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ประวัติมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายหลักของ
รัฐบาล 3 ประการในการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศนับตั้งแต่ พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา
คือ การกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชนบทให้มากขึ้น
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนก�ำลังคนระดับสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
การปรับปรุงแนวทางการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตามแผนเตรียมการเดิมเพือ่ ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสูภ่ มู ภิ าค
และชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มากขึ้นนั้น รัฐบาลได้มอบหมายให้จัดตั้งวิทยาลัย
ในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี และจังหวัดนครราชสีมา โดยทีจ่ งั หวัด
นครราชสีมา ให้ใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยสุรนารี” ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความจ�ำเป็น
ที่จะต้องเร่งจัดตั้งมหาวิทยาลัย ที่มีศักยภาพและความพร้อมสูงที่จะตอบสนองต่อความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศในภูมิภาคต่างๆ เพิ่มขึ้น จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2531
ให้เปลี่ยนโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จังหวัดนครราชสีมา
เป็นโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเอกเทศและให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
เอกเทศดังกล่าวนี้ขึ้น โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
สมัยนั้นเป็นประธาน
คณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครราชสีมา ได้เสนอโครงการจัดตั้ง
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”พร้อมทั้งร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีต่อรัฐบาล โดยชี้แจงถึงเหตุผลของการก�ำหนดชื่อและรูปแบบของมหาวิทยาลัยตาม
ที่ปรากฏในโครงการว่า เพื่อเน้นถึงความสอดคล้องของลักษณะเด่นของมหาวิทยาลัยกับ
แนวโน้ ม ของความต้องการของการพัฒนาประเทศและทิ ศ ทางการจั ด การอุ ด มศึ ก ษา
ของประเทศในอนาคต รัฐบาลในขณะนั้นมีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี
ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามที่คณะกรรมการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครราชสีมาเสนอต่อรัฐสภาสมัยประชุม พ.ศ. 2532 และพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
จัดตั้งดังกล่าว เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้
ถือเอาวันที่ 27 กรกฎาคม เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย
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สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
		
		

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ได้แก่ ตราประจ�ำ
มหาวิทยาลัย สีประจ�ำมหาวิทยาลัย และต้นไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย

ตราประจ�ำมหาวิทยาลัย

ประกอบด้วย ภาพท้าวสุรนารี ณ ใจกลางเส้นโค้งงอนหงายขนาบ
2 ข้างของภาพ ข้างละ 4 เส้น และมีภาพเชิงนามธรรมของพืชพรรณและเฟืองจักรรองรับ
ฐานของภาพท้าวสุรนารี
ภาพท้าวสุรนารี ณ ใจกลาง สื่อความหมายถึง ปรัชญาและภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย เน้นความเคารพและศรัทธาต่อท้าวสุรนารีในฐานะวีรสตรีแห่งชาติ
เส้นโค้งงอนหงายขนาบ 2 ข้างของภาพ ข้างละ 4 เส้น เกยและเชื่อมต่อกัน
เสมือนหนึ่งกระเบื้องมุงหลังคาคร่อมภาพ สื่อความหมายถึง ความส�ำเร็จทางเทคโนโลยี
ที่ต่อเนื่องกัน และความเจริญก้าวหน้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ภาพเชิงนามธรรมของพืชพรรณและเฟืองจักร สื่อความหมายถึง การเกษตร
และอุตสาหกรรม

สีประจ�ำมหาวิทยาลัย

สีแสดและสีทอง สีแสด เป็นสีประจ�ำจังหวัดนครราชสีมา เป็นสีของธงประจ�ำ
กองเสือป่านครราชสีมาที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
และเป็นสีประจ�ำวันพฤหัสบดีซึ่งถือว่าเป็นวันครู สีทอง เป็นสีแห่งความรุ่งเรือง รุ่งโรจน์
และศรัทธา

ต้นไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย

ต้นปีบทอง [Radermachera ignea
(Kurz) Steenis] มีดอกสีแสด ซึ่งเป็นสีประจ�ำ
มหาวิทยาลัย เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่าย ทนทาน โตเร็ว
มีทรงพุ่มกว้าง สื่อความหมายถึงความเรียบง่าย
ความแข็งแกร่ง ความรุดหน้า และความร่มเย็น
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ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เน้นวัตถุประสงค์หลักใน
การพัฒนาก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการปรับเนื้อหาหลักสูตรให้เข้ากับ
สภาพของชุมชน แต่ไม่ได้เน้นเฉพาะเป็นการพัฒนาวิชาการทีแ่ คบเฉพาะท้องถิน่ จนไม่สามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นอื่น นอกจากนี้ยังเน้นการให้ความรู้และประสบการณ์พื้นฐานทาง
ด้านสังคมแก่นกั ศึกษา เพือ่ ให้ได้บณ
ั ฑิตทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ อันพึงประสงค์ 3 ประการ คือ มีความเป็นไทย
มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เน้นแนวคิดในการสร้างและพัฒนานักเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้โดยก�ำหนดคุณลักษณ์ส�ำคัญของนักเทคโนโลยีที่
สร้างขึ้น 4 ประการคือ ทักษะมนุษย์ (Humanware) ทักษะการจัดการ (Orgaware) ทักษะ
ข้อมูล (Infoware) และทักษะเทคโนโลยี (Technoware) ทั้งนี้ในการผลิตบัณฑิตนอกเหนือ
จากการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยโดยตรงแล้ว ยังได้เน้นให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์
จากการท�ำงานในสถานประกอบการจริงตามสาขาทีเ่ รียนมาสลับกับการเรียนในชัน้ เรียนโดย
อาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทห้างร้านต่างๆ
มหาวิทยาลัยมีทิศทางที่ชัดเจนที่จะต้องก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในทางวิชาการ
การวิจัยและพัฒนาในแต่ละวิชาการ ทุกหลักสูตรที่เปิดท�ำการสอนจะมีการผสมผสานสาระ
ของวิทยาการด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน ในลักษณะสหวิทยาการ (Multidisciplinary approach)
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มีแผนการผลิตและพัฒนาคณาจารย์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง
การแลกเปลีย่ นอาจารย์กบั มหาวิทยาลัยอืน่ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยยังมุง่
ความเป็นเลิศในการเรียนการสอนรวมไปถึงการบริหารและการจัดการ โดยเฉพาะจะเน้นการ
ใช้เทคโนโลยีและระบบข้อมูลที่ทันสมัย รวมไปถึงการประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
และการจัดการของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ด้วย
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ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีภารกิจหลัก 5 ประการ คือ

1. ผลิตและพัฒนาก�ำลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. วิจัย ค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการน�ำผล
การวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ และแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
3. ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม เพือ่ ให้ประเทศไทยพึง่ พา
ตนเองทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น
4. ให้ บ ริ ก ารทางวิช าการแก่ป ระชาชนและหน่ว ยงานต่ า งๆ ทั้ ง ภาครั ฐและ
ภาคเอกชน
5. ทะนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงสร้างการจัดองค์กร
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติระเบียบปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มีรปู แบบ “มหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐบาล” และ
เป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดโครงสร้างและระบบการบริหารที่ยึดหลักการ
กระจายอ�ำนาจในการปกครองตนเอง (Self–Governance) โดยการตัดสินใจ วินิจฉัย
สัง่ การ ส่วนใหญ่สนิ้ สุดในระดับสภามหาวิทยาลัย ซึง่ เป็นองค์กรบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวางโครงสร้างการจัดองค์กรบริหารในแนวราบ (Flat Organization) วิชาการ
แบบกลุม่ (Cluster) สหวิทยาการทีต่ า่ งจากระบบเดิม ซึง่ เอือ้ อ�ำนวยให้มหาวิทยาลัยประยุกต์
ใช้นวัตกรรมเชิงบริหาร และนวัตกรรมการศึกษาในการด�ำเนินงานได้โดยสะดวก องค์กรจึงมี
ขนาดกะทัดรัดก่อให้เกิดความคล่องตัว ประหยัด และมีประสิทธิภาพในการด�ำเนินการสูงสุด
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อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อัตลักษณ์ (Identity)

“บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผูม้ ภี มู ริ ู้ ภูมธิ รรม ภูมปิ ญ
ั ญา และภูมฐิ าน”
(Science and Technology Graduates with Knowledge, Moral Ethos,
Wisdom and Dignity)

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม”
(University of Innovation)

องค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
องค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แก่

สภามหาวิทยาลัย เป็นองค์กรสูงสุดท�ำหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไป โดย
เฉพาะด้านนโยบายและแผน งบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน การแบ่งส่วนงาน การออก
ระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับ การบริหารงานบุคคล การแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูง และการอนุมัติ
ปริญญา
สภาวิชาการ เป็นองค์กรรองลงมาจากสภามหาวิทยาลัย ท�ำหน้าที่ควบคุม
ดูแลกิจการทางวิชาการ อันได้แก่ การสอน การวิจัย และบริการทางวิชาการ โดยเฉพาะ
การก�ำกับดูแลด้านมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตระหนักดีว่าการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิต
ที่สมบูรณ์นั้น เป็นกระบวนการทางการศึกษาที่ซับซ้อน ซึ่งจะต้องอาศัยความพยายามเป็น
อย่างมากจากบุคลากรทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งการพัฒนานักศึกษา
ดังกล่าวนีป้ ระกอบด้วย 2 กระบวนการส�ำคัญ คือ กระบวนการพัฒนาความรูค้ วามสามารถด้าน
วิชาการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส�ำนักวิชาและสาขาวิชาเป็นส�ำคัญ และกระบวนการ
พัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยม ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการ
หอพัก บริการแนะแนว บริการและสวัสดิการนักศึกษาในด้านต่างๆ ตลอดจนบริการกีฬา
ทั้งกีฬาเพื่อสุขภาพและกีฬาเพื่อการแข่งขัน โครงสร้างระบบงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา
สามารถแสดงได้ด้วยแผนภูมิต่อไปนี้
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
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แผนภูมิการแบ่งส่วนงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา
- งานธุรการ
- งานวินัยนักศึกษาและการทหาร
- งานกิจกรรมนักศึกษา
- งานท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
- งานทุนการศึกษา
- งานแนะแนว
- งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก
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หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ
- งานธุรการและบริหารทั่วไป
- งานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา
- งานวิทยาศาสตร์การกีฬา
- งานต้อนรับและประชาสัมพันธ์
- งานกีฬาเพื่อการแข่งขัน

ผู้บริหารฝ่ายกิจการนักศึกษา
ส�ำหรับหน่วยงานภายนอกที่ต้องการติดต่อ กรุณากดเลขหมาย 0 – 4422
ตามด้วยหมายเลขภายใน 4 หลัก ดังนี้ 0 – 4422 – XXXX

รองศาสตราจารย์ ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล
อาจารย์ ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 3118
โทรศัพท์ 3118

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย รักกลาง
หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 3111 โทรสาร 3119
E-mail : somchai@sut.ac.th

นายวีรวัชร์ ทองยอดดี
หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ
โทรศัพท์ 3421
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ประมวลภาพการจัดกิจกรรม
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รดน�้ำขอพรผู้บริหารฝ่ายกิจการนักศึกษา ในเทศกาลวันสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2560 ณ อาคารกิจการนักศึกษา ๑

การประชุม การศึกษาดูงาน และการอบรมสัมมนานอกสถานที่ ประจ�ำปีงบประมาณ 2560
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง
ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2560
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ส่วนกิจการนักศึกษา
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรคุณภาพที่มุ่งมั่นพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์”

พันธกิจ

        1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
        2. จัดระบบบริการและสวัสดิการนักศึกษาให้มีคุณภาพและทันสมัย

จุดประสงค์

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายไว้
2. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้าน
3. เพื่อให้บริการ และสวัสดิการที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา

บุคลากรงานธุรการ
ส�ำหรับหน่วยงานภายนอกที่ต้องการติดต่อ กรุณากดเลขหมาย 0 – 4422
ตามด้วยหมายเลขภายใน 4 หลัก ดังนี้ 0 – 4422 – XXXX

นางสาวกฤติยา อัญญโพธิ์

นายอานนท์ ชาติมนตรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างาน)
E-Mail : krittiya@sut.ac.th
โทรศัพท์ 3134, 3112 โทรสาร 3119

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : arnon@sut.ac.th
โทรศัพท์ 3125 โทรสาร 3119

นางธัญรัศม์ ผนึกรัมย์

นางรดาณัฐ ประพิณ

พนักงานธุรการ
E-Mail : thanyarat@sut.ac.th
โทรศัพท์ 3113 โทรสาร 3119

พนักงานธุรการ
E-Mail : radanut@sut.ac.th
โทรศัพท์ 3112 โทรสาร 3119
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

21

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม งานธุรการ

ประชาสัมพันธ์หนังสือแจ้งเวียนเรื่องต่างๆ ให้นักศึกษาทราบ

จัดการประชุมภายในส่วนกิจการนักศึกษา

ประสานงานและให้การต้อนรับหน่วยงานที่เยี่ยมชมกิจการของส่วนกิจการนักศึกษา

รับและส่งหนังสือ ทั้งภายในและภายนอก
ส่วนกิจการนักศึกษา  
รวบรวมหนังสือเสนอแต่ละงานที่รับผิดชอบ
เพื่อพิจารณากลั่นกรองเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล�ำดับขั้น

22 คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

ส่วนกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่วนกิจการนักศึกษามีการแบ่งงาน และมีรายละเอียดดังนี้
1. งานธุรการ

งานธุรการ ส่วนกิจการนักศึกษา ตั้งอยู่ ณ อาคารกิจการนักศึกษา ๑ มีหน้าที่
ประสานงานกับบุคคลทัง้ ภายใน และภายนอกหน่วยงาน สนับสนุนและอ�ำนวยความสะดวก
หน่วยงานภายในส่วนกิจการนักศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ได้มาตรฐาน รวมถึงให้บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและให้ค�ำปรึกษาด้านเอกสารแก่
นักศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
		
1. งานสารบรรณ
- รับ และส่งหนังสือ ทั้งภายในและภายนอกส่วนกิจการนักศึกษา
- รวบรวมหนังสือเสนอแต่ละงานที่รับผิดชอบ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
เสนอผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับขั้น
- ร่างหนังสือโต้ตอบทัง้ ภายในและภายนอก และพิมพ์งานของส่วนกิจการ นักศึกษา
- เวียนหนังสือ ติดต่อ ติดตามเรื่องและประสานงานภายในและภายนอก
- จัดเก็บหนังสือ ค้นหา และอื่นๆ ให้มีความสะดวกรวดเร็ว
- จัดท�ำเอกสาร บันทึก การลาประเภทต่างๆ ของบุคลากร
		
2. ให้บริการแก่นักศึกษา
- ประชาสัมพันธ์หนังสือแจ้งเวียนเรือ่ งต่างๆ ให้นกั ศึกษาทราบทางเว็บไซต์
บอร์ดประชาสัมพันธ์ และทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค
- รับแจ้งปัญหาต่างๆ ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค
		
3. ให้บริการงานของส่วนกิจการนักศึกษา
- เลขานุการหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา
- ประชาสัมพันธ์หนังสือแจ้งเวียนให้บุคลากรส่วนกิจการนักศึกษาทราบ
ทาง e-mail
- สรุปการตรวจสอบหนี้สินของนักศึกษา
- จัดบุคลากรเป็นกรรมการคุมสอบกลางภาคและประจ�ำภาค
- เบิก - จ่ายวัสดุส�ำนักงานและควบคุมครุภัณฑ์ของส่วนกิจการนักศึกษา
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
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- ดูแลวัสดุและครุภัณฑ์ส�ำนักงานกลาง
- ดูแลเรื่องการลา วันหยุดชดเชย การใช้ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออก
ด้วยลายนิ้วมือ (Finger Print Scan) การเบิกจ่ายค่าตอบแทน การปฏิบัติงานล่วงเวลาของ
บุคลากรส่วนกิจการนักศึกษา
- ตรวจสอบยอดงบประมาณคงเหลือและบันทึกการเบิกจ่ายงบประมาณ
ส่วนกิจการนักศึกษา
- รวบรวมและสรุปการจัดท�ำแผนปฏิบัติงานประจ�ำปีงบประมาณของ
ส่วนกิจการนักศึกษา
- รวบรวมและสรุปผลการปฏิบตั งิ านตามแผนของแต่ละงานตามไตรมาส
- จั ด การประชุ ม และจดบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม หั ว หน้ า งานของ
ส่วนกิจการนักศึกษา
- ให้การต้อนรับหน่วยงานทีเ่ ยีย่ มชมกิจการของส่วนกิจการนักศึกษาและ
ประสานงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
- พัฒนา Web site ของส่วนกิจการนักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
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บุคลากรงานวินัยนักศึกษา

และการทหาร

ส�ำหรับหน่วยงานภายนอกที่ต้องการติดต่อ กรุณากดเลขหมาย 0 – 4422
ตามด้วยหมายเลขภายใน 4 หลัก ดังนี้ 0 – 4422 – XXXX

นายพงศ์มิตร โพธิ์กลาง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างาน)
E-Mail : pongmit@sut.ac.th
โทรศัพท์ 3123 โทรสาร 3119

นายสุทธิรักษ์ ไชยรักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : suttirak@sut.ac.th
โทรศัพท์ 3124 โทรสาร 3119

นายสุปรีชา เครือบคนโท

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : supree@sut.ac.th
โทรศัพท์ 3128 โทรสาร 3119

นางสาวน�้ำค้าง ชมเมืองปัก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : namkang@sut.ac.th
โทรศัพท์ 3124 โทรสาร 3119

นางกัญพัชร์ ปิติอนันต์วุฒิ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : sumalai@sut.ac.th
โทรศัพท์ 3128 โทรสาร 3119

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
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ประมวลภาพการจัดกิจกรรม

งานวินัยนักศึกษาและการทหาร

การฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 2 หญิง
ประจ�ำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายปักธงชัย
ร่วมรับ-ส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 (7 พ.ย.59)
บัณฑิตว่าที่ร้อยตรี พิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ณ อาคารสุรพัฒน์ 2
(7 พ.ย.59)
บัญฑิตว่าที่ร้อยตรี (เกียรตินิยม)
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 (7 พ.ย.59)
พิธีสวนสนามประจ�ำปีการศึกษา 2559
ณ สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี (8 ธ.ค.59)
ร่วมพิธีบวงสรวง ในโอกาสวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยฯ ครบ 26 ปี
ณ ลานสัญลักษณ์ มทส. (27 ก.ค.59)
อบรมวินัยจราจร
จัดโดย งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับ โรงพยาบาลมทส. ชมรมจิตอาสาแสดทอง
และเทคโนธานี ณ เมืองจราจรจ�ำลอง
ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กันยายน 2559  ครั้งที่ 2 วันที่ 21 เมษายน 2560
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2. งานวินัยนักศึกษาและการทหาร

2.1 งานวินัยนักศึกษา
		
“การด�ำเนินชีวิตโดยใช้วิทยาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัย
ความรูร้ อบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผูท้ มี่ คี วามรูด้ แี ต่ขาดความยัง้ คิดน�ำความรู้
ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับบุคคลนั้นเป็นภัยแก่สังคม”
					
“พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
ระเบียบวินัยถือเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญยิ่งส�ำหรับสังคม เพราะระเบียบวินัยช่วย
สร้างความเป็นระเบียบ ความสงบเรียบร้อยซึง่ จะน�ำไปสูเ่ กียรติและการยอมรับจากบุคคลอืน่
ตลอดจนช่วยพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมที่ดีงาม เนื่องจากมหาวิทยาลัยตระหนักใน
ความส�ำคัญของงานวินยั ของนักศึกษาดังกล่าว จึงได้กำ� หนดให้มคี ณะกรรมการวินยั นักศึกษา
ขึน้ ชุดหนึง่ โดยมี รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา เป็นประธาน คณะกรรมการนี้ มีหน้าที่
ดูแลนักศึกษาให้ประพฤติอยู่ในกรอบของวินัยและประเพณีอันดีงามของสังคมไทย ซึ่งได้
ก�ำหนดไว้เป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ว่าด้วย วินยั นักศึกษา พ.ศ. 2536 โดยมี
รายละเอียดทีน่ กั ศึกษาต้องศึกษาข้อบังคับนีใ้ ห้เข้าใจชัดเจน เพือ่ ประโยชน์ในการปฏิบตั ติ นให้
ถูกต้องตามระเบียบของนักศึกษาในการศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนีต้ อ่ ไป (อยูใ่ นรายละเอียด
ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบของนักศึกษา)
มหาวิ ท ยาลั ย ถื อ ว่ า ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งผู ้ ป กครองกั บ มหาวิ ท ยาลั ย
เป็นเรื่องส�ำคัญมาก ดังนั้นเมื่อมีการพิจารณาลงโทษทางวินัยแก่นักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัย
จะต้องแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครองของนักศึกษาทราบต่อไป
		 หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. เป็นเลขานุการในคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
2. พิจารณาและจัดร่างระเบียบข้อบังคับแนวทางการประพฤติตนส�ำหรับ
นักศึกษา
3. ให้ค�ำแนะน�ำและชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจระเบียบ ข้อบังคับส�ำหรับ
นักศึกษาเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง
4. ก�ำกับดูแลพฤติกรรมของนักศึกษา
5. จัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา
6. ด�ำเนินการส่งเสริมและเสริมสร้างความมีวินัยในหมู่นักศึกษา
7. ประสานงานให้ความช่วยเหลือแก่นกั ศึกษาทีม่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับกฎหมาย
บ้านเมือง โดยติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
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ขั้นตอนการด�ำเนินการเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา
งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา
นักศึกษาที่ถูกกระท�ำ/
ถูกละเมิดสิทธิ์

นักศึกษาที่งานวินัยนักศึกษาเรียกพบ
(ได้รับข้อมูลความผิดจากหน่วยงานต่างๆ)

นักศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระท�ำ
ความผิดและละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น

เจ้าหน้าที่งานวินัยนักศึกษาและการทหาร
รับค�ำร้องทุกข์/รับแจ้งเหตุ

หากข้อมูลหลักฐานไม่เป็นความจริง
ยกเลิกยุติการสอบสวน

งานวินัยนักศึกษาและการทหาร

งานวินัยนักศึกษาและการทหาร
เสนอตัดคะแนนความประพฤติวินัยนักศึกษา
งานวินัยนักศึกษาและการทหาร
ประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา
ประชุมพิจารณาความผิด
เสนอความเห็นชอบต่ออธิการบดี
งานวินัยนักศึกษาและการทหาร
แจ้งโทษต่อนักศึกษา  ผู้ปกครอง
อาจารย์ที่ปรึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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บุคคลภายนอก
ส่งตัว สภ.โพธิ์กลาง

2.2 งานการทหาร
			 หน้าที่และความรับผิดชอบ
ให้บริการแก่นักศึกษาในด้านที่เกี่ยวกับงานวิชาทหารและการขอผ่อนผัน
ทางทหาร คือ
				 ก. การให้บริการด้านการเรียนวิชาทหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นสถานศึกษา
วิชาทหาร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 สามารถรับนักศึกษาวิชาทหารได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1–5
รายละเอียดการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร มีดังนี้
					 1. การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1
						 1.1) คุณลักษณะของผู้สมัคร
1) ต้องเป็นชาย หรือหญิง มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์
3) ไม่พิการทุพพลภาพหรือมีโรคประจ�ำตัวที่ไม่สามารถจะ
รับราชการได้
4) มีขนาดรอบตัว น�้ำหนัก และความสูง ดังนี้
อายุ (ปี)
15
16
17
18
19 - 22

ความขยายของอก (ซม.)
หายใจ
เข้า
75
76
77
78
80

หายใจ
ออก
72
74
74
75
77

ชาย
น�้ำหนัก
(ก.ก.)
42
44
46
48
52

หญิง
ส่วนสูง
(ซม.)
152
154
156
158
160

น�้ำหนัก
(ก.ก.)
41
42
43
44
45

ส่วนสูง
(ซม.)
148
149
150
151
152

						

5) มีความประพฤติเรียบร้อย
6) ไม่เป็นทหารประจ�ำการ ในกองประจ�ำการ
					 1.2) คุณสมบัติผู้สมัคร
1) ก�ำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาวิชาทหารที่หน่วยบัญชาการ
ก�ำลังส�ำรอง เปิดท�ำการฝึกวิชาทหาร
2) ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ม.3 หรื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไปและมี
ผลการศึกษา ดังนี้
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2.1) มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไป
2.2) มีผลการเรียนไม่ต�่ำกว่า 1.5 (ใช้ในกรณีเคยเป็นลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ และสอบได้วิชาพิเศษไม่น้อยกว่า 8 วิชา)
						 1.3) เงือ่ นไขบังคับต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบ หน่วยบัญชาการก�ำลัง
ส�ำรอง ดังนี้
1) ต้องสมัคร รายงานตัว จึงจะเข้ารับการฝึกได้
2) ต้องช�ำระเงินค่าบ�ำรุงเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
3) ต้องไว้ผมสั้นตามระเบียบที่หน่วยบัญชาการก�ำลังส�ำรอง
ก�ำหนด
4) ต้องแต่งกายตามระเบียบก�ำหนด
5) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและท�ำตาม
ค�ำสั่งโดยเคร่งครัด
					 1.4) ผู้สมัคร นศท. ชั้นปีที่ 1 ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย ดังนี้
การทดสอบ
ลุก – นั่ง
ดันพื้น
วิ่ง

ชาย

หญิง

จ�ำนวน
เวลา
จ�ำนวน
34 ครั้ง
2 นาที
20 ครั้ง
22 ครั้ง
2 นาที
10 ครั้ง
800 เมตร 3 นาที 15 วินาที 800 เมตร

เวลา
2 นาที
2 นาที
5 นาที

				 2. หลักฐานการสมัคร นศท. ชั้นปีที่ 1
2.1) ใบสมัครพร้อมเงื่อนไข
2.2) รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซม. จ�ำนวน 1 รูป ติดในใบสมัคร
2.3) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน จ�ำนวน 1 ฉบับ
2.4) ใบ รบ.รับรองเกรดแล้ว จากสถานศึกษาที่ส�ำเร็จ ม.3
2.5) ใบผ่านการอบรมลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่ 8 วิชา (กรณีเกรดไม่ถงึ 2.00)
2.6) เงินบ�ำรุงการศึกษา คนละ 500 บาท
2.7) เงินค่าสมัครสมาชิกสมทบ คนละ 30 บาท
2.8) เงินค่าบัตรประจ�ำตัว คนละ 40 บาท
2.9) ใบรับรองแพทย์ (ระบุกลุ่มเลือดด้วย)
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				 3. หลักฐานการรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 2
3.1) ใบรายงานตัว
3.2) เงินบ�ำรุงการศึกษา คนละ 500 บาท
3.3) ใบรับรองการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (กรณีโอนย้าย)
				 4. หลักฐานการรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 3
4.1) ใบรายงานตัว
4.2) สด.9 ฉบับตัวจริง พร้อมส�ำเนา สด.9 จ�ำนวน 3 ฉบับ (เฉพาะ
นักศึกษาชาย)
4.3) ส�ำเนาทะเบียนบ้านตนเอง และมีชื่อบิดา มารดา จ�ำนวน 3 ฉบับ
4.4) รูปถ่าย นศท. ขนาด 1 นิว้ คนละ 3 รูป (ไม่สวมหมวกและแว่นตา
ด�ำ)
4.5) เงินบ�ำรุงการศึกษา คนละ 500 บาท
4.6) ใบรับรองการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 2 (กรณีโอนย้าย)
				 5. หลักฐานการรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 4 - 5
5.1) ใบรายงานตัว
5.2) ส�ำเนา สด.8 จ�ำนวน 3 ฉบับ (เฉพาะนักศึกษาชาย)
5.3) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน จ�ำนวน 3 ฉบับ
5.4) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน จ�ำนวน 3 ฉบับ
5.5) กรณีที่ นศท.น�ำปลดมาจากจังหวัดอืน่ ๆ ให้สำ� เนาค�ำสัง่ แต่งตัง้ ยศ
ครั้งสุดท้ายจ�ำนวน 3 ชุด
5.6) ใบรับรองการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือ 4 (กรณีโอนย้าย)
				 6. ก�ำหนดการรับสมัคร รายงานตัวเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
สอบถามรายละเอียดได้ที่งานวินัยนักศึกษาและการทหาร อาคาร
กิจการนักศึกษา ๑
			 7. ช่วงการฝึกภาคที่ตั้ง และภาคสนาม
7.1) ภาคที่ตั้ง ฝึก ณ ศูนย์ฝึกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแบบ
เข้าค่ายระหว่างปิดภาคการศึกษาที่ 1 ทุกปีการศึกษา
7.2) ภาคสนาม ฝึกช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
				 8. สิทธิพิเศษที่นักศึกษาจะได้รับจากการเรียนวิชาทหาร
8.1) ส�ำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นสิบตรี
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องไปคัดเลือกทหารฯ ในปีที่มีอายุครบก�ำหนดคัดเลือกฯ
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8.2) ส�ำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น
สิบโท ได้รับการยกเว้นไม่ต้องไปคัดเลือกทหารฯ ในปีที่มีอายุครบก�ำหนดคัดเลือกฯ
8.3) ส�ำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชัน้ ปีที่ 3 ได้รบั การแต่งตัง้ ยศเป็นสิบเอก
และปลดเป็นทหารกองหนุน ไม่ต้องคัดเลือกทหารฯ
8.4) ส�ำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4
- ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นจ่าสิบตรี
- ปลดเป็นทหารกองหนุนไม่ตอ้ งคัดเลือกทหารเกณฑ์ไม่ตอ้ งเสีย
ค่าบ�ำรุงการศึกษา
- ศูนย์ฝึก มทส. จะเรียนภาคทฤษฎีเพียง 12 วัน ในช่วงปิด
ภาคการศึกษา และภาคสนามจะมีการลาเรียนปกติให้
8.5) ส�ำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 5
- ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี เมื่อมีการเรียกพลทหาร
กองหนุนจะได้รับเกียรติการปฏิบัติในระดับทหารสัญญาบัตร
- ปลดเป็นทหารกองหนุนไม่ตอ้ งคัดเลือกทหารเกณฑ์ไม่ตอ้ งเสีย
ค่าบ�ำรุงการศึกษา
- ศูนย์ฝึก มทส. จะเรียนภาคทฤษฎีเพียง 12 วัน ในช่วงปิด
ภาคการศึกษา และเรียนภาคสนามจะมีการลาเรียนปกติให้
ส�ำเร็จการศึกษา
ส�ำเร็จวิชาสามัญ
วิชาทหาร
ชั้นปีที่ 3 - ได้รับปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร   
  เทียบเท่าไม่ต�่ำกว่าอนุปริญญา
ชั้นปีที่ 4 - ได้รับปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
  เทียบเท่าไม่ต�่ำกว่าอนุปริญญา
ชั้นปีที่ 4 - ได้รับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่า
  อนุปริญญา
ชั้นปีที่ 4 - ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่า
ชั้นปีที่ 5
ชั้นปีที่ 5

- ศึกษาในหลักสูตรปริญญาหรืออนุปริญญา แต่ไม่
  ส�ำเร็จ
- ได้รับปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบ
  เท่าปริญญาหรืออนุปริญญา
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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.

				 ข. การให้บริการเรือ่ งการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
กองประจ�ำการ (เกณฑ์ทหาร)
นักศึกษาทีม่ อี ายุยา่ ง 21 ปีบริบรู ณ์ จะต้องไปรับหมายเรียก ณ ภูมลิ ำ� เนา
ทหารของตน และด�ำเนินการยื่นเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
กองประจ�ำการ ในขณะที่เป็นนักศึกษา หากไม่ไปรับหมายเรียกจะมีความผิดตามกฎหมาย
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 300 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ เมื่อขอ
ผ่อนผันการตรวจเลือกฯ แล้วจะต้องไปแสดงตัวในวันตรวจเลือกฯ ทุกปี หากหลีกเลี่ยงหรือ
ขัดขืนไม่ไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ต้องระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่ 6 เดือนขึน้ ไป
จนถึง 4 ปี
ขั้นตอนการขอผ่อนผันฯ ผู้ที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารแล้ว
เมือ่ ต้องการให้มหาวิทยาลัยด�ำเนินการขอผ่อนผันให้จะต้องด�ำเนินการตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
					 1. หลักฐานประกอบค�ำขอผ่อนผันฯ มีดังนี้
1.1) กรอกแบบขอค�ำร้องขอผ่อนผันฯ
1.2) ส�ำเนา สด.9 จ�ำนวน 2 ฉบับ (ให้ถ่ายด้านหลังด้วย)
1.3) ส�ำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) จ�ำนวน 2 ฉบับ
1.4) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน จ�ำนวน 1 ฉบับ (กรณีเป็นทะเบียนบ้าน
แบบใหม่ให้ถ่ายหน้าแรกด้วย)
1.5) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน จ�ำนวน 1 ฉบับ
1.6) ส�ำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล (ถ้ามี) จ�ำนวน 2 ฉบับ
					 2. การยื่นค�ำร้อง
2.1) ให้ยนื่ ค�ำร้องพร้อมหลักฐานตามข้อ 1 ทีง่ านวินยั นักศึกษาและ
การทหารอาคารกิจการนักศึกษา ๑
2.2) ให้ยนื่ ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนของทุกปี หากพ้นก�ำหนดนี้
มหาวิทยาลัยไม่สามารถด�ำเนินการให้ได้ ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องส่งเรื่องการขอ
ผ่อนผันไปภูมิล�ำเนาทหารของนักศึกษาไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการตรวจเลือกฯ
					 3. ระยะเวลาการผ่อนผันฯ และการยกเลิกการขอผ่อนผันฯ
3.1) นักศึกษาทีย่ งั ไม่สำ� เร็จการศึกษาหลังจากท�ำเรือ่ งผ่อนผันฯ แล้ว
จะได้รับสิทธิ์การผ่อนผันฯ จนกว่าจะหมดสภาพการเป็นนักศึกษาในทุกกรณี โดยไม่ต้องยื่น
เรื่องขอผ่อนผันฯ ใหม่ แต่ต้องไปแสดงตนในวันตรวจเลือกทุกปี มิฉะนั้นจะถือว่าหลีกเลี่ยง
การตรวจเลือกฯ จะมีความผิดตามกฎหมาย
3.2) การพ้ น ฐานะผ่ อ นผั น ฯ หลั ง จากนั ก ศึ ก ษาพ้ น สถานภาพ
การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกกรณี ให้แจ้งด้วยตนเองต่อนายอ�ำเภอท้องที่ที่ตนเอง
อยู่หรือท�ำการประจ�ำ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่พ้นจากฐานะนั้น (กรณีนักศึกษาศึกษาต่อ
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มีสิทธิ์ขอผ่อนผันฯ ต่อได้จนอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์)
				 ค. การให้บริการเรื่องการขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
นักศึกษาวิชาทหารที่จบการเรียนวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป จะ
ได้รับสิทธิ์น�ำปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายและจะถูกเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารเป็น
เวลา 10 ปี โดยจะถูกเรียกปีละ 2 วัน หากทหารกองหนุนผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่เข้ารับ
ราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 4 ปี
ส�ำหรับนักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษาวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 3–5 ให้ยื่น
ค�ำร้องขอผ่อนผันการเรียกพลฯ โดยด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
					 1. หลักฐานประกอบค�ำขอผ่อนผันฯ มีดังนี้
1.1) กรอบแบบค�ำร้องขอผ่อนผันฯ
1.2) ส�ำเนา สด.8 (สมุดกองหนุน) จ�ำนวน 2 ฉบับ (ถ่ายเฉพาะหน้า
กลาง)
1.3) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน จ�ำนวน 2 ฉบับ (กรณีเป็นทะเบียนบ้าน
แบบใหม่ให้ถ่ายหน้าแรกด้วย)
1.4) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน จ�ำนวน 1 ฉบับ
1.5) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา จ�ำนวน 1 ฉบับ
1.6) ส�ำเนาหมายเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร (ถ้ามี) จ�ำนวน 2 ฉบับ
1.7) ส�ำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ�ำนวน
2 ฉบับ
					 2. การยื่นค�ำร้อง
2.1) ให้ยื่นค�ำร้องหลักฐานตามข้อ 1 ที่งานวินัยนักศึกษาและ
การทหารอาคารกิจการนักศึกษา ๑
2.2) ให้ยื่นภายในเดือนตุลาคมของทุกปี กรณีนักศึกษาที่ไม่เคย
ผ่อนผันเมื่อได้รับหมายเรียกพลฯ ต้องยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ ก่อนวันที่ต้องไปรายงานตัว
ในหมายเรียกพลฯ เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ส่งเรื่องขอผ่อนผันฯ ไปยังปลัดกระทรวงกลาโหม
ต่อไป
					 3. ระยะเวลาการผ่อนผันฯ และการพ้นฐานะผ่อนผันฯ
3.1) นักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษาหลังจากที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ
แล้วจะได้รับสิทธิ์การผ่อนผันฯ จนกว่าจะหมดสภาพการเป็นนักศึกษาในทุกกรณี
3.2) การพ้นฐานะผ่อนผันฯ หลังจากนักศึกษาพ้นจากสถานภาพ
การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในทุกกรณี ให้แจ้งด้วยตนเองต่อนายอ�ำเภอท้องทีท่ ตี่ นเอง
อยู่หรือท�ำการประจ�ำ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่พ้นจากฐานะนั้น
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ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาเป็น นศท. ชั้นปีที่ 1
งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา
นักศึกษา
ยื่นใบสมัครเป็น นศท. ชั้นปีที่ 1 พร้อมหลักฐาน
ภายในก�ำหนดของศูนย์ฝึกฯ ช่วงต้นเดือน ก.ค. ของทุกปี
เจ้าหน้าที่งานวินัยนักศึกษาและการทหาร
   - ตรวจสอบคุณสมบัติ
   - พิมพ์บัญชีรายชื่อผู้สมัคร
   - น�ำ นศท. ไปทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามที่   
     ศฝ.นศท.มทบ.21 ก�ำหนด
เจ้าหน้าที่ ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21 ประกาศผลการรับสมัคร
ขึ้นทะเบียนเป็น นศท. ชั้นปีที่ 1
เจ้าหน้าที่งานวินัยนักศึกษาและการทหาร
   - ส่งบัญชีรายชื่อ หลักฐาน เงินค่าบ�ำรุงให้ ศฝ.นศท.       
     มทบ.21
   - ก�ำกับดูแลการฝึก - ศึกษาของ นศท. ชั้นปีที่ 2-5
     ตามตารางการฝึก - ศึกษาของ ศฝ.นศท.มทบ.21
     ช่วงเดือน ก.ค.- ก.พ. (ปีถัดไป) ของทุกปี
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ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาเป็น นศท. ชั้นปีที่ 2-5
งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา
นักศึกษา
ยื่นใบสมัครเป็น นศท. ชั้นปีที่ 2-5 พร้อมหลักฐาน
ภายในก�ำหนดของศูนย์ฝึกฯ ช่วงต้นเดือน ก.ค. ของทุกปี
เจ้าหน้าที่งานวินัยนักศึกษาและการทหาร
- ตรวจสอบคุณสมบัติ
- พิมพ์บัญชีรายชื่อผู้สมัคร
- ส่งบัญชีรายชื่อ หลักฐาน เงินค่าบ�ำรุงให้ ศฝ.นศท. มทบ.21
- ก�ำกับดูแลการฝึก - 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 ที่มีอายุครบเกณฑ์ที่ยื่นค�ำร้องพร้อมหลักฐาน
ภายในเดือน ต.ค. ของทุกปี
เจ้าหน้าที่งานวินัยนักศึกษาและการทหาร
   - ตรวจหลักฐาน
   - พิมพ์ข้อมูลลงแบบฟอร์มทางการทหาร (ขนาดเอ 3)    
จ�ำนวน 6 ชุด ส่งภายในเดือน ต.ค. ของทุกปี
   - ส่งหนังสือพร้อมรายชื่อและหลักฐานเรียน 2 หน่วยงาน คือ     
1. ปลัดกระทรวงกลาโหม จ�ำนวน 1 ชุด
2. ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.21 จ�ำนวน 4 ชุด
3. เก็บหลักฐานไว้ตรวจสอบกรณีมีปัญหาภายหลัง
1 ชุด
   - ตรวจสอบนักศึกษาวิชาทหาร ว่าส�ำเร็จการศึกษาวิชาทหาร   
ชั้นปีที่ 3 หรือไม่
กรณีส�ำเร็จฯ - ไม่ต้องด�ำเนินการต่อ เนื่องจาก นศท.  
ได้ปลดเป็นกองหนุนแล้ว
กรณีไม่ส�ำเร็จฯ - ส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อขอ
ยกเลิกบัญชีผู้ขอยกเว้นฯ พร้อมบัญชี
รายชื่อ ส่งภายในเดือน ก.พ. ของทุกปี
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ขั้นตอนการขอผ่อนผันการคัดเลือก
ทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจ�ำการ
งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษาที่มีอายุครบเกณฑ์ที่ยื่นค�ำร้องพร้อมหลักฐาน
ในเดือน พ.ย. ของทุกปี
เจ้าหน้าที่งานวินัยนักศึกษาและการทหาร
   - ตรวจสอบหลักฐาน
   - พิมพ์ข้อมูลแยกตามภูมิล�ำเนาจังหวัดของนักศึกษาลงใน
     แบบฟอร์มทางทหาร
   - ส่งหนังสือเวียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตามภูมิล�ำเนาทหาร
     ของนักศึกษาพร้อมบัญชีรายชื่อ ส่งภายในเดือน ก.พ. ของ
     ทุกปี   
นักศึกษา
ตรวจชื่อในรับบัญชีผ่อนผันฯ
นักศึกษา
รับบัญชีผ่อนผันฯ
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ขั้นตอนการขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษาที่จบ นศท. ชั้นปีที่ 3 ยื่นค�ำร้องพร้อมหลักฐาน
ภายในเดือน ก.ค. ของทุกปี
เจ้าหน้าที่งานวินัยนักศึกษาและการทหาร
   - ตรวจสอบหลักฐาน
   - พิมพ์ข้อมูลผู้ขอผ่อนผันฯ ทั้งหมด ตามแบบฟอร์มทาง
     ทหาร
   - ส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมบัญชีรายชื่อ
     และหลักฐานประกอบ
   - เก็บหลักฐานที่เหลือไว้ตรวจสอบกรณีมีปัญหาภายหลัง
   - บันทึกข้อมูล/นักศึกษาหมดสภาพการเป็นนักศึกษา   
     (เฉพาะนักศึกษาชาย) และยกเลิกบัญชีผู้ขอผ่อนผัน
   - พิมพ์ข้อมูลยกเลิกการขอผ่อนผันฯ ลงในแบบฟอร์ม
     ทางทหาร
   - ส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงกลาโหม  พร้อมบัญชีรายชื่อ
     ส่งภายในเดือน ก.พ. ของทุกปี
นักศึกษา
รับบัญชีผ่อนผันการเรียกพลฯ
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บุคลากรงานกิจกรรมนักศึกษา
ส�ำหรับหน่วยงานภายนอกที่ต้องการติดต่อ กรุณากดเลขหมาย 0 – 4422
ตามด้วยหมายเลขภายใน 4 หลัก ดังนี้ 0 – 4422 – XXXX

นางเนืองนิจ ณ ล�ำปาง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างาน)
E-Mail : naungnij@sut.ac.th
โทรศัพท์ 3121 โทรสาร 3140

นางสาวพันธกานต์ รื่นกลิ่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : pantakant@sut.ac.th
โทรศัพท์ 3141 โทรสาร 3140

นายจตุรวัฒน์ ผนึกรัมย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : santie@sut.ac.th
โทรศัพท์ 3122 โทรสาร 3140

นางสาวรัชตา อนงค์เวช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : sucha_da@sut.ac.th
โทรศัพท์ 3130 โทรสาร 3140

นางประภาวดี ธนาบูรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : prawadee@sut.ac.th
โทรศัพท์ 3141 โทรสาร 3140
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ประมวลภาพการจัดกิจกรรม งานกิจกรรมนักศึกษา

ชมรมเพื่อนเกษตรกร ค่ายเพื่อนเกษตรกร
อ�ำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ค่ายก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปด้วยกัน
โดยองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์

อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

กิจกรรมต้อนรับนักเรียนน้องโควตา
ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สุรพัฒน์ 2

จิตอาสา ท�ำความดีถวายพ่อหลวง

คนดีศรีแสดทอง นักศึกษา มทส.
เก็บกระเป๋าเงินได้แล้วน�ำคืนเจ้าของ

กิจกรรม 5 ส. อาคารกิจการนักศึกษา

โครงการ พออยู่ พอกิน พอดี พอเพียง กิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ ท�ำบุญตักบาตร
“เศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชด�ำริ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมรับนักศึกษาใหม่
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

กิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ ไหว้คุณย่าโม
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กิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ บายศรีสู่ขวัญ

นักศึกษาผู้ได้รบั เกียรติบัตร
การท�ำกิจกรรมนักศึกษา

3. งานกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิ ท ยาลั ย ถื อ ว่ า กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาเป็ น เครื่ อ งมื อ ส� ำ คั ญ ยิ่ ง ในการเพิ่ ม พู น
ประสบการณ์ ที่ มี ค ่ า ซึ่ ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพและค่ า นิ ย มของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมีนโยบายมุ่งส่งเสริมนักศึกษาให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาอย่างเพียงพอ
และหลากหลาย และเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ การบริหารงาน
การรับผิดชอบตนเอง และการท�ำงานร่วมกันแบบประชาธิปไตย นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
ยังเป็นต้นแบบของการจัดกิจกรรมนักศึกษาในระดับองค์การนักศึกษาเพียงระดับเดียว
ไม่แบ่งแยกตามส�ำนักวิชาหรือสาขาวิชา เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีร่วมกันในหมู่
นักศึกษา และมีงานกิจกรรมนักศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ดูแลให้ค�ำปรึกษาแก่นักศึกษา
ในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการจัด
กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้น�ำนักศึกษา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ได้แก่
1.1 ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก
1.2 กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหาร สภานักศึกษา
และชมรม
1.3 กิจกรรม 5 ส. อาคารกิจการนักศึกษา 2
1.4 อบรมผู้น�ำนักศึกษา เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา
1.5 กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่
1.6 กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา
1.7 กิจกรรมประชุมสัมมนาผู้น�ำกิจกรรมนักศึกษา
1.8 กิจกรรมน�ำผู้น�ำนักศึกษาดูงานด้านองค์การนักศึกษา
1.9 คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งภายในและต่างประเทศ
1.10 กิจกรรมโครงการ พออยู่ พอกิน พอดี พอเพียง “เศรษฐกิจพอเพียง”
ตามแนวพระราชด�ำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.11 รางวัลศรีปบี ทองเพือ่ มอบให้กบั นักศึกษาทีม่ ผี ลงานในการท�ำกิจกรรม
2. จัดกิจรรมพัฒนาประชาธิปไตยจิตส�ำนึกเสียสละเพื่อส่วนรวม ได้แก่
2.1 กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารและสมาชิก
สภานักศึกษา
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ได้แก่
			 3.1		อบรมพัฒนาศักยภาพผูน้ ำ� กิจกรรมนักศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรม
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4. สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัย ได้แก่
4.1 กิจกรรมชมรมเชียร์ลีดเดอร์ (Thailand National Cheerleading
Championships) 		
4.2 กิจกรรมชมรมเชียร์ลดี เดอร์ (Seacon Square Cheerleading Thailand)
4.3 กิจกรรมชมรมโรบอท (Robot Contest)
4.4 กิจกรรมชมรมยานยนต์ (TSAE Auto Challenge Student Formula)
4.5 กิจกรรมชมรมการบิน (แข่งขันอากาศยานอัตโนมัติระดับอุดมศึกษา)
4.6 ส่งนักศึกษาร่วมกิจกรรม University Scholars Leadership Symposium
4.7 ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ตามความสนใจ
5. สนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมของนักศึกษา ได้แก่
5.1 ให้บริการด้านธุรการแก่องค์การบริหาร สภานักศึกษา ชมรม องค์การ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และสาขาวิชา เช่น การรับ-ส่งเอกสารและหนังสือ การพิมพ์หนังสือ
และการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น
5.2 ส่งเสริม สนับสนุน และให้ค�ำปรึกษาแก่องค์การบริหาร สภานักศึกษา
ชมรม องค์การนักศึกษา บัณฑิตศึกษา และสาขาวิชา ในการด�ำเนินกิจกรรมให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
5.3 ติดต่อประสานงานอาจารย์ทป่ี รึกษา หน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อให้การด�ำเนินกิจกรรมของนักศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์
5.4 ก�ำกับดูแลนักศึกษาในการด�ำเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
5.5 จัดท�ำสมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา
5.6 จัดท�ำเกียรติบัตรและใบรับรองการท�ำกิจกรรมของนักศึกษา
6. สนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมของชมรมนักศึกษา
จากการที่มหาวิทยาลัยมุ่งเสริมสร้างให้นักศึกษามีประสบการณ์ทางวิชาการ
วิชาชีพ ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และ
พลานามัยของนักศึกษา เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ
อันบรรลุวตั ถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงได้จดั กิจกรรมนักศึกษาในระดับองค์การนักศึกษา
เพียงระดับเดียว อันประกอบไปด้วยสภานักศึกษา องค์การบริหาร และชมรมต่างๆ โดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค�ำแนะน�ำในการจัดกิจกรรม กิจกรรมแบ่งออกเป็น ด้านวิชาการ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ด้านพัฒนาสังคมและบ�ำเพ็ญประโยชน์ ด้านนักศึกษาสัมพันธ์ และด้านกีฬา
ซึ่งมีชมรมที่จัดตั้งและมีการด�ำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
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6.1 กิจกรรมด้านวิชาการ ประกอบด้วย 12 ชมรม ดังนี้
ชมรม

เลขที่
อมทส. 02
อมทส. 03
อมทส. 04
อมทส. 05
อมทส. 07
อมทส. 43
อมทส. 48
อมทส. 52
อมทส. 67
อมทส. 68
อมทส. 76
อมทส. 82

1. ชมรมคอมพิวเตอร์
2. ชมรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3. ชมรมโรบอท
4. ชมรมโครงสร้างและเทคโนโลยี
5. ชมรมยานยนต์
6. ชมรมดาราศาสตร์และอวกาศ มทส.
7. ชมรม SUT Linux & Networking
8. ชมรมนวัตกรรม
9. ชมรมภาษาญีป่ นุ่
10. ชมรมภาษาจีน
11. ชมรมการบิน
12. ชมรม SUT Social enterprise
			
6.2 กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 4 ชมรม ดังนี้
ชมรม
1. ชมรมดนตรีและนาฎศิลป์ไทย มทส.
2. ชมรมดนตรีสากล
3. ชมรมศิลปะการถ่ายภาพ
4. ชมรมศิลปะการแสดง
ดังนี้

เลขที่
อมทส. 08
อมทส. 09
อมทส. 10
อมทส. 11

6.3 กิจกรรมด้านพัฒนาสังคมและบ�ำเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วย 8 ชมรม
ชมรม

1. ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท
2. ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
3. ชมรมคลินิกสิ่งแวดล้อม

เลขที่
อมทส. 12
อมทส. 13
อมทส. 14
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
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ชมรม
4. ชมรมเพื่อนเกษตรกร
5. ชมรมครูสัญจร
6. ชมรมอาสาคุ้มครองผู้บริโภค
7. ชมรมไทย - มุสลิม
8. ชมรมจิตอาสาแสดทอง

เลขที่
อมทส. 15
อมทส. 40
อมทส. 51
อมทส. 70
อมทส. 86

6.4 กิจกรรมด้านนักศึกษาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 11 ชมรม ดังนี้
ชมรม
1. ชมรมสมาธิ
2. ชมรม มทส.ต้านเอดส์และยาเสพติด
3. ชมรมนักศึกษาหอพัก
4. ชมรมไม้ดอกไม้ประดับ
5. ชมรมวิทยุสมัครเล่น
6. ชมรมสื่อสร้างสรรค์
7. ชมรมเชียร์ลีดเดอร์
8. ชมรม To Be Number One
9. ชมรมพี่น้องสร้างสรรค์สายสัมพันธ์ มทส.
10. ชมรมพุทธศาสน์
11. ชมรมนันทนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เลขที่
อมทส. 17
อมทส. 19
อมทส. 20
อมทส. 22
อมทส. 25
อมทส. 45
อมทส. 53
อมทส. 57
อมทส. 74
อมทส. 78
อมทส. 83

6.5 กิจกรรมด้านกีฬา ประกอบด้วย 14 ชมรม ดังนี้
ชมรม
1. ชมรมฟุตบอล
2. ชมรมบาสเกตบอล
3. ชมรมแบดมินตัน
4. ชมรมวอลเลย์บอล
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เลขที่
อมทส. 26
อมทส. 27
อมทส. 29
อมทส. 34

ชมรม
5. ชมรมตะกร้อ
6. ชมรมแอโรบิคและการออกก�ำลังกาย
7. ชมรมลอจิก
8. ชมรมฟันดาบสากล
9. ชมรมเรือพาย
10. ชมรมรักษ์มวยไทย
11. ชมรม SUT Tea Kwon Do
12. ชมรมฮอกกี้
13. ชมรมครอสเวิร์ด เอแม็ต ค�ำคม และซุโดกุ
14. ชมรมรักษ์สุขภาพ

เลขที่
อมทส. 35
อมทส. 36
อมทส. 47
อมทส. 56
อมทส. 58
อมทส. 75
อมทส. 80
อมทส. 81
อมทส. 84
อมทส. 85
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ขั้นตอนการขออนุมัติจัดโครงการและขออนุมัติงบประมาณ
ในการด�ำเนินกิจกรรมของนักศึกษา
องค์การบริหาร/สภานักศึกษา/องค์การบัณฑิต/ชมรม
เขียนโครงการ
นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา
ลงนาม





ประธานสภานักศึกษาองค์การนักศึกษา
ลงนาม



อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การบริหาร/สภานักศึกษา/องค์การบัณฑิต/ชมรม
ลงนาม
งานกิจกรรมนักศึกษา
ลงรับเอกสาร/ตรวจสอบงบประมาณ/
เสนอโครงการ





งานธุรการ
ลงรับเอกสาร/เสนอหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา/เห็นชอบ



รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ลงนามอนุมัติจัดกิจกรรม



องค์การบริหาร/สภานักศึกษา/องค์การบัณฑิต/ชมรม
รับเอกสารที่อนุมัติแล้ว ที่งานกิจกรรมนักศึกษา
ประธานชมรมพร้อมน�ำบัตรประชาชนมาเพื่อยืมเงินทดลองจ่าย



องค์การบริหาร/สภานักศึกษา/องค์การบัณฑิต/ชมรม
ส่งเอกสารค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินโครงการ (ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง)
ภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการด�ำเนินโครงการ และส่งรายการประเมินผลโครงการจ�ำนวน 2 ชุด



งานกิจกรรมนักศึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและรวบรวม
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บุคลากรงานท�ำนุบ�ำรุง

ศิลปวัฒนธรรม
ส�ำหรับหน่วยงานภายนอกที่ต้องการติดต่อ กรุณากดเลขหมาย 0 – 4422
ตามด้วยหมายเลขภายใน 4 หลัก ดังนี้ 0 – 4422 – XXXX

นางอมรรัตน์ วงศ์สรรค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างาน)
E-Mail : amonratt@sut.ac.th
โทรศัพท์ 3142 โทรสาร 3140

นายทวีวงศ์ วีระนาคินทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : taweewon@sut.ac.th
โทรศัพท์ 3131 โทรสาร 3140

นางสาวจรินพร เปลื้องทุกข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : jarin@sut.ac.th
โทรศัพท์ 3142 โทรสาร 3140
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ประมวลภาพการจัดกิจกรรม
งานท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
1

2

3

3

4

4

1 SUT band พิธีบ�ำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม เพื่อถวายเป็น
ราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ เทคโนธานี
2 SUT band การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้ ง ที่ 44 สุ ร นารี เ กมส์ วั น ที่ 20 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560
ณ ลานศิลปวัฒนธรรม
3 โครงการแลกเปลี่ ย นศิ ล ปวั ฒ นธรรม วั น ที่ 5 – 14
พฤษภาคม 2560 ณ มณฑลกุ้ยโจว ประเทศจีน
4 งานศิ ล ปวั ฒ นธรรมอุ ด มศึ ก ษาครั้ ง ที่ 14 วั น ที่ 1-3
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5 โครงการส�ำนึกรักความเป็นไทย วันที่ 24-25 ธันวาคม 2559
ณ จังหวัดนครปฐม
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4. งานท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี มีภารกิจหลักประการหนึง่ คือ ภารกิจด้านทะนุบำ� รุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีงานท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนกิจการนักศึกษา เป็น
ผู้ด�ำเนินและสร้างสรรค์กิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมทีม่ หาวิทยาลัยและชุมชนได้จดั ขึน้ โดยมีเป้าหมาย
คือ สามารถสร้างกลุ่มนักศึกษา เพื่อด�ำเนินและสืบสานกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ
มหาวิทยาลัยและชุมชนได้ และเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน
พร้อมกับการร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยใช้ศิลปวัฒนธรรม
เป็นสื่อ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
การด�ำเนินงานของงานท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนกิจการนักศึกษา
สามารถจ�ำแนกหน้าที่และความรับผิดชอบตามภารกิจต่างๆ ดังนี้
			 1. ภารกิจด้านการสอนและการฝึกซ้อม
งานท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการสอน
และการฝึกซ้อมทักษะปฏิบัติด้านดนตรีและนาฏศิลป์ให้กับบุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ
ทั่วไป โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการปฏิบัติเครื่องดนตรีและนาฏศิลป์ตามที่ผู้เรียนสนใจ
และถนัด โดยให้ความรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานและพัฒนาการขึ้นไปตามความสามารถของผู้เรียน
และจัดให้มีการให้ความรู้ 4 แขนง คือ
				1.1 ดนตรีไทย จัดให้มีการสอน และการฝึกซ้อมดนตรีไทย เพื่อจัดตั้ง
วงดนตรีไทยประจ�ำมหาวิทยาลัย ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยสามารถจัดตั้งวงดนตรีไทย
ได้หลายประเภท เช่น วงปี่พาทย์ วงมโหรี วงเครื่องสาย ฯลฯ
1.2 นาฏศิลป์ จัดให้มกี ารสอนและการฝึกซ้อมนาฏศิลป์ให้กบั บุคลากร
นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ทั้งด้านนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้านทุกภูมิภาคโดยเฉพาะ
นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตั้งอยู่
ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาและบุคลากรจะต้องเข้าใจ
วัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น
ปัจจุบันด้านนาฏศิลป์ สามารถจัดตั้งกลุ่มนักศึกษาที่สามารถแสดงนาฏศิลป์
ไทยและนาฏศิ ล ป์ พื้ น บ้ า น เพื่ อ ร่ ว มแสดงในกิ จ กรรมต่ า งๆ ทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการช่วยเผยแพร่ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังส่งผล
ต่อผูท้ ไี่ ด้เรียนด้านนาฏศิลป์ อันจะน�ำไปพัฒนาตนเองทางด้านบุคลิกภาพทางกายและทางใจ
ได้เป็นอย่างดี
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			 1.3 ดนตรีพนื้ บ้าน จัดการสอน การฝึกซ้อม และให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับ
การเล่นดนตรีพื้นบ้านแก่บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจ โดยสามารถจัดตั้งวงดนตรี
พืน้ บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจ�ำมหาวิทยาลัย เพือ่ รองรับการจัดกิจกรรมทัง้ ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
				1.4 ดนตรีสากล งานท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมด้านดนตรีสากลให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ ทั้งในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ สถานที่
ฝึกซ้อม อ�ำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาส
แสดงความสามารถของตนเองด้านดนตรีสากลอันจะน�ำไปสูก่ ารใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และมีคณ
ุ ค่า ซึง่ ในปัจจุบนั นีม้ หาวิทยาลัยสามารถจัดตัง้ วงดนตรีสากลได้หลากหลายลักษณะ
เช่น วงดนตรีลูกทุ่ง วงสตริง วงสตริงคอมโบ วงดนตรีอคูสติก
			2. ด�ำเนินกิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
2.1 เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา
- จัดวงดนตรีไทยเข้าร่วมบรรเลงกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
2.2 เข้าร่วมงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
- จัดการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์พนื้ บ้านเข้าร่วมแสดงกับสถาบัน
อุดมศึกษาทั่วประเทศ
2.3 ค่ายเยาวชนศิลปวัฒนธรรม
- จัดเข้าค่ายฝึกซ้อมดนตรีและนาฏศิลป์ในช่วงปิดภาคการศึกษา
ให้กับนักศึกษา
2.4 ไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย
- จัดพิธไี หว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ให้กบั นักศึกษาและบุคลากร
มทส. และเชิญสถาบันการศึกษา และบุคคลทั่วไปภายในจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วม
2.5 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโควตาดนตรีและนาฏศิลป์
- จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโควตาดนตรีและนาฏศิลป์ เพือ่ ให้นกั ศึกษา
ได้ทราบและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างถูกต้อง
2.6 จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการสอนด้านศิลปวัฒนธรรม
ให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นอุปกรณ์การฝึกซ้อมดนตรีและนาฏศิลป์
2.7 ซ่ อ มแซมเครื่ อ งดนตรี เครื่ อ งแต่ ง กายและอุ ป กรณ์ ป ระกอบ
การแสดง เช่น ซ่อมแซมเครือ่ งดนตรีทชี่ ำ� รุด ซักชุดการแสดง ซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบการแสดง
เพื่ อ ให้ อุ ป กรณ์ ก ารแสดงดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป์ มี ค วามพร้ อ มเพื่ อ การใช้ ง านอยู ่ เ สมอ
2.8 จัดท�ำวิดทิ ศั น์เผยแพร่การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ซงึ่ เป็นผลงาน
ของนักศึกษา
2.9 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
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				2.10 จัดท�ำข้อมูลรายงานการประเมินตนเองประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
			 2.11 ด�ำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามไตรมาส
				2.12 จัดท�ำแผนปฏิบัติการของงานท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
		 		 2.13 จัดท�ำเว็บไซต์ของงานท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
			 3. บริการ
3.1 บริการวัสดุอุปกรณ์ ด้านการแสดงแก่นักศึกษาและบุคลากร
3.2 บริการห้องฝึกซ้อม ให้บริการห้องซ้อมดนตรี โดยเฉพาะห้อง
ฝึกซ้อมดนตรีสากล เปิดให้บริการทุกวัน/เวลาท�ำการ (09.00-16.00 น.) ยกเว้นช่วงสอบ
โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
		 4. จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมประกอบกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและชุมชน
4.1 จัดการแสดงประกอบกิจกรรมในมหาวิทยาลัย เช่น งานสถาปนา
มหาวิทยาลัย พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ พิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ พิธีบัณฑิต
กตัญญุตาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานเกษียณอายุการปฏิบัติงานพนักงาน มทส.
ประเพณีลอยกระทง และกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ภายใน มทส.
4.2 จัดการแสดงให้กบั หน่วยงานภายนอกและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
			 5. ดูแลนักศึกษาทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นดนตรีและนาฏศิลป์ ด�ำเนินการ ดังนี้
5.1 คัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตาดนตรีและนาฏศิลป์ตามกระบวนการ
ที่ก�ำหนด
5.2 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านดนตรีและนาฏศิลป์
5.3 ประชุม/จัดตารางฝึกซ้อมร่วมกับนักศึกษา
5.4 ด�ำเนินการสอน และฝึกซ้อม
5.5 ด�ำเนินการเสนอข้อมูลนักศึกษาเพื่อพิจารณาสวัสดิการ
5.6 รายงานการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องนักศึกษาโควตาฯ ให้มหาวิทยาลัยทราบ
		
6. งานอืน่ ๆ ตามทีม่ หาวิทยาลัยและผูบ้ งั คับบัญชามอบหมายและหน่วย
งานขอความอนุเคราะห์
นอกเหนือจากหน้าทีป่ ระจ�ำแล้วบุคลากรงานท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม
ต้องมีส่วนช่วยกิจกรรมอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของการเป็นคณะท�ำงาน เช่น
6.1 กิ จ กรรมของมหาวิ ท ยาลั ย เช่ น งานสถาปนามหาวิ ท ยาลั ย
พิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร กิ จ กรรมต้ อ นรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม่ และงานเฉพาะกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย
6.2 เป็นคณะท�ำงานให้กับงานอื่นๆ ในส่วนกิจการนักศึกษา และ
หน่วยงานภายใน มทส.
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

53

54 คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

-  ดนตรีไทย
-  ดนตรีพื้นบ้าน
-  ดนตรีสากล
-  นาฏศิลป์
-  ขับร้อง
-  แดนซ์เซอร์

การสอนและการฝึกซ้อม

-  โครงการเข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา
-  โครงการเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรม  
   อุดมศึกษา
-  โครงการค่ายเยาวชนศิลปวัฒนธรรม
-  โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
-  โครงการดนตรีและนาฏศิลป์จิตอาสา
ฯลฯ

ภารกิจ

ปฏิบตั งิ านนอกเหนือจากงานในหน้าทีป่ ระจ�ำ เช่น
  -  งานสถาปนามหาวิทยาลัย
  -  งานบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่
  -  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
  -  งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  -  งานที่หน่วยงานอื่นขอความอนุเคราะห์
ฯลฯ

ภารกิจด้านอื่นๆ

เป้าหมาย
สร้างกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรเพื่อด�ำเนินกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรมโดยเน้นกิจกรรมในด้านดนตรีและ
นาฏศิลป์ การละเล่น ประเพณี โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษา
และบุคลากรมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

-  ให้บริการอุปกรณ์ดนตรี เครื่องแต่งกาย       
   และอุปกรณ์การแสดง
-  ให้บริการห้องซ้อม
-  ให้บริการการแสดง
-  ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านศิลปวัฒนธรรม
ฯลฯ

การบริการ

บุคลากร

หัวหน้างานท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม

หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

แผนปฏิบัติการประจ�ำปี

หน้าที่
ด�ำเนินและสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยยึด
แนวปฏิ บั ติ ง านให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ หลั ก ของ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการทะนุบำ� รุงศิลปะแลวัฒนธรรม
ของชาติและของท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและ
วัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนผังการบริหารงานและการด�ำเนินงาน
งานท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บุคลากรงานทุนการศึกษา
ส�ำหรับหน่วยงานภายนอกที่ต้องการติดต่อ กรุณากดเลขหมาย 0 – 4422
ตามด้วยหมายเลขภายใน 4 หลัก ดังนี้ 0 – 4422 – XXXX

นายธัญเทพ พรหมสอน

นางศิริพร พิทักษ์ธีรังกูร

นางหทัยรัตน์ บุตรประเสริฐ

นางพิมพ์ใจ ท้วมผิวทอง นางสาวมนัฐค์ษญา บางคงหลวง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างาน) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : thanyatep@sut.ac.th E-Mail : siriporn@sut.ac.th
โทรศัพท์ 3129 โทรสาร 3115 โทรศัพท์ 3115 โทรสาร 3115

นางรักษา ศิวาพรรักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : ruksa@sut.ac.th
โทรศัพท์ 3114 โทรสาร 3115

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : hathairt@sut.ac.th
E-Mail : pimjai@sut.ac.th E-Mail : manatsayab@sut.ac.th
โทรศัพท์ 3114 โทรสาร 3115 โทรศัพท์ 3114 โทรสาร 3115 โทรศัพท์ 3115 โทรสาร 3115
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ประมวลภาพการจัดกิจกรรม
งานทุนการศึกษา
1

1. นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพฯ กล่าวรายงาน
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�ำปีการศึกษา 2558 วันที่ 7
พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. รั บ มอบทุ น พระราชทานฯ จากมู ล นิ ธิ ร าชประชานุ เ คราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 19 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล
3. นศ.แพทย์ และพยาบาล รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง จากมูลนิธิ
ชิน โสภณพนิช วันที่ 24 กันยายน 2559 ณ ธนาคารกรุงเทพ
ส�ำนักงานใหญ่

2

4
4. รั บ มอบเงิ น ทุ น การศึ ก ษา จ� ำ นวน
1.425 ล้ า นบาท ส� ำ หรั บ นศ.ชั้ น ปี ที่ 1
มทส. ปีการศึกษา 2559 วันที่ 12 ตุลาคม
2559 ณ มูลนิธิชวน รัตนรักษ์ กรุงเทพฯ
5. พิธีมอบทุนการศึกษา บ. สตัคท์ เทค
จ�ำกัด ปีการศึกษา 2559 วันที่ 28 กันยายน
6
2559 ณ ส่วนกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยี
สุรนารี
6. มอบทุนการศึกษา บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์  ปีการศึกษา 2559 วันที่ 26 กรกฎาคม 2559
ณ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
7. กิ จ กรรมบริ จ าคโลหิ ต นศ.ทุ น กยศ./กรอ. ปี ที่ 3 วั น ที่ 7 สิ ง หาคม 2559
ณ อาคารเรียนรวม ม.เทคโนโลยีสุรนารี
8. กิ จ กรรมจิ ต อาสา นศ.ผู ้ กู ้ เ งิ น กองทุ น กยศ./กรอ. พั ฒ นาบริ เ วณอ่ า งสุ ร ะ 1
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ รอบอ่างสุระ 1 ม.เทคโนโลยีสุรนารี
9. กิจกรรมจิตอาสา นศ.ผู้กู้เงินกองทุน กยศ./กรอ. ทาสีอัฒจันทร์ วันที่ 22 กรกฎาคม
2559 ณ สนามกีฬาสุรพลาฯ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
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5

7

8

9

5. งานทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่ให้โอกาสทาง
การศึกษาแก่นักศึกษา ที่สามารถเรียนได้แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบนั เพือ่ เป็นการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเรือ่ งการส่งเสริมและ
ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาทุกคน ที่มีความสามารถศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ ให้มี
โอกาสได้รับการสนับสนุนจากการให้ทุนการศึกษาจนส�ำเร็จการศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา
งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านการด�ำเนินงาน
ภายใต้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้ดูแล น�ำเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อให้ทุนการศึกษากับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละปีการศึกษาเป็นจ�ำนวนมากกว่าแปดพันทุน
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในความดูแลของงานทุนการศึกษา แบ่งได้
เป็น 9 กลุ่ม ดังนี้
		 1. ทุนกูย้ มื เงินจากกองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.) เป็นทุนกูย้ มื เงิน
จากรัฐบาล โดยมีหน่วยงาน กยศ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดสรรเงินกู้ยืมให้กับนักเรียน
นักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาตรี เริ่มให้กู้ยืม
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 จนถึงปัจจุบันมีผู้กู้ยืมเงินไปแล้วกว่า 4 ล้านคน เป็นเงินรวมกว่า
4.2 แสนล้านบาท ปีการศึกษา 2559 มีนกั ศึกษา มทส. ได้รบั การจัดสรรให้กยู้ มื ทัง้ ผูก้ รู้ ายเก่า
และผูก้ รู้ ายใหม่ รวมทัง้ สิน้ 3,119 คน เป็นจ�ำนวนเงินกว่า 126 ล้านบาท ระบบ e-stdentloan
ของ กยศ. จะเริ่มให้นักศึกษาบันทึกค�ำขอกู้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยผู้ประสงค์
ขอกู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศของ กยศ. รวม 10 ข้อ คุณสมบัติที่ส�ำคัญคือ เป็นผู้ที่มีรายได้
ของครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี ไม่เป็นผู้มีรายได้ประจ�ำระหว่างศึกษา ผู้ประสงค์
ขอกูต้ อ้ งท�ำการลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในระบบ e-studentloan ของกองทุน ส่งข้อมูล
ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติ ในรายที่เป็นผู้กู้รายใหม่คณะกรรมการพิจารณาการ
ให้ทุนของมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติ คัดเลือกผู้มีสิทธิ์กู้ โดยนักศึกษาผู้กู้สามารถกู้
ค่าเล่าเรียนที่ต้องช�ำระกับมหาวิทยาลัยได้ทั้งหมด รวมทั้งกู้ค่าครองชีพรายเดือนได้เดือนละ
2,200 บาท
		
2. ทุนกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เป็น
ทุนกู้ยืมจากรัฐบาล โดยมีหน่วยงาน กยศ. เป็นผู้รับผิดชอบจัดสรรเงินกู้ยืมให้กับนักศึกษา
เช่นเดียวกับเงินกู้ กยศ. โดยแตกต่างกันที่คุณสมบัติผู้กู้จะไม่จ�ำกัดเพดานเงินรายได้ของ
ผู้ปกครอง และต้องเป็นผู้ศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ตามประกาศของกองทุนฯ ผู้ที่
ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาท สามารถกูค้ า่ ครองชีพรายเดือนได้เช่นเดียวกับผูก้ ู้ กยศ.
ส่วนผู้ทมี่ รี ายได้ครอบครัวเกิน 200,000 บาท จะกู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียน ในปีการศึกษา 2559
มีจ�ำนวนนักศึกษาผู้กู้ กรอ. รวม 2,057 คน มียอดเงินกู้รวม 108 ล้านบาท
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3. ทุ น เงิ น ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น กองทุ น เงิ น ยื ม เพื่ อ
การศึกษา ส�ำหรับนักศึกษา มทส. โดยมีคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้
ก�ำหนดเกณฑ์การพิจารณา การอนุมตั ใิ ห้ยมื จ�ำนวนเงินทีอ่ นุมตั ใิ ห้ยมื เป็นค่าใช้จา่ ยตามจ่ายจริง
ของนักศึกษา ประกอบด้วย ค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต และค่าหอพักในมหาวิทยาลัย
ตามระเบียบก�ำหนดให้กู้ได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อภาคการศึกษา โดยนักศึกษาต้องท�ำ
สัญญาการขอกูย้ มื เป็นรายภาคการศึกษา ก�ำหนดการช�ำระคืนให้คนื ภายหลังส�ำเร็จการศึกษา
ในเดือนที่ 4 ขั้นต�่ำ 2,000 บาทต่อเดือนโดยไม่มีดอกเบี้ย
การยืน่ ค�ำร้องนักศึกษาทีป่ ระสงค์ขอกูย้ ืมเงินในสัปดาห์แรกของการเปิดภาค
การศึกษา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษายืมเงินของมหาวิทยาลัย รวม 355 คน เป็นเงิน 4.35 ล้านบาท
		
4. ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนส�ำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพและขาดแคลน
ทุนทรัพย์ เป็นทุนการศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยได้ยกเว้นการเก็บค่าหน่วยกิต ค่าบ�ำรุงการศึกษา
ค่าบ�ำรุงกิจกรรม 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.) มหาวิทยาลัยจะบันทึกสถานะยกเว้นค่าใช้จ่าย
ด้านการเรียนให้กบั นักศึกษาตามระเบียบของทุนยกเว้นแต่ละประเภท ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้ที่มีคุณสมบัติรับทุนต่อเนื่องในแต่ละภาคการศึกษา/ปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนยกเว้นค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษา รวม 1,216 คน เป็นเงินทั้งสิ้น
33 ล้านบาท
		
5. ทุนเงินยืมฉุกเฉิน ส�ำหรับนักศึกษา เป็นเงินยืมที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้
นักศึกษายืมเพื่อรองรับความจ�ำเป็นเร่งด่วนในการใช้จ่ายเงินด้านการศึกษาของนักศึกษา
ตามระเบียบว่าด้วยเรื่องเงินยืมฉุกเฉินส�ำหรับนักศึกษา ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือนักศึกษา
ยืมและช�ำระคืนภายในภาคการศึกษาเดียวกัน นักศึกษาระดับปริญญาตรีขอยืมได้ครั้งละ
ไม่เกิน 5,000 บาท ระดับปริญญาโท-เอก ยืมได้ ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท นักศึกษาที่
ประสงค์จะขอกูต้ อ้ งเขียนค�ำร้องขอยืมเงินเพือ่ เสนอต่อรองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาเป็น
ผูอ้ นุมตั ภิ ายใน 3 วันท�ำการ ทัง้ นีม้ หาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งให้ผปู้ กครองนักศึกษาทราบเรือ่ ง
การยืมเงินของนักศึกษาด้วย ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาขอยืมเงินฉุกเฉินรวม 747 คน
เป็นเงิน 3.2 ล้านบาท
		
6. กองทุนช่วยค่าครองชีพ ส�ำหรับนักศึกษา เป็นกองทุนที่ด�ำเนินการ
ตามระเบียบว่าด้วย กองทุนช่วยค่าครองชีพ ส�ำหรับนักศึกษา มทส. เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา
ทีม่ คี วามขาดแคลนทุนทรัพย์ในการครองชีพ นักศึกษาทีป่ ระสงค์ขอความช่วยเหลือจะเขียน
ค�ำร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และยื่นที่งานทุนฯ หัวหน้างานสัมภาษณ์เหตุผลความจ�ำเป็น
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ความขาดแคลน ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาทุน เสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาเป็นผู้อนุมัติ ในจ�ำนวนเงินไม่เกินภาคการศึกษาละ 3,000 บาท/คน ปีการศึกษา
2559 มีนักศึกษาได้รับอนุมัติค่าครองชีพรวม 261 คน เป็นเงิน 7.9 แสนบาท
		
7. กองทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นเงินดอกผลของกองทุนการศึกษา
ทีม่ ผี บู้ ริจาคจัดตัง้ เป็นกองทุนการศึกษาให้กบั มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการทุนการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาจัดสรร เพื่อเป็นทุนให้เปล่าส�ำหรับนักศึกษา นักศึกษาที่มี
คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก องทุ น ก� ำ หนดสามารถสมั ค รรั บ การคั ด เลื อ กจากคณะกรรมการทุ น
การศึกษา มทส. ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 ได้จดั สรรทุนให้นกั ศึกษา
จ�ำนวน 33 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 1.3 ล้านบาท กองทุนดังกล่าว อาทิเช่น 1) กองทุนการศึกษา
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 2) กองทุนการศึกษากองทุนมูลนิธิทุนท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
และ 3) กองทุนศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นต้น
8. ทุนการศึกษาของหน่วยงานภายนอก เป็นทุนการศึกษาทีบ่ ริษทั ห้างร้าน
มูลนิธิ มากกว่า 40 แห่ง ได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนให้เปล่าส�ำหรับนักศึกษา ทั้งแบบ
ต่ อ เนื่ องและแบบให้ครั้งเดียว โดยทุน ต่อเนื่องจะให้ กั บนั ก ศึ ก ษาจนส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา
นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ผู้ให้ทุนก�ำหนด รวมถึงต้องรายงานผลการเรียน
ให้ทราบทุกภาคการศึกษา/ปีการศึกษา เพื่อประกอบการให้ทุนต่อเนื่อง ผู้ให้ทุนในกลุ่มนี้
อาทิเช่น 1) ทุนมูลนิธิชินโสภณพนิช 2) ทุนบริษัท ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด 3) มูลนิธิ
หอการค้าญีป่ นุ่ กรุงเทพฯ เป็นต้น ปีการศึกษา 2559 มีบริษทั ห้างร้าน บุคคลให้ทนุ การศึกษา
เป็นจ�ำนวนมาก มีนักศึกษารับทุนจ�ำนวน 102 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 4.5 ล้านบาท
		
9. ทุนจ้างงานนักศึกษาระหว่างก�ำลังศึกษา เป็นทุนการศึกษาทีม่ หาวิทยาลัย
ได้จดั สรรในรูปแบบของการจ้างงานให้นกั ศึกษาท�ำ ในระหว่างทีก่ ำ� ลังศึกษาในมหาวิทยาลัย
ในอัตราชั่วโมงละ 40 บาท ในแต่ละภาคการศึกษาให้นักศึกษาปฏิบัติงานจ้างงานได้ไม่เกิน
100 ชั่วโมง รวม 10 สัปดาห์ๆ ละ ไม่เกิน 10 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้การปฏิบัติงานกระทบต่อ
การศึกษาของนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาจ้างงาน รวมทั้งสิ้น 1,226 คน เป็น
เงินทั้งสิ้น 4.16 ล้านบาท
*** ดูรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาทั้งหมด ได้ที่เว็บไซต์
http://web.sut.ac.th/dsa/sutfund
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนการศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา ๑
โทรศัพท์ : 0–4422–3114–5, 0–4422–3129 โทรสาร 0–4422–3115
Facebook: https://www.facebook.com/groups/sutfund
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บุคลากรงานแนะแนว
ส�ำหรับหน่วยงานภายนอกที่ต้องการติดต่อ กรุณากดเลขหมาย 0 – 4422
ตามด้วยหมายเลขภายใน 4 หลัก ดังนี้ 0 – 4422 – XXXX

นางชุติกาญจน์ สิริรัชพล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างาน)
E-Mail : chuti@sut.ac.th
โทรศัพท์ 3120 โทรสาร 3119

นางสาวสุภาภรณ์ ประชากูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : supaponn@sut.ac.th
โทรศัพท์ 3110 โทรสาร 3119

นางสาวศิขริน เลขาวิจิตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : sikharin@sut.ac.th
โทรศัพท์ 3110 โทรสาร 3119
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
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ประมวลภาพการจัดกิจกรรม
งานแนะแนว
1

2

3

4

1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)” รุ่นที่ 19 วันที่ 1 เมษายน 2560
ณ ห้องประชุมส่วนกิจการนักศึกษา 1
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างความเป็นผู้น�ำ” รุ่นที่ 7 วันที่ 10-11 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุมส่วนกิจการนักศึกษา 1
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพูดและการสื่อสาร” รุ่นที่ 6 วันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุมส่วนกิจการนักศึกษา 1
4. โครงการ “เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 15 วันที่ 13-15 มกราคม 2560
ณ ตลาดน�้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม
5. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เพื่อพัฒนาทีมงาน” รุ่นที่ 14 วันที่ 23 – 25 กันยายน 2559 ณ โรงแรมสตาร์ไลท์ อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

5
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6. งานแนะแนว

งานแนะแนว เป็นหน่วยงานหนึ่งของส่วนกิจการนักศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ให้บริการแนะแนวครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน แก่นักศึกษา มุ่งพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะ
ด้านร่างกาย อารมณ์และสังคมที่พึงประสงค์ รวมทั้งป้องกันและช่วยเหลือนักศึกษาในการ
แก้ไขปัญหาในทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนเป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและอาชีพ
ให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร ทุกวันเวลาท�ำการของมหาวิทยาลัยดังนี้
1. การจัดบริการแนะแนวครอบคลุมทั้ง 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
งานแนะแนวทุกคนยึดหลักจรรยาบรรณในการให้ค�ำปรึกษา) ซึ่งบางโอกาสจะได้ขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและช�ำนาญการเป็นพิเศษ และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ
เช่น กิจกรรม : เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม :
พัฒนาชีวิต...ด้วยจิตประภัสสร และโครงการ : จิตอาสา พาท�ำดี เป็นต้น
1.2 บริการสนเทศ (Information Services) เป็นบริการที่ให้ข่าวสาร
ข้อมูล ข้อสนเทศทีเ่ ป็นประโยชน์โดยได้ดำ� เนินการรวบรวมข้อมูล เพือ่ เผยแพร่แก่นกั ศึกษาใน
ด้านต่างๆ เช่น การจัดท�ำคู่มือนักศึกษาด้านกิจการนักศึกษา การจัดท�ำแผ่นพับ ป้ายสนเทศ
จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการเรียน การปรับตัว การพัฒนาบุคลิกภาพ และมีการบริการห้อง
สมุดในลักษณะค้นคว้า ยืม - คืน ทั้งวารสาร หนังสือ นวนิยาย เรื่องสั้น หนังสือพิมพ์ เอกสาร
V.D.O เทป ปริญญานิพนธ์ ฯลฯ เอกสารต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยไว้ให้บริการ และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม : ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ เป็นต้น
1.3 บริการแนะแนวการศึกษา (Education Services) เป็นการให้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ การวางแผน
ในการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เป็นต้น และมี
การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม : Do It Yourself (D.I.Y) และกิจกรรม : One day
Trip for Life เป็นต้น
1.4 การจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา (Activities to Develop
Students’ Potential) เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งการฝึกอบรม บรรยาย
อภิปราย ศึกษา ดูงาน จัดนิทรรศการ แจกเอกสาร โดยบุคลากรงานแนะแนว เป็นผู้จัดท�ำ
หลักสูตรที่สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่มี
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
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คุณภาพและเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์
คุณธรรม จริยธรรมและมีเอกลักษณ์ โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตร
: การพูดและการสื่อสาร หลักสูตร : ความคิดสร้างสรรค์ หลักสูตร : การเสริมสร้างความเป็น
ผูน้ ำ 
� หลักสูตร : เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) หลักสูตร : การพัฒนาทีมงาน
หลักสูตร : การพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่างๆ และกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ เป็นต้น
1.5 การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมและการใช้บริการ เป็นการด�ำเนินการหลังการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การใช้
บริการงานแนะแนว และน�ำผลทีไ่ ด้รบั จากการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนากิจกรรม/บริการ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา/งบประมาณ
2. การประสานงาน การให้ความร่วมมือ และการสนับสนุนในการให้บริการ
แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. การพัฒนาบุคลากรในการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการเข้าร่วม
การฝึกอบรม การศึกษา ดูงาน การประชุม และการสัมมนาต่างๆ กับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย และการศึกษาดูงาน/อบรมฯ ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้ค�ำปรึกษา
4. การสรุปและรายงานผลการด�ำเนินงาน การจัดกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค
และข้อเสนอแนะต่างๆ
5. การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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บุคลากรงานบริการและพัฒนา

นักศึกษาหอพัก
ส�ำหรับหน่วยงานภายนอกที่ต้องการติดต่อ กรุณากดเลขหมาย 0 – 4422
ตามด้วยหมายเลขภายใน 4 หลัก ดังนี้ 0 – 4422 – XXXX

นายนิมิต พิศขุมทอง

นายสรณะ ศรีตะชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างาน) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : nimit@sut.ac.th
E-Mail : sarana@sut.ac.th
โทรศัพท์ 5120 โทรสาร 5179 โทรศัพท์ 5170 โทรสาร 5179

นายวารสาร เขตกระโทก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-Mail : warasarn@sut.ac.th
โทรศัพท์ 5170 โทรสาร 5179

นางพรวิภา จรรยาศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : pornvipa@sut.ac.th
โทรศัพท์ 5126 โทรสาร 5179

นายธนิตศักดิ์ จาตุรัตน์ทวีโชติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : tanitsak@sut.ac.th
โทรศัพท์ 5170 โทรสาร 5179

นางจิตติมา พะนามณี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : chittima@sut.ac.th
โทรศัพท์ 5132 โทรสาร 5179

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

65

นางปาริชาติ ศิริธรปัญญา

พนักงานธุรการ
E-Mail : anna@sut.ac.th
โทรศัพท์ 5126 โทรสาร 5179

นางปุณยวีร์ ดวงสุขสุริยะ

นางรวิสรา ธรรมกุล

นางสุธิสา ผดุงสันต์

นางสาวจิตพิสุทธิ์ ฉิมใหม่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : punyawee@sut.ac.th E-Mail : rawisara@sut.ac.th
โทรศัพท์ 5121 โทรสาร 5179 โทรศัพท์ 5121 โทรสาร 5179

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : suthisa@sut.ac.th
โทรศัพท์ 5131 โทรสาร 5179

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : jitpisut@sut.ac.th
โทรศัพท์ 5130 โทรสาร 5179
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นางเจียรพรรณ ศรีตะชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : jiarapan@sut.ac.th
โทรศัพท์ 5122 โทรสาร 5179

นางสาวปิยภัทร จันทะกล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : chantakon@sut.ac.th
โทรศัพท์ 5131 โทรสาร 5179

นางกรรณิการ์ บุญสิงห์

นางสาวจารุวรรณ คงมั่น

นางนันทกา มุขแก้ว

พนักงานธุรการ
E-Mail : gunnigar@sut.ac.th
โทรศัพท์ 5130 โทรสาร 5179

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : jaruwan@sut.ac.th
โทรศัพท์ 5177 โทรสาร 5179

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : nuntaka@sut.ac.th
โทรศัพท์ 5175 โทรสาร 5179

นางรวิวรรณ กลับมาอนุรักษ์

นางอรุณี แป้นนอก

นางชุติมา ไชยเสน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : rawiwan@sut.ac.th
โทรศัพท์ 5119 โทรสาร 5179

พนักงานธุรการ
E-Mail : arunee@sut.ac.th
โทรศัพท์ 5119 โทรสาร 5179

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : chiyasen@sut.ac.th
โทรศัพท์ 5178 โทรสาร 5179
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นางกาญจณา เกตุตะขบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : kangana@sut.ac.th
โทรศัพท์ 5178 โทรสาร 5179

นายบุญเสริม เสมอกลาง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : samerkla@sut.ac.th
โทรศัพท์ 5125 โทรสาร 5179

นางสุพัตรา กอปรสิริพัฒน์ นางสาวภคนันท์ นัครจีรานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานธุรการ
E-Mail : supatra@sut.ac.th E-Mail : phakhanan@sut.ac.th
โทรศัพท์ 5178 โทรสาร 5179 โทรศัพท์ 5123 โทรสาร 5179

นายพงษ์ศักดิ์ ยะปะภา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : pongsuk@sut.ac.th
โทรศัพท์ 5125 โทรสาร 5179
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นายชุมพล เฉียดกลาง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : chumpon@sut.ac.th
โทรศัพท์ 5125 โทรสาร 5179

นายนภัสกร ยินมะเริง

พนักงานธุรการ
E-Mail : nakorn@sut.ac.th
โทรศัพท์ 5125 โทรสาร 5179

นายเอนก ทองไทย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : anake@sut.ac.th
โทรศัพท์ 5167 โทรสาร 5179

นายสืบศักดิ์ มีพวงพินธุ์

นายกฤตธัช อันชื่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : suebsak@sut.ac.th E-Mail : krittatach@sut.ac.th
โทรศัพท์ 5166 โทรสาร 5179 โทรศัพท์ 5129 โทรสาร 5179

นายธนกร สิมรีวงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : tanakorn@sut.ac.th
โทรศัพท์ 5145 โทรสาร 5179

นายหิรัณย์ หนานเจียง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : hiran@sut.ac.th
โทรศัพท์ 5168 โทรสาร 5179

นายณัฐชนม์ แสงพฤกษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : nutta@sut.ac.th
โทรศัพท์ 5168 โทรสาร 5179

นางไพลิน ศรีอภัย

พนักงานธุรการ
E-Mail : phailin@sut.ac.th
โทรศัพท์ 5145 โทรสาร 5179
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ประมวลภาพการจัดกิจกรรม
งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก

ปฐมนิเทศกรรมการหอพัก ปฏิบัติงานประจ�ำปีการศึกษา 2560 มอบใบประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการหอพัก
ปีการศึกษา 2559 วันอังคารที่  17  พฤษภาคม  2560  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2559
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7. งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก
โครงสร้างการบริหารงาน
งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก
(http://dormitory.sut.ac.th)
อธิการบดี

			

คณะกรรมการด�ำเนินงานหอพัก
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา

หัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก

ผช.หัวหน้างานฯ ด้านที่ปรึกษาหอพัก               ผช.หัวหน้างานฯ ด้านธุรการและข้อมูล
หน่วยหอพักสุรนิเวศ 1 – 3
หน่วยหอพักสุรนิเวศ 4 – 6
หน่วยหอพักสุรนิเวศ 8 - 10
หน่วยหอพักสุรนิเวศ 7, 11- 12
หน่วยหอพักสุรนิเวศ 13
หน่วยหอพักสุรนิเวศ 15
หน่วยหอพักสุรนิเวศ 16
หน่วยหอพักสุรนิเวศ 14B และ 18

  - เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ
  - ธุรการกลาง
หน่วยหอพักประกอบด้วย
  - หัวหน้าหน่วยหอพัก
  - ที่ปรึกษาหอพัก
  - ธุรการ (S1-6 (1 คน)), (S7-12
(1 คน)),  (S13 (1 คน)),  (S15
(1 คน)),   (S16 (1 คน))
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หน้าที่และความรับผิดชอบ

		 1) รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย
1.1 รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพัก ปฏิบัติดังนี้
				1.1.1 กรณีนกั ศึกษาชัน้ ปีที่ 1 สามารถสมัครและจองหอพักผ่านระบบ
ออนไลน์ (http://dormitory.sut.ac.th) โดยจะต้องช�ำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมหอพัก ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด จึงจะถือว่าการจองห้องพักมีผล
โดยสมบูรณ์ นักศึกษาที่ไม่ได้จองหอพักสามารถสมัครเข้าอยู่หอพัก ในวันรายงานตัว
เข้าหอพัก ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ส�ำรองที่พักเพียงพอกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน
1.1.2 กรณีนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ (รุ่นพี่) รับสมัครนักศึกษารุ่นพี่เข้าพัก
ในหอพักทุกปีการศึกษา โดยสมัครก่อนสอบปลายภาคการศึกษาที่ 3 อย่างน้อย 1 เดือน
และจะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพัก พร้อมประกาศให้ทราบก่อน
ปิดภาคการศึกษา และในระหว่างภาคการศึกษา นักศึกษาสามารถสมัครเข้าพักอาศัย
ในหอพักได้ หากมีที่พักว่าง
		 1.2 ข้อก�ำหนดในการเข้าพักอาศัย
1.2.1 นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าพักอาศัยในหอพักได้รับ
สิทธิเข้าพักอาศัยในหอพักคราวละ 1 ปีการศึกษา ถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนให้ผู้อื่นมิได้
มหาวิทยาลัยจะถือตามรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักและจะต้องช�ำระเงินตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
ก�ำหนด เว้นแต่ได้ยนื่ เรือ่ งลาออกจากหอพักหรือสิน้ สภาพการเป็นนักศึกษาหรือพักการศึกษา
หรือได้รับการลงโทษให้ออกจากหอพัก
1.2.2 ผู้อาศัยจะต้องเข้าพักอาศัยในห้องที่จัดให้ จะย้ายห้องโดยมิได้
รับอนุญาตจากงานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพักมิได้
1.2.3 ผู้อาศัยจะต้องใช้ครุภัณฑ์ภายในห้องพักตามหมายเลขที่ระบุ
ในใบยืมครุภัณฑ์
1.2.4 นักศึกษาจะต้องคืนห้องพักให้กับมหาวิทยาลัยหลังจากก�ำหนด
ปิดภาคการศึกษาที่ 3 ถ้านักศึกษามีความจ�ำเป็นต้องพักอาศัยในหอพักต่อไป ให้ยื่นความ
จ�ำนงต่องานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพักล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เมื่อได้รับอนุญาต
แล้วจะต้องช�ำระค่าหอพักระหว่างปิดภาคการศึกษา และเข้าพักอาศัยในห้องพักที่จัดให้
1.2.5 ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากงานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก
จะเข้าพักอาศัยในหอพักไม่ได้โดยเด็ดขาด เมื่อตรวจพบจะด�ำเนินการทางวินัยทั้งผู้เข้าพัก
และนักศึกษาเจ้าของห้องพัก
			 1.3 ขั้นตอนการเข้าพักอาศัยในหอพัก
1.3.1 ตรวจสอบรายชื่อตามประกาศผลการจัดนักศึกษาเข้าพักอาศัย
ในหอพัก
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1.3.2 ช�ำระค่าธรรมเนียมหอพักเป็นรายภาคการศึกษา ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ โดยจะต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก�ำหนด หากพ้นระยะ
เวลาที่ก�ำหนดจะต้องช�ำระค่าปรับช�ำระเงินล่าช้า วันละ 50 บาท
1.3.3 จัดท�ำทะเบียนทรัพย์สนิ และจัดท�ำบัตรนักศึกษาหอพักชัว่ คราว
พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ทั้ง 2 รายการ กรอกใบยืมกุญแจห้องพัก ใบยืมครุภัณฑ์ในห้องพัก
1.3.4 รับกุญแจห้องพักและเข้าห้องพักโดยนักศึกษาต้องตรวจสอบวัสดุ
ครุภัณฑ์ภายในห้องพักหากพบการช�ำรุดเสียหายต้องเขียนใบแจ้งซ่อมภายในก�ำหนด 7 วัน
นับจากวันที่รับกุญแจห้องพัก
1.3.5 กรณีนกั ศึกษาชัน้ ปีที่ 1 ให้แสดงบัตรนักศึกษาหอพักชัว่ คราวต่อ
พนักงานรักษาความปลอดภัยหน้าหอพักทุกครั้ง เพื่อให้เปิดประตูอัตโนมัติ
			 1.4 การเข้าพักในระหว่างปิดภาคการศึกษา
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าพักอาศัยระหว่างปิดภาคการศึกษา
จะต้องยื่นความจ�ำนงโดยท�ำเป็นหนังสือผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์
ที่ปรึกษาส�ำนักวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม/กิจกรรม) เสนอต่องานบริการและพัฒนา
นักศึกษาหอพักล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จะต้องช�ำระค่าธรรมเนียม
หอพักตามอัตราที่ก�ำหนด และเข้าพักอาศัยในห้องที่จัดให้
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก
รายละเอียด
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
1.1 อาคารหอพักประเภทห้องน�้ำรวม
(1) พัก 1 คนต่อห้อง
(2) พัก 2 คนต่อห้อง
(3) พัก 3 คนต่อห้อง
(4) พัก 4 คนต่อห้อง
1.2 อาคารหอพักประเภทห้องน�้ำในตัว
(1) พัก 1 คนต่อห้อง
(2) พัก 2 คนต่อห้อง
(3) พัก 3 คนต่อห้อง
1.3 อาคารหอพักแบบปรับอากาศ
(1) พัก  1  คนต่อห้อง  

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก (บาท)

คนละ 8,800 บาท ต่อภาคการศึกษา
คนละ 4,400 บาท ต่อภาคการศึกษา
คนละ 2,900 บาท ต่อภาคการศึกษา
คนละ 2,200 บาท ต่อภาคการศึกษา
คนละ 9,200 บาท ต่อภาคการศึกษา
คนละ 4,600 บาท ต่อภาคการศึกษา
คนละ 3,100 บาท ต่อภาคการศึกษา
คนละ   20,400  บาท ต่อภาคการศึกษา
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รายละเอียด
(2) พัก  2  คนต่อห้อง  
(3) พัก  3  คนต่อห้อง  
2. นักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์
2.1 อาคารหอพักประเภทห้องน�้ำรวม
(1) พัก 1 คนต่อห้อง
(2) พัก 2 คนต่อห้อง
(3) พัก 3 คนต่อห้อง
(4) พัก 4 คนต่อห้อง
2. อาคารหอพักประเภทห้องน�้ำในตัว
(1) พัก 1 คนต่อห้อง
(2) พัก 2 คนต่อห้อง
(3) พัก 3 คนต่อห้อง
2.3 อาคารหอพักแบบปรับอากาศ
(1) พัก 1 คนต่อห้อง  
(2) พัก 2 คนต่อห้อง  
(3) พัก 3 คนต่อห้อง  

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก (บาท)
คนละ   10,000  บาท ต่อภาคการศึกษา
คนละ   6,500  บาท ต่อภาคการศึกษา
ค่าประกันของเสียหาย 7,000 บาทต่อคน
คนละ 9,600 บาท ต่อภาคการศึกษา
คนละ 4,800 บาท ต่อภาคการศึกษา
คนละ 3,200 บาท ต่อภาคการศึกษา
คนละ 2,400 บาท ต่อภาคการศึกษา
คนละ 10,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
คนละ 5,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
คนละ 3,300 บาท ต่อภาคการศึกษา

คนละ 21,700 บาท ต่อภาคการศึกษา
คนละ 11,300 บาท ต่อภาคการศึกษา
คนละ 7,800 บาท ต่อภาคการศึกษา
ค่าประกันของเสียหาย 7,000 บาทต่อคน
3. อัตราค่าธรรมเนียมหอพักระหว่างปิดภาค หอพักทั่วไป -วันละ 60 บาท ต่อคน
การศึกษา (พักค้างชั่วคราว)
หอพักแบบปรับอากาศ -วันละ 100 บาท
   - นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต่อคน
   - อาคารหอพักแบบปรับอากาศ
วันละ 20 บาท แต่ตอ้ งช�ำระขัน้ ต�ำ 
่ 50 บาท
กรณีทำ� กิจกรรมชมรม สาขา การเรียนการสอน
			 1.5 ข้อปฏิบัติของนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก
1.5.1 นักศึกษาและผู้อาศัยมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด และเชื่อฟังค�ำแนะน�ำตักเตือนของที่ปรึกษาหอพักและ
บุคลากรของงานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก
1.5.2 นักศึกษามีหน้าที่ดูแลรักษาอาคารสถานที่ ทรัพย์สมบัติของ
มหาวิทยาลัยมิให้เสียหายและใช้สอยอย่างประหยัด ทุกครั้งที่ออกจากห้องพักจะต้องปิด
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ไฟฟ้าให้เรียบร้อย การใช้น�้ำเมื่อแล้วเสร็จต้องปิดให้เรียบร้อย
1.5.3 นักศึกษาและผูอ้ าศัยต้องรับผิดชอบในการชดใช้คา่ เสียหายของ
ทรัพย์สินภายในห้องพักของตน ที่ตนก่อให้เกิดความเสียหาย
1.5.4 นักศึกษาและผู้อาศัยต้องแจ้งให้บุคลากรหอพักทราบทุกครั้ง
เมือ่ มีของช�ำรุดเสียหายเกิดขึน้ ในหอพัก ห้องพัก ถ้าไม่แจ้ง หากตรวจพบต้องชดใช้คา่ เสียหาย
ที่เกิดขึ้น
1.5.5 นักศึกษามีหน้าที่เข้าร่วมประชุมตามที่งานบริการและพัฒนา
นักศึกษาหอพัก หรือที่ปรึกษาหอพัก หรือคณะกรรมการหอพักเรียกประชุม และมีหน้าที่
เข้ารับการอบรมในโครงการซึ่งมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษา
1.5.6 นักศึกษาและผูอ้ าศัยต้องแต่งกายสุภาพ และระวังรักษามารยาท
ไม่ให้เป็นที่ร�ำคาญหรือรบกวนผู้อื่น
		 2) จัดระบบบริการต่างๆ ของหอพักให้มีประสิทธิภาพ
			 การให้บริการและห้องบริการ
การให้บริการจะแบ่งการให้บริการเป็นหน่วยหอพัก โดยแต่ละกลุ่มหอพัก
จะครอบคลุมหอพักจ�ำนวนประมาณ 3 หอพัก ซึ่งจะมีห้องให้บริการ ดังนี้
			 2.1 การบริการในห้องพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดวัสดุครุภัณฑ์ประจ�ำตัวนักศึกษา ดังนี้
1. เตียงนอน พร้อมที่นอน
2. โต๊ะอ่านหนังสือ พร้อมไฟอ่านหนังสือและเก้าอี้
3. ชั้นวางหนังสือ หรือตู้เก็บหนังสือ
4. ตู้เสื้อผ้า
			2.2 บริการด้านอื่นๆ
				2.2.1 ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) สามารถใช้ได้ทกุ ห้องพัก และ
บริเวณหอพักนักศึกษา
				2.2.2 ศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา (หอพักสุรนิเวศ 4-6)
- สถานที่ตั้ง ชั้นล่างหอพักสุรนิเวศ 4-6 จ�ำนวน 11 ห้อง
- จัดสอนทบทวนรายวิชาทีส่ ำ� คัญให้กบั นักศึกษาทีต่ อ้ งการพัฒนา
ตนเองด้านการเรียน
				2.2.3 ห้องอ่านหนังสือ
1. ชั้นล่างหอพักสุรนิเวศ 1-3 จ�ำนวน 8 ห้อง
2. อาคารบริการหอพักสุรนิเวศ 7–8 (ห้องปรับอากาศ) 2 ห้อง
3. อาคารบริการหอพักสุรนิเวศ 9–10 (ห้องปรับอากาศ) 12 ห้อง
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4. อาคารบริการหอพักสุรนิเวศ 11–12 (ห้องปรับอากาศ) 9 ห้อง
				2.2.4 ห้องประชุม บรรจุ 300 คน (ห้องปรับอากาศ)
1. ชั้นล่างหอพักสุรนิเวศ 3
2. ชั้นล่างหอพักสุรนิเวศ 6
				2.2.5 ห้องดูโทรทัศน์ หอพักละ 1-2 เครื่อง
				 2.2.6 ตู้น�้ำดื่มประจ�ำหอพัก (ฟรี)
				 2.2.7 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประตูทางเข้า-ออก และภายในหอพัก
				 2.2.8 ประตูเข้า-ออกหอพักอัตโนมัติ (ระบบ RF-ID) 		
			 2.2.9 พนักงานรักษาความปลอดภัยประจ�ำหอพัก ตลอด 24 ชั่วโมง
				 2.2.10 เครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ
1. ชั้นล่างหอพักสุรนิเวศ 1-6
2. ชัน้ ล่างอาคารบริการหอพักสุรนิเวศ 7-8 , 9-10 และ 11-12
3. หอพักสุรนิเวศ 13-16 และ 18
				2.2.11 ร้านจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค (มินิมาร์ท)
1. อาคารอเนกประสงค์ 2 (มินิมาร์ทหญิง)
2. ชั้นล่างอาคารบริการหอพักสุรนิเวศ 11-12 (มินิมมาร์ทชาย)
3. ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (ข้างลานศิลปวัฒนธรรม)
				2.2.12 ร้านถ่ายเอกสาร ร้านท�ำกุญแจ สถานที่ตั้ง โรงอาหารหอพัก
นักศึกษา (กาสะลองค�ำ)
			 2.3 ร้านบริการอาหาร สถานที่ตั้ง
1. โรงอาหารหอพักนักศึกษา (กาสะลองค�ำ)
2. โรงอาหารหอพักสุรนิเวศ 15 (ดอนตะวัน)
3. โรงอาหารอาคารอเนกประสงค์ 2
4. โรงอาหารหน้าหอพักสุรนิเวศ 16
			2.4 บริก ารด้านพาหนะ มหาวิทยาลัยจัดให้มีรถเมล์บริการภายใน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบริการเวลา 07.00-21.00 น. ตารางเดินรถสามารถดูได้ที่ศาลาที่พัก
ผู้โดยสาร
			2.5 บริการด้านไปรษณียภัณฑ์ งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก
จัดให้มีบริการด้านไปรษณียภัณฑ์ทุกประเภท โดยจดหมายธรรมดารับได้ที่หน้าประตู
ทางเข้าทุกหอพัก ส่วนจดหมายลงทะเบียน EMS พัสดุ รับได้ที่ส�ำนักงานหน่วยหอพักในวัน
เวลาราชการ (08.30–16.30 น.) หยุดพักกลางวัน (12.00–13.00 น.) ดังนี้
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- ส�ำนักงานหน่วยหอพักสุรนิเวศ 4 (บริการนักศึกษาหอพักสุรนิเวศ 1–6)
				- ส�ำนักงานหน่วยหอพักสุรนิเวศ 7-8 (บริการนักศึกษาหอพักสุรนิเวศ 7–12)
- ส�ำนักงานหน่วยหอพักสุรนิเวศ 13 (บริการนักศึกษาหอพักสุรนิเวศ 13)
- ส�ำนักงานหน่วยหอพักสุรนิเวศ 15 (บริการนักศึกษาหอพักสุรนิเวศ 15)
- ส�ำนักงานหน่วยหอพักสุรนิเวศ 16 (บริการนักศึกษาหอพักสุรนิเวศ 16)
    - หอพักสุรนิเวศ 14B (บริการนักศึกษาหอพักสุรนิเวศ 14B)
- หอพักสุรนิเวศ 18 (บริการนักศึกษาหอพักสุรนิเวศ 18)
ตัวอย่าง การจ่าหน้าจดหมาย 
ชื่อผู้รับ
ชื่อ - นามสกุล
หอพักสุรนิเวศ…….ห้อง………….. (ระบุหอพัก ห้องพัก ให้ชัดเจน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถนนมหาวิทยาลัย ต�ำบลสุรนารี
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์......................................           รหัสไปรษณีย์ 30000
ส�ำหรับไปรษณียภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุหอพัก/ห้องพักที่ชัดเจน สามารถติดต่อขอรับ
ได้ที่งานธุรการ ส่วนกิจการนักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา ๑ เวลา 08.30-16.30 น.
เว้นวันหยุดราชการ
			2.6 บริการตู้ ATM
- ธนาคารกรุงไทย ที่ตั้ง หน้าอาคารบริการหอพักสุรนิเวศ 7-8 และ
หอพักสุรนิเวศ 4
- ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ตั้ง
- หอพักสุรนิเวศ 4 และ 15
- โรงอาหารหอพักนักศึกษา (กาสะลองค�ำ)
- อาคารบริการหอพักสุรนิเวศ 11-12
		
2.7 บริการให้ยืมกุญแจห้องพักส�ำรอง หากนักศึกษาท�ำกุญแจสูญหาย
หรือลืมกุญแจในห้องพัก สามารถติดต่อขอยืมกุญแจห้องพักส�ำรองได้ ดังนี้
- เวลาท�ำการปกติ ติดต่อได้ที่ส�ำนักงานหน่วยหอพักที่ตนพักอาศัย
- นอกเวลาท�ำการปกติ หรือวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อได้ที่ ส�ำนักงานหน่วยหอพักสุรนิเวศ 1-3 (นักศึกษาหญิง) และ 11-12 (นักศึกษาชาย)
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3) จัดให้มีที่ปรึกษาหอพัก เพื่อท�ำหน้าที่ดูแล ให้ค�ำปรึกษา และช่วยเหลือ
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดให้มีที่ปรึกษาหอพักประจ�ำหอพักละ 1 คน
เพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือนักศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ก�ำกับดูแลนักศึกษา
ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของหอพัก
			 เวลาปฏิบัติงานของที่ปรึกษาหอพัก (วันจันทร์ - ศุกร์) ที่ปรึกษาหอพัก
แต่ละคน 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)
					 - ในแต่ละหน่วยหอพัก จะมีทปี่ รึกษาในแต่ละช่วงเวลาท�ำงานสลับกัน
		 การปฏิบัติงานเวรที่ปรึกษาหอพัก
- วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30-08.30 น. (ของวันถัดไป)
- วันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-08.30 น.
(ของวันถัดไป)
			 การติดต่อ
- ส�ำนักงานหน่วยหอพักสุรนิเวศ 1-3
โทรศัพท์ 0-4422-5121-22 โทรศัพท์ภายใน 5121-22
เวลา 22.00-08.30 น. โทรศัพท์ 0-4422-5128 โทรศัพท์ภายใน 5128
โทรศัพท์มือถือ 08-5772-6663
- ส�ำนักงานหน่วยหอพักสุรนิเวศ 11-12
โทรศัพท์ 0-4422-5171 โทรศัพท์ภายใน 5171
โทรศัพท์มือถือ 08-5772-6664
		

หน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาหอพัก

		 1. ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำเกี่ยวกับปัญหาด้านต่างๆ ของนักศึกษาในหอพัก
นักศึกษา โดยจะมีทปี่ รึกษาหอพักท�ำงานบริการนักศึกษาตลอด 24 ชัว่ โมง นักศึกษาสามารถ
ติดต่อได้ตามเวลาและสถานที่ข้างต้น
2. ช่วยเหลือนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักเมื่อเกิดการเจ็บป่วย ดังนี้
2.1 กรณีเจ็บป่วยในเวลาท�ำงานปกติ ตัง้ แต่เวลา 08.30-16.30 น. สามารถ
เข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2.2 กรณีเจ็บป่วยนอกเวลาท�ำงานปกติ เวลา 16.30-08.30 น. สามารถ
เข้ารับการรักษาด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรณีไม่สามารถ
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เดินทางไปด้วยตนเอง ให้ติดต่อพนักงานรักษาความปลอดภัยประจ�ำหอพัก เพื่อติดต่อ
ที่ปรึกษาหอพักที่จุดปฏิบัติงานเวรให้เรียกรถพยาบาลได้ตลอด 24 ชั่วโมง
		
3. ดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในหอพัก เมื่อนักศึกษามีความรู้สึก
ไม่ปลอดภัยหรือมีทรัพย์สินสูญหายในบริเวณหอพัก ให้รีบติดต่อที่ปรึกษาหอพักหรือ
พนักงานรักษาความปลอดภัยทีอ่ ยูใ่ กล้ทสี่ ดุ เพือ่ ทีจ่ ะด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือได้ทนั ท่วงที
4. ประสานกับผู้ปกครองนักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ เป็นการประสาน
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ปกครองนักศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้
การช่วยเหลือนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
		
5. ดูแลนักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหอพักนักศึกษา เมื่อ
มีนักศึกษาเข้ามาพักอาศัยจ�ำนวนมาก จ�ำเป็นที่จะต้องให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของหอพักนักศึกษา ซึ่งถ้าหากฝ่าฝืนก็จะได้รับการลงโทษตามแต่ละกรณี
		
6. จัดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษาหอพัก เช่น วันสัมพันธ์ชาวหอ
ปฏิบัติศาสนกิจในวันส�ำคัญทางศาสนา กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ทีพ่ กั ในหอพัก การเลือกตัง้ กรรมการหอพัก การอบรมคณะกรรมการหอพัก กิจกรรมพัฒนา
บุคลิกภาพนักศึกษาและการสื่อสาร และกิจกรรมของแต่ละหอพัก เป็นต้น
		
7. ดูแลและส่งเสริมกิจกรรมของคณะกรรมการหอพัก
คณะกรรมการหอพัก เป็นนักศึกษาทีพ่ กั อาศัยในหอพักและได้รบั การเลือกตัง้
จากนักศึกษาทีอ่ ยูใ่ นหอพักนัน้ ๆ จ�ำนวนไม่เกิน 12 คน ต่อ 1 หอพัก โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1. ประสานงานกับทีป่ รึกษาหอพักเพือ่ ดูแลและพัฒนาการบริการต่างๆ ให้
มีประสิทธิภาพ
2. ช่วยงานที่ปรึกษาหอพักดูแลนักศึกษาให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบหอพัก
3. รายงานให้ที่ปรึกษาหอพักทราบเกี่ยวกับปัญหาและข้อบกพร่องต่างๆ
ของหอพัก
4. ด�ำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมหอพัก
5. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ปรึกษาหอพักมอบหมาย
			

ข้อควรปฏิบัติส�ำหรับนักศึกษาหอพัก

		
1. การพัฒนาสภาพแวดล้อม
มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาให้เป็นสถาบันทางวิชาการที่เป็นผู้น�ำ
ทางสังคมอย่างแท้จริง นอกจากการเป็นเลิศในด้านวิชาการและเทคโนโลยีแล้ว สิ่งแวดล้อม
อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยก็มีความส�ำคัญในการช่วยพัฒนาการเรียนการสอน เป็นที่ชื่นชม
ของบุคคลทั่วไป ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายโครงการเขียวสะอาดโดยความร่วมมือ
นักศึกษาทุกคนร่วมกันปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้
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1. ร่วมกันฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้กลับอุดมสมบูรณ์ด้วยการปลูก
ต้นไม้ทั้งมหาวิทยาลัย
2. ห้ามการตากผ้า วางสิ่งของ กระถางต้นไม้บนระเบียงหลังห้องพัก
(การตากผ้าให้ตากได้เฉพาะที่ราวตากผ้าที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้)
3. ห้ามขีดเขียน ติดข้อความหรือโปสเตอร์ตามผนังห้องพัก
4. อนุญาตให้ติดประกาศได้เฉพาะบอร์ดที่จัดให้เท่านั้น สามารถ
ขออนุญาตติดประกาศ ได้ทสี่ ำ� นักกลางงานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก อาคารบริการ
หอพักสุรนิเวศ 7–8 ในวัน เวลาราชการ
5. การรับประทานอาหารในโรงอาหาร เมือ่ รับประทานเสร็จแล้ว ให้นำ�
ภาชนะวางบนชั้นที่จัดให้ทุกครั้ง
6. ร่วมกันประหยัดน�้ำประปา และไฟฟ้า ไม่เปิดทิ้งไว้โดยไม่จ�ำเป็น
		 2. การแจ้งซ่อมและชดใช้ค่าเสียหาย
นักศึกษาจะต้องแจ้งซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์ห้องพักภายใน 7 วัน นับจาก
วันที่รับกุญแจเข้าห้องพัก โดยเขียนใบแจ้งซ่อมตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด ส่งที่
ส�ำนักงานหน่วยที่ปรึกษาหอพักที่ตนเองพักอาศัย หากพ้นก�ำหนดปรากฎมีวัสดุ-ครุภัณฑ์
ช�ำรุด นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการกระท�ำของตน
ตามราคาที่มหาวิทยาลัยประเมิน ทั้งนี้ให้รวมถึงการชดใช้ค่าเสียหายทรัพย์สินส่วนรวมใน
หอพักด้วย
		
3. การใช้รถจักรยานยนต์
ปัจจุบันมีนักศึกษาใช้รถจักรยานยนต์เป็นจ�ำนวนมาก มหาวิทยาลัยจึงมี
ข้อแนะน�ำและข้อพึงปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ต้องมีใบอนุญาตขับขี่, ใบต่อทะเบียนรถประจ�ำปี
2. ต้องสวมหมวกกันน็อคทุกครั้ง หากไม่สวมหมวกกันน็อคจะถูก
ตัดคะแนนความประพฤติ
3. ต้องเรียนรู้การขับขี่รถให้ถูกต้อง และขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง
4 . ควรมีอุปกรณ์ล็อครถเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการสูญหาย
5 . การจอดรถต้องจอดทีล่ านจอดรถทีห่ อพักจัดให้ หากฝ่าฝืนจะถูกปรับ
ครั้งละ 100 บาท
6. ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการจราจร ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
		
4. การป้องกันทรัพย์สินไม่ให้ถูกขโมย
1. ไม่เขียนรหัส ATM ไว้บนบัตร ATM
2. เก็บทรัพย์สินมีค่าไว้ในตู้เสื้อผ้า และจัดหากุญแจล็อคตู้เสื้อผ้าเพิ่มเติม
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ห้องพักเพิ่มเติม

3. ล็อคประตูห้องพักทุกครั้งเมื่อไม่อยู่ห้อง และจัดหากุญแจล็อคประตู

4. จัดหากุญแจล็อครถจักรยานยนต์เพิ่มเติมจากกุญแจล็อคคอรถปกติ
5. ไม่ควรเก็บเงินสดไว้กับตัวจ�ำนวนมาก การช�ำระเงินต่างๆ กับทาง
มหาวิทยาลัยควรใช้การโอนผ่านบัญชีแทน
6. โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ควรเขียนหมายเลขรหัส
ประจ�ำเครื่องเก็บไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานส�ำหรับตรวจสอบเมื่อสูญหาย
				วิธีการหาหมายเลขประจ�ำเครื่อง
1. โทรศัพท์มอื ถือ กด *#06#  เป็นการหาหมายเลข IMEI ของเครือ่ ง
นั้นๆ
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
- Windows7/8 ให้พิมพ์ที่ช่องว่างบน Start โดยพิมพ์ cmd
ระบบจะไปที่โปรแกรม DOS
- เมื่อปรากฏข้อความ C:\WINDOWS\system32>_ให้พิมพ์
ipconfig/all แล้ว Enter
- ดูหมายเลขที่โหมด Physical Address จะมีตัวเลขแสดง เช่น
00–1E–0B–A7–8D–27 แล้วจดหมายเลขนี้ไว้เพื่อตรวจสอบหากเครื่องสูญหาย
		 5. การบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ที่ส�ำคัญไว้ในโทรศัพท์มือถือ
นักศึกษาควรบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ทสี่ ำ� คัญ เพือ่ ขอความช่วยเหลือ
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ได้แก่
- งานรักษาความปลอดภัย มทส. หมายเลขโทรศัพท์ 0–4422–3344
- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หมายเลขโทรศัพท์
0–4437–6555

		 4) ศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา ภายใต้การก�ำกับดูแล ของงานบริการและพัฒนา
นักศึกษาหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ตั้งอยู่ที่ส�ำนักงานหอพักสุรนิเวศ 56 ด�ำเนินกิจกรรม
ด้านการจัดสอนทบทวนรายวิชาให้กบั นักศึกษาชัน้ ปี ทีพ่ กั อาศัยอยูใ่ นหอพักและบริการห้อง
ห้องทบทวนรายวิชาส�ำหรับนักศึกษาที่ต้องการทบทวนรายวิชาเป็นกลุ่มสาขา โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้หอพักนักศึกษาเป็นศูนย์การศึกษาและพักอาศัย (Living and Learning
Center) อีกทั้งยังช่วยยกระดับการเรียนของนักศึกษาให้ดีขึ้น และลดการตกออกของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ มีห้องทบทวนรายวิชา จ�ำนวน 9 ห้อง
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หน้าที่หลักของศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา
1. จัดการเรียนการสอนทบทวนรายวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ
ชั้นปีอื่นๆ
2. ให้บริการห้องทบทวนรายวิชา
3. จัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนภายในหอพัก เช่น โครงการอบรมสัมมนา
ผูส้ อนทบทวนรายวิชา โครงการประกวดหอพักไอน์สไตน์  โครงการก�ำลังใจ...เพือ่ สูต้ อ่ ไปให้
ถึงฝัน โครงการสอนน้องท�ำการบ้าน และโครงการลงทะเบียนดี มีชัยไปกว่าครึ่ง เป็นต้น
4. ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาด้ า นการวางแผนการเรี ย นและการลงทะเบี ย นของ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต�่ำ
5. จัดทบทวนรายวิชาเฉพาะกลุ่มนักศึกษาที่เกรดต�่ำ 
6. การจัดการเรียนการสอนแบ่งคอร์สการเรียนรูอ้ อกเป็น 4 ช่วงเวลา ดังนี้
			 6.1 คอร์สเตรียมความพร้อม เป็นคอร์สที่เหมาะส�ำหรับผู้ท่ีต้องการ
ปรับพื้นฐานความรู้ให้ดีขึ้น โดยจัดขึ้นหลังเปิดการเรียนการสอน 1 สัปดาห์ ดังนี้
วันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงเวลา 17.00 - 22.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ชว่ งเวลา 09.00 – 12.00 น.
13.00 – 17.00 น.และ 17.00 – 22.00 น.
			 6.2 คอร์สเทอร์โบ เป็นคอร์สส�ำหรับผูท้ มี่ พี นื้ ฐานอยูบ่ า้ งและต้องการ
ประมวลและสรุปความรูค้ วามเข้าใจให้มากขึน้ ก่อนสอบกลางภาค โดยจัดขึน้ ในช่วง 2 สัปดาห์
ก่อนสอบกลางภาค จัดตารางทบทวนโดยอาศัยตารางสอบกลางภาคของศูนย์บริการ
การศึกษา
				 6.3 คอร์สคู่ขนาน เป็นคอร์สส�ำหรับผู้ที่มีพื้นฐานพร้อมอยู่บ้างและ
ต้องการเพิม่ เติมความรูข้ องตนเองควบคูข่ นานไปกับการเรียนการสอนในห้องเรียนจัดขึน้ ใน
ช่วง 4 สัปดาห์หลังสอบกลางภาค โดยจัดตารางเรียนลักษณะเดียวกับคอร์สเตรียมความพร้อม
ในช่วงนี้ประสบปัญหาวันหยุดเยอะ และมีการนัดเรียนชดเชย ท�ำให้เกิดความคลาดเคลื่อน
ในการจัดตารางทบทวน
				 6.4 คอร์สตะลุยโจทย์ เป็นคอร์สส�ำหรับผู้ท่ีมีพื้นฐานพร้อมและ
ต้องการเพิม่ ความแม่นย�ำโดยการฝึกท�ำโจทย์ของแต่ละวิชา จัดขึน้ ในช่วง 2 สัปดาห์กอ่ นสอบ
ปลายภาค จัดการเรียนการสอนทบทวนลักษณะเดียวกับคอร์สเทอร์โบ เพียงแต่ไม่มกี ารสรุป
และประมวลความรู้เท่านั้น ในช่วงคอร์สนี้ ศูนย์เรียนรู้ฯ จะเดินพบปะนักศึกษาและกระตุ้น
ผู้ที่ยังไม่พร้อมให้เข้ามาพบและจัดตารางทบทวนพิเศษให้
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สถานกีฬาและสุขภาพ
วิสัยทัศน์

“ สถานกีฬาและสุขภาพเป็น “หน่วยงานด้านกีฬา” ที่ทันสมัย
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและชัน้ น�ำของประเทศ ใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เป็นแหล่งฝึกอบรมและให้บริการด้านกีฬาและสุขภาพอย่างเป็นระบบครบวงจร ”

พันธกิจ

1. ส่งเสริมสุขภาพและการออกก�ำลังกายของนักศึกษาและบุคลากร
2. ให้บริการด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือออกก�ำลังกายที่ทันสมัยได้มาตรฐาน
3. จัดการแข่งขันกีฬา ฝึกอบรม ให้คำ� ปรึกษาด้านกีฬาแก่ประชากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. สนับสนุนการเรียนการสอนด้านกีฬา และนันทนาการ

เป้าประสงค์หลัก

1. ให้ประชากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
2. มีสถานที่ออกก�ำลังกายและสนามกีฬาที่ทันสมัยครบวงจร
3. บุคลากรของสถานกีฬาและสุขภาพมีคุณภาพ มีความสามารถและได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

บุคลากร สถานกีฬาและสุขภาพ

นายวีรวัชร์ ทองยอดดี
หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ
โทรศัพท์ : 0-4422-3421

นางหทัยรัตน์ ราชนาวี
หัวหน้างานวิทยาศาสตร์การกีฬา
โทรศัพท์ : 0–4422–3428

นางวันเพ็ญ อุ่นภักดิ์
หัวหน้างานธุรการและบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ : 0–4422–3422
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นายสุชาติ จรรยาศิริ
หัวหน้างานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา
โทรศัพท์ : 0–4422–3427

ว่าที่ ร.ต.บัลลังก์ กลิ่นจันทร์แดง
หัวหน้างานกีฬาเพื่อการแข่งขัน
โทรศัพท์ : 0–4422–3437

นางฉวีวรรณ นันท์ธนะวานิช
หัวหน้างานต้อนรับและประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0–4422–3425
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ประมวลภาพการจัดกิจกรรม
สถานกีฬาและสุขภาพ
 จัดกิจกรรมแอโรบิค

 จัดกิจกรรมโยคะ

 จัดกิจกรรมลีลาศ

 บริการสระว่ายน�้ำ

 บริการห้องออกก�ำลังกาย

 บริการสนามสควอช
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 บริการสนามแบดมินตัน

 บริการสนามเทนนิส

 บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

 กิจกรรมกีฬาน้องใหม่

 กิจกรรมกรีฑาสัมพันธ์

 ต้อนรับผู้เยี่ยมชมต่าง ๆ
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สถานกีฬาและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โดยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของสุขภาพและ
สมรรถภาพทางร่างกายของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่งจึงได้จัด
ให้มสี ถานกีฬาและสุขภาพขึน้ เพือ่ กระตุน้ และส่งเสริมให้นกั ศึกษาและบุคลากรมีความตืน่ ตัว
และรักการออกก�ำลังกายอย่างจริงจัง การจัดการด้านสถานที่ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ นั้น
ทันสมัยทัดเทียมกับศูนย์บริการสุขภาพทั่วไปที่นิยมเรียกกันว่า เฮลท์คลับ (Health Club)
ซึ่งเป็นสถานที่ออกก�ำลังกายส�ำหรับผู้ที่ไม่มีทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ โดยจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายต่อไป
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและการออกก�ำลังกายในรูปแบบต่างๆ
ที่นอกเหนือจากทักษะการเล่นกีฬา โดยน�ำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
สถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี มีโครงสร้างระบบงาน ดังนี้
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งานธุรการ
และบริหารทั่วไป

รับผิดชอบ
1. ธุรการและงานพิมพ์
2. บุคคล
3. การเงินและบัญชี
4. แผนและงบประมาณ
5. พัสดุ
6. งานตามแผน

งานวิทยาศาสตร์
การกีฬา

รับผิดชอบ
1. อบรมและส่งเสริมวิชาการกีฬา
2. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
3. เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
4. ออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ
5. สนับสนุนการเรียนการสอน
6. สนับสนุนวิจัย
7. ฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและ
นวดทางการกีฬา
8. โครงการและกิจกรรม
นันทนาการ
9. สระว่ายน�้ำ-สตรีมและซาวน่า
10. สคอวช

รับผิดชอบ
1. สนามกลางแจ้ง
2. สนามกีฬาในร่ม และ
อาคาร
3. พัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์กีฬา

งานสถานที่
และอุปกรณ์กีฬา

หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ

รับผิดชอบ
1. ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมการแข่งขัน
2. ส่งเสริมสนับสนุน
ด้านชมรมกีฬา

งานกีฬา
เพื่อการแข่งขัน

โครงสร้างการบริหารสถานกีฬาและสุขภาพ

รับผิดชอบ
1. ต้อนรับและ  
ประชาสัมพันธ์
2. ข้อมูลข่าวสารและ
สี่อประชาสัมพันธ์

งานต้อนรับ
และประชาสัมพันธ์

สถานกีฬาและสุขภาพ มีการแบ่งงานและมีรายละเอียดดังนี้
1. งานวิทยาศาสตร์การกีฬา

		 1. หน่วยอบรมและส่งเสริมวิชาการกีฬา
			 หน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้
1. อบรมความรู้ด้านการออกก�ำลังกายให้แก่สมาชิกสถานกีฬาและ
สุขภาพ (ทั้งนักศึกษาและบุคลากร)
2. จัดท�ำเอกสารสื่อความรู้รูปแบบต่างๆ (แผ่นพับ บอร์ดความรู้) เพื่อ
เผยแพร่ในเรื่องสุขภาพและการออกก�ำลังกาย
3. จัดโครงการอบรมความรู้ด้านการออกก�ำลังกาย ด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาให้แก่นักศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก
4. อบรมความรู้ด้านการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ให้แก่นักกีฬา
มหาวิทยาลัย
5. เข้าร่วมจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและการออกก�ำลังกาย
ที่จัดขึ้นทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
6. งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ได้แก่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
ด้านการออกก�ำลังกายให้แก่หน่วยงานต่างๆ เป็นอาจารย์พิเศษ
		 2. หน่วยทดสอบสมรรถภาพทางกาย
		
หน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้
				1. ทดสอบสมรรถภาพทางกายให้แก่สมาชิกผู้มาใช้บริการสถานกีฬา
และสุขภาพทั้งนักศึกษา บุคลากรและครอบครัวบุคลากร
2. วิเคราะห์ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และค�ำแนะน�ำผลการ
ทดสอบ และการออกก�ำลังกายที่เหมาะสม
3. จัดท�ำเอกสาร และใบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
4. ตรวจเช็คอุปกรณ์ เครือ่ งมือการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้ใช้งาน
ได้ตลอดเวลา
5. จัดท�ำงบประมาณ และแผนงานการจัดซือ้ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ การทดสอบ
สมรรถภาพทางกายประจ�ำปี
6. งานทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬามหาวิทยาลัย
7. งานทดสอบสมรรถภาพทางกายให้แก่หน่วยงานภายนอก
8. งานทดสอบสมรรถภาพทางกาย งานตรวจสอบสุขภาพพนักงาน
ประจ�ำเดือนเกิด
9. นัดหมายอบรมความรู้ด้านการออกก�ำลังกายและการใช้เครื่องมือ
ออกก�ำลังกาย
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		 3. หน่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
			 หน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้
		 1. จัดโปรแกรมการออกก�ำลังกายให้กับสมาชิกตามจุดประสงค์ที่
ต้องการ ของแต่ละคน
2. ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมการออกก�ำลังกาย
3. จัดโปรแกรมการออกก�ำลังกายให้กับนักกีฬาของมหาวิทยาลัย เพื่อ
เตรียมตัวแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
4. จัดโปรแกรมการออกก�ำลังกายให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เตรียมตัวแข่งขันกีฬาส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. ควบคุมดูแลเครื่องมือห้องออกก�ำลังกายและอุปกรณ์การออกก�ำลัง
กายที่ทันสมัยให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ดูแลตรวจเช็คและบ�ำรุงรักษาเครื่องมือห้องออกก�ำลังกายทั้งหมด
7. จัดท�ำงบประมาณ และแผนงานจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ออกก�ำลังกาย
8. จัดเตรียมและควบคุมกิจกรรมทางด้านการบันเทิง (ตารางวีดีโอ
เทปเพลง)
9. จัดกิจกรรมการแข่งขันเกี่ยวกับด้านสุขภาพและการออกก�ำลังกาย
เช่น การแข่งขัน Sit-up เป็นต้น
		 4. หน่วยส่งเสริมการออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ
			 หน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้
1. จัดกิจกรรมให้บริการการออกก�ำลังกายเพือ่ สุขภาพ เช่น เต้นแอโรบิค
ลีลาศ ฟิตบอล โยคะ
2. เป็นผูน้ ำ� กิจกรรมออกก�ำลังกายเพือ่ สุขภาพ เช่น แอโรบิค ลีลาศ โยคะ
ฟิตบอล
3. เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านการออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ
4. สนับสนุนการเรียนการสอน
5. จัดกิจกรรมแข่งขันการออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ
6. ควบคุมดูแลอุปกรณ์ออกก�ำลังกาย เช่น ดัมเบล สเต็ปแอโรบิค ลูกบอล
บริหารร่างกาย
				7. ควบคุมดูแลระบบเครือ่ งเสียงในการให้บริการในห้อง Dance Sport 1, 2
8. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ วีซีดี เพลงแอโรบิค ครุภัณฑ์ส�ำหรับห้อง Dance
Sport
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2. งานธุรการและบริหารทั่วไป

			 หน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้
1. หน่วยธุรการ
2. หน่วยงานบุคคล
3. หน่วยการเงินและบัญชี
4. หน่วยแผนงานและงบประมาณ

3. งานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา

		 1. หน่วยสนามกลางแจ้ง
			 หน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้
1. ควบคุมดูแล ตรวจเช็คสนามให้มีความพร้อมให้บริการตลอดเวลา
2. พิจารณาและจัดท�ำตารางการขอใช้อาคารสถานทีแ่ ละสนามกีฬาต่างๆ
3. ประสานงานการแจ้งซ่อมระบบประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์สนามกีฬา
ทั้งหมด
4. การจัดเตรียมสนามฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เปตอง วอลเลย์บอล
ชายหาด บาสเกตบอล แชร์บอล เกมส์ ฯลฯ เพื่อการแข่งขัน
5. จัดเตรียมสถานที่ส�ำหรับการฝึกอบรม สัมมนาทางการกีฬาต่างๆ
6. จัดเตรียมสนามส�ำหรับสนับสนุน การเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์
การกีฬา
7. ให้บริการเช่าสนามแก่หน่วยงานภายนอกในอัตราตามระเบียบ มทส
		 2. หน่วยสนามกีฬาในร่มและอาคาร
			 หน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้
1. จัดตารางการใช้อาคารและสนามกีฬาในร่มทุกสนาม
2. รับจองการขอใช้อาคารในการจัดกิจกรรม
3. ดูแลพื้นที่สนามให้มีความสวยและสะอาดอยู่ตลอดเวลา
4. จัดเตรียมสนามเพือ่ การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน วอลเลย์บอลตะกร้อ
บาสเกตบอล
5. เปลีย่ น ซ่อมแซมอุปกรณ์สนาม เช่น ตาข่าย การเปลีย่ นตาข่าย เป็นต้น
6. ประสานงานการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ เช่น หลอดไฟสปอตไลท์ขาด
น�้ำประปา เป็นต้น
7. ตกแต่งสถานที่พิธีเปิด - ปิด กีฬาหรือกิจกรรม
8. ประสานงานกับบริษทั รักษาความปลอดภัย แม่บา้ นท�ำความสะอาด
ในการจัดกิจกรรม
9. ควบคุม ดูแล อาคารและสนามกีฬา
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		 3. หน่วยพัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์กีฬา
			 หน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้
1. ควบคุมดูแลพัสดุ - ครุภัณฑ์กีฬา
2. ท�ำบัญชี การรับ - จ่ายพัสดุครุภัณฑ์
3. บริการให้ยมื อุปกรณ์และครุภณ
ั ฑ์กฬี าในการฝึกซ้อมนักกีฬาตัวแทน
มหาวิทยาลัย
4. จัดให้บริการยืมอุปกรณ์และครุภณ
ั ฑ์กฬี าส�ำหรับการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษาและบุคลากร
5. พิจารณาการขอเบิก - ยืมอุปกรณ์และครุภัณฑ์กีฬาต่างๆ
6. ดูแลเปลี่ยนอุปกรณ์สนามกีฬาชนิดต่างๆ เช่น ตาข่ายฟุตบอล
วอลเลย์บอล ตะกร้อ บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส ฯลฯ
7. จัดเตรียมอุปกรณ์และครุภัณฑ์กีฬาส�ำหรับการจัดกิจกรรมหรือ
แข่งขัน
8. จัดท�ำงบประมาณวัสดุและอุปกรณ์กีฬา/ครุภัณฑ์กีฬา
9. จัดหา - จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา/ครุภัณฑ์กีฬา

4. งานกีฬาเพื่อการแข่งขัน

		 1. หน่วยกีฬาเพื่อการแข่งขัน
			 หน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้
1. การเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ทั้งรอบ
คัดเลือกและรอบมหกรรม
2. รั บ สมั ค รและประกาศคั ด เลื อ กตั ว นั ก กี ฬ า เพื่ อ เป็ น ตั ว แทน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. ติดต่อประสานงานผูร้ บั ผิดชอบก�ำกับดูแลชนิดกีฬา เช่น ผูจ้ ดั การทีม
ผู้ฝึกสอนพิเศษ เป็นต้น
4. ประกาศแต่งตั้งนักกีฬา และผู้รับผิดชอบก�ำกับดูแลแต่ละชนิดกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในนามตัวแทนมหาวิทยาลัย
5. จัดสวัสดิการให้กับนักกีฬาทั้งด้านวิชาการ และด้านที่พัก
6. จัดท�ำงบประมาณและสวัสดิการต่างๆ ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัย
7. ประสานงานและด�ำเนินการจัดท�ำหลักฐานนักกีฬา เพื่อเข้าร่วม
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ติดต่อประสานงานในการน�ำคณะนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยทั้งรอบคัดเลือกและรอบมหกรรม
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รอบมหกรรม

8. เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกและ
9. สรุ ป และประเมิ น ผลการเข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง

ประเทศไทย
			งานโครงการโควตานักกีฬาประจ�ำปีการศึกษา
1. ประสานงานกับศูนย์บริการการศึกษา เพื่อจัดท�ำแบบปฏิบัติการ
2. จั ด ท� ำ ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ฯ เพื่ อ ก� ำ หนดคุ ณ สมบั ติ ใ นการรั บ
นักศึกษา
3. ประสานงานกับส�ำนักวิชา  เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
4. ประสานงานคณะกรรมการคัดเลือก เพือ่ ก�ำหนดวิธกี ารและขัน้ ตอน
การคัดเลือก
5. ประสานงานและแต่งตัง้ คณะกรรมการทดสอบทักษะความสามารถ
ทางด้านกีฬา
6. พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร
7. ประกาศรายชือ่ ผูท้ มี่ สี ทิ ธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์และทดสอบทักษะความ
สามารถทางด้านกีฬา
8. สัมภาษณ์ และทดสอบทักษะความสามารถทางด้านกีฬา
9. พิจารณาและประกาศผลผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
		
2. หน่วยจัดการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ จัดกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมการแข่งขัน ฟุตซอล ฟุตบอล 7 คน และฟุตบอล 11 คน
ของนักศึกษา
2. กิจกรรมการแข่งขัน ฟุตซอล ฟุตบอล แชร์บอลของบุคลากร

5. งานต้อนรับและประชาสัมพันธ์

ความอนุเคราะห์
และสุขภาพ
และสุขภาพ

หน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสถานกีฬาและสุขภาพ
2. ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยที่ขอ
3. ต้อนรับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาใช้บริการสถานกีฬา
4. ต้อนรับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ ข้ามาขอศึกษาดูงานสถานกีฬา
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หน่วยงานที่ต้องการ

5. ให้บริการข้อมูลต่างๆ ของสถานกีฬาและสุขภาพแก่บุคคลและ

6. รั บ สมั ค รสมาชิ ก ของสถานกี ฬ าและสุ ข ภาพ ทั้ ง สมาชิ ก ห้ อ ง
ออกก�ำลังกาย และสระว่ายน�้ำ
7. บริการจ�ำหน่ายคูปองสระว่ายน�้ำ/ยืมอุปกรณ์กีฬา
8. จัดท�ำทะเบียนสมาชิกสระว่ายน�้ำ
9. รายงานจ�ำนวนผู้ใช้บริการสถานกีฬาและสุขภาพ
10. จัดท�ำจดหมายข่าว/เอกสาร แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์สถานกีฬา
และสุขภาพ
11. จัดท�ำข้อมูลน�ำเสนอผลงานสถานกีฬาและสุขภาพ
12. ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรม
และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
13. จัดท�ำบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยและสถาน
กีฬาและสุขภาพ
14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
		
สถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ได้จดั บริการส�ำหรับ
การออกก�ำลังกายไว้หลายรูปแบบ ดังนี้
		 1. การให้บริการด้านสนามกีฬา
           
1. สนามบาสเกตบอล
2. สนามแบดมินตัน
3. สนามเทนนิส
4. สนามฟุตบอล
5. สนามรักบี้ฟุตบอล
6. สนามเปตอง
7. สนามวอลเลย์บอล
8. สนามวอลเลย์บอลชายหาด
9. สนามตะกร้อ
10. สระเรือพาย
11. ห้องสคอวช
12. สระว่ายนํ้าในร่ม
13. สนามฟุตซอลกลางแจ้ง
		 2. การให้บริการด้านกิจกรรม
			 1. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
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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. บริ ก ารฝึ ก อบรมความรู ้ ด ้ า นการออกก� ำ ลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพ เช่ น
เต้นแอโรบิค โยคะ ลีลาศ ฯลฯ
สถานกีฬาและสุขภาพเปิดบริการ วันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 10.00 – 19.45 น.
ปิดบริการวันเสาร์–วันอาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ได้ที่ สถานกีฬาและสุขภาพ
ประชาสัมพันธ์ 0–4422–3427 สระว่ายน�้ำ 0–4422–3432
ห้องออกก�ำลังกาย 0-4422-3431
โทรสาร 0–4422–3420
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ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วย การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ของนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๓
เพือ่ ให้การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและยุติธรรม อาศัยอ�ำนาจตามความใน
มาตรา ๑๖ (๒) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ ๒๕๓๓
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม
๒๕๔๓ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย
การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ของนักศึกษา พ.ศ ๒๕๔๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการอุทธรณ์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการอุ ท ธรณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
								
และให้หมายความถึงนักศึกษาตามโครงการ
								
แลกเปลีย่ นต่าง ๆ ทีม่ าศึกษาทีม่ หาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีด้วย
ข้อ ๔ นักศึกษาผู้ใดถูกมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษให้อุทธรณ์ได้ตามระเบียบนี้
การอุทธรณ์ค�ำสั่งลงโทษให้ผู้อุทธรณ์ท�ำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อ
ของตนในหนังสือนั้นด้วยและให้อุทธรณ์ได้ส�ำหรับตนเองเท่านั้นจะอุทธรณ์แทนคนอื่นหรือ
มอบหมายให้คนอื่นอุทธรณ์แทนตนไม่ได้
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ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในการอุทธรณ์ ผู้ประสงค์จะอุทธรณ์อาจขอตรวจหรือคัด
รายงานการสอบสวนได้ ส่วนบันทึกถ้อยค�ำพยานบุคคลหรือเอกสารอืน่ ให้เป็นดุลยพินจิ ของ
คณะกรรมการวินยั นักศึกษา หรือคณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาทีก่ ระท�ำผิดระเบียบ
การสอบที่จะอนุญาตให้ตรวจหรือคัดโดยให้ค�ำนึงเหตุผลและความจ�ำเป็นเป็นกรณีๆ ไป
ข้อ ๖ ให้มคี ณะกรรมการอุทธรณ์คณะหนึง่ จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า ๕ คน และไม่เกิน
๗ คน ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการกิจการนักศึกษา
คณะกรรมการตามวรรคแรกต้องไม่เป็นคณะกรรมการวินยั นักศึกษา หรือ
คณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท�ำผิดระเบียบการสอบ
ข้อ ๗ ให้กรรมการมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ๒ ปี แต่อาจได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งใหม่อีกได้
นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการ
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต�ำแหน่งก่อนวาระ และได้มีการแต่งตั้งผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งแทนอยู่ในต�ำแหน่งเพียงเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้แต่งตั้งผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่ง
ตั้งกรรมการอื่นขึ้นใหม่แล้ว
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้
แล้วยังมีวาระอยู่ในต�ำแหน่งให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในต�ำแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว
ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) วินิจฉัยสั่งการเรื่องที่อุทธรณ์
(๒) ออกค�ำสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค�ำหรือให้ส่งเอกสาร
หรือวัตถุใดๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจ�ำเป็น
(๓) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในอ�ำนาจของคณะกรรมการก็ได้
(๔) หน้าที่อื่นๆ ตามที่มหาวิทยลัยมอบหมาย
ข้อ ๙ ในการประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
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ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ ระชุม ถ้าประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
กรรมการผูใ้ ดมีสว่ นได้เสียเป็นการส่วนตัวในเรือ่ งใดกรรมการผูน้ นั้ ไม่สทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น
ข้อ ๑๐ การอุทธรณ์คำ� สัง่ ลงโทษให้อทุ ธรณ์ตอ่ คณะกรรมการภายในเจ็ดวันท�ำการ
นับแต่วันทราบค�ำสั่งลงโทษ
ข้อ ๑๑ ในการอุทธรณ์ให้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการโดยตรงและ
ให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยและสั่งการให้เสร็จภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
อุทธรณ์และส�ำนวนสอบสวนหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่มีเหตุผลความจ�ำเป็นก็อาจ
ขยายเวลาได้แต่ไม่เกินยี่สิบวันนับแต่วันครบก�ำหนด ทั้งนี้จะต้องบันทึกเหตุแห่งการนั้นไว้
ข้อ ๑๒ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าการสัง่ ลงโทษสมควรแก่ความผิด
หรือเห็นว่าการสัง่ ลงโทษนัน้ ไม่ถกู ต้อง หรือไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรม ก็ให้เสนอขอความ
เห็นชอบจากอธิการบดี เพือ่ สัง่ ยกอุทธรณ์หรือเพิม่ โทษ หรือลดโทษ หรือยกโทษแล้วแต่กรณี
ค�ำวินจิ ฉัยตามวรรคแรกให้ถอื เป็นยุติ และให้คณะกรรมการแจ้งค�ำวินจิ ฉัย
ให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว
ข้อ ๑๓ การนับเวลาตามระเบียบนี้ หากเวลาสิ้นสุดตรงกับวันหยุดท�ำการของ
มหาวิทยาลัย ให้นับวันเริ่มท�ำการถัดวันหยุดเป็นวันสุดท้ายแห่งเวลา
ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจวินิจฉัย
ชี้ขาดค�ำวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
คนึง ฦาไชย
(ศาสตราจารย์ คนึง ฦาไชย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536
โดยที่เห็นเป็นการสมควรมีข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา เพื่อมารยาทและ
ความประพฤติอันดีงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักศึกษา และรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัย
อาศัยอ�ำนาจตามความมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี พ.ศ. 2533 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุมครั้งที่ 1/2536 เมื่อ
วันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2536 จึงมีมติให้ตราข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยนักศึกษาดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1
ข้อความทั่วไป
ข้อ 1. ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ว่าด้วยวินยั นักศึกษา
พ.ศ. 2536 ”
ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3. ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง   “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”
“อธิการบดี”
หมายถึง   “อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”
“นักศึกษา”
หมายถึง   “นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”
ข้อ 4. ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ�ำนาจออกประกาศ
หรือค�ำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
หมวด 2
วินัยนักศึกษา
ข้อ 5. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค�ำสั่งของ
มหาวิทยาลัย อย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ถือว่าผู้นั้นกระท�ำผิด
วินัย
ข้อ 6. นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อย ชื่อเสียง และเกียรติคุณของ
มหาวิทยาลัย
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ข้อ 7. นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ประพฤติในสิ่งที่อาจน�ำมาซึ่งความ
เสื่อมเสียแก่ตนเอง บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือมหาวิทยาลัย
ข้อ 8. นั ก ศึ ก ษาต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ศี ล ธรรม จริ ย ธรรม และวั ฒ นธรรมอั น ดี ง าม
ของสังคมไทย และต้องไม่นำ� ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวิธกี าร ทีไ่ ม่เหมาะสม
ต่อวัฒนธรรมไทยมาปฏิบัติ
ข้อ 9. นักศึกษาต้องไม่น�ำสุราหรือของมึนเมาใดๆ เข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย และ
ต้องไม่เสพสุราหรือของมึนเมาใดๆ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ตนเอง
บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือมหาวิทยาลัย
ข้อ 10. นักศึกษาต้องไม่เล่น หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนการพนันใดๆ เป็นอันขาด
รวมทั้งไม่เข้าไปในบริเวณหรือสถานที่ที่มีการเล่นการพนันด้วย
ข้อ 11. นักศึกษาต้องเชื่อฟังค�ำสั่งหรือค�ำแนะน�ำตักเตือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่
ของมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
ข้อ 12. นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาได้ทันที เมื่ออาจารย์หรือเจ้าหน้าที่
ของมหาวิทยาลัยขอตรวจสอบ
ข้อ 13. ให้นักศึกษาอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยได้ในเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็นกรณีๆ ไป
ข้อ 14. นักศึกษาต้องไม่กระท�ำตนเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว จนมีเรื่องเสียหายถึงผู้อื่นหรือ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 15. นักศึกษาต้องไม่ลัก ยักยอก หรือท�ำลาย ทรัพย์สินของผู้อื่นหรือมหาวิทยาลัย
ข้อ 16. นักศึกษาต้องไม่กระท�ำการทุจริตใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย
อย่างร้ายแรง
ข้อ 17. นักศึกษาต้องไม่น�ำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในมหาวิทยาลัย หรือมีสิ่งผิดกฎหมาย
ไว้ในครอบครอง
ข้อ 18. นักศึกษาต้องไม่มีหรือพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งที่สามารถใช้เป็นอาวุธ หรือ
อาจใช้ต่างอาวุธ เมื่ออยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย
ข้อ 19. นักศึกษาต้องไม่ก่อการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการทะเลาะวิวาทกับนักศึกษา
ด้วยกันหรือกับผู้อื่น หรือกระท�ำการใดๆ อันเป็นการก่อกวนความสงบเรียบร้อย
ข้อ 20. นักศึกษาผู้ใดเป็นผู้ก่อหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นคดีถึงเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือต�ำรวจ ต้องรีบรายงานพฤติการณ์นั้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือส่วนกิจการ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทันที
ข้อ 21. นักศึกษาผูใ้ ดต้องโทษโดยค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำ� คุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาท ถือว่าเป็นผู้กระท�ำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
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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 คณะกรรมการวินัยนักศึกษาอาจขอให้นายกองค์การบริหาร หรือ
ประธานสภานักศึกษา เข้าร่วมในการประชุมของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาด้วยก็ได้
หมวด 4
โทษฐานผิดวินัย
ข้อ 23. นักศึกษาที่ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค�ำสั่งใดๆ
ของมหาวิทยาลัย ให้ถือว่ากระท�ำผิดวินัย และอาจได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่ง
ดังนี้
(1) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
(2) ภาคทัณฑ์
(3) ให้พักการศึกษา
(4) ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(5) โทษอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
หมวด 5
การสอบสวนและการลงโทษการกระท�ำผิดวินัย
ข้อ 24. ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเป็นผู้มีอ�ำนาจสอบสวนการกระท�ำผิดวินัยของ
นักศึกษา เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะเห็นสมควรเป็นอย่างอื่นเป็นกรณีๆ ไป และเมื่อ
ได้ท�ำการสอบสวน การกระท�ำผิดวินัยดังกล่าวแล้วให้เสนอเรื่องพร้อมด้วย
ความเห็นต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาลงโทษนักศึกษาผู้นั้นต่อไป
ข้อ 25. ในการสอบสวนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการ
กระท�ำผิดวินัยและเพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงการกระท�ำผิดวินัยนั้น ให้คณะกรรมการ
วินัยนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้สอบสวนการกระท�ำผิดวินัย มีอ�ำนาจดังต่อไปนี้
(1) เรี ย กสอบสวนนั ก ศึ ก ษาที่ ก ระท� ำ ผิ ด วิ นั ย หรื อ ผู ้ ที่ เ ห็ น ว่ า เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การกระท�ำผิดวินัย
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(2) เรียกตรวจและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำผิด
วินัย
ข้อ 26. ผู้ที่มีอ�ำนาจสั่งลงโทษความผิดทางวินัยนักศึกษาได้แก่ อธิการบดี หรือผู้ซึ่ง
อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ 27. เมื่อได้สั่งลงโทษนักศึกษาผู้ใดแล้ว ให้รีบแจ้งต่อบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
นักศึกษาผู้นั้น อาจารย์ที่ปรึกษาและมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี เพื่อทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2536
                                                              วิจิตร  ศรีสอ้าน
                                                  (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน)
                           นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วย วินัยนักศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย
วินัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๓๖ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา
๑๖(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับ
มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ว่าด้วย วินยั
นักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากที่ประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 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
ในกรณีจ�ำเป็น คณะกรรมการวินัยนักศึกษาอาจขอให้นายกองค์การบริหาร หรือ
ประธานสภานักศึกษาเข้าร่วมในการประชุมของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาด้วยก็ได้”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
  วิจิตร  ศรีสอ้าน
                                                 (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน)
                                              นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง แนวทางการพิจารณาโทษนักศึกษาผู้กระท�ำผิดวินัยนักศึกษา
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ก�ำหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536 เพื่อธ�ำรงไว้ซึ่งมารยาทและความประพฤติ
อันดีงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักศึกษา และเพื่อรักษาไว้ซ่ึงชื่อเสียงเกียรติภูมิ
ของมหาวิทยาลัยไว้แล้วนั้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี พ.ศ. 2533 และตามความในข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536 ให้ก�ำหนดประกาศแนวทางการพิจารณาโทษนักศึกษา
ผู้กระท�ำผิดวินัยนักศึกษาไว้ ดังต่อไปนี้
หมวด 1
ข้อความทั่วไป
		 ข้อ 1. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะมีคะแนนความ
ประพฤติคนละ 100 คะแนน ตลอดสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 2. หากนักศึกษามีการกระท�ำผิดวินัยนักศึกษาและได้ถูกตัดคะแนน
ความประพฤติ ให้งานวินัยนักศึกษาและการทหารบันทึกข้อมูลการกระท�ำผิดวินัยนักศึกษา
ไว้ หากนักศึกษากระท�ำความผิดอีก แม้จะเป็นความผิดคนละหมวดกัน จะถูกพิจารณาตัด
คะแนนความประพฤติมากขึ้น และอาจได้รับโทษอื่นๆ เพิ่ม ตามความในหมวด 12 ข้อ 32
แห่งประกาศนี้
ข้อ 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมอบหมายให้งานวินัยนักศึกษาและ
การทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด�ำเนินการดูแลคะแนนความ
ประพฤติของนักศึกษาโดย
3.1 ตัดคะแนนความประพฤติผดิ วินยั ในเรือ่ งความผิดเล็กน้อย ซึง่ สามารถ
ตัดได้ไม่เกิน 10 คะแนน และให้เสนอคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเพื่อทราบ
3.2 หากตัดคะแนนความประพฤติได้ตั้งแต่ 11 คะแนน ขึ้นไป ให้เสนอ
คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเพื่อพิจารณา
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ข้อ 4. นักศึกษาทีถ่ กู ตัดคะแนนความประพฤติเกิน 70 คะแนน มหาวิทยาลัย
จะไม่ออกใบรับรองความประพฤติให้
ข้อ 5. นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติครบ 100 คะแนน ลงโทษ
ให้นักศึกษาผู้นั้น พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ 6. คะแนนที่ถูกตัดและได้น�ำไปใช้ในการลงโทษแล้ว จะไม่น�ำมาใช้เพื่อ
การลงโทษครั้งต่อไป แต่จะเก็บสะสมไว้เพื่อเป็นเกณฑ์พิจารณาตามข้อ 5 เท่านั้น
หมวด 2
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ข้อ 7. นักศึกษาผูใ้ ดเอาทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยหรือของผูอ้ นื่ หรือทีผ่ อู้ นื่
เป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปเป็นของตนเองไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ จะถูกพิจารณาตัดคะแนน
ความประพฤติระหว่าง 11-99 คะแนน
ข้อ 8. นั ก ศึ ก ษาผู ้ ใ ดท� ำ ให้ เ สี ย หาย ท� ำ ลาย ท� ำ ให้ เ สื่ อ มค่ า หรื อ ท� ำ ให้
ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย
ให้ แ ก่ ผู ้ เ ป็ น เจ้ า ของทรั พ ย์ สิ น และถู ก พิ จ ารณาตั ด คะแนนความประพฤติ ร ะหว่ า ง
11-70 คะแนน
ข้อ 9. นักศึกษาผูใ้ ดเมือ่ ได้รบั อนุญาตหรือได้รบั สิทธิใ์ ห้ใช้ทรัพย์สนิ และหรือ
บริการใดๆ ของมหาวิทยาลัยแล้วยินยอมให้ผู้อื่นใช้ทรัพย์สิน หรือใช้สิทธิ์เกี่ยวกับบริการ
ดังกล่าว โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัย หรือโดยทุจริตหรือโดย
แสวงหาประโยชน์สำ� หรับตนเองหรือผูอ้ นื่ จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง
11-80 คะแนน
หมวด 3
ความผิดต่อร่างกาย
ข้อ 10. นั ก ศึ ก ษาผู ้ ใ ดท� ำ ร้ า ยร่ า งกายผู ้ อื่ น โดยเจตนา จะถู ก พิ จ ารณา
ตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 71-100 คะแนน
หมวด 4
ความผิดเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย
ข้อ 11. นักศึกษาผู้ใดทะเลาะวิวาทกันเองในลักษณะเฉพาะบุคคล จะถูก
พิจารณาตัดคะแนน ความประพฤติระหว่าง 11- 70 คะแนน
ข้อ 12. นักศึกษาผู้ใดทะเลาะวิวาทกันเองในลักษณะกลุ่ม จะถูกพิจารณา
ตัดคะแนน ความประพฤติระหว่าง 31- 100 คะแนน
		
ข้อ 13. นักศึกษาผูใ้ ดก่อการทะเลาะวิวาทกับบุคคลภายนอก จะถูกพิจารณา
ตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 31- 100 คะแนน
ข้อ 14. นักศึกษาผู้ใดมีของผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง ใช้ หรือจ�ำหน่าย
จ่ายแจก จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 71-100 คะแนน
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หมวด 5
ความผิดเกี่ยวกับการเล่นการพนัน
ข้อ 15. นั ก ศึ ก ษาผู ้ ใ ดเล่ น การพนั น ใดๆ จะถู ก พิ จ ารณาตั ด คะแนน
ความประพฤติระหว่าง 11- 80 คะแนน
ข้อ 16. นักศึกษาผูใ้ ดมิได้เล่นการพนันแต่สนับสนุนให้มกี ารเล่นการพนัน จะ
ถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 11-70 คะแนน
ข้อ 17. นักศึกษาผู้ใดร่วมอยู่ในวงการพนันโดยมิได้เป็นผู้สนับสนุนหรือเล่น
การพนันเอง จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 11-70 คะแนน
หมวด 6
ความผิดเกี่ยวกับการเสพสุราหรือของมึนเมา
ข้อ 18. นักศึกษาผูใ้ ดเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างใดๆ ภายในมหาวิทยาลัย
จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 11- 80 คะแนน
ข้อ 19. นักศึกษาผู้ใดเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างใดๆ จนเป็นเหตุให้ผู้อื่น
เดือดร้อนร�ำคาญจะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 71-80 คะแนน
ข้อ 20. นักศึกษาผู้ใดเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างใดๆ จนเป็นเหตุให้เสื่อม
เสียชื่อเสียงของตนเองของนักศึกษาอื่น และหรือของมหาวิทยาลัยโดยรวม จะถูกพิจารณา
ตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 71- 99 คะแนน
หมวด 7
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
ข้อ 21. นักศึกษาผู้ใดมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง หรือมีไว้เสพหรือ
มีไว้จ�ำหน่ายจ่ายแจก จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 71-100 คะแนน
หมวด 8
ความผิดเกี่ยวกับวินัยจราจร
ข้อ 22. นักศึกษาผู้ใดกระท�ำความผิดเกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. 2522 โดยความผิดนั้นไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุใดๆ จะถูกพิจารณาตัดคะแนน
ความประพฤติระหว่าง 1-10 คะแนน
ข้อ 23. นักศึกษาผู้ใดกระท�ำความผิดเกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. 2522 โดยความผิ ด นั้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ จะถู ก พิ จ ารณาตั ด คะแนน
ความประพฤติระหว่าง 11-30 คะแนน
ข้อ 24. นักศึกษาผู้ใดกระท�ำความผิดเกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. 2522 โดยความผิดนั้นก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
และชีวิตของผู้อื่น จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 31-70 คะแนน
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หมวด 9
ความผิดเกี่ยวกับความประพฤติ ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม
ข้อ 25. นักศึกษาผู้ใดไม่เชื่อฟังหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือค�ำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของอาจารย์ หรือของมหาวิทยาลัย หรือของบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย หรือของเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ตลอดจนประพฤติตนไม่เหมาะสม ก้าวร้าว
ไม่เป็นสุภาพชนจะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 10 -70 คะแนน
ข้อ 26. นักศึกษาผูใ้ ดให้ถอ้ ยค�ำหรือข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความ
จริง ซึ่งควรบอกให้แจ้ง เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ จะถูกพิจารณาตัดคะแนน
ความประพฤติระหว่าง 10 -70 คะแนน
ข้อ 27. นักศึกษาผู้ใดปลอมแปลงเอกสารและหรือปลอมแปลงลายมือชื่อ
จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 30-99 คะแนน
ข้อ 28. นั ก ศึ ก ษาผู ้ ใ ดหลอกลวงผู ้ อื่ น ไปในทางเสื่ อ มเสี ย ต่ อ ความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของส่วนรวม จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง
71-99 คะแนน
- หากการกระท�ำตามวรรคแรกมีความรุนแรงถึงขั้นท�ำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
แก่มหาวิทยาลัย จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 91-100 คะแนน
ข้อ 29. นักศึกษาผู้ใดละเมิดสิทธิของผู้อื่น โดยการข่มขู่ให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม
สิ่งที่ตนเองต้องการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี จะถูกพิจารณาตัดคะแนน
ความประพฤติระหว่าง 11 - 99 คะแนน
หมวด 10
ความผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับ
ข้อ 30. นั ก ศึ ก ษาผู ้ ใ ดกระท� ำ ด้ ว ยประการใดๆ โดยมิ ช อบและหรื อ โดย
ทุจริตเพื่อให้ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งเอกสารหรือความลับของผู้อื่นหรือ
ของมหาวิทยาลัย จนเป็นเหตุให้ผู้นั้นและหรือมหาวิทยาลัยเสียหาย จะถูกพิจารณา
ตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 71-100 คะแนน
หมวด 11
ความผิดเกี่ยวกับโทษจ�ำคุก
ข้อ 31. นักศึกษาผูใ้ ดกระท�ำความผิดอาญาจนมีคำ� พิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำ� คุก
โดยไม่ ร อลงอาญา จะถู ก พิ จ ารณาตั ด คะแนนความประพฤติ 100 คะแนน เว้ น แต่
เป็นความผิดโดยประมาท ซึ่งให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาแล้วแต่กรณี
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หมวด 12
การเพิ่มโทษ
ข้อ 32. นักศึกษาผู้ใดกระท�ำความผิดมาแล้วและได้กระท�ำความผิดอีก แม้
จะเป็นความผิดคนละหมวดกันให้คณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติเพิ่ม
มากขึ้น
ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับส�ำหรับนักศึกษาแรกเข้าปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554
				
								
          ประสาท  สืบค้า
                                               (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า)
                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางเปรียบเทียบการตัดคะแนนความประพฤติกับบทลงโทษนักศึกษา
(เอกสารแนบท้าย)
คะแนน
(เต็ม 100 คะแนน)
10  คะแนน
11 - 30   คะแนน
31 - 50   คะแนน
51 - 70   คะแนน
71 - 80   คะแนน
81 - 90   คะแนน
91 - 99   คะแนน
100    คะแนน

บทการลงโทษนักศึกษา
ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
ภาคทัณฑ์  1  ภาคการศึกษา
ภาคทัณฑ์  2  ภาคการศึกษา
ภาคทัณฑ์  3  ภาคการศึกษา
พักการศึกษา  1  ภาคการศึกษา
พักการศึกษา  2  ภาคการศึกษา
พักการศึกษา  3  ภาคการศึกษา
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พ.ศ. ๒๕๔๕
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย
เครือ่ งแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ ฉะนัน้
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๖ (๒) และมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุ ร นารี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกั บ มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๔๕ เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ จึ ง ออกข้ อ
บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยเครื่ อ งแต่ ง กายนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ไว้ ดั ง ต่ อ ไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย
เครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๔๕”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเครื่อง
แต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๔๔
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก�ำหนด ประกาศ มติ หรือค�ำสั่งอื่นใด
ในส่วนที่ก�ำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ข้อ ๕ ให้เครื่องแต่งกายของนักศึกษา มี ๓ ประเภทส�ำหรับใช้แต่งในโอกาส
ต่างๆ ดังนี้
(๑) เครือ่ งแต่งกายปกติ ใช้สำ� หรับแต่งในเวลาเรียนปกติ เวลาสอบ และ
ติดต่อหรือใช้บริการจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
(๒) เครื่องแต่งกายในงานพิธี ใช้ส�ำหรับแต่งกายในงานราชพิธี รัฐพิธี
114 คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

หรือตามค�ำสั่งของมหาวิทยาลัย
(๓) เครื่องแต่งกายในการปฏิบัติงาน ใช้ส�ำหรับแต่งในห้องทดลองหรือ
โรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๖ เครื่องแต่งกายปกติส�ำหรับนักศึกษาชาย ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาวหรือสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอ
ส�ำหรับให้กางเกงทับได้โดยเรียบร้อย
(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 เนื้อผ้าหนาพอควร ไม่มีลวดลาย
ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอส�ำหรับให้กระโปรงทับได้โดยเรียบร้อย
(๒) กระโปรงทรงสุภาพ ไม่ผ่าที่ชายกระโปรง สีด�ำ น�้ำตาลเข้ม เทาเข้ม
หรือกรมท่า เนือ้ ผ้าหนาพอสมควร ไม่มลี วดลาย ความยาวเสมอเข่า
หรือต�่ำกว่าเข่า
(๓) รองเท้าหนังทรงสุภาพ หุ้มส้น สีสุภาพ
ข้อ ๘ มหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษาแต่งกายตามระเบียบการแต่งกาย
ของกรมการรักษาดินแดนในวันที่มีการเรียนวิชาทหาร
ข้อ ๙ มหาวิทยาลัยอนุญาตให้นกั ศึกษาแต่งกายด้วยชุดปฏิบตั งิ านโรงฝึกงาน
ชุดปฏิบัติงานในไร่ สวน ฟาร์ม ชุดปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์ และ
ชุดปฏิบัติการนักศึกษานิเทศศาสตร์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖
ในเวลาเรียนปกติ และในการใช้บริการจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในวันที่มีการ
ปฏิบัติงานโรงฝึกงาน ปฏิบัติงานในไร่ สวน ฟาร์ม ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติ การสาธารณสุข
ศาสตร์ และปฏิบัติงานของนักศึกษานิเทศศาสตร์
ข้อ ๑๐ เครื่องแต่งกายในงานพิธีส�ำหรับนักศึกษาชาย ให้มีลักษณะดังนี้
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ไม่มีลวดลาย ปกเสื้อปลายแหลม ผ่าอกตรง
โดยตลอด ติดกระดุมสีขาว มีกระเป๋าทีด่ า้ นซ้าย ตัวเสือ้ มีความยาว
เพียงพอส�ำหรับให้กางเกงทับได้โดยเรียบร้อย
(๒) เนคไทของมหาวิ ท ยาลั ย พื้ น สี เ ทา สี เ ดี ย วกั บ กางเกง ปั ก ตรา
มหาวิทยาลัย
(๓) กางเกงขายาว ทรงสุภาพ สีเทาเข้ม
(๔) เข็มขัดหนังสีด�ำ ความกว้าง ๔ เซนติเมตร หัวเข็มขัดมีเครื่องหมาย
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 115

ของมหาวิทยาลัย
(๕) ถุงเท้าสีด�ำ
(๖) รองเท้าหนังทรงสุภาพ หุ้มส้น สีด�ำ
ข้อ ๑๑ เครือ่ งแต่งกายในงานพิธสี ำ� หรับนักศึกษาหญิง ให้มลี กั ษณะดังต่อไปนี้
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น ไม่มีลวดลาย ปกเสื้อปลายแหลม ผ่าอกตรง
โดยตลอด ติดกระดุมโลหะสัญญาลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เนื้อผ้า
หนาพอสมควร ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอส�ำหรับให้กระโปรง
ทับได้โดยเรียบร้อย
(๒) เข็มกลัดเสือ้ เครือ่ งหมายมหาวิทยาลัย กลัดเหนือระดับอกด้านซ้าย
(๓) กระโปรงทรงสุภาพ ไม่ผ่าที่ชายกระโปรง สีเทาเข้ม เป็นผ้าฝ้ายเนื้อ
หนาพอควร ไม่มีลวดลาย ความยาวปิดเข่า
(๔) เข็มขัดหนังสีด�ำ ขนาดกว้าง ๔ เซนติเมตร หัวเข็มขัดมีเครื่องหมาย
ของมหาวิทยาลัย
(๕) รองเท้าหนังทรงสุภาพ หุ้มส้น สีด�ำ ความสูงไม่เกิน ๓ นิ้ว
ข้อ ๑๒ ชุดปฏิบตั งิ านในห้องปฏิบตั กิ ารเคมี และชีววิทยา นักศึกษาชายและ
นักศึกษาหญิงให้ถือปฏิบัติเหมือนกัน ดังนี้
(๑) ให้นักศึกษาสวมชุดปฏิบัติงานทับเครื่องแต่งกายปกติตามที่ระบุไว้
ในข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖
(๒) ชุดปฏิบัติงานเป็นเสื้อสีขาว ปกฮาวาย แขนสั้น ไม่มีลวดลาย ผ่าอก
ตรงโดยตลอดเนือ้ ผ้าหนาพอควร ติดกระดุมพลาสติกสีขาว ความยาว
ของเสื้อคลุมเข่า
ด้านหน้า ทีอ่ กเสือ้ ด้านบนซ้าย และทีด่ า้ นล่างข้างซ้ายและขวา
มีกระเป๋าไม่มฝี า ปิดแห่งละ ๑ ใบ ปักชือ่ และนามสกุลเป็นภาษาไทย
ด้วยไหมสีเขียวบนอกเสื้อด้านขวาในต�ำแหน่งที่สวยงาม
ด้านหลัง ตัวเสื้อมีจีบหลังพับข้างละ ๓ จีบ ที่เข็มขัดหลัง
ชายเสื้อด้านล่างผ่าทับกันยาวพอประมาณ
ด้านข้าง ตะเข็บด้านข้างทัง้ ๒ ข้าง ผ่าตามแนวบริเวณกระเป๋า
กางเกงหรือกระโปรง ความยาวพอประมาณ
ข้อ ๑๓ ชุดปฏิบัติงานในโรงฝึกงานวิศวกรรมพื้นฐาน นักศึกษาชายและ
นักศึกษาหญิงให้ถือปฏิบัติเหมือนกัน ดังนี้
(๑) เสื้อเชิ้ต ปกฮาวาย สีกรมท่า แขนสั้น ไม่มีลวดลาย ผ่าอกตรง
โดยตลอด เนื้อผ้าหนาพอควร ติดกระดุมสีเดียวกับเสื้อ แขนเสื้อ
ด้านซ้ายมีที่เสียบปากกา
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ด้านหน้า ข้างซ้ายส่วนบนมีกระเป๋าไม่มีฝาปิด ๑ ใบ บน
กระเป๋าปักตรามหาวิทยาลัยตามรูปแบบที่ก�ำหนด ด้านข้างขวา
						ส่วนบนปักชือ่ และนามสกุลของนักศึกษาพร้อมทัง้ สาขาวิชาเป็นภาษาไทย
						ด้วยไหมสีขาวด้านล่างข้างซ้ายและขวา มีกระเป๋าจีบข้างละ ๑ ใบ
ด้านหลัง มีจีบหลังพับตลอดข้างละ ๑ จีบ มีเข็มขัดหลัง
พร้อมด้วยกระดุม ๒ เม็ด สีเดียวกับเสื้อ
(๒) กางเกงขายาวทรงสุภาพ สีกรมท่า
(๓) รองเท้าหนัง ผูกเชือก หัวแข็ง สีด�ำ
ข้อ ๑๔ ชุดปฏิบัติงานในไร่ สวน และฟาร์ม นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง
ให้ถือปฏิบัติเหมือนกัน ดังนี้
(๑) เสือ้ เชิต้ ผ้าฝ้าย แขนยาว สีฟา้ อ่อน หรือสีสภุ าพ ผ่าอกตรงโดยตลอด
ไม่มีลวดลาย
ด้านหน้าข้างซ้ายส่วนบนมีกระเป๋า ข้างขวาส่วนบนปักชือ่ และ
นามสกุลของนักศึกษา เป็นภาษาไทยด้วยไหมสีเขียว
(๒) กางเกงทรงสุภาพ สีเข้ม ด�ำ กรมท่า นํ้าเงิน น�้ำตาล หรือเทาเข้ม
(๓) รองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้ายาง หรือรองเท้าบู๊ท ทรงและสีสุภาพ
ส�ำหรับสวมใส่ในบริเวณดินเปียกหรือในคอกสัตว์ ถ้าสวมถุงเท้าด้วย
ให้ใช้ถุงเท้าสีสุภาพ
ข้อ ๑๕ ชุดปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษาชาย
และนักศึกษาหญิงให้ถือปฏิบัติเหมือนกันดังนี้
(๑) เสื้อเชิ้ต ปกฮาวาย สีแดงเลือดหมูแขนสั้น ไม่มีลวดลาย ผ่าอกตรง
โดยตลอดเนื้อผ้าหนาพอควร ติดกระดุมสีเดียวกับเสื้อ แขนเสื้อ
ด้านซ้ายมีที่เสียบปากกา
ด้านหน้าข้างซ้ายส่วนบนมีกระเป๋าไม่มฝี าปิด ๑ ใบ บนกระเป๋า
ปักตรามหาวิทยาลัยตามรูปแบบที่ก�ำหนด ข้างขวาส่วนบนปักชื่อ
และนามสกุ ล ของนั ก ศึ ก ษาพร้ อ มทั้ ง สาขาวิ ช าเป็ น ภาษาไทย
ด้วยไหมสีขาว ด้านล่างข้างซ้ายและขวามีกระเป๋าจีบข้างละ ๑ ใบ
ด้านหลัง มีจบี หลังพับตลอดข้างละ ๑ จีบ มีเข็มขัดหลังพร้อม
ด้วยกระดุม ๒ เม็ด สีเดียวกับเสื้อ
(๒) กางเกงขายาวทรงสุภาพ สีเข้ม ด�ำ กรมท่า น�้ำตาล หรือเทาเข้ม
(๓) รองเท้าทรงสุภาพ หุ้มส้น สีสุภาพ
ข้อ ๑๖ ชุดปฏิบตั งิ านนักศึกษานิเทศศาสตร์ นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง
ให้ถือปฏิบัติเหมือนกัน ดังนี้
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(๑) เสือ้ เชิต้ ปกฮาวาย สีเขียวแขนสัน้ ไม่มลี วดลาย ผ่าอกตรงโดยตลอด
เนื้อผ้าหนาพอสมควร ติดกระดุมพลาสติกสีเดียวกับเสื้อ แขนเสื้อ
ด้านซ้ายมีที่เสียบปากกา
ด้านหน้าข้างซ้ายส่วนบนมีกระเป๋า ไม่มฝี าปิด ๑ ใบ บนกระเป๋า
ปักตรามหาวิทยาลัยตามรูปแบบที่ก�ำหนด ข้างขวาส่วนบนปักชื่อ
และนามสกุลของนักศึกษา พร้อมทั้งชื่อสาขาวิชาเป็นภาษาไทย
ด้วยไหมสีเหลือง
(๒) กางเกงขายาวทรงสุภาพ สีเข้ม ด�ำ กรมท่า น�้ำเงิน หรือน�้ำตาล
(๓) รองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าหนังทรงและสีสุภาพ
ข้อ ๑๗ ชุดปฏิบัติงานส�ำหรับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการส�ำหรับ
นักศึกษาชายและหญิง ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามทีส่ ถานประกอบการทีน่ กั ศึกษาไปปฏิบตั งิ านก�ำหนด
ข้อ ๑๘ หากนั ก ศึ ก ษาแต่ ง กายไม่ สุ ภ าพ หรื อ ไม่ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ นี้
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่ให้เข้าเรียน เข้าสอบ หรือรับบริการใดๆ จากหน่วยงานต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๙ ให้อธิการบดีรกั ษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มอี ำ� นาจออกประกาศ
และข้อก�ำหนดเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕
									 				
                                  คนึง  ฦๅไชย
                                 (ศาสตราจารย์ คนึง  ฦๅไชย)
                                         นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง ลักษณะเข็มกลัด กระดุม เนคไท
และเข็มขัดส�ำหรับเครื่องแต่งกายในงานพิธี
พ.ศ. 2536
โดยทีเ่ ห็นเป็นการสมควรก�ำหนดลักษณะของ เข็มกลัด กระดุม เนคไท และเข็มขัด
ส�ำหรับให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใช้แต่งประกอบเครื่องแต่งกายในงานพิธี
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ 16 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วยเครือ่ งแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี พ.ศ. 2536 จึงให้ออกประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องเข็มกลัด กระดุม เนคไท และเข็มขัด ส�ำหรับเครื่อง
แต่งกายในงานพิธี พ.ศ. 2536 ดังต่อไปนี้
		1. เข็มกลัด ส�ำหรับติดเสื้อนักศึกษาหญิง มีลักษณะดังนี้
ตัวเข็มกลัด ท�ำด้วยโลหะ ชุบทอง ระบบไมครอน กว้าง 2.5 เซนติเมตร
สูง 3.2 เซนติเมตร เป็นเครื่องหมายมหาวิทยาลัยปั๊มนูน พื้นเป็นลาย
เม็ดทราย และมีเข็มส�ำหรับกลัดล็อกได้ ติดกับตัวเสื้อ ซ่อนอยู่ด้านหลัง
ตั้งแต่ฐานเข็มกลัด จนถึงกลางภาพท้าวสุรนารี
2. กระดุม ส�ำหรับติดเสื้อนักศึกษาหญิง มีลักษณะดังนี้
ตัวกระดุมมีลักษณะกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.6 เซนติเมตร ท�ำด้วยโลหะ
ชุบทอง ปั๊มนูนตรงกลาง มีเครื่องหมายมหาวิทยาลัยขอบโดยรอบนูน
เหนือตัวพื้นเล็กน้อย
		3. เนคไท ส�ำหรับนักศึกษาชายมีลักษณะดังนี้
เนคไท ท� ำ ด้ ว ยผ้ า สี เ ทาเข้ ม สี เ ดี ย วกั บ กางเกงของเครื่ อ งแต่ ง กายใน
งานพิธี ขนาดกว้าง 6 เซนติเมตร ปักเครื่องหมายมหาวิทยาลัยโดยไม่มีชื่อ
มหาวิทยาลัยที่ใต้ภาพ อยู่ในต�ำแหน่งสูงจากปลายเนคไท 20 เซนติเมตร
โดยเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมีลักษณะดังนี้
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- ส่วนที่เป็นเส้นโค้ง ฐานของภาพท้าวสุรนารี พร้อมรูปใบไม้ประกอบ
ปักด้วยไหมสีเหลืองทอง
- ส่วนที่เป็นภาพท้าวสุรนารีปักด้วยไหมสีน�้ำเงิน
- ส่วนที่เป็นเฟืองจักรปักด้วยไหมสีแสด
		4. เข็มขัด ส�ำหรับนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีลักษณะเหมือนกัน ดังนี้
สายเข็มขัด ท�ำด้วยหนังสีด�ำ กว้าง 4 เซนติเมตร
หัวเข็มขัด ท�ำด้วยโลหะสีด�ำ  ลงยา ตอกลายเม็ดทราย ขอบเหนือตัวพื้น
1 มิลลิเมตร ตรงกลางหัวเข็มขัดมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัยปั๊มนูน โดย
มีลักษณะดังนี้
- ส่วนที่เป็นเส้นโค้งกับฐานที่ภาพท้าวสุรนารีและใบไม้ลงสีทอง
- ส่วนที่เป็นภาพท้าวสุรนารี ลงสีด�ำ
- ส่วนที่เป็นเฟืองจักร ลงสีส้ม ความสูงลดหลั่นจากตรงกลางลงไป
- ส่วนที่เป็นชื่อมหาวิทยาลัย ลงสีทองแดง
- ใต้ส่วนที่เป็นเครื่องหมายมหาวิทยาลัย มีชื่อมหาวิทยาลัยเป็นภาษา
อังกฤษปั๊มนูน “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�ำหรับการเข้าพบอาจารย์ ฟังบรรยาย การเรียนปกติ การสอบ การใช้บริการห้องสมุด หรือ
การติดต่อขอใช้บริการใดๆ จากมหาวิทยาลัยนัน้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นกั ศึกษาเป็นผูม้ ี
ความสมบูรณ์ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ เป็นผู้พร้อมทั้งภูมิรู้ ภูมิปัญญา ภูมิธรรม และ
มีความภูมิฐาน เป็นนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สมบูรณ์ ดังนั้น ขอให้นักศึกษาแต่ง
กายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมแก่กาละเทศะ โดยยึดถือข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2544 กล่าวคือ
เครื่องแต่งกายปกติส�ำหรับนักศึกษาชาย ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. เสื้อเชิ้ตสีขาวหรือสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ตัวเสื้อความยาวเพียงพอส�ำหรับ
ให้กางเกงทับได้โดยเรียบร้อย
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
2. กระโปรงทรงสุภาพ ไม่ผา่ ทีช่ ายกระโปรง สีดำ 
� น�ำ้ ตาลเข้ม เทาเข้ม หรือกรมท่า
เนื้อผ้าหนาพอควร ไม่มีลวดลาย ความยาวเสมอเข่า หรือต�่ำกว่าเข่า
3. รองเท้าหนังทรงสุภาพ หุ้มส้น สีสุภาพ
การแต่งกายทีถ่ อื ว่าไม่สภุ าพและไม่เหมาะสมทีน่ กั ศึกษาจะแต่งกายเพือ่ การติดต่อ
ธุรการหรือบริการใดๆ ในอาคารทีท่ ำ� การของมหาวิทยาลัย หมายถึงการแต่งกายในลักษณะ
ต่อไปนี้
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1. สวมเสื้อยืดไม่มีคอปก
2. สวมกางเกงขาสั้นที่ไม่ใช่ชุดนักเรียนในรายวิชากีฬาและนันทนาการ
3. สวมกางเกงขายาวแต่ขาดวิ่น
4. ปล่อยชายเสื้อออกนอกกระโปรงหรือกางเกง
5. สวมรองเท้าแตะใดๆ
อนึ่ง นักศึกษาต้องดูแลเครื่องแต่งกายให้สะอาดและดูดี ตลอดจนประพฤติตน
เป็นสุภาพชนตามปทัสถานของสังคมไทย ต่อบุคคลทั่วไปเป็นนิจสิน
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2545
												
              ทวี  เลิศปัญญาวิทย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี  เลิศปัญญาวิทย์)
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง การเสพของมึนเมา
การอยู่ร่วมในวงเสพของมึนเมาหรือการมีของมึนเมา
ไว้ในครอบครองในเขตมหาวิทยาลัย
ด้ ว ยปรากฏว่ า ในระยะนี้ ได้ มี นั ก ศึ ก ษามี ค วามประพฤติ ไ ม่ เ หมาะสม เรื่ อ ง
การดืม่ สุราหรือมีไว้ในครอบครองภายในเขตมหาวิทยาลัยเป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ ผิดต่อข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536 และอ้างถึงที่ประชุม
คณะกรรมการวินยั นักศึกษา ครัง้ ที่ 5/2550 เมือ่ วันที่ 12 ตุลาคม 2550 ได้มมี ติเรือ่ ง มาตรการ
ควบคุมการดื่มสุราของนักศึกษา โดยเห็นสมควรว่าให้จัดท�ำป้ายรณรงค์แจ้งเตือนในเรื่อง
การดืม่ สุราติดไว้ในสถานทีท่ นี่ กั ศึกษาชอบไปดืม่ และประกาศให้นกั ศึกษาทราบถึงมาตรการ
การลงโทษ เพราะการกระท�ำดังกล่าวเป็นการไม่สมควร และอาจเป็นสาเหตุท�ำให้เกิด
ความเสียหายในเรื่องอื่นๆ ตามมามากมาย
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับค�ำสัง่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
ที่ 460/2548 เรื่อง การรักษาการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2548 และค�ำสั่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 461/2548 เรื่อง มอบอ�ำนาจให้ รองอธิการบดีปฏิบัติ
การแทนอธิการบดี ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2548 และขอยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การดื่มสุราหรือมีไว้ในครอบครองในเขตมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
9 พฤศจิกายน 2550 และใช้ประกาศฉบับนี้แทน
มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศให้ทราบว่าตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3/2550 เป็นต้นไป
มหาวิทยาลัยจะด�ำเนินการลงโทษกับผู้ที่เสพของมึนเมา การอยู่ร่วมในวงเสพของมึนเมา
หรือการมีของมึนเมาไว้ในครอบครองในเขตมหาวิทยาลัย โดยจะถูกลงโทษตัดคะแนน
ความประพฤติตามที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเห็นสมควร และมีโทษอย่างต�่ำ  คือ
พักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา เป็นต้นไป
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จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
												
    หัสไชย  บุญจูง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย  บุญจูง)
     รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
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ประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
ในสถาบันอุดมศึกษา
ด้วยกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ เป็นประเพณีทสี่ บื ทอดมายาวนาน
ในสถาบันอุดมศึกษา มีปณิธานเพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ของนิสิตนักศึกษารุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
ยังผลให้เกิด ความสามัคคี มีระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในสถาบัน และมีการช่วยเหลือ
เกื้อกูลฉันพี่น้อง ฯลฯ ดังนั้น เพื่อให้ประเพณีการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบัน
อุดมศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ธ�ำรงไว้ซึ่งปณิธานที่ดีงาม อีกทั้งมีลักษณะในการจัด
กิจกรรมที่สร้างสรรค์ อบอุ่น ประทับใจและเสริมสร้างการพัฒนานิสิตนักศึกษา ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้กำ� หนดนโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับ
น้องใหม่และประชุมเชียร์ของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
นโยบาย
๑. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ต้องมุง่ เสริมสร้างกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์และก่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกแก่สาธารณชน
๒. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพ
และหลักความเสมอภาค ไม่มคี วามรุนแรงและห้ามล่วงละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลทัง้ ทางร่างกาย
และจิตใจ ไม่ดื่มสุราและเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด
๓. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ต้องไม่กระทบต่อ
การเรียนการสอน
๔. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ตอ้ งอยูใ่ นความรับผิดชอบ
ก�ำกับดูแลของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกคณะ/ภาควิชา และนิสิตนักศึกษารุ่นพี่
รวมถึง ต้องให้คำ� ปรึกษาในการจัดกิจกรรมให้มลี กั ษณะสร้างสรรค์ ไม่ขดั ต่อระเบียบสถาบัน
กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณีและมารยาททางสังคมที่ดีงาม
๕. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ต้องไม่จัดกิจกรรม
นอกสถานที่เพื่อความปลอดภัยและความประหยัดของนิสิตนักศึกษาเป็นส�ำคัญ
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มาตรการ
๑. ให้สถาบันอุดมศึกษา รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เปิดเผยรูปแบบกิจกรรม
เพื่อสร้างความเข้าใจกับนิสิตนักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ให้เข้าใจ
วัตถุประสงค์ นโยบายและมาตรการ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และ
ประชุมเชียร์ ตลอดจนร่วมตรวจสอบการจัดกิจกรรมได้
๒. ให้นสิ ติ นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ดว้ ย
ความสมัครใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามาสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมได้
๓. รุ่นพี่ที่จัดกิจกรรมจะต้องได้รับการคัดเลือก และมีการเตรียมความพร้อม
พัฒนาทักษะก่อนการจัดกิจกรรม
๔. ให้สถาบันอุดมศึกษา มีบทลงโทษทางวินัยอย่างเข้มงวดกับนิสิตนักศึกษา
รวมถึงผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
ของนิสิตนักศึกษาที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน หลักความเสมอภาค และกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ของสถาบัน
๕. ให้สถาบันอุดมศึกษาออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์และ
มาตรการในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
๖. ให้สถาบันอุดมศึกษาควรจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังเพื่อติดตามแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ แก้ไขปัญหา และประสานกับสื่อมวลชนและผู้ปกครอง
๗. ให้สถาบันอุดมศึกษามีการประเมินผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มีการยกย่องชมเชยนิสิตนักศึกษาที่มีการจัด
กิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนในโอกาสอันควร
๘. ให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาแต่ละสถาบัน ถือเป็นหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการด�ำเนินการตามนโยบายและมาตรการข้างต้นอย่างเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
										
สุภัทร จ�ำปาทอง
(นายสุภัทร จ�ำปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วย เกียรติบัตรนักศึกษาท�ำกิจกรรม
พ.ศ. 2540
โดยที่เห็นเป็นการสมควร ก�ำหนดให้มีเกียรติบัตรเพื่อมอบให้แก่นักศึกษาที่ท�ำ
กิจกรรมในระหว่างศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเป็นการตระหนักใน
ความส�ำคัญของการท�ำกิจกรรมตลอดจนเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาท�ำกิจกรรม
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และพัฒนาตนเอง และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติเวียนสภามหาวิทยาลัย ตามหนังสือที่
ทม 5103/ว.43 ลงวันที่ 29 เมษายน 2540 จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย
เกียรติบัตรนักศึกษาท�ำกิจกรรม พ.ศ. 2540”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้นับตั้งแต่วันถัดประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
มหาวิทยาลัย
หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อธิการบดี
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกลัน่ กรอง
ผู ้ ส มควรได้ รั บ เกี ย รติ บั ต รที่ อ ธิ ก ารบดี
แต่งตั้ง
นักศึกษา
หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เกียรติบัตร
หมายถึง เกี ย รติ บั ต รที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
สุรนารีจัดท�ำขึ้น เพื่อมอบให้แก่นักศึกษา
ข้อ 4 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจออกประกาศ
ตามข้อก�ำหนดและข้อบังคับเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้
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ข้อ 5 ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับเกียรติบัตร
ในแต่ละปีการศึกษา
ข้อ 6 นักศึกษาทีจ่ ะได้รบั การพิจารณารับเกียรติบตั รของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้
(1) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ในขณะที่มีการพิจารณา
(2) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาตั้งแต่ขั้นภาคทัณฑ์ 1 ปีการศึกษา
ขึ้นไป
(3) ได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทปี่ รึกษากิจกรรม และ/หรืออาจารย์
ที่ปรึกษาวิชาการ และ/หรือ ส่วนกิจการนักศึกษา
(4) มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม
ข้อ 7 เกียรติบัตรที่นักศึกษาจะได้รับมีต่อไปดังนี้
			(1) เกียรติบตั ร อันดับ 1 ส�ำหรับนักศึกษาทีม่ ลี กั ษณะผูน้ ำ 
� มีความรับผิดชอบ
และบ� ำ เพ็ ญ ตนเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ส่ ว นรวม เผยแพร่ ชื่ อ เสี ย งและ
เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย และมีผลงานดีเด่น
(2) เกียรติบตั ร อันดับ 2 ส�ำหรับนักศึกษาทีม่ ลี กั ษณะผูน้ ำ 
� มีความรับผิดชอบ
และบ�ำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีผลงานดี
ข้อ 8 ให้คณะกรรมการเสนอผลการคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับเกียรติบัตร
ต่อคณะกรรมการกิจการนักศึกษาเพื่อเห็นชอบ
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2540
												
         คนึง  ฦๅไชย
(ศาสตราจารย์คนึง  ฦๅไชย)
  นายกสภามหาวิทยาลัย
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง การก�ำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณามอบเกียรติบัตรนักศึกษาท�ำกิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณามอบเกียรติบัตรนักศึกษา
ท�ำกิจกรรมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เกียรติบัตรนักศึกษาท�ำกิจกรรม ฑ.ศ. ๒๕๔๐ และประกาศส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน
๒๕๕๖ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง
การก�ำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณามอบเกียรติบัตรนักศึกษาท�ำกิจกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การก�ำหนดเกณฑ์
การพิจารณามอบเกียรติบัตรนักศึกษาท�ำกิจกรรม ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
บรรดาประกาศ หนังสือเวียน มติ หรือค�ำสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
“ผูด้ �ำเนินกิจกรรม” หมายความว่า คณะท�ำงาน หรือกรรมการ หรือ
ต�ำแหน่งอืน่ ๆ ในการท�ำกิจกรรมต่างๆ
								
และมีสว่ นช่วยให้กจิ กรรมนัน้ ๆ ส�ำเร็จได้
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“ผู้ร่วมกิจกรรม”

หมายความว่า นักศึกษาทัว่ ไปทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ (ไม่ใช่คณะท�ำงานหรือ
กรรมการหรือมีตำ� แหน่งในการ
ท�ำกิจกรรมนั้นๆ)
“รางวัลระดับประเทศ” หมายความว่า รางวัลทีน่ กั ศึกษาได้รบั จากการ
แข่งขันหรือจากการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วม
ทั่วไปในระดับประเทศ
“รางวัลระดับนานาชาติ” หมายความว่า รางวัลทีน่ กั ศึกษาได้รบั จากการ
แข่งขันหรือจากการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ จากต่างประเทศ
“รางวัลระดับภูมิภาค” หมายความว่า รางวัลที่นักศึกษาได้รับจากการ
แข่งขันหรือจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ภายในจังหวัด หรือระหว่าง
จังหวัด หรือภายในภาค หรือ
ระหว่างภาค
ข้อ ๔ เกียรติบัตร อันดับ ๑ ส�ำหรับนักศึกษาที่มีลักษณะผู้น�ำ มีความรับผิดชอบ
และบ�ำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
และมีผลงานดีเด่น
กรณีที่ ๑ นักศึกษามีต�ำแหน่งเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การบริหาร
สภานักศึกษา ชมรม กรรมการสาขา กรรมการหอพัก เป็นผู้ด�ำเนินกิจกรรมตั้งแต่
๑๒ กิจกรรมขึ้นไปตลอดสภาพการเป็นนักศึกษา หรือ
กรณีที่ ๒ นักศึกษาไม่มีต�ำแหน่งใดๆ แต่เป็นผู้ด�ำเนินกิจกรรมตั้งแต่
๑๖ กิจกรรมขึ้นไป ตลอดสภาพการเป็นนักศึกษา หรือ
กรณีที่ ๓ นักศึกษาได้รับรางวัลระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ
กรณีที่ ๑ และ ๒ ต้องเป็นกิจกรรมที่เผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณ
ของมหาวิทยาลัยโดยเป็นกิจกรรมภายนอก หรือมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
อย่างน้อย ๔ กิจกรรม
ข้อ ๕ เกียรติบัตร อันดับ ๒ ส�ำหรับนักศึกษาที่มีลักษณะผู้น�ำมีความรับผิดชอบ
และบ�ำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
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กรณีที่ ๑ นักศึกษามีต�ำแหน่งเป็นคณะกรรมการบริการ องค์การบริหาร
สภานักศึกษา ชมรม กรรมการสาขา กรรมการหอพัก ต้องเป็นผู้ด�ำเนินกิจกรรมตั้งแต่
๘ - ๑๒ กิจกรรมตลอดสภาพการเป็นนักศึกษา หรือ
กรณีที่ ๒ นักศึกษาไม่มีต�ำแหน่งใดๆ แต่เป็นผู้ด�ำเนินกิจกรรม ๑๓ – ๑๕
กิจกรรม ตลอดสภาพการเป็นนักศึกษาหรือ
กรณีที่ ๓ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๓๐ กิจกรรม
กรณีที่ ๔ นักศึกษาได้รับรางวัลระดับภูมิภาค
ข้อ ๖ กรณีนักศึกษาที่มีคุณสมบัติขอรับเกียรติบัตร และมีโทษวินัยนักศึกษา
โดยมีพฤติกรรมกระท�ำความผิดซ�ำ้ ซาก แต่ไม่ถงึ โทษ ภาคทัณฑ์ ๑ ปีการศึกษา คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกกลั่นกรองผู้สมควรได้รับเกียรติบัตร จะไม่พิจารณาให้ได้รับเกียรติบัตร
หรือให้พิจารณาเป็นกรณีไป
ข้อ ๗ ในกรณีมีปัญหาไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได้ ให้อธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
				
ประสาท สืบค้า
(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วย องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พ.ศ. ๒๕๔๔
โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบนั เพือ่ มุง่ เสริมสร้างให้นกั ศึกษามีประสบการณ์
ทางวิ ช าการวิ ช าชี พ ควบคู ่ ไ ปกั บ การปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ
มนุษยสัมพันธ์ และพลานามัยของนักศึกษา เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย
สติปัญญา และจิตใจอันท�ำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น
ฉะนัน้ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใน
การประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ว่าด้วยองค์การ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๔๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ว่าด้วยองค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๖
บรรดาระเบียบ ข้อก�ำหนด ข้อบังคับ มติหรือค�ำสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีเป็นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี้
และให้มีอ�ำนาจออกประกาศ ข้อก�ำหนด และข้อบังคับเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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“อธิการบดี”
หมายถึง อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
สุรนารี และให้หมายความรวมถึงผู้
ที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีมอบหมายด้วย
“พนักงาน”
หมายถึง พนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และให้หมายความ
รวมถึงพนักงานตามสัญญาจ้างพิเศษ
ด้วย
“ฝ่ายกิจการนักศึกษา” หมายถึง ฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“องค์การนักศึกษา” หมายถึง องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
“สภานักศึกษา” หมายถึง สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
“องค์การบริหาร” หมายถึง องค์การบริหารในองค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
			“คณะกรรมการบริหาร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารองค์การบริหาร
“ชมรม”
หมายถึง ชมรมกิจกรรมนักศึกษา สังกัดองค์การ
บริหาร
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีแต่งตัง้
“ตัวแทนสาขาวิชา” หมายถึง ตัวแทนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่สองขึ้นไป สาขาวิชาละหนึ่งคน
จากทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“กิจกรรมนักศึกษา” หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแล
ขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
“สถานภาพ”
หมายถึง สถานภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ดังนี้

หมวดที่ ๒
วัตถุประสงค์
ข้อ ๖ ให้องค์การนักศึกษาเป็นศูนย์กลางกิจกรรมนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์
(๑) เพือ่ ส่งเสริมให้นกั ศึกษาเรียนรูแ้ ละฝึกฝนตนเองให้มคี วามรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ตนเอง สังคม และโดยเฉพาะต่อการใช้สิทธิเสรีภาพ
ในการปกครองตนเองตามหลักประชาธิปไตย
(๒) เพื่อส่งเสริมความรู้รักสามัคคีในหมู่นักศึกษา
(๓) เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา
(๔) เพือ่ ส่งเสริมให้กจิ กรรมนักศึกษาทัง้ วิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา
เป็นไปในลักษณะที่มุ่งท�ำนุบ�ำรุงและรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และเอกลักษณ์อนั ดีงามของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือและของชาติ
(๕) เพือ่ ส่งเสริมให้นกั ศึกษามีบคุ ลิกภาพ พลานามัยและมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี
(๖) เพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิ และผลประโยชน์อันชอบธรรมของนักศึกษา
(๗) เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๓
สิทธิและหน้าที่ของนักศึกษา
ข้อ ๗ นักศึกษามีสิทธิและหน้าที่ต่อไปนี้
(๑) มีสิทธิเท่าเทียมกันในการสมัครรับเลือกตั้งในกิจกรรมขององค์การนักศึกษาภายใต้ระเบียบนี้
(๒) มีสิทธิแสดงความคิดเห็นภายในขอบเขตของกฎหมายหรือขอบเขต
ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
(๓) มีสทิ ธิในการเสนอข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินกิจการ
ของมหาวิทยาลัย
(๔) มีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การนักศึกษา
(๕) มีหน้าที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่องค์การนักศึกษาร้องขอ
(๖) มีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎ ประกาศ มติ ค�ำสั่ง และ
ประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัย
(๗) มี ห น้ า ที่ ธ� ำ รงไว้ ซึ่ ง ความสามั ค คี ชื่ อ เสี ย ง และเกี ย รติ คุ ณ ของ
มหาวิทยาลัย
(๘) มีหน้าที่ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ข้อ ๘ นักศึกษาซึ่งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ท�ำให้ไม่อาจ
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ไปเลือกตั้งได้ ย่อมเสียสิทธิดังนี้
(๑) เป็นกรรมการทุกต�ำแหน่งในองค์การนักศึกษาเป็นเวลาหนึ่งปีและ
หากด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ให้พ้นจากต�ำแหน่ง
(๒) ขอใบรับรองกิจกรรม
(๓) ลงชื่อเพื่อแสดงความคิดเห็นและลงประชามติ
หมวดที่ ๔
การจัดส่วนการบริหารกิจกรรมนักศึกษา
ข้อ ๙ ให้กิจกรรมนักศึกษาอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลขององค์การนักศึกษา
ซึ่งประกอบด้วย
(๑) สภานักศึกษา
(๒) องค์การบริหาร
ข้อ ๑๐ สมาชิกองค์การนักศึกษามีสองประเภทคือ
(๑) สมาชิกสามัญ ได้แก่นกั ศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติทกุ คน
(๒) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่นักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี นักศึกษา
ปริญญาตรี หลักสูตรอื่นๆ หรือนักศึกษาอื่นที่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๑ ให้สภานักศึกษาและองค์การบริหารมีทตี่ งั้ อยูภ่ ายในบริเวณมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๒ ให้การด�ำเนินการขององค์การนักศึกษาอยู่ในความควบคุมดูแลของ
มหาวิทยาลัย ให้อธิการบดีแต่งตัง้ พนักงานเป็นอาจารย์ทปี่ รึกษาโดยค�ำแนะน�ำขององค์การนักศึกษา
หมวดที่ ๕
สภานักศึกษา
ส่วนที่ ๑
องค์ประกอบ
ข้อ ๑๓ ให้ ส ภานั ก ศึ ก ษาประกอบด้ ว ยคณะกรรมการสภานั ก ศึ ก ษาและ
คณะกรรมาธิการสภานักศึกษา
ส่วนที่ ๒
อ�ำนาจและหน้าที่ของสภานักศึกษา
ข้อ ๑๔ สภานักศึกษามีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และงบ
ประมาณประจ�ำปีขององค์การบริหาร โดยอาจเชิญผู้แทนองค์การบริหารหรือนักศึกษาแสดงความคิดเห็นหรือชี้แจงข้อเท็จจริงได้
(๒) พิจารณาและควบคุมการด�ำเนินงานขององค์การบริหารให้เป็นไป
ตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณที่ได้รับความเห็น
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 135

ชอบจากสภานักศึกษาแล้ว
(๓) พิจารณาให้ขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินงานด้านต่างๆ
ขององค์การบริหาร
(๔) พิจารณาวางหรือแก้ไขระเบียบเกีย่ วกับการประชุมสภานักศึกษา ซึง่
ไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ
การด�ำเนิน งานภายในองค์ก ารบริหารซึ่ ง ไม่ ขั ด ต่ อ ระเบี ย บและ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(๖) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการจั ด ตั้ ง ชมรม ในฝ่ า ยต่ า งๆ หรื อ
หน่วยงานภายในองค์การบริหาร
(๗) พิจารณาแต่งตัง้ สมาชิกสภานักศึกษาหรือนักศึกษาเป็นคณะกรรมาธิการ
เฉพาะกิจ เพือ่ ศึกษาเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ตามทีส่ ภานักศึกษาเห็นสมควร
และอยู่ในกรอบแห่งระเบียบนี้
(๘) พิจารณาเสนอถอดถอนชื่อสมาชิกสภานักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
(๙) เป็นตัวแทนนักศึกษาในการพิทกั ษ์และรักษาไว้ซงึ่ สิทธิและประโยชน์
นักศึกษาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและเป็นกลาง
   (๑๐) เป็นศูนย์กลางในการรับฟังความคิดเห็นและเรื่องราวร้องทุกข์จาก
นักศึกษา เพือ่ พิจารณาเสนอแนะต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและหาทาง
แก้ไข
   (๑๑) พิจารณาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในการด�ำเนินกิจกรรมของนักศึกษา
ส่วนที่ ๓
คณะกรรมการสภานักศึกษา
ข้อ ๑๕ ให้ที่ประชุมสภานักศึกษาเลือกสมาชิกสภานักศึกษาเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
ในคณะกรรมการสภานักศึกษา ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ประธานสภานักศึกษา
(๒) รองประธานสภานักศึกษาคนที่หนึ่ง
(๓) รองประธานสภานักศึกษาคนที่สอง
(๔) เลขาธิการสภานักศึกษา
(๕) รองเลขาธิการสภานักศึกษา
(๖) ผู้ตรวจสอบการเงินสภานักศึกษา
(๗) ประชาสัมพันธ์สภานักศึกษา
(๘) ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายต่างๆ ฝ่ายละหนึ่งคน
(๙) กรรมการต�ำแหน่งอื่นตามที่สภานักศึกษาเห็นสมควร
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ข้อ ๑๖ ให้กรรมการสภานักศึกษามีอ�ำนาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) ประธานสภานักศึกษา
(ก) เป็นประธานควบคุมการประชุม ควบคุมการด�ำเนินกิจการ
ของสภานักศึกษา และเป็นผู้ลงนามในนามของสภานักศึกษา
(ข) แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารประจ� ำ สภานั ก ศึ ก ษา และ
คณะกรรมาธิการเฉพาะกิจ ตามมติของสภานักศึกษา
(ค) เป็นผู้แทนสภานักศึกษาในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
(๒) รองประธานสภานักศึกษา
(ก) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
ประธานสภานักศึกษา
(ข) ในการประชุม หากประธานสภานักศึกษาไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ รองประธานสภานักศึกษาคนที่หนึ่งปฏิบัติ
หน้าที่แทน และหากรองประธานสภานักศึกษาคนที่หนึ่งไม่อยู่
หรื อ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ให้ ร องประธานสภานั ก ศึ ก ษา
คนที่สองปฏิบัติหน้าที่แทน
(๓) เลขาธิการสภานักศึกษา
(ก) จัดท�ำระเบียบวาระการประชุมและออกหนังสือเชิญประชุม
สภานักศึกษา
(ข) จัดท�ำรายงานการประชุมสภานักศึกษารวมทัง้ เอกสารประกอบ
การพิจารณาของทีป่ ระชุมตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากทีป่ ระชุม
สภานักศึกษาหรือประธานสภานักศึกษา
(ค) ควบคุมและรับผิดชอบงานสารบรรณของสภานักศึกษา และ
เก็บรวบรวมข้อมูลขององค์การบริหารและชมรม
(ง) ประสานงานระหว่างคณะกรรมาธิการฝ่ายต่างๆ และหน่วยงาน
ภายในสภานักศึกษา และท�ำหน้าทีธ่ รุ การอืน่ ๆ ของสภานักศึกษา
(จ) ท�ำหน้าที่ชี้แจงระเบียบข้อบังคับ และเอกสารหลักฐานต่อ
ทีป่ ระชุมสภานักศึกษา หรือต่อสมาชิกสภานักศึกษา และยืนยัน
มติของสภานักศึกษาที่เคยมีไว้
(ฉ) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานสภานักศึกษา
(๔) รองเลขาธิการสภานักศึกษา
ท� ำ หน้ า ที่ ช ่ ว ยปฏิ บั ติ ง านด้ า นต่ า งๆ ตามที่ เ ลขาธิ ก าร
สภานักศึกษา มอบหมายและรักษาการแทนเลขาธิการสภานักศึกษา
ในกรณีที่เลขาธิการสภานักศึกษาไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
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๕) ผู้ตรวจสอบการเงินสภานักศึกษา
(ก) มีหน้าทีค่ วบคุมการเงินและตรวจสอบบัญชีการเงินทุกประเภท
ของสภานักศึกษา และองค์การบริหารให้เป็นไปตามระเบียบ
ว่าด้วยการเงินและงบประมาณขององค์การนักศึกษาและเป็น
ไปตามงบประมาณทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสภานักศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว
(ข) จัดท�ำบันทึกสรุปการใช้งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
ของทุกหน่วยงานในองค์การนักศึกษาในทุกภาคการศึกษาและ
รายงานต่อที่ประชุมในการประชุมสมัยสามัญ
(ค) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่สภานักศึกษามอบหมาย
(๖) ประชาสัมพันธ์สภานักศึกษา
(ก) มี ห น้ า ที่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ เผยแพร่ ก ารด� ำ เนิ น กิ จ กรรม
ผลการด�ำเนินงานและผลงานของสภานักศึกษา
(ข) ประสานงานระหว่างสภานักศึกษากับนักศึกษาและหน่วยงาน
อื่นๆ
(ค) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่สภานักศึกษามอบหมาย
(๗) กรรมการอื่นๆ ให้มีหน้าที่ตามที่สภานักศึกษามอบหมาย
		
ข้อ ๑๗ สมาชิกสภานักศึกษามีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามระเบียบฉบับนี้โดยเคร่งครัด
(๒) รับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ของนักศึกษาในอันที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
ส่วนที่ ๔
คณะกรรมาธิการสภานักศึกษา
		
ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมาธิการสภานักศึกษามีสองประเภทดังนี้
(๑) คณะกรรมาธิการประจ�ำ
(๒) คณะกรรมาธิการเฉพาะกิจ
		
ข้อ ๑๙ คณะกรรมาธิการประจ�ำ มีดังต่อไปนี้
(๑) คณะกรรมาธิการงบประมาณ
(๒) คณะกรรมาธิการวิชาการ
(๓) คณะกรรมาธิการกีฬา
(๔) คณะกรรมาธิการศิลปวัฒนธรรม
(๕) คณะกรรมาธิการบ�ำเพ็ญประโยชน์
(๖) คณะกรรมาธิการนักศึกษาสัมพันธ์
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ให้สภานักศึกษาแต่งตั้งสมาชิกสภานักศึกษาเป็นคณะกรรมาธิการ
ตามวรรคแรก
ให้คณะกรรมาธิการแต่ละคณะประกอบด้วยกรรมาธิการไม่นอ้ ยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
ให้สมาชิกสภานักศึกษาด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมาธิการประจ�ำได้
เพียงต�ำแหน่งเดียว
		
ข้อ ๒๐ สภานั ก ศึ ก ษาจะแต่ ง ตั้ ง สมาชิ ก สภานั ก ศึ ก ษาหรื อ นั ก ศึ ก ษา
เป็นคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจเพื่อท�ำหน้าที่ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ที่เกี่ยวกับองค์การนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาได้
		
ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมาธิการสภานักศึกษามีวาระเท่าที่สภานักศึกษาก�ำหนด
แต่ไม่เกินวาระของสภานักศึกษา
		
ข้อ ๒๒ อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการประจ�ำมีดังนี้
(๑) คณะกรรมาธิการงบประมาณ มีหน้าที่พิจารณางบประมาณ
ของกิจกรรมนักศึกษาก่อนเสนอต่อสภานักศึกษาเพือ่ พิจารณา
และติดตามผลการด�ำเนินโครงการขององค์การบริหารที่ได้รับ
การอนุมัติแล้วให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(๒) คณะกรรมาธิการวิชาการ มีหน้าที่พิจารณาโครงการวิชาการ
ของฝ่ายวิชาการขององค์การบริหาร และติดตามผลการด�ำเนิน
โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(๓) คณะกรรมาธิการกีฬา มีหน้าที่พจิ ารณาโครงการกีฬาของฝ่าย
กีฬาขององค์การบริหาร และติดตามผลการด�ำเนินโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติแล้วให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(๔) คณะกรรมาธิการศิลปวัฒนธรรม มีหน้าทีพ่ จิ ารณาโครงการศิลป
วัฒนธรรมของฝ่ายศิลปวัฒนธรรมขององค์การบริหาร และ
ติดตามผลการด�ำเนินโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ แล้วให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
(๕) คณะกรรมาธิการบ�ำเพ็ญประโยชน์ มีหน้าที่พิจารณาโครงการ
บ�ำเพ็ญประโยชน์ของฝ่ายบ�ำเพ็ญประโยชน์ ขององค์การบริหาร
และติดตามผลการด�ำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์
(๖) คณะกรรมาธิการนักศึกษาสัมพันธ์ มีหน้าที่พิจารณาโครงการ
นักศึกษาสัมพันธ์ของฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร
และติดตามผลการด�ำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วให้เป็นไป
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ตามวัตถุประสงค์
		
ข้อ ๒๓ ให้คณะกรรมาธิการแต่ละคณะเลือกสมาชิกในคณะกรรมาธิการเป็น
ประธานหนึ่งคนและเลขานุการหนึ่งคน
		
ข้อ ๒๔ ให้คณะกรรมาธิการสภานักศึกษารายงานผลการปฏิบตั งิ านตามแบบ
ที่สภานักศึกษาก�ำหนดให้สภานักศึกษาทราบ
ส่วนที่ ๕
สมาชิกสภานักศึกษา
		
ข้อ ๒๕ สมาชิกสภานักศึกษามีจำ� นวนทัง้ สิน้ สีส่ บิ คนทัง้ นีจ้ ำ� นวนสมาชิกสภา
นักศึกษาในแต่ละชั้นปีขึ้นอยู่กับจ�ำนวนนักศึกษาในชั้นปีนั้นๆ ต่อจ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมด
ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
		
ข้อ ๒๖ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ สมาชิกสภานักศึกษาต้องเป็นนักศึกษาทีก่ ำ� ลังศึกษา
อยู่ในขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ให้นักศึกษาที่มีรหัสปีที่หนึ่ง สอง สาม และสี่ มีสิทธิเลือกนักศึกษา
ชั้นปีเดียวกันเป็นสมาชิกสภานักศึกษา ส�ำหรับนักศึกษาที่มีรหัสเกินกว่าปีท่ีสี่ให้ถือว่าเป็น
นักศึกษาปีที่สี่
		
ข้อ ๒๗ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
(๑) เป็นสมาชิกองค์การนักศึกษาประเภทสามัญ
(๒) มีผลการศึกษาในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่าสอง
ในวันสมัครรับเลือกตั้ง
(๓) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ตั้งแต่ระดับภาคทัณฑ์ขึ้นไป
(๔) ไม่ด�ำรงต�ำแหน่งใดๆ ในองค์การนักศึกษา
(๕) ไม่เคยถูกลงมติไม่ไว้วางใจให้พ้นจากต�ำแหน่งใดๆ
ในสภานักศึกษา
ข้อ ๒๘ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ด� ำ เนิ น การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปสมาชิ ก สภานั ก ศึ ก ษา
ให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันเปิดภาคแรกของปีการศึกษา
		
ข้อ ๒๙ ให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษามีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งหนึ่งปีนับถัดจากวันที่มีค�ำสั่งแต่งตั้งจากอธิการบดีเป็นต้นไป
		
ข้อ ๓๐ สมาชิกภาพของสมาชิกสภานักศึกษาสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒๗
(๒) ออกตามวาระ
(๓) เสียชีวิต
(๔) ลาออก
140 คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

(๕) พ้นสภาพนักศึกษาหรือได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
(๖) ถูกสั่งลงโทษทางวินัยตั้งแต่ระดับภาคทัณฑ์ขึ้นไป
(๗) สภานั ก ศึ ก ษาลงมติ ถ อดถอนด้ ว ยคะแนนเสี ย งสองในสาม
ของที่ประชุม
(๘) ขาดประชุมสภานักศึกษาสามครัง้ โดยไม่มเี หตุผลอันสมควรหรือ
โดยมิได้แจ้งสาเหตุให้ประธานสภานักศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร
(๙) นักศึกษาลงประชามติ
		
ข้อ ๓๑ หากสมาชิกภาพของสมาชิกสภานักศึกษาชัน้ ปีใดสิน้ สุดลงและจ�ำนวน
สมาชิกสภานักศึกษาทัง้ หมดเหลือต�ำ่ กว่าสามสิบคนในขณะทีย่ งั เหลือระยะเวลาเกินเก้าสิบวัน
ก่ อ นหมดวาระให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ด� ำ เนิ น การเลื อ กตั้ ง ซ่ อ มสมาชิ ก สภานั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี นั้ น
ให้แล้วเสร็จในสามสิบวันนับถัดจากวันสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพ
ให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งมีวาระเท่ากับเวลาที่เหลือของผู้ซึ่งตนแทน
		
ข้อ ๓๒ ให้สภานักศึกษาชุดเดิมรักษาการจนกว่าจะมีค�ำสั่งแต่งตั้งสมาชิก
สภานักศึกษาชุดใหม่
ส่วนที่ ๖
การประชุม
		
ข้อ ๓๓ ให้สมัยประชุมของสภานักศึกษามีสองประเภทคือสมัยประชุมสามัญ
และสมัยประชุมวิสามัญ
		
ข้อ ๓๔ ในหนึง่ ภาคการศึกษาให้มสี มัยประชุมสามัญของสภานักศึกษาไม่นอ้ ย
กว่าหนึ่งครั้ง โดยมีระยะเวลาสมัยประชุมละสิบห้าวัน
		
ข้อ ๓๕ ให้อธิการบดีเรียกประชุมสมัยสามัญทีห่ นึง่ ภายในสิบสีว่ นั นับถัดจาก
วันที่มีค�ำสั่งแต่งตั้งสมาชิกสภานักศึกษาเพื่อด�ำเนินการเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา และ
เมื่อเลือกตั้งได้ประธานสภานักศึกษาแล้วให้ประธานสภานักศึกษาท�ำหน้าที่เป็นประธาน
ในที่ประชุมเพื่อด�ำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักศึกษาตามข้อ ๑๕
ข้อ ๓๖ ในการเลือกตั้งประธานสภานักศึกษาให้สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ
สมัคร หรือเสนอชื่อได้หนึ่งชื่อโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าห้าคน ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธาน
สภานักศึกษาจะต้องได้รบั คะแนนเสียงเกินกว่ากึง่ หนึง่ ของสมาชิกสภานักศึกษาทัง้ หมด หาก
มีผู้สมัครหรือถูกเสนอชื่อเป็นประธานสภานักศึกษาหลายคน และไม่มีผู้ใดได้คะแนนเสียง
ถึงให้ท�ำการเลือกตั้งใหม่โดยเลือกจากผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเป็นล�ำดับที่หนึ่งและที่สองของ
การเลือกตั้งดังกล่าว
ข้อ ๓๗ ให้อธิการบดีเป็นผูเ้ ปิดและปิดการประชุมสมัยสามัญของสภานักศึกษา
		 ข้อ ๓๘ การประชุมสมัยวิสามัญของสภานักศึกษามีได้ในกรณีต่อไปนี้
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(๑) อธิการบดีเรียกประชุม
(๒) ประธานสภานักศึกษาเรียกประชุม
(๓) สมาชิ ก สภานั ก ศึ ก ษาไม่ น ้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ในสามของสมาชิ ก
สภาทั้งหมดเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภานักศึกษาให้เรียก
ประชุม
(๔) นายกองค์การบริหารร้องขอต่อประธานสภานักศึกษาให้เรียก
ประชุมตามมติของคณะกรรมการบริหาร
		
ข้อ ๓๙ การนัดประชุมสภานักศึกษาให้ท�ำหนังสือแจ้ง วัน เวลา สถานที่และ
ระเบียบวาระ การประชุมให้สมาชิกสภานักศึกษาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันส�ำหรับ
การประชุมสมัยสามัญ และไม่น้อยกว่าสามวันส�ำหรับการประชุมสมัยวิสามัญ
		
ข้อ ๔๐ การประชุมสมาชิกสภานักศึกษาให้กระท�ำโดยเปิดเผย เว้นแต่สมาชิก
สภานักศึกษาที่เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งมีมติให้ประชุมลับ
		
ข้อ ๔๑ ในการประชุมสภานักศึกษาต้องมีสมาชิกสภานักศึกษาเข้าประชุม
ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนสมาชิกสภานักศึกษาทัง้ หมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม หาก
ไม่ครบองค์ประชุมให้เรียกประชุมอีกครั้งหนึ่ง โดยให้แจ้งวัน เวลา และสถานที่ ให้สมาชิก
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน และในครั้งนี้หากมีสมาชิกสภานักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสี่ของจ�ำนวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมดให้ถือว่าครบองค์ประชุม
		
ข้อ ๔๒ การลงมติ ข องสภานั ก ศึ ก ษาให้ ถื อ คะแนนข้ า งมากของสมาชิ ก
สภานักศึกษาที่เข้าประชุมเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
		
ข้อ ๔๓ ถ้ า มติ ข องสภานั ก ศึ ก ษาขั ด แย้ ง กั บ มติ ข ององค์ ก ารบริ ห ารและ
องค์การบริหารต้องการยืนยันมตินั้นให้ประธานสภานักศึกษาเรียกประชุมสภานักศึกษา
เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งภายในเจ็ดวันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารหากครั้งนี้
สภานักศึกษายังยืนยันตามมติเดิมโดยมีคะแนนสนับสนุนมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิก
สภานักศึกษาทั้งหมดให้มติขององค์การบริหารเป็นอันตกไป
		
ข้อ ๔๔ ในทีป่ ระชุมสภานักศึกษาสมาชิกย่อมมีสทิ ธิตงั้ กระทูถ้ ามงานในหน้าที่
ของคณะกรรมการ บริหารเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะก็ได้
		
ข้อ ๔๕ สภานักศึกษามีสิทธิเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะกรรมการบริหาร
เป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะก็ได้
ในกรณีที่อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกองค์การบริหารให้ถือว่าเป็น
การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ
		
ข้อ ๔๖ การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะกรรมการบริหารอาจกระท�ำได้
ดังต่อไปนี้
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(๑) สมาชิกสภานักศึกษาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเข้าชื่อกันร้องขอต่อ
ประธานสภานักศึกษา
(๒) นักศึกษาจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนนักศึกษา
ทั้งหมดเข้าชื่อกันร้องขอต่อประธานสภานักศึกษา
		
ข้อ ๔๗ การลงมติไม่ไว้วางใจคณะกรรมการบริหารหรือประธานชมรมให้ใช้
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด
ในกรณีลงมติไม่ไว้วางใจนายกองค์การบริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร
ทั้งคณะให้กรรมการบริหารพ้นจากต�ำแหน่งทันทีและให้สภานักศึกษาแจ้งให้อธิการบดี
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและให้มีการด�ำเนินการเลือกตั้งขึ้นใหม่ภายในสามสิบวัน
นับจากวันประกาศให้พ้นจากต�ำแหน่ง โดยให้กรรมการบริหารชุดเดิมรักษาการจนกว่าจะมี
คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ทัง้ นีว้ าระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการบริหารชุดใหม่
เท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม
		
ข้อ ๔๘ การเปิ ด อภิ ป รายไม่ ไว้ ว างใจประธานชมรมอาจกระท� ำ ได้ โ ดย
คณะกรรมการบริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเข้าชื่อกันร้องขอต่อประธานสภานักศึกษา
ในกรณีลงมติไม่ไว้วางใจประธานชมรมใดให้สภานักศึกษาท�ำบันทึกไปยัง
นายกองค์การบริหารเพือ่ พิจารณาด�ำเนินการกับประธานชมรมนัน้ ๆ ตามมติทสี่ ภานักศึกษา
เห็นสมควร
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
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  (๖) ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ
  (๗) ประธานคณะอนุกรรมการกีฬา
  (๘) ประธานคณะอนุกรรมการศิลปวัฒนธรรม
  (๙) ประธานคณะอนุกรรมการบ�ำเพ็ญประโยชน์
(๑๐) ประธานคณะอนุกรรมการนักศึกษาสัมพันธ์
(๑๑) ประธานคณะอนุกรรมการหรือกรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งอื่น
ตามที่องค์การบริหารเห็นสมควร
ส่วนที่ ๓
อ�ำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร
		
ข้อ ๕๑ องค์การบริหารมีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
(๑) คณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
(ก) ก�ำหนดนโยบาย จัดท�ำแผนงาน โครงการและงบประมาณ
ประจ�ำปีขององค์การบริหารเพื่อเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อสภานักศึกษา
(ข) บริ ห ารงานกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย
ทีไ่ ด้แถลงไว้และได้รบั ความเห็นชอบจากสภานักศึกษาและ
ให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของ
มหาวิทยาลัย
(ค) พิจารณาจัดตั้งชมรมฝ่ายต่างๆ หรือหน่วยงานภายใน
องค์การบริหารเพื่อเสนอความเห็นชอบต่อสภานักศึกษา
(ง) ก�ำหนดระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุม
และการด� ำ เนิ น งานภายในองค์ ก ารบริ ห าร ซึ่ ง ไม่ ขั ด
ต่อระเบียบของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอขอความเห็นชอบ
จากสภานักศึกษา
(จ) เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อสภานักศึกษาทุกสมัยประชุม
(ฉ) พิจารณาคัดเลือกและแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการด�ำเนินงาน
ของฝ่ายต่างๆ
(ช) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน
(๒) คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ดังนี้
(ก) ประสานงานกับชมรมต่างๆ
(ข) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหาร
(๓) คณะอนุกรรมการประสานงานมีหน้าที่ดังนี้
(ก) ประสานงานกับสาขาวิชาต่างๆ
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(ข) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหาร
		
ข้อ ๕๒ กรรมการบริหารมีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
(๑) นายกองค์การบริหาร
(ก) เป็นประธานในการบริหารงานและเป็นผูแ้ ทนองค์การบริหาร
(ข) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
(ค) ควบคุมดูแลการด�ำเนินงานขององค์การบริหาร
(๒) อุปนายกองค์การบริหาร
(ก) ปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากนายกองค์การบริหาร
(ข) ให้อุปนายกองค์การบริหารคนที่หนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกองค์การบริหารในกรณีที่นายกองค์การบริหารไม่อยู่
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
(ค) ให้อปุ นายกองค์การบริหารคนทีส่ องปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนนายก
องค์การบริหารหรืออุปนายกองค์การบริหารคนที่หนึ่งไม่
อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
(๓) เหรัญญิก
(ก) จัดท�ำงบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
(ข) ควบคุมดูแลงบประมาณให้เป็นไปตามทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ
จากสภานักศึกษา และมติของคณะกรรมการบริหาร
(ค) จัดท�ำรายงานการเงิน บัญชีรายรับ รายจ่าย และงบดุลของ
องค์การบริหารทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัย และเงินรายได้อื่นๆ เพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร
ในกรณีที่สภานักศึกษาต้องตรวจสอบเอกสารตาม
วรรคแรก ให้ส่งมอบเอกสารให้สภานักศึกษาตรวจสอบ
ภายในสิบสีว่ นั นับจากวันทีไ่ ด้รบั ทราบเป็นลายลักษณ์อกั ษร
(๔) เลขานุการ
(ก) จัดท�ำระเบียบวาระการประชุมและการออกหนังสือเชิญ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
(ข) จัดท�ำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมทั้ง
เอกสารประกอบการพิจารณาของที่ประชุมตามที่ได้รับ
มอบหมายจากที่ประชุมหรือจากนายกองค์การบริหาร
(ค) ควบคุมและรับผิดชอบดูแลงานสารบรรณขององค์การ
บริหาร
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(ง) ประสานงานระหว่างคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ และหน่วย
งานภายในองค์การบริหาร และท�ำหน้าที่ธุรการอื่นๆ ของ
องค์การบริหาร
(จ) ชี้แจงระเบียบข้อบังคับและเอกสารหลักฐานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารต่อสมาชิกคณะกรรมการบริหารและ
ยืนยันมติของคณะกรรมการบริหารที่เคยมีไว้
(ฉ) ปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากนายกองค์การบริหาร
(๕) ประธานคณะอนุกรรมการ
(ก) เป็นประธานในที่ประชุมผู้แทนของชมรมต่างๆ ที่อยู่ใน
สังกัดของฝ่าย
(ข) จัดท�ำแผนงาน โครงการ และงบประมาณของฝ่ายเพือ่ เสนอ
ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหาร
(ค) ประสานงานระหว่างชมรมกับฝ่ายหรือกับหน่วยงานอื่น
ขององค์การบริหาร
(ง) ปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากนายกองค์การบริหาร
(๖) ประธานคณะอนุกรรมการประสานงาน
(ก) เป็นประธานในที่ประชุม
(ข) จัดท�ำแผนงาน โครงการ และงบประมาณเพือ่ เสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหาร
(ค) ประสานงานและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก
นายกองค์การบริหาร
ส่วนที่ ๔
การเลือกตั้งและการด�ำรงต�ำแหน่ง
		
ข้อ ๕๓ ให้คณะกรรมการบริหารมาจากการเลือกตัง้ ทัว่ ไปโดยผูส้ มัครรับเลือก
ตั้งต้องสมัครเป็นกลุ่มพร้อมทั้งระบุต�ำแหน่งให้ครบตามข้อ ๕๐
		
ข้อ ๕๔ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารต้องเป็นสมาชิกองค์การนักศึกษา
		
ข้อ ๕๕ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็นสมาชิกสามัญ
(๒) มีผลการศึกษาอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่าสองใน
วันที่สมัครรับเลือกตั้ง
(๓) ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยตั้งแต่ขั้นภาคทัณฑ์ตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๔) ไม่ด�ำรงต�ำแหน่งใดๆ ในองค์การนักศึกษา
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ข้อ ๕๖ ให้มีคณะกรรมการเลือกตั้งซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยด�ำเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับจากวันเปิดภาคแรกของ
ปีการศึกษานั้น
		
ข้อ ๕๗ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เพียงหนึ่งกลุ่มกลุ่มใดได้คะแนนสูงสุดถือว่าได้รับการเลือกตั้ง หากคะแนนสูงสุดเท่ากันให้มี
การเลือกตั้งเฉพาะกลุ่มที่มีคะแนนสูงสุดใหม่ภายในเจ็ดวันนับจากวันเลือกตั้งในครั้งแรก
ในกรณีทมี่ ผี สู้ มัครเพียงกลุม่ เดียวให้อธิการบดีทำ� การแต่งตัง้ ผูส้ มัคร
รับเลือกตั้งด�ำรงต�ำแหน่งในองค์การบริหารโดยไม่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง
		
ข้อ ๕๘ ให้ผทู้ ไี่ ด้รบั เลือกตัง้ เป็นกรรมการบริหารมีวาระในการด�ำรงต�ำแหน่ง
หนึ่งปีนับถัดจากวันที่มีการแต่งตั้งจากอธิการบดี
		
ข้อ ๕๙ คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย
(๑) ประธานชมรมซึ่งสังกัดในฝ่ายนั้นๆ เป็นคณะอนุกรรมการโดย
ต�ำแหน่ง
(๒) อนุ ก รรมการอื่ น ๆ อี ก ไม่ เ กิ น สามคนจากการสรรหาของ
คณะกรรมการบริหาร
		
ข้อ ๖๐ คณะอนุกรรมการประสานงานประกอบด้วย
(๑) กรรมการบริหารที่คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งเป็นประธาน
(๒) ผู้แทนสาขาวิชาสาขาวิชาละหนึ่งคน
ส่วนที่ ๕
การสิ้นสุดของคณะกรรมการบริหาร
		
ข้อ ๖๑ นายกองค์การบริหารพ้นจากต�ำแหน่งในกรณีดังนี้
(๑) ออกตามวาระ
(๒) เสียชีวิต
(๓) ลาออก
(๔) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือได้รบั อนุมตั ใิ ห้ลาพักการศึกษา
(๕) ถู ก ลงโทษทางวิ นั ย ตั้ ง แต่ ขั้ น ภาคทั ณ ฑ์ ต ามข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย
(๖) อธิการบดีมีค�ำสั่งให้พ้นจากต�ำแหน่ง
(๗) สภานักศึกษาลงมติไม่ไว้วางใจตามข้อ ๔๗
		
ข้อ ๖๒ กรรมการบริหารพ้นจากต�ำแหน่งในกรณีดังนี้
(๑) ออกตามวาระ
(๒) เสียชีวิต
(๓) ลาออก
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(๔) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือได้รบั อนุมตั ใิ ห้ลาพักการศึกษา
(๕) ถูกสั่งลงโทษทางวินัยตั้งแต่ขั้นภาคทัณฑ์ตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
(๖) คณะกรรมการบริหารมีมติถอดถอนด้วยคะแนนเสียงสองในสาม
ของที่ประชุม
(๗) สภานักศึกษาลงมติถอดถอนด้วยคะแนนเสียงสองในสามของที่
ประชุม
(๘) นายกองค์การบริหารพ้นจากต�ำแหน่งด้วยสาเหตุตามข้อ ๖๑
(๓) (๖) และ (๗)
		
ข้อ ๖๓ เมือ่ นายกองค์การบริหารพ้นจากต�ำแหน่งด้วยสาเหตุตามข้อ ๖๑ (๒)
(๔) และ (๕) ให้อธิการบดีแต่งตัง้ ผูร้ กั ษาการแทนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารต้องพ้นจากต�ำแหน่งตามข้อ ๖๒
ยกเว้นข้อ ๖๒ (๑) ให้นายกองค์การบริหารโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารเสนอ
ชื่อผู้ด�ำรงต�ำแหน่งแทนต่อสภานักศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเสนออธิการบดี
เพื่อแต่งตั้ง
		
ข้อ ๖๔ ให้คณะกรรมการบริหารจัดท�ำบัญชีรายรับรายจ่าย บัญชีทรัพย์สิน
พร้อมทั้งส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการบริหารชุดต่อไปภายในสิบสี่วันนับถัดจากวันที่
อธิการบดีลงนามในค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่
ส่วนที่ ๖
การประชุม
		
ข้อ ๖๕ ให้มกี ารประชุมระหว่างเปิดภาคการศึกษาของคณะกรรมการบริหาร
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
		
ข้อ ๖๖ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะถือว่าเป็นองค์ประชุม
		
ข้อ ๖๗ ในการลงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ถือเสียงข้างมากของ
กรรมการบริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุมเป็นเกณฑ์ในกรณีทคี่ ะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานทีป่ ระชุม
ออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
		
ข้อ ๖๘ ให้ก ารประชุม คณะกรรมการบริหารเป็ น ไปโดยเปิ ด เผยเว้ น แต่
ที่ประชุมมีมติให้ประชุมลับ
		
ข้อ ๖๙ คณะกรรมการบริหารอาจเชิญผูแ้ ทนมหาวิทยาลัย ผูแ้ ทนชมรมหรือ
นักศึกษาเข้าร่วมชีแ้ จงแสดงความเห็นเพือ่ ประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินงานขององค์การบริหารได้
ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารส่ ง รายงานการประชุ ม ทุ ก ครั้ ง ให้ ฝ ่ า ย
กิจการนักศึกษาทราบ
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ส่วนที่ ๗
ชมรม
		
ข้อ ๗๐ ชมรมต้องมีลกั ษณะทัว่ ไปกล่าวคือนักศึกษาทัง้ มหาวิทยาลัยสามารถ
เป็นสมาชิกได้
		
ข้อ ๗๑ ให้การด�ำเนินกิจกรรมของชมรมอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการบริหาร
		
ข้อ ๗๒ ให้อธิการบดีเป็นผู้ลงนามในประกาศจัดตั้งหรือยุบชมรม
		
ข้อ ๗๓ ให้ มี อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาประจ�ำ ชมรมๆ ละหนึ่ ง คนซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง โดย
อธิการบดี
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาประจ�ำชมรมให้เบิกจ่าย
ได้ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
		
ข้อ ๗๔ ชมรมที่จะจัดตั้งขึ้นได้ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินกิจกรรมเฉพาะ
ด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้
(๑) วิชาการ
(๒) กีฬา
(๓) ศิลปวัฒนธรรม
(๔) บ�ำเพ็ญประโยชน์
(๕) นักศึกษาสัมพันธ์
(๖) อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ให้ชมรมที่จัดตั้งขึ้นสังกัดคณะอนุกรรมการคณะใดคณะหนึ่ง
ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหาร
ข้อ ๗๕ การขอจั ด ตั้ ง ชมรมจะต้ อ งมี นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าต่ า งๆ รวมกั น
ไม่น้อยกว่าห้าสิบคนเข้าชื่อกันยื่นค�ำร้องพร้อมทั้งเสนอร่างข้อบังคับชมรมซึ่งมีนโยบายและ
วัตถุประสงค์ไม่ซ�้ำกับชมรมที่มีอยู่เดิมต่อประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายที่ชมรมจะสังกัด
เพื่อให้ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาเรือ่ งการขอจัดตัง้ ชมรมให้แล้วเสร็จ
ภายในสิบห้าวันนับถัดจากวันที่ได้รับเรื่องจากประธานคณะอนุกรรมการฝ่าย หากคณะ
กรรมการบริหารเห็นชอบให้จัดตั้งชมรม ให้ท�ำบันทึกเสนอต่อสภานักศึกษา ในกรณี
ที่พิจารณาไม่เสร็จสิ้นคณะกรรมการบริหารอาจขอขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสิบห้าวัน
โดยท�ำบันทึกชี้แจงเหตุผลเสนอต่อสภานักศึกษา
ให้สภานักศึกษาพิจารณาเรือ่ งการขอจัดตัง้ ชมรมให้แล้วเสร็จภายใน
สีส่ บิ ห้าวันนับถัดจากวันทีไ่ ด้รบั เรือ่ งจากคณะกรรมการบริหาร หากสภานักศึกษามีมติเห็นชอบ
ให้จัดตั้งชมรมให้เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาจัดตั้งชมรมต่อไป ในกรณีที่สภานักศึกษา
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ด�ำเนินการไม่เสร็จสิน้ ภายในก�ำหนดเวลาดังกล่าวให้ถอื ว่าสภานักศึกษาได้ให้ความเห็นชอบ
แล้ว
		
ข้อ ๗๖ ชมรมต้องจัดส่งรายชือ่ คณะกรรมการชมรมและชือ่ ของสมาชิกชมรม
ให้แก่มหาวิทยาลัย สภานักศึกษา และองค์การบริหาร ภายในสามสิบวันนับจากวันเปิด
ภาคการศึกษาภาคแรกของปีการศึกษา
		
ข้อ ๗๗ กิจกรรมของชมรมทีจ่ ะจัดท�ำขึน้ ภายนอกมหาวิทยาลัยหรือทีจ่ ะต้อง
เชิญบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมด้วยจะต้องด�ำเนินการในนามขององค์การบริหารโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริหารและมหาวิทยาลัย
		
ข้อ ๗๘ นักศึกษาสามารถที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรมใดก็ได้ตาม
ความสมัครใจและความสนใจของตน ทั้งนี้สมาชิกภาพของสมาชิกชมรมจะสิ้นสุดในวันเปิด
ภาคการศึกษาภาคแรกของปีการศึกษา
		
ข้อ ๗๙ ให้ กิ จ กรรมชมรมอยู ่ ภ ายใต้ ก ารบริ ห ารและควบคุ ม ดู แ ลของ
คณะกรรมการชมรมซึ่งสมาชิกเลือกตั้งจากสมาชิกชมรมนั้นๆ
		
ข้อ ๘๐ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการชมรม ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร
		
ข้อ ๘๑ ให้แต่ละชมรมมีคณะกรรมการชมรมประกอบด้วย
(๑) ประธาน
(๒) รองประธาน
(๓) เลขานุการ
(๔) เหรัญญิก
(๕) นายทะเบียน
(๖) ประชาสัมพันธ์
(๗) พัสดุ
(๘) กรรมการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการชมรมเห็นสมควร
		
ข้อ ๘๒ คณะกรรมการชมรมมีอ�ำนาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) บริหารงานทัว่ ไปของชมรมให้เรียบร้อย เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ระเบียบ ข้อบังคับของชมรมและของมหาวิทยาลัย
(๒) จัดท�ำแผน โครงการและงบประมาณประจ�ำปีของชมรมเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหาร
(๓) เสนอร่างข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติของชมรมต่อคณะกรรมการ
บริหารเพื่อขออนุมัติสภานักศึกษา
(๔) จัดท�ำรายงานและประเมินผลการด�ำเนินกิจกรรมในแต่ละภาค
การศึกษาของชมรมเสนอต่อประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายที่
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ชมรมสังกัด และสรุปผลการด�ำเนินกิจกรรมในรอบปีก่อนสิ้น
สุดวาระของกรรมการชมรม
(๕) หน้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากประธานคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายที่ชมรมสังกัด
ข้อ ๘๓ ให้คณะกรรมการชมรมมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งหนึ่งปี
		
ข้อ ๘๔ ก่ อ นครบวาระการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ไม่ น ้ อ ยกว่ า สิ บ ห้ า วั น ให้
คณะกรรมการชมรมด�ำเนินการเลือกตัง้ สมาชิกชมรมขึน้ ด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการชมรม
ชุดใหม่ประกอบด้วยประธานหนึ่งคนและกรรมการอีกหกคน
ให้ประธานกรรมการชมรมชุดใหม่เลือกกรรมการตามวรรคแรกด�ำรง
ต�ำแหน่งให้ครบตาม ข้อ ๘๑
ให้คณะกรรมการชมรมชุดเดิมมอบงานให้คณะกรรมการชุดใหม่
ให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวันนับถัดจากวันที่คณะกรรมการชมรมชุดเดิมครบวาระ
		
ข้อ ๘๕ ชมรมสิ้นสุดลงโดยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) มีสมาชิกรวมกันน้อยกว่าห้าสิบคน
(๒) สมาชิกของชมรมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งมีมติให้ยุบชมรม
(๓) อธิการบดีมคี ำ� สัง่ ให้ยบุ เนือ่ งจากชมรมไม่ปฏิบตั ติ ามหรือด�ำเนิน
การฝ่าฝืนวัตถุประสงค์ของชมรม ข้อบังคับ ระเบียบหรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัย
(๔) คณะกรรมการบริหารมีมติด้วยคะแนนเสียงสองในสามเห็น
สมควรให้ยุบชมรม
ข้อ ๘๖ คณะกรรมการชมรมสิ้นสุดลงด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้
(๑) ออกตามวาระ
(๒) เสียชีวิต
(๓) ลาออก
(๔) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือได้รบั อนุมตั ใิ ห้ลาพักการศึกษา
(๕) ถูกสัง่ ลงโทษทางวินยั ตัง้ แต่ขนั้ ภาคทัณฑ์การศึกษาตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
(๖) ถูกลงมติไม่ไว้วางใจจากสภานักศึกษา
(๗) ถูกถอดถอนโดยสภานักศึกษา
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หมวดที่ ๘
งบประมาณและการเงินขององค์การนักศึกษา
		
ข้อ ๘๗ งบประมาณในการด�ำเนินงานขององค์การนักศึกษามีที่มาดังนี้
(๑) งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
(๒) เงินรายได้อื่นๆ
(๓) ดอกผลของ (๑) และ (๒)
		
ข้อ ๘๘ งบประมาณและการเงินขององค์การนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ในกรณีของเงินรายได้อื่นๆ ให้หน่วยงานในองค์การนักศึกษาที่ได้
รับท�ำการปิดประกาศโดยเปิดเผยให้นกั ศึกษาทราบถึงจ�ำนวน ทีม่ า เงือ่ นไขการน�ำออกมาใช้
และน�ำฝากในนามหน่วยงานนั้นๆ ในการเบิกจ่ายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่สภานักศึกษาก�ำหนด และให้ปิดประกาศให้นักศึกษาโดยทั่วไปทราบ
		
ข้อ ๘๙ การจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีขององค์การบริหารให้องค์การบริหาร
พิจารณาจัดสรรให้แก่ชมรมตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
ให้ประธานชมรมเป็นผู้เสนอตั้งงบประมาณและขอใช้งบประมาณ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการชมรมต่อประธานอนุกรรมการฝ่ายที่ชมรมสังกัดอยู่
		
ข้อ ๙๐ การจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีขององค์การบริหารและชมรมคณะ
กรรมการบริหารต้องพิจารณาจัดสรรให้เสร็จสิน้ และเสนอเป็นข้อบังคับงบประมาณประจ�ำปี
ต่อสภานักศึกษาภายในสิบห้าวันก่อนสิ้นภาคการศึกษาภาคแรก
การพิจารณาในขัน้ สภานักศึกษา ต้องกระท�ำให้เสร็จสิน้ ภายในเจ็ดวัน
หลังเปิดภาคการศึกษาทีส่ อง หากสภานักศึกษาพิจารณาไม่เสร็จสิน้ ให้ถอื ว่าร่างงบประมาณ
นั้นผ่านความเห็นชอบจากสภานักศึกษาแล้ว
		
ข้อ ๙๑ การพิจารณาร่างข้อบังคับงบประมาณประจ�ำปีขององค์การบริหาร
และชมรมให้มีผู้แทนขององค์การบริหารหรือชมรมเข้าชี้แจงรายละเอียดและเหตุผล
ต่อที่ประชุมสภานักศึกษาด้วย
ให้สภานักศึกษาแจ้งก�ำหนดการพิจารณาให้องค์การบริหารทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน
ข้อ ๙๒ หากผู ้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการได้ ใช้ จ ่ า ยเงิ น งบประมาณโดยฝ่ า ฝื น
หลักเกณฑ์ตามระเบียบนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการต้องชดใช้คืนแก่องค์การนักศึกษาภายใน
สามสิบวันนับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็น ลายลักษณ์อักษรจากสภานักศึกษาหรือมหาวิทยาลัย
และอาจถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
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หมวดที่ ๙
การลงประชามติ
		
ข้อ ๙๓ ประชามติคือความเห็นของนักศึกษาส่วนใหญ่ซึ่งต้องมีนักศึกษา
ลงมติสามในห้าของนักศึกษาที่ลงมติทั้งหมดจึงจะถือว่าสมบูรณ์
		
ข้อ ๙๔ การขอลงประชามติจะกระท�ำภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) สองในสามของสมาชิ ก สภานั ก ศึ ก ษาพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า
เป็นเรื่องที่ส�ำคัญอันส่งผลกระทบต่อนักศึกษาทั้งหมด
(๒) หนึง่ ในห้าของนักศึกษาทัง้ หมดเข้าชือ่ กันยืน่ ค�ำร้องต่อองค์การนักศึกษา
เมื่อมีการขอลงประชามติตามวรรคแรก ให้สภานักศึกษาจัดให้
มีการเปิดอภิปรายทั่วไปและการลงประชามติ
		
ข้อ ๙๕ การลงประชามติจะกระท�ำได้ภายหลังจากการเปิดอภิปรายทั่วไป
เสร็จสิ้นแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามวัน
		
ข้อ ๙๖ ผลการลงประชามติถือเป็นข้อยุติความขัดแย้งที่ได้รับความยินยอม
จากนักศึกษาทั้งมวล ซึ่งทุกหน่วยงานขององค์การนักศึกษาต้องปฏิบัติตาม
หมวดที่ ๑๐
การตีความและการแก้ไข
		
ข้อ ๙๗ การเสนอเพื่อขอตีความระเบียบมีได้ในกรณีต่อไปนี้
(๑) องค์การบริหารยื่นค�ำร้องต่อสภานักศึกษาเพื่อขอตีความ
(๒) สมาชิ ก สภานั ก ศึ ก ษาไม่ น ้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ในสามของสมาชิ ก
สภานักศึกษาทัง้ หมดเข้าชือ่ ยืน่ ค�ำร้องต่อประธานสภานักศึกษา
เพื่อขอตีความ
		
ข้อ ๙๘ เมื่อมีการเสนอเพื่อขอตีความตามข้อ ๙๗ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการตีความภายในเจ็ดวันนับถัดจากวันที่ได้รับค�ำร้องจากประธานสภานักศึกษา
ประกอบด้วย
(๑) ผู้แทนมหาวิทยาลัย เป็นประธาน
(๒) ผู้แทนสภานักศึกษา จ�ำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ
(๓) ผู้แทนจากองค์การบริหาร จ�ำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ
(๔) ผูแ้ ทนจากชมรมทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จากองค์การบริหารโดยประธาน
คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายที่มีชมรมในสังกัดสรรหามาฝ่ายละหนึ่งคนเป็นกรรมการ
ให้เลขาธิการสภานักศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ
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ให้คณะกรรมการตีความพิจารณาตีความและลงมติภายใน
สามสิบวันนับถัดจากวันที่ประธานได้รับค�ำสั่งแต่งตั้ง
ข้อ ๙๙ การเสนอให้มหาวิทยาลัยแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกระเบียบนี้
จะกระท�ำได้เมื่อสมาชิกสภานักศึกษาลงมติให้แก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกด้วยคะแนนเสียง
สองในสามของสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด
หมวดที่ ๑๑
บทเฉพาะกาล
		
ข้อ ๑๐๐ ระเบียบนีไ้ ม่กระทบถึงการกระท�ำใดทีไ่ ด้กระท�ำไปแล้วก่อนประกาศ
ใช้ระเบียบนี้ ส่วนการใดทีอ่ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการหากสามารถด�ำเนินการตามระเบียบนีไ้ ด้ให้
ด�ำเนินการตามระเบียบนี้
		
ข้อ ๑๐๑ ให้ ส ภานั ก ศึ ก ษา คณะกรรมการบริ ห าร คณะอนุ ก รรมการ
คณะกรรมการชมรม คณะกรรมการประสานงาน อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ� ำ ชมรม ชุ ด ปั จ จุ บั น ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ่ อ ไปจนกว่ า จะได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง สภานั ก ศึ ก ษา
คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการชมรม คณะกรรมการประสานงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาประจ�ำชมรม ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔
													
   คนึง  ฦๅไชย
        (ศาสตราจารย์คนึง  ฦๅไชย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่
เพือ่ ให้การด�ำเนินการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ฉะนั้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี พ.ศ.
2533 จึงให้ยกเลิกประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี เรือ่ ง การจัดกิจกรรมต้อนรับ
นักศึกษาใหม่และกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ของนักศึกษาในสาขาวิชา ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2542
และให้ออกประกาศ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ไว้ดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย มีเพียงระดับเดียว คือ
ระดับมหาวิทยาลัย ที่จัดโดยองค์การนักศึกษาเท่านั้น
2. การเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของรุน่ น้อง และจัดภายใน
มหาวิทยาลัยเท่านั้น
3. เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างความรัก ความสามัคคี มุ่งสร้างจิตส�ำนึก
ให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจต่อสถาบัน
4. ไม่เป็นกิจกรรมทีม่ ลี กั ษณะรุนแรง ไม่ลว่ งละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลในลักษณะ
ต่างๆ เช่น การให้แสดงท่าทางที่ล่อแหลม หรือให้เป็นที่อับอาย หรือ
การกระท�ำในลักษณะที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร
5. งดเว้นการกระท�ำที่เป็นการประทุษร้ายต่อร่างกายและจิตใจ การกระท�ำ
ที่สื่อความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศ ทั้งทางร่างกายและวาจา
6. ห้ามนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเสพ หรือ/และมีของมึนเมา โดย
			 รวมทัง้ การเสพของมึนเมามาก่อน ระหว่างและหลังการท�ำกิจกรรมเด็ดขาด
		 7. ห้ามกระท�ำการใดๆ ทีเ่ ป็นอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย จิตใจและสุขภาพ รวมทัง้
			 ทรัพย์สินของรุ่นน้องหรือขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หรือ
กฎหมาย ระเบียบวัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงาม รวมทัง้ ทีอ่ าจก่อให้เกิด
ผลเสียหายแก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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8. ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมรับน้องหอพัก, รับน้องจังหวัด, รับน้องโรงเรียน
หรือการรับน้องในรูปแบบอื่นๆ
หากปรากฏมีการจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามประกาศข้างต้น มหาวิทยาลัย
จะด�ำเนินการพิจารณาโทษตามข้อบังคับว่าด้วยวินยั นักศึกษา ซึง่ มีโทษตัง้ แต่ภาคทัณฑ์ จนถึง
ให้ออกจากการเป็นนักศึกษา
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
							 					
  ประสาท  สืบค้า
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า)
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง การจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ของนักศึกษาในสาขาวิชา
เพื่อให้การด�ำเนินการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ของนักศึกษาในสาขาวิชา ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย และเป็นไปตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย ฉะนัน้ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 จึงให้ยกเลิกประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรือ่ ง การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่และกิจกรรมเชือ่ มสัมพันธ์ของนักศึกษาในสาขาวิชา
ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2542 และให้ออกประกาศก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดกิจกรรม
เชื่อมสัมพันธ์ของนักศึกษาในสาขาวิชา ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
1.1 เพือ่ ให้นกั ศึกษาใหม่มคี วามอบอุน่ และประทับใจ อันจะน�ำไปสูค่ วามสามัคคี
และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง
1.2 เพือ่ ปลูกฝังเจตคติ หรือจิตส�ำนึกทีด่ แี ละมีความภาคภูมใิ จต่อมหาวิทยาลัย
1.3 เพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ความรัก ความสามัคคีและการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
2. ข้อก�ำหนดในการจัดกิจกรรม
2.1 การเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของรุ่นน้อง และต้อง
จัดภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
2.2 ห้ามนักศึกษารุ่นพี่กระท�ำการข่มขู่ ตะคอก ก้าวร้าว แสดงอ�ำนาจ หรือ
ท�ำร้ายทั้งทางร่างกายและจิตใจรุ่นน้อง และห้ามกระท�ำหรือบังคับ
ให้รุ่นน้องกระท�ำในลักษณะที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือให้แสดงท่า
ที่ล่อแหลมหรือให้เป็นที่อับอาย
2.3 ห้ามนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเสพ หรือ/และมีของมึนเมา โดย
รวมทัง้ การเสพของมึนเมามาก่อน ระหว่างและหลังการท�ำกิจกรรมเด็ดขาด
2.4 ห้ามพกพาอาวุธ วัตถุอันตราย และสิ่งผิดกฎหมายเข้าไปในบริเวณการจัด
กิจกรรม
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2.5 ห้ามบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมโดยเด็ดขาด
2.6 อาหารและเครื่องดื่ม ต้องอยู่ในรูปของการบริโภคปกติ
2.7 ห้ามกระท�ำการใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจและสุขภาพ
รวมทัง้ ทรัพย์สนิ ของรุน่ น้อง หรือขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
หรือกฎหมาย ระเบียบวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม รวมทั้งที่อาจก่อ
ให้เกิดผลเสียหายแก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.8 ให้จัดกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดให้เท่านั้น
และไม่อนุญาตให้มีกิจกรรมที่โรงอาหารในทุกรูปแบบ
3. การขออนุมัติการจัดกิจกรรม
3.1 นักศึกษาผูร้ บั ผิดชอบในการจัดกิจกรรมต้องเสนอโครงการทีม่ รี ายละเอียด
ชัดเจน ระบุหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ก�ำหนดระยะ
เวลา สถานที่ งบประมาณค่าใช้จา่ ย ผูร้ บั ผิดชอบในต�ำแหน่งต่างๆ ลักษณะ
ของกิจกรรมและขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรมโดยละเอียดทุกวัน เสนอต่อ
หัวหน้าสาขาวิชา เพื่อขออนุมัติการจัดกิจกรรมต่อคณบดีส�ำนักวิชานั้นๆ
เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงสามารถด�ำเนินกิจกรรมได้
3.2 ทุกกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติให้ด�ำเนินการ ให้คณบดีมอบหมายให้อาจารย์
ประจ�ำสาขาวิชานั้นๆ สอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิด ทุกวันและตลอดเวลา
4. การฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรม
หากมีกรณี นักศึกษาฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะสั่งระงับการจัดกิจกรรมนั้น
ทันที และจะพิจารณาลงโทษนักศึกษาตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา
โดยมีโทษตั้งแต่ภาคทัณฑ์ จนถึงให้ออกจากการเป็นนักศึกษา
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
												
ประสาท  สืบค้า
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า)
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง แนวปฏิบัติในการด�ำเนินโครงการออกค่ายภายนอกมหาวิทยาลัย
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนโยบายมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาที่ตนสนใจอย่างเพียงพอและหลากหลายในปัจจุบันมีชมรมต่างๆ
ด�ำเนินโครงการออกค่ายภายนอกมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นและมีแนวปฏิบัติที่ไม่ชัดเจน ดังนั้น
เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยเหมาะสมสามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 24 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2533 ประกอบกับค�ำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ที่ 6/2548 เรื่องแต่งตั้ง รองอธิการบดี ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2548 และค�ำสั่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 461/2548 เรื่องมอบอ�ำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการ
แทนอธิการบดี ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2549 จึงขอประกาศแนวปฏิบัติในการด�ำเนิน
โครงการออกค่ายภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ชมรมที่จะด�ำเนินโครงการออกค่ายภายนอกมหาวิทยาลัยจะต้องส่งรายชื่อ
คณะกรรมการค่ายและสมาชิกค่ายพร้อมทัง้ กฎระเบียบค่ายทีง่ านกิจกรรมนักศึกษา ก่อนออก
ด�ำเนินโครงการ 10 วัน เพื่อด�ำเนินการออกหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักศึกษาและให้บุคลากร
ก�ำกับดูแลนักศึกษารับทราบ
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการออกค่ายจะต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
จึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้
3. นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการแล้วไม่สามารถเข้าร่วมได้หรือ
เปลีย่ นแปลงรายชือ่ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการชมรมจะต้องแจ้งให้งานกิจกรรมทราบเป็นลายลักษณ์
อักษรโดยด่วน
4. นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า และไม่ได้รบั อนุญาตจากทาง
มหาวิทยาลัยและ/หรือแอบอ้างว่าเข้าร่วมโครงการ จะถูกด�ำเนินการทางวินัยนักศึกษา
5. หากนักศึกษาท�ำผิดกฎระเบียบของค่าย บุคลากรมีอ�ำนาจในการพิจารณา
ส่งนักศึกษากลับมหาวิทยาลัยและด�ำเนินการลงโทษทางวินัยนักศึกษา
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ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2550
								 				
               หัสไชย  บุญจูง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย  บุญจูง)
    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
          ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วย เงินยืมเพื่อการศึกษาส�ำหรับนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย
เงินยืมเพือ่ การศึกษาส�ำหรับนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๖ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม เพือ่ ให้การด�ำเนินงาน
เกี่ยวกับเงินยืมเพื่อการศึกษาส�ำหรับนักศึกษามีความสะดวกคล่องตัวและมีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามข้อ ๑๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่
๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย
เงินยืมเพื่อการศึกษาส�ำหรับนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ว่าด้วย เงินยืมเพือ่ การศึกษา
ส�ำหรับนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๖
(๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เงินยืมเพื่อการศึกษา
ส�ำหรับนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
บรรดาข้อบังคับ ข้อก�ำหนด ระเบียบ ประกาศ มติ หรือค�ำสั่งอื่นใดซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน เว้นแต่ในกรณีที่ระเบียบนี้บัญญัติเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“อธิการบดี ”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
“นักศึกษา”
หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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“เงินยืม”

หมายความว่า เงิ น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
สุรนารีจดั ให้นกั ศึกษายืมโดยไม่คดิ
ดอกเบี้ ย เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยใน
การศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ทปี่ รึกษาประจ�ำตัวนักศึกษา
“ส่วนกิจการนักศึกษา” หมายความว่า ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
“ส่วนการเงินและบัญชี” หมายความว่า ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี
ข้อ ๕ นักศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินยืม ต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) ไม่มีแหล่งเงินค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการศึกษาที่แน่นอนและเพียงพอ
อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
(๒) มีความประพฤติเรียบร้อย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับและ
ระเบียบของมหาวิทยาลัยเป็นอาจิณ
(๓) มีสมั ฤทธิผ์ ลทางการเรียนอยูใ่ นระดับทีส่ ามารถจะเรียนจบหลักสูตร
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยได้
(๔) พร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
(๕) อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควรให้ได้รับเงินยืม
ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี ประกอบด้วยรองอธิการบดี
ที่อธิการบดีก�ำหนดเป็นประธาน กรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๙ คน และหัวหน้างานทุน
การศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาค�ำร้องขอรับเงินยืมของนักศึกษา
(๒) ก�ำหนดแนวปฏิบัติ และหรือหลักเกณฑ์ในการขอรับเงินยืมของ
นักศึกษา
(๓) รายงานผลการพิจารณาต่ออธิการบดีหรือรองอธิการบดีทกี่ ำ� กับดูแล
ทุนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๔) แต่งตั้งบุคคล หรือคณะบุคคล เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ
ก�ำหนด
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ข้อ ๗ การยื่นค�ำร้องขอรับเงินยืม ให้ยื่น ณ งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด และให้งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา
รวบรวมค�ำร้องขอรับเงินยืมของนักศึกษาเสนอคณะกรรมการภายใน ๗ วันท�ำการ นับแต่วนั
ปิดรับค�ำร้องขอรับเงินยืม
ข้อ ๘ จ�ำนวนเงินยืมตามระเบียบนี้จะต้องสอดคล้องกับความจ�ำเป็นด้านเงิน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของผู้ยืม แต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ต่อภาคการศึกษา
ข้อ ๙ ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับเงินยืม ต้องท�ำ
สัญญายืมเงินกับมหาวิทยาลัยและรับเงินยืมภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด หากไม่ท�ำ
สัญญายืมเงินตามก�ำหนดเวลา ให้หมดสิทธิรับเงินยืมในภาคการศึกษานั้น
นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับเงินยืม จะต้องจัดให้บิดาหรือมารดาหรือ
ผู้อุปการะของตนท�ำหนังสือค�้ำประกันการยืมเงินของตน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก�ำหนดด้วย
สัญญายืมเงินและหนังสือค�้ำประกัน ให้เป็นไปตามแบบและเงื่อนไข
ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๑๐ นักศึกษาจะต้องช�ำระเงินยืมคืนให้แก่มหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนภายใน
๑๐ ปี นับตั้งแต่เดือนที่สี่ของการส�ำเร็จการศึกษา ส�ำหรับเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ
ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
การช�ำระคืนเงินยืม นักศึกษาอาจช�ำระคืนทั้งหมดในครั้งเดียว หรือช�ำระ
คืนเป็นรายเดือนก็ได้ ในกรณีที่เลือกช�ำระคืนเป็นรายเดือน จ�ำนวนเงินที่ช�ำระคืนต่อเดือน
จะต้องไม่ต�่ำกว่า ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)
การด�ำเนินการที่ไม่เป็นไปตามวรรคหนึ่งและหรือวรรคสอง ให้อธิการบดี
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๑ ในกรณีนักศึกษาซึ่งพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วไม่สามารถช�ำระ
เงินยืมคืนได้เมื่อถึงก�ำหนดเวลาที่ต้องช�ำระ ให้ยื่นค�ำร้องขอผ่อนผันพร้อมแจ้งเหตุผลและ
หลักฐานอื่นๆ ประกอบเป็นหนังสือต่ออธิการบดี และหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย ภายใน
๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ครบก�ำหนดช�ำระเงินยืมคืน
กรณีที่จะอยู่ในเกณฑ์ได้รับการพิจารณาให้ได้รับการผ่อนผันมีดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ต�่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน
(๒) เป็ น ผู ้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ซึ่ ง ท� ำ ให้ ท รั พ ย์ สิ น ได้ รั บ ความเสี ย หาย
อย่างรุนแรง
(๓) เป็นผู้ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
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การขอผ่อนผันท�ำได้ ๖ ครัง้ ๆ ละไม่เกิน ๔ เดือน นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ

ให้ผ่อนผัน
ข้อ ๑๒ ในกรณีนกั ศึกษาทีพ่ น้ สภาพการเป็นนักศึกษา ผิดนัดช�ำระเงินยืมโดยไม่ได้
ขอผ่อนผัน หรือขอผ่อนผันแล้วแต่ไม่ได้รบั อนุมตั ิ ผูผ้ ดิ นัดช�ำระเงินยืมต้องจ่ายดอกเบีย้ ผิดนัด
ให้มหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจ�ำนวนเงินที่ค้างช�ำระในแต่ละงวด นับตั้งแต่
วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าการผิดนัดจะเสร็จสิ้น
มหาวิทยาลัยจะด�ำเนินคดีกับนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและ
ผิดนัดช�ำระเงินยืมเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า ๑ ปี ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ติดตามการคืนเงินยืมและการด�ำเนินคดี ให้ผู้ผิดนัดรับผิดชอบทั้งหมด
ข้อ ๑๓ ในกรณีสถานภาพอย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนีเ้ กิดขึน้ แก่นกั ศึกษาทีไ่ ด้รบั
อนุมัติให้ได้รับเงินยืม
(๑) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา อันมิใช่เนื่องจากการส�ำเร็จการศึกษา
(๒) ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามความในข้อ ๕
(๓) ถู ก ลงโทษอั น เนื่ อ งจากความผิ ด ทางวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาถึ ง ขั้ น สั่ ง พั ก
การศึกษา ให้สิทธิที่ได้รับเงินยืม เป็นอันระงับสิ้นลง
ถ้าเป็นกรณีที่นักศึกษานั้นได้รับเงินยืมไปแล้ว ให้สิทธิที่จะช�ำระคืนเงิน
ยืมโดยมีก�ำหนดเวลา ๑๐ ปี หรือช�ำระคืนเป็นรายเดือน เป็นอันระงับลง ในกรณีเช่นว่านี้
นักศึกษาจะต้องช�ำระคืนเงินยืมให้ครบถ้วนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
หากสถานภาพทีเ่ กิดแก่นกั ศึกษา เป็นกรณีตาม (๒) หรือ (๓) ทีไ่ ม่รา้ ยแรง
อธิการบดีโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการ อาจอนุญาตให้นักศึกษายังคงมีสิทธิที่จะได้รับ
เงินยืม หรือได้รับสิทธิช�ำระคืนโดยมีก�ำหนดเวลา ๑๐ ปี หรือช�ำระคืนเป็นรายเดือนได้
ในการนีอ้ ธิการบดีจะก�ำหนดเงือ่ นไขทีน่ กั ศึกษาจะต้องปฏิบตั หิ รือละเว้นไม่ปฏิบตั อิ ย่างหนึง่
อย่างใดก็ได้ เมื่อเห็นสมควร
ข้อ ๑๔ การระงับแห่งหนี้เงินยืมเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย ๒ กรณี ดังนี้
(๑) ช�ำระหนี้ครบตามสัญญา
(๒) ผูก้ ยู้ มื เงินถึงแก่ความตาย โดยทายาทต้องส่งส�ำเนาใบมรณบัตร ส�ำเนา
ทะเบียนบ้านของผูย้ มื เงิน และส�ำเนาบัตรประชาชนของทายาททีม่ าแจ้งให้กบั มหาวิทยาลัย
ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ผู้ยืมเงินถึงแก่ความตาย
ข้อ ๑๕ การด�ำเนินการเกี่ยวกับเงินยืมเพื่อการศึกษาตามระเบียบนี้มีผลบังคับใช้
กับนักศึกษาที่ยืมเงินที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
กรณีนักศึกษาผู้ยืมเงินที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้น�ำระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เงินยืมเพื่อการศึกษาส�ำหรับนักศึกษา พ.ศ.๒๕๓๖
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และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เงินยืมเพื่อการศึกษาส�ำหรับนักศึกษา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ ใช้บังคับ
ข้อ ๑๖ ให้อธิการบดีเป็นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี้ และให้มอี ำ� นาจออกประกาศ
เพื่อก�ำหนดแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ได้ตามความจ�ำเป็น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
												
    วิจิตร  ศรีสอ้าน
    (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วย เงินยืมฉุกเฉินส�ำหรับนักศึกษา
พ.ศ. 2536
เพื่อเป็นมาตรการการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเงินค่าใช้จ่ายอย่างกะทันหัน
เป็นครั้งคราวของนักศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษา
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่
3/2536 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2536 จึงมีมติให้ตราระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วยเงินยืมฉุกเฉินส�ำหรับนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยเงินยืมฉุกเฉิน
ส�ำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2536”
ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
“เงินยืมฉุกเฉิน”
หมายถึง เงินที่มหาวิทยาลัยให้นักศึกษายืมเป็นจ�ำนวน
คนละและครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท โดยไม่คิด
ดอกเบี้ย เพื่อบรรเทาการขาดแคลนเงินค่าใช้
จ่ายอย่างกะทันหัน เป็นครั้งคราวของนักศึกษา
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาประจ�ำตัวนักศึกษา
“ส่วนกิจการนักศึกษา” หมายถึง ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
“ส่วนการเงินและบัญชี” หมายถึง ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
								
สุรนารี
166 คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

ข้อ 4. ให้อธิการบดีเป็นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี้ และให้มอี ำ� นาจออกประกาศ ข้อก�ำหนด
และข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ 5. นักศึกษาที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินกู้ยืมฉุกเฉิน ได้แก่ผู้ที่
มีความเดือดร้อนและความจ�ำเป็นอย่างกะทันหันเป็นครัง้ คราวเกีย่ วกับเงินค่าใช้จา่ ย
ในการศึกษาและการด�ำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย
ข้อ 6. ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับเงินยืมฉุกเฉินยื่นค�ำร้องขอรับเงินฉุกเฉิน ตามแบบ
ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาของตน เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา
เห็นว่าสมควรรับพิจารณาค�ำร้องขอยืมเงินฉุกเฉินของนักศึกษา ให้บนั ทึกความเห็น
ดังกล่าวลงในค�ำร้องนั้น และเสนอค�ำร้องนั้นต่อส่วนกิจการนักศึกษาภายใน 3 วัน
นับจากวันที่พิจารณาค�ำร้อง
ข้อ 7. ให้รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาพิจารณาค�ำร้องขอรับเงินยืมฉุกเฉินตามข้อ 6
และแจ้งผลการพิจารณาให้นักศึกษาทราบโดยมิชักช้า
ข้อ 8. ให้นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับเงินยืมฉุกเฉิน น�ำค�ำร้องพร้อมด้วยหลักฐานการ
อนุมัติตามข้อ 7 ไปท�ำสัญญายืมเงินฉุกเฉินกับส่วนการเงินและบัญชี
ข้อ 9. ให้สว่ นการเงินและบัญชีจา่ ยเงินยืมฉุกเฉินแก่นกั ศึกษาทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ได้รบั เงินยืม
ฉุกเฉินตามจ�ำนวนที่ได้รับอนุมัติและที่ระบุไว้ในสัญญายืมเงินฉุกเฉินตามข้อ 8
ข้อ 10. เมื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับเงินยืมฉุกเฉิน ได้ท�ำสัญญายืมเงินยืมฉุกเฉิน
และได้รับเงินยืมฉุกเฉินจากส่วนการเงินและบัญชีแล้ว ให้ส่วนกิจการนักศึกษา
ท�ำหนังสือแจ้งให้บิดามารดา หรือผู้อุปการะของนักศึกษาผู้นั้นทราบทันที
ข้อ 11. นักศึกษาทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ได้รบั เงินยืมฉุกเฉินจะต้องปฏิบตั ติ ามสัญญายืมเงินฉุกเฉิน
อย่างเคร่งครัด
ข้อ 12. หากปรากฏในภายหลังว่านักศึกษาทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ได้รบั เงินยืมฉุกเฉินขาดคุณสมบัติ
ตามข้อ 5 หรือได้ให้ความเท็จในการขอรับเงินยืมฉุกเฉิน นักศึกษาผูน้ นั้ จะต้องช�ำระ
คืนเงินยืมฉุกเฉินทั้งหมดให้แก่มหาวิทยาลัยทันที มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้
เข้าสอบไล่ในทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียน เรียนไว้ในภาคการศึกษาที่ได้รับ
อนุมัติให้ได้รับเงินยืมฉุกเฉิน
ข้อ 13. นักศึกษาที่ยังมิได้ช�ำระเงินยืมฉุกเฉินที่ได้รับไปแล้วแก่มหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน
ไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินฉุกเฉินอีก
ข้อ 14. การช�ำระคืนเงินยืมฉุกเฉินแก่มหาวิทยาลัยต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จในทันที
ที่นักศึกษาไม่ขาดแคลนเงินค่าใช้จ่ายอีกต่อไป ทั้งนี้ จะต้องให้แล้วเสร็จก่อนวันเริ่ม
สอบไล่ ป ระจ�ำภาคการศึก ษาที่นัก ศึก ษาได้รับ เงิ น ยื มฉุ ก เฉิ น เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ
การผ่อนผันเป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัย
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ข้อ 15. นักศึกษาที่ไม่ช�ำระคืนเงินฉุกเฉินให้แก่มหาวิทยาลัยภายในก�ำหนดเวลาที่ก�ำหนด
เวลาที่ระบุไว้ในข้อ 14. โดยไม่มีการผ่อนผันเป็นอย่างอื่นจากมหาวิทยาลัย ไม่มี
สิทธิ์เข้าสอบไล่ในรายวิชาใดๆ ที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษา
ที่ได้รับเงินยืมฉุกเฉินจากมหาวิทยาลัย
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
เพื่อเป็นมาตรการการบรรเทาการขาดแคลนเงินค่าใช้จ่ายอย่างกะทันหันเป็น
ครั้งคราวของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใน
การประชุมครั้งที่ 7/2540 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2540 จึงมีมติให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย
เงินยืมฉุกเฉินส�ำหรับนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วยเงินยืมฉุกเฉินส�ำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2536 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
		
“ข้อ 3		ในระเบียบนี้
มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อธิการบดี
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
นักศึกษา
หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เงินยืมฉุกเฉิน หมายถึง เงินทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ให้ยมื
								
ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน ส�ำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือครัง้ ละไม่เกิน
10,000 บาทต่อคน ส�ำหรับนักศึกษา
สูงกว่าระดับปริญญาตรีโดยไม่คดิ ดอกเบีย้
เพื่อบรรเทาการขาดแคลนเงินค่าใช้จ่าย
อย่างกะทันหันเป็นครัง้ คราวของนักศึกษา
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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  
กองทุนช่วยค่าอาหารและค่าครองชีพส�ำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2542 ให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ ฉะนัน้
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2547  
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ว่าด้วย กองทุน
ช่วยค่าครองชีพส�ำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2546”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยกองทุนช่วย
ค่าอาหารและค่าครองชีพส�ำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2542
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก�ำหนด ประกาศ มติ หรือค�ำสั่งอื่นใดที่มีอยู่ในวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
“กองทุน”
หมายถึง กองทุนช่วยค่าครองชีพส�ำหรับนักศึกษา
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกองทุนช่วยค่าครองชีพ
ส�ำหรับนักศึกษา
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการกองทุนช่วยค่าครองชีพ
ส�ำหรับนักศึกษา
“ทุน”
หมายถึง ทุนช่วยค่าครองชีพ ส�ำหรับนักศึกษา
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการกองทุนช่วยค่าครองชีพส�ำหรับ
นักศึกษา
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“เลขานุการ”

หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการกองทุนช่วยค่า
ครองชีพส�ำหรับนักศึกษา                                                         
“หัวหน้าส่วนการเงิน หมายถึง หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัย
  และบัญชี”
เทคโนโลยีสุรนารี
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ข้อ 5 การด�ำเนินการด้านการเงินของกองทุน
(1) การหาเงินเข้ากองทุน อาจกระท�ำโดยการรับบริจาคภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย หรือด�ำเนินการกิจกรรมเพือ่ หารายได้ ตามที่
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ
(2)   การเก็บรักษาเงิน ให้สว่ นการเงินและบัญชีเป็นผูด้ แู ลรักษาเงินกองทุน
โดยแยกการเก็บรักษา เป็น 2 ประเภท คือ
ก.  เงินทีน่ ำ� มาจัดสรรเป็นทุนให้นำ� เข้าฝากประเภทเงินฝากเผือ่ เรียก
และหรือประเภทเงิน ฝากประจ�ำในธนาคารพาณิชย์ และหรือ
สถาบันการเงินอื่นๆ ที่มีอาวัลทั้งนี้  ยอดเงินคงเหลือในส่วนของ
เงินฝากเผื่อเรียกจะต�่ำกว่า 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ไม่ได้
ข. เงินที่น�ำเฉพาะดอกผลมาจัดสรรเป็นทุน ให้น�ำเข้าฝากประเภท
เงินฝากประจ�ำในธนาคารพาณิชย์ และ หรือสถาบันการเงินอื่น
ที่มีอาวัล ซึ่งเงินที่จะน�ำมาฝากประเภทดังกล่าวเป็นเงินที่ได้จาก
						 - เงินรายได้ไม่นอ้ ยกว่าครึง่ หนึง่ ของการด�ำเนินกิจกรรมหารายได้
							 ของคณะท�ำงานจัดกิจกรรมหารายได้สมทบกองทุน ซึ่ง
แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย
-   เงินทีม่ ผี บู้ ริจาค ครัง้ ละไม่ตำ�่ กว่า 5,000.- บาท และผูบ้ ริจาค
ประสงค์จะให้น�ำเข้าฝากประเภทเงินฝากประจ�ำ
(3) การถอนเงิน ให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการลงนามร่วมกับ
หัวหน้าส่วนการเงิน และบัญชี ในการถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
จากกองทุน
(4) การจัดสรรทุนแก่นักศึกษา ให้จัดสรรทุนละไม่เกิน 3,000.- บาท
(สามพันบาทถ้วน) ต่อหนึ่งภาคการศึกษา
(5) การเบิกจ่ายเงินทุนที่จัดสรรแก่นักศึกษาให้หัวหน้าส่วนการเงินและ
บัญชีเป็นผู้ด�ำเนินการ
ข้อ 6 ให้มคี ณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกว่า  “คณะกรรมการกองทุนช่วยค่าครองชีพ
ส�ำหรับนักศึกษา” ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้ง เพื่อท�ำหน้าที่บริหารเงินกองทุนหาเงินเข้ากองทุน   
และพิจารณาจัดสรรเงินทุนให้แก่นักศึกษา  
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อีกได้    

คณะกรรมการมีวาระด�ำรงต�ำแหน่ง 2 ปีการศึกษา แต่อาจได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่

ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
ในการพิจารณาตัดสินให้ใช้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการที่
เข้าประชุมเป็นเกณฑ์ หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงอีก 1 เสียง
เป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 7 นักศึกษาที่จะขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1)  ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ขอรับทุน
(2) มีความขาดแคลนเงินค่าใช้จา่ ยจนอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยที่
ความขาดแคลนนัน้ มิได้มสี าเหตุมาจากการใช้จา่ ยเงินอย่างสุรยุ่ สุรา่ ย
เกินความจ�ำเป็น
(3) มีความประพฤติเรียบร้อย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ และ
ระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างสม�่ำเสมอ
(4) มีผลการเรียนที่อยู่ในระดับที่สามารถจะเรียนจบได้
(5) สามารถขอรับทุนนี้ได้ถึงแม้จะเคยได้รับทุนประเภทอื่นๆ มาแล้ว
ในภาคการศึกษานั้น
(6) ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย หรือสังคมภายนอก โดย
มีพยานหลักฐานแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม  
ข้อ 8 การพิจารณาจัดสรรทุนให้ด�ำเนินการภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง โดย
ให้พิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 3 สัปดาห์ หลังจากการเปิดภาคการศึกษาและ
ให้เลขานุการด�ำเนินการแจ้งผลการพิจารณาแก่นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุน
ข้อ 9 ให้เลขานุการรายงานผลการด�ำเนินงานและสถานะทางการเงินของ
กองทุนต่อมหาวิทยาลัยทุกสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี
ข้อ 10 คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนให้กบั นักศึกษาในลักษณะ
อื่นๆ นอกเหนือจากทุนนี้ก็ได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 11 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอ�ำนาจออกประกาศ
ข้อก�ำหนด และข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ  ณ วันที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2547
      คนึง  ฦๅไชย
        (ศาสตราจารย์ คนึง  ฦๅไชย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาให้กู้ยืมเงิน
จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามข้อ ๑๘ แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา ว่าด้วยการด�ำเนินงาน หลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา 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
แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และมติ
คณะกรรมการพิจารณาการให้กยู้ มื เงินประจ�ำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี  ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ จึงก�ำหนดเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินจากกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังต่อไปนี้
๑. เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาที่ยื่นขอกู้ยืมเงิน
๒. เป็นผูไ้ ม่ได้รบั โทษทางวินยั นักศึกษามากกว่าโทษภาคทัณฑ์ตลอดสภาพการเป็น
นักศึกษา
๓. เป็นผูท้ ไี่ ม่ปกปิดหรือให้ขอ้ มูลเป็นเท็จเกีย่ วกับคุณสมบัตกิ ารขอรับทุน และเป็น
ผู้ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ให้ไว้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
หากนักศึกษาขาดคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น จะถูกระงับสัญญากูย้ มื เงิน
และเรียกเงินที่ได้รับไปแล้วคืนทั้งหมด ตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๑
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓
ประสาท  สืบค้า
   (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาให้ยืมเงิน
จากกองทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา ส�ำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยคณะกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ได้พิจารณาก�ำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ขอยืมเงิน
จากกองทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา ส�ำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้
๑. ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เงินยืม
เพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๖ ดังนี้
๑.๑  ไม่มีแหล่งเงินค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการศึกษาที่แน่นอน และเพียงพอ
อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๑.๒ มีความประพฤติเรียบร้อย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ และ
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
๑.๓  มีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนอยู่ในระดับที่สามารถจะเรียนจบหลักสูตร
ปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยได้ โดยมีเกรดเฉลีย่ สะสมภาคการศึกษา
ล่าสุดไม่ต�่ำกว่า ๒.๐๐
๑.๔ พร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
๑.๕ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีรายได้ของครอบครัวรวมกันไม่เกิน
๓๖๐,๐๐๐ บาท/ปี
๑.๖ อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควรให้ยืมเงินได้
๒. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนแล้วไม่ต�่ำกว่า ๑๕ หน่วยกิต
โดยคณะกรรมการทุนการศึกษาฯ จะพิจารณาให้ยืมเงินเพื่อการศึกษาตามความเหมาะสม  
จ�ำนวนภาคการศึกษาที่ให้ยืมเงินอยู่ในกรณี ดังต่อไปนี้
๒.๑ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าอื่ น ที่ ไ ม่ ใช่ แ พทยศาสตร์ ให้ กู ้ ไ ด้ ไม่ เ กิ น
๑๑ ภาคการศึกษา
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 175

๒.๒ นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ให้กู้ได้ไม่เกิน ๑๗ ภาคการศึกษา
๒.๓ นักศึกษาที่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ครบจ�ำนวน ๔ ปีแล้วให้กู้จากกองทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา ส�ำหรับ
นักศึกษา มทส. ได้ไม่เกิน ๓ ภาคการศึกษา
๓. นักศึกษาที่ได้รับโทษทางวินัยนักศึกษาเมื่อพ้นโทษแล้ว หากมีคุณสมบัติ
ตามข้อ ๑- ๒ มีสิทธิ์ได้รับพิจารณาโดยมีเงื่อนไขต้องท�ำงานรับใช้สังคม
เป็นเวลา ๒๐ ชั่วโมง ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ภาคการศึกษา
๔. คณะกรรมการทุนการศึกษาฯ จะพิจารณาให้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืม
เพื่อการศึกษาส�ำหรับนักศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการศึกษา
เท่านั้น
๕. ในกรณีมปี ญ
ั หาหรือไม่สามารถปฏิบตั ติ ามประกาศนีไ้ ด้ ให้คณะกรรมการ
ทุนการศึกษาฯ 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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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วย หอพักนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย
หอพัก นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับหอพักมีความคล่องตัว และ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงวาง
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยหอพัก
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
			 ๑. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย หอพักนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๕
		
๒. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เงินค่าธรรมเนียม
หอพักนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๓
			 ๓. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เงินค่าธรรมเนียม
หอพักนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓
บรรดาระเบียบ ข้อก�ำหนด ข้อบังคับ มติหรือค�ำสัง่ อืน่ ใดซึง่ ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจออกประกาศ
ข้อก�ำหนด และข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
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หมวดที่ ๑
ข้อความทั่วไป
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีข้อความแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
“หอพัก”
หมายถึง หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
“คณะกรรมการ
หมายถึง คณะกรรมการด� ำ เนิ น งานหอพั ก ซึ่ ง
  ด�ำเนินงานหอพัก”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแต่งตั้ง
			 “ส่วนกิจการนักศึกษา” หมายถึง ส่วนกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
			 “หัวหน้างานบริการ หมายถึง เจ้าหน้าที่ส่วนกิจการนักศึกษาผู้ซึ่ง
  และพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแต่งตั้ง
  หอพัก”
ให้เป็นผู้รับผิดชอบและบังคับบัญชา
เจ้าหน้าที่งานบริการและพัฒนา
นักศึกษาหอพักของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
“ที่ปรึกษาหอพัก” หมายถึง ผู้รับผิดชอบดูแลหอพัก ให้ค�ำปรึกษา
และช่วยเหลือนักศึกษาในหอพัก
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี
และให้หมายความรวมถึงนักศึกษาตาม
โครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารีและ หรือนักศึกษาอืน่ ๆ
ซึง่ มาศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
ด้วย
“ผู้อาศัย”
หมายถึง บุคคลอื่นใดที่ได้รับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา
“คณะกรรมการ หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอพัก”
ผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แต่งตัง้ ให้ดำ� เนินงานเกีย่ วกับกิจกรรมของ
หอพักและช่วยเหลือนักศึกษาในหอพัก
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“คณะกรรมการ หมายถึง นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
กลางหอพัก”
ผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แต่งตั้งจากประธานคณะกรรมการ
หอพักทุกหอพัก
ข้อ ๖ ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาไม่สามารถปฏิบตั ติ ามระเบียบนีไ้ ด้ ให้อธิการบดีหรือผูท้ ี่
อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
หมวดที่ ๒
วัตถุประสงค์
ข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจัดตั้งหอพักขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) เพือ่ ให้บริการด้านทีพ่ กั อาศัยทีม่ คี วามสะอาด สะดวก สบาย ประหยัด
และปลอดภัย
(๒) เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษาให้แก่นักศึกษา
(๓) เพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะทางด้านสังคมให้แก่นักศึกษา โดยฝึกให้
นั ก ศึ ก ษารู ้ จั ก การอยู ่ ร ่ ว มกั น การเคารพสิ ท ธิ ข องผู ้ อื่ น มี น�้ ำ ใจ
มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมและสามารถ
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง
(๔) เพือ่ ช่วยเสริมสร้างทักษะในการท�ำงานร่วมกันในวิถที างประชาธิปไตย
โดยการส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาประเภทต่างๆ
(๕) เพือ่ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของนักศึกษาในด้านอารมณ์ ร่างกายและ
จิตใจ โดยการจัดสภาพแวดล้อมและการฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ
หมวดที่ ๓
การด�ำเนินงาน
ข้อ ๘ การด� ำ เนิ น งานของหอพั ก ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี
เป็นฝ่ายก�ำหนดนโยบาย โดยมีคณะกรรมการด�ำเนินงานหอพักเป็นฝ่ายด�ำเนินงาน
ข้อ ๙ คณะกรรมการด�ำเนินงานหอพักประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นรองประธาน
กรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้แทนส�ำนักวิชาส�ำนักวิชาละ ๑ คน หัวหน้าส่วน
กิจการนักศึกษา หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี ผู้แทนคณะ
กรรมการกลางหอพักชาย ๑ คน ผูแ้ ทนคณะกรรมการกลางหอพักหญิง ๑ คน เป็นกรรมการ
ให้ หั ว หน้ า งานบริ ก ารและพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาหอพั ก เป็ น กรรมการและ
เลขานุการ ที่ปรึกษาหอพัก ๑ คน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการด�ำเนินงานหอพักมีอ�ำนาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) พิจารณาด�ำเนินงานหอพักให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
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ด้านหอพักของมหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณาจัดวางระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับหอพัก เพื่อเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย
(๓) พิจารณางบประมาณของหอพัก เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
(๔) พิจารณาลงโทษนักศึกษาในหอพักผูฝ้ า่ ฝืนระเบียบของมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยหอพักนักศึกษา
ข้อ ๑๑ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตัง้ หัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก ๑ คน
ข้อ ๑๒ หัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพักมีอ�ำนาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) ควบคุมดูแล รับผิดชอบการบริหารงานบริการและพัฒนานักศึกษา
หอพักให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และมติของคณะกรรมการ
ด�ำเนินงานหอพัก
(๒) วางแผนปฏิบัติงานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก
(๓) ควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ าน นิเทศงาน และพัฒนาบุคลากรงานบริการ
(๔) วินิจฉัย สั่งการ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ของงานบริการและพัฒนา
นักศึกษาหอพัก
(๕) รับผิดชอบงานสารบรรณ การเงินและงบประมาณ งานพัสดุ และ
งานบุคคลของงานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก
(๖) รับผิดชอบงานอาคารสถานที่ตลอดจนงานจัดระบบบ�ำรุงรักษา
ซ่อมแซมและตกแต่งบริเวณหอพักให้สะอาดร่มรื่นสวยงาม
(๗) จัดระบบบริการต่างๆ ของงานให้มีประสิทธิภาพ
(๘) ควบคุมการปฏิบตั งิ านของคูส่ ญ
ั ญาของมหาวิทยาลัยทีเ่ กีย่ วกับหอพัก
(๙) ประสานงานกับผู้ปกครองนักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
		 (๑๐) ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ข้อ ๑๓ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งที่ปรึกษาหอพักจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย
โดยค�ำแนะน�ำของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ข้อ ๑๔ ในแต่ละหอพักให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการหอพัก
มีจ�ำนวนไม่เกิน ๑๒ คน โดยเลือกตั้งจากนักศึกษาที่พักอาศัยในแต่ละหอพัก การเลือกตั้ง
คณะกรรมการหอพักดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๑๕ คณะกรรมการหอพักมีหน้าที่ ดังนี้
(๑) ประสานงานกับทีป่ รึกษาหอพักเพือ่ ดูแลและพัฒนาการบริการต่างๆ
ให้มีประสิทธิภาพ
(๒) ช่วยงานทีป่ รึกษาหอพักดูแลนักศึกษาให้ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบหอพัก
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(๓) รายงานให้ทปี่ รึกษาหอพักทราบเกีย่ วกับปัญหาและข้อบกพร่องต่าง ๆ
ของหอพัก
(๔) ด�ำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมหอพัก
(๕) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ ที่ปรึกษาหอพักมอบหมาย
ข้อ ๑๖ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการกลางหอพัก ซึ่งประกอบด้วย
ประธานคณะกรรมการหอพัก ทุกหอพัก เป็นกรรมการ
ข้อ ๑๗ คณะกรรมการกลางหอพัก มีอ�ำนาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการด�ำเนินงานหอพัก
(๒) ประสานงานกับหัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก และ
คณะกรรมการหอพักในการด�ำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของหอพัก
(๓) รายงานให้หัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพักทราบ
เกี่ยวกับปัญหาและข้อบกพร่องต่างๆ ของหอพัก
(๔) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการด�ำเนินงานหอพัก หรือหัวหน้า
งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพักมอบหมาย
หมวดที่ ๔
การเข้าพักอาศัยในหอพัก
ข้อ ๑๘		ให้หอพักรับสมัครนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักทุกปีการศึกษา โดยให้
ประกาศรับสมัครก่อนสอบประจ�ำภาคการศึกษาที่สามอย่างน้อย ๑ เดือน
ในกรณีทหี่ อพักมีทวี่ า่ ง ให้หอพักพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพัก
จากจ�ำนวนนักศึกษาที่ยื่นค�ำร้องไว้กับหอพัก
ข้อ ๑๙ นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าพักอาศัยในหอพัก ให้ถือเป็นสิทธิ
เฉพาะตัว จะโอนให้ผู้อื่นมิได้ และจะต้องเข้าพักอาศัยในหอพักภายในก�ำหนดเวลาตามที่
มหาวิทยาลัยประกาศ มิฉะนัน้ จะถือว่าสละสิทธิเ์ ข้าพักอาศัยในหอพัก เว้นแต่จะมีเหตุจำ� เป็น
ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของส่วนกิจการนักศึกษา
ข้อ ๒๐ นักศึกษาจะได้รับสิทธิในการพักอาศัยในหอพักคราวละ ๑ ปีการศึกษา
เว้นแต่จะสิ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือถูกลงโทษให้ออกจากหอพัก หรือกรณีอื่นใด
ให้อยู่ในดุลยพินิจของส่วนกิจการนักศึกษา
ข้อ ๒๑ ผู้อาศัยจะต้องเข้าพักอาศัยในห้องพักที่งานบริการและพัฒนานักศึกษา
หอพักจัดไว้ให้ จะย้ายห้องพักโดยมิได้รบั อนุญาตจากงานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก
มิได้และต้องเข้าออกหอพักตามเวลาที่ก�ำหนด
ข้อ ๒๒ นักศึกษาจะต้องคืนห้องพักให้กบั มหาวิทยาลัยหลังจากก�ำหนดปิดหอพัก
ตามก�ำหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย ถ้าหากนักศึกษาผู้ใดมีความจ�ำเป็นต้องพัก
อาศัยในหอพักต่อไป ให้ยื่นความจ�ำนงต่องานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพักล่วงหน้า
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ไม่น้อยกว่า ๗ วัน เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จะต้องช�ำระค่าธรรมเนียมและเข้าอาศัยในห้องพัก
ที่งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพักจัดให้
ข้อ ๒๓		นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าพักอาศัยในหอพัก จะต้องช�ำระเงิน
ค่าธรรมเนียมหอพักก่อนเข้าพักอาศัยในหอพัก
ข้อ ๒๔ ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากหอพัก จะเข้าพักอาศัยในหอพักไม่ได้โดยเด็ดขาด
หมวดที่ ๕
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก
ข้อ ๒๕ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด ท� ำ ประกาศหลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต ราการจั ด เก็ บ
ค่าธรรมเนียมหอพักให้เหมาะสม เป็นไปตามสภาพการณ์และวัตถุประสงค์ของการด�ำเนินงาน
หอพัก
หมวดที่ ๖
หน้าที่ของนักศึกษาและผู้อาศัย
ข้อ ๒๖ นักศึกษาและผูอ้ าศัยมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสัง่ และ
ประกาศของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด และเชื่อฟังค�ำแนะน�ำตักเตือนของที่ปรึกษาหอพัก
และคณะกรรมการหอพัก
ข้อ ๒๗ นักศึกษาต้องช�ำระค่าธรรมเนียมหอพักตามอัตราและเวลาที่ก�ำหนดไว้
ในประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๘ นักศึกษามีหน้าทีด่ แู ลรักษาอาคารสถานที่ ทรัพย์สมบัตขิ องหอพักและของ
มหาวิทยาลัยมิให้เสียหาย และใช้สอยอย่างประหยัด
ข้อ ๒๙ นักศึกษาและผู้อาศัยต้องรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดแก่
ทรัพย์สินของหอพักที่ตนรับผิดชอบหรือที่ตนก่อให้เกิดความเสียหาย
ข้อ ๓๐ ทุกครั้งที่ออกจากห้องพักจะต้องปิดไฟฟ้าให้เรียบร้อย การใช้น�้ำเมื่อเสร็จ
แล้วต้องปิดให้เรียบร้อย
ข้อ ๓๑ นักศึกษาและผู้อาศัยต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่หอพักทราบทุกครั้งเมื่อมีของ
ช�ำรุด เสียหายเกิดขึ้นในหอพัก
ข้อ ๓๒ นักศึกษามีหน้าที่เข้าร่วมประชุมตามที่งานบริการและพัฒนานักศึกษา
หอพักหรือที่ปรึกษาหอพัก หรือคณะกรรมการหอพักเรียกประชุมและมีหน้าที่เข้ารับ
การอบรมในโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษา
ข้อ ๓๓ นักศึกษาผูพ้ กั อาศัยต้องแต่งกายสุภาพ และระวังรักษามารยาทไม่ให้เป็น
ที่ร�ำคาญหรือรบกวนผู้อื่น
ข้อ ๓๔ นักศึกษามีหน้าทีต่ อ้ งแสดงตนว่าเป็นผูม้ สี ทิ ธิใ์ นการพักอาศัยในหอพักนัน้ ๆ
ข้อ ๓๕ นักศึกษาต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ที่ปรึกษาหอพักทราบเป็น
การล่วงหน้าทุกครั้ง เมื่อนักศึกษามีเหตุไปค้างคืนนอกหอพัก
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หมวดที่ ๗
ระเบียบวินัยทั่วไป
ข้อ ๓๖ ห้ามเล่นการพนัน ดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือเสพของมึนเมาและยาเสพติด
ให้โทษทุกชนิดในบริเวณหอพักโดยเด็ดขาด
ข้อ ๓๗ ห้ามน�ำอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือเชื้อเพลิงอันอาจก่อให้เกิดอัคคีภัย
เข้ามาในบริเวณหอพักโดยเด็ดขาด
ข้อ ๓๘ ห้ามน�ำสัตว์เข้ามาเลี้ยงในบริเวณหอพัก
ข้อ ๓๙ ห้ า มน� ำ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ทุ ก ชนิ ด เข้ า ไปใช้ ใ นหอพั ก ก่ อ นได้ รั บ อนุ ญ าต
จากหัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก
ข้อ ๔๐ ห้ามปิดประกาศหรือโปสเตอร์ใดๆ ในบริเวณหอพักก่อนได้รับอนุญาต
จากหัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก
ข้อ ๔๑ ห้ามน�ำบุคคลอื่นหรือนักศึกษาต่างหอพักเข้ามาในหอพักของตน
ข้อ ๔๒ ห้ามกระท�ำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนผู้อื่น
ข้อ ๔๓ ห้ามประกอบอาหารในบริเวณหอพักโดยเด็ดขาด
ข้อ ๔๔ ห้ามถอดถอน ดัดแปลง โยกย้าย หรือต่อเติม วัสดุ ครุภัณฑ์ทุกชนิด
ในหอพัก
ข้อ ๔๕ ห้ามกระท�ำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาคารและทรัพย์สิน
ของหอพัก
ข้อ ๔๖ ห้ามจัดงานรื่นเริงใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้างานบริการและ
พัฒนานักศึกษาหอพัก
ข้อ ๔๗ ห้ามประกอบธุรกิจใดๆ ในหอพัก
ข้อ ๔๘ ห้ามแสดงพฤติกรรมอันจะก่อให้เกิดความเสือ่ มเสียแก่ศลี ธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย
หมวดที่ ๘
การลงโทษ
ข้อ ๔๙ หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนระเบียบนี้ จะต้องได้รับการลงโทษ
ตามที่คณะกรรมการด�ำเนินงานหอพักก�ำหนด
ข้อ ๕๐ หากผู ้ อ าศั ย ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหรื อ ฝ่ า ฝื น ระเบี ย บนี้ ให้ ห อพั ก เสนอต่ อ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาด�ำเนินการลงโทษต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
                                                                 คนึง  ฦๅไชย
       (ศาสตราจารย์ คนึง  ฦๅไชย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพัก
นักศึกษา เพื่อให้การก�ำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๔ และข้อ ๒๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย หอพักนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๕ แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙
ซึ่งแก้ไขโดยระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ มติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ ในการประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลัก
เกณฑ์และอัตรา การจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม
๒๕๕๒
๓.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒
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บรรดาประกาศ มติ หนังสือ หรือค�ำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
๔.๑ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๔.๑.๑ อาคารหอพักประเภทห้องน�้ำรวม
(๑) พัก ๑ คนต่อห้อง คนละ ๘,๘๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา
(๒) พัก ๒ คนต่อห้อง คนละ ๔,๔๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา
(๓) พัก ๓ คนต่อห้อง คนละ ๒,๙๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา
(๔) พัก ๔ คนต่อห้อง คนละ ๒,๒๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา
๔.๑.๒ อาคารหอพักประเภทห้องน�้ำในตัว
(๑) พัก ๑ คนต่อห้อง คนละ ๙,๒๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา
(๒) พัก ๒ คนต่อห้อง คนละ ๔,๖๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา
(๓) พัก ๓ คนต่อห้อง คนละ ๓,๑๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา
๔.๒ นักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์
๔.๒.๑ อาคารหอพักประเภทห้องน�้ำรวม
(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) พัก ๔ คนต่อห้อง คนละ ๒,๔๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา
๔.๒.๒ อาคารหอพักประเภทห้องน�้ำในตัว
(๑) พัก ๑ คนต่อห้อง คนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา
(๒) พัก ๒ คนต่อห้อง คนละ ๕,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา
(๓) พัก ๓ คนต่อห้อง คนละ ๓,๓๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา
๔.๓ การเข้าพักระหว่างเปิดภาคการศึกษา
นักศึกษาที่เข้าพักอาศัยภายหลังเปิดหอพักไปแล้ว ๑๕ วัน ให้ช�ำระ
ค่าธรรมเนียมหอพักในอัตราวันละ ๖๐ บาท (โดยนับตามจ�ำนวนวันทีเ่ ข้าพัก ทัง้ นี้ ต้องไม่เกิน
อัตราค่าธรรมเนียมหอพักตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด) และต้องช�ำระค่าธรรมเนียมหอพัก
ภายใน ๕ วัน หลังจากที่ได้รับอนุมัติ ให้เข้าพักในหอพัก
๔.๔ ค่าธรรมเนียมหอพักระหว่างปิดภาคการศึกษา (พักค้างชั่วคราว)
๔.๔.๑ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี วันละ ๖๐ บาทต่อคน
๔.๔.๒ นักเรียน นักศึกษาต่างสถาบัน วันละ ๑๐๐ บาท ต่อคน
๔.๔.๓ บุคคลทั่วไป วันละ ๑๕๐ บาท ต่อคน
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บุคคลตามข้อ ๔.๔.๒ - ๔.๔.๓ ต้องช�ำระค่าประกันของเสียหาย
จ�ำนวน ๕๐๐ บาท ต่อหนึ่งห้องพัก และเงินประกันนี้จะคืนให้เมื่อออกจากห้องพัก
๔.๕ ค่าธรรมเนียมหอพักของนักศึกษา กรณีท�ำกิจกรรมชมรม กิจกรรม
สาขา การเรียนการสอนในระหว่างปิดหอพัก อัตราค่าธรรมเนียมวันละ ๒๐ บาทต่อคน โดย
ผู้เข้าพักต้องช�ำระค่าธรรมเนียมขั้นต�่ำ ๕๐ บาทต่อคน เป็นอย่างน้อย
ข้อ ๕ การช�ำระค่าธรรมเนียมหอพักล่าช้า
๕.๑ กรณีชำ� ระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก หลังจากวันทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด
ให้ช�ำระเงิน จะต้องช�ำระค่าปรับในอัตราวันละ ๕๐ บาท
๕.๒ กรณีเข้าพักในหอพักระหว่างเปิดภาคการศึกษา จะต้องช�ำระเงิน
ภายในก�ำหนด ๕ วันท�ำการ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้เข้าพักในหอพัก หากพ้นก�ำหนดจะ
ต้องช�ำระค่าปรับในอัตราวันละ ๕๐ บาท
๕.๓ นักศึกษาที่ลาออกจากหอพักโดยมิได้ช�ำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก
หรือนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา และได้จองห้องพักแล้วจนปรากฏชื่อ
อยู่ในทะเบียนหอพักนักศึกษา แต่ไม่มารายงานตัวเข้าพักตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะ
ต้องช�ำระค่าหอพักเต็มจ�ำนวน
ข้อ ๖ การคืนเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย จะคื น ค่ า ธรรมเนี ย มหอพั ก นั ก ศึ ก ษาให้ เ ฉพาะกรณี พั ก
การเรียนเท่านัน้ ทัง้ นี้ ให้มหาวิทยาลัยค�ำนวณเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา จากวันทีไ่ ด้รบั
อนุมัติให้เข้าพักในหอพัก จนถึงวันที่นักศึกษาลาออกจากหอพัก ในอัตราวันละ ๕๐ บาท
ข้อ ๗ อัตราค่าไฟฟ้าและค่าน�้ำ
การจั ด เก็ บ ค่ า ไฟฟ้ า และค่ า น�้ ำ ให้ เ ป็ น ไปตามอั ต ราและหลั ก เกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๘ อัตราค่าปรับทั่วไป
๘.๑ นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ยินยอมให้ผู้ที่ไม่ได้
รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเข้าพักในหอพัก จะต้องช�ำระค่าปรับในอัตรา ๓๐๐ บาทต่อวัน
ต่อคน และให้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
๘.๒ นักศึกษาทีเ่ ข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยโดยไม่ได้รบั อนุญาตจาก
มหาวิทยาลัย จะต้องช�ำระค่าปรับในอัตราวันละ ๓๐๐ บาทต่อวันต่อคน และให้รับโทษทาง
วินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
๘.๓ ค่าปรับของเสียหาย ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ การจัดที่พัก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
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ข้อ ๑๐ ในกรณีมปี ญ
ั หาหรือไม่สามารถปฏิบตั ติ ามประกาศนีไ้ ด้ ให้อธิการบดีหรือ
รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
                  ประสาท  สืบค้า
                  (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า)
                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
แบบปรับอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
หอพักนักศึกษา แบบปรับอากาศ ซึ่งเป็นหอพักประเภทห้องน�้ำในตัว ห้องปรับอากาศ และ
เครื่องท�ำน�้ำอุ่น เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเหมาะสม
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบด้วยข้อ ๔ และข้อ ๒๕ แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย หอพักนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๕ แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึง่ แก้ไขโดยระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สนิ
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลัก
เกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา แบบปรับอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
๓.๑ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(๑) พัก ๑ คนต่อห้อง คนละ ๒๐,๔๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา
(๒) พัก ๒ คนต่อห้อง คนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา
(๓) พัก ๓ คนต่อห้อง คนละ ๖,๕๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา
๓.๒ นักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์
(๑) พัก ๑ คนต่อห้อง คนละ ๒๑,๗๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา
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(๒) พัก ๒ คนต่อห้อง คนละ ๑๑,๓๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา
(๓) พัก ๓ คนต่อห้อง คนละ ๗,๘๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา
การช�ำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาให้ชำ� ระล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการเข้า
พัก โดยมหาวิทยาลัยจะไม่คนื เงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาให้หากนักศึกษาสละสิทธิก์ าร
เข้าพัก
๓.๓ ค่าประกันของเสียหาย ๗,๐๐๐ บาท/คน
๓.๔ การเข้าพักระหว่างเปิดภาคการศึกษา
นักศึกษาที่เข้าพักอาศัยภายหลังเปิดหอพักไปแล้ว ๑๕ วัน ให้ช�ำระ
ค่าธรรมเนียมหอพักในอัตราวันละ ๑๒๐ บาท (โดยนับตามจ�ำนวนวันที่เข้าพัก ทั้งนี้ ต้องไม่
เกินอัตราค่าธรรมเนียมหอพักตามทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด) และต้องช�ำระค่าธรรมเนียมหอพัก
ภายใน ๕ วัน หลังจากที่ได้รับอนุมัติ ให้เข้าพักในหอพัก
๓.๕ ค่าธรรมเนียมหอพักระหว่างปิดภาคการศึกษา (พักค้างชั่วคราว)
๓.๕.๑ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันละ ๑๐๐ บาท
ต่อคน
๓.๕.๒ นักเรียน นักศึกษาต่างสถาบัน วันละ ๑๕๐ บาท ต่อคน
๓.๕.๓ บุคคลทั่วไป วันละ ๒๐๐ บาท ต่อคน
บุคคลตามข้อ ๓.๕.๒ – ๓.๕.๓ ต้องช�ำระค่าประกันของเสียหาย
จ�ำนวน ๕๐๐ บาท ต่อหนึ่งห้องพัก และเงินประกันนี้จะคืนให้เมื่อออกจากห้องพัก
๓.๖ ค่าธรรมเนียมหอพักของนักศึกษา กรณีท�ำกิจกรรมชมรม กิจกรรม
สาขา การเรียนการสอนในระหว่างปิดหอพัก อัตราค่าธรรมเนียมวันละ ๒๐ บาทต่อคน
โดยผู้เข้าพักต้องช�ำระค่าธรรมเนียมขั้นต�่ำ ๕๐ บาทต่อคน เป็นอย่างน้อย
ข้อ ๔ การช�ำระค่าธรรมเนียมหอพักล่าช้า
๔.๑ กรณีชำ� ระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก หลังจากวันทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด
ให้ช�ำระเงิน จะต้องช�ำระค่าปรับในอัตราวันละ ๕๐ บาท
๔.๒ กรณีเข้าพักในหอพักระหว่างเปิดภาคการศึกษา จะต้องช�ำระเงิน
ภายในก�ำหนด ๕ วันท�ำการนับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้เข้าพักในหอพัก หากพ้นก�ำหนด
จะต้องช�ำระค่าปรับ ในอัตราวันละ ๕๐ บาท
๔.๓ นักศึกษาที่ลาออกจากหอพักโดยมิได้ช�ำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก
หรือนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา และได้จองห้องพักแล้วจนปรากฏชื่อ
อยู่ในทะเบียนหอพักนักศึกษา แต่ไม่มารายงานตัวเข้าพักตามประกาศของมหาวิทยาลัย
จะต้องช�ำระค่าหอพักเต็มจ�ำนวน  
ข้อ ๕ การคืนเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
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มหาวิทยาลัยจะคืนค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาให้เฉพาะกรณีพักการ
เรียนเท่านั้น ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยค�ำนวณเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา จากวันที่ได้รับ
อนุมัติให้เข้าพักในหอพัก จนถึงวันที่นักศึกษาลาออกจากหอพัก ในอัตราวันละ ๕๐ บาท
ข้อ ๖ อัตราค่าไฟฟ้าและค่าน�้ำ
การจั ด เก็ บ ค่ า ไฟฟ้ า และค่ า น�้ ำ ให้ เ ป็ น ไปตามอั ต ราและหลั ก เกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๗ อัตราค่าปรับทั่วไป
๗.๑ นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ยินยอมให้ผู้ที่ไม่ได้
รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเข้าพักในหอพัก จะต้องช�ำระค่าปรับในอัตรา ๕๐๐ บาทต่อวัน
ต่อคน และให้รับโทษ ทางวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
๗.๒ นักศึกษาที่เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากมหาวิทยาลัย จะต้องช�ำระค่าปรับในอัตราวันละ ๕๐๐ บาทต่อวันต่อคน และให้รับโทษ
ทางวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
๗.๓ ค่าปรับของเสียหาย ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ การจัดที่พัก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๙ ในกรณีมปี ญ
ั หาหรือไม่สามารถปฏิบตั ติ ามประกาศนีไ้ ด้ ให้อธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
					
					
ประสาท สืบค้า
(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง อัตราค่าไฟฟ้าส�ำหรับหอพักนักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โดยที่เป็นการเห็นสมควรปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้า ในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับข้อ ๗ แห่งประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สนิ
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไขโดยระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และมติคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จึงให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีช�ำระเงินค่าไฟฟ้า และอัตราค่าไฟฟ้าในห้องพักนักศึกษา ลงวันที่
๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และก�ำหนดอัตราค่าไฟฟ้าส�ำหรับหอพักนักศึกษา ภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๔ กรณีมีปัญหา หรือไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได้ ให้อธิการบดี
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
					
ประสาท สืบค้า
(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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อัตราการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าและค่าน�้ำประปาส�ำหรับหอพักนักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักเกณฑ์และอัตราการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า
เพื่อให้การใช้ไฟฟ้าภายในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เป็นไป  ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และเพือ่ ส่งเสริมให้นกั ศึกษาได้มสี ว่ นร่วม
และตระหนักในการใช้พลังงานไฟฟ้าในห้องพักนักศึกษาอย่างประหยัด
โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าภายในหอพัก ดังนี้
๑.๑ หลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าไฟฟ้า คิดจากหน่วยรวมค่าไฟฟ้าในแต่ละห้อง
แล้วน�ำมาหารกับจ�ำนวนนักศึกษาที่พักในห้องนั้นๆ จึงน�ำหน่วยไฟฟ้าที่ได้มาด�ำเนินการ
คิดค่าไฟฟ้าตามอัตราเรียกเก็บ
๑.๒ อัตราเรียกเก็บค่าไฟฟ้าเป็นประเภทที่ ๑ เรือนพักและบ้านพัก ส�ำหรับการ
ใช้ไฟฟ้าภายในเรือนพักที่อยู่อาศัย ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้า
เครื่องเดียว ดังนี้
ตารางการค�ำนวณค่าไฟฟ้า ส�ำหรับหอพักนักศึกษา
ช่วงการใช้ไฟฟ้า (หน่วย/เดือน)
อัตราการเรียกเก็บ
๐ – ๑๕   หน่วย
เป็นเงินหน่วยละ ๔.๐๐ บาท
๑๖ – ๒๕  หน่วย
เป็นเงินหน่วยละ ๔.๕๐ บาท
๒๖ – ๓๕   หน่วย
เป็นเงินหน่วยละ ๕.๐๐ บาท
๓๖ – ๑๐๐   หน่วย
เป็นเงินหน่วยละ ๕.๕๐ บาท
๑๐๑ – ๑๕๐ หน่วย
เป็นเงินหน่วยละ ๖.๐๐ บาท
๑๕๑ – ๔๐๐ หน่วย
เป็นเงินหน่วยละ ๖.๕๐ บาท
๔๐๑ หน่วยเป็นต้นไป
เป็นเงินหน่วยละ ๗.๐๐ บาท
หมายเหตุ ๑. ไม่ต้องช�ำระค่าบริการอื่นๆ ทั้งค่าบริการรายเดือน ค่า Ft และภาษีมูลค่าเพิ่ม
๒. อัตราการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าจะตัดยอดทุกสิ้นเดือน ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง อัตราค่าน�้ำประปาส�ำหรับหอพักนักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดอัตราค่าน�้ำประปาส�ำหรับหอพักนักศึกษา ภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและตระหนักในการใช้
ทรัพยากรน�้ำในหอพักนักศึกษาอย่างประหยัด
ฉะนัน้ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัต  ิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓  ประกอบกับข้อ ๗ แห่งประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง   หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สนิ
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไขโดยระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และมติคณะกรรมการการ
เงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙   จึงก�ำหนดอัตราค่าน�้ำประปาส�ำหรับหอพักนักศึกษา ภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
		
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙
					
					
ประสาท  สืบค้า                                                           
(ศาสตราจารย์  ดร.ประสาท  สืบค้า)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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อัตราการเรียกเก็บค่าน�้ำประปาส�ำหรับหอพักนักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักเกณฑ์และอัตราการเรียกเก็บค่าน�้ำประปา
เพือ่ ให้การใช้นำ�้ ประปาภายในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และเพือ่ ส่งเสริมให้นกั ศึกษาได้มสี ว่ นร่วม
และตระหนัก ในการใช้น�้ำในห้องพักนักศึกษาอย่างประหยัด แต่เนื่องจากหอพักนักศึกษา
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ แบบห้องน�้ำรวมและแบบห้องน�้ำในตัว จึงก�ำหนดหลักเกณฑ์
และอัตราการเรียกเก็บค่าน�้ำประปาภายในหอพัก ดังนี้
๑. หอพักแบบห้องน�้ำรวม
ค�ำนวณจากหน่วยการใช้น�้ำประปาจากมาตรวัดน�้ำรวม แล้วหารด้วยจ�ำนวน
นักศึกษาทีพ่ กั ในหอพัก เพือ่ จะได้จำ� นวนหน่วยน�ำ้ ประปาทีใ่ ช้ตอ่ คน แล้วจึงน�ำหน่วยทีไ่ ด้มา
คิดตามอัตราเรียกเก็บ
๒. หอพักแบบห้องน�้ำในตัว
ค�ำนวณจากหน่วยการใช้น�้ำประปาจากมาตรวัดน�้ำของแต่ละห้อง แล้วน�ำมา
หารด้วยจ�ำนวนนักศึกษาที่พักในห้องนั้น เพื่อจะได้จ�ำนวนหน่วยน�้ำประปาที่ใช้ต่อคน
แล้วจึงน�ำหน่วยที่ได้มาคิดตามอัตราเรียกเก็บ
อัตราค่าน�้ำประปา (ส�ำหรับหอพักนักศึกษา) ค�ำนวณตามตาราง ดังนี้
ช่วงการใช้น�้ำ
(ลบ.ม./เดือน)
๐ – ๓ หน่วย
๔ – ๑๐ หน่วย
๑๑ – ๒๐ หน่วย
๒๑ – ๓๐ หน่วย
๓๑ – ๕๐ หน่วย
๕๑ หน่วยขึ้นไป
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อัตราการเรียกเก็บ
(บาท/ลบ.ม.)
ขั้นตํ่าเหมาจ่าย ๒๕.๐๐ บาท
เป็นเงินหน่วยละ ๘.๐๐ บาท
เป็นเงินหน่วยละ ๑๐.๐๐ บาท
เป็นเงินหน่วยละ ๑๒.๐๐ บาท
เป็นเงินหน่วยละ ๑๔.๐๐ บาท
เป็นเงินหน่วยละ ๑๖.๐๐ บาท

หมายเหตุ ๑. ไม่ต้องชาระค่าบริการอื่นๆ
๒. อัตราการเรียกเก็บค่าน�้ำประปาจะตัดยอดทุกสิ้นเดือน ทั้งนี้
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นต้นไป
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง การให้รางวัลส�ำหรับนักกีฬา ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนกีฬา
ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
เพือ่ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬา และเป็นการสร้างขวัญก�ำลังใจให้แก่
นักกีฬา ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ซึ่งจัดการแข่งขันเป็นประจ�ำทุกปี
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินและ
ทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2 / 2548 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2548 จึงประกาศการให้
รางวัลส�ำหรับนักกีฬา ผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอนกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้
1. นักกีฬาที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ได้รับเงินรางวัล จ�ำนวน 10,000 บาท พร้อมเสื้อสามารถชั้น 1 โล่เชิดชูเกียรติ
และประกาศนียบัตร
2. นักกีฬาที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ได้รับเงินรางวัล จ�ำนวน 7,500 บาท พร้อมเสื้อสามารถชั้น 2 โล่เชิดชูเกียรติ
และประกาศนียบัตร
3. นักกีฬาที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ได้รับเงินรางวัล จ�ำนวน 5,000 บาท พร้อมเสื้อสามารถชั้น 3 โล่เชิดชูเกียรติ
และประกาศนียบัตร
ในการแข่งขันแต่ละครั้ง นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลมากกว่า 1 เหรียญ จะได้
รับเงินรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร ตามจ�ำนวนเหรียญทีไ่ ด้รบั แต่ให้ได้รบั เสือ้
สามารถชั้นสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
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4. ผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอนกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล
ได้รับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร
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�ำหรับนักศึกษา
ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านดนตรีและนาฏศิลป์
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดการจัดสวัสดิการส�ำหรับนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่
เป็นนักดนตรีและนักแสดงนาฏศิลป์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี เพือ่ เป็นการตระหนัก
ถึงความเสียสละและความส�ำคัญของการร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
อันสวยงามตลอดจนเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่นกั ศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
ให้มุ่งปฏิบัติตนเพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองด้านดนตรีและ
นาฏศิลป์
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๖ (๒) และมาตรา ๑๖ (๑๐) แห่ง
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การ
จัดสวัสดิการส�ำหรับนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
“งานท�ำนุบ�ำรุง หมายถึง หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้
  ศิลปวัฒนธรรม”
ด�ำเนินงานด้านท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม
ส่วนกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
“ผู้ควบคุม”
หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
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หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุม
วงดนตรีและการแสดงนาฏศิลป์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทั้งใน
ระหว่างการฝึกซ้อมและการแสดง
“ผู้ฝึกสอน”
หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ฝึกสอนดนตรีและนาฏศิลป์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“นักแสดง”
หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักแสดง
ดนตรีและนาฏศิลป์หรือผูท้ ไี่ ด้รบั คัดเลือก
ให้เป็นนักแสดงในนามมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
“สวัสดิการ”
หมายถึง สิง่ ทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีจดั ให้
มีขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการสนับสนุนให้กับ
นักแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“ผู้ควบคุม
หมายถึง หัวหน้างานท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
  การปฏิบัติหน้าที่ ”
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการก�ำกับดูแลสวัสดิการของ
นักแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ข้อ ๔ ให้ ผู ้ ค วบคุ ม การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เสนอรายชื่ อ นั ก แสดงที่ ส มควรได้ รั บ
สวัสดิการต่างๆ ต่อคณะกรรมการภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเริ่มสอบปลายภาคการศึกษา
ของทุกภาคการศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบในการจัดสวัสดิการและเสนออธิการบดีหรือ
ผู้ที่อธิการบดีมอบหมายพิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๕ สวัสดิการนักแสดง มีดังต่อไปนี้
(๑) ได้ รั บ การยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มหอพั ก นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
เป็นรายภาคการศึกษาตลอดเวลาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักแสดง
(๒) ได้รับการดูแลทางวิชาการเป็นพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัย
(๓) ได้ รั บ การยกเว้ น ค่ า ลงทะเบี ย นเรี ย น ๑ ภาคการศึ ก ษา ใน
ภาคการศึกษาถัดไปในกรณีที่ประสบความส�ำเร็จโดยชนะเลิศในการแข่งขันด้านดนตรีและ
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นาฏศิลป์ในระดับประเทศ
(๔) ค่าชุดล�ำลองประจ�ำวงดนตรีและนาฏศิลป์
(๕) ค่าน�้ำดื่มในการฝึกซ้อม
(๖) ค่าพาหนะในการฝึกซ้อม
(๗) ค่าอาหารระหว่างฝึกซ้อมการแสดง (ในกรณีฝกึ ซ้อมเมือ่ มีงานแสดง)
(๘) ค่าตอบแทนการแสดง
ข้อ ๖ นักแสดงที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับสวัสดิการต้องมีคุณสมบัติและ
เงื่อนไขดังนี้
(๑) ไม่เคยได้รบั โทษทางวินยั จนถึงขัน้ พักการศึกษา ๑ ภาคการศึกษาใน
ปีการศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับสวัสดิการ
(๒) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
(๓) ในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาจะต้ อ งเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมดนตรี แ ละหรื อ
นาฏศิลป์ อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของกิจกรรมที่มอบหมายให้เข้าร่วมและเป็นกิจกรรม
ที่ควบคุมดูแลโดยงานท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
(๔) จะต้องมีชวั่ โมงการฝึกซ้อมดนตรีหรือนาฏศิลป์อย่างน้อยร้อยละ ๘๐
ตามตารางฝึกซ้อมทีก่ ำ� หนดขึน้ ระหว่างนักแสดงกับผูฝ้ กึ สอนหรือผูค้ วบคุมการปฏิบตั หิ น้าที่
(๕) จะต้ อ งมี ผ ลการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมตามเงื่ อ นไขที่ ก� ำ หนด
ของภาคการศึกษาปัจจุบันตามแบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของนักแสดง และมีผู้ควบคุม
การปฏิบัติหน้าที่ลงนามรับรอง เพื่อน�ำไปขอสวัสดิการในภาคการศึกษาถัดไป
ข้อ ๗ หากนักแสดงขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ ให้พ้นสภาพการเป็นนักแสดง
ข้อ ๘ ให้อธิการบดีรกั ษาการตามระเบียบนี้ และให้มอี ำ� นาจออกหลักเกณฑ์ตลอด
จนวิธีการเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
    วิจิตร  ศรีสอ้าน
    (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ส่วนที่ ๖
มาตรฐานจรรยาบรรณของนักศึกษา
ข้อ ๑๕ จรรยาบรรณต่อตนเอง
(๑) ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม
ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามปณิธาน นโยบาย และจริยวัตรของมหาวิทยาลัย
(๒) มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
(๓) พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถ ในสาขาวิชาชีพ
ของตนเอง
(๔) มีบุคลิกภาพและการวางตนที่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๑๖
(๑)
(๒)
(๓)

จรรยาบรรณต่อผู้อื่น
ปฏิบัติตนเป็นกัลยาณมิตร และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน�้ำใจ และมีมนุษยสัมพันธ์อันดี
เคารพและไม่ละเมิดผลงานของผู้อื่น

ข้อ ๑๗ จรรยาบรรณต่อมหาวิทยาลัย
(๑) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
(๒) ร่วมมือร่วมใจพัฒนาและสร้างชือ่ เสียงแก่มหาวิทยาลัย และไม่ประพฤติ
ปฏิบัติตนอันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
(๓) ดูแล รักษา และใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัดและคุ้มค่า
รวมทั้งไม่นําทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
ข้อ ๑๘ จรรยาบรรณต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
(๑) ประพฤติตนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
(๒) มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
ต่อสังคม
(ที่มา : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า ๕-๖)
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บทลงโทษส�ำหรับผู้กระท�ำผิด พรบ. ว่าด้วยการกระท�ำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550
ฐานความผิด

โทษจ�ำคุก

โทษปรับ

มาตรา 5 การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 6 เดือน
โดยมิชอบ

ไม่เกิน 10,000 บาท

มาตรา 6 เผยแพร่วธิ กี ารลักลอบใช้งาน ไม่เกิน 1 ปี
ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น

ไม่เกิน 20,000 บาท

มาตรา 7 ขโมยข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ของผู้อื่น

ไม่เกิน 2 ปี

ไม่เกิน 40,000 บาท

มาตรา 8 ดักจับข้อมูลของผู้อื่น
ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ไม่เกิน 3 ปี  

ไม่เกิน 60,000 บาท

มาตรา 9 แก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือท�ำให้ ไม่เกิน 5 ปี  
ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
ของผู้อื่นเสียหาย

ไม่เกิน 100,000 บาท

มาตรา 10 ก่อกวนระบบคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 ปี  
ของผู้อื่นจนเสียหาย เช่น
การยิง packet หรือ virus
จนระบบล่ม

ไม่เกิน 100,000 บาท

มาตรา 11 ส่ง spam mail ให้ผู้อื่นซ�้ำๆ ไม่มี
ท�ำให้ผู้อื่นให้เดือดร้อน
ร�ำคาญ

ไม่เกิน 100,000 บาท

มาตรา 12 ถ้าการกระท�ำความผิดตาม
มาตรา 9 หรือ 10 แล้ว
(1) ก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่เกิน 10 ปี
แก่ประชาชนทั่วไป
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ไม่เกิน 200,000 บาท

ฐานความผิด

โทษจ�ำคุก

(2) ก่อให้เกิดความเสียหาย 3-5 ปี
แก่ข้อมูลคอมพิวเตอร์/
ระบบคอมพิวเตอร์ทกี่ ระทบ
ความมั่นคงของประเทศ
-เศรษฐกิจ-สังคม
(3) จากข้อ (2) แล้วเป็นเหตุ 10-20 ปี
ให้ผู้อื่นเสียชีวิต

โทษปรับ
60,000-300,000
บาท

ไม่มี

มาตรา 13 จ�ำหน่ายหรือเผยแพร่
ไม่เกิน 1 ปี
ชุดค�ำสั่ง ที่จัดท�ำขึ้นเพื่อน�ำ
ไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
กระท�ำผิดตามมาตรา 5-12

ไม่เกิน 20,000 บาท

มาตรา 14 ผู้ใดกระท�ำผิดดังที่ระบุไว้ ไม่เกิน 5 ปี
ต่อไปนี้
(1) ปลอมแปลงข้อมูล
อันเป็นเท็จ สร้างความ
เสียหายต่อผูอ้ นื่ หรือประชาชน
(2) ปลอมแปลงข้อมูล
อันเป็นเท็จ สร้างความ
เสียหายต่อความมั่นคง
ของชาติ หรือก่อให้เกิด
ความตระหนกแก่ประชาชน
(3) น�ำข้อมูลใดๆ เข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็น
ความผิดเกีย่ วกับความมัน่ คง
แห่งราชอาณาจักรหรือ
ความผิดเกี่ยวกับการ
ก่อการร้ายตามประมวล
กฏหมายอาญา

ไม่เกิน 100,000 บาท
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ฐานความผิด

โทษจ�ำคุก

โทษปรับ

(4) การสร้าง-น�ำเข้าสื่อ
ลามกอนาจาร
(5) เผยแพร่หรือส่งต่อ
ข้อมูลตามข้อ (1)-(4)
มาตรา 15 “ผู้ให้บริการ” ส่งเสริม หรือ ไม่เกิน 5 ปี
ยินยอม ให้มีการกระ
ท�ำความผิดตามมาตรา 14

ไม่เกิน 100,000 บาท

มาตรา 16 ท�ำการตัดต่อ  แก้ไข ดัดแปลง ไม่เกิน 3 ปี
ส่งต่อหรือเผยแพร่ ภาพ ของ
ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึง่ อาจท�ำให้ผอู้ นื่ เสียชือ่ เสียง
ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง
อับอาย

ไม่เกิน 60,000 บาท

มาตรา 17 ผู้ใดกระท�ำความผิดตาม
โทษจ�ำคุก
พรบ.นี้ นอกราชอาณาจักร
(1) ผู้กระท�ำความผิด
เป็นคนไทย แม้อยู่นอก
ราชอาณาจักร ก็มีความผิด
ตามพรบ.นี้
(2) ผู้กระท�ำความผิด
เป็นคนประเทศอื่น แม้อยู่
นอกราชอาณาจักร
รัฐบาลไทยหรือผู้เสียหาย
ที่เป็นคนไทยก็สามารถ
ร้องขอให้ลงโทษได้

โทษปรับ

*หมายเหตุ พรบ. ว่าด้วยการกระท�ำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560 จะเริ่ม
บังคับใช้งานวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 (โครงสร้างเนื้อหาคล้ายคลึงฉบับเดิม)
มีข้อแตกต่างดังนี้
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ล�ำดับที่ ประเด็นที่แตกต่าง
พรบ. 2550
1
ความผิดฐานส่ง spam ไม่เกิน 100,000 บาท
mail (มาตรา11)
2
3

การเข้ า ถึ ง – เปิ ด เผย ไม่มีโทษเฉพาะ
วิธีการเข้าถึงข้อมูลหรือ
ระบบ ด้านความมั่นคง
น�ำเข้าข้อมูลเท็จที่
เป็นการเอาผิดกับ
กระทบต่อความมั่นคง การน�ำเข้าข้อมูลเท็จที่
1) เสียหายต่อความ
มั่นคงของประเทศ
2) ก่อให้เกิดความ
ตระหนกแก่
ประชาชน

4

ผู้ให้บริการที่ไม่ลบ
เนื้อหาผิดกฏหมาย
(มาตรา15)

5

การเผยแพร่ภาพตัดต่อ ผิดเฉพาะภาพคนที่มี
ชีวิต
ให้ท�ำลายภาพตัดต่อ ไม่ได้ระบุไว้

6

รับผิดต่อเมื่อจงใจ
สนับสนุนหรือยินยอม

พรบ. 2560
หากไม่ เ ปิ ด โอกาสให้
ปฏิ เ สธการรั บ spam
mail ปรั บ 200,000
บาท
ก� ำ หนดโทษสู ง สุ ด คื อ
จ�ำคุก 1-10 ปี และปรับ
20,000-200,000 บาท
เป็นการเอาผิดกับ
การน�ำเข้าข้อมูลเท็จที่
1) เสียหายต่อความ
มั่นคงของประเทศ
2) เสียหายต่อความ
ปลอดภัยสาธารณะ
3) เสียหายต่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ
4) ก่อให้เกิดความ
ตระหนกแก่
ประชาชน
- รับผิดต่อเมื่อให้ความ
ร่วมมือ ยินยอม รู้เห็น
เป็นใจ
- กรณีได้รับการ
แจ้งเตือนแล้วลบออก
ไม่ต้องรับโทษ
ภาพคนตายก็อาจผิด
ให้ ยึ ด และท� ำ ลายภาพ
ตัดต่อได้
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ล�ำดับที่ ประเด็นที่แตกต่าง
7
เนื้อหาที่จะถูก block
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พรบ. 2550
1) เป็นความผิดต่อ
ความมัน่ คงของประเทศ
2) เป็นความผิดเกี่ยว
กับการก่อการร้าย
3) ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรม
อันดี

พรบ. 2560
1) เป็นความผิดตาม
พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ
ทุกประเภท
2) เป็นความผิดต่อ
ความมัน่ คงของประเทศ
3) เป็นความผิดเกี่ยว
กับการก่อการร้าย
4) เป็นความผิดต่อ
กฏหมายอื่นที่ขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันดี
5) ไม่เป็นความผิดต่อ
กฏหมาย แต่ขดั ต่อความ
สงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดี และมี
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง

หน่วยงาน การให้บริการแก่นักศึกษา
และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์
ที่นักศึกษาสามารถติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยงาน

การให้บริการแก่นักศึกษา

โทรศัพท์

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

0-4422-3112-3113

หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา

0-4422-3111

1. งานธุรการ

- รับ และส่งหนังสือ ทั้งภายใน - อาคารกิจการนักศึกษา ๑
และภายนอกส่วนกิจการนักศึกษา 0-4422-3112, 3113,
- ประชาสัมพันธ์หนังสือแจ้งเวียน 3125 และ 3134
เรื่องต่างๆ ให้นักศึกษาทราบทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์
และทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค
- รับแจ้งปัญหาต่างๆ ทางโซเชียล
เน็ตเวิร์ค

2. งานวินัยนักศึกษา
และการทหาร

- ก�ำกับดูแลพฤติกรรมนักศึกษา - อาคารกิจการนักศึกษา ๑
-  ให้ค�ำแนะน�ำและชี้แจงให้
0-4422-3123-4
นักศึกษาเข้าใจระเบียบ ข้อบังคับ และ 3128
ส�ำหรับนักศึกษาเพื่อให้ปฏิบัติได้
ถูกต้อง
- จัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
ของนักศึกษา
- ประสานงานให้ความช่วยเหลือ
แก่นักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
กฎหมายบ้านเมืองโดยติดต่อ
ประสานงานกับบุคคลและหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง
- บริการเกี่ยวกับงานวิชาทหาร
และการขอผ่อนผันทางทหาร

3. งานกิจกรรม
นักศึกษา

- ก�ำกับดูแลนักศึกษาในการ
0-4422-3121-2, 3130
จัดกิจกรรมต่างๆ โดยผ่าน
และ 3141
องค์การนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ - อาคารกิจการนักศึกษา
นักศึกษามีการเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างเพียงพอและหลากหลาย
และเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึก
ประสบการณ์ การบริหารงาน
การรับผิดชอบตนเองและการ
ท�ำงานร่วมกันแบบประชาธิปไตย  

โทรสาร
0-4422-3119
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หน่วยงาน

การให้บริการแก่นักศึกษา

โทรศัพท์

โทรสาร

4. งานท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

- ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษามี ส ่ ว นร่ ว ม 0-4422-3131
0-4422-3119
ในกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม - อาคารกิจการนักศึกษา
- สร้างกลุ่มนักศึกษาเพื่อด�ำเนินและ
สืบสานกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
- สร้ า งสั ม พั น ธภาพอั น ดี ร ะหว่ า ง
นักศึกษา มหาวิทยาลัย และชุมชน

5. งานทุนการศึกษา

- ให้บริการด้านทุนการศึกษา
ทุกประเภททั้งทุน ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

6. งานแนะแนว

- ให้บริการแนะแนว 5 ด้าน ดังนี้ - อาคารกิจการนักศึกษา ๑
บริการให้ค�ำปรึกษา บริการ
0-4422-3110 และ 3120
สนเทศ บริการแนะแนวการ
ศึกษา การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา การ
ติดตามและประเมินผล  เพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะ
ด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม                 
ที่พึงประสงค์แก่นักศึกษา

7. งานบริการและ
พัฒนานักศึกษา
หอพัก

- รับสมัครนักศึกษาเข้าพักใน
หอพักของมหาวิทยาลัย  
- จัดระบบบริการต่างๆ ของหอพัก
ให้แก่นักศึกษาหอพักอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- จัดให้มีที่ปรึกษาหอพัก เพื่อท�ำ
หน้าที่ดูแล ให้ค�ำปรึกษา และ
ช่วยเหลือนักศึกษาหอพัก
http://web.sut.ac.th/sport/
web/index1.html

สถานกีฬาและ
สุขภาพ

หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ
- สถานกีฬาและ
สุขภาพ

- อาคารกิจการนักศึกษา ๑ 0-4422-3119
0-4422-3114-5, 3129

- อาคารส�ำนักงานบริการ 0-4422-5179
หอพักสุรนิเวศ 7-8
0-4422-5126, 5170,          
5171

0-4422-3422-3

0-4422-3420

0-4422-3421

0-4422–3420

- ให้การส่งเสริมสุขภาพและการ 0-4422-3420-3422-3, 0-4422-3420
ออกก�ำลังกายในรูปแบบต่างๆ 3425–3426, 3428,
นอกเหนือจากทักษะการเล่นกีฬา 3430, 3434, 3437
โดยน�ำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
มาประยุกต์ใช้
- ให้บริการด้านสถานที่ เช่น
สนามฟุตบอล เทนนิส  
บาสเกตบอล ตะกร้อ อุปกรณ์
ด้านสันทนาการและอุปกรณ์
การออกก�ำลังกายอื่นๆ
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จุดประสงค์ 			 เพื่อเป็นคู่มือนักศึกษา  ด้านกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
จัดท�ำโดย			 งานแนะแนว  ส่วนกิจการนักศึกษา  อาคารกิจการนักศึกษา ๑
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ถนนมหาวิทยาลัย  อ�ำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์   
0-4422-3110, 3120
โทรสาร    
0-4422-3119
จ�ำนวนที่พิมพ์		 4,000   เล่ม
ปีที่พิมพ์			
พิมพ์ที่

2560

		 บริษัท โจเซฟ พลาสติก การ์ด (โคราช) แอนด์ ปริ๊นท์ จ�ำกัด
175/2-3 ถนนจักรี ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4426-8441-2
โทรสาร 0-4426-7039
อีเมล josephkorat@gmail.com
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