน
ระบบ e-student loan ของกองทุน ส่งข้อมูลให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติ ในรายทีเ่ ป็น
ผู้กู้รายใหม่คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนของมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติ คัดเลือก
ผู้มีสิทธิ์กู้ โดยนักศึกษาผู้กู้สามารถกู้ค่าเล่าเรียน ค่าเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาที่ต้องช�ำระ
กับมหาวิทยาลัยได้ทั้งหมด รวมทั้งได้ค่าครองชีพรายเดือน ๆ ละ 2,200 บาท
		2. ทุนกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)  เป็นทุนกู้ยืมจาก
รัฐบาล โดยมีหน่วยงาน กยศ. เป็นผู้รับผิดชอบจัดสรรเงินกู้ยืมให้กับนักศึกษา เช่นเดียวกับ
เงินกู้ กยศ. โดยแตกต่างกันที่คุณสมบัติผู้กู้จะไม่จ�ำกัดเพดานเงินรายได้ของผู้ปกครอง  และต้อง
เป็นผู้ศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  ตามประกาศของกองทุนฯ ซึ่งจะให้กู้ได้เช่นเดียวกับ กยศ.
ส�ำหรับผู้ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท และกู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียน ส�ำหรับผู้ที่มี
รายได้ครอบครัวเกิน 200,000 บาท ในปีการศึกษา 2555 มีจำ� นวนนักศึกษาผูก้ ู้ กรอ. รวม 152 คน
มียอดเงินกู้รวม 4.8 ล้านบาท  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556
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		3. ทุนเงินยืมเพือ่ การศึกษาของมหาวิทยาลัย  เป็นกองทุนเงินยืมเพือ่ การศึกษา ส�ำหรับ
นักศึกษา มทส.โดยมีคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยฯ เป็นผูก้ ำ� หนดเกณฑ์การพิจารณา           
การอนุมัติให้ยืม จ�ำนวนเงินที่อนุมัติให้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายตามจ่ายจริงของนักศึกษา ประกอบด้วย                
ค่าบ�ำรุงการศึกษา   ค่าหน่วยกิต และค่าหอพักในมหาวิทยาลัย ตามระเบียบก�ำหนดให้กู้ได้
ไม่เกิน 15,000 บาทต่อภาคการศึกษา โดยนักศึกษาต้องท�ำสัญญาการขอกู้ยืมเป็นรายภาค
การศึกษา ก�ำหนดการช�ำระคืนให้คืนภายหลังส�ำเร็จการศึกษาในเดือนที่ 4 ขั้นต�่ำ 2,000 บาท/
เดือน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไม่ได้คิดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมแต่อย่างใด
การยื่นค�ำร้องนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการ
ศึกษาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ปีการศึกษา
2555 มีนักศึกษายืมเงินของมหาวิทยาลัย รวม 122 คน เป็นเงิน 1.4 ล้านบาท
		4. ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนส�ำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพและขาดแคลนทุนทรัพย์                                
เป็นทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้ยกเว้นการเก็บค่าหน่วยกิต ค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าบ�ำรุง
กิจกรรมค่าหอพัก รวมถึงค่าครองชีพรายเดือน(บางทุน)   ทุนยกเว้นค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้แก่  
1) ทุนโควตาวิทยาศาสตร์ฯ   2) ทุนศักยภาพ    3) ทุนเรียนดี(ลดหย่อนค่าหน่วยกิต 50%)
4) ทุนเรียนดี (ยกเว้นค่าหน่วยกิต)   5) ทุน ODOD   6) ทุน สอวน 7) ทุนเฉลิมราชกุมารี  
8) ทุน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.)   9) ทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา   และ
10) ทุน พสวท. สสวท. สพฐ วมว. ส�ำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทย์ก้าวหน้า 11) ทุนสวัสดิการ
หอพักส�ำหรับนักกีฬา นักดนตรี/นาฎศิลป์   มหาวิทยาลัยจะบันทึกสถานะยกเว้นค่าใช้จ่ายด้าน
การเรียนให้กับนักศึกษาตามระเบียบของทุนยกเว้นแต่ละประเภท ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่มี
คุณสมบัตริ บั ทุนต่อเนือ่ งในแต่ละภาคการศึกษา/ปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัย
ได้จัดสรรทุนยกเว้นค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษา รวม 705 คน เป็นเงินทั้งสิ้น  18.06 ล้านบาท
5. ทุนเงินยืมฉุกเฉิน ส�ำหรับนักศึกษา  เป็นเงินยืมที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้นักศึกษา
ยืมเพือ่ รองรับความจ�ำเป็นเร่งด่วนในการใช้จา่ ยเงินด้านการศึกษาของนักศึกษา ตามระเบียบว่า
ด้วยเรือ่ งเงินยืมฉุกเฉิน ส�ำหรับนักศึกษา ซึง่ จะให้ความช่วยเหลือนักศึกษายืมและช�ำระคืนภายใน
ภาคการศึกษาเดียวกัน นักศึกษาระดับปริญญาตรีขอยืมได้ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท ระดับ
ปริญญาโท–เอก  ยืมได้   ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท   นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ต้องเขียน
ค�ำร้องขอยืมเงินเพือ่ เสนอต่อรองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาเป็นผูอ้ นุมตั ภิ ายใน 3 วันท�ำการ
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองนักศึกษาทราบเรื่องการยืมเงินของนักศึกษาด้วย
ปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษาขอยืมเงินฉุกเฉินรวม 436 คน เป็นเงิน  2.4 ล้านบาท
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		6. กองทุนช่วยค่าครองชีพ ส�ำหรับนักศึกษา  เป็นกองทุนที่ด�ำเนินการตามระเบียบว่า
ด้วย กองทุนช่วยค่าครองชีพ ส�ำหรับนักศึกษา มทส. เพือ่ ช่วยเหลือนักศึกษาทีม่ คี วามขาดแคลน
ทุนทรัพย์ในการครองชีพ   นักศึกษาที่ประสงค์ขอความช่วยเหลือจะเขียนค�ำร้องผ่านอาจารย์
ทีป่ รึกษา และยืน่ ทีง่ านทุนฯ หัวหน้างานสัมภาษณ์เหตุผลความจ�ำเป็น ความขาดแคลน ให้ความ
เห็นประกอบการพิจารณาทุน เสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้อนุมัติ ในจ�ำนวน
เงินไม่เกินภาคการศึกษาละ 3,000 บาท/คน ปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษาได้รับอนุมัติค่าครอง
ชีพรวม 80 คน เป็นเงิน 235,000 บาท
		7. กองทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย   เป็นเงินดอกผลของกองทุนการศึกษาที่มี
ผู้บริจาคจัดตั้งเป็นกองทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการทุนการศึกษาของ
มหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ผู ้ พิ จ ารณาจั ด สรร เพื่ อ เป็ น ทุ น ให้ เ ปล่ า ส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาที่ มี
คุณสมบัติตามที่กองทุนก�ำหนดสามารถสมัครรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการทุนการศึกษา
มทส. ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 ได้จัดสรรทุนให้นักศึกษา จ�ำนวน
286 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 1.43 ล้านบาท  กองทุนดังกล่าว อาทิเช่น  1) กองทุนการศึกษาหลวง
พ่อคูณ ปริสุทโธ 2) กองทุนการศึกษามูลนิธิเลน�ำคิน 3) กองทุนการศึกษานางหลั่ง  อินทรา
พิเชฐ 4) กองทุนการศึกษาเงินของแม่  5) กองทุนการศึกษากองทุนมูลนิธิ ทุนท้าวมหาพรหม
โรงแรมเอราวัณ เป็นต้น
		8. ทุนการศึกษาของหน่วยงานภายนอก  เป็นทุนการศึกษาที่บริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ
มากกว่า  30 แห่ง ได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนให้เปล่าส�ำหรับนักศึกษา ทั้งแบบต่อเนื่องและแบบ
ให้ครั้งเดียว   โดยทุนต่อเนื่องจะให้กับนักศึกษาจนส�ำเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ที่ผู้ให้ทุนก�ำหนด รวมถึงต้องรายงานผลการเรียนให้ทราบทุกภาคการศึกษา/ปีการ
ศึกษาเพื่อประกอบการให้ทุนต่อเนื่อง ผู้ให้ทุนประเภทนี้ อาทิเช่น 1) ทุนมูลนิธิชินโสภณพนิช
2) ทุนบริษัท ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด 3) มูลนิธิหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ 4) มูลนิธิกรุงไทยการ
ไฟฟ้า เป็นต้น ปีการศึกษา 2555 มีบริษัท ห้างร้าน บุคคลให้ทุนการศึกษาเป็นจ�ำนวนมาก
มีนักศึกษารับทุนจ�ำนวน 214 คน  เป็นเงินทั้งสิ้น 5.06 ล้านบาท
		9. ทุนจ้างงานนักศึกษาระหว่างก�ำลังศึกษา   เป็นทุนการศึกษาทีม่ หาวิยาลัยได้จดั สรร
ในรูปแบบของการจ้างงานให้นกั ศึกษาท�ำ ในระหว่างทีก่ ำ� ลังศึกษาในมหาวิทยาลัย ในอัตราชัว่ โมง
ละ 40 บาท ในแต่ละภาคการศึกษาให้นักศึกษาปฏิบัติงานจ้างงานได้ไม่เกิน 100 ชั่วโมง รวม
10 สัปดาห์ๆ ละ ไม่เกิน 10 ชั่วโมง  เพื่อไม่ให้การปฏิบัติงานกระทบต่อการศึกษาของนักศึกษา
ปีการศึกษา 2555  มีนักศึกษาจ้างงาน รวมทั้งสิ้น 775 คน  เป็นเงินทั้งสิ้น 2.7 ล้านบาท
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**ดูรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ http://web.sut.ac.th/dsa/sutfund
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนการศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0–4422–3114–5, 0–4422–3129 โทรสาร 0-4422-3115
e-mail : scholar@sut.ac.th

6.งานแนะแนว

งานแนะแนวเป็นหน่วยงานหนึง่ ของส่วนกิจการนักศึกษาทีม่ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ ให้บริการ
แนะแนวครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน แก่นักศึกษา มุ่งพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะด้านร่างกาย
อารมณ์ และสังคมที่พึงประสงค์ รวมทั้งป้องกันและช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหา
ในทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล
ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและอาชีพ ให้บริการแก่นักศึกษา
และบุคลากรทุกวันเวลาท�ำการของมหาวิทยาลัย  
หน้าและความรับผิดชอบ มีดังนี้
1. จัดบริการแนะแนวครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
1.1 บริการให้ค�ำปรึกษา (Counseling Services) เมื่อนักศึกษาเกิดความ
กังวลใจไม่ว่าเรื่องใด บุคลากรของงานแนะแนว พร้อมที่จะเป็นเพื่อนและก�ำลังใจ ช่วยเหลือ
ให้ค�ำปรึกษาในทุกด้าน   ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล(Individual Counseling) หรือเป็นกลุ่ม
(Group Counseling) บริการแบบทดสอบทางจิตวิทยา (Testing Services) (โดยบุคลากร
งานแนะแนวทุกคนยึดหลักจรรยาบรรณในการให้คำ� ปรึกษา) ซึง่ บางโอกาสจะได้ขอความร่วม
มือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและช�ำนาญการเป็นพิเศษ   และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น  
กิจกรรม : สัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกาย กิจกรรม : เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม
แนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรม : จิตอาสา...เพื่อนช่วยเพื่อน  เป็นต้น
1.2 บริการสนเทศ (Information Services) เป็นบริการทีใ่ ห้ขา่ วสาร ข้อมูล
ข้อสนเทศที่เป็นประโยชน์โดยได้ด�ำเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่แก่นักศึกษาในด้าน
ต่างๆ เช่น การจัดท�ำคู่มือนักศึกษาด้านกิจการนักศึกษา การจัดท�ำสมุดบันทึกสู่...ความส�ำเร็จ  
การจัดท�ำแผ่นพับ ป้ายสนเทศ การบริการห้องสมุดในลักษณะค้นคว้า ยืม - คืน ทั้งวารสาร
หนังสือ นวนิยาย  เรื่องสั้น หนังสือพิมพ์ เอกสาร V.D.O เทป ปริญญานิพนธ์ ฯลฯ  เอกสาร
ต่างๆ จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไว้ให้บริการ และมีการจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นต้น  
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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1.3 บริการแนะแนวการศึกษา (Education Services) เป็นการให้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ การวางแผนในการ
ศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และการจัดกิจกรรม เช่น
กิจกรรม : การพัฒนาลักษณะนิสัยการเรียน กิจกรรม : เรียนรู้เพื่อรู้เรียน...สู่ความส�ำเร็จ และ
กิจกรรม : เรียน มทส. อย่างไร...ให้สนุก  เป็นต้น
       
1.4 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  เป็นการจัดกิจกรรมใน
รูปแบบ ต่างๆ ทั้งการฝึกอบรม การบรรยาย อภิปราย ศึกษา ดูงาน จัดนิทรรศการ
แจกเอกสาร โดยบุคลากรงานแนะแนว เป็นผูจ้ ดั ท�ำหลักสูตรทีส่ อดคล้องกับการพัฒนานักศึกษา
ในด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้งทางด้าน
วิชาการ วิชาชีพ สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรมและมีเอกลักษณ์ มีการจัด
ฝึกอบรม/บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการปรับตัวการเข้าสังคมและการด�ำรงชีวิต เช่น หลักสูตร :
การปรับตัวและการด�ำรงชีวติ ให้มคี วามสุข การพัฒนาบุคลิกภาพ การเข้าสังคม มนุษยสัมพันธ์
และอื่นๆ เช่น หลักสูตร : เทคนิคการแต่งหน้าส�ำหรับวัยรุ่นและวัยท�ำงาน หลักสูตร : มารยาท
การรับประทานอาหารแบบตะวันตก และการจัดฝึกอบรม/บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพด้านต่างๆ เช่น หลักสูตร : การเสริมสร้างความเป็นผูน้ �ำ หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพ
ด้วยความคิด (Power Up Your Mind) หลักสูตร : เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
(EQ) หลักสูตร : เพื่อสร้างความหมายให้ชีวิต หลักสูตร : การพัฒนาทีมงาน หลักสูตร :
การพูดในที่ชุมชน และหลักสูตร : การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
       
1.5 การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
และการใช้บริการ  เป็นการด�ำเนินการหลังการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม และการใช้บริการ
งานแนะแนว และน�ำผลที่ได้รับจากการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรม/บริการ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา/งบประมาณ   
2. ประสานงาน การให้ความร่วมมือ และการสนับสนุนในการให้บริการแก่
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   
3. พัฒนาบุคลากรในการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพ โดย การเข้าร่วมการฝึกอบรม
การศึกษาดูงาน การประชุม และการสัมมนาต่างๆ กับหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
4. สรุปและรายงานผลการด�ำเนินงาน การจัดกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ
5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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โครงสร้างการบริหารงาน
งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก

อธิการบดี
คณะกรรมการด�ำเนินงานหอพัก
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา
หัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก

ผช.หัวหน้างานฯ ด้านที่ปรึกษาหอพัก
* หน่วยที่ปรึกษาหอพักสุรนิเวศ 1–3
* หน่วยที่ปรึกษาหอพักสุรนิเวศ 4–6      
* หน่วยที่ปรึกษาหอพักสุรนิเวศ 8–10
* หน่วยที่ปรึกษาหอพักสุรนิเวศ 7, 11–12
* หน่วยที่ปรึกษาหอพักสุรนิเวศ 13
* หน่วยที่ปรึกษาหอพักสุรนิเวศ 15
* หน่วยที่ปรึกษาหอพักสุรนิเวศ 16

คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา

ผช.หัวหน้างานฯ ด้านธุรการและข้อมูล
หน่วยที่ปรึกษาหอพักประกอบด้วย
* หัวหน้าหน่วย
* ที่ปรึกษาหอพัก
* ธุรการ

SUniversity
U R AofNTechnology
AREE

43

www.sut.ac.th

7. งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก

		 หน้าที่และความรับผิดชอบ
		1) จัดนักศึกษาเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย  
1. รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพัก
การสมัครหรือจองห้องพักในหอพักของมหาวิทยาลัย  ปฏิบัติดังนี้
1.1 กรณีนกั ศึกษาชัน้ ปีที่ 1 : สามารถสมัครและจองหอพักผ่านระบบออนไลน์
โดยจะต้องช�ำระเงินค่าบ�ำรุงมหาวิทยาลัยและค่าธรรมเนียมหอพัก ตามระยะเวลาทีม่ หาวิทยาลัย
ก�ำหนด จึงจะถือว่า การจองห้องพักมีผลโดยสมบูรณ์ นักศึกษาที่ไม่ได้จองหอพักสามารถสมัคร
เข้าอยู่หอพักในวันรายงานตัวเข้าหอพัก ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ส�ำรองที่พักเพียงพอกับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
1.2 กรณีนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ(รุ่นพี่) : รับสมัครนักศึกษารุ่นพี่เข้าพักอาศัย
ในหอพักทุกปีการศึกษา โดยประกาศรับสมัครก่อนสอบปลายภาคการศึกษาที่ 3 อย่างน้อย
1 เดือน และจะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพัก  พร้อมประกาศให้ทราบก่อน
ปิดภาคการศึกษา
1.3 ข้อก�ำหนดในการเข้าพักอาศัย
1.3.1 นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าพักอาศัยในหอพักได้รับสิทธิ
เข้าพักอาศัยในหอพักคราวละ 1 ปี ถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนให้ผอู้ นื่ มิได้  มหาวิทยาลัยจะถือ
ตามรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักจะต้องช�ำระเงินตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด เว้นแต่ได้ยื่นเรื่อง
ลาออกจากหอพักหรือสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือได้รับการลงโทษให้ออกจากหอพัก  
1.3.2 ผู้อาศัยจะต้องเข้าพักอาศัยในห้องที่จัดให้   จะย้ายห้องโดยมิได้รับ
อนุญาต จากงานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพักมิได้
1.3.3 ผู ้ อ าศั ย จะต้ อ งใช้ ค รุ ภั ณ ฑ์ ภ ายในห้ อ งพั ก ตามหมายเลขที่ ร ะบุ
ในใบยืมครุภัณฑ์
1.3.4 นักศึกษาจะต้องคืนห้องพักให้กับมหาวิทยาลัยหลังจากก�ำหนดปิด
ภาคการศึกษา  ถ้านักศึกษาผู้ใดมีความจ�ำเป็นต้องพักอาศัยในหอพักต่อไป  ให้ยื่นความจ�ำนง
ต่องานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพักล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เมือ่ ได้รบั อนุญาตแล้วจะต้อง
ช�ำระค่าธรรมเนียมหอพัก  และเข้าอาศัยในห้องพักที่จัดให้
1.3.5 ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากงานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก
จะเข้าพักอาศัยในหอพักไม่ได้โดยเด็ดขาด เมื่อตรวจพบจะด�ำเนินการทางวินัยทั้งผู้เข้าพักและ
นักศึกษาเจ้าของห้องพัก
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2. ขั้นตอนการเข้าพักอาศัยในหอพัก
2.1 ตรวจสอบรายชื่อตามประกาศผลการจัดนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพัก
				2.2 ช�ำระค่าธรรมเนียมหอพักเป็นรายภาคการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2552  โดยจะต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก�ำหนด เพราะหาก
เลยก�ำหนดจะต้องช�ำระค่าปรับช�ำระเงินล่าช้า วันละ 50 บาท
				2.3 กรอกใบประวัตินักศึกษาโดยละเอียดด้วยตนเอง พร้อมติดรูปถ่ายจ�ำนวน 5 ใบ
2.4 ขอรับบัตรนักศึกษาหอพักชั่วคราว  กรอกใบยืมกุญแจห้องพัก เครื่องนอน  
(ผ้าปู ที่นอน – ปลอกหมอน) และครุภัณฑ์ในห้องพักและกรอกใบลงทะเบียนทรัพย์สิน
2.5 รับกุญแจห้องพัก เครือ่ งนอน และเข้าห้องพัก โดยนักศึกษาต้องตรวจสอบ
วัสดุครุภัณฑ์ภายในห้องพัก หากพบการช�ำรุดเสียหาย ต้องเขียนใบแจ้งซ่อมภายในก�ำหนด
7 วัน นับจากวันที่รับกุญแจห้องพัก
			3. การเข้าพักในระหว่างปิดภาคการศึกษา
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าพักอาศัยระหว่างปิดภาคการศึกษาจะต้องยื่น
ความจ�ำนงโดยท�ำเป็นหนังสือผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์ที่ปรึกษา
ส�ำนักวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม)   เสนอต่องานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก ล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน  เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จะต้องช�ำระค่าธรรมเนียมหอพักเป็นรายวัน วันละ
50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)  และเข้าอาศัยในห้องพักที่จัดให้
		
4. ข้อปฏิบัติของนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก
4.1 นักศึกษาและผู้อาศัยมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
โดยเคร่งครัด และเชือ่ ฟังค�ำแนะน�ำตักเตือนของทีป่ รึกษาหอพักและบุคลากรของงานบริการและ
พัฒนานักศึกษาหอพัก  
4.2 นักศึกษามีหน้าที่ดูแลรักษาอาคารสถานที่ ทรัพย์สมบัติของหอพักและ
ของมหาวิทยาลัยมิให้เสียหายและใช้สอยอย่างประหยัด ทุกครั้งที่ออกจากห้องพักจะต้อง
ปิดไฟฟ้าให้เรียบร้อย  การใช้น�้ำเมื่อแล้วเสร็จต้องปิดให้เรียบร้อย
4.3 นักศึกษาและผู้อาศัยต้องรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายของทรัพย์สิน
ภายในห้องพักของตน ที่ตนก่อให้เกิดความเสียหาย
4.4 นักศึกษาและผู้อาศัยต้องแจ้งให้บุคลากรหอพักทราบทุกครั้ง  เมื่อมีของ
ช�ำรุดเสียหายเกิดขึ้นในหอพัก ห้องพัก  ถ้าไม่แจ้ง หากตรวจพบต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
4.5 นักศึกษามีหน้าที่เข้าร่วมประชุมตามที่งานบริการและพัฒนานักศึกษา
หอพัก หรือที่ปรึกษาหอพัก   หรือคณะกรรมการหอพักเรียกประชุม   และมีหน้าที่เข้ารับ
การอบรมในโครงการซึ่งมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษา
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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4.6 นักศึกษาและผูอ้ าศัยต้องแต่งกายสุภาพ และระวังรักษามารยาทไม่ให้เป็น
ที่ร�ำคาญหรือ รบกวนผู้อื่น
		 2) จัดระบบบริการต่างๆ ของหอพักให้มีประสิทธิภาพ
			การให้บริการและห้องบริการ
การให้บริการจะแบ่งการให้บริการเป็นกลุม่ หอพัก โดยแต่ละกลุม่ หอพักจะครอบคลุม
หอพักจ�ำนวนประมาณ 3 หอพัก จ�ำนวนนักศึกษาประมาณ 1,002 – 1,152 คน ซึ่งจะมีห้องให้
บริการ ดังนี้
			 2.1 การบริการในห้องพักนักศึกษา
  
มหาวิทยาลัยจัดวัสดุครุภัณฑ์ประจ�ำตัวนักศึกษา ดังนี้
1. เตียง ที่นอน หมอน ผ้าปูที่นอน-ปลอกหมอน
2. โต๊ะอ่านหนังสือ พร้อมไฟอ่านหนังสือและเก้าอี้
3. ชั้นวางหนังสือ หรือตู้เก็บหนังสือ
4. ตู้เสื้อผ้า
			2.2 บริการด้านอื่นๆ ของหอพักนักศึกษา
2.2.1 คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เนต
    
- คอมพิวเตอร์ส�ำหรับบริการนักศึกษาใช้อินเทอร์เนตฟรี ทุกหอพัก
- ระบบอินเทอร์เนตไร้สาย สามารถใช้ได้ทกุ ห้องพักนักศึกษาและบริเวณ
หอพักนักศึกษา
				 2.2.2 ศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา (หอพักสุรนิเวศ 5-6)
        
- สถานที่ตั้ง  ชั้นล่างหอพักสุรนิเวศ 5–6  จ�ำนวน  7  ห้อง
              
- จัดสอนทบทวนรายวิชาทีส่ ำ� คัญให้กบั นักศึกษาทีต่ อ้ งการพัฒนาตนเอง
ด้านการเรียน
				 2.2.3 ห้องอ่านหนังสือ
				 สถานที่ตั้ง
1. ชั้นล่างหอพักสุรนิเวศ 1–4 จ�ำนวน 12 ห้อง
2. ชั้นล่าง และชั้นบน (ห้องปรับอากาศ) อาคารบริการหอพักสุรนิเวศ
7–8  ชั้นล่าง (ห้องปรับอากาศ) และชั้นบนอาคารบริการหอพักสุรนิเวศ 11-12  
  
3. ชัน้ ล่าง (ห้องปรับอากาศ) และชัน้ บนอาคารบริการหอพักสุรนิเวศ 9 -10  
				 2.2.4  ห้องประชุม บรรจุ 300 คน (ห้องปรับอากาศ)
					สถานที่ตั้ง
1.  ชั้นล่างหอพักสุรนิเวศ 3
        
2.  ชั้นล่างหอพักสุรนิเวศ 6
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			2.2.5 ห้องดูโทรทัศน์
			 สถานที่ตั้ง ทุกหอพัก หอพักละ 1-2 เครื่อง
			2.2.6 เครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ
				 สถานที่ตั้ง
1. ชั้นล่างหอพักสุรนิเวศ 1–6
2. ชั้นล่างอาคารบริการหอพักสุรนิเวศ 7–8 , 9–10 และ 11–12
3. หอพักสุรนิเวศ 13 , 15 และ 16
			2.2.7 ร้านจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภค–บริโภค (มินิมาร์ท)
				 สถานที่ตั้ง
1. อาคารเอนกประสงค์ 2 (มาร์ทหญิง)
2. ชั้นล่างอาคารบริการหอพักสุรนิเวศ 11–12 (มาร์ทชาย)
3. ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
			2.2.8 ร้านถ่ายเอกสาร  ร้านกุญแจ
			 สถานที่ตั้ง   โรงอาหารหอพักนักศึกษา (กาสะลองค�ำ)
			2.2.9 ร้านแต่งผมสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี
			 สถานที่ตั้ง   ชั้นล่างอาคารหอพักสุรนิเวศ 3
		 2.2.10 ร้านบริการอาหาร
			 สถานที่ตั้ง
1. โรงอาหารหอพักนักศึกษา (กาสะลองค�ำ)
2. โรงอาหารหอพักสุรนิเวศ 15 (ดอนตะวัน)
3. โรงอาหารอาคารเอนกประสงค์ 2
			 2.2.11  หนังสือพิมพ์รายวัน
        
-  หอพักสุรนิเวศ 1-12  หอพักละ 2 ฉบับ
       
- หอพักสุรนิเวศ 13 , 15 , 16 หอพักละ 6 ฉบับ
			2.2.12 บริการด้านพาหนะ มหาวิทยาลัยจัดให้มรี ถเมล์บริการภายในมหาวิทยาลัย
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
       
บริการเวลา 07.00 – 21.00 น. จะแบ่งออกเป็น 2 สายคือ สายหอพัก
นักศึกษาชาย และสายหอพักนักศึกษาหญิง ตารางเดินรถสามารถดูได้ที่ศาลาที่พักผู้โดยสาร
			2.2.13 บริการด้านไปรษณียภัณฑ์
งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก จัดให้มีบริการด้านไปรษณียภัณฑ์
ทุกประเภท โดยจดหมายธรรมดารับได้ที่หน้าประตูทางเข้าทุกหอพัก ส่วนจดหมายลงทะเบียน
EMS พัสดุ รับได้ที่ส�ำนักงานหน่วยที่ปรึกษาหอพักในวัน เวลาราชการ (08.30–16.30 น.) หยุด
พักกลางวัน (12.00-13.00 น.) ดังนี้
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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- ส�ำนักงานหน่วยหอพักสุรนิเวศ 1 (บริการนักศึกษาหอพักสุรนิเวศ 1–3)
- ส�ำนักงานหน่วยหอพักสุรนิเวศ 4 (บริการนักศึกษาหอพักสุรนิเวศ 4 – 6)
- ส�ำนักงานหน่วยหอพักสุรนิเวศ 7 – 8 (บริการนักศึกษาหอพักสุรนิเวศ 8 –10)
- ส�ำนักงานหน่วยหอพักสุรนิเวศ 11–12 (บริการนักศึกษาหอพักสุรนิเวศ
  7,11–12)
- ส�ำนักงานหน่วยหอพักสุรนิเวศ 13 (บริการนักศึกษาหอพักสุรนิเวศ 13)
- ส�ำนักงานหน่วยหอพักสุรนิเวศ 15 (บริการนักศึกษาหอพักสุรนิเวศ 15)
- ส�ำนักงานหน่วยหอพักสุรนิเวศ 16 (บริการนักศึกษาหอพักสุรนิเวศ 16)

ตัวอย่าง   การจ่าหน้าจดหมาย
กรุณาส่ง
นายไทยเจริญ   อยู่ดี
หอพักสุรนิเวศ…….ห้อง…………(ระบุหอพัก ห้องพักให้ชัดเจน)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ถนนมหาวิทยาลัย  
ต�ำบลสุรนารี  อ�ำเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา  
รหัสไปรษณีย์ 30000
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ส�ำหรับไปรษณียภัณฑ์ทไี่ ม่ได้ระบุลงหอพักนักศึกษาสามารถติดต่อขอรับได้ทงี่ านบริการ
และสวัสดิการนักศึกษา  ส่วนกิจการนักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา เวลา 08.30–16.30  น.
เว้นวันหยุดราชการ
		2.2.14  บริการตู้ ATM
- ธนาคารกรุงไทย  ที่ตั้ง  หน้าอาคารบริการหอพักสุรนิเวศ 7–8
  และหอพักสุรนิเวศ 4
- ธนาคารกรุงเทพ  ที่ตั้ง  โรงอาหารหอพักนักศึกษา (กาสะลองค�ำ)
- ธนาคารไทยพาณิชย์  ที่ตั้ง  
- หอพักสุรนิเวศ 4 และ 15
- โรงอาหารหอพักนักศึกษา (กาสะลองค�ำ)
- อาคารบริการหอพักสุรนิเวศ 11–12
		2.2.15 บริการให้ยืมกุญแจห้องพักส�ำรอง หากนักศึกษาท�ำกุญแจสูญหาย หรือลืม
กุญแจในห้องพัก สามารถติดต่อขอยืมกุญแจห้องพักส�ำรองได้   ดังนี้
- เวลาท�ำการปกติ  ติดต่อได้ที่ส�ำนักงานหน่วยหอพักที่ตนพักอาศัย
- นอกเวลาท�ำการปกติ   หรือวันเสาร์–อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ติดต่อ
ได้ที่ ส�ำนักงานหน่วยหอพักสุรนิเวศ 1–3  และ 11–12
3)  จัดให้มีที่ปรึกษาหอพัก เพื่อท�ำหน้าที่ดูแล ให้ค�ำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ได้จดั ให้มที ปี่ รึกษาหอพักประจ�ำอย่างน้อยหอพักละ 1 คน
เพือ่ ดูแลให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ก�ำกับดูแลให้นกั ศึกษาปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบวินยั ของหอพัก
ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้หอพักนักศึกษาเป็นหอพักที่เหมาะกับการพักอาศัย การศึกษาเล่าเรียน และ
การพัฒนานักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		เวลาปฏิบัติงานของที่ปรึกษาหอพัก (วันจันทร์–ศุกร์) ที่ปรึกษาหอพักแต่ละคน
จะมีช่วงเวลาปฏิบัติงานปฏิบัติงานในรอบเดือน 2 ช่วงคือ
- ช่วงที่ 1 เวลา 08.30–16.30 น. (15 วัน)
- ช่วงที่ 2 เวลา 13.00–22.00 น. (พัก 17.00–19.00 น.) (15 วัน)
		การปฏิบัติงานเวรที่ปรึกษาหอพัก
- วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30–08.30 น. (ของวันถัดไป)
- วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30–08.30 น. (ของวันถัดไป)                                  
		 การติดต่อ
- ส�ำนักงานหน่วยที่ปรึกษาหอพักสุรนิเวศ 1– 3
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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โทรศัพท์ 0–4422–5121–22 โทรศัพท์ภายใน 5121–22
เวลา 22.00-08.30 น.โทรศัพท์ 0-4422-5128  โทรศัพท์ภายใน 5128
โทรศัพท์มือถือ 085-772-663
- ส�ำนักงานหน่วยหอพักสุรนิเวศ 11–12
โทรศัพท์ 0–4422–5171 โทรศัพท์ภายใน 5171
โทรศัพท์มือถือ 085-772-664

หน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาหอพัก

		1. ให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำเกี่ยวกับปัญหาด้านต่าง ๆ   ของนักศึกษาในหอพัก
นักศึกษา  โดยจะมีที่ปรึกษาหอพักท�ำงานบริการนักศึกษาตลอด  24  ชั่วโมง นักศึกษาสามารถ
ติดต่อได้ตามเวลา และสถานที่ข้างต้น
		2. ช่วยเหลือนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักเมื่อเกิดการเจ็บป่วย ดังนี้
2.1 กรณีเจ็บป่วยในเวลาท�ำงานปกติ ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. สามารถเข้ารับ            
การรักษาได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข
2.2 กรณีเจ็บป่วยนอกเวลาท�ำงานปกติ  เวลา 16.30–08.30 น.สามารถเข้ารับการ
รักษาด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข กรณีไม่สามารถเดินทางไป
ด้วยตนเอง ติดต่อทีป่ รึกษาหอพักให้เรียกรถพยาบาลทีจ่ ดุ ปฏิบตั งิ านเวรทีป่ รึกษาหอพักได้ตลอด  
24  ชั่วโมง
		3. ดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในหอพัก   เมื่อนักศึกษามีความรู้สึกไม่ปลอดภัย
หรือมีทรัพย์สินถูกขโมยในบริเวณหอพัก ให้รีบติดต่อที่ปรึกษาหอพักเพื่อที่จะด�ำเนินการ
ให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที
		4. ประสานกับผู้ปกครองนักศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ  เป็นการประสานความร่วม
มือระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ปกครองนักศึกษา หรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือ
นักศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
		5. ดูแลนักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหอพักนักศึกษา เมื่อมีนักศึกษา
เข้ามาพักอาศัยจ�ำนวนมาก จ�ำเป็นที่จะต้องให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของหอพัก
นักศึกษา ซึ่งถ้าหากฝ่าฝืนก็จะได้รับการลงโทษตามแต่ละกรณี
		6. จัดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษาหอพัก เช่น วันสัมพันธ์ชาวหอ เวียนเทียน
ในวันส�ำคัญทางพุทธศาสนา กีฬาน้องใหม่ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ที่พักในหอพัก การเลือกตั้ง
กรรมการหอพัก การอบรมคณะกรรมการหอพัก กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาและการ
สื่อสาร และกิจกรรมของแต่ละหอพัก เป็นต้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556
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		7. ดู แ ลและส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมของคณะกรรมการหอพั ก    คณะกรรมการหอพัก
เป็นนักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษาและได้รับการเลือกตั้ง จากนักศึกษาที่อยู่ในหอพักนั้นๆ
จ�ำนวนไม่เกิน 12  คน ต่อ  1 หอพัก โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
7.1 ประสานงานกับที่ปรึกษาหอพักเพื่อดูแลและพัฒนาการบริการต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ
7.2 ช่วยงานที่ปรึกษาหอพักดูแลนักศึกษาให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบหอพัก
7.3 รายงานให้ทปี่ รึกษาหอพักทราบเกีย่ วกับปัญหาและข้อบกพร่องต่างๆของหอพัก
7.4 ด�ำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมหอพัก
7.5 ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ปรึกษาหอพักมอบหมาย
		 8. ควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของคูส่ ญ
ั ญาทีม่ หาวิทยาลัยจ้างเหมา เช่น การท�ำความ
สะอาด การรักษาความปลอดภัย การจัดเก็บขยะ การดูแลสนามและบริเวณหอพัก
9. ประสานงานกับส่วนอาคารสถานที่ เพื่อดูแลงานอาคารสถานที่และซ่อมบ�ำรุง
10. ประสานงานกับส่วนการเงินและบัญชี เพือ่ จัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักและค่าปรับ
หนี้สินหอพัก
11. จัดเก็บ/รวบรวมข้อมูลของหอพักเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาและ
ประชาสัมพันธ์

ข้อควรปฏิบัติส�ำหรับนักศึกษาหอพัก

		 1. การพัฒนาสภาพแวดล้อม มหาวิ ท ยาลั ย มี โ ครงการพั ฒ นาให้ เ ป็ น สถาบั น
ทางวิชาการที่เป็นผู้น�ำทางสังคมอย่างแท้จริง นอกจากการเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยีแล้ว
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยก็มีความส�ำคัญในการช่วยพัฒนาการเรียนการสอน เป็นที่
ชื่นชมของบุคคลทั่วไป ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายโครงการเขียวสะอาดโดยขอความร่วม
มือนักศึกษาทุกคนร่วมกันปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม  ดังนี้
1.1 ร่วมกันฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้กลับอุดมสมบูรณ์ด้วยการปลูกต้นไม้
ทั้งมหาวิทยาลัย
1.2 ห้ามการตากผ้า วางสิ่งของ กระถางต้นไม้บนระเบียงหลังห้องพัก (การตากผ้า
ให้ตากได้ เฉพาะที่ราวตากผ้าที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้)
1.3 ห้ามขีดเขียน ติดข้อความหรือโปสเตอร์ตามผนังห้องพัก

คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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1.4 อนุญาตให้ติดประกาศได้เฉพาะบอร์ดที่จัดให้เท่านั้น สามารถขออนุญาต                   
ติดประกาศได้ที่ส�ำนักกลางงานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก อาคารบริการหอพักสุรนิเวศ
7–8  ในวัน เวลาราชการ
1.5 การรับประทานอาหารในโรงอาหาร เมือ่ รับประทานเสร็จแล้ว ให้นำ� ภาชนะวาง
บนชั้นที่จัดให้ทุกครั้ง
1.6 ร่วมกันประหยัดน�้ำประปา และไฟฟ้า ไม่เปิดทิ้งไว้โดยไม่จ�ำเป็น
		 2. การแจ้งซ่อมและชดใช้ค่าเสียหาย
นักศึกษาจะต้องแจ้งซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์ห้องพักภายใน 7 วัน  นับจากวันที่รับกุญแจ
เข้าห้องพัก โดยเขียนใบแจ้งซ่อมตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด ส่งที่ส�ำนักงานหน่วย
ทีป่ รึกษาหอพักทีต่ นเองพักอาศัย หากพ้นก�ำหนดปรากฏมีวสั ดุ-ครุภณ
ั ฑ์ชำ� รุด  นักศึกษาจะต้อง
รับผิดชอบในการชดใช้คา่ เสียหายอันเกิดจากการกระท�ำของตนตามราคาทีม่ หาวิทยาลัยประเมิน  
ทั้งนี้ให้รวมถึงการชดใช้ค่าเสียหายทรัพย์สินส่วนรวมในหอพักด้วย  
		3. การใช้รถจักรยานยนต์
ปัจจุบันมีนักศึกษาใช้รถจักรยานยนต์เป็นจ�ำนวนมาก มหาวิทยาลัยจึงมีข้อแนะน�ำ             
และข้อพึงปฏิบัติดังต่อไปนี้
3.1 ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ ใบต่อทะเบียนรถประจ�ำปี
3.2 ต้องสวมหมวกกันน็อคทุกครั้ง หากไม่สวมหมวกกันน๊อคจะถูกตัดคะแนน
ความประพฤติ
3.3 ต้องเรียนรู้การขับขี่รถให้ถูกต้อง และขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง
3.4 ควรมีอุปกรณ์ล็อครถเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการสูญหาย
3.5 การจอดรถต้องจอดทีล่ านจอดรถทีห่ อพักจัดให้หากฝ่าฝืนจะถูกปรับครัง้ ละ 100 บาท
3.6 ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการจราจร ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
4. การป้องกันทรัพย์สินไม่ให้ถูกขโมย
4.1 ไม่เขียนรหัส ATM ไว้บนบัตร ATM
4..2 เก็บทรัพย์สินมีค่าไว้ในตู้เสื้อผ้า และจัดหากุญแจล็อคตู้เสื้อผ้าเพิ่มเติม
4.3 ล็อคประตูหอ้ งพักทุกครัง้ เมือ่ ไม่อยูห่ อ้ ง และจัดหากุญแจล็อคประตูหอ้ งพักเพิม่ เติม
4.4 จัดหากุญแจล็อครถจักรยานยนต์เพิ่มเติมจากกุญแจล็อคคอรถ
4.5 ไม่ควรเก็บเงินสดไว้กับตัวจ�ำนวนมาก การช�ำระเงินต่างๆ กับทางมหาวิทยาลัย
ควรใช้การโอนผ่านบัญชีแทน
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4.6 โทรศัพท์มอื ถือ เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ควรเขียนหมายเลขรหัสประจ�ำเครือ่ ง
เก็บไว้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานส�ำหรับตรวจสอบเมื่อสูญหาย
				
			วิธีการหาหมายเลขประจ�ำเครื่อง
1. โทรศัพท์มือถือ กด *#06#  เป็นการหาหมายเลข IMEI ของเครื่องนั้นๆ
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
- คลิก Start เลือก Run (ส�ำหรับ Windows XP)  ส่วน Windows7
ให้พิมพ์ที่ช่องว่างบน Star  โดยพิมพ์ cmd ระบบจะไปที่โปรแกรม DOS
- เมื่อปรากฏข้อความ C:\Documents and Settings\....>_ให้พิมพ์
cd\ แล้ว Enter จะปรากฏข้อความ  C:\>  แล้วพิมพ์ ipconfig/all แล้ว Enter
-   ดูหมายเลขที่โหมด Physical Address จะมีตัวเลขแสดง   เช่น  
00-1E-0B-A7-8D-27  แล้วจดหมายเลขนี้ไว้เพื่อตรวจสอบหากเครื่องสูญหาย
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สถานกีฬาและสุขภาพ
วิสัยทัศน์

“  สถานกีฬาและสุขภาพ เป็นอันดับหนึ่งในการให้บริการ
ด้านกีฬาและสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา ”

พันธกิจ

1.  ส่งเสริมสุขภาพและการออกก�ำลังกายของประชากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2.  บริการด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือออกก�ำลังกายที่ทันสมัยได้มาตรฐาน
3.  จัดการแข่งขันกีฬา ฝึกอบรม ให้ค�ำปรึกษาด้านกีฬาแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
4.  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
5.  สนับสนุนการเรียนการสอนด้านกีฬาและสุขภาพ

เป้าประสงค์หลัก

1. ให้ประชากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีมสี ขุ ภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรง มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
2. มีสถานที่ออกก�ำลังกายและสนามกีฬาที่ทันสมัยครบวงจร
3. บุคลากรของสถานกีฬาและสุขภาพมีคณ
ุ ภาพ มีความสามารถและได้รบั การพัฒนาอย่าง
   ต่อเนื่อง
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คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา

งานวิทยาศาสตร์
การกีฬา
1. หน่วยอบรมและ
ส่งเสริมวิชาการกีฬา
2. หน่วยทดสอบสมรรถ
ภาพทางกาย
3. หน่วยเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย
4. หน่วยส่งเสริมการ
ออกก�ำลังกายเพื่อ
สุขภาพ

งานสถานที่
และอุปกรณ์กีฬา

1. หน่วยสนามกลางแจ้ง
2. หน่วยสนามกีฬา
    ในร่มและอาคาร
3. หน่วยพัสดุ อุปกรณ์
    และครุภัณฑ์กีฬา

งานธุรการ
และบริหารทั่วไป

1. หน่วยธุรการ
2. หน่วยงานบุคคล
3. หน่วยการเงินและ
บัญชี                    
4. หน่วยแผนงานและ
งบประมาณ
5. หน่วยต้อนรับและ
ประชาสัมพันธ์

หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

1. หน่วยบริการจัดการ
กีฬาเพื่อสุขภาพและ
นันทนาการ

งานบริการกีฬา

1. หน่วยกีฬาเพื่อ   
การแข่งขัน
2. หน่วยจัดการ
แข่งขันเพื่อ
ความเป็นเลิศ

งานกีฬา
เพื่อการแข่งขัน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
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สถานกีฬาและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โดยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของสุขภาพและ
สมรรถภาพทางร่างกายของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิง่ จึงได้สร้างสถาน
กีฬาและสุขภาพขึน้ เพือ่ กระตุน้ และส่งเสริมให้นกั ศึกษาและบุคลากรมีความตืน่ ตัวและรักการ
ออกก�ำลังกายอย่างจริงจัง  การจัดการด้านสถานทีต่ ลอดจนอุปกรณ์ตา่ ง ๆ นัน้ ทันสมัยทัดเทียม
กับศูนย์บริการสุขภาพทั่วไปที่นิยมเรียกกันว่า เฮลท์คลับ (Health Club) ซึ่งเป็นสถานที่
ออกก�ำลังกายส�ำหรับผู้ที่ไม่มีทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ โดยจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายต่อไป
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและการออกก�ำลังกายในรูปแบบต่างๆ                        
ที่นอกเหนือจากทักษะการเล่นกีฬา โดยน�ำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

สถานกีฬาและสุขภาพ มีการแบ่งงานและมีรายละเอียดดังนี้
1.งานธุรการและบริหารทั่วไป
หน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้

1.  หน่วยธุรการ
2.  หน่วยงานบุคคล  
3.  หน่วยการเงินและบัญชี
4.  หน่วยแผนงานและงบประมาณ
5.  หน่วยงานต้อนรับและประชาสัมพันธ์

2.งานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา

1. หน่วยสนามกลางแจ้ง
หน้าที่และความรับผิดชอบ  มีดังนี้

1.  ควบคุมดูแล  ตรวจเช็คสนามให้มีความพร้อมให้บริการตลอดเวลา
2.  พิจารณาและจัดท�ำตารางการขอใช้อาคารสถานที่และสนามกีฬาต่าง ๆ
3.  ประสานงานการแจ้งซ่อมระบบประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์สนามกีฬาทั้งหมด
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4. การจัดท�ำสนามฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เปตอง วอลเลย์บอลชายหาด
    บาสเกตบอล แชร์บอล เกมส์ ฯลฯ  เพื่อการแข่งขัน
5.  จัดเตรียมสถานที่ส�ำหรับการฝึกอบรม สัมมนาทางการกีฬาต่าง ๆ
6.  จัดเตรียมสนามส�ำหรับสนับสนุน การเรียนการสอน วิชา Sport and Recreation
7.  ให้บริการเช่าสนามแก่หน่วยงานภายนอกในอัตราตามระเบียบ มทส.

2.  หน่วยสนามกีฬาในร่มและอาคาร
หน้าที่และความรับผิดชอบ  มีดังนี้

1.  จัดตารางการใช้อาคารและสนามกีฬาในร่มทุกสนาม
2.  รับจองการขอใช้อาคารในการจัดกิจกรรม
3.  ดูแลพื้นที่สนามให้มีความสวยและสะอาดอยู่ตลอดเวลา
4.   จดั เตรียมสนามเพือ่ การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน วอลเลย์บอล ตะกร้อ บาสเกตบอล
5.  เปลี่ยน ซ่อมแซมอุปกรณ์สนาม เช่น ตาข่าย การเปลี่ยนตาข่าย เป็นต้น
6. ประสานงานการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ เช่น หลอดไฟสปอตไลท์ขาด น�้ำประปา
    เป็นต้น
7.  ตกแต่งสถานที่พิธีเปิด-ปิด  กีฬาหรือกิจกรรม
8. ประสานงานกั บ บริ ษั ท รั ก ษาความปลอดภั ย แม่ บ ้ า นท� ำ ความสะอาด
     ในการจัดกิจกรรม
9.  ควบคุม ดูแล อาคารและสนามกีฬา

3.  หน่วยพัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์กีฬา
หน้าที่และความรับผิดชอบ  มีดังนี้

1.  ควบคุมดูแลพัสดุ-ครุภัณฑ์กีฬา
2.  ท�ำบัญชี การรับ-จ่ายพัสดุครุภัณฑ์
3.  บริการให้ยมื อุปกรณ์และครุภณ
ั ฑ์กฬี าในการฝึกซ้อมนักกีฬาตัวแทน มหาวิทยาลัย
4. จัดให้บริการยืมอุปกรณ์และครุภัณฑ์กีฬาส�ำหรับการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
    และบุคลากร
5. พิจารณาการขอเบิก-ยืมอุปกรณ์และครุภัณฑ์กีฬาต่าง ๆ
6. ดูแลเปลี่ยนอุปกรณ์สนามกีฬาชนิดต่าง ๆ เช่น ตาข่ายฟุตบอล วอลเลย์บอล
    ตะกร้อ บาสเกตบอล ปิงปอง ฯลฯ
7. จัดเตรียมอุปกรณ์และครุภัณฑ์กีฬาส�ำหรับการจัดกิจกรรมหรือแข่งขัน
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3.งานวิทยาศาสตร์การกีฬา

1. หน่วยอบรมและส่งเสริมวิชาการกีฬา
หน้าที่และความรับผิดชอบ  มีดังนี้

1.  อบรมความรู้ด้านการออกก�ำลังกายให้แก่สมาชิกสถานกีฬาและสุขภาพ
    (ทั้งนักศึกษาและบุคลากร)
2. จัดท�ำเอกสารสื่อความรู้รูปแบบต่าง ๆ (แผ่นพับ บอร์ดความรู้) เพื่อเผยแพร่
    ในเรื่องสุขภาพและการออกก�ำลังกาย    
3. จัดโครงการอบรมความรู้ด้านการออกก�ำลังกาย ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
    ให้แก่ นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก
4.  อบรมความรู้ด้านการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ให้แก่นักกีฬามหาวิทยาลัย
5. เข้าร่วมจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและการออกก�ำลังกาย ที่จัดขึ้น
    ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
6. งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ได้แก่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการ
    ออกก�ำลังกายให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นอาจารย์พิเศษ

2. หน่วยทดสอบสมรรถภาพทางกาย
หน้าที่และความรับผิดชอบ  มีดังนี้

		
1. ทดสอบสมรรถภาพทางกายให้แก่สมาชิกผู้มาใช้บริการสถานกีฬาและสุขภาพ
    ทั้งนักศึกษา  บุคลากร และครอบครัวบุคลากร
2.  วิเคราะห์ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และค�ำแนะน�ำผลการทดสอบ และ
    การออกก�ำลังกายที่เหมาะสม
3. จัดท�ำเอกสาร และใบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
4. ตรวจเช็คอุปกรณ์ เครื่องมือการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ให้ใช้งานได้ตลอด
    เวลา
5.  จัดท�ำงบประมาณ และแผนงานการจัดซือ้ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ การทดสอบสมรรถภาพ
    ทางกายประจ�ำปี
6.  งานทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬามหาวิทยาลัย
7.  งานทดสอบสมรรถภาพทางกายให้แก่หน่วยงานภายนอก
8. งานทดสอบสมรรถภาพทางกาย งานตรวจสอบสุขภาพประจ�ำปีพนักงาน
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9.  นัดหมายอบรมความรูด้ า้ นการออกก�ำลังกายและการใช้เครือ่ งมือออกก�ำลังกาย
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3. หน่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
หน้าที่และความรับผิดชอบมีดังนี้

1. จัดโปรแกรมการออกก�ำลังกายให้กบั สมาชิกตามจุดประสงค์ทตี่ อ้ งการ ของแต่ละคน
2. ให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับโปรแกรมการออกก�ำลังกาย
3. จัดโปรแกรมการออกก�ำลังกายให้กบั นักกีฬาของมหาวิทยาลัย เพือ่ เตรียมตัวแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัย
4.  จดั โปรแกรมการออกกก�ำลังกายให้กบั บุคลากรของมหาวิทยาลัยเตรียมตัวแข่งขันกีฬา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. ควบคุมดูแลเครือ่ งมือห้องออกก�ำลังกายและอุปกรณ์การออกก�ำลังกายทีท่ นั สมัย
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.  ดูแลตรวจเช็คและบ�ำรุงรักษาเครือ่ งมือห้องออกก�ำลังกายทัง้ หมด
7.  จัดท�ำงบประมาณ และแผนงานจัดซือ้ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ออกก�ำลังกาย
8.  จัดเตรียมและควบคุมกิจกรรมทางด้านการบันเทิง (ตารางวีดโี อ เทปเพลง)
9. จัดกิจกรรมการแข่งขันเกีย่ วกับด้านสุขภาพและการออกก�ำลังกาย เช่น การแข่งขัน
Sit-up  เป็นต้น

4.หน่วยส่งเสริมการออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ
หน้าที่และความรับผิดชอบมีดังนี้

1. จัดกิจกรรมให้บริการการออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ เช่น เต้นแอโรบิค ลีลาศ
    ฟิตบอล  โยคะ
2.  เป็นผู้น�ำกิจกรรมออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ เช่น แอโรบิค ลีลาศ โยคะ ฟิตบอล
3.  เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านการออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ
4.  สนับสนุนการเรียนการสอน
5.  จัดกิจกรรมแข่งขันการออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ
6.  ควบคุมดูแลอุปกรณ์ออกก�ำลังกาย เช่น ดัมเบล  สเต็ปแอโรบิค  ลูกบอลบริหาร
    ร่างกาย
7.  ควบคุมดูแลระบบเครือ่ งเสียงในการให้บริการในห้อง Dance Sport 1,2
8.  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ วีซีดีเพลงแอโรบิค ครุภัณฑ์ส�ำหรับห้อง Dance Sports
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4.งานบริการกีฬา

  1. หน่วยจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
หน้าที่และความรับผิดชอบมีดังนี้

1. จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนการของนักศึกษาและหน่วยงาน
    ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
2. ติดต่อประสานงานจัดการแข่งขันกีฬาให้กับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงาน
    ของรัฐ เอกชน ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรม ที่เข้ามาใช้บริการของศูนย์กีฬา
    ของมหาวิทยาลัย
3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาพื้นฐาน นันทนาการทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย
4.  จัดกิจกรรมโครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ กับหน่วยงานภายนอก
5.  จัดท�ำบอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านกีฬาภายในเพื่อสุขภาพ
6.  บริหารโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

5.งานกีฬาเพื่อการแข่งขัน

1. หน่วยกีฬาเพื่อการแข่งขัน
       หน้าที่และความรับผิดชอบ    มีดังนี้

1.  การเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ทัง้ รอบคัดเลือก และรอบ
    มหกรรม
2.  รับสมัครและประกาศคัดเลือกตัวนักกีฬา เพือ่ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
    สุรนารี  
3.  ติดต่อประสานงานผู้รับผิดชอบก�ำกับดูแลชนิดกีฬา  เช่น ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอน
    พิเศษ  เป็นต้น
4.  ประกาศแต่งตัง้ นักกีฬา และผูร้ บั ผิดชอบก�ำกับดูแลแต่ละชนิดกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
    กีฬาในนามตัวแทนมหาวิทยาลัย
5.  จัดสวัสดิการให้กับนักกีฬาทั้งด้านวิชาการ และด้านที่พัก
6.  จัดท�ำงบประมาณและสวัสดิการต่างๆ ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในนามตัวแทน
    มหาวิทยาลัย
7. ประสานงานและด�ำเนินการจัดท�ำหลักฐานนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
   มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยติดต่อประสานงานในการน�ำคณะนักกีฬาเข้าร่วม
    แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ทั้งรอบคัดเลือก และรอบมหกรรม
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8.  เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  รอบคัดเลือก และรอบมหกรรม
9.  สรุปและประเมินผลการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
งานโครงการโควตานักกีฬาประจ�ำปีการศึกษา
1. ประสานงานกับศูนย์บริการการศึกษา  เพื่อจัดท�ำแบบปฏิบัติการ
2.  จัดท�ำประกาศมหาวิทยาลัยฯ  เพือ่ ก�ำหนดคุณสมบัตใิ นการรับนักศึกษา
3. ประสานงานกับส�ำนักวิชา  เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
4. ประสานงานคณะกรรมการคัดเลือก  เพื่อก�ำหนดวิธีการและขั้นตอน
    การคัดเลือก
5. ประสานงานและแต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบทักษะความสามารถ
    ทางด้านกีฬา
6. พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร
7 . ประกาศรายชื่ อ ผู ้ ที่ มี สิ ท ธิ์ เข้ า สอบสั ม ภาษณ์ แ ละทดสอบทั ก ษะ
    ความสามารถทางด้านกีฬา
8.  สัมภาษณ์ และทดสอบทักษะความสามารถทางด้านกีฬา
9. พิจารณาและประกาศผลผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
    เทคโนโลยีสุรนารี

2. หน่วยจัดการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ  จัดกิจกรรมดังนี้

1.  กิจกรรมการแข่งขัน ฟุตซอล  ฟุตบอล 7 คน  และฟุตบอล 11 คน ของนักศึกษา
2.  กิจกรรมการแข่งขัน ฟุตซอล  ฟุตบอล แชร์บอล ของบุคลากร  

สถานกีฬาและสุขภาพ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   ได้จัดบริการส�ำหรับ
การออกก�ำลังกายไว้หลายรูปแบบ  ดังนี้
1. การให้บริการด้านสนามกีฬา
1.  สนามบาสเกตบอล
    2.  สนามแบดมินตัน
    3.  สนามเทนนิส
4.  สนามฟุตบอล
    5.  สนามรักบี้ฟุตบอล
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    6.  สนามเปตอง
    7.  สนามวอลเลย์บอล
    8.  สนามวอลเลย์บอลชายหาด
    9.  สนามตะกร้อ
10. สระเรือพาย
2. การให้บริการด้านกิจกรรม
1.  กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
2.  กิจกรรมอบรมโปรแกรมการออกก�ำลังกาย
3.  กิจกรรมห้องออกก�ำลังกาย
4.  กิจกรรมเต้นแอโรบิค
5.  กิจกรรมโยคะ
6.  กิจกรรมลีลาศ
7.  กิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพ
8.  จักรยานเพื่อสุขภาพ
3. การให้บริการด้านวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก
   1.  บริการสถานที่ส�ำหรับจัดแข่งขัน และฝึกซ้อมกีฬา
   2.  บริการจัดด�ำเนินการแข่งขันกีฬา
   3.  บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
   4.  บริการจัดโปรแกรมออกก�ำลังกาย
   5.  บริการฝึกอบรมทักษะกีฬาหลากหลายชนิดกีฬา
   6.  บริการฝึกอบรมความรู้ด้านการออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ เช่น เต้นแอโรบิค
   โยคะ ลีลาศ ฯลฯ

สถานกีฬาและสุขภาพเปิดบริการ  วันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 10.00–19.45 น.
ปิดบริการวันเสาร์–วันอาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ได้ที่ สถานกีฬาและสุขภาพ
โทรศัพท์  0– 4422–3425, 0–4422–3426
โทรสาร  0–4422–3420

คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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ประมวลภาพ

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
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งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

กิจกรรม AIDS & DRUGS CAMP

การอบรมวินัยจราจรเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย

การแสดงนิทรรศการเนื่องในวันเอดส์โลก

การแสดงนิทรรศการวัยใส...ใส่ใจสุขภาพ

กิจกรรมค่ายเยาชนสีขาว

กิจกรรมจิตอาสาทาสีแผงกั้นจราจร

กิจกรรมดวงตาน่าถนอม

ตามฝันเติมไฟก้าวไปสู่ความส�ำเร็จ
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งานวินัย นศ.ศึกษาดูงาน ศูนย์การก�ำลังส�ำรอง

ชมรม นศท.มทส.

นศท.ช. รับเสด็จ สมเด็จพระเทพฯ
( พิธีพระราชทานปริญญาบัตร )

นศท.ญ รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ
( พิธีพระราชทานปริญญาบัตร )

ฝึกภาคสนาม นศท.ปี.5 ชาย
( เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี )

ฝึกภาคสนาม นศท.ปี.5 หญิง
( เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี )

พิธีสวนสนามประจ�ำปีการศึกษา 2555

ว่าที่ร้อยตรี สักการะอนุสาวรีย์เท้าสุรนารี

ว่าที่ร้อยตรี พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติจาก ผบ.นรด.
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กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์
องค์การบริหาร สภา ชมรม 2555
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งานกิจกรรมนักศึกษา

ค่ายตามฝันและสัญจรครั้งที่ 8
ณ รร.บ้านฝาง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

โครงการค่ายอาสาคุ้มครองผู้บริโภค
สู่ชุมชน ครั้งที่ 2

โครงการค่ายอาสาโรงเรียนบ้านโนนตาล
นาโพธิ์ บุรีรัมย์

ชมรมเชียร์ลีดเดอร์ ร่วมโชว์
กิจกรรมเฟรชชี่ไนท์

ชมรมดาราศาสตร์ สาธิต
การส่องกล้องดูดาว

ชมรมดาราศาสตร์จดั โครงการอบรมเชิงวิชาการ
และปฏิบตั กิ ารค่ายดาราศาตร์ ครัง้ ที่ 13

ชมรมร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
หน้าอาคารสุรพัฒน์ 2

ชมรมสมาธิ มทส.
เข้าค่ายวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม

นักศึกษาพยาบาลร่วมจุดเทียนชัย
ถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ผู้น�ำนักศึกษา
ณ วัดป่าภูผาสูง

สภานักศึกษา ลงนามถวายพระพร
รพ.ศิริราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556
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การแสดงดนตรี วงควอเต็ท
งานดนตรีในสวน

การแสดงดนตรี วงซอมพอดี
งานคอนเสิร์ตที่ว่าง 18

การแสดงดนตรี วงซอมพอดี งานคืนสู่เหย้า
วิศวกรรมโลหการ

การแสดงดนตรี อคูสติก
งานสานสัมพันธ์ S15

การแสดงดนตรีลูกทุ่ง วงซอมพอดี
งานตลาดนัดอุดมศึกษา

การแสดงดนตรีลูกทุ่ง วงซอมพอดี
งานวันเด็กแห่งชาติ 56

เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา
ครั้งที่ 39 ณ มศว.

ทดสอบทักษะโควตาดนตรีและนาฏศิลป์

บรรเลงดนตรีไทยงานมุทิตาจิต
เกษียณอายุ

ปฐมนิเทศนักศึกษาโควตาดนตรี
และนาฏศิลป์

คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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พิธีมอบทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพ ประจ�ำปี 2555
วันที่ 13 มี.ค.55 ณ ห้องประชุม สกอ. กรุงเทพฯ

มอบทุนกองทุนการศึกษา วันไหว้ครู
ประจ�ำปี 2555 วันที่ 31 พ.ค.55
ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มทส.

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศการคืนเงินกู้ยืม กยศ.-กรอ. ประจ�ำปี 2555
วันที่ 16 มี.ค.55 ณ อาคารเรียนรวม มทส.

พิธีมอบทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน
ประจ�ำปี 2555 วันที่ 22 ส.ค.55
ณ อาคารบรรณสาร มทส.

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิชย์
ประจ�ำปี 2555 วันที่ 17 ก.ย.55
ณ ส�ำนักงานใหญ่ ธ.กรุงเทพฯ

พิธีมอบทุนการศึกษาบริษัทในเครือ ซีพี.
ประจ�ำปี 2555 วันที่ 27 ก.ย.55
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีมอบทุนการศึกษาส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจ�ำปี 2555
วันที่ 27 ก.ย.55 ณ โรงแรมรอยัล กรุงเทพฯ

พิธีมอบทุนการศึกษาสมาคม
ผู้ประกอบการขนส่งภาคอีสาน
ประจ�ำปี 2555 วันที่ 10 พ.ย.55
ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มทส.
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มอบทุนการศึกษา บ.ขอนแก่นแหอวน จ�ำกัด
ประจ�ำปี 2555 วันที่ 12 พ.ย.55
ณ อาคารกิจการ นศ. มทส.

กิจกรรมการยืนยันการกู้ยืมเงิน กยศ.
ประจ�ำภาคการศึกษาที่ 3/2555
วันที่ 20-29 ม.ค.56 ณ อาคารกิจการ นศ. มทส.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556
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สัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิต
และสุขภาพกาย

กิจกรรมพัฒนาลักษณะนิสัยการเรียน

กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ

โครงการเทคนิคการแต่งหน้าส�ำหรับวัยรุ่น
และวัยท�ำงาน

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ
ด้วยความคิด

โครงการฝึกอบรม
เพื่อสร้างความหมายให้ชีวิต

คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา

โครงการฝึกอบรมความคิดสร้างสรรค์

โครงการฝึกอบรมจิตอาสา...
เพื่อนช่วยเพื่อน

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทีมงาน
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งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก

ปฐมนิเทศกรรมการหอพักชุดใหม่/
มอบเกียรติบัตรกรรมการหอพัก

อบรมคณะกรรมการหอพัก ปีการศึกษา 2555 วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม พ.ศ.2555

สวดมนต์เพื่อแม่ วันแม่แห่งชาติ ณ อาคาร
80 พรรษา วันที่ 9 สิงหาคม 2555

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา 4 มิถุนายน 2555

กีฬาน้องใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2555 วันที่ 29 กันยายน 2555
ณ สนามสุรพลากรีฑาสถาน

ท�ำบุญและปลูกต้นไม้ ปีการศึกษา 2555

อบรมติวเตอร์ ประจ�ำศูนย์การเรียนรู้หอพัก
นักศึกษา ปีการศึกษา 2555

71

โครงการ ประกวดหอพักไอน์สไตน์
วันที่ 30 มกราคม 2556

อบรมติวเตอร์ ประจ�ำศูนย์การเรียนรู้หอพัก
นักศึกษา ปีการศึกษา 2555

วันสัมพันธ์ชาวหอ ปีการศึกษา 2555 วันที่ 9-10 มีนาคม 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556
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สถานกีฬาและสุขภาพ

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

กิจกรรมเต้นแอโรบิค

โครงการโปรแกรมกระตุ้นการออกก�ำลังกาย

โครงการอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิคด๊านซ์
ขั้นกลาง 23-24 ส.ค.56

คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา

www.sut.ac.th

กิจกรรมห้องออกก�ำลังกาย Exercise

กิจกรรม Challenge day วิ่งระยะทาง 5 กม.

โครงการกีฬาพื้นบ้าน
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โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการรวม
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ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556
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คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536
		

โดยที่ เ ห็ น เป็ น การสมควรมี ข ้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ วิ นั ย นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ มารยาทและ
ความประพฤติอันดีงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักศึกษา   และเพื่อรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียง
และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
อาศัยอ�ำนาจตามความมาตรา 16(2) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี                    
พ.ศ. 2533 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุมครั้งที่ 1/2536 เมื่อวันที่ 24  เดือน
เมษายน พ.ศ. 2536  จึงมีมติให้ตราข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1
ข้อความทั่วไป

ข้อ 1.		 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยวินัยนักศึกษา
พ.ศ. 2536 ”
ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3. ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”
“อธิการบดี ”
หมายถึง “อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”
“นักศึกษา”
หมายถึง “นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”
ข้อ 4. ให้อธิการบดีรกั ษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี  ้ และให้มอี ำ� นาจออกประกาศ  หรือ
ค�ำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556
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หมวด 2
วินัยนักศึกษา

ข้อ 5. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค�ำสั่ง
ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด  ผูใ้ ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ าม  ถือว่าผูน้ นั้ กระท�ำผิดวินยั
ข้อ 6. นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อย ชื่อเสียงและเกียรติคุณ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 7.   นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ประพฤติในสิง่ ทีอ่ าจน�ำมาซึง่ ความเสือ่ มเสีย
แก่ตนเอง  บิดา  มารดา  ผูป้ กครอง  หรือมหาวิทยาลัย
ข้อ 8.   นักศึกษาต้องปฏิบตั ติ ามหลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
ไทยและต้องไม่น�ำขนบธรรมเนียม   ประเพณี   หรือวิธีการ   ที่ไม่เหมาะสมต่อวัฒนธรรมไทย
มาปฏิบัติ
ข้อ 9.   นักศึกษาต้องไม่น�ำสุราหรือของมึนเมาใด ๆ เข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัยและ
ต้องไม่เสพสุรา หรือของมึนเมาใด ๆ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ตนเอง บิดา มารดา
ผู้ปกครอง หรือมหาวิทยาลัย
ข้อ 10. นักศึกษาต้องไม่เล่น  หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง  หรือสนับสนุน  การพนันใด ๆ เป็น
อันขาด รวมทั้งไม่เข้าไปในบริเวณหรือสถานที่ที่มีการเล่นการพนันด้วย
ข้อ 11. นักศึกษาต้องเชื่อฟังค�ำสั่งหรือค�ำแนะน�ำตักเตือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่
ของมหาวิทยาลัย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
ข้อ 12. นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาได้ทันที   เมื่ออาจารย์หรือเจ้าหน้าที่
ของมหาวิทยาลัยขอตรวจสอบ
ข้อ 13. ให้นกั ศึกษาอยูใ่ นบริเวณมหาวิทยาลัยได้ในเวลาทีก่ ำ� หนด  เว้นแต่จะได้รบั อนุญาต
จากมหาวิทยาลัยเป็นกรณี ๆ ไป
ข้อ 14. นักศึกษาต้องไม่กระท�ำตนเป็นผูม้ หี นีส้ นิ ล้นพ้นตัว  จนมีเรือ่ งเสียหายถึงผูอ้ นื่ หรือ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 15.   นักศึกษาต้องไม่ลัก  ยักยอก  หรือท�ำลาย  ทรัพย์สินของผู้อื่นหรือมหาวิทยาลัย
ข้อ 16. นักศึกษาต้องไม่กระท�ำการทุจริตใด ๆ อันเป็นการเสือ่ มเสียแก่มหาวิทยาลัยอย่าง
ร้ายแรง
ข้อ 17. นักศึกษาต้องไม่น�ำสิง่ ผิดกฎหมายเข้ามาในมหาวิทยาลัย  หรือมีสงิ่ ผิดกฎหมายไว้
ในครอบครอง
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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ข้อ 18. นักศึกษาต้องไม่มหี รือพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิง่ ทีส่ ามารถใช้เป็นอาวุธ หรือ
อาจใช้ ต่างอาวุธเมื่ออยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย
ข้อ 19. นักศึกษาต้องไม่กอ่ การหรือมีสว่ นเกีย่ วข้องในการทะเลาะวิวาทกับนักศึกษาด้วย
กันหรือกับผู้อื่น หรือกระท�ำการใด ๆ อันเป็นการก่อกวนความสงบเรียบร้อย
ข้อ 20. นักศึกษาผูใ้ ดเป็นผูก้ อ่ หรือมีสว่ นเกีย่ วข้องเป็นคดีถงึ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต� ำ รวจต้ อ งรี บ รายงานพฤติ ก ารณ์ นั้ น ต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาหรื อ ส่ ว นกิ จ การนั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยทันที
ข้อ 21. นักศึกษาผูใ้ ดต้องโทษโดยค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำ� คุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาท  ถือว่าเป็นผู้กระท�ำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

หมวด 3
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา

ข้อ 22. ให้มีคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ประกอบด้วย
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
เป็นประธานกรรมการ
หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา
เป็นกรรมการ
อาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เป็นกรรมการ
หัวหน้างานวินัยนักศึกษา
เป็นกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่งานวินัยนักศึกษา
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ในกรณีจ�ำเป็น คณะกรรมการวินัยนักศึกษา อาจขอให้นายกองการบริหาร  หรือประธานสภา
นักศึกษาเข้าร่วมในการประชุมของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาด้วยก็ได้

หมวด 4
โทษฐานผิดวินัย

ข้อ 23. นักศึกษาทีป่ ฏิบตั ฝิ า่ ฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือค�ำสัง่ ใด ๆ
ของมหาวิทยาลัยให้ถือว่ากระท�ำผิดวินัย  และอาจได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่ง  ดังนี้
(1)  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
(2)  ภาคทัณฑ์
(3)  ให้พักการศึกษา
(4)  ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(5)  โทษอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556
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หมวด 5
การสอบสวนและการลงโทษการกระท�ำผิดวินัย

ข้อ 24. ให้ ค ณะกรรมการวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาเป็ น ผู ้ มี อ� ำ นาจสอบสวนการกระท� ำ ผิ ด วิ นั ย
ของนักศึกษา เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะเห็นสมควรเป็นอย่างอื่นเป็นกรณี ๆ ไป  และเมื่อได้ท�ำการ
สอบสวน การกระท�ำผิดวินัยดังกล่าวแล้วให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อมหาวิทยาลัย                     
เพื่อพิจารณาลงโทษนักศึกษาผู้นั้นต่อไป
ข้อ 25. ในการสอบสวนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การกระท�ำผิดวินยั และเพือ่ พิสจู น์ให้เห็นถึงการกระท�ำผิดวินยั นัน้   ให้คณะกรรมการวินยั นักศึกษา                  
ซึ่งเป็นผู้สอบสวนการกระท�ำผิดวินัย  มีอ�ำนาจดังต่อไปนี้
(1) เรียกและสอบสวนนักศึกษาที่กระท�ำผิดวินัย หรือผู้ที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับ
  การกระท�ำผิดวินัย
(2) เรียกตรวจและรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำ
  ผิดวินัย
ข้อ 26.   ผู้ที่มีอ�ำนาจสั่งลงโทษความผิดทางวินัยนักศึกษาได้แก่ อธิการบดี หรือผู้ซึ่ง               
อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ 27.   เมื่อได้สั่งลงโทษนักศึกษาผู้ใดแล้ว   ให้รีบแจ้งต่อบิดา มารดา   หรือผู้ปกครอง
นักศึกษาผู้นั้นอาจารย์ที่ปรึกษาและมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี  เพื่อทราบ
ประกาศ   ณ   วันที่  24  เดือนเมษายน   พ.ศ. 2536

วิจิตร  ศรีสอ้าน
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔
		

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา พ.ศ.๒๕๓๖ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๖(๒) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  จึงออกข้อ
บังคับไว้ ดังต่อไปนี้
		ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ว่าด้วยวินยั นักศึกษา              
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
		ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากที่ประกาศ เป็นต้นไป
		ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   ว่าด้วย  
วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
				“ข้อ ๒๒ ให้มีคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ประกอบด้วย
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
เป็น  ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
เป็น  รองประธานกรรมการ
หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา
เป็น  กรรมการ
ผู้แทนอาจารย์ทุกส�ำนักวิชา
เป็น  กรรมการ
หัวหน้างานวินัยนักศึกษาและการทหาร
เป็น  กรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่งานวินัยนักศึกษาและการทหาร
เป็น  ผู้ช่วยเลขานุการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556
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ในกรณีจำ�เป็น คณะกรรมการวินัยนักศึกษาอาจขอให้นายกองค์การบริหาร หรือ
ประธานสภานักศึกษาเข้าร่วมในการประชุมของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาด้วยก็ได้”
ประกาศ   ณ   วันที่    ๒๕   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔

วิจิตร ศรีสอ้าน
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง แนวทางการพิจารณาโทษนักศึกษาผู้กระท�ำผิดวินัยนักศึกษา
		
		ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ก�ำหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536 เพื่อธ�ำรงไว้ซึ่งมารยาทและความประพฤติอันดีงาม ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของนักศึกษา และเพื่อรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยไว้แล้วนั้น  
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี              
พ.ศ. 2533 และตามความในข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ว่าด้วยวินยั นักศึกษา
พ.ศ. 2536 ให้ก�ำหนดประกาศแนวทางการพิจารณาโทษนักศึกษาผู้กระท�ำผิดวินัยนักศึกษาไว้
ดังต่อไปนี้

หมวด 1
ข้อความทั่วไป

		ข้อ 1. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะมีคะแนนความประพฤติคนละ                   
100 คะแนน ตลอดสภาพการเป็นนักศึกษา
		ข้อ 2. หากนักศึกษามีการกระท�ำผิดวินัยนักศึกษาและได้ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
ให้งานวินยั นักศึกษาและการทหารบันทึกข้อมูลการกระท�ำผิดวินยั นักศึกษาไว้  หากนักศึกษากระท�ำ
ความผิดอีก แม้จะเป็นความผิดคนละหมวดกัน จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติมากขึน้ และ
อาจได้รับโทษอื่น ๆ เพิ่ม ตามความในหมวด 12 ข้อ 32 แห่งประกาศนี้
		ข้อ 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมอบหมายให้งานวินัยนักศึกษาและการทหาร
ส่วนกิจการนักศึกษา  เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด�ำเนินการดูแลคะแนนความประพฤติของนักศึกษา
โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556
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3.1 ตัดคะแนนความประพฤติผดิ วินยั ในเรือ่ งความผิดเล็กน้อย  ซึง่ สามารถตัดได้ไม่เกิน
10 คะแนน  และให้เสนอคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเพื่อทราบ
3.2 หากตัดคะแนนความประพฤติได้ตั้งแต่ 11 คะแนน ขึ้นไป ให้เสนอคณะกรรมการ
วินัยนักศึกษาเพื่อพิจารณา
		ข้อ 4. นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน 70 คะแนน มหาวิทยาลัยจะไม่ออก
ใบรับรองความประพฤติให้
		ข้อ 5. นักศึกษาทีถ่ กู ตัดคะแนนความประพฤติครบ 100 คะแนน ลงโทษให้นกั ศึกษาผูน้ นั้             
พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
		ข้อ 6. คะแนนที่ถูกตัดและได้น�ำไปใช้ในการลงโทษแล้ว จะไม่น�ำมาใช้เพื่อการลงโทษ
ครั้งต่อไป แต่จะเก็บสะสมไว้เพื่อเป็นเกณฑ์พิจารณาตามข้อ 5 เท่านั้น

หมวด 2
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน

		ข้อ 7.   นักศึกษาผู้ใดเอาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของ
รวมอยูด่ ว้ ยไปเป็นของตนเองไม่วา่ ด้วยวิธกี ารใด ๆ จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง  
11 – 99 คะแนน
		ข้อ 8. นักศึกษาผูใ้ ดท�ำให้เสียหาย  ท�ำลาย  ท�ำให้เสือ่ มค่าหรือท�ำให้ไร้ประโยชน์ ซึง่ ทรัพย์สนิ
ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินและ
ถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง  11 –70 คะแนน
		ข้อ 9. นักศึกษาผู้ใดเมื่อได้รับอนุญาตหรือได้รับสิทธิ์ให้ใช้ทรัพย์สินและหรือบริการใด ๆ
ของมหาวิทยาลัยแล้วยินยอมให้ผู้อื่นใช้ทรัพย์สิน หรือใช้สิทธิ์เกี่ยวกับบริการดังกล่าว โดยมิได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัย   หรือโดยทุจริตหรือโดยแสวงหาประโยชน์ส�ำหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น  จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 11 - 80  คะแนน

หมวด 3
ความผิดต่อร่างกาย

		ข้ อ 10. นั ก ศึ ก ษาผู ้ ใ ดท� ำ ร้ า ยร่ า งกายผู ้ อื่ น โดยเจตนา จะถู ก พิ จ ารณาตั ด คะแนน
ความประพฤติระหว่าง 71 - 100   คะแนน

คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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หมวด 4
ความผิดเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย

		ข้อ 11. นักศึกษาผู้ใดทะเลาะวิวาทกันเองในลักษณะเฉพาะบุคคล   จะถูกพิจารณา
ตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 11 – 70  คะแนน
		ข้อ 12. นักศึกษาผู้ใดทะเลาะวิวาทกันเองในลักษณะกลุ่ม จะถูกพิจารณาตัดคะแนน                    
ความประพฤติระหว่าง 31 –100 คะแนน
		ข้อ 13.  นักศึกษาผู้ใดก่อการทะเลาะวิวาทกับบุคคลภายนอก จะถูกพิจารณาตัดคะแนน              
ความประพฤติระหว่าง 31 - 100 คะแนน
		ข้อ 14.  นักศึกษาผู้ใดมีของผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง ใช้  หรือจ�ำหน่ายจ่ายแจก จะถูก
พิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 71 - 100  คะแนน

หมวด 5
ความผิดเกี่ยวกับการเล่นการพนัน

		ข้อ 15.  นักศึกษาผูใ้ ดเล่นการพนันใด ๆ จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง               
11 –  80  คะแนน
		ข้อ 16. นักศึกษาผู้ใดมิได้เล่นการพนันแต่สนับสนุนให้มีการเล่นการพนัน  จะถูกพิจารณา
ตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 11 – 70  คะแนน
		ข้อ 17. นักศึกษาผู้ใดร่วมอยู่ในวงการพนันโดยมิได้เป็นผู้สนับสนุนหรือเล่นการพนันเอง           
จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 11 – 70 คะแนน

หมวด 6
ความผิดเกี่ยวกับการเสพสุราหรือของมึนเมา

		 ข้อ 18.  นักศึกษาผูใ้ ดเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างใด ๆ ภายในมหาวิทยาลัยจะถูกพิจารณา
ตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 11 – 80 คะแนน
		 ข้อ 19.  นักศึกษาผูใ้ ดเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างใด ๆ จนเป็นเหตุให้ผอู้ นื่ เดือดร้อนร�ำคาญ
จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 71 – 80 คะแนน
		ข้อ 20.  นักศึกษาผู้ใดเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างใด ๆ จนเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
ของตนเองของนักศึกษาอื่น และหรือของมหาวิทยาลัยโดยรวม จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความ
ประพฤติระหว่าง 71 – 99 คะแนน
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หมวด 7
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

		ข้อ 21. นักศึกษาผู้ใดมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง หรือมีไว้เสพหรือมีไว้จ�ำหน่าย
จ่ายแจก จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 71– 100 คะแนน

หมวด 8
ความผิดเกี่ยวกับวินัยจราจร

		ข้อ 22. นักศึกษาผูใ้ ดกระท�ำความผิดเกีย่ วเนือ่ งกับพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ. 2522   
โดยความผิดนัน้ ไม่กอ่ ให้เกิดอุบตั เิ หตุใด ๆ จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 1–10  
คะแนน
		ข้อ 23. นักศึกษาผูใ้ ดกระท�ำความผิดเกีย่ วเนือ่ งกับพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ. 2522   
โดยความผิดนัน้ ก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุ จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 11 – 30 คะแนน
		ข้อ 24. นักศึกษาผูใ้ ดกระท�ำความผิดเกีย่ วเนือ่ งกับพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ. 2522  
โดยความผิดนั้นก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิตของผู้อื่น จะถูก
พิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 31–70 คะแนน

หมวด 9
ความผิดเกี่ยวกับความประพฤติ ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม

		ข้อ 25. นักศึกษาผู้ใดไม่เชื่อฟังหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือค�ำสั่งอันชอบ
ด้วยกฎหมายของอาจารย์ หรือของมหาวิทยาลัย หรือของบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือ
ของเจ้าหน้าทีบ่ า้ นเมือง  ตลอดจนประพฤติตนไม่เหมาะสม ก้าวร้าว ไม่เป็นสุภาพชนจะถูกพิจารณา
ตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง  10–70  คะแนน
		ข้อ 26.  นักศึกษาผู้ใดให้ถ้อยค�ำหรือข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งควร
บอกให้แจ้ง เพือ่ ให้ตนเองหรือผูอ้ นื่ ได้รบั ประโยชน์ จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง                
10 – 70  คะแนน
		ข้อ 27.  นักศึกษาผู้ใดปลอมแปลงเอกสารและหรือปลอมแปลงลายมือชื่อ จะถูกพิจารณา              
ตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 30 – 99  คะแนน
		ข้อ 28.  นักศึกษาผูใ้ ดหลอกลวงผูอ้ นื่ ไปในทางเสือ่ มเสียต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีของส่วนรวม จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 71 –99  คะแนน
       –   หากการกระท�ำตามวรรคแรกมีความรุนแรงถึงขัน้ ท�ำให้เสือ่ มเสียชือ่ เสียงแก่มหาวิทยาลัย        
จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 91 – 100  คะแนน
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา

SUniversity
U R AofNTechnology
AREE

85

www.sut.ac.th

		ข้อ 29. นักศึกษาผูใ้ ดละเมิดสิทธิของผูอ้ นื่ โดยการข่มขูใ่ ห้ผอู้ นื่ ปฏิบตั ติ ามสิง่ ทีต่ นเองต้องการ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี   จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง
11 –99  คะแนน

หมวด 10
ความผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับ

		ข้อ 30.  นักศึกษาผูใ้ ดกระท�ำด้วยประการใด ๆ โดยมิชอบและหรือโดยทุจริตเพือ่ ให้ตนเองหรือ
ผูห้ นึง่ ผูใ้ ดล่วงรูห้ รือได้มาซึง่ เอกสารหรือความลับของผูอ้ นื่ หรือของมหาวิทยาลัย  จนเป็นเหตุให้ผนู้ นั้ และ
หรือมหาวิทยาลัยเสียหาย จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 71 – 100  คะแนน

หมวด 11
ความผิดเกี่ยวกับโทษจ�ำคุก

		 ข้อ 31. นักศึกษาผู้ใดกระท�ำความผิดอาญาจนมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุกโดยไม่รอ
ลงอาญา จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน  เว้นแต่เป็นความผิดโดยประมาท  
ซึ่งให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาแล้วแต่กรณี

หมวด 12
การเพิ่มโทษ

		ข้อ 32. นักศึกษาผู้ใดกระท�ำความผิดมาแล้วและได้กระท�ำความผิดอีก แม้จะเป็นความผิด             
คนละหมวดกันให้คณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับส�ำหรับนักศึกษาแรกเข้าปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
ประกาศ  ณ  วันที่  8  เมษายน  พ.ศ.  2554

ประสาท  สืบค้า
(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ตารางเปรียบเทียบการตัดคะแนนความประพฤติกับบทลงโทษนักศึกษา
(เอกสารแนบท้าย)
คะแนน (เต็ม 100 คะแนน)

บทการลงโทษนักศึกษา

10 คะแนน

ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

11-30 คะแนน

ภาคทัณฑ์ 1 ภาคการศึกษา

31-50 คะแนน

ภาคทัณฑ์ 2 ภาคการศึกษา

51-70 คะแนน

ภาคทัณฑ์ 3 ภาคการศึกษา

  71-80 คะแนน

พักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา

      81-90 คะแนน

พักการศึกษา 2 ภาคการศึกษา

91-99 คะแนน

พักการศึกษา 3 ภาคการศึกษา

100 คะแนน

คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา

พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พ.ศ. ๒๕๔๕
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ว่ า ด้ ว ย
เครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะนั้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๖ (๒) และมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.   ๒๕๓๓   ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการ
ประชุมครั้งที่ ๓ /๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงออกข้อบังคับว่าด้วยเครื่อง
แต่งกายนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ไว้ดังต่อไปนี้
		ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า   “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเครื่องแต่ง
กาย นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๔๕”
		ข้อ ๒  ข้อบังคับนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
		ข้อ ๓   ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ว่าด้วยเครือ่ งแต่งกายนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๔๔
บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ  ข้อก�ำหนด  ประกาศ  มติ  หรือค�ำสั่งอื่นใดในส่วน
ที่ก�ำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
		ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้
   
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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		ข้อ ๕ ให้เครื่องแต่งกายของนักศึกษา มี ๓ ประเภทส�ำหรับใช้แต่งในโอกาสต่าง ๆ ดังนี้
(๑)  เครื่องแต่งกายปกติ ใช้ส�ำหรับแต่งในเวลาเรียนปกติ  เวลาสอบ  และติดต่อ
หรือใช้บริการจาก  หน่วยงาน ต่างๆ  ของมหาวิทยาลัย
(๒) เครื่องแต่งกายในงานพิธี ใช้ส�ำหรับแต่งกายในงานราชพิธี รัฐพิธี หรือ
ตามค�ำสั่งของมหาวิทยาลัย
(๓) เครื่องแต่งกายในการปฏิบัติงาน  ใช้ส�ำหรับแต่งในห้องทดลองหรือ
โรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย
		 ข้อ ๖  เครื่องแต่งกายปกติส�ำหรับนักศึกษาชาย  ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑)   เสือ้ เชิต้ สีขาว หรือสีออ่ น ไม่มลี วดลาย   ตัวเสือ้ มีความยาวเพียงพอส�ำหรับ
ให้กางเกงทับได้โดยเรียบร้อย
(๒) กางเกงขายาวทรงสุภาพ สีด�ำ น�้ำตาลเข้ม  เทาเข้ม  หรือกรมท่า
(๓) เข็มขัดแบบสุภาพ สีเข้ม
(๔) ถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้า
(๕) รองเท้าทรงสุภาพ หุ้มส้น สีด�ำ หรือน�้ำตาล
		ข้อ ๗ เครื่องแต่งกายปกติส�ำหรับนักศึกษาหญิง ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) เสื้อสีขาวหรือสีอ่อน  แบบสุภาพ  เนื้อผ้าหนาพอควรไม่มีลวดลาย  ตัวเสื้อ
มีความยาวเพียงพอส�ำหรับให้กระโปรงทับได้โดยเรียบร้อย
(๒) กระโปรงทรงสุภาพ ไม่ผา่ ทีช่ ายกระโปรง สีดำ  
� น�ำ้ ตาลเข้ม  เทาเข้มหรือ
กรมท่า เนือ้ ผ้าหนาพอสมควร ไม่มลี วดลาย  ความยาวเสมอเข่าหรือต�ำ่ กว่าเข่า
(๓) รองเท้าหนังทรงสุภาพ หุ้มส้น สีสุภาพ
		ข้อ ๘ มหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษาแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบการแต่งกาย
ของกรมการรักษาดินแดน  ในวันที่มีการเรียนวิชาทหาร
		ข้อ ๙   มหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดปฏิบัติงานในโรงฝึกงาน
ชุดปฏิบัติงานในไร่ สวน   ฟาร์ม   ชุดปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์ และชุด
ปฏิบัติการนักศึกษา นิเทศศาสตร์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑๓  ข้อ ๑๔  ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ ในเวลา
เรียนปกติ และในการใช้บริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในวันที่มีการปฏิบัติงาน
โรงฝึกงาน ปฏิบัติงานในไร่ สวน ฟาร์ม ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์ และ
ปฏิบัติงานของนักศึกษานิเทศศาสตร์
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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		ข้อ ๑๐ เครื่องแต่งกายในงานพิธีส�ำหรับนักศึกษาชาย ให้มีลักษณะดังนี้
(๑) เสื้ อ เชิ้ ตสี ข าวแขนยาว ไม่มี ล วดลาย ปกเสื้ อ ปลายแหลม ผ่ าอกตรง
โดยตลอด ติดกระดุมสีขาว มีกระเป๋าที่ด้านซ้าย  ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอส�ำหรับให้กางเกง
ทับได้โดยเรียบร้อย
(๒) เนคไทของมหาวิทยาลัยพื้นสีเทา สีเดียวกับกางเกง  ปักตรามหาวิทยาลัย
(๓) กางเกงขายาว ทรงสุภาพ สีเทาเข้ม
(๔) เข็มขัดหนังสีด�ำ  ความกว้าง ๔ เซนติเมตร หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายของ
มหาวิทยาลัย
(๕) ถุงเท้าสีด�ำ
(๖)  รองเท้าหนังทรงสุภาพ หุ้มส้น  สีด�ำ
		ข้อ ๑๑ เครื่องแต่งกายในงานพิธีส�ำหรับนักศึกษาหญิง  ให้มีลักษณะดังนี้
(๑) เสือ้ เชิต้ สีขาวแขนสัน้ ไม่มลี วดลาย ปกเสือ้ ปลายแหลม  ผ่าอกตรงโดยตลอด
ติดกระดุมโลหะสัญญาลักษณ์ของมหาวิทยาลัย   เนื้อผ้าหนาพอสมควร ตัวเสื้อมีความยาว
เพียงพอส�ำหรับให้กระโปรงทับได้โดยเรียบร้อย
(๒) เข็มกลัดเสื้อเครื่องหมายมหาวิทยาลัย  กลัดเหนือระดับอกด้านซ้าย
(๓) กระโปรงทรงสุภาพ  ไม่ผ่าที่ชายกระโปรง  สีเทาเข้ม  เป็นผ้าฝ้ายเนี้อหนา
พอควร  ไม่มีลวดลาย ความยาวปิดเข่า
(๔) เข็มขัดหนังสีด�ำ  ขนาดกว้าง ๔ เซนติเมตร   หัวเข็มขัดมีเครื่องหมาย
ของมหาวิทยาลัย
(๕) รองเท้าหนังทรงสุภาพ  หุ้มส้น สีด�ำ  ความสูงไม่เกิน ๓ นิ้ว
		ข้อ ๑๒ ชุดปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเคมี  และชีววิทยา  นักศึกษาชายและนักศึกษา
หญิงให้ถือปฏิบัติเหมือนกัน ดังนี้
(๑) ให้นกั ศึกษาสวมชุดปฏิบตั งิ านทับเครือ่ งแต่งกายปกติตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ ๖
ข้อ ๗ ข้อ ๘  ข้อ ๑๓  ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖
(๒) ชุดปฏิบัติงานเป็นเสื้อสีขาว  ปกฮาวาย  แขนสั้น  ไม่มีลวดลาย  ผ่าอกตรง
โดยตลอด เนื้อผ้าหนาพอควร  ติดกระดุมพลาสติกสีขาว ความยาวของเสื้อคลุมเข่า
ด้านหน้า   ที่อกเสื้อด้านบนซ้าย และที่ด้านล่างข้างซ้ายและขวา
มีกระเป๋าไม่มีฝาปิดแห่งละ ๑ ใบ  ปักชื่อและนามสกุลเป็นภาษาไทยด้วย ไหมสีเขียวบนอกเสื้อ
ด้านขวาในต�ำแหน่งที่สวยงาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556
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ด้านหลัง   ตัวเสื้อมีจีบหลังพับตลอดข้างละ ๓  จีบ  ที่เข็มขัดหลัง
ชายเสื้อ ด้านล่างผ่าทับกันยาวพอประมาณ
ด้านข้าง   ตะเข็บด้านข้างทั้ง ๒ ข้าง ผ่าตามแนวบริเวณกระเป๋า
กางเกง หรือ กระโปรงความยาวพอประมาณ
		ข้อ ๑๓ ชุดปฏิบัติงานในโรงฝึกงานวิศวกรรมพื้นฐาน   นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง
ให้ถือปฏิบัติเหมือนกัน ดังนี้
(๑) เสื้อเชิ้ต  ปกฮาวาย  สีกรมท่า  แขนสั้น  ไม่มีลวดลาย  ผ่าอกตรงโดยตลอด
เนื้อผ้าหนาพอควร ติดกระดุมสีเดียวกับเสื้อ แขนเสื้อด้านซ้ายมีที่เสียบปากกา
ด้านหน้าข้างซ้ายส่วนบนมีกระเป๋าไม่มีฝาปิด ๑ ใบ   บนกระเป๋าปักตรา
มหาวิทยาลัยตามรูปแบบที่ก�ำหนด ข้างขวาส่วนบนปักชื่อและนามสกุลของนักศึกษาพร้อมทั้ง
สาขาวิชาเป็นภาษาไทยด้วยไหมสีขาว  ด้านล่าง ข้าง ซ้ายและ ขวา  มีกระเป๋าจีบ  ข้างละ ๑ใบ
ด้านหลัง  มีจีบหลังพับตลอดข้างละ ๑ จีบ   มีเข็มขัดหลังพร้อมด้วยกระดุม
๒ เม็ด  สีเดียวกับเสื้อ
(๒) กางเกงขายาวทรงสุภาพ  สีกรมท่า
(๓) รองเท้าหนัง  ผูกเชือก  หัวแข็ง  สีด�ำ
		ข้อ ๑๔ ชุดปฏิบัติงานในไร่   สวน  และฟาร์ม  นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงให้ถือ
ปฏิบัติเหมือนกัน ดังนี้
(๑) เสื้อเชิ้ต  ผ้าฝ้าย  แขนยาว  สีฟ้าอ่อน  หรือสีสุภาพ  ผ่าอกตรงโดยตลอด
ไม่มีลวดลาย
ด้านหน้าข้างซ้ายส่วนบนมีกระเป๋า   ข้างขวาส่วนบนปักชื่อและนามสกุล
ของนักศึกษา  เป็นภาษาไทยด้วยไหมสีเขียว
(๒) กางเกงทรงสุภาพ สีเข้ม ด�ำ กรมท่า น�้ำเงิน  น�้ำตาล  หรือเทาเข้ม
(๓)  รองเท้าผ้าใบ  หรือร้องเท้ายาง  หรือร้องเท้าบู๊ท  ทรงและสีสุภาพ  ส�ำหรับ
สวมใส่ในบริเวณดินเปียกหรือในคอกสัตว์   ถ้าสวมถุงเท้าด้วย  ให้ใช้ถุงเท้าสีสุภาพ
		ข้อ ๑๕ ชุดปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์  นักศึกษาชายและนักศึกษา
หญิงให้ถือปฏิบัติเหมือนกันดังนี้
(๑)  เสื้อเชิ้ต  ปกฮาวาย สีแดงเลือดหมูแขนสั้น  ไม่มีลวดลาย  ผ่าอกตรง
โดย ตลอดเนื้อผ้าหนาพอควร ติดกระดุมสีเดียวกับเสื้อ  แขนเสื้อด้านซ้ายมีที่เสียบปากกา
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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ด้านหน้าข้างซ้ายบนมีกระเป๋าไม่มีฝาปิด ๑ ใบ  บนกระเป๋าปักตรา
มหาวิทยาลัยตามรูปแบบที่ก�ำหนด  ข้างขวาส่วนบนปักชื่อและนามสกุลของนักศึกษาพร้อมทั้ง
สาขาวิชาเป็นภาษาไทยด้วยไหมสีขาว  ด้านล่างข้างซ้ายและขวา  มีกระเป๋าจีบข้างละ ๑ ใบ
ด้านหลัง  มีจีบหลังพับตลอดข้างละ ๑ จีบ มีเข็มขัดหลังพร้อมด้วย
กระดุม ๒ เม็ด  สีเดียวกับเสื้อ
(๒) กางเกงขายาวทรงสุภาพ สีเข้ม ด�ำ กรมท่า น�้ำตาล หรือเทาเข้ม
(๓) รองเท้าทรงสุภาพ หุ้มส้น สีสุภาพ
		ข้อ ๑๖ ชุดปฏิบัติงานนักศึกษานิเทศศาสตร์    นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงให้ถือ
ปฏิบัติเหมือนกัน ดังนี้
(๑) เสื้อเชิ้ต ปกฮาวาย สีเขียวแขนสั้น ไม่มีลวดลาย  ผ่าอกตรงโดยตลอด
เนื้อผ้า หนาพอควร ติดกระดุมสีเดียวกับเสื้อ แขนเสื้อด้านซ้ายมีที่เสียบปากกา
ด้านหน้าข้างซ้ายส่วนบนมีกระเป๋า  ไม่มฝี าปิด 1 ใบ บนกระเป๋าปักตรา
มหาวิทยาลัยตามรูปแบบที่ก�ำหนด  ข้างขวาส่วนบนปักชื่อและนามสกุลของนักศึกษา พร้อมทั้ง
ชื่อสาขาวิชาเป็นภาษาไทยด้วยไหมสีเหลือง
  (๒) กางเกงขายาวทรงสุภาพ สีเข้ม ด�ำ กรมท่า น�้ำเงิน หรือน�้ำตาล
  (๓) รองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าหนังทรงและสีสุภาพ
		ข้อ ๑๗ ชุดปฏิบตั งิ านส�ำหรับการปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการส�ำหรับนักศึกษาชาย
และหญิงให้ถือปฏิบัติตามที่สถานประกอบการที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานก�ำหนด
		 ข้อ ๑๘  หากนักศึกษาแต่งกายไม่สุภาพ  หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้ มหาวิทยาลัย
อาจพิจารณาไม่ให้เข้าเรียน  เข้าสอบ  หรือรับบริการใด ๆ จากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
		ข้อ ๑๙ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ�ำนาจออกประกาศและข้อ
ก�ำหนดเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๔   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๕
คนึง  ฦๅไชย
(ศาสตราจารย์ คนึง  ฦๅไชย )
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
เรือ่ ง ลักษณะเข็มกลัด กระดุม เนคไท และเข็มขัดส�ำหรับเครือ่ งแต่งกายในงานพิธี
พ.ศ. 2536
		

โดยที่เห็นเป็นการสมควรก�ำหนดลักษณะของเข็มกลัด กระดุม เนคไท และเข็มขัด
ส�ำหรับให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใช้แต่งประกอบเครื่องแต่งกายในงานพิธี
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ 16 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย
เครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพ.ศ. 2536 จึงให้ออกประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี เรื่ อ งเข็ ม กลั ด กระดุ ม เนคไท และเข็ ม ขั ด ส� ำ หรั บ
เครื่องแต่งกายในงานพิธี  พ.ศ. 2536  ดังต่อไปนี้
			1. เข็มกลัด ส�ำหรับติดเสื้อนักศึกษาหญิง มีลักษณะดังนี้
ตัวเข็มกลัดท�ำด้วยโลหะชุบทอง ระบบไมครอน กว้าง 2.5 เซนติเมตร
สูง 3.2 เซนติเมตร เป็นเครือ่ งหมายมหาวิทยาลัยปัม๊ นูน พืน้ เป็นลายเม็ดทราย และมีเข็มส�ำหรับ
กลัด ล็อกได้ติดกับตัวเสื้อ ซ่อนอยู่ด้านหลังตั้งแต่ฐานเข็มกลัดจนถึงกลางภาพท้าวสุรนารี
			2. กระดุม ส�ำหรับติดเสื้อนักศึกษาหญิง มีลักษณะดังนี้
     ตัวกระดุมมีลักษณะกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.6 เซนติเมตร ท�ำด้วยโลหะ
ชุบทอง ปั๊มนูนตรงกลางมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัย ขอบโดยรอบนูนเหนือตัวพื้นเล็กน้อย
			3. เนคไท ส�ำหรับนักศึกษาชาย  มีลักษณะดังนี้
  
เนคไทท�ำด้วยผ้าสีเทาเข้ม สีเดียวกับกางเกงของเครื่องแต่งกายในงานพิธี
ขนาดกว้าง   6 เซนติเมตร ปักเครื่องหมายมหาวิทยาลัยโดยไม่มีชื่อมหาวิทยาลัยที่ใต้ภาพ
อยูใ่ นต�ำแหน่งสูงจากปลายเนคไท 20 เซนติเมตร โดยเครือ่ งหมายมหาวิทยาลัยมีลกั ษณะดังนี้
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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- ส่วนที่เป็นเส้นโค้ง ฐานของภาพท้าวสุรนารีพร้อมรูปใบไม้ประกอบ
ปักด้วยไหมสีเหลืองทอง
    
- ส่วนที่เป็นภาพท้าวสุรนารีปักด้วยไหมสีน�้ำเงิน
    
- ส่วนที่เป็นเฟืองจักรปักด้วยไหมสีแสด
			4. เข็มขัด ส�ำหรับนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีลักษณะเหมือนกันดังนี้
     สายเข็มขัด ท�ำด้วยหนังสีด�ำ กว้าง 4 เซนติเมตร
หัวเข็มขัด ท�ำด้วยโลหะสีด�ำ  ลงยา ตอกลายเม็ดทราย ขอบเหนือตัวพื้น
1 มิลลิเมตร ตรงกลางหัวเข็มขัดมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัยปั๊มนูน  โดยมีลักษณะดังนี้
    
- ส่วนที่เป็นเส้นโค้งกับฐานที่ภาพท้าวสุรนารีและใบไม้ลงสีทอง
    
- ส่วนที่เป็นภาพท้าวสุรนารี ลงสีด�ำ
    
- ส่วนที่เป็นเฟืองจักร ลงสีส้ม ความสูงลดหลั่นจากตรงกลางลงไป
    
- ส่วนที่เป็นชื่อมหาวิทยาลัย ลงสีทองแดง
   
- ใต้สว่ นทีเ่ ป็นเครือ่ งหมายมหาวิทยาลัย มีชอื่ มหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ
ปัม๊ นูน  “SURANAREE UNIVERSITY 0F TECHN0L0GY” ตัวอักษรขนาด 1 x 1.5 มิลลิเมตร
		
ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
			
ประกาศ ณ วันที่  4  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2536

วิจิตร   ศรีสอ้าน
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน)
รักษาการแทนอธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษา
		

โดยที่มหาวิทยาลัยไม่มีเครื่องแบบเป็นการเฉพาะ   เนื่องจากเป็นการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย   แต่ได้ก�ำหนดเครื่องแบบงานพิธีไว้ในโอกาสส�ำคัญ   ส่วนเครื่องแต่งกายที่ใช้
ส�ำหรับ    การเข้าพบอาจารย์  ฟังบรรยาย  การเรียนปกติ  การสอบ  การใช้บริการห้องสมุด  
หรือการติดต่อขอใช้บริการใดๆ  จากมหาวิทยาลัยนัน้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นกั ศึกษาเป็น
ผู้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ  เป็นผู้พร้อมทั้งภูมิรู้  ภูมิปัญญา  ภูมิธรรม และ
มีความภูมิฐาน เป็นนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สมบูรณ์  ดังนั้น  ขอให้นักศึกษาแต่งกาย
สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมแก่กาละเทศะ โดยยึดถือข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี  ว่า
ด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2544   กล่าวคือ
		เครื่องแต่งกายปกติส�ำหรับนักศึกษาชาย    ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. เสื้อเชิ้ตสีขาวหรือสีอ่อน   ไม่มีลวดลาย   ตัวเสื้อความยาวเพียงพอส�ำหรับให้
กางเกงทับได้โดยเรียบร้อย
2. กางเกงขายาวทรงสุภาพ  สีด�ำ  น�้ำตาลเข้ม  เทาเข้ม  หรือกรมท่า
3. เข็มขัดแบบสุภาพ  สีเข้ม
4. ถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้า
5. รองเท้าทรงสุภาพ  หุ้มส้น  สีด�ำหรือน�้ำตาล
		เครื่องแต่งกายปกติส�ำหรับนักศึกษาหญิง   ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. เสื้อสีขาว  หรือสีอ่อน  แบบสุภาพ  เนื้อผ้าหนาพอควร  ไม่มีลวดลาย  ตัวเสื้อ
มีความยาวเพียงพอส�ำหรับให้กระโปรงทับได้โดยเรียบร้อย
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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2. กระโปรงทรงสุภาพ ไม่ผ่าที่ชายกระโปรง สีด�ำ  น�้ำตาลเข้ม   เทาเข้ม   หรือ
กรมท่า  เนื้อผ้าหนาพอควร  ไม่มีลวดลาย  ความยาวเสมอเข่า  หรือต�่ำกว่าเข่า
3. รองเท้าหนังทรงสุภาพ  หุ้มส้น  สีสุภาพ
การแต่งกายที่ถือว่าไม่สุภาพและไม่เหมาะสมที่นักศึกษาจะแต่งกายเพื่อการติดต่อ
ธุรการหรือบริการใด ๆ ในอาคารที่ท�ำการของมหาวิทยาลัย  หมายถึงการแต่งกายในลักษณะ
ต่อไปนี้
1. สวมเสื้อยืดไม่มีคอปก
2. สวมกางเกงขาสั้นที่ไม่ใช่ชุดนักเรียนในรายวิชากีฬาและนันทนาการ
3. สวมกางเกงขายาวแต่ขาดวิ่น
4. ปล่อยชายเสื้อออกนอกกระโปรงหรือกางเกง
5. สวมรองเท้าแตะใด ๆ
อนึ่ง   นักศึกษาต้องดูแลเครื่องแต่งกายให้สะอาดและดูดี ตลอดจนประพฤติตนเป็น
สุภาพชนตามปทัสถานของสังคมไทย  ต่อบุคคลทั่วไปเป็นนิจสิน
ประกาศ  ณ  วันที่   3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2545
ทวี  เลิศปัญญาวิทย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี  เลิศปัญญาวิทย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง การเสพของมึนเมา การอยู่ร่วมในวงเสพของมึนเมา
หรือการมีของมึนเมาไว้ในครอบครองในเขตมหาวิทยาลัย
ด้วยปรากฏว่าในระยะนี้ ได้มนี กั ศึกษามีความประพฤติไม่เหมาะสม เรือ่ ง การดืม่ สุราหรือ
มีไว้ในครอบครองภายในเขตมหาวิทยาลัยเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งผิดต่อข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี ว่าด้วยวินยั นักศึกษา พ.ศ. 2536   และอ้างถึงทีป่ ระชุมคณะกรรมการวินยั
นักศึกษา ครัง้ ที่ 5/2550 เมือ่ วันที่ 12 ตุลาคม 2550 ได้มมี ติเรือ่ ง มาตรการควบคุมการดืม่ สุรา
ของนักศึกษา โดยเห็นสมควรว่าให้จดั ท�ำป้ายรณรงค์แจ้งเตือนในเรือ่ งการดืม่ สุรา ติดไว้ในสถาน
ทีท่ นี่ กั ศึกษาชอบไปดืม่ และประกาศให้นกั ศึกษาทราบถึงมาตรการการลงโทษ เพราะการกระท�ำ
ดังกล่าวเป็นการไม่สมควร และอาจเป็นสาเหตุท�ำให้เกิดความเสียหายในเรื่องอื่น ๆ ตามมา
มากมาย
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับค�ำสัง่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ที่ 460/2548
เรือ่ ง การรักษาการแทนอธิการบดี  ลงวันที  ่ 29  สิงหาคม  พ.ศ. 2548 และค�ำสัง่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี ที่ 461/2548 เรือ่ ง มอบอ�ำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบตั กิ ารแทนอธิการบดี
ลงวันที่ 29 สิงหาคม   พ.ศ. 2548 และขอยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรือ่ ง การดืม่ สุราหรือมีไว้ในครอบครองในเขตมหาวิทยาลัย เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 และ
ใช้ประกาศฉบับนีแ้ ทน
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มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศให้ทราบว่าตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3/2550 เป็นต้นไป
มหาวิทยาลัยจะด�ำเนินการลงโทษกับผูท้ เี่ สพของมึนเมา การอยูร่ ว่ มในวงเสพของมึนเมาหรือการ
มีของมึนเมาไว้ในครอบครองในเขตมหาวิทยาลัย โดยจะถูกลงโทษตัดคะแนนความประพฤติตาม
ทีค่ ณะกรรมการวินยั นักศึกษาเห็นสมควร และมีโทษอย่างต�ำ 
่ คือ พักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา
เป็นต้นไป
		
จึงประกาศมาเพือ่ ทราบและถือปฏิบตั โิ ดยทัว่ กัน
								
		
ประกาศ ณ วันที่  4  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2551
หัสไชย  บุญจูง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย  บุญจูง)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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ประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรือ่ ง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา
ด้วยกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ เป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนานใน
สถาบันอุดมศึกษา   มีปณิธานเพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ของนิสิตนักศึกษารุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ยัง
ผลให้เกิด ความสามัคคี  มีระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในสถาบัน และมีการช่วยเหลือเกื้อกูล
ฉันพีน่ อ้ ง ฯลฯ ดังนัน้ เพือ่ ให้ประเพณีการรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ธ�ำรงไว้ซึ่งปณิธานที่ดีงาม อีกทั้งมีลักษณะในการจัดกิจกรรมที่
สร้างสรรค์ อบอุน่ ประทับใจและเสริมสร้างการพัฒนานิสติ นักศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงได้ก�ำหนดนโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และ
ประชุมเชียร์ของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
		นโยบาย
๑.  การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ควรเคารพสิทธิ เสรีภาพและ
หลักความเสมอภาค ไม่มีความรุนแรงและห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ ไม่ดื่มสุราและเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด และไม่กระทบการเรียนการสอน
๒. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ควรอยู่ในความรับผิดชอบ
ดูแลร่วมกันของผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากรทุกคณะ/ภาควิชา และนิสิตนักศึกษารุ่นพี่ รวม
ถึงต้องให้ค�ำแนะน�ำ   ก�ำกับดูแล ปรึกษาการจัดกิจกรรมให้มีลักษณะสร้างสรรค์ ไม่ขัดต่อ
ระเบียบสถาบัน กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณีและมารยาททางสังคมที่ดีงาม
๓. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ให้จดั กิจกรรมภายในสถาบัน
อุดมศึกษา ห้ามจัดกิจกรรมนอกสถานที่โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและประหยัด
โดยการอนุมัติหรืออนุญาตการจัดกิจกรรมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบัน
มาตรการ
๑. ให้สถาบันอุดมศึกษาออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์และมาตรการ
ในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดยมีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาต การรับผิดชอบ การก�ำกับ ระยะเวลาการจัด
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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กิจกรรม รูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรม และแนวทางการจัดท�ำโครงการเพือ่ เสนอขออนุมตั ิ
ทั้งนี้ ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม และลักษณะเฉพาะของแต่ละสถาบัน รวมทั้งมีการก�ำกับ
ดูแลและให้ค�ำปรึกษาการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์
๒. ให้องค์กรนิสิตนักศึกษาที่จะจัดกิจกรรม จัดท�ำรายละเอียดโครงการเสนอขอ
อนุมัติหรืออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด ทั้งนี้ องค์กรนิสิต
นักศึกษาจะจัดกิจกรรมได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติหรืออนุญาตแล้วเท่านั้น
๓. ให้สถาบันอุดมศึกษา รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เปิดเผยรูปแบบกิจกรรมเพือ่ สร้าง                 
ความเข้าใจกับนิสิตนักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ให้เข้าใจวัตถุประสงค์
นโยบายและมาตรการ   มีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ และร่วม
ตรวจสอบการจัดกิจกรรมได้
๔. ให้นิสิตนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ด้วย
ความสมัครใจและรุ่นพี่ที่จัดกิจกรรมจะต้องได้รับการคัดเลือก และมีการเตรียมความพร้อม
พัฒนาทักษะก่อนการจัดกิจกรรม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามาสังเกตการณ์การจัด
กิจกรรมได้
๕.  สถาบันอุดมศึกษาควรจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง  มีเว็บไซต์ เพื่อติดตาม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ แก้ไขปัญหา  ประสานกับสื่อมวลชนและผู้ปกครอง ทั้งนี้ ในแต่ละวิทยาเขต/คณะ ควร
มีการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลและให้ความช่วยเหลือ (Call Center) หรือบริการสายด่วน
(Hotline)  เพื่อรับและประสานข้อมูลการจัดกิจกรรมร่วมกัน
๖. ให้สถาบันอุดมศึกษามีการประเมินผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรม
ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มีการยกย่องชมเชยนิสิตนักศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมอย่าง
สร้างสรรค์ให้ปรากฏในโอกาสอันควร
๗. ให้สถาบันอุดมศึกษา   มีบทลงโทษทางวินัยกับนิสิตนักศึกษา รวมถึงผู้รับผิด
ชอบและผูเ้ กีย่ วข้องในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของนิสติ นักศึกษาทีข่ ดั
ต่อหลักสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน หลักความเสมอภาค และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของสถาบัน
๘. ให้ผบู้ ริหารสถาบันอุดมศึกษาแต่ละสถาบัน  ถือเป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ในการด�ำเนินการตามนโยบายและมาตรการข้างต้น
				
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
                           
อภิชาติ  จีระวุฒิ
      
  (นายอภิชาติ  จีระวุฒิ)
       
   เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
เรือ่ ง หน้าที่ คุณสมบัติ ข้อปฏิบตั ิ และบทลงโทษพีว่ นิ ยั
ในกิจกรรมเชือ่ มสัมพันธ์ของนักศึกษาในสาขาวิชา ประจ�ำปีการศึกษา 2556
		เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัด
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555
และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ของนักศึกษา
ในสาขาวิชา ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 เพื่อก�ำหนดแนวทางและข้อปฏิบัติในการจัด
กิจกรรมฯ ของพี่วินัย ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการท�ำกิจกรรมเป็นอย่างมาก จึงได้ออก
ประกาศหน้าที่ คุณสมบัติ ข้อปฏิบัติ และบทลงโทษพี่วินัย ในกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ของ
นักศึกษาในสาขาวิชา ประจ�ำปีการศึกษา 2556 ดังนี้
1. หน้าที่ของพี่วินัย
1.1  ปลูกฝังจริยวัตร มทส. ระเบียบวินยั และเสริมสร้างบุคลิกภาพทีด่ ใี ห้แก่รนุ่ น้อง
1.2  สร้างความรักและความภาคภูมิใจในสถาบัน
1.3  สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
1.4  สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องภายในสาขาวิชาและต่างสาขา
วิชา/ส�ำนักวิชา
2. คุณสมบัติพี่วินัย
2.1  เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2556
2.2  มีเกรดเฉลี่ยสะสมถึงสิ้นภาคการศึกษาที่ 3/2555 ตั้งแต่ 2.00 เป็นต้นไป
2.3  มีบุคลิกภาพดี สุภาพ สะอาด ประหยัด และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
2.4  ทราบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี
2.5  ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ในส�ำนักวิชาหรือสาขาวิชานั้นๆ
3. ข้อปฏิบัติของพี่วินัย
3.1   ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ การจั ด กิ จ กรรมตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ของนักศึกษาในสาขาวิชา
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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3.2  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่น้อง
3.3  แต่งกายสุภาพและถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3.4  ต้องใช้หลักจิตวิทยาหรือหลักเหตุผลในการท�ำหน้าที่
3.5  ก�ำหนดกิจกรรมที่ชัดเจนไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและจิตใจของน้อง
3.6  ก�ำหนดกิจกรรมทีเ่ หมาะสม ไม่ขดั ต่อจารีตประเพณีไทยและมีความเหมาะสม
ระหว่างนักศึกษาชายและหญิง
3.7  ต้องไม่แตะต้องและถูกตัวน้อง
3.8  ต้องปลูกฝังความรัก สามัคคีในความเป็น มทส. เช่น การแต่งกายที่ถูกต้อง
ระเบียบวินยั จราจร เคารพสิทธิผอู้ นื่ ความรักในสถาบัน การไม่ดมื่ สุราในการท�ำกิจกรรมสาขา
วิชา เป็นต้น
3.9   ต้ อ งไม่ใช้อ�ำนาจที่ไ ด้รับ จากการเป็น พี่ วิ นั ย เรี ย กน้ อ งท� ำ กิ จ กรรมนอก
มหาวิทยาลัย และนอกเวลาท�ำกิจกรรมโดยเด็ดขาด
3.10  ต้องไม่ยนิ ยอมให้นกั ศึกษาอืน่ ๆ ทีไ่ ม่มชี อื่ เป็นพีว่ นิ ยั ท�ำหน้าทีร่ ว่ มเป็นพีว่ นิ ยั
4. บทลงโทษพี่วินัย
เมื่อมีกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศฯ ของมหาวิทยาลัย
เช่น   น�ำน้องบางส่วนหรือทั้งหมดท�ำกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย ใช้อ�ำนาจที่มีกดดันให้น้อง
ปฏิบัติตามหลังจากระยะเวลาที่ก�ำหนดทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย พี่วินัยต้องได้รับโทษทาง
วินัยนักศึกษาตั้งแต่ภาคทัณฑ์การศึกษา จนถึงให้ออกจากการเป็นนักศึกษา
5. ขอให้ทุกสาขาวิชาส่งรายชื่อพี่วินัย พร้อมทั้งพิมพ์เอกสารจากระบบทะเบียนที่มีรูป
ถ่ายและผลการเรียน ให้กบั ส่วนกิจการนักศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ทปี่ รึกษา
ทีร่ บั ผิดชอบภายในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และให้เข้าอบรมตามทีส่ ว่ นกิจการนักศึกษา
ก�ำหนด
6. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อพี่วินัยทุกส�ำนักวิชาพร้อมรูปถ่าย ให้กับประชาคม
มทส. ได้ทราบผ่านทาง website ที่ http://web.sut.ac.th/dsa/unit/discipline เพือ่ ป้องกัน
การแอบอ้างชื่อพี่วินัยหรือเรียกน้องไปกระท�ำการที่ไม่ถูกต้อง
จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
				
ประกาศ ณ วันที่  22  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556
													
       
    

   ประสาท  สืบค้า
(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า)
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง ข้อปฏิบัติการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ของนักศึกษาในสาขาวิชา
ประจ�ำปีการศึกษา 2556
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัด
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555
และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ของนักศึกษา
ในสาขาวิชา ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 เพื่อก�ำหนดแนวทางและข้อปฏิบัติในการจัด
กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ของนักศึกษาในสาขาวิชา ประจ�ำปีการศึกษา 2556 จึงได้ออกประกาศ
ข้อปฏิบัติ ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบัน
อุดมศึกษา   ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2555 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง
การจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ของนักศึกษาในสาขาวิชา ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
2. ก�ำหนดวันเวลาจัดกิจกรรม
2.1 ก�ำหนดจัดกิจกรรม (ออกก�ำลังกาย สันทนาการ หรือร้องเพลง) ระหว่างวันอังคาร
ที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 ถึงวันศุกร์ที่ 7 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556  ตัง้ แต่เวลา 17.00-20.00 น.
และให้จดั กิจกรรม Walk rally ได้วนั เดียวคือในวันเสาร์ที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 ตัง้ แต่เวลา
06.00-12.00 น.
2.2 หลังจากวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2556 ให้หยุดกิจกรรมทุกกิจกรรม ยกเว้น
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ
2.3 ส�ำหรับหลักสูตรที่เปิดสอนนอกเวลาให้ขออนุญาตจัดกิจกรรมเป็นกรณีๆ ไป
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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ดังนี้

3. สถานทีจ่ ดั กิจกรรม เป็นทีโ่ ล่งแจ้งมีแสงสว่างเพียงพอ โดยก�ำหนดให้จดั ในสถานที่

3.1  ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
3.2  ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ลานเทคโนธานี
3.3  ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ที่สนามกีฬาสุรพลากรีฑาสถาน
3.4  ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ที่สนามกีฬาสุรพลากรีฑาสถาน/สนามตะกร้อ
3.5  ส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์/ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ที่โรงอาหารกลาง และ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
4. ขั้นตอนการขออนุมัติกิจกรรม
4.1 นักศึกษาผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม ต้องเสนอโครงการที่มีรายละเอียด
ชัดเจน ระบุหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ก�ำหนดระยะเวลา สถานที่ การ
เฝ้าระวังการระบาดไข้หวัด H1N1 และโรคติดต่อทางอาหารและเครื่องดื่ม งบประมาณค่าใช้
จ่าย  ผู้รับผิดชอบในต�ำแหน่งต่างๆ จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน ลักษณะและรายละเอียดของ
แต่ละกิจกรรม ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรมโดยละเอียดทุกวันพร้อมทั้งแนบเอกสารการยินดี
เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษารุ่นน้องและเอกสารยืนยันการรับผิดชอบการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษารุ่นพี่เสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรมต่อคณบดีส�ำนักวิชานั้นๆ  
เมือ่ ได้รบั อนุมตั แิ ล้ว จึงสามารถด�ำเนินกิจกรรมได้ และให้แจ้งรายชือ่ พีว่ นิ ยั ประกอบการเสนอ
ขออนุมัติกิจกรรมด้วย
4.2 นักศึกษาขออนุมัติใช้สถานที่จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยแนบหนังสือที่ได้
รับอนุมัติให้จัดกิจกรรมจากคณบดีส�ำนักวิชาด้วย
4.3 ส�ำเนาหนังสือที่ได้รับอนุมัติให้จัดกิจกรรม พร้อมแจ้งรายละเอียดโครงการให้
ฝ่ายกิจการนักศึกษาทราบ ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
4.4 นักศึกษาต้องจัดกิจกรรมตามรายละเอียดที่ได้รับอนุมัติแล้วและตามกรอบ
เวลาที่ก�ำหนดให้เท่านั้น
5. ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในสาขาวิชา เช่น บุคคลภายนอก รุ่นพี่ที่จบการ
ศึกษาแล้ว นักศึกษาที่อยู่ในระหว่างพักการศึกษา หรือนักศึกษาต่างสาขาวิชา เข้าร่วมท�ำ
กิจกรรมนี้โดยเด็ดขาด หากบุคคลภายนอกและรุ่นพี่ที่จบการศึกษาแล้วที่ฝ่าฝืนประกาศนี้
มหาวิทยาลัยจะด�ำเนินการแจ้งความด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
6. มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 รับทราบ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เบอร์โทรศัพท์อาจารย์
ที่รับผิดชอบในแต่ละสาขาวิชา และเรียนเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556
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7.   นักศึกษารุ่นน้องที่ร่วมกิจกรรมต้องได้รับหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองให้ร่วม
กิจกรรมได้
8.  มหาวิทยาลัยจัดตัง้ หน่วย Call Center เบอร์โทร 0-4422-3123 และ 08-5300-3862
ไว้คอยแจ้งเหตุระหว่างวันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2556 ตลอด  24 ชัว่ โมง และติดตามข่าวสารทาง website ที่ http://web.sut.ac.th/dsa/
unit/discipline
กรณี มี นั ก ศึ ก ษาฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดไว้ ต ามประกาศ
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจะสั่งระงับการจัดกิจกรรมทันที และจะพิจารณาลงโทษนักศึกษา
ตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา โดยมีโทษตั้งแต่ภาคทัณฑ์การศึกษา จนถึงให้ออกจาก
การเป็นนักศึกษา
จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
			
ประกาศ ณ วันที่  22  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556
								
       
   

									
ประสาท สืบค้า
  (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า)
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วย เกียรติบัตรนักศึกษาท�ำกิจกรรม พ.ศ. 2540
		

โดยที่เห็นเป็นการสมควร ก�ำหนดให้มีเกียรติบัตรเพื่อมอบให้แก่นักศึกษาที่ท�ำกิจกรรมใน
ระหว่างศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   เพื่อเป็นการตระหนักในความส�ำคัญของการท�ำ
กิจกรรมตลอดจนเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาให้ท�ำกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และ
พัฒนาตนเอง  และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พ.ศ.  2533 ประกอบกับมติเวียนสภามหาวิทยาลัย ตามหนังสือที่ ทม 5103/ว. 43 ลงวันที่ 29 เมษายน  
2540 จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี  ว่าด้วยเกียรติบตั ร            
นักศึกษาท�ำกิจกรรม  พ.ศ.   2540”
ข้อ 2    ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3    ในระเบียบนี้
มหาวิทยาลัย
หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อธิการบดี
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกลั่นกรอง
ผู้สมควรได้รับเกียรติบัตรที่อธิการบดีแต่งตั้ง
           
นักศึกษา
หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เกียรติบัตร
หมายถึง เกียรติบัตรที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จัดท�ำขึ้นเพื่อมอบให้แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556
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ข้อ 4

  
  
  
  

ให้อธิการบดีเป็นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี  ้ และให้มอี ำ� นาจออกประกาศตาม
ข้อก�ำหนดและข้อบังคับเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข้อ 5 ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับเกียรติบัตรในแต่ละ
ปีการศึกษา
ข้อ 6    นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับเกียรติบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้
(1) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป  ในขณะที่มีการพิจารณา
(2)   ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาตั้งแต่ขั้นภาคทัณฑ์  1  ปีการศึกษาขึ้นไป
(3) ได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทปี่ รึกษากิจกรรม และ/หรือ อาจารย์ทปี่ รึกษา
วิชาการ และ/หรือ ส่วนกิจการนักศึกษา
(4)   มีความประพฤติดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม
ข้อ 7   เกียรติบัตรที่นักศึกษาจะได้รับมีดังต่อไปนี้
(1) เกียรติบตั ร อันดับ 1  ส�ำหรับนักศึกษาทีม่ ลี กั ษณะผูน้ ำ  
� มีความรับผิดชอบและ
บ�ำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม   เผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของ
มหาวิทยาลัย และมีผลงานดีเด่น
(2)    เกียรติบตั ร อันดับ 2  ส�ำหรับนักศึกษาทีม่ ลี กั ษณะผูน้ ำ  
� มีความรับผิดชอบและ
บ�ำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  และมีผลงานดี
ข้อ 8   ให้คณะกรรมการเสนอผลการคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับเกียรติบัตรต่อ
คณะกรรมการกิจการนักศึกษาเพื่อเห็นชอบ
ประกาศ  ณ  วันที่  6  พฤษภาคม  พ.ศ.  2540

คนึง  ฦๅไชย
(ศาสตราจารย์คนึง   ฦๅไชย)
นายกสภามหาวิทยาลัย

คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พ.ศ. ๒๕๔๔
		

โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
สุรนารี ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน   เพื่อมุ่งเสริมสร้างให้นักศึกษามีประสบการณ์ทางวิชาการ
วิชาชีพ ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และพลานามัย
ของนักศึกษา เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย   สติปัญญา และจิตใจอันท�ำให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น
ฉะนัน้ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
สุ ร นารี พ.ศ. ๒๕๓๓   ประกอบกั บ มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๑/๒๕๔๔  เมื่อวันที่ ๑๗  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๔๔  จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
		ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย องค์การ                  
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  พ.ศ. ๒๕๔๔”
		ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
		ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ว ่ า ด้ ว ย องค์ ก ารนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  พ.ศ. ๒๕๓๖
บรรดาระเบียบ ข้อก�ำหนด ข้อบังคับ มติหรือค�ำสัง่ อืน่ ใดซึง่ ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
		ข้อ ๔ ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มี
อ�ำนาจออกประกาศ  ข้อก�ำหนด และข้อบังคับเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556
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หมวดที่ ๑
บททั่วไป

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
											 และให้หมายความรวมถึงผู้ที่อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มอบหมายด้วย
“พนักงาน”
หมายถึง พนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  และให้หมายความรวมถึง
พนักงานตามสัญญาจ้างพิเศษด้วย
“ฝ่ายกิจการนักศึกษา” หมายถึง ฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
“องค์การนักศึกษา” หมายถึง องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
“สภานักศึกษา”
หมายถึง สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“องค์การบริหาร”
หมายถึง องค์การบริหารในองค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“คณะกรรมการบริหาร” หมายถึง คณะกรรมการบริหาร องค์การบริหาร
“ชมรม”
หมายถึง ชมรมกิจกรรมนักศึกษา สังกัดองค์การบริหาร
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแต่งตั้ง
“ตัวแทนสาขาวิชา” หมายถึง ตัวแทนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่
สองขึ้นไปสาขาวิชาละหนึ่งคนจากทุกสาขา
วิชาทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
“กิจกรรมนักศึกษา” หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“สถานภาพ”
หมายถึง สถานภาพการเป็นนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา

SUniversity
U R AofNTechnology
AREE

109

www.sut.ac.th

หมวดที่ ๒
วัตถุประสงค์

		ข้อ ๖  ให้องค์การนักศึกษาเป็นศูนย์กลางกิจกรรมนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
(๑) เพือ่ ส่งเสริมให้นกั ศึกษาเรียนรูแ้ ละฝึกฝนตนเอง  ให้มคี วามรับผิดชอบต่อหน้าที่
ตนเอง สังคม และโดยเฉพาะต่อการใช้สทิ ธิเสรีภาพในการปกครองตนเองตาม
หลักประชาธิปไตย
(๒) เพื่อส่งเสริมความรู้รักสามัคคีในหมู่นักศึกษา
(๓) เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา
(๔) เพือ่ ส่งเสริมให้กจิ กรรมนักศึกษาทัง้ วิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาเป็นไปใน
ลักษณะทีม่ งุ่ ท�ำนุบำ� รุงและรักษาไว้ซงึ่ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และเอกลักษณ์อนั ดีงามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของชาติ
(๕) เพือ่ ส่งเสริมให้นกั ศึกษามีบคุ ลิกภาพ พลานามัยและมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี
(๖) เพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิ และผลประโยชน์อันชอบธรรมของนักศึกษา
(๗)   เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย

หมวดที่ ๓
สิทธิและหน้าที่ของนักศึกษา

		ข้อ ๗ นักศึกษามีสิทธิและหน้าที่ต่อไปนี้
(๑) มีสิทธิเท่าเทียมกันในการสมัครรับเลือกตั้งในกิจกรรมขององค์การนักศึกษา
ภายใต้ระเบียบนี้
(๒) มี สิ ท ธิ แ สดงความคิ ด เห็ น ภายในขอบเขตของกฏหมายหรื อ ขอบเขตที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด
(๓) มีสิทธิในการเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินกิจการของ
มหาวิทยาลัย
(๔)   มีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การนักศึกษา
(๕)   มีหน้าที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่องค์การนักศึกษาร้องขอ
(๖) มีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎ ประกาศ มติ ค�ำสั่ง และประเพณี
อันดีงามของมหาวิทยาลัย
(๗) มีหน้าที่ธ�ำรงไว้ซึ่งความสามัคคี  ชื่อเสียง และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
(๘)   มีหน้าที่ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556
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		ข้อ ๘ นักศึกษาซึ่งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ท�ำให้ไม่อาจไปเลือกตั้ง
ได้ย่อมเสียสิทธิดังนี้
(๑) เป็นกรรมการทุกต�ำแหน่งในองค์การนักศึกษาเป็นเวลาหนึ่งปี และหาก ด�ำรง
ต�ำแหน่งอยู่ให้พ้นจากต�ำแหน่ง
(๒)   ขอใบรับรองกิจกรรม
(๓)   ลงชื่อเพื่อแสดงความคิดเห็นและลงประชามติ

หมวดที่ ๔
การจัดส่วนการบริหารกิจกรรมนักศึกษา

		ข้อ ๙ ให้กจิ กรรมนักศึกษาอยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลขององค์การนักศึกษา ซึง่ ประกอบด้วย
(๑) สภานักศึกษา
(๒) องค์การบริหาร
		ข้อ ๑๐  สมาชิกองค์การนักศึกษามีสองประเภทคือ
(๑) สมาชิกสามัญ  ได้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติทุกคน
(๒) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่นักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี  นักศึกษาปริญญาตรี                
หลักสูตรอื่น ๆ หรือนักศึกษาอื่นที่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัย
		ข้อ ๑๑ ให้สภานักศึกษาและองค์การบริหารมีที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
		ข้อ ๑๒ ให้การด�ำเนินการขององค์การนักศึกษาอยู่ในความควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัย
ให้อธิการบดีแต่งตั้งพนักงานเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโดยค�ำแนะน�ำขององค์การนักศึกษา

หมวดที่ ๕
สภานักศึกษา
ส่วนที่ ๑
องค์ประกอบ

		ข้อ ๑๓   ให้สภานักศึกษาประกอบด้วยคณะกรรมการสภานักศึกษาและคณะกรรมาธิการ
สภานักศึกษา

ส่วนที่ ๒
อ�ำนาจและหน้าที่ของสภานักศึกษา

		ข้อ ๑๔ สภานักศึกษามีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อนโยบาย แผนงาน โครงการและงบประมาณ
ประจ�ำปีขององค์การบริหาร โดยอาจเชิญผูแ้ ทนองค์การบริหาร หรือนักศึกษา
แสดงความคิดเห็นหรือชี้แจงข้อเท็จจริงได้
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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(๒) พิจารณาและควบคุมการด�ำเนินงานขององค์การบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย
แผนงานโครงการ และงบประมาณ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสภานักศึกษาแล้ว
(๓) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ
องค์การบริหาร
(๔) พิจารณาวางหรือแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับการประชุมสภานักศึกษา  ซึ่งไม่ขัดต่อ
ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อระเบียบ  ข้อบังคับ ข้อปฏิบตั เิ กีย่ วกับการด�ำเนิน
งานภายในองค์การบริหารซึง่ ไม่ขดั ต่อระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตัง้ ชมรม ในฝ่ายต่าง ๆ หรือหน่วยงานภายใน
องค์การบริหาร
(๗) พิจารณาแต่งตัง้ สมาชิกสภานักศึกษาหรือนักศึกษาเป็นคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจ
เพื่อศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่สภานักศึกษาเห็นสมควรและอยู่ในกรอบ
แห่งระเบียบนี้
(๘)  พิจารณาเสนอถอดถอนชื่อสมาชิกสภานักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
(๙) เป็นตัวแทนนักศึกษาในการพิทกั ษ์และรักษาไว้ซงึ่ สิทธิและประโยชน์นกั ศึกษา
ด้วยความบริสุทธิ์  ยุติธรรมและเป็นกลาง
   (๑๐) เป็นศูนย์กลางในการรับฟังความคิดเห็นและเรื่องราวร้องทุกข์จากนักศึกษา
เพื่อพิจารณาเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหาทางแก้ไข
(๑๑)  พิจารณาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในการด�ำเนินกิจกรรมของนักศึกษา

ส่วนที่ ๓
คณะกรรมการสภานักศึกษา

		ข้ อ ๑๕ ให้ ที่ ป ระชุ ม สภานั ก ศึ ก ษาเลื อ กสมาชิ ก สภานั ก ศึ ก ษาเข้ า ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ใน                       
คณะกรรมการสภานักศึกษา  ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ประธานสภานักศึกษา
(๒) รองประธานสภานักศึกษาคนที่หนึ่ง
(๓)   รองประธานสภานักศึกษาคนที่สอง
(๔)   เลขาธิการสภานักศึกษา
(๕)   รองเลขาธิการสภานักศึกษา
(๖) ผู้ตรวจสอบการเงินสภานักศึกษา
(๗)   ประชาสัมพันธ์สภานักศึกษา
(๘)   ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายต่าง ๆ ฝ่ายละหนึ่งคน
(๙) กรรมการต�ำแหน่งอื่นตามที่สภานักศึกษาเห็นสมควร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556
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		ข้อ ๑๖ ให้กรรมการสภานักศึกษามีอ�ำนาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) ประธานสภานักศึกษา
(ก) เป็นประธานควบคุมการประชุม   ควบคุมการด�ำเนินกิจการของ
สภานักศึกษาและเป็นผู้ลงนามในนามของสภานักศึกษา
(ข) แต่งตั้งคณะกรรมาธิการประจ�ำสภานักศึกษา และคณะกรรมาธิการ
เฉพาะกิจตามมติของสภานักศึกษา
    
(ค) เป็นผู้แทนสภานักศึกษาในการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
(๒) รองประธานสภานักศึกษา
(ก) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร จากประธาน
สภานักศึกษา
(ข) ในการประชุม หากประธานสภานักศึกษาไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้  ให้รองประธานสภานักศึกษาคนที่หนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน
  
และหากรองประธานสภานั ก ศึ ก ษาคนที่ ห นึ่ ง ไม่ อ ยู ่ หรื อ ไม่ อ าจ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้รองประธานสภานักศึกษาคนทีส่ องปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทน
(๓) เลขาธิการสภานักศึกษา
(ก) จั ด ท� ำ ระเบี ย บวาระการประชุ ม และออกหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม สภา
นักศึกษา
(ข) จัดท�ำรายงานการประชุมสภานักศึกษารวมทั้งเอกสารประกอบการ
พิ จ ารณาของที่ ป ระชุ ม ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากที่ ป ระชุ ม สภา
นักศึกษา หรือประธานสภานักศึกษา
(ค) ควบคุ ม และรั บ ผิ ด ชอบงานสารบรรณของสภานั ก ศึ ก ษาและเก็ บ
รวบรวมข้อมูลขององค์การบริหารและชมรม
(ง) ประสานงานระหว่างคณะกรรมาธิการฝ่ายต่าง ๆ และหน่วยงาน
ภายในสภานักศึกษา และท�ำหน้าที่ธุรการอื่น ๆ ของสภานักศึกษา
(จ) ท�ำหน้าที่ชี้แจงระเบียบข้อบังคับ และเอกสารหลักฐานต่อที่ประชุม
สภานักศึกษา  และยืนยันมติของสภานักศึกษาที่เคยมีไว้
(ฉ) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานสภานักศึกษา
(๔) รองเลขาธิการสภานักศึกษา  
ท�ำหน้าทีช่ ว่ ยปฏิบตั งิ านด้านต่าง ๆ ตามทีเ่ ลขาธิการสภานักศึกษามอบหมาย
และรักษาการแทนเลขาธิการสภานักศึกษาในกรณีทเี่ ลขาธิการสภานักศึกษา
ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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(๕) ผู้ตรวจสอบการเงินสภานักศึกษา
  
(ก) มีหน้าที่ควบคุมการเงินและตรวจสอบบัญชีการเงินทุกประเภทของ
สภานักศึกษาและองค์การบริหารให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเงิน
และงบประมาณขององค์การนักศึกษาและเป็นไปตามงบประมาณทีไ่ ด้
รับความเห็นชอบจากสภานักศึกษาและได้รบั อนุมตั จิ ากมหาวิทยาลัยแล้ว
  
(ข) จัดท�ำบันทึกสรุปการใช้งบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ
ทุกหน่วยงาน ในองค์การนักศึกษาในทุกภาคการศึกษาและรายงาน
ต่อที่ประชุมในการประชุมสมัยสามัญ
  
(ค) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่สภานักศึกษามอบหมาย
(๖)ประชาสัมพันธ์สภานักศึกษา
(ก) มีหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ เผยแพร่การด�ำเนินกิจกรรม ผลการด�ำเนินงาน
และผลงานของสภานักศึกษา
  
(ข) ประสานงานระหว่างสภานักศึกษากับนักศึกษาและหน่วยงานอืน่ ๆ
  
(ค) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่สภานักศึกษามอบหมาย
(๗) กรรมการอื่น ๆ ให้มีหน้าที่ตามที่สภานักศึกษามอบหมาย
		ข้อ ๑๗  สมาชิกสภานักศึกษามีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑)  ปฏิบัติตามระเบียบฉบับนี้โดยเคร่งครัด
(๒)  รับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ของนักศึกษา  ในอันที่จะเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม

ส่วนที่ ๔
คณะกรรมาธิการสภานักศึกษา

		ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมาธิการสภานักศึกษามีสองประเภท ดังนี้
(๑)  คณะกรรมาธิการประจ�ำ
(๒)  คณะกรรมาธิการเฉพาะกิจ
		ข้อ ๑๙ คณะกรรมาธิการประจ�ำ มีดังต่อไปนี้
(๑)  คณะกรรมาธิการงบประมาณ
(๒)  คณะกรรมาธิการวิชาการ
(๓)  คณะกรรมาธิการกีฬา
(๔)  คณะกรรมาธิการศิลปวัฒนธรรม
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(๕)  คณะกรรมาธิการบ�ำเพ็ญประโยชน์
(๖)  คณะกรรมาธิการนักศึกษาสัมพันธ์
ให้สภานักศึกษาแต่งตั้งสมาชิกสภานักศึกษาเป็นคณะกรรมาธิการตามวรรคแรก
ให้คณะกรรมาธิการแต่ละคณะประกอบด้วยกรรมาธิการไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกิน
เจ็ดคน
ให้สมาชิกสภานักศึกษาด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมาธิการประจ�ำได้เพียงต�ำแหน่งเดียว
		ข้อ ๒๐ สภานักศึกษาจะแต่งตั้งสมาชิกสภานักศึกษาหรือนักศึกษาเป็นคณะกรรมาธิการ
เฉพาะกิจเพื่อท�ำหน้าที่ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับองค์การนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาได้
		ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมาธิการสภานักศึกษามีวาระเท่าที่สภานักศึกษาก�ำหนดแต่ไม่เกินวาระ
ของสภานักศึกษา
		ข้อ ๒๒  อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการประจ�ำมีดังนี้
(๑) คณะกรรมาธิการงบประมาณ มีหน้าที่พิจารณางบประมาณของกิจกรรม
นักศึกษาก่อนเสนอต่อสภานักศึกษาเพื่อพิจารณา  และติดตามผลการด�ำเนิน
โครงการขององค์การบริหารทีไ่ ด้รบั การอนุมตั แิ ล้วให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(๒)   คณะกรรมาธิการวิชาการ มีหน้าที่พิจารณาโครงการวิชาการของฝ่ายวิชาการ
ขององค์การบริหาร และติดตามผลการด�ำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(๓)   คณะกรรมาธิการกีฬา มีหน้าทีพ่ จิ ารณาโครงการกีฬาของฝ่ายกีฬาขององค์การ
บริหาร และติดตามผลการด�ำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
(๔)   คณะกรรมาธิการศิลปวัฒนธรรม มีหน้าทีพ่ จิ ารณาโครงการศิลปวัฒนธรรมของ
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมขององค์การบริหาร และติดตามผลการด�ำเนินโครงการที่
ได้รับอนุมัติแล้วให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(๕)   คณะกรรมาธิการบ�ำเพ็ญประโยชน์ มีหน้าทีพ่ จิ ารณาโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์
ของฝ่ายบ�ำเพ็ญประโยชน์ขององค์การบริหาร และติดตามผลการด�ำเนิน
โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(๖)   คณะกรรมาธิการนักศึกษาสัมพันธ์ มีหน้าทีพ่ จิ ารณาโครงการนักศึกษาสัมพันธ์
ของฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร และติดตามผลการด�ำเนิน
โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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		ข้อ ๒๓  ให้คณะกรรมาธิการแต่ละคณะเลือกสมาชิกในคณะกรรมาธิการเป็นประธานหนึ่ง
คนและเลขานุการหนึ่งคน
		ข้ อ ๒๔ ให้ ค ณะกรรมาธิ ก ารสภานั ก ศึ ก ษารายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามแบบที                             ่
สภานักศึกษาก�ำหนดให้สภานักศึกษาทราบ

ส่วนที่ ๕
สมาชิกสภานักศึกษา

		ข้อ ๒๕  สมาชิกสภานักศึกษามีจ�ำนวนทั้งสิ้นสี่สิบคน  ทั้งนี้จ�ำนวนสมาชิกสภานักศึกษาใน
แต่ละชัน้ ปีขนึ้ อยูก่ บั จ�ำนวนนักศึกษาในชัน้ ปีนนั้ ๆ  ตอ่ จ�ำนวนนักศึกษาทัง้ หมดทีศ่ กึ ษาในมหาวิทยาลัย
		ข้อ ๒๖ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ สมาชิกสภานักศึกษาต้องเป็นนักศึกษาทีก่ ำ� ลังศึกษาอยูใ่ นขัน้ ปริญญา
ตรีของมหาวิทยาลัย
ให้นักศึกษาที่มีรหัสปีที่หนึ่ง สอง สาม และสี่ มีสิทธิเลือกนักศึกษาชั้นปีเดียวกันเป็น
สมาชิกสภานักศึกษา  ส�ำหรับนักศึกษาที่มีรหัสเกินกว่าปีที่สี่ให้ถือว่าเป็นนักศึกษาปีที่สี่
ข้อ ๒๗ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑)  เป็นสมาชิกองค์การนักศึกษาประเภทสามัญ
(๒)  มีผลการศึกษาในระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่นอ้ ยกว่าสองในวันสมัครรับเลือกตัง้
(๓)  ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ตั้งแต่ระดับภาคทัณฑ์ขึ้นไป
(๔)  ไม่ด�ำรงต�ำแหน่งใด ๆ ในองค์การนักศึกษา
(๕)  ไม่เคยถูกลงมติไม่ไว้วางใจให้พ้นจากต�ำแหน่งใด ๆ ในสภานักศึกษา
		ข้อ ๒๘   ให้มหาวิทยาลัยด�ำเนินการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภานักศึกษาให้เสร็จสิ้นภายใน
หกสิบวันนับตั้งแต่วันเปิดภาคแรกของปีการศึกษา
ข้อ ๒๙ ให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษามีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งหนึ่งปี
นับถัดจากวันที่มีค�ำสั่งแต่งตั้งจากอธิการบดีเป็นต้นไป
		ข้อ ๓๐  สมาชิกภาพของสมาชิกสภานักศึกษาสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒๗
(๒)   ออกตามวาระ
(๓)   เสียชีวิต
(๔)   ลาออก
(๕)   พ้นสภาพนักศึกษาหรือได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
(๖)   ถูกสั่งลงโทษทางวินัยตั้งแต่ระดับภาคทัณฑ์ขึ้นไป
(๗) สภานักศึกษาลงมติถอดถอนด้วยคะแนนเสียงสองในสามของที่ประชุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556

SUniversity
U R AofNTechnology
AREE

116

www.sut.ac.th

(๘)   ขาดประชุมสภานักศึกษาสามครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมิได้แจ้ง
สาเหตุให้ประธานสภานักศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
(๙)  นักศึกษาลงประชามติ
		ข้อ ๓๑  หากสมาชิกภาพของสมาชิกสภานักศึกษาชั้นปีใดสิ้นสุดลงและจ�ำนวนสมาชิกสภา
นักศึกษาทั้งหมดเหลือต�่ำกว่าสามสิบคนในขณะที่ยังเหลือระยะเวลาเกินเก้าสิบวันก่อนหมดวาระ
ให้มหาวิทยาลัยด�ำเนินการเลือกตัง้ ซ่อมสมาชิกสภานักศึกษาชัน้ ปีนนั้ ให้แล้วเสร็จในสามสิบวันนับถัด
จากวันสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพ
ให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งมีวาระเท่ากับเวลาที่เหลือของผู้ซึ่งตนแทน
		ข้อ ๓๒  ให้สภานักศึกษาชุดเดิมรักษาการจนกว่าจะมีคำ� สัง่ แต่งตัง้ สมาชิกสภานักศึกษาชุดใหม่

ส่วนที่ ๖
การประชุม

		ข้อ ๓๓ ให้สมัยประชุมของสภานักศึกษามีสองประเภทคือสมัยประชุมสามัญ   และสมัย
ประชุมวิสามัญ
		ข้อ ๓๔ ในหนึ่งภาคการศึกษาให้มีสมัยประชุมสามัญของสภานักศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง
โดยมีระยะเวลาสมัยประชุมละสิบห้าวัน
		ข้อ ๓๕  ให้อธิการบดีเรียกประชุมสมัยสามัญทีห่ นึง่ ภายในสิบสีว่ นั นับถัดจากวันทีม่ คี ำ� สัง่ แต่ง
ตัง้ สมาชิกสภานักศึกษาเพือ่ ด�ำเนินการเลือกตัง้ ประธานสภานักศึกษาและเมือ่ เลือกตัง้ ได้ประธานสภา
นักศึกษาแล้ว ให้ประธานสภานักศึกษาท�ำหน้าทีเ่ ป็นประธานในทีป่ ระชุมเพือ่ ด�ำเนินการเลือกตัง้ คณะ
กรรมการสภานักศึกษาตามข้อ ๑๕
		ข้อ ๓๖ ในการเลือกตั้งประธานสภานักศึกษาให้สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิสมัครหรือเสนอชื่อ
ได้หนึ่งชื่อโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าห้าคน   ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานสภานักศึกษาจะต้องได้รับ
คะแนนเสียงเกินกว่ากึง่ หนึง่ ของสมาชิกสภานักศึกษาทัง้ หมด หากผูส้ มัครหรือถูกเสนอชือ่ เป็นประธาน
สภานักศึกษาหลายคน และไม่มีผู้ใดได้คะแนนเสียงถึง  ให้ท�ำการเลือกตั้งใหม่โดยเลือกจาก ผู้ที่ได้รับ
คะแนนเสียงเป็นล�ำดับที่หนึ่งและที่สองของการเลือกตั้งดังกล่าว
		ข้อ ๓๗  ให้อธิการบดีเป็นผู้เปิดและปิดการประชุมสมัยสามัญของสภานักศึกษา
		ข้อ ๓๘  การประชุมสมัยวิสามัญของสภานักศึกษามีได้ในกรณีต่อไปนี้
(๑)   อธิการบดีเรียกประชุม
(๒)   ประธานสภานักศึกษาเรียกประชุม
(๓)   สมาชิกสภานักศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาทั้งหมดเข้าชื่อ
ร้องขอต่อประธานสภานักศึกษาให้เรียกประชุม
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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(๔)   นายกองค์การบริหารร้องขอต่อประธานสภานักศึกษาให้เรียกประชุมตามมติ
ของคณะกรรมการบริหาร
		ข้อ ๓๙    การนัดประชุมสภานักศึกษาให้ทำ� หนังสือแจ้ง  วัน เวลา  สถานทีแ่ ละระเบียบวาระ
การประชุมให้สมาชิกสภานักศึกษาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันส�ำหรับการประชุมสมัยสามัญ
และไม่น้อยกว่าสามวันส�ำหรับการประชุมสมัยวิสามัญ
		ข้ อ ๔๐ การประชุ ม สมาชิ ก สภานั ก ศึ ก ษาให้ ก ระท� ำ โดยเปิ ด เผย เว้ น แต่ ส มาชิ ก                         
สภานักศึกษาที่เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งมีมติให้ประชุมลับ
		ข้อ ๔๑ ในการประชุมสภานักศึกษาต้องมีสมาชิกสภานักศึกษาเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม  หากไม่ครบองค์ประชุมให้
เรียกประชุมอีกครั้งหนึ่งโดยให้แจ้งวัน เวลา และสถานที่ให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน
และในครั้งนี้หากมีสมาชิกสภานักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ�ำนวนสมาชิกสภานักศึกษา
ทั้งหมดให้ถือว่าครบองค์ประชุม
		ข้อ ๔๒   การลงมติของสภานักศึกษาให้ถือคะแนนข้างมากของสมาชิกสภานักศึกษาที่เข้า
ประชุมเป็นเกณฑ์   ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง
เป็นเสียงชี้ขาด
		ข้อ ๔๓   ถ้ามติของสภานักศึกษาขัดแย้งกับมติขององค์การบริหารและองค์การบริหาร
ต้องการยืนยันมตินั้น ให้ประธานสภานักศึกษาเรียกประชุมสภานักศึกษาเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ภายในเจ็ดวันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารหากครั้งนี้สภานักศึกษายังยืนยันตามมติเดิม
โดยมีคะแนนสนับสนุนมากกว่ากึง่ หนึง่ ของสมาชิกสภานักศึกษาทัง้ หมดให้มติขององค์การบริหารเป็น
อันตกไป
		ข้อ ๔๔ ในที่ประชุมสภานักศึกษาสมาชิกย่อมมีสิทธิตั้งกระทู้ถามงานในหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะก็ได้
		ข้อ ๔๕ สภานักศึกษามีสิทธิเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะกรรมการบริหารเป็นรายบุคคล
หรือทั้งคณะก็ได้
   ในกรณีที่อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกองค์การบริหารให้ถือว่าเป็นการเปิดอภิปราย
ไม่ไว้วางใจคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ
		ข้อ ๔๖   การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะกรรมการบริหารอาจกระท�ำได้ดังต่อไปนี้
(๑) สมาชิกสภานักศึกษาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเข้าชื่อกันร้องขอต่อประธานสภา
นักศึกษา
(๒)   นักศึกษาจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมดเข้าชื่อกัน
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ร้องขอต่อประธานสภานักศึกษา
		ข้อ ๔๗ การลงมติไม่ไว้วางใจคณะกรรมการบริหารหรือประธานชมรมให้ใช้คะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด
ในกรณีลงมติไม่ไว้วางใจนายกองค์การบริหาร หรือคณะกรรมการบริหารทัง้ คณะให้
กรรมการบริหารพ้นจากต�ำแหน่งทันทีและให้สภานักศึกษาแจ้งให้อธิการบดีทราบเป็นลายลักษณ์อกั ษร
และให้มกี ารด�ำเนินการเลือกตัง้ ขึน้ ใหม่ภายในสามสิบวันนับจากวันประกาศให้พน้ จากต�ำแหน่ง โดยให้
กรรมการบริหารชุดเดิมรักษาการจนกว่าจะมีคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ทัง้ นีว้ าระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ของคณะกรรมการบริหารชุดใหม่เท่ากับระยะเวลาทีเ่ หลืออยูข่ อง คณะกรรมการบริหารชุดเดิม
		 ข้อ ๔๘  การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจประธานชมรมอาจกระท�ำได้โดยคณะกรรมการบริหาร
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเข้าชื่อกันร้องขอต่อประธานสภานักศึกษา
ในกรณีลงมติไม่ไว้วางใจประธานชมรมใดให้สภานักศึกษาท�ำบันทึกไปยังนายก
องค์การบริหารเพื่อพิจารณาด�ำเนินการกับประธานชมรมนั้น ๆ  ตามมติที่สภานักศึกษาเห็นสมควร

หมวดที่ ๗
องค์การบริหาร
ส่วนที่ ๑
องค์ประกอบ

		ข้อ ๔๙ องค์การบริหารประกอบด้วย
(๑)   คณะกรรมการบริหาร
(๒) คณะอนุกรรมการ
(๓)   คณะอนุกรรมการประสานงาน

ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการบริหาร

		ข้อ ๕๐ คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย
(๑) นายกองค์การบริหาร
(๒)   อุปนายกองค์การบริหารคนที่หนึ่ง
(๓)   อุปนายกองค์การบริหารคนที่สอง
(๔)   เหรัญญิก
(๕) เลขานุการ
(๖) ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ
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(๗)   ประธานคณะอนุกรรมการกีฬา
(๘)   ประธานคณะอนุกรรมการศิลปวัฒนธรรม
(๙) ประธานคณะอนุกรรมการบ�ำเพ็ญประโยชน์
(๑๐)  ประธานคณะอนุกรรมการนักศึกษาสัมพันธ์
(๑๑) ประธานคณะอนุกรรมการหรือกรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งอื่น ตามที่องค์การ
บริหารเห็นสมควร

ส่วนที่ ๓
อ�ำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

		ข้อ ๕๑  องค์การบริหารมีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
(๑) คณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
  
(ก)ก�ำหนดนโยบาย   จัดท�ำแผนงาน โครงการและงบประมาณประจ�ำปีของ
องค์การบริหารเพือ่ เสนอขอความเห็นชอบต่อสภานักศึกษา
  
(ข) บริหารงานกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้และได้รับ
ความเห็นชอบจากสภานักศึกษาและให้สอดคล้องกับ ระเบียบข้อบังคับ
และประกาศของมหาวิทยาลัย
  
(ค) พิจารณาจัดตั้งชมรมฝ่ายต่าง ๆ หรือหน่วยงานภายในองค์การบริหารเพื่อ
เสนอความเห็นชอบต่อสภานักศึกษา
(ง) ก�ำหนดระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมและการด�ำเนิน
งานภายในองค์การบริหาร  ซึง่ ไม่ขดั ต่อระเบียบของมหาวิทยาลัยเพือ่ เสนอ
ขอความเห็นชอบจากสภานักศึกษา
(จ) เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อสภานักศึกษาทุกสมัยประชุม
(ฉ) พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด�ำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ
(ช) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน
(๒)  คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ดังนี้
  
(ก)  ประสานงานกับชมรมต่าง ๆ
  
(ข)  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหาร
(๓)  คณะอนุกรรมการประสานงานมีหน้าที่ดังนี้
  
(ก)  ประสานงานกับสาขาวิชาต่าง ๆ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556

SUniversity
U R AofNTechnology
AREE

120

www.sut.ac.th

  
(ข)  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหาร
		ข้อ ๕๒ กรรมการบริหารมีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
(๑)   นายกองค์การบริหาร
  
(ก) เป็นประธานในการบริหารงานและเป็นผู้แทนองค์การบริหาร
  
(ข) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
  
(ค) ควบคุมดูแลการด�ำเนินงานขององค์การบริหาร
(๒)   อุปนายกองค์การบริหาร
  
(ก) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหาร
  
(ข) ให้อุปนายกองค์การบริหารคนที่หนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การ
บริหารในกรณีทนี่ ายกองค์การบริหารไม่อยูห่ รือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
  
(ค) ให้อุปนายกองค์การบริหารคนที่สองปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การ
บริหารหรืออุปนายกองค์การบริหารคนทีห่ นึง่   ในกรณีทนี่ ายกองค์การ
บริหารหรืออุปนายกองค์การบริหารคนที่หนึ่งไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้
(๓)   เหรัญญิก
  
(ก) จัดท�ำงบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
  
(ข) ควบคุมดูแลงบประมาณให้เป็นไปตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสภา
นักศึกษาและมติของคณะกรรมการบริหาร
  
(ค) จัดท�ำรายงานการเงิน  บัญชีรายรับ รายจ่าย และงบดุลขององค์การ
บริหารทัง้ เงินงบประมาณทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  และ
เงินรายได้อื่น ๆ  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ในกรณี ที่ ส ภานั ก ศึ ก ษาต้ อ งตรวจสอบเอกสารตามวรรคแรก
ให้สง่ มอบเอกสารให้สภานักศึกษาตรวจสอบภายในสิบสีว่ นั นับจากวัน
ที่ได้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
(๔)   เลขานุการ
  
(ก) จัดท�ำระเบียบวาระการประชุมและการออกหนังสือเชิญประชุมคณะ
กรรมการบริหาร
  
(ข) จัดท�ำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  รวมทัง้ เอกสารประกอบ
การพิจารณาของที่ประชุมตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมหรือ
จากนายกองค์การบริหาร
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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(ค) ควบคุมและรับผิดชอบดูแลงานสารบรรณขององค์การบริหาร
(ง) ประสานงานระหว่างคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และหน่วยงานภายใน
องค์การบริหาร  และท�ำหน้าที่ธุรการอื่นๆ ขององค์การบริหาร
(จ)  ชีแ้ จงระเบียบข้อบังคับและเอกสารหลักฐานต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารต่อสมาชิกคณะกรรมการบริหารและยืนยันมติของคณะกรรมการ
บริหารที่เคยมีไว้
(ฉ) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหาร
(๕)  ประธานคณะอนุกรรมการ
(ก) เป็นประธานในทีป่ ระชุมผูแ้ ทนของชมรมต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นสังกัดของฝ่าย
(ข) จัดท�ำแผนงาน โครงการ และงบประมาณของฝ่ายเพื่อเสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหาร
(ค) ประสานงานระหว่างชมรมกับฝ่ายหรือกับหน่วยงานอื่นขององค์การ
บริหาร
(ง) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหาร
(๖)  ประธานคณะอนุกรรมการประสานงาน
(ก) เป็นประธานในที่ประชุม
(ข) จัดท�ำแผนงาน โครงการ และงบประมาณเพื่อเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อคณะกรรมการบริหาร
(ค) ประสานงานและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ
บริหาร

ส่วนที่ ๔
การเลือกตั้งและการด�ำรงต�ำแหน่ง

		ข้อ ๕๓ ให้คณะกรรมการบริหารมาจากการเลือกตั้งทั่วไปโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องสมัคร
เป็นกลุ่ม พร้อมทั้งระบุต�ำแหน่งให้ครบตามข้อ ๕๐
		ข้อ ๕๔ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารต้องเป็นสมาชิกองค์การนักศึกษา
		ข้อ ๕๕ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็นสมาชิกสามัญ
(๒)  มีผลการศึกษาอยูใ่ นระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ตำ�่ กว่าสองในวันทีส่ มัครรับเลือกตัง้
(๓) ไม่อยู่ระหว่างลงโทษทางวินัยตั้งแต่ขั้นภาคทัณฑ์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๔) ไม่ด�ำรงต�ำแหน่งใดๆ ในองค์การนักศึกษา
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		ข้อ ๕๖ ให้มีคณะกรรมการเลือกตั้งซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยด�ำเนินการเลือกตั้งคณะ
กรรมการบริหารให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับจากวันเปิดภาคแรกของปีการศึกษานั้น
		ข้อ ๕๗ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเพียงหนึ่งกลุ่ม  
กลุม่ ใดได้คะแนนสูงสุดถือว่าได้รบั การเลือกตัง้   หากคะแนนสูงสุดเท่ากันให้มกี ารเลือกตัง้ เฉพาะกลุม่
ที่มีคะแนนสูงสุดใหม่ภายในเจ็ดวันนับจากวันเลือกตั้งในครั้งแรก
ในกรณีทมี่ ผี สู้ มัครเพียงกลุม่ เดียวให้อธิการบดีทำ� การแต่งตัง้ ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ด�ำรง
ต�ำแหน่งในองค์การบริหารโดยไม่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง
ข้อ ๕๘ ให้ผทู้ ไี่ ด้รบั เลือกตัง้ เป็นกรรมการบริหารมีวาระในการด�ำรงต�ำแหน่งหนึง่ ปีนบั ถัดจาก
วันที่มีการแต่งตั้งจากอธิการบดี
ข้อ ๕๙ คณะอนุกรรมการ  ประกอบด้วย
(๑) ประธานชมรมซึ่งสังกัดในฝ่ายนั้น ๆ เป็นคณะอนุกรรมการโดยต�ำแหน่ง
(๒) อนุกรรมการอืน่ ๆ อีกไม่เกินสามคนจากการสรรหาของคณะกรรมการบริหาร
		ข้อ ๖๐   คณะอนุกรรมการประสานงานประกอบด้วย
(๑)   กรรมการบริหารที่คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งเป็นประธาน
(๒)   ผู้แทนสาขาวิชาสาขาวิชาละหนึ่งคน

ส่วนที่ ๕
การสิ้นสุดของคณะกรรมการบริหาร

		ข้อ ๖๑   นายกองค์การบริหารพ้นจากต�ำแหน่งในกรณีดังนี้
(๑) ออกตามวาระ
(๒) เสียชีวิต
(๓) ลาออก
(๔) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
(๕) ถูกสั่งลงโทษทางวินัยตั้งแต่ขั้นภาคทัณฑ์ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(๖) อธิการบดีมีค�ำสั่งให้พ้นจากต�ำแหน่ง
(๗) สภานักศึกษาลงมติไม่ไว้วางใจตามข้อ ๔๗
		ข้อ ๖๒ กรรมการบริหารพ้นจากต�ำแหน่งในกรณีดังนี้
(๑) ออกตามวาระ
(๒) เสียชีวิต
(๓) ลาออก
(๔) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
(๕) ถูกสั่งลงโทษทางวินัยตั้งแต่ขั้นภาคทัณฑ์ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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(๖) คณะกรรมการบริหารมีมติถอดถอนด้วยคะแนนเสียงสองในสามของทีป่ ระชุม
(๗)   สภานักศึกษาลงมติถอดถอนด้วยคะแนนเสียงสองในสามของที่ประชุม
(๘)   นายกองค์การบริหารพ้นจากต�ำแหน่งด้วยสาเหตุตามข้อ ๖๑ (๓)  (๖) และ (๗)
		ข้อ ๖๓ เมื่อนายกองค์การบริหารพ้นจากต�ำแหน่งด้วยสาเหตุตามข้อ ๖๑ (๒)  (๔)  และ (๕)  
ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้รักษาการแทนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริหารต้องพ้นจากต�ำแหน่งตามข้อ ๖๒  ยกเว้น ข้อ ๖๒ (๑)  
ให้นายกองค์การบริหารโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารเสนอชือ่ ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งแทนต่อ
สภานักศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเสนออธิการบดีเพื่อแต่งตั้ง
		ข้อ ๖๔ ให้คณะกรรมการบริหารจัดท�ำบัญชีรายรับรายจ่าย  บญั ชีทรัพย์สนิ พร้อมทัง้ ส่งมอบ
งานให้กบั คณะกรรมการบริหารชุดต่อไปภายในสิบสีว่ นั นับถัดจากวันทีอ่ ธิการบดีลงนามในค�ำสัง่ แต่ง
ตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่

ส่วนที่ ๖
การประชุม

		ข้อ ๖๕  ให้มกี ารประชุมระหว่างเปิดภาคการศึกษาของคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือน
ละหนึ่งครั้ง
		ข้อ ๖๖ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ�ำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะถือว่าเป็นองค์ประชุม
		ข้อ ๖๗ ในการลงมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารให้ถอื เสียงข้างมากของกรรมการบริหาร
ที่เข้าร่วมประชุมเป็นเกณฑ์ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด
		ข้อ ๖๘ ให้การประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นไปโดยเปิดเผย เว้นแต่ที่ประชุมมีมติให้
ประชุมลับ
		ข้อ ๖๙ คณะกรรมการบริหารอาจเชิญผู้แทนมหาวิทยาลัย ผู้แทนชมรมหรือนักศึกษาเข้า
ร่วมชี้แจงแสดงความเห็นเพื่อประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานขององค์การบริหารก็ได้
ให้คณะกรรมการบริหารส่งรายงานการประชุมทุกครัง้ ให้ฝา่ ยกิจการนักศึกษาทราบ

ส่วนที่ ๗
ชมรม

		ข้อ ๗๐ ชมรมต้องมีลกั ษณะทัว่ ไปกล่าวคือนักศึกษาทัง้ มหาวิทยาลัยสามารถเป็นสมาชิกได้
		ข้อ ๗๑  ให้การด�ำเนินกิจกรรมของชมรมอยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556
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		ข้อ ๗๒ ให้อธิการบดีเป็นผู้ลงนามในประกาศจัดตั้งหรือยุบชมรม
		ข้อ ๗๓  ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ�ำชมรมๆ ละหนึ่งคนซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาประจ�ำชมรมให้เบิกจ่ายได้ตามที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด
		ข้อ ๗๔  ชมรมทีจ่ ะจัดตัง้ ขึน้ ได้ตอ้ งมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ด�ำเนินกิจกรรมเฉพาะด้านใดด้านหนึง่
ต่อไปนี้
(๑) วิชาการ
(๒)   กีฬา
(๓) ศิลปวัฒนธรรม
(๔)   บ�ำเพ็ญประโยชน์
(๕)   นักศึกษาสัมพันธ์
(๖) อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ให้ชมรมที่จัดตั้งขึ้นสังกัดคณะอนุกรรมการคณะใดคณะหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
บริหาร
		ข้อ ๗๕  การขอจัดตั้งชมรมจะต้องมีนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ รวมกันไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
เข้าชื่อกันยื่นค�ำร้องพร้อมทั้งเสนอร่างข้อบังคับชมรมซึ่งมีนโยบายและวัตถุประสงค์ไม่ซ�้ำกับชมรมที่
มีอยู่เดิมต่อประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายที่ชมรมจะสังกัดเพื่อให้ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายน�ำ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาเรื่องการขอจัดตั้งชมรมให้แล้วเสร็จภายใน สิบห้า
วันนับถัดจากวันทีไ่ ด้รบั เรือ่ งจากประธานคณะอนุกรรมการฝ่าย  หากคณะกรรมการบริหารเห็นชอบ
ให้จดั ตัง้ ชมรม ให้ทำ� บันทึกเสนอต่อสภานักศึกษา ในกรณีทพี่ จิ ารณาไม่เสร็จสิน้ คณะกรรมการบริหาร
อาจขอขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสิบห้าวัน  โดยท�ำบันทึกชี้แจงเหตุผลเสนอต่อสภานักศึกษา
ให้สภานักศึกษาพิจารณาเรื่องการขอจัดตั้งชมรมให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับ
ถัดจากวันที่ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการบริหาร   หากสภานักศึกษามีมติเห็นชอบให้จัดตั้งชมรมให้
เสนอมหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาจัดตัง้ ชมรมต่อไป  ในกรณีทสี่ ภานักศึกษาด�ำเนินการไม่เสร็จสิน้ ภายใน
ก�ำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าสภานักศึกษาได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
		ข้อ ๗๖ ชมรมต้องจัดส่งรายชื่อคณะกรรมการชมรมและชื่อของสมาชิกชมรมให้แก่
มหาวิทยาลัย  สภานักศึกษา และองค์การบริหาร ภายในสามสิบวันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาภาค
แรกของปีการศึกษา
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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		ข้อ ๗๗ กิจกรรมของชมรมที่จะจัดท�ำขึ้นภายนอกมหาวิทยาลัยหรือที่จะต้องเชิญบุคคล
ภายนอกเข้ามาร่วมด้วยจะต้องด�ำเนินการในนามขององค์การบริหารโดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารและมหาวิทยาลัย
		ข้อ ๗๘  นักศึกษาสามารถที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรมใดก็ได้ตามความสมัครใจและ
ความสนใจของตน  ทัง้ นีส้ มาชิกภาพของสมาชิกชมรมจะสิน้ สุดในวันเปิดภาคการศึกษาภาคแรกของ
ปีการศึกษา
		ข้อ ๗๙ ให้กจิ กรรมชมรมอยูภ่ ายใต้การบริหารและควบคุมดูแลของคณะกรรมการชมรมซึง่
สมาชิกเลือกตั้งจากสมาชิกชมรมนั้น ๆ
		ข้อ ๘๐  ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ เป็นกรรมการชมรม  ต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ช่นเดียวกับผูส้ มัครรับเลือก
ตั้งเป็นกรรมการบริหาร
		ข้อ ๘๑  ให้แต่ละชมรมมีคณะกรรมการชมรมประกอบด้วย
(๑) ประธาน
(๒) รองประธาน
(๓) เลขานุการ
(๔) เหรัญญิก
(๕) นายทะเบียน
(๖) ประชาสัมพันธ์
(๗) พัสดุ
(๘) กรรมการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการชมรมเห็นสมควร
		ข้อ ๘๒ คณะกรรมการชมรมมีอ�ำนาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) บริหารงานทั่วไปของชมรมให้เรียบร้อย   เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ
ข้อบังคับของชมรมและของมหาวิทยาลัย
(๒) จัดท�ำแผน โครงการและงบประมาณประจ�ำปีของชมรมเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
(๓) เสนอร่างข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติของชมรมต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อขอ
อนุมัติสภานักศึกษา
(๔)   จัดท�ำรายงานและประเมินผลการด�ำเนินกิจกรรมในแต่ละภาคการศึกษาของ
ชมรมเสนอต่อประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายที่ชมรมสังกัด  และสรุปผลการ
ด�ำเนินกิจกรรมในรอบปีก่อนสิ้นสุดวาระของกรรมการชมรม
(๕) หน้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายทีช่ มรมสังกัด
		ข้อ ๘๓ ให้คณะกรรมการชมรมมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งหนึ่งปี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556
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		ข้อ ๘๔  ก่อนครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งไม่นอ้ ยกว่าสิบห้าวันให้คณะกรรมการชมรมด�ำเนิน
การเลือกตัง้ สมาชิกชมรมขึน้ ด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการชมรมชุดใหม่ประกอบด้วยประธานหนึง่ คน
และกรรมการอีกหกคน
ให้ประธานกรรมการชมรมชุดใหม่เลือกกรรมการตามวรรคแรกด�ำรงต�ำแหน่งให้ครบ
ตามข้อ ๘๑
ให้คณะกรรมการชมรมชุดเดิมมอบงานให้คณะกรรมการชุดใหม่ให้เสร็จสิ้นภายใน
สิบห้าวันนับถัดจากวันที่คณะกรรมการชมรมชุดเดิมครบวาระ
		ข้อ ๘๕ ชมรมสิ้นสุดลงโดยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) มีสมาชิกรวมกันน้อยกว่าห้าสิบคน
(๒)   สมาชิกของชมรมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งมีมติให้ยุบชมรม
(๓)   อธิการบดีมีค�ำสั่งให้ยุบเนื่องจากชมรมไม่ปฏิบัติตามหรือด�ำเนินการฝ่าฝืน
วัตถุประสงค์ของชมรม ข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย
(๔)   คณะกรรมการบริหารมีมติดว้ ยคะแนนเสียงสองในสามเห็นสมควรให้ยบุ ชมรม
		ข้อ ๘๖ คณะกรรมการชมรมสิ้นสุดลงด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้
(๑) ออกตามวาระ
(๒)   เสียชีวิต
(๓)   ลาออก
(๔)   พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
(๕)   ถู ก สั่ ง ลงโทษทางวิ นั ย ตั้ ง แต่ ขั้ น ภาคทั ณ ฑ์ ก ารศึ ก ษาตามข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย
(๖)   ถูกลงมติไม่ไว้วางใจจากสภานักศึกษา
(๗) ถูกถอดถอนโดยสภานักศึกษา

หมวดที่ ๘
งบประมาณและการเงินขององค์การนักศึกษา

		ข้อ ๘๗ งบประมาณในการด�ำเนินงานขององค์การนักศึกษามีที่มาดังนี้
(๑) งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
(๒)   เงินรายได้อื่น ๆ
(๓) ดอกผลของ (๑) และ (๒)

คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา

SUniversity
U R AofNTechnology
AREE

127

www.sut.ac.th

		ข้อ ๘๘ งบประมาณและการเงินขององค์การนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบทีม่ หาวิทยาลัย
ก�ำหนด
ในกรณีของเงินรายได้อื่น ๆ ให้หน่วยงานในองค์การนักศึกษาที่ได้รับท�ำการปิด
ประกาศโดยเปิดเผยให้นักศึกษาทราบถึงจ�ำนวน ที่มา เงื่อนไขการน�ำออกมาใช้   และน�ำฝากในนาม
หน่วยงานนั้น ๆ ในการเบิกจ่ายให้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ภานักศึกษาก�ำหนดและให้ปดิ
ประกาศให้นักศึกษาโดยทั่วไปทราบ
		ข้อ ๘๙ การจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีขององค์การบริหารให้องค์การบริหารพิจารณา
จัดสรรให้แก่ชมรมตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
ให้ประธานชมรมเป็นผูเ้ สนอตัง้ งบประมาณและขอใช้งบประมาณโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการชมรมต่อประธานอนุกรรมการฝ่ายที่ชมรมสังกัดอยู่
		ข้อ ๙๐ การจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีขององค์การบริหารและชมรมคณะกรรมการบริหาร
ต้องพิจารณาจัดสรรให้เสร็จสิ้นและเสนอเป็นข้อบังคับงบประมาณประจ�ำปีต่อสภานักศึกษาภายใน
สิบห้าวันก่อนสิ้นภาคการศึกษาภาคแรก
การพิจารณาในขั้นสภานักศึกษา  ต้องกระท�ำให้เสร็จสิ้นภายในเจ็ดวันหลังเปิดภาค
การศึกษาทีส่ อง  หากสภานักศึกษาพิจารณาไม่เสร็จสิน้ ให้ถอื ว่าร่างงบประมาณนัน้ ผ่านความเห็นชอบ
จากสภานักศึกษาแล้ว
		ข้อ ๙๑ การพิจารณาร่างข้อบังคับงบประมาณประจ�ำปีขององค์การบริหารและชมรมให้มผี แู้ ทน
ขององค์การบริหารหรือชมรมเข้าชีแ้ จงรายละเอียดและเหตุผลต่อทีป่ ระชุมสภานักศึกษาด้วย
ให้สภานักศึกษาแจ้งก�ำหนดการพิจารณาให้องค์การบริหารทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าสามวัน
		ข้อ ๙๒ หากผูร้ บั ผิดชอบโครงการได้ใช้จา่ ยเงินงบประมาณโดยฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ตามระเบียบ
นี้ ผูร้ บั ผิดชอบโครงการต้องชดใช้คนื แก่องค์การนักศึกษา ภายในสามสิบวันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากสภานักศึกษาหรือมหาวิทยาลัยและอาจถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา

หมวดที่ ๙
การลงประชามติ

		ข้อ ๙๓ ประชามติคอื ความเห็นของนักศึกษาส่วนใหญ่ซงึ่ ต้องมีนกั ศึกษาลงมติสามในห้าของ
นักศึกษาที่ลงมติทั้งหมดจึงจะถือว่าสมบูรณ์
		ข้อ ๙๔ การขอลงประชามติจะกระท�ำภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) สองในสามของสมาชิกสภานักศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ
อันส่งผลกระทบต่อนักศึกษาทั้งหมด
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(๒)   หนึ่งในห้าของนักศึกษาทั้งหมดเข้าชื่อกันยื่นค�ำร้องต่อองค์การนักศึกษาเมื่อ
มีการขอลงประชามติตามวรรคแรก ให้สภานักศึกษาจัดให้มีการเปิดอภิปราย
ทั่วไปและการลงประชามติ
		ข้อ ๙๕ การลงประชามติจะกระท�ำได้ภายหลังจากการเปิดอภิปรายทั่วไปเสร็จสิ้นแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าสามวัน
		ข้อ ๙๖ ผลการลงประชามติถอื เป็นข้อยุตคิ วามขัดแย้งทีไ่ ด้รบั ความยินยอมจากนักศึกษาทัง้
มวล ซึ่งทุกหน่วยงานขององค์การนักศึกษาต้องปฏิบัติตาม

หมวดที่ ๑๐
การตีความและการแก้ไข

		ข้อ ๙๗ การเสนอเพื่อขอตีความระเบียบมีได้ในกรณีต่อไปนี้
(๑)   องค์การบริหารยื่นค�ำร้องต่อสภานักศึกษาเพื่อขอตีความ
(๒) สมาชิกสภานักศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด
เข้าชื่อยื่นค�ำร้องต่อประธานสภานักศึกษาเพื่อขอตีความ
		ข้อ ๙๘ เมื่อมีการเสนอเพื่อขอตีความตามข้อ ๙๗   ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตีความภายในเจ็ดวันนับถัดจากวันที่ได้รับค�ำร้องจากประธานสภานักศึกษาประกอบด้วย
(๑) ผู้แทนมหาวิทยาลัย  เป็นประธาน
(๒)   ผู้แทนสภานักศึกษา จ�ำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ
(๓)   ผู้แทนจากองค์การบริหาร  จ�ำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ
(๔) ผู้แทนจากชมรมที่ได้รับแต่งตั้งจากองค์การบริหาร  โดยประธาน
คณะอนุกรรมการฝ่ายที่มีชมรมในสังกัดสรรหามาฝ่ายละหนึ่งคนเป็น
กรรมการให้เลขาธิการสภานักศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ
  
ให้คณะกรรมการตีความพิจารณาตีความและลงมติภายในสามสิบวันนับถัด
จากวันที่ประธานได้รับค�ำสั่งแต่งตั้ง
		ข้อ ๙๙ การเสนอให้มหาวิทยาลัยแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกระเบียบนีจ้ ะกระท�ำได้เมือ่ สมาชิก
สภานักศึกษาลงมติให้แก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกด้วยคะแนนเสียงสองในสามของสมาชิกสภานักศึกษา
ทั้งหมด
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หมวดที่ ๑๑
บทเฉพาะกาล

		ข้อ ๑๐๐ ระเบียบนี้ไม่กระทบถึงการใดที่ได้กระท�ำไปแล้วก่อนประกาศใช้ระเบียบนี้   ส่วน
การใดที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการหากสามารถด�ำเนินการตามระเบียบนี้ได้ให้ด�ำเนินการตามระเบียบนี้
		ข้อ ๑๐๑  ให้สภานักศึกษา  คณะกรรมการบริหาร  คณะอนุกรรมการ  คณะกรรมการชมรม  
คณะกรรมการประสานงาน  อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาประจ�ำชมรม ชุดปัจจุบันปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งสภานักศึกษา  คณะกรรมการบริหาร  คณะอนุกรรมการ  คณะ
กรรมการชมรม  คณะกรรมการประสานงาน  อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาประจ�ำชมรม  
ตามระเบียบนี้
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๔
คนึง  ฦๅไชย
(ศาสตราจารย์ คนึง  ฦๅไชย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่
		

เพือ่ ให้การด�ำเนินการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
เป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย   และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ฉะนัน้ อาศัยอ�ำนาจ
ตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี พ.ศ.2533  จงึ ให้ยกเลิก
ประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี  เรือ่ ง การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่และกิจกรรม
เชือ่ มสัมพันธ์ของนักศึกษาในสาขาวิชา ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2542 และให้ออกประกาศเกีย่ วกับการ
จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ไว้ดงั ต่อไปนี้
1. กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย มีเพียงระดับเดียว คือ ระดับ
มหาวิทยาลัย  ที่จัดโดยองค์การนักศึกษาเท่านั้น
2. การเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของรุ่นน้อง และจัดภายใน
มหาวิทยาลัยเท่านั้น
3. เป็นกิจกรรมทีม่ งุ่ เน้นการสร้างความรัก ความสามัคคี มุง่ สร้างจิตส�ำนึก ให้นกั ศึกษา
มีความภาคภูมิใจต่อสถาบัน
4. ไม่เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะรุนแรง   ไม่ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในลักษณะ ต่างๆ
เช่น การให้แสดงท่าทางที่ล่อแหลม หรือให้เป็นที่อับอาย   หรือการกระท�ำในลักษณะที่ส่อไปใน
ทางลามกอนาจาร
5. งดเว้นการกระท�ำที่เป็นการประทุษร้ายต่อร่างกายและจิตใจ การกระท�ำที่สื่อความ
หมายของการล่วงละเมิดทางเพศ ทั้งทางร่างกายและวาจา
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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6. ห้ามนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเสพ หรือ/และมีของมึนเมา โดยรวมทั้งการ
เสพของมึนเมามาก่อน ระหว่างและหลังการท�ำกิจกรรมเด็ดขาด
7. ห้ามกระท�ำการใดๆทีเ่ ป็นอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย จิตใจและสุขภาพ รวมทัง้ ทรัพย์สนิ
ของรุ่นน้อง หรือขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หรือกฎหมาย ระเบียบวัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงาม รวมทั้งที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บุคคลทั้งภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัย
8. ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมรับน้องหอพัก, รับน้องจังหวัด, รับน้องโรงเรียน  หรือการ
รับน้องในรูปแบบอื่น ๆ
      
หากปรากฏมีการจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามประกาศข้างต้น  มหาวิทยาลัยจะด�ำเนิน
การพิจารณาโทษตามข้อบังคับว่าด้วยวินยั นักศึกษา  ซึง่ มีโทษตัง้ แต่ภาคทัณฑ์ จนถึงให้ออกจาก
การเป็นนักศึกษา
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ วันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2549

ประสาท  สืบค้า
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง การจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ของนักศึกษาในสาขาวิชา
		

เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น การจั ด กิ จ กรรมเชื่ อ มสั ม พั น ธ์ ข องนั ก ศึ ก ษาในสาขาวิ ช าของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย และเป็นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย   ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2533   จึงให้ยกเลิกประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง
การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่และกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ของนักศึกษาในสาขาวิชา
ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2542 และให้ออกประกาศก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดกิจกรรมเชือ่ มสัมพันธ์
ของนักศึกษาในสาขาวิชา ดังนี้
		1. วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
1.1 เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความอบอุ่นและประทับใจ อันจะน�ำไปสู่ความสามัคคี
และ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง
   
1.2 เพื่อปลูกฝังเจตคติ หรือจิตส�ำนึกที่ดีและมีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัย
1.3   เพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ความรัก ความสามัคคีและการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน
2. ข้อก�ำหนดในการจัดกิจกรรม
2.1 การเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของรุ่นน้อง และต้องจัด
ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
2.2 ห้ามนักศึกษารุ่นพี่กระท�ำการข่มขู่ ตะคอก ก้าวร้าว แสดงอ�ำนาจ หรือท�ำร้าย
ทั้งทางร่างกายและจิตใจรุ่นน้อง และห้ามกระท�ำหรือบังคับให้รุ่นน้องกระท�ำ
ในลักษณะที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร   หรือให้แสดงท่าที่ล่อแหลมหรือ
ให้เป็นที่อับอาย
2.3 ห้ามนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเสพ หรือ/และมีของมึนเมา โดยรวมทัง้
การเสพของมึนเมามาก่อน ระหว่างและหลังการท�ำกิจกรรมเด็ดขาด
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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2.4   ห้ามพกพาอาวุธ วัตถุอันตราย และสิ่งผิดกฎหมายเข้าไปในบริเวณการ
จัดกิจกรรม
2.5   ห้ามบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมโดยเด็ดขาด
2.6   อาหารและเครื่องดื่ม ต้องอยู่ในรูปของการบริโภคปกติ
2.7 ห้ามกระท�ำการใดๆที่เป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจและสุขภาพ รวมทั้ง  
ทรัพย์สินของรุ่นน้อง หรือขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หรือ
กฎหมายระเบียบ   วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม รวมทั้งที่อาจก่อให้เกิด
ผลเสียหายแก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.8   ให้จดั กิจกรรมตามวัน เวลา และสถานทีท่ มี่ หาวิทยาลัยก�ำหนดให้เท่านัน้ และ
ไม่อนุญาตให้มีกิจกรรมที่โรงอาหารในทุกรูปแบบ
		3. การขออนุมัติการจัดกิจกรรม
3.1 นักศึกษาผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมต้องเสนอโครงการที่มีรายละเอียด
ชัดเจนระบุหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ก�ำหนดระยะเวลา
สถานที่ งบประมาณค่าใช้จ่าย   ผู้รับผิดชอบในต�ำแหน่งต่างๆ  ลักษณะของ
กิจกรรมและ  ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรมโดยละเอียดทุกวัน เสนอต่อหัวหน้า
สาขาวิชา เพื่อขออนุมัติการจัดกิจกรรมต่อคณบดีส�ำนักวิชานั้น ๆ เมื่อได้รับ
อนุมัติแล้ว จึงสามารถด�ำเนินกิจกรรมได้
3.2 ทุกกิจกรรมทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ดำ� เนินการ ให้คณบดีมอบหมายให้อาจารย์ประจ�ำ
สาขาวิชานั้น ๆ สอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิด ทุกวันและตลอดเวลา
		4. การฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรม
หากมีกรณี นักศึกษาฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจะสัง่ ระงับการจัดกิจกรรมนัน้ ทันที  และจะพิจารณา
ลงโทษนักศึกษาตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษาโดยมีโทษตั้งแต่ภาคทัณฑ์ จนถึง
ให้ออกจากการเป็นนักศึกษา
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่  21  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2549
ประสาท  สืบค้า
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง แนวปฏิบัติในการด�ำเนินโครงการออกค่ายภายนอกมหาวิทยาลัย
		

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนโยบายมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษาที่ตนสนใจอย่างเพียงพอและหลากหลายในปัจจุบันมีชมรมต่างๆด�ำเนิน
โครงการออกค่ายภายนอกมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นและมีแนวปฏิบัติที่ไม่ชัดเจน ดังนั้นเพื่อให้เกิด
ความเรียบร้อยเหมาะสมสามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี พ.ศ.๒๕๓๓    ประกอบกับค�ำสัง่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี  
ที่ ๖/๒๕๔๘    เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดี    ลงวันที่   ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘และค�ำสั่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ ๔๖๑/๒๕๔๘   เรื่องมอบอ�ำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการ
แทนอธิการบดี ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙ จึงขอประกาศแนวปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินโครงการ
ออกค่ายภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑.  ชมรมทีจ่ ะด�ำเนินโครงการออกค่ายภายนอกมหาวิทยาลัยจะต้องส่งรายชือ่ คณะ
กรรมการค่ายและสมาชิกค่ายพร้อมทัง้ กฎระเบียบค่ายทีง่ านกิจกรรมนักศึกษา ก่อนออกด�ำเนิน
โครงการ ๑๐ วัน เพื่อด�ำเนินการออกหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักศึกษาและให้บุคลากรก�ำกับดูแล
นักศึกษารับทราบ
๒.   นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการออกค่ายจะต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
จึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้
๓. นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการแล้วไม่สามารถเข้าร่วมได้หรือ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการชมรมจะต้องแจ้งให้งานกิจกรรมทราบเป็นลายลักษณ์
อักษรโดยด่วน
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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๔. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า และไม่ได้รับอนุญาตจาก
ทางมหาวิทยาลัยและ/หรือแอบอ้างว่าเข้าร่วมโครงการ จะถูกด�ำเนินการทางวินัยนักศึกษา
๕.  หากนักศึกษาท�ำผิดกฎระเบียบของค่าย บุคลากรมีอำ� นาจในการพิจารณา
ส่งนักศึกษากลับมหาวิทยาลัยและด�ำเนินการลงโทษทางวินัยนักศึกษา
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๐

หัสไชย  บุญจูง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย  บุญจูง)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วย เงินยืมเพื่อการศึกษาส�ำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2536
		

เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ให้สามารถศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยโดยไม่มีอุปสรรคส�ำคัญด้านเงินค่าใช้จ่าย
               อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 16(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุ ร นารี พ.ศ. 2533 สภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2536
เมื่อวันที่  26 มิถุนายน  พ.ศ. 2536 จึงมีมติให้ตราระเบียบเกี่ยวกับเงินยืมเพื่อการศึกษาส�ำหรับ
นักศึกษาไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยเงินยืมเพื่อ              
การศึกษา พ.ศ. 2536”
ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
           “มหาวิทยาลัย”  
หมายถึง    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
          “อธิการบดี”         
หมายถึง    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
          “นักศึกษา”   
หมายถึง    นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
         “เงินยืม”     
หมายถึง    เงินที่มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษายืมโดย
ไม่คดิ ดอกบีย้ เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการศึกษา
แต่ละภาคการศึกษา
           “อาจารย์ที่ปรึกษา”
หมายถึง   อาจารย์ที่ปรึกษาประจ�ำตัวนักศึกษา
            “ส่วนกิจการนักศึกษา”    หมายถึง    ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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            “ส่วนการเงินและบัญชี”   หมายถึง   ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ข้อ 4. ให้อธิการบดีเป็นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี้ และให้มอี �ำนาจออกประกาศข้อก�ำหนด
และข้อบังคับ เพื่อปฏิบัติ การให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ 5. นักศึกษาที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินยืม ได้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติดัง
ต่อไปนี้
(1) ไม่มีแหล่งเงินค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการศึกษาที่แน่นอนและเพียงพออันจะเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา
           (2) มีความประพฤติเรียบร้อย เคารพและปฏิบัติตามกฎ  ข้อบังคับและระเบียบของ
มหาวิทยาลัยเป็นอาจิณ
          (3) มีสัมฤทธิผลทางการเรียนอยู่ในระดับที่สามารถจะเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยได้
          (4) พร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
          (5) อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควรให้ได้รับเงินยืม
ข้อ 6. การยืน่ ค�ำร้องขอรับเงินยืม  ให้ยนื่ ทีส่ ว่ นกิจการนักศึกษา ภายในเวลาทีม่ หาวิทยาลัย
ก�ำหนดและให้ส่วนกิจการนักศึกษารวบรวมค�ำร้องขอรับเงินยืมของนักศึกษาตามข้อ 5.
เสนอคณะกรรมการตามข้อ 7. ภายใน 3  วัน  นับแต่ปิดรับค�ำร้องขอรับเงินยืม
ข้อ 7. ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นท�ำหน้าที่พิจารณาค�ำร้องขอรับเงินยืม
ของนักศึกษาและรายงานผลการพิจารณา  ต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 8. จ�ำนวนเงินยืมตามระเบียบนี้จะต้องสอดคล้องกับความจ�ำเป็นด้านเงินค่าใช้จ่าย
การศึกษาของผู้กู้ยืม แต่ไม่เกิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ต่อภาคการศึกษา
ข้อ 9. ในแต่ละภาคการศึกษา ให้นกั ศึกษาทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ได้รบั เงินยืมท�ำสัญญาเงินยืมกับ
มหาวิทยาลัย ณ ส่วนการเงินและบัญชี ภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อ
ผูท้ ไี่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ได้รบั เงินยืม นักศึกษาทีไ่ ด้รบั อนุมตั คิ นใดไม่มาท�ำสัญญายืม เงินภายในก�ำหนด  
ดังกล่าวให้เป็นอันหมดสิทธิ์ที่จะรับเงินยืมในภาคการศึกษานั้น
นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับเงินยืม จะต้องจัดให้บิดาหรือมารดาหรือ ผู้อุปการะ
ของตนท�ำหนังสือค�้ำประกันการยืมเงินของตน  ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดด้วย
สัญญายืมเงินและหนังสือค�้ำประกัน ให้เป็นไปตามแบบและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย
ก�ำหนด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556
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ข้อ 10.  นักศึกษาจะต้องช�ำระเงินยืมให้แก่มหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนภายใน 10 ปี นับตั้งแต่
เดือนที่สี่ของการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเป็นต้นไป เว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป็นอย่างอื่นจาก
มหาวิทยาลัย การช�ำระคืนเงินยืม นักศึกษาอาจช�ำระคืนทั้งหมดในครั้งเดียว หรือช�ำระคืนเป็น
รายเดือนก็ได้ ในกรณีที่เลือกช�ำระคืนเป็นรายเดือน  จ�ำนวนเงินที่ช�ำระคืนต่อเดือนจะต้องไม่ต�่ำ
กว่า  2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆให้เป็นไปตามที่กล่าวในสัญญายืมเงิน       
ข้อ 11. ในกรณีที่มีสถานภาพอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้เกิดขึ้นแก่นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้
ได้รับเงินยืม
(1) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
             (2) ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามความในข้อ 5.
             (3) ถูกลงโทษอันเนื่องจากความผิดทางวินัยนักศึกษา
             (4) ถูกลงโทษตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยหอพักนักศึกษา ให้สิทธิที่ได้รับเงิน
ยืมเป็นอันระงับสิ้นลง
ถ้าเป็นกรณีที่นักศึกษานั้นได้รับเงินยืมไปแล้ว ให้สิทธิ์ที่จะช�ำระคืนเงินยืม โดยมี
ก�ำหนดเวลา 10  ปี หรือช�ำระคืนเป็นรายเดือนตามที่กล่าวในข้อ 10. เป็นอันระงับลงในกรณี
เช่นว่านี้  นักศึกษานั้นจะต้องช�ำระคืนเงินยืมให้ครบถ้วนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
           อย่างไรก็ตาม หากสถานภาพที่เกิดแก่นักศึกษาเป็นกรณีตาม (2) หรือ (3) หรือ (4)
ที่ไม่ร้ายแรง อธิการบดีโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการตาม ข้อ 7. อาจอนุญาตให้นักศึกษา ยัง
คงมีสิทธิที่จะได้รับเงินยืมหรือได้รับสิทธิช�ำระคืนโดยมีก�ำหนดเวลา  10  ปี หรือช�ำระเป็นราย
เดือนตามที่กล่าวในข้อ 10. ในการนี้ อธิการบดีจะก�ำหนดเงื่อนไขที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ หรือ
ละเว้นไม่ปฏิบัติ อย่างหนึ่งอย่างใดได้เมื่อเห็นสมควร
ประกาศ  ณ  วันที่  26  มิถุนายน  พ.ศ. 2536

วิจิตร  ศรีสอ้าน
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วย เงินยืมเพื่อการศึกษาส�ำหรับนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ว่าด้วยเงินยืมเพือ่
การศึกษาส�ำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2536   เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการช�ำระคืนเงินยืมเพื่อ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
ฉะนัน้   อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 16(2) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีในการประชุม ครัง้ ที3่ /2542 เมือ่
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2542   จึงวางระเบียบไว้ต่อไปนี้
		ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ว่าด้วยเงินยืมเพือ่                    
การศึกษาส�ำหรับนักศึกษา  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2542”
		ข้อ 2   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
		ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 10  แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย
เงินยืมเพื่อการศึกษาส�ำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2536  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 10 นักศึกษาจะต้องช�ำระเงินยืมคืนให้แก่มหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน ภายใน
10 ปี นับตั้งแต่เดือนที่สี่ของการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเป็นต้นไป ส�ำหรับเงื่อนไขและราย
ละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญายืมเงินยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การช�ำระคืนเงินยืม   นักศึกษาอาจช�ำระคืนทั้งหมดในครั้งเดียว หรือช�ำระคืนเป็น                
รายเดือนก็ได้ ในกรณีที่เลือกช�ำระคืนเป็นรายเดือนจ�ำนวนเงินที่ช�ำระคืนต่อเดือนจะต้องไม่ต�่ำ
กว่า 2,000  บาท  (สองพันบาทถ้วน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556
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การด�ำเนินการที่ไม่เป็นไปตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติตามเห็นสมควร”
							
ประกาศ  ณ  วันที่  11  มิถุนายน  พ.ศ. 2542

คนึง  ฦๅไชย
(ศาสตราจารย์ คนึง  ฦๅไชย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วย เงินยืมฉุกเฉินส�ำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2536
		

เพื่ อ เป็ น มาตรการการบรรเทาปั ญ หาการขาดแคลนเงิ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยอย่ า งกะทั น หั น
เป็นครั้งเป็นคราวของนักศึกษา  ในแต่ละภาคการศึกษา
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
พ.ศ. 2533 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี  ในการประชุมครัง้ ที่ 3/2536 เมือ่ วันที่ 26   มถิ นุ ายน  
พ.ศ. 2536 จึงมีมติให้ตราระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยเงินยืมฉุกเฉินส�ำหรับ
นักศึกษาไว้ดงั ต่อไปนี้
		ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีวา่ ด้วยเงินยืมฉุกเฉิน
ส�ำหรับนักศึกษา  พ.ศ. 2536”
		ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
		ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“ มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“ อธิการบดี ”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“ นักศึกษา ”
หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
“ เงินยืมฉุกเฉิน ”
หมายถึง เงินทีม่ หาวิทยาลัยให้นกั ศึกษายืมเป็นจ�ำนวน
คนละ และครั้งละไม่เกิน  5,000  บาท
โดยไม่คดิ ดอกเบีย้   เพือ่ บรรเทาการขาดแคลน
เงินค่าใช้จา่ ยอย่างกะทันหัน เป็นครั้งคราว
ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556
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“ อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาประจ�ำตัวนักศึกษา
“ ส่วนกิจการนักศึกษา” หมายถึง ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
“ ส่วนการเงินและบัญชี”หมายถึง ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
		ข้อ 4 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจออกประกาศ
ข้อก�ำหนด และข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
		ข้อ 5 นักศึกษาที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินกู้ยืมฉุกเฉิน ได้แก่  
ผู้ที่มีความเดือดร้อนและความจ�ำเป็นอย่างกะทันหันเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับเงิน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและการด�ำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย
		ข้อ 6 ให้นกั ศึกษาทีป่ ระสงค์จะขอรับเงินยืมฉุกเฉินยืน่ ค�ำร้องขอรับเงินฉุกเฉินตามแบบ
ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาของตน   เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
พิจารณาเห็นว่าสมควรรับพิจารณาค�ำร้องขอยืมเงินฉุกเฉินของนักศึกษาให้บันทึก
ความเห็นดังกล่าวลงในค�ำร้องนั้น และเสนอค�ำร้องนั้นต่อส่วนกิจการนักศึกษา
ภายใน 3 วัน นับจากวันที่พิจารณาค�ำร้อง
		ข้อ 7 ให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพิจารณาค�ำร้องขอรับเงินยืมฉุกเฉินตาม
ข้อ 6 และแจ้งผลการพิจารณาให้นักศึกษาทราบโดยมิชักช้า
		ข้อ 8 ให้นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับเงินยืมฉุกเฉิน   น�ำค�ำร้องพร้อมด้วยหลักฐาน
การอนุมัติตามข้อ 7 ไปท�ำสัญญายืมเงินฉุกเฉินกับส่วนการเงินและบัญชี
		ข้อ 9 ให้สว่ นการเงินและบัญชีจา่ ยเงินยืมฉุกเฉินแก่นกั ศึกษาทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ได้รบั เงิน
ยืมฉุกเฉินตามจ�ำนวนทีไ่ ด้รบั อนุมตั แิ ละทีร่ ะบุไว้ในสัญญายืมเงินฉุกเฉินตามข้อ  8
		ข้อ 10  เมื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับเงินยืมฉุกเฉิน  ได้ท�ำสัญญายืมเงินยืมฉุกเฉิน
   
และได้รับเงินยืมฉุกเฉินจากส่วนการเงินและบัญชีแล้ว  ให้ส่วนกิจการนักศึกษา
ท�ำหนังสือแจ้งให้บิดามารดาหรือผู้อุปการะของนักศึกษาผู้นั้นทราบทันที
		ข้อ 11 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับเงินยืมฉุกเฉินจะต้องปฏิบัติตามสัญญายืมเงิน
ฉุกเฉินอย่างเคร่งครัด
		ข้อ 12 หากปรากฏในภายหลั ง ว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ไ ด้ รั บ เงิ น ยื ม ฉุ ก เฉิ น
ขาดคุณสมบัติตามข้อ 5 หรือให้ความเท็จในการขอรับเงินยืมฉุกเฉินนักศึกษา
ผูน้ นั้ จะต้องช�ำระคืนเงินยืมฉุกเฉินทัง้ หมดให้แก่มหาวิทยาลัยทันที มิฉะนัน้ จะถูก
ตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าสอบไล่ในทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาค
การศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับเงินยืมฉุกเฉิน
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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		ข้อ 13 นั ก ศึ ก ษาที่ ยั ง มิ ไ ด้ ช� ำ ระเงิ น ยื ม ฉุ ก เฉิ น ที่ ไ ด้ รั บ ไปแล้ ว แก่ ม หาวิ ท ยาลั ย
อย่างครบถ้วน ไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินฉุกเฉินอีก
		ข้อ 14 การช�ำระคืนเงินยืมฉุกเฉินแก่มหาวิทยาลัยต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จในทันที
ที่นักศึกษาไม่ขาดแคลนเงินค่าใช้จ่ายอีกต่อไป ทั้งนี้ จะต้องให้แล้วเสร็จก่อน
วันเริ่มสอบไล่ประจ�ำภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้รับเงินยืมฉุกเฉิน  เว้นแต่จะได้
รับการผ่อนผันเป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัย
		ข้อ 15 นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ช� ำ ระคื น เงิ น ฉุ ก เฉิ น ให้ แ ก่ ม หาวิ ท ยาลั ย ภายในก� ำ หนดเวลา
ที่ ก� ำ หนดเวลาที่ ร ะบุ ไว้ ใ นข้ อ 14 โดยไม่ มี ก ารผ่ อ นผั น เป็ น อย่ า งอื่ น จาก
มหาวิทยาลัยไม่มีสิทธิ์เข้าสอบไล่ในรายวิชาใดๆ ที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้ใน
ภาคการศึกษาที่ได้รับเงินยืมฉุกเฉินจากมหาวิทยาลัย
ประกาศ   ณ  วันที่  26  มิถุนายน  พ.ศ.  2536
วิจิตร  ศรีสอ้าน
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วย เงินยืมฉุกเฉินส�ำหรับนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540
		

เพื่อเป็นมาตรการบรรเทาการขาดแคลนเงินค่าใช้จ่ายอย่างกะทันหันเป็นครั้งคราวของ
นักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
พ.ศ. 2533  ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการประชุมครั้งที่  7/2540
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2540 จึงมีมติให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
		ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ว่าด้วย เงินยืมฉุกเฉิน
ส�ำหรับนักศึกษา (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2540 ”
		ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
		ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเงินยืม
ฉุกเฉินส�ำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2536  ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2536  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
		ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“ มหาวิทยาลัย ”   หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“ อธิการบดี ”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“ นักศึกษา ”
หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“ เงินยืมฉุกเฉิน ” หมายถึง เงินที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ให้ยืมครั้งละไม่เกิน 5,000  บาทต่อคน  
ส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือ
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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ครั้งละ ไม่เกิน 10,000 บาท  ต่อคน    
ส�ำหรับนักศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี
โดยไม่คดิ ดอกเบีย้ เพือ่ บรรเทาการขาดแคลน
เงินค่าใช้จา่ ยอย่างกะทันหันเป็นครั้งคราว
ของนักศึกษา
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
“ส่วนกิจการนักศึกษา” หมายถึง    ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
“ส่วนการเงินและบัญชี”หมายถึง    ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ประกาศ ณ วันที่  26  ธันวาคม  พ.ศ.  2540

คนึง  ฦๅไชย
(ศาสตราจารย์ คนึง  ฦๅไชย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วย กองทุนช่วยค่าครองชีพส�ำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2546
		

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ว่าด้วย  กองทุน
ช่วยค่าอาหารและค่าครองชีพส�ำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2542 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะนั้น อาศัย
อ�ำนาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พ.ศ. 2533  ประกอบกับมติ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 2/2547
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2547 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
		ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุน
ช่วยค่าครองชีพส�ำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2546”
		ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
		ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยกองทุนช่วยค่าอาหาร
และค่าครองชีพส�ำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2542
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก�ำหนด ประกาศ มติ หรือค�ำสัง่ อืน่ ใดทีม่ อี ยูใ่ นวันทีร่ ะเบียบนี้
ใช้บงั คับ หรือซึง่ ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
		ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“ มหาวิทยาลัย ”
หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“ อธิการบดี ”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“ กองทุน ”
หมายถึง กองทุนช่วยค่าครองชีพส�ำหรับนักศึกษา
“ คณะกรรมการ ” หมายถึง คณะกรรมการกองทุนช่วยค่าครองชีพ
ส�ำหรับนักศึกษา
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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“ ประธานกรรมการ ”

หมายถึง

ประธานกรรมการกองทุนช่วยค่าครองชีพ
ส�ำหรับนักศึกษา
“ ทุน ”
หมายถึง ทุนช่วยค่าครองชีพ ส�ำหรับนักศึกษา
“ กรรมการ ”
หมายถึง กรรมการกองทุนช่วยค่าครองชีพ
                        
ส�ำหรับนักศึกษา
“ เลขานุการ ”
หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการกองทุน
ช่วยค่าครองชีพส�ำหรับนักศึกษา                                                         
“ หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี” หมายถึง หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
        
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“ นักศึกษา ”
หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                                                                                                                                       
                                                                   สุรนารี
		ข้อ 5 การด�ำเนินการด้านการเงินของกองทุน
(1) การหาเงินเข้ากองทุน อาจกระท�ำโดยการรับบริจาคภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย หรือด�ำเนินการกิจกรรมเพือ่ หารายได้ ตามทีม่ หาวิทยาลัยเห็นชอบ
(2) การเก็บรักษาเงิน ให้ส่วนการเงินและบัญชีเป็นผู้ดูแลรักษาเงินกองทุน
โดยแยกการเก็บรักษา เป็น 2 ประเภท คือ
ก. เงินที่น�ำมาจัดสรรเป็นทุนให้น�ำเข้าฝากประเภทเงินฝากเผื่อเรียก
และหรือ ประเภทเงินฝากประจ�ำในธนาคารพาณิชย์ และหรือ
สถาบันการเงินอื่นๆที่มีอาวัลทั้งนี้  ยอดเงินคงเหลือในส่วนของเงิน
ฝากเผื่อเรียกจะต�่ำกว่า 5,000- บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) ไม่ได้
ข.   เงินที่น�ำเฉพาะดอกผลมาจัดสรรเป็นทุน ให้น�ำเข้าฝากประเภทเงิน
ฝากประจ�ำในธนาคารพาณิชย์ และ หรือสถาบันการเงินอื่นที่มี
อาวัล ซึ่งเงินที่จะน�ำมาฝากประเภทดังกล่าวเป็นเงินที่ได้จาก
- เงินรายได้ไม่นอ้ ยกว่าครึง่ หนึง่ ของการด�ำเนินกิจกรรมหารายได้
ของคณะท�ำงานจัดกิจกรรมหารายได้สมทบกองทุน ซึ่งแต่งตั้ง
โดยมหาวิทยาลัย
- เงินทีม่ ผี บู้ ริจาค ครัง้ ละไม่ตำ�่ กว่า  5,000  บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  
และผู้บริจาคประสงค์จะให้น�ำเข้าฝากประเภทเงินฝากประจ�ำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556
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(3) การถอนเงิน ให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการลงนามร่วมกับหัวหน้า
ส่วนการเงินและบัญชี ในการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากจากกองทุน
(4) การจัดสรรทุนแก่นกั ศึกษา ให้จดั สรรทุนละไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
ต่อหนึ่งภาคการศึกษา
(5) การเบิกจ่ายเงินทุนที่จัดสรรแก่นักศึกษาให้หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
เป็นผู้ด�ำเนินการ
		ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนช่วยค่าครองชีพ
ส�ำหรับนักศึกษา” ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้ง เพื่อท�ำหน้าที่บริหารเงินกองทุนหาเงินเข้ากองทุน   และ
พิจารณาจัดสรรเงินทุนให้แก่นักศึกษา
คณะกรรมการมีวาระด�ำรงต�ำแหน่ง 2 ปีการศึกษา แต่อาจได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่อกี ได้    
ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของ
จ�ำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
ในการพิจารณาตัดสินให้ใช้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการที่เข้า
ประชุมเป็นเกณฑ์ หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียง
ชี้ขาด
		ข้อ 7 นักศึกษาที่จะขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
    
(1) ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ขอรับทุน
(2) มี ค วามขาดแคลนเงิ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยจนอาจเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษา
โดยทีค่ วามขาดแคลนนัน้ มิได้มสี าเหตุมาจากการใช้จา่ ยเงินอย่างสุรยุ่ สุรา่ ย
เกินความจ�ำเป็น
(3) มีความประพฤติเรียบร้อย เคารพและปฏิบตั ติ ามกฎ ข้อบังคับ และระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยอย่างสม�่ำเสมอ
(4) มีผลการเรียนที่อยู่ในระดับที่สามารถจะเรียนจบได้
(5) สามารถขอรั บ ทุ น นี้ ไ ด้ ถึ ง แม้ จ ะเคยได้ รั บ ทุ น ประเภทอื่ น ๆ มาแล้ ว
ในภาคการศึกษานั้น
(6) ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  หรือสังคมภายนอก  โดยมีพยาน
หลักฐานแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม  
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		ข้อ 8 การพิจารณาจัดสรรทุนให้ดำ� เนินการภาคการศึกษาละ 1 ครัง้ โดยให้พจิ ารณาให้
เสร็จสิน้ ภายในระยะเวลา 3 สัปดาห์ หลังจากการเปิดภาคการศึกษาและให้เลขานุการด�ำเนินการ
แจ้งผลการพิจารณาแก่นกั ศึกษาทีไ่ ด้รบั การพิจารณาให้ได้รบั ทุน
		 ข้อ 9 ให้เลขานุการรายงานผลการด� ำเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุน
ต่อมหาวิทยาลัยทุกสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี
		ข้อ 10 คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนให้กับนักศึกษาในลักษณะอื่นๆ
นอกเหนือจากทุนนี้ก็ได้ตามความเหมาะสม
		ข้อ 11  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอ�ำนาจออกประกาศ ข้อก�ำหนด
และข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

คนึง ฦๅไชย
(ศาสตราจารย์  คนึง ฦๅไชย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556

SUniversity
U R AofNTechnology
AREE

150

www.sut.ac.th

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาให้ยืมเงิน

จากกองทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา ส�ำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี โดยคณะกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                 
สุรนารี ได้พิจารณาก�ำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ขอยืมเงินจากกองทุนเงิน
ยืมเพื่อการศึกษา ส�ำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้
๑.   ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เงินยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๖  ดังนี้
๑.๑ ไม่มีแหล่งเงินค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการศึกษาที่แน่นอน และเพียงพออันจะเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา
๑.๒ มีความประพฤติเรียบร้อย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ และระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
๑.๓ มีสมั ฤทธิผลทางการเรียนอยูใ่ นระดับทีส่ ามารถจะเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยได้  โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาล่าสุดไม่ต�่ำกว่า ๒.๐๐
๑.๔ พร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
๑.๕ บิดา มารดา หรือผูป้ กครองมีรายได้ของครอบครัวรวมกันไม่เกิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท/ปี
๑.๖ อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควรให้ยืมเงินได้
๒. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนแล้วไม่ต�่ำกว่า ๑๕ หน่วยกิต โดย
คณะกรรมการทุนการศึกษาฯ จะพิจารณาให้ยืมเงินเพื่อการศึกษาตามความเหมาะสม จ�ำนวน                
ภาคการศึกษาที่ให้ยืมเงินอยู่ในกรณี ดังต่อไปนี้
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๒.๑ นักศึกษาสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่แพทยศาสตร์ ให้กู้ได้ไม่เกิน ๑๑ ภาคการศึกษา
๒.๒ นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ให้กู้ได้ไม่เกิน ๑๗ ภาคการศึกษา
๒.๓ นักศึกษาทีก่ ยู้ มื เงินจากกองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา(กยศ.) ครบจ�ำนวน 4 ปี
แล้ว ให้กจู้ ากกองทุนเงินยืมเพือ่ การศึกษา ส�ำหรับนักศึกษา มทส. ได้ไม่เกิน ๓ ภาคการศึกษา
๓. นักศึกษาที่ได้รับโทษทางวินัยนักศึกษาเมื่อพ้นโทษแล้ว หากมีคุณสมบัติตามข้อ ๑-๒                     
มีสทิ ธิไ์ ด้รบั พิจารณา โดยมีเงือ่ นไขต้องท�ำงานรับใช้สงั คมเป็นเวลา ๒๐ ชัว่ โมงให้แล้วเสร็จภายใน   
๑ ภาคการศึกษา
๔. คณะกรรมการทุนการศึกษาฯ จะพิจารณาให้ยมื เงินจากกองทุนเงินยืมเพือ่ การศึกษา
ส�ำหรับนักศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการศึกษาเท่านั้น
๕. ในกรณีมีปัญหาหรือไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได้ ให้คณะกรรมการทุน
การศึกษาฯ เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ ๒๕๕๔  เป็นต้นไป  
        ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔

กัณทิมา  ศิริจีระชัย
(อาจารย์ ดร.กัณทิมา  ศิริจีระชัย)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามข้อ ๑๘ แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา ว่าด้วยการด�ำเนินงาน หลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา                  
พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรือ่ ง แต่ง
ตัง้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และมติคณะกรรมการ
พิจารณาการให้กู้ยืมเงินประจ�ำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓   จึงก�ำหนดเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ดังต่อไปนี้
๑. เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาที่ยื่นขอกู้ยืมเงิน
                   ๒. เป็นผู้ไม่ได้รับโทษทางวินัยนักศึกษามากกว่าโทษภาคทัณฑ์ตลอดสภาพ
การเป็นนักศึกษา
                   ๓. เป็นผูท้ ไี่ ม่ปกปิดหรือให้ขอ้ มูลเป็นเท็จเกีย่ วกับคุณสมบัตกิ ารขอรับทุน และ
เป็นผู้ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ให้ไว้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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                    หากนักศึกษาขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จะถูกระงับสัญญา
กู้ยืมเงินและเรียกเงินที่ได้รับไปแล้วคืนทั้งหมด ตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑
                    ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป
				
ประกาศ ณ วันที่  ๘  ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๕๓

ประสาท  สืบค้า
(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556

SUniversity
U R AofNTechnology
AREE

154

www.sut.ac.th

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วย หอพักนักศึกษา พ.ศ. 2547
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย หอพัก          
นักศึกษา พ.ศ. 2545  เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับหอพักมีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น   ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี พ.ศ. 2533  ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีในการประชุม
ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 15 เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2547  จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
		ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า   “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย   หอพัก
นักศึกษา พ.ศ. 2547”
		ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป                                                           
		ข้อ 3    ให้ยกเลิก
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย หอพักนักศึกษา พ.ศ.2545
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย เงินค่าธรรมเนียมหอพัก
นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2543
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย เงินค่าธรรมเนียมหอพัก
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2543
บรรดาระเบียบ ข้อก�ำหนด ข้อบังคับ มติหรือค�ำสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
		ข้อ 4   ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจออกประกาศ
ข้อก�ำหนด  และข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
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หมวดที่ 1
ข้อความทั่วไป

ข้อ 5 ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีข้อความแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
“ มหาวิทยาลัย ”
หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“ อธิการบดี ”               
หมายถึง    อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
   
“ หอพัก ”
หมายถึง    หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
“ คณะกรรมการด�ำเนินงานหอพัก”หมายถึง    คณะกรรมการด�ำเนินงานหอพัก
ซึง่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
แต่งตั้ง
“ ส่วนกิจการนักศึกษา ”             หมายถึง    ส่วนกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“ หัวหน้างานบริการและ
หมายถึง   เจ้าหน้าที่ส่วนกิจการนักศึกษา
  พัฒนานักศึกษาหอพัก ”
ผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี  แต่งตัง้ ให้เป็นผูร้ บั ผิดชอบ
และบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่
งานบริการและพัฒนานักศึกษา
หอพักของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
“ ที่ปรึกษาหอพัก ”
หมายถึง ผู้รับผิดชอบดูแลหอพัก
ให้ค�ำปรึกษา และช่วยเหลือ
นักศึกษาในหอพัก
“ นักศึกษา ”
หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี และให้หมายความรวมถึง
นักศึกษาตามโครงการแลกเปลีย่ น
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุ ร นารี แ ละหรื อ นั ก ศึ ก ษาอื่ น ๆ
ซึ่ ง มาศึ ก ษาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารีด้วย
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“ ผู้อาศัย ”                         หมายถึง    

บุคคลอื่นใดที่ได้รับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา
  
“ คณะกรรมการหอพัก ”
หมายถึง    นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี   ผซ้ ู งึ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีแต่งตัง้ ให้ดำ� เนินงานเกีย่ วกับ
กิจกรรมของหอพัก และช่วยเหลือ
นักศึกษาในหอพัก
“ คณะกรรมการกลางหอพัก ”  หมายถึง      นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี  ผซู้ งึ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุ ร นารี แ ต่ ง ตั้ ง จากประธาน
คณะกรรมการหอพักทุกหอพัก
		ข้อ 6 ในกรณีที่มีปัญหาไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ให้อธิการบดีหรือผู้ที่
อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์

		ข้อ 7 มหาวิทยาลัยจัดตั้งหอพักขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อให้บริการด้านที่พักอาศัยที่มีความสะอาด สะดวก สบาย ประหยัด และ
ปลอดภัย
(2) เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษาให้แก่นักศึกษา
(3) เพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะทางด้านสังคมให้แก่นักศึกษา โดยฝึกให้นักศึกษา
รู้จักการอยู่ร่วมกัน การเคารพสิทธิของผู้อื่น มีน�้ำใจ มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และส่วนรวมและสามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง
(4) เพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะในการท�ำงานร่วมกันในวิถีทางประชาธิปไตย โดย
การส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาประเภทต่าง ๆ
(5) เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการของนักศึกษาในด้านอารมณ์ ร่างกายและจิตใจ
โดยการจัดสภาพแวดล้อมและการฝึกอบรมในรูปแบบต่าง ๆ

หมวดที่ 3
การด�ำเนินงาน

ข้อ 8 การด�ำเนินงานของหอพักให้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีเป็นฝ่ายก�ำหนด
นโยบาย โดยมีคณะกรรมการด�ำเนินงานหอพักเป็นฝ่ายด�ำเนินงาน
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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		ข้อ 9 คณะกรรมการด�ำเนินงานหอพักประกอบด้วย   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ                
นักศึกษาเป็นประธานกรรมการ ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาเป็นรองประธานกรรมการ
ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ  ผูแ้ ทนส�ำนักวิชาส�ำนักวิชาละ  1  คน  หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา
หัวหน้าส่วนอาคารสถานที  ่ หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี ผูแ้ ทนคณะกรรมการกลางหอพักชาย
1 คน  ผู้แทนคณะกรรมการกลางหอพักหญิง 1 คน เป็นกรรมการ   
ให้หัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพักเป็นกรรมการและเลขานุการ  
ที่ปรึกษาหอพัก 1 คน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
		ข้อ 10 คณะกรรมการด�ำเนินงานหอพักมีอ�ำนาจและหน้าที่ดังนี้
(1) พิจารณาด�ำเนินงานหอพักให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายด้านหอพัก
ของมหาวิทยาลัย
(2) พิจารณาจัดวางระเบียบ ข้อบังคับเกีย่ วกับหอพัก เพือ่ เสนอต่อมหาวิทยาลัย
(3) พิจารณางบประมาณของหอพัก เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
(4) พิจารณาลงโทษนักศึกษาในหอพักผู้ฝ่าฝืนระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วย
หอพักนักศึกษา
		ข้อ 11 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งหัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก 1 คน
		ข้อ 12 หัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพักมีอ�ำนาจและหน้าที่ดังนี้
(1) ควบคุมดูแลรับผิดชอบการบริหารงานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพักให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และมติของคณะกรรมการด�ำเนินงานหอพัก
(2) วางแผนปฏิบัติงานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก
(3) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน นิเทศงาน และพัฒนาบุคลากรงานบริการและ
พัฒนานักศึกษาหอพัก
(4) วินิจฉัย สั่งการ และแก้ไขปัญหาต่างๆของงานบริการและพัฒนานักศึกษา
หอพัก
(5) รับผิดชอบงานสารบรรณ การเงินและงบประมาณ งานพัสดุ และงานบุคคล
ของงานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก
(6) รับผิดชอบงานอาคารสถานทีต่ ลอดจนงานจัดระบบบ�ำรุงรักษาซ่อมแซมและ
ตกแต่งบริเวณหอพักให้สะอาดร่มรื่นสวยงาม
(7) จัดระบบบริการต่าง ๆ ของงานให้มีประสิทธิภาพ
(8) ควบคุมการปฏิบัติงานของคู่สัญญาของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับหอพัก
(9) ประสานงานกับผู้ปกครองนักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
(10) ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556
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		ข้อ 13 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งที่ปรึกษาหอพักจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยค�ำ
แนะน�ำของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
		ข้อ 14 ในแต่ละหอพักให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการหอพัก
มีจ�ำนวนไม่เกิน 12 คน โดยเลือกตั้งจากนักศึกษาที่พักอาศัยในแต่ละหอพัก  การเลือกตั้งคณะ
กรรมการหอพักดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
		ข้อ 15 คณะกรรมการหอพักมีหน้าที่  ดังนี้
(1) ประสานงานกับที่ปรึกษาหอพักเพื่อดูแลและพัฒนาการบริการต่างๆให้มี
ประสิทธิภาพ
(2) ช่วยงานที่ปรึกษาหอพักดูแลนักศึกษาให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบหอพัก
(3) รายงานให้ทปี่ รึกษาหอพักทราบเกีย่ วกับปัญหาและข้อบกพร่องต่าง ๆ  ของ
หอพัก
(4) ด�ำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมหอพัก
(5) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ ที่ปรึกษาหอพักมอบหมาย
		ข้อ 16 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการกลางหอพัก ซึ่งประกอบด้วย ประธาน
คณะกรรมการหอพัก ทุกหอพัก เป็นกรรมการ
		ข้อ 17 คณะกรรมการกลางหอพัก  มีอ�ำนาจและหน้าที่ดังนี้
(1) ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการด�ำเนินงานหอพัก
(2) ประสานงานกับหัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก และคณะ
กรรมการหอพักในการด�ำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของหอพัก
(3) รายงานให้หวั หน้างานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพักทราบเกีย่ วกับปัญหา
และข้อบกพร่องต่าง ๆของหอพัก
(4) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการด�ำเนินงานหอพัก  หรือหัวหน้างานบริการ
และพัฒนานักศึกษาหอพักมอบหมาย

หมวดที่ 4
การเข้าพักอาศัยในหอพัก

ข้อ 18 ให้หอพักรับสมัครนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักทุกปีการศึกษา โดยให้ประกาศ
รับสมัครก่อนสอบประจ�ำภาคการศึกษาที่สามอย่างน้อย 1 เดือน
ในกรณีทหี่ อพักมีทวี่ า่ ง ให้หอพักพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพัก
จากจ�ำนวนนักศึกษาที่ยื่นค�ำร้องไว้กับหอพัก

คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา

SUniversity
U R AofNTechnology
AREE

159

www.sut.ac.th

ข้อ 19 นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าพักอาศัยในหอพัก  ให้ถือเป็นสิทธิเฉพาะตัว
จะโอนให้ผู้อื่นมิได้ และจะต้องเข้าพักอาศัยในหอพักภายในก�ำหนดเวลาตามที่มหาวิทยาลัย
ประกาศ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพัก  เว้นแต่จะมีเหตุจ�ำเป็น ทั้งนี้ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของส่วนกิจการนักศึกษา
		ข้อ 20 นักศึกษาจะได้รับสิทธิในการพักอาศัยในหอพักคราวละ 1 ปีการศึกษา  เว้นแต่
จะสิ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือถูกลงโทษให้ออกจากหอพัก หรือกรณีอื่นใดให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของส่วนกิจการนักศึกษา
		ข้อ 21 ผูอ้ าศัยจะต้องเข้าพักอาศัยในห้องพักทีง่ านบริการและพัฒนานักศึกษาหอพักจัด
ไว้ให้ จะย้ายห้องพักโดยมิได้รับอนุญาตจากงานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพักมิได้และต้อง
เข้าออกหอพักตามเวลาที่ก�ำหนด
		ข้อ 22 นักศึกษาจะต้องคืนห้องพักให้กับมหาวิทยาลัยหลังจากก�ำหนดปิดหอพักตาม
ก�ำหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย ถ้าหากนักศึกษาผู้ใดมีความจ�ำเป็นต้องพักอาศัยใน
หอพักต่อไป  ให้ยื่นความจ�ำนงต่องานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพักล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7
วัน เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว  จะต้องช�ำระค่าธรรมเนียมและเข้าอาศัยในห้องพักที่งานบริการและ
พัฒนานักศึกษาหอพักจัดให้
		ข้อ 23 นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าพักอาศัยในหอพัก จะต้องช�ำระเงินค่า
ธรรมเนียมหอพักก่อนเข้าพักอาศัยในหอพัก
		ข้อ 24 ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากหอพัก  จะเข้าพักอาศัยในหอพักไม่ได้โดยเด็ดขาด

หมวดที่ 5
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก

		ข้อ 25 ให้มหาวิทยาลัยจัดท�ำประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
หอพักให้เหมาะสม เป็นไปตามสภาพการณ์และวัตถุประสงค์ของการด�ำเนินงานหอพัก

หมวดที่ 6
หน้าที่ของนักศึกษาและผู้อาศัย

		ข้อ 26 นักศึกษาและผู้อาศัยมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง และ
ประกาศของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด และเชื่อฟังค�ำแนะน�ำตักเตือนของที่ปรึกษาหอพักและ
คณะกรรมการหอพัก
ข้อ 27 นักศึกษาต้องช�ำระค่าธรรมเนียมหอพักตามอัตราและเวลาที่ก�ำหนดไว้ใน
ประกาศของมหาวิทยาลัย
		ข้อ 28 นักศึกษามีหน้าที่ดูแลรักษาอาคารสถานที่   ทรัพย์สมบัติของหอพักและของ
มหาวิทยาลัยมิให้เสียหาย และใช้สอยอย่างประหยัด
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		ข้อ 29 นักศึกษาและผู้อาศัยต้องรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สิน
ของ  หอพักที่ตนรับผิดชอบหรือที่ตนก่อให้เกิดความเสียหาย
		ข้อ 30 ทุกครั้งที่ออกจากห้องพัก จะต้องปิดไฟฟ้าให้เรียบร้อย  การใช้น�้ำเมื่อเสร็จแล้ว  
ต้องปิดให้เรียบร้อย
		ข้อ 31 นักศึกษาและผู้อาศัยต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่หอพักทราบทุกครั้งเมื่อมีของช�ำรุด
เสียหายเกิดขึ้นในหอพัก
ข้อ 32 นักศึกษามีหน้าที่เข้าร่วมประชุมตามที่งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก
หรือ ที่ปรึกษาหอพักหรือคณะกรรมการหอพักเรียกประชุมและมีหน้าที่เข้ารับการอบรมใน
โครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น   เพื่อพัฒนานักศึกษา
ข้อ 33 นักศึกษาผู้พักอาศัยต้องแต่งกายสุภาพ และระวังรักษามารยาทไม่ให้เป็นที่
ร�ำคาญหรือรบกวนผู้อื่น
		ข้อ 34 นักศึกษามีหน้าที่ต้องแสดงตนว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ในการพักอาศัยในหอพักนั้น ๆ
		ข้อ 35 นักศึกษาต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อกั ษรให้ทปี่ รึกษาหอพักทราบเป็นการล่วงหน้า
ทุกครั้ง  เมื่อนักศึกษามีเหตุไปค้างคืนนอกหอพัก

หมวดที่ 7
ระเบียบวินัยทั่วไป

		ข้อ 36 ห้ามเล่นการพนัน ดืม่ สุรา สูบบุหรี่ หรือเสพของมึนเมาและยาเสพติดให้โทษทุก
ชนิดในบริเวณหอพักโดยเด็ดขาด
		ข้อ 37 ห้ามน�ำอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือเชือ้ เพลิงอันอาจก่อให้เกิดอัคคีภยั เข้ามาใน
บริเวณหอพักโดยเด็ดขาด
		ข้อ 38 ห้ามน�ำสัตว์เข้ามาเลี้ยงในบริเวณหอพัก
		ข้อ 39 ห้ามน�ำอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเข้าไปใช้ในหอพักก่อนได้รับอนุญาตจากหัวหน้า
งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก
		ข้อ 40 ห้ามปิดประกาศหรือโปสเตอร์ใดๆ ในบริเวณหอพักก่อนได้รับอนุญาตจาก
หัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก
ข้อ 41 ห้ามน�ำบุคคลอื่นหรือนักศึกษาต่างหอพักเข้ามาในหอพักของตน
ข้อ 42 ห้ามกระท�ำการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้อื่น
		ข้อ 43 ห้ามประกอบอาหารในบริเวณหอพักโดยเด็ดขาด
ข้อ 44 ห้ามถอดถอน ดัดแปลง โยกย้าย หรือต่อเติม  วัสดุ  ครุภัณฑ์ทุกชนิดในหอพัก
		ข้อ 45 ห้ามกระท�ำการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาคารและทรัพย์สินของ
หอพัก
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ข้อ 46 ห้ามจัดงานรื่นเริงใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้างานบริการและพัฒนา                
นักศึกษาหอพัก
ข้อ 47 ห้ามประกอบธุรกิจใด ๆ ในหอพัก
		ข้อ 48 ห้ามแสดงพฤติกรรมอันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ศีลธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย      

หมวดที่ 8
การลงโทษ

		ข้อ 49 หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนระเบียบนี้ จะต้องได้รับการลงโทษตามที่
คณะกรรมการด�ำเนินงานหอพักก�ำหนด
		 ข้อ 50 หากผู้อาศัยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้หอพักเสนอต่อมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาด�ำเนินการลงโทษต่อไป
ประกาศ   ณ   วันที่   15  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. 2547
												

คนึง ฦๅไชย
(ศาสตราจารย์ คนึง  ฦๅไชย)
  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
		

โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
เพื่ อ ให้ ก ารก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต ราการจั ด เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มหอพั ก นั ก ศึ ก ษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบนั
ฉะนัน้   อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๔ และข้อ ๒๕  แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ว่าด้วย หอพักนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี   ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และมติ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ ในการประชุมครัง้ ที  ่ ๙ /๒๕๕๑  เมือ่ วันที  ่ ๒๘  พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
		ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒”
		ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
		ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๔๗
๓.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน  ๒๕๔๙
๓.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ มีนาคม  ๒๕๕๐
บรรดาประกาศ มติ หนังสือ หรือค�ำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้บังคับ
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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		ข้อ ๔ อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
๔.๑ นักศึกษาไทย
๔.๑.๑ อาคารหอพักประเภทห้องน�้ำรวม
(๑) พัก ๑  คนต่อห้อง  คนละ  ๗,๒๐๐  บาท ต่อภาคการศึกษา
(๒)   พัก ๒  คนต่อห้อง  คนละ  ๓,๖๐๐  บาท ต่อภาคการศึกษา
(๓)   พัก ๓  คนต่อห้อง  คนละ  ๒,๔๐๐  บาท ต่อภาคการศึกษา
(๔)   พัก ๔  คนต่อห้อง  คนละ  ๒,๐๐๐  บาท ต่อภาคการศึกษา
๔.๑.๒ อาคารหอพักประเภทห้องน�้ำในตัว
(๑) พัก ๑  คนต่อห้อง  คนละ  ๘,๑๐๐  บาท ต่อภาคการศึกษา
(๒) พัก ๒  คนต่อห้อง  คนละ  ๔,๑๐๐  บาท ต่อภาคการศึกษา
(๓) พัก ๓  คนต่อห้อง  คนละ  ๒,๗๐๐  บาท ต่อภาคการศึกษา
๔.๒ นักศึกษาต่างประเทศ
๔.๒.๑ อาคารหอพักประเภทห้องน�ำ้ รวม ให้ชำ� ระค่าธรรมเนียมหอพักเพิม่
จากอัตราปกติ คนละ  ๑,๐๐๐  บาท ต่อภาคการศึกษา
๔.๒.๒ อาคารหอพักประเภทห้องน�้ำในตัว ให้ช�ำระค่าธรรมเนียมหอพัก    
เพิ่มจากอัตราปกติ คนละ ๑,๕๐๐ บาท  ต่อภาคการศึกษา
๔.๓ การเข้าพักระหว่างเปิดภาคการศึกษา
นักศึกษาที่เข้าพักอาศัยภายหลังเปิดหอพักไปแล้ว ๑๕ วัน ให้ช�ำระค่า
ธรรมเนียมหอพักในอัตราวันละ ๕๐ บาท (โดยนับตามจ�ำนวนวันที่เข้าพัก ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตรา
ค่าธรรมเนียมหอพักตามทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด) และต้องช�ำระค่าธรรมเนียมหอพักภายใน ๕ วัน
หลังจากที่ได้รับอนุมัติให้เข้าพักในหอพัก
๔.๔ ค่าธรรมเนียมหอพักระหว่างปิดภาคการศึกษา (พักค้างชั่วคราว)
๔.๔.๑ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันละ ๕๐ บาท ต่อคน
๔.๔.๒ นักเรียน นักศึกษาต่างสถาบัน  วันละ ๘๐ บาท ต่อคน
๔.๔.๓ นักศึกษาต่างชาติ  วันละ  ๑๕๐  บาท ต่อคน
๔.๔.๔ บุคคลทั่วไป  วันละ  ๑๒๐  บาท ต่อคน
บุคคลตามข้อ ๔.๔.๒-๔.๔.๔ ต้องช�ำระค่าประกันของเสียหาย จ�ำนวน
๕๐๐ บาท ต่อหนึ่งห้องพัก และเงินประกันนี้จะคืนให้เมื่อออกจากห้องพัก
		ข้อ ๕ การช�ำระค่าธรรมเนียมหอพักล่าช้า
๕.๑ กรณีช�ำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก หลังจากวันที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ให้ช�ำระเงิน จะต้องช�ำระค่าปรับในอัตราวันละ ๕๐ บาท
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๕.๒ กรณีเข้าพักในหอพักระหว่างเปิดภาคการศึกษา จะต้องช�ำระเงินภายใน
ก�ำหนด ๕ วันท�ำการ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้เข้าพักในหอพัก หากพ้นก�ำหนดจะต้องช�ำระ
ค่าปรับในอัตราวันละ ๕๐  บาท
  
๕.๓ นักศึกษาที่ลาออกจากหอพักโดยมิได้ช�ำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก หรือ
นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา และได้จองห้องพักแล้วจนปรากฏชื่ออยู่ใน
ทะเบียนหอพักนักศึกษา แต่ไม่มารายงานตัวเข้าพักตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะต้องช�ำระ
ค่าหอพักเต็มจ�ำนวน             
		 ข้อ ๖ การคืนเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
  
มหาวิทยาลัยจะคืนค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาให้เฉพาะกรณีพักการเรียน
เท่านั้น ทั้งนี้ให้มหาวิทยาลัยค�ำนวณเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา จากวันที่ได้รับอนุมัติให้
เข้าพักในหอพัก จนถึงวันที่นักศึกษาลาออกจากหอพัก ในอัตราวันละ  ๕๐  บาท
		ข้อ ๗ อัตราค่าไฟฟ้า
     
การจัดเก็บอัตราค่าไฟฟ้าให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
		 ข้อ ๘ อัตราค่าปรับทั่วไป
๘.๑ นักศึกษาผูม้ สี ทิ ธิเ์ ข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ยินยอมให้ผทู้ ไี่ ม่ได้รบั อนุญาต
จากมหาวิทยาลัยเข้าพักในหอพัก จะต้องช�ำระค่าปรับในอัตรา ๓๐๐ บาทต่อวันต่อคน  และให้รบั โทษ
ทางวินยั ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
๘.๒ นั ก ศึ ก ษาที่ เข้ า พั ก ในหอพั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
จากมหาวิทยาลัยจะต้องช�ำระค่าปรับในอัตราวันละ ๓๐๐ บาทต่อวันต่อคน และให้รับโทษทาง
วินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
๘.๓ ค่าปรับของเสียหาย ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
		ข้อ ๙ การจัดที่พัก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
		ข้อ ๑๐ ในกรณีมีปัญหาหรือไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได้ ให้รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
		
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒
ประสาท  สืบค้า
(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
		

โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
เพือ่ ให้การก�ำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบนั
ฉะนัน้ อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๔ และข้อ ๒๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ว่าด้วย หอพักนักศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และมติคณะกรรมการการ
เงินและทรัพย์สนิ   ในการประชุมครัง้ ที่ ๕ /๒๕๕๒ เมือ่ วันที่ ๑๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๒ จึงออกประกาศ
ไว้ ดังต่อไปนี้
		 ข้อ ๑   ประกาศนีเ้ รียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี เรือ่ ง หลักเกณฑ์และ
อัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๒”
		 ข้อ ๒   ประกาศนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากประกาศเป็นต้นไป
		 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี เรือ่ ง หลัก
เกณฑ์ และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  ๒๕๕๒  ลงวันที่
๑๔  มกราคม  ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
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		 ข้อ ๔  อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
๔.๑  นักศึกษาไทย
๔.๑.๑  อาคารหอพักประเภทห้องน�ำ้ รวม        
(๑) พัก  ๑ คนต่อห้อง  คนละ  ๗,๒๐๐  บาท ต่อภาคการศึกษา
(๒) พัก  ๒ คนต่อห้อง  คนละ  ๓,๖๐๐  บาท ต่อภาคการศึกษา
(๓) พัก ๓  คนต่อห้อง  คนละ  ๒,๔๐๐  บาท ต่อภาคการศึกษา
(๔) พัก ๔  คนต่อห้อง  คนละ  ๒,๐๐๐  บาท ต่อภาคการศึกษา
๔.๑.๒  อาคารหอพักประเภทห้องน�ำ้ ในตัว
(๑)  พัก ๑  คนต่อห้อง  คนละ  ๘,๑๐๐  บาท ต่อภาคการศึกษา
(๒)  พัก ๒  คนต่อห้อง  คนละ  ๔,๑๐๐  บาท ต่อภาคการศึกษา
(๓)  พัก ๓  คนต่อห้อง  คนละ  ๒,๗๐๐  บาท ต่อภาคการศึกษา
          
๔.๒  นักศึกษาแพทยศาสตร์
๔.๒.๑   อาคารหอพักประเภทห้องน�ำ้ รวม
        
(๑) พัก  ๑  คนต่อห้อง  คนละ  ๘,๔๐๐  บาท ต่อภาคการศึกษา      
(๒) พัก  ๒ คนต่อห้อง  คนละ  ๔,๒๐๐  บาท ต่อภาคการศึกษา
   
(๓) พัก  ๓ คนต่อห้อง  คนละ  ๒,๘๐๐  บาท ต่อภาคการศึกษา
     
(๔) พัก  ๔ คนต่อห้อง  คนละ  ๒,๔๐๐  บาท ต่อภาคการศึกษา
                         ๔.๒.๒  อาคารหอพักประเภทห้องน�ำ้ ในตัว
       
(๑)  พัก ๑  คนต่อห้อง  คนละ  ๙,๖๐๐  บาท ต่อภาคการศึกษา
                       (๒)  พัก ๒  คนต่อห้อง  คนละ ๔,๘๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา
                       (๓)  พัก ๓  คนต่อห้อง  คนละ  ๓,๒๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา
๔.๒.๓   อัตราค่าธรรมเนียมตามข้อ ๔.๒.๑ และข้อ ๔.๒.๒ให้ครอบคลุมถึง
การเข้าพักในช่วงเวลาปิดภาคการศึกษา    
                ๔.๓  นักศึกษาต่างประเทศ
๔.๓.๑  อาคารหอพักประเภทห้องน�ำ้ รวม ให้ชำ� ระค่าธรรมเนียมหอพักเพิม่
จากอัตราปกติ คนละ  ๑,๐๐๐  บาท ต่อภาคการศึกษา
                 
๔.๓.๒   อาคารหอพักประเภทห้องน�้ำในตัว ให้ช�ำระค่าธรรมเนียมหอพัก
เพิม่ จากอัตราปกติ คนละ ๑,๕๐๐ บาท  ต่อภาคการศึกษา
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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๔.๔  การเข้าพักระหว่างเปิดภาคการศึกษา
          
นักศึกษาทีเ่ ข้าพักอาศัยภายหลังเปิดหอพักไปแล้ว  ๑๕ วัน   ให้ชำ� ระค่า
ธรรมเนียม หอพักในอัตราวันละ  ๕๐  บาท  (โดยนับตามจ�ำนวนวันทีเ่ ข้าพัก ทัง้ นี  ้ ต้องไม่เกินอัตรา
ค่าธรรมเนียมหอพักตามทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด) และต้องช�ำระค่าธรรมเนียมหอพักภายใน  ๕ วัน
หลังจากทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้เข้าพักในหอพัก
                    ๔.๕  ค่าธรรมเนียมหอพักระหว่างปิดภาคการศึกษา (พักค้างชัว่ คราว)
                          ๔.๕.๑  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี   วันละ ๕๐ บาท ต่อคน
                              ๔.๕.๒ นักเรียน นักศึกษาต่างสถาบัน  วันละ ๘๐ บาท ต่อคน
                              ๔.๕.๓ นักศึกษาต่างชาติ  วันละ  ๑๕๐  บาท ต่อคน
                             ๔.๕.๔ บุคคลทัว่ ไป  วันละ  ๑๒๐  บาท ต่อคน
                           บุคคลตามข้อ ๔.๕.๒ - ๔.๕.๔ ต้องช�ำระค่าประกันของเสียหาย จ�ำนวน                  
๕๐๐ บาท ต่อหนึง่ ห้องพัก และเงินประกันนีจ้ ะคืนให้เมือ่ ออกจากห้องพัก
    

ประกาศ   ณ   วันที   
่ ๑๙  มิถนุ ายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒

ประสาท  สืบค้า
(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการช�ำระเงินค่าไฟฟ้า และอัตราค่าไฟฟ้าในห้องพักนักศึกษา
		

เพือ่ ให้การใช้ไฟฟ้าภายในหอพักนักศึกษาและการช�ำระเงินค่าไฟฟ้าส�ำหรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามวัตถุประสงค์   และเพื่อ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและตระหนักในการใช้พลังงานไฟฟ้าในห้องพักนักศึกษาอย่าง
ประหยัด โดยไม่มีการแสวงหาผลก�ำไร  
ฉะนั้น   อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔   แห่งพระราชบัญญัต  ิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี พ.ศ. ๒๕๓๓  ประกอบกับข้อ ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และมติคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สนิ ในการประชุมครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๓ เมือ่ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓  จึงก�ำหนดหลัก
เกณฑ์วธิ กี ารช�ำระเงินค่าไฟฟ้า และอัตราค่าไฟฟ้าในห้องพักนักศึกษาไว้ ดังต่อไปนี้
		 ข้อ ๑ ในประกาศนี้
				“ มหาวิทยาลัย ”
หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
				“ รองอธิการบดี ”   หมายถึง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
				“ส่วนการเงินและบัญชี” หมายถึง ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
				“ หอพักนักศึกษา ”   หมายถึง หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
				“ ห้องพักนักศึกษา ”   หมายถึง ห้องพักนักศึกษาในหอพักนักศึกษา
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
				“ นักศึกษา ”
หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
     
ที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา
				“ ค่าไฟฟ้า ”
หมายถึง ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากนักศึกษา
โดยค�ำนวณจากหน่วยไฟฟ้าที่ใช้
		ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
		ข้อ ๓ ให้เรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าจากนักศึกษาทีพ่ กั อยูห่ อพักนักศึกษาทีม่ หาวิทยาลัย ได้ตดิ ตัง้
มิเตอร์ไฟฟ้าประจ�ำห้องนักศึกษา โดยให้นักศึกษาช�ำระเงินค่าไฟฟ้าเป็นรายภาคการศึกษา
		 ข้อ ๔ วิธีการช�ำระเงินค่าไฟฟ้า
๔.๑ ให้นักศึกษาทุนทุกประเภทช�ำระเงินค่าไฟฟ้าของภาคการศึกษาที่ผ่านมา
เป็นเงินสดที่ส่วนการเงินและบัญชี
๔.๒ ให้นักศึกษาช�ำระเงินค่าไฟฟ้าของภาคการศึกษาที่ผ่านมา พร้อมกับค่าลง
ทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาปัจจุบัน โดยช�ำระผ่านธนาคาร (ยกเว้นนักศึกษาทุน) ดังนี้
๔.๒.๑   ช�ำระเป็นเงินสดที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
โดยนักศึกษา “พิมพ์ใบแจ้งยอดการช�ำระเงิน” ค่าไฟฟ้าของภาคการศึกษาทีผ่ า่ นมา และค่าลงทะเบียน
เรียนของภาคการศึกษาปัจจุบัน พร้อมน�ำเงินสดช�ำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร
๔.๒.๒  ช�ำระโดยวิธี “ตัดบัญชีธนาคาร” คือ การให้บริการโดยมหาวิทยาลัยหัก
เงินค่าไฟฟ้าของภาคการศึกษาที่ผ่านมา และค่าลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาปัจจุบันจากบัญชี
เงินฝากของนักศึกษา
๔.๒.๓  ช�ำระเป็นเงินสดที่ส่วนการเงินและบัญชี
		ข้อ ๕ ก�ำหนดอัตราค่าไฟฟ้าในห้องพักนักศึกษา ดังนี้
๕.๑ หน่วยไฟฟ้าพื้นฐาน  จ�ำนวน  ๑๕ หน่วยไฟฟ้าต่อคนต่อเดือน ไม่เรียกเก็บค่า
ไฟฟ้าจากนักศึกษา
๕.๒ หน่วยไฟฟ้าทีเ่ กินกว่าหน่วยไฟฟ้าพืน้ ฐานตามข้อ ๕.๑  ให้เรียกเก็บจากนักศึกษา
ในอัตราที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
		 ข้อ ๖ นักศึกษาต้องช�ำระเงินค่าไฟฟ้าที่ค้างช�ำระทั้งหมดให้เสร็จสิ้น ได้ตั้งแต่วันลงทะเบียน
เรียน จนถึงภายใน ๑๑ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา หากไม่ช�ำระเงินตามก�ำหนด มหาวิทยาลัย
จะคิดค่าปรับช�ำระเงินค่าไฟฟ้าล่าช้า ในอัตราวันละ ๑๐ บาท จนกว่านักศึกษาจะช�ำระเงินค่าไฟฟ้า
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เสร็จสิ้น  และหากถึงก�ำหนดวันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษายังมียอดค้างช�ำระ
ค่าไฟฟ้า มหาวิทยาลัยจะระงับการลงทะเบียนเรียน
		ข้อ ๗ ให้ยกเว้นค่าปรับช�ำระเงินค่าไฟฟ้าล่าช้า กรณีต่อไปนี้คือ
๗.๑ นักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
๗.๒ นักศึกษาที่ลาพักหรือให้พักการศึกษา
๗.๓ นักศึกษาที่พ้นสภาพและลาออกจากมหาวิทยาลัย
		ข้อ ๘ ในกรณีมปี ญั หาหรือไม่สามารถปฏิบตั ติ ามประกาศนีไ้ ด้ ให้รองอธิการบดี  เป็นผูว้ นิ จิ ฉัย
ชี้ขาด
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓

ประสาท  สืบค้า
(ศาสตราจารย์  ดร.ประสาท  สืบค้า)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง การให้รางวัลส�ำหรับนักกีฬา ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนกีฬา
ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
		

เพือ่ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬา และเป็นการสร้างขวัญก�ำลังใจให้แก่นกั กีฬา
ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดการ
แข่งขันเป็นประจ�ำทุกปี
ฉะนั้น   อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา   21 และมาตรา 24   แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533   ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินและ
ทรัพย์สิน  ในการประชุมครั้งที่ 2 / 2548 เมื่อวันที่  11 เมษายน 2548 จึงประกาศการให้รางวัล
ส�ำหรับนักกีฬา ผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอนกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้
		1. นักกีฬาที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง
      ได้รับเงินรางวัล จ�ำนวน 10,000 บาท พร้อมเสื้อสามารถชั้น 1 โล่เชิดชูเกียรติและ
ประกาศนียบัตร
		2. นักกีฬาที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
       ได้รับเงินรางวัล จ�ำนวน 7,500 บาท พร้อมเสื้อสามารถชั้น 2 โล่เชิดชูเกียรติและ
ประกาศนียบัตร
		3. นักกีฬาที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
       ได้รับเงินรางวัล จ�ำนวน 5,000 บาท พร้อมเสื้อสามารถชั้น 3 โล่เชิดชูเกียรติและ
ประกาศนียบัตร
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ในการแข่งขันแต่ละครั้ง นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลมากกว่า 1 เหรียญ จะได้รับเงิน
รางวัลโล่เชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร ตามจ�ำนวนเหรียญที่ได้รับ แต่ให้ได้รับเสื้อสามารถ
ชั้นสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
		4. ผู้จัดการทีม และ ผู้ฝึกสอนกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล  ได้รับโล่เชิดชูเกียรติและ
ประกาศนียบัตร
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป
					
ประกาศ  ณ  วันที่  19  เมษายน  พ.ศ.  2548
ทวี  เลิศปัญญาวิทย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ว่าด้วย การจัดสวัสดิการส�ำหรับนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านดนตรีและนาฏศิลป์

พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยที่เป็นการสมควรก� ำหนดการจัดสวัสดิการส� ำหรับนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น
นักดนตรีและนักแสดงนาฏศิลป์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   เพื่อเป็นการตระหนักถึง
ความเสียสละและความส�ำคัญของการร่วมอนุรกั ษ์และเผยแพร่ศลิ ปะและวัฒนธรรมอันสวยงาม
ตลอดจนเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ให้มุ่งปฏิบัติ
ตนเพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองด้านดนตรีและนาฏศิลป์  
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๖ (๒) และมาตรา ๑๖ (๑๐)  แห่งพระราช
บัญญัตมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ในการประชุม ครั้งที่๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
		ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การจัด
สวัสดิการส�ำหรับนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ”
		ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
		ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“อธิการบดี”
หมายถึง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“งานท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม”  หมายถึง หน่วยงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ดำ� เนินงาน
ด้านท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนกิจการ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
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“ผู้ควบคุม”

หมายถึง

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ควบคุมวงดนตรีและการแสดงนาฏศิลป์
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทั้งใน
ระหว่างการฝึกซ้อมและการแสดง
“ผู้ฝึกสอน”
หมายถึง
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย                                              
ให้เป็นผู้ฝึกสอนดนตรีและนาฏศิลป์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“นักแสดง”
หมายถึง
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี  ที่ได้รับคัดเลือก  ให้เป็นนักแสดง
ดนตรีและนาฏศิลป์หรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก
ให้เป็นนักแสดงในนามมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
“สวัสดิการ”
หมายถึง
สิง่ ทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีจดั ให้มี      
ขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการสนับสนุนให้กับ
นักแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“ผู้ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ ” หมายถึง หัวหน้างานท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
“คณะกรรมการ”
หมายถึง
คณะกรรมการก�ำกับดูแลสวัสดิการของ
นักแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ข้อ ๔ ให้ผู้ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ เสนอรายชื่อนักแสดงที่สมควรได้รับสวัสดิการต่าง ๆ  
ต่อคณะกรรมการภายใน ๑๕  วัน นับจากวันเริม่ สอบปลายภาคการศึกษาของทุกภาคการศึกษา
เพื่อให้ความเห็นชอบในการจัดสวัสดิการและเสนอลงนามโดยอธิการบดี
ข้อ ๕ สวัสดิการนักแสดง  มีดังต่อไปนี้
(๑) ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเป็นรายภาค
การศึกษาตลอดเวลาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักแสดง
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา
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(๒) ได้ รั บ การดู แ ลทางวิ ช าการเป็ น พิ เ ศษ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย
(๓)   ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ๑ ภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาถัดไป
ในกรณีทปี่ ระสบความส�ำเร็จโดยชนะเลิศในการแข่งขันด้านดนตรีและนาฏศิลป์ในระดับประเทศ
  
(๔)   ค่าชุดล�ำลองประจ�ำวงดนตรีและนาฏศิลป์
  
(๕)   ค่าน�้ำดื่มในการฝึกซ้อม   
  
(๖)   ค่าพาหนะในการฝึกซ้อม
  
(7)   ค่าอาหารระหว่างฝึกซ้อมการแสดง (ในกรณีฝึกซ้อมเมื่อมีงานแสดง)
ค่าตอบแทนการแสดง
ข้อ ๖   นักแสดงทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาให้ได้รบั สวัสดิการต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละเงือ่ นไขดังนี้
(๑)  ไม่เคยได้รบั โทษทางวินยั จนถึงขัน้ พักการศึกษา ๑ ภาคการศึกษาในปีการศึกษา
ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับสวัสดิการ
(๒)  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
(๓)  ในแต่ละภาคการศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีและ / หรือนาฏศิลป์ อย่าง
น้อยร้อยละ ๘๐ ของกิจกรรมที่มอบหมายให้เข้าร่วม  และเป็นกิจกรรมที่ควบคุมดูแลโดยงาน
ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
(๔)  จะต้องมีชวั่ โมงการฝึกซ้อมดนตรีหรือนาฏศิลป์อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ตามตาราง
ฝึกซ้อมที่ก�ำหนดขึ้นระหว่างนักแสดงกับผู้ฝึกสอนหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่
(๕) จะต้องมีผลการเข้าร่วมกิจกรรมตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดของภาคการศึกษาปัจจุบนั
ตามแบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของนักแสดง  และมีผู้ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ลงนามรับรอง  
เพื่อน�ำไปขอสวัสดิการในภาคการศึกษาถัดไป
ข้อ ๗ หากนักแสดงขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ ให้พ้นสภาพการเป็นนักแสดง
ข้อ ๘ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจออกหลักเกณฑ์ตลอดจนวิธี
การเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
  วิจิตร  ศรีสอ้าน
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน)
  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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มาตรฐานจรรยาบรรณของนักศึกษา

		ข้อ ๑

จรรยาบรรณต่อตนเอง
(๑) ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามยึดมั่นและ
ปฏิบัติตนตามปณิธานนโยบายและจริยวัตรของมหาวิทยาลัย
(๒)  มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
(๓)  พัฒนาตนเองให้มีความรู้ทักษะและความสามารถในสาขาวิชาชีพของตนเอง
(๔)  มีบุคลิกภาพและการวางตนที่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๒ จรรยาบรรณต่อผู้อื่น
(๑)  ปฏิบัติตนเป็นกัลยาณมิตรและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
(๒)  ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพมีน�้ำใจและมีมนุษยสัมพันธ์อันดี
(๓)  เคารพและไม่ละเมิดผลงานของผู้อื่น
ข้อ ๓ จรรยาบรรณต่อมหาวิทยาลัย
(๑)  ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
(๒) ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจพั ฒ นาและสร้ า งชื่ อ เสี ย งแก่ ม หาวิ ท ยาลั ย และไม่ ป ระพฤติ
ปฏิบัติตนอันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
(๓) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัดและคุ้มค่ารวมทั้ง
ไม่นําทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
		ข้อ ๔ จรรยาบรรณต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม
(๑) ประพฤติตนเป็นผู้มีิจิตสาธารณะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม
(๒)  มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยต่อสังคม
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ความผิดทางอาญาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ที่ทุกคนควรทราบ
มีผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 50
เรามาท�ำความเข้าใจแบบภาษาชาวบ้าน ๆ กันซะหน่อยไหม ว่าท�ำอย่างไรถึงจะไม่
เสี่ยงเข้าไปนอนในมุ้งสายบัวกัน
1. เจ้าของเครื่องไม่ให้เข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของเขา แล้วเราแอบเข้าไปใช้ซะงั้น …
  เจอคุก 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
2. แอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของชาวบ้าน แล้วเที่ยวไปประกาศให้คนอื่นรู้ …
 เจอคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
3. ข้อมูลของเขา เขาเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ดๆี แล้วแอบไปล้วงข้อมูลของเขาออกมา …
 เจอคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
4. เขาส่งข้อมูลหากันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบส่วนตั๊วส่วนตัว แล้วเราทะลึ่งไปดักจับ
ข้อมูลของเขา
 เจอคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
5. ข้อมูลของเขาอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเขา เราดันมือบอนไปโม (modify หรือ
ปรับแก้) มันซะงั้น …
 เจอคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน100,000  บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
6. ระบบคอมพิวเตอร์ของชาวบ้านท�ำงานอยู่ดีๆ เราดัน ยิง packet หรือ message หรือ
virus หรือ Trojan หรือ worm หรืออะไรก็ตามเข้าไปก่อกวนจนระบบเขาเดี้ยง
 เจอคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท  หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
7. เขาไม่ได้อยากได้ข้อมูลหรืออีเมลล์จากเราเล้ย เราก็ท�ำตัวเซ้าซี้ส่งให้เขาซ�้ำๆ อยู่นั่นแหล่ะ
จนท�ำให้เขาเบื่อหน่ายร�ำคาญ
 เจอปรับไม่เกิน 100,000 บาท
8. ถ้าเราท�ำผิดข้อ 5. กับ ข้อ 6. แล้ว...
-   ท�ำให้เราๆ ท่านๆ บุคคลทั่วไปเกิดความเสียหาย ...
		  จ�ำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 200,000บาท
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       - ก่อความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจ และสังคม....
 จ�ำคุกตั้งแต่ 3 - 5 ปี และปรับตั้งแต่ 60,000 บาท ถึง 300,000 บาท
  และถ้าท�ำให้ใครตายก็จะปรับโทษจ�ำคุก ตั้งแต่ 10 ปีถึง 20 ปี
9. ถ้าเราสร้างซอฟต์แวร์เพื่อช่วยให้ใครๆท�ำเรื่องแย่ๆในข้อข้างบนได้ …
 เจอคุกไม่เกินปีนึง หรือปรับไม่เกิน 20,000  บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
10. โป๊,โกหก, ปลอมแปลง,กระทบความมัน่ คง,ก่อการร้าย,และส่งต่อข้อมูลทัง้ ๆทีร่ วู้ า่ ผิดตาม
ที่กล่าวมา ข้างต้น
 เจอคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
11. ใครเป็นเจ้าของเว็บ แล้วสนับสนุน/ยอมให้เกิดข้อ 10. โดนเหมือนกัน …
 เจอคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ เท่ากับคนทีท่ ำ� เลย
12. ใครอยากเป็นศิลปินข้างถนน ที่ชอบเอารูปชาวบ้านมาตัดต่อแล้วเอาไปโชว์ผลงาน
บนระบบคอมพิวเตอร์ให้ใครต่อใครดู เตรียมใจไว้เลยมีสิทธิ์โดน
 จ�ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
13. เราท�ำผิดที่เว็บไซต์ซึ่งอยู่เมืองนอก แต่ถ้าเราเป็นคนไทย อย่าคิดว่ารอด โดนแหงๆ
ฝรัง่ ท�ำผิดกับเรา แล้วอยูเ่ มืองนอกอีกต่างหาก เราเป็นคนไทย ก็เรียกร้องเอาผิดได้เหมือนกัน.
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หน่วยงาน การให้บริการแก่นักศึกษา และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์
ที่นักศึกษาสามารถติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยงาน

การให้บริการแก่นักศึกษา

ส่วนกิจการนักศึกษา http://web.sut.ac.th/dsa/

activity/

หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา
1. งานบริการและ - ให้ บ ริ ก ารและส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ก าร
สวัสดิการนักศึกษา ต่างๆ
- ให้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ป้ อ งกั น
ปรับปรุง ควบคุม พัฒนา ส่งเสริม
สุขภาพทางกายและทางจิต
- เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
- จัดกิจกรรมด้านการรณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส์และยาเสพติด
2. งานวินัยนักศึกษา - กำ�กับดูแลพฤติกรรมนักศึกษา
และการทหาร
-  ให้คำ�แนะนำ�และชี้แจงให้นักศึกษา
เข้ า ใจระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ สำ�หรั บ
นักศึกษาเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง
- จัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
ของนักศึกษา
- ประสานงานให้ความช่วยเหลือแก่
นักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย
บ้านเมืองโดยติดต่อประสานงานกับ
บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- บริการเกี่ยวกับงานวิชาทหารและ
การขอผ่อนผันทางทหาร
3. งานกิจกรรม
- กำ�กั บ ดู แ ลนั ก ศึ ก ษาในการจั ด
นักศึกษา
กิ จ กรรมต่ า งๆ โดยผ่ า นองค์ ก าร
นักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี
การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเพียงพอและ
หลากหลาย   และเพื่อให้นักศึกษาได้
ฝึกประสบการณ์ การบริหารงาน  การ
รับผิดชอบตนเอง และการทำ�งานร่วม
กันแบบประชาธิปไตย

โทรศัพท์

โทรสาร

0 – 4422–3112-3113 0–4422 –3119
0 – 4422–3111
0–4422–3119
- อ า ค า ร กิ จ ก า ร 0–4422–3119
นักศึกษา
0–4422–3112, 3113,
3121
- อ า ค า ร บ ริ ก า ร 0–4422–5126
นั ก ศึ ก ษาหอพั ก 7–8
ชั้น 2
0–4422–5180–2
0–4422–3123–4, 0–4422–3119
3128

0–4422–3122,3130
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หน่วยงาน

การให้บริการแก่นักศึกษา

4.งานทำ�นุบำ�รุงศิลป -   ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
วัฒนธรรม
กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
- สร้างกลุ่มนักศึกษาเพื่อดำ�เนินและ
สืบสานกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
- สร้ า งสั ม พั น ธภาพอั น ดี ร ะหว่ า ง
นักศึกษา มหาวิทยาลัย และชุมชน
5.งานทุนการศึกษา - ให้ บ ริ ก ารด้ า นทุ น การศึ ก ษาทุ ก
ประเภททั้งทุน ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
6. งานแนะแนว
- ให้บริการแนะแนว 5 ด้าน ดังนี้ บริการ
ให้คำ�ปรึกษา บริการสนเทศ บริการ
แนะแนวการศึกษาการจัดกิจกรรม เพือ่
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา การติดตาม
และประเมินผลเพือ่ พัฒนาและส่งเสริม
คุณลักษณะด้านร่างกาย อารมณ์ และ
สังคมทีพ่ งึ ประสงค์แก่นกั ศึกษา
7.งานบริการและ
- รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพัก
พัฒนานักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
หอพัก
- จัดระบบบริการต่างๆของหอพักให้
แก่นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดให้มที ปี่ รึกษาหอพักเพือ่ ทำ�หน้าที่
ดู แ ลให้ คำ�ปรึ ก ษาและช่ ว ยเหลื อ
นักศึกษา
สถานกีฬาและสุขภาพ http://web.sut.ac.th/sport/

โทรศัพท์
0–4422–3131

โทรสาร
0–4422–3119

0–4422–3114–5, 0–4422–3119
3129
0–4422–3110, 3120

0–4422–5126,
5170,                  
5171

0–4422–5126

0 – 4422–3425

0–4422–3420

หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ

0 – 4422–3421

0–4422–3420

- สถานกีฬาและ
สุขภาพ

0 – 4422–3420–
34222, 3425-3426,
3428,3430,
3434-3437

0–4422–3420

web/index1.html

- ให้การส่งเสริมสุขภาพและการออก
กำ�ลังกายในรูปแบบต่างๆนอกเหนือ
จากทั กษะการเล่ น กี ฬาโดยนำ�หลั ก
วิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้
- ให้บริการด้านสถานที่ เช่น สนาม
ฟุ ต บอล   เทนนิ ส    บาสเกตบอล  
ตะกร้อ อุปกรณ์ด้านสันทนาการและ
อุปกรณ์การออกกำ�ลังกายอื่นๆ
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จุดประสงค์
จัดทำ�โดย

เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านกิจการนักศึกษา
งานแนะแนว ส่วนกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ถนนมหาวิทยาลัย อำ�เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 – 4422 – 3110, 3120
โทรสาร 0 – 4422 – 3119

จำ�นวนที่พิมพ์

3,500 เล่ม

ปีที่พิมพ์

2556

พิมพ์ที่

บริษัทโชคเจริญมาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
505 – 507 ถนนมิตรภาพ ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 – 4424 – 1202
โทรสาร 0 – 4424 – 8210
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จริยวัตร มทส.
“ซื่อตรง สุภาพ สะอาด ประหยัด”

อัตลักษณ์ (Identity) :
“บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา”

เอกลักษณ์ (Uniqueness) :
“มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม”

ส่วนกิจการนักศึกษา :
“ปลูกจิตคุณธรรม ร่วมสร้างบัณฑิต ส่งเสริมความคิด ใกล้ชิดห่วงใย”

คติพจน์ประจำ�ตัวนักศึกษา

........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา

