
สวนที่ 1 
บทนํา 

1. ความเปนมา 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดมีประกาศเร่ือง การแบงสวนงานตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี  พ.ศ. 2533 เมื่อวันที่ 24  กรกฎาคม  2535  โดยใหสวนกิจการนักศึกษาเปนหนวยงาน

หนึ่งในสังกัดสํานักงานอธิการบดี โดยมีสํานักงานต้ังอยูที่อาคารเรียนรวม และแบงสวนงานออกเปนงาน

ตาง  ๆดังนี้  

1. งานธุรการ 
2. งานวนิัยนักศึกษา  

3. งานกิจกรรมนกัศึกษา 

4. งานกีฬา 

5. งานบริการและสวัสดิการ 

  ตอมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดรับงบประมาณแผนดินในการกอสรางอาคารกิจการ

นักศึกษาในป พ.ศ.2537 และพ.ศ. 2538 เปนเงินรวม 28,600,000 บาท  โดยไดมีพิธีวางศิลาฤกษอาคาร

กิจการนักศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2538 โดย ฯพณฯพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ  เปนประธาน

ในพิธีฯ  อาคารกิจการนักศึกษา   ต้ังอยูในบริเวณมหาวิทยาลัย บนพื้นที่ประมาณ 7 ไร  โดยมีพื้นที่ใชสอย

ประมาณ 5,000 ตารางเมตร และสวนกิจการนักศึกษา  ไดยายสํานักงานสวนใหญเขามาอยูในอาคารหลัง

นี้  ประมาณปลายป 2538   โดยไดใชชื่ออาคารวา “อาคารกิจการนักศึกษา” สวนกิจการนักศึกษา ได

มีการปรับเปล่ียนงานในสวนเร่ือยมา และในป พ.ศ.2543   ไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยฯ  

ใหยายงานกีฬาและบุคลากรงานกีฬา   ไปสังกัดอยูในความดูแลของสถานกีฬาและสุขภาพ 

  ในปจจุบันสวนกิจการนกัศึกษามีการแบงสวนงาน เปน 8 งานยอย ดังนี ้

1. งานธุรการ 
2. งานวนิัยนักศึกษาและการทหาร 
3. งานกิจกรรมนกัศึกษา 

4. งานทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5. งานทนุการศึกษา 

6. งานอนามัย 

7. งานแนะแนว 

8. งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพกั 
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  ทําเนียบผูบริหาร ตําแหนงหวัหนาสวนกิจการนกัศึกษา มีดังนี ้

                            ดํารงตําแหนงต้ังแต                            ถงึ 

  1.  นายวรพงษ        วรธงไชย               13  พฤษภาคม  2536      14  มีนาคม  2537  

  2.  อ.ดร.ธวัชชัย      ฑีฆชณุหเถียร        15  มีนาคม  2537     30 กรกฎาคม 2537 

  3.  นายสุพัฒน   เศรษฐคมกุล          1  สิงหาคม  2537     17 กรกฎาคม 2538 

  4.  นางเพ็ญพรรณ   ปยารมย       18  กรกฎาคม  2538      17 กรกฎาคม 2539   

  5.  นางเพ็ญพรรณ  ปยารมย       18  กรกฎาคม  2539      ปจจุบัน 

2. ปณธิาน 

  สวนกิจการนักศึกษา มีปณิธาน ที่จะพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาใหเปนผูที่มี ภูมิรู ภูมิธรรม  

ภูมิปญญา เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป 

3. วสิัยทศัน 

  สงเสริม  สนับสนุน และพัฒนาใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองตอการพัฒนา           

ที่ยั่งยืนของบุคคลและสังคม 

4. พันธกิจ 

  1. จัดบริการและสวัสดิการใหกับนักศึกษา  เพื่อใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย  จิตใจ   

อารมณ สังคม รวมทั้งจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการศึกษาเรียนรู 

  2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนานักศึกษา ใหเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

เปนคนดี คนเกง ทันโลก 

  3. ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ศิลปะ และวัฒนธรรมของ                       

ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ 

5. วัตถุประสงค 

  1. เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคของมหาวทิยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มคุีณภาพ  เปนคนดี 

คนเกง ทันโลก และใชชีวิตในสังคมอยางมีความสุข มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ใฝรู มีปญญาและมี

คุณธรรม 

  2. จัดใหมรีะบบบริการและสวัสดิการ  ทีเ่อ้ือตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และ

นําไปสูการพฒันานักศึกษา ใหมีคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค 

  3. เพื่อสงเสริม สนับสนนุ และทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและของทองถิน่ 
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หัวหนาสวนกิจการนักศึกษา 

6.  ยุทธศาสตร 

  1. การพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่พงึประสงค 

  2. การจัดระบบบริการและสวัสดิการทีเ่อ้ือตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

  3. การจัดระบบการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสนับสนนุการพัฒนานักศึกษา 

  4. การอนุรักษสืบทอดประเพณี วฒันธรรม ที่ดีงาม สงเสริมทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

7.  เปาประสงค 

  1. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  เปนคนดี คนเกง 

ทันโลก และใชชีวิตในสังคมอยางมีความสุข มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ใฝรู มีปญญา และมีคุณธรรม 

  2. จัดบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู 

  3. จัดบริการดานกายภาพ เพือ่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

  4. จัดบริการแนะแนวการศึกษา บริการใหคําปรึกษาในดานการใชชีวิตของการเปนนักศึกษา 

  5. จัดบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนักศึกษา 

  6. จัดสวัสดิการเพื่ออํานวยความสะดวกใหนักศึกษา สนับสนุนใหมีความพรอมในการศึกษา 

และใชชีวิตในมหาวิทยาลัยไดอยางมีความสุข 

  7.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักความถูกตองและการมีสวนรวมของ

บุคลากรที่เกี่ยวของ 

  8.  จัดกิจกรรมการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีเครือขายความรวมมือ 

8. โครงสรางองคกรและการบริหาร  
 

 

 
 

     

     งานธุรการ                 งานวินัยนักศึกษาและการทหาร    งานกิจกรรมนักศึกษา     งานทุนการศึกษา    งานอนามัย   งานแนะแนว 

                                                        

               งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก                                    งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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สวนกิจการนักศึกษา  มีการแบงงาน โดยมีรายละเอียดหนาที่ความรับผิดชอบดังนี ้
 
1. งานธุรการ 
       งานธุรการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานดานการโตตอบหนังสือของหนวยงาน  

งานการจัดเตรียมขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ การประสานงานกับหนวยงาน ภายใน-ภายนอก

มหาวิทยาลัย และงานใหบริการแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     1.1 หนาที่และความรับผิดชอบ ตาง ๆ ไดแก งานสารบรรณโตตอบหนังสือ                 

งานเบิกจายวัสดุครุภัณฑ งานขอมูลบุคลากรของหนวยงาน  งานประชาสัมพันธและดูแลเว็บไซตของ

หนวยงาน  งานดูแลประสานงานการใชหองประชุม  การใชอาคารกิจการนักศึกษา  และ                        

การประสานงานหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย   

      1.2 การใหบริการแกนักศกึษา  ไดแก 

        1)  การรับ-สงเอกหนังสือขององคการบริหารองคการนักศึกษา, สภานักศึกษา และชมรม

ตาง  ๆ  

              2)  การจายไปรษณีย   บริการจายไปรษณียแกนักศึกษาที่ไมไดอาศัยในหอพัก

นักศึกษา  

             3)  การเบิกจายวัสดุสํานักงานจากสวนพัสดุ 

             4)  การดูแลการประชาสัมพนัธกิจกรรมสวนกิจการนกัศึกษา   

            5)  การขอใชหองประชุมของสวนกิจการนกัศึกษา เพื่อใชประชุมคณะทํางานการ

ดําเนนิกิจกรรมของนักศึกษา 

              6)  การขอใชสถานที่อาคารกจิการนกัศึกษา  ในการจัดกจิกรรมตาง ๆ ของนักศึกษา 

2. งานวินัยนกัศึกษาและการทหาร 
 2.1 งานดานวินัยนกัศกึษา 
      เนื่องจากมหาวิทยาลัยตระหนักในความสําคัญของงานวินัยของนักศึกษาดังกลาว จึงได

กําหนดใหมีคณะกรรมการวินัยนักศึกษาข้ึนชุดหนึ่ง โดยมีรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา เปนประธาน

คณะกรรมการหนาที่ดูแลนักศึกษาใหประพฤติอยูในกรอบของวินัยและประเพณีอันดีงามของสังคมไทย 

ซึ่งไดกําหนดไวเปนขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536   โดยมี

รายละเอียดที่นักศึกษาตองศึกษาขอบังคับนี้ใหเขาใจชัดเจน เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตนใหถูกตองตาม

ระเบียบของนักศึกษาในการศึกษาในมหาวิทยาลัยแหงนี้ตอไป  

       มหาวทิยาลัยถือวาความสัมพันธที่ดีระหวางผูปกครองกับมหาวิทยาลัยเปนเร่ืองสําคัญ

มาก  ดังนัน้เมือ่มีการพิจารณาลงโทษทางวินัยแกนักศึกษาแลว มหาวิทยาลัยจะตองแจงใหอาจารยที่

ปรึกษาและผูปกครองของนกัศึกษาทราบ 
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       หนาที่และความรับผิดชอบ 
          1)  เปนเลขานุการในคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 

          2)  พิจารณาและจัดรางระเบียบขอบังคับแนวทางการประพฤติตนสําหรับนักศึกษา 

          3)  ใหคําแนะนําและช้ีแจงใหนกัศึกษาเขาใจในระเบียบขอบังคับสําหรับนักศึกษา

เพื่อปฏิบัติไดถูกตอง 

          4)  กํากบัดูแลพฤติกรรมของนักศึกษา 

          5)  จัดโครงการเพื่อพฒันาบุคลิกภาพของนักศึกษา 

             6) ดําเนนิการสงเสริมและเสริมสรางความมีวินยัในหมูนกัศึกษา 

      7)  ประสานงานใหความชวยเหลือ แกนักศึกษาที่มีปญหาเกี่ยวกับ กฎหมาย

บานเมือง 
  2.2  งานดานการทหาร 
         หนาที่และความรับผิดชอบ  ใหบริการแกนักศึกษาในดานทีเ่กี่ยวกับงานวิชาทหาร

และการขอผอนผันทางทหาร คือ 
      ก. การใหบริการดานการเรียนวิชาทหาร  
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดรับอนุมัติใหเปดเปนสถานศึกษาวิชาทหาร  

ต้ังแตปการศึกษา 2539   สามารถรับนักศึกษาวิชาทหารไดต้ังแตชั้นปที่ 1 – 5   
     ข. การใหบริการเรื่องการขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกอง
ประจําการ (เกณฑทหาร)  
       นักศึกษาที่มีอายุยาง 21 ปบริบูรณ จะตองไปรับหมายเรียก ณ ภูมิลําเนาทหารของ

ตน และดําเนินการยื่นเร่ืองขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ ในขณะที่

เปนนักศึกษา หากไมไปรับหมายเรียกจะมีความผิดตามกฎหมาย   

      ค.  การใหบริการเรื่องการขอผอนผันการเรียกพลเพื่อฝกวิชาทหาร    
          นักศึกษาวิชาทหารที่จบการเรียนวิชาทหารตั้งแตชั้นปที่ 3 ข้ึนไปจะไดรับสิทธิน์าํ

ปลดเปนทหารกองหนุนตามกฎหมาย และจะถูกเรียกพลเพื่อฝกวิชาทหาร เปนเวลา10 ป โดยจะถูก

เรียกปละ 2 วัน 
3.  งานกิจกรรมนักศึกษา          
 หนาที่และความรับผิดชอบ 
      เนื่องจากมหาวิทยาลัยถือวากิจกรรมนักศึกษาเปนเคร่ืองมือสําคัญยิ่งในการเพิ่มพูน

ประสบการณที่มีคา ซึ่งจะกอใหเกิดการพัฒนาบุคลิกภาพและคานิยมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมี

นโยบาย   มุงสงเสริมนักศึกษาใหมีการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาอยางเพียงพอและหลากหลาย  เพื่อเปด

โอกาสใหนักศึกษาไดฝกประสบการณการบริหารงาน การรับผิดชอบตนเองและการทํางานรวมกันแบบ

ประชาธิปไตย  มหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนใหมีการสงเสริมในรูปของชมรม  ซึ่งมีอาจารยที่ปรึกษาให
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คําแนะนําในการจัดกิจกรรม มีกิจกรรมดานวิชาการ  ศิลปวัฒนธรรม พัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน  

กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ รวมถึงกิจกรรมกีฬา   ซึ่งในปการศึกษา 2552 มีองคการบริหาร  องคการ

นักศึกษา สภานักศึกษา  และชมรมในสังกัดซึ่งจัดต้ังแลว  ดังนี้ 

  3.1  กิจกรรมดานวชิาการ  ประกอบดวย 12 ชมรม   

  3.2  กิจกรรมดานศิลปวฒันธรรม ประกอบดวย 4 ชมรม   

  3.3  กิจกรรมดานพฒันาสังคมและบําเพญ็ประโยชน ประกอบดวย 8 ชมรม   

  3.4  กิจกรรมดานนักศึกษาสัมพันธ ประกอบดวย 11 ชมรม   

  3.5  กิจกรรมชมรมกีฬา ประกอบดวย 12  ชมรม 

4. งานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แมจะเปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการศึกษาทางดานวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยี  แตไมไดละเลยในการปลูกฝงศิลปวัฒนธรรมใหแกนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษาเปนบัณฑิตไดอยางสมบูรณ 

 มหาวิทยาลัย จึงมีภารกิจหลักประการหนึ่งคือ ภารกิจดานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ

ชาติและของทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ศิลปะและวัฒนธรรม ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีงาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  สวนกิจการนักศึกษา เปนผูดําเนินการ และสรางสรรคกิจกรรม  ในสวนที่

เกี่ยวของกับนักศึกษา เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา มีสวนรวมในกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม ที่

มหาวิทยาลัยและชุมชนไดจัดข้ึน และสอดคลองตามวัตถุประสงคในดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใน 

ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีแนวทางในการดําเนินงาน 3 แนวทาง คือ

อนุรักษ  สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมโดยมีเปาหมายคือ สามารถสรางกลุมนักศึกษาเพื่อดําเนินและ

สืบสานกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมรวมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนได และเปนการสรางสัมพันธภาพอันดี

ระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชนพรอมกับการรวมสรางชื่อเสียง   ใหกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โดย

ใชศิลปวัฒนธรรมเปนส่ือ 

 การดําเนินงานของงานทาํนบํุารุงศิลปวัฒนธรรม สวนกจิการนกัศึกษา สามารถจาํแนกงาน

ออกเปนภารกจิตางๆ  ดังนี ้
  4.1 ภารกิจดานการสอนและการฝกซอม 
      งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการสอนและการฝกซอม

ทักษะปฏิบัติดานดนตรีและนาฏศิลปใหกับบุคลากร นักศึกษาและผูสนใจทั่วไป  โดยเนนใหผูเรียนได

ทราบถึงการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีและนาฏศิลปตามที่ผูเรียนสนใจและถนัด โดยใหความรูต้ังแตข้ันพื้นฐาน

และพัฒนาการข้ึนไปตามความสามารถของผูเรียนและจัดใหมีการสอน   5  แขนง คือ 
    1) ดนตรีไทย 
        จัดใหมีการสอนและการฝกซอมดนตรีไทย เพื่อจัดต้ังวงดนตรีไทยประจํา 
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มหาวิทยาลัย ซึ่งในปจจุบันมหาวิทยาลัยสามารถจัดต้ังวงดนตรีไทยไดหลายประเภท เชน              

วงปพาทย วงมโหรี  วงเคร่ืองสาย ฯลฯ  
       2) นาฏศิลป 
         จัดใหมีการสอนและการฝกซอมนาฏศิลปใหกับบุคลากรนักศึกษาและผูที่สนใจ 

ทั้ งดานนาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพื้นบานทุกภูมิภาคโดยเฉพาะนาฏศิลปพื้นบานภาค

ตะวันออกเ ฉียงเหนือ  เนื่ องจากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี สุรนา รี ต้ังอยู ในเขตพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือจําเปนอยางยิ่งที่นักศึกษาและบุคลากรจะตองเขาใจวัฒนธรรมอันเปนภูมิ

ปญญาของทองถิ่น 

     ปจจุบันดานนาฏศิลป สามารถจัดต้ังกลุมนักศึกษาและบุคลากรที่สามารถแสดง

นาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพื้นบาน เพื่อรวมแสดงในกิจกรรมตางๆ ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย  ซึ่งเปนการชวยเผยแพรชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง  อีกทั้งยังสงผลตอผูที่ได

เรียนดานนาฏศิลป  อันจะนําไปพัฒนาตนเองทางดานบุคลิกภาพทางกายและทางใจไดเปนอยางดี 
    3) ดนตรีพื้นบาน  
        จัดการสอน การฝกซอม และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเลนดนตรีพื้นบาน การละเลน

พื้นบานแกบุคลากรนักศึกษาและผูที่สนใจ โดยสามารถจัดต้ังวงดนตรีพื้นบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจํามหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ

กิจกรรมในชุมชน 
    4) ดนตรีสากล 
                  สงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษามีความสามารถดานดนตรีสากล โดยสนับสนุนทั้ง

ในสวนของวัสดุอุปกรณ สถานที่ฝกซอม อํานวยความสะดวกในดานตางๆ โดยมีเปาหมายหลักเพื่อให

นักศึกษาไดมีโอกาสแสดงความสามารถของตนเองดานดนตรีสากล อันจะนําไปสูการใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนและมีคุณคา อีกทั้งยังชวยใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมเพื่อเปนการผอนคลายจากการเรียน 
      5) การขับรอง 
             มีบุคลากรที่สามารถใหคําปรึกษาและสอนการขับรองใหแกนักศึกษาและผูสนใจดาน

การขับรองทุกประเภท เชน การรองเพลงทั่วไป ( เพลงไทยลูกกรุง เพลงไทยลูกทุงฯลฯ )เพื่อใชในกิจกรรม

ทางสังคม เพลงไทยเดิมเพื่อรองประกอบวงดนตรีไทยของมหาวิทยาลัย และเพลงพื้นบานเพื่อใชประกอบ

กับวงดนตรีพื้นบานของมหาวิทยาลัย อีกทั้งสามารถนําไปใชประโยชนในโอกาสตาง  ๆ
  4.2  ภารกิจตามแผนปฏบัิติการประจาํปงบประมาณ 
   นอกจากภารกิจดานการสอนและการฝกซอมทักษะดานดนตรีและนาฏศิลปใหกับ

นักศึกษาและบุคลากรแลว งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมยังไดเปดโอกาสใหนักศึกษาและบุคลากรได

เขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและกระตุนใหเกิดการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดย

กิจกรรมตางๆจะถูกบรรจุไวในแผนปฏิบัติการประจําปในรูปแบบของโครงการ ซึ่งในแตละ
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ปงบประมาณจะมีการจัดกิจกรรมและโครงการอยางตอเนื่องและมีกิจกรรมใหมๆเพิ่มเติมจาก

โครงการเดิมซึ่งอาจจะแตกตางกันไปตามความเหมาะสม  เชน 

    1) เขารวมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา 

    2) เขารวมงานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 

    3) คายเยาวชนศิลปวัฒนธรรม 

    4) ไหวครูดนตรีและนาฏศิลปไทย 

    5) กิจกรรมลานบันเทงิ 

     6) กิจกรรมอบรมดนตรีและนาฏศิลปไทย  

                                ฯลฯ 
  4.3 ภารกิจการใหบรกิาร 
   งานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม ไดจัดใหบริการดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในดานวัสดุและ

ขอมูลความรูในเชิงวิชาการ ดังนี ้

    1) บริการวัสดุ – อุปกรณ 

          -  อุปกรณดนตรี 

           - ชุดการแตงกายประกอบการแสดง 

           - แถบบันทึกเสียง 

           - แถบบันทึกภาพ (วิดิทัศน),VCD, DVD 

           - หนงัสือ , วารสาร 

        2)  บริการหองฝกซอม 

               งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดจัดหองฝกซอมดนตรีไวใหบริการสําหรับ

นักศึกษาและบุคลากร โดยเฉพาะหองซอมดนตรีสากล  ซึ่งนักศึกษาที่สามารถรวมกลุมเพื่อเลนดนตรี หรือ

จัดต้ังวงดนตรี สามารถเขาใชบริการหองฝกซอมดนตรีได ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมใหนักศึกษาไดใชเวลา

วางใหเปนประโยชนและมีนักศึกษาสนใจในการเลนดนตรีมากข้ึน 

    3) บริการจัดการแสดง 

         งานทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสามารถจัดการแสดงใหบริการไดหลายรูปแบบ

โดยมีศักยภาพที่จะจัดแสดงประกอบการจัดกิจกรรม ตางๆ ของมหาวิทยาลัยและชุมชน สามารถ

จัดการแสดงใหสอดคลองกบัลักษณะงานทุกประเภท  ลักษณะการแสดงที่สามารถจดัแสดงได  เชน 

- วงดนตรีไทย 

- วงดนตรีพื้นบานภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

- นาฏศิลปไทย และ นาฏศิลปพื้นบาน 

- ดนตรีสากล 
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  4.4 ภารกิจอ่ืน ๆ  
        นอกจากการปฏิบัติงานในหนาที่ประจําแลวงานทาํนบํุารุงศิลปวัฒนธรรมยงัตอง

ปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ เมื่อมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมสําคัญ ๆ  เชน 

      1. งานสถาปนามหาวิทยาลัย 

      2. งานบายศรีสูขวัญตอนรับนักศึกษาใหม 

      3. งานพระราชทานปริญญาบัตร 
5. งานทุนการศึกษา 
 ทุนการศึกษาเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะชวยใหนักศึกษา ที่มีความขาดแคลนทุน

ทรัพยไดรับการชวยเหลือ เพือ่บรรเทาความเดือดรอนทางการเงิน นกัศึกษาจะไดมีเวลาและต้ังใจที่

จะศึกษาเลาเรียนเพื่อที่จะสําเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพตอไป 

 หนาที่และความรับผิดชอบ 
   1)  บริหารงานและจัดการทุนการศึกษา 

   2)  ประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องคกรหรือหนวยงาน

เอกชน และผูมีจิตศรัทธาในการจัดหาทนุการศึกษาสําหรับนักศึกษา 

   3)  ประสานงานกับ  บมจ.ธนาคารกรุงไทย  สาขานครราชสีมา เกีย่วกับกองทนุเงนิใหกูยืม

เพื่อการศึกษา 

   4)  ประสานงานกับงานวินยันักศึกษาและการทหารงานบริการและพฒันานักศึกษา

หอพัก 

  5)  ดําเนินการจัดหาทุนการศึกษา สําหรับนักศึกษา 

   6)  ดําเนินการรับสมัครและพิจารณาทนุการศึกษาสําหรับนักศึกษา 

   7)  ดําเนินการจัดทําสรุปทนุการศึกษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และทุนอ่ืนๆ 

   8)  เปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรทุนการศึกษา 

   9)  แจงผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ไดรับทนุการศึกษาแกนักศึกษาและหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

   10)  จัดปฐมนิเทศ/ปจฉิมนเิทศนกัศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษา 

   11)  จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปของงานทุนการศึกษา 

   12)  ใหคําปรึกษาและดูแลความเปนอยูของนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษา รวมทัง้

ประสานงานกับหนวยงานและบุคคลอ่ืนเพื่อชวยเหลือนักศึกษา 

   13)  ติดตามและรายงานผลการศึกษาของนกัศึกษาที่ไดรับทนุการศึกษาใหหนวยงานที่

เกีย่วของทราบ 

      14)  ติดตามเยี่ยมบานนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษา 
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  ประเภทของทุนการศึกษา 
        1)  กองทนุเงนิใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

       2)  ทนุเงนิยมืเพื่อการศึกษา สําหรับนักศึกษา 

       3)  กองทนุชวยคาครองชีพสําหรับนักศึกษา 

       4)  เงนิยืมฉุกเฉินสําหรับนักศึกษา 

       5)  กองทนุการศึกษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

        6)  ทนุการศึกษาจากองคกรหรือหนวยงานภายนอก   
6. งานอนามัย 
 หนาที่และความรับผิดชอบ  
  มหาวิทยาลัยไดจัดต้ังสถานพยาบาลข้ึนภายในมหาวิทยาลัย ณ อาคารเรียนรวม เพื่อ

ใหบริการดานตรวจรักษา  และสงเสริมสุขภาพอนามัยของนักศึกษา  พนักงาน  และครอบครัว

พนักงานของมหาวิทยาลัยโดยไมเสียคาใชจาย สถานพยาบาลมีพยาบาลทําการประจํา มีแพทยจาก

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเปนผูมาทําการตรวจรักษาในทุกวันทําการ และมีที่ปรึกษางานดาน

อนามัย ใหคําปรึกษาและตรวจรักษาทุกวันจันทร วันอังคาร และวันพฤหัสบดี 

    การใหบรกิารตางๆ  ของงานอนามยั 
    1) ใหบริการพยาบาลและตรวจรักษานักศึกษา,พนักงาน ที่เจ็บปวยที่สถานพยาบาลทุก

วันทําการ   เวลา 09.00 – 16.00  น. 

           2) ใหบริการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปและตรวจรักษาโดยแพทยหญิงพยอม  

บูรณสิน (ที่ปรึกษางานดานอนามัย) ทุกวันจันทร วันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 10.00 -12.00  น. 

       3) ใหบริการดานการตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยแพทยจากโรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมา  ทุกวันทําการ เวลา 12.00 – 13.30 น. 

       4) ดูแลนักศึกษาและพนักงานที่เจ็บปวยทีจ่าํเปนตองสังเกตอาการอยางใกลชิด 

       5) จัดสงนักศึกษาและพนักงานที่เจ็บปวยตองรับการรักษาตอในกรณีเรงดวน ที่

โรงพยาบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาทุกวันทาํการเวลา 08.30 – 16.30 น. 

      6)  ใหความรวมมือเกี่ยวกับการควบคุมการระบาดของโรค และการรณรงคตาง  ๆ

เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของนักศึกษาและพนักงาน 

      7) ควบคุมดูแลรถพยาบาลฉุกเฉินใหพรอมที่จะใชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

      8) จัดยาสามัญประจําบานใหกับงานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพกั 

      9) จัดยาและเวชภัณฑใหแกชมรมหรือหนวยงานตาง ๆ ตามที่ขอ 

         10)  ใหความรูแกนักศึกษาและพนักงานเกี่ยวกับโรคตาง  ๆเชน จัดบรรยายพิเศษ                 

จัดบอรด  
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     11)  ติดตามดูอาการนักศึกษาทีเ่จ็บปวยหลังการตรวจรักษา โดยประสานงานกับ

งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพกั 

     12)  ประสานงานกับสํานักงานเหลากาชาด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับบริจาค

โลหิต ทุก ๆ ภาคการศึกษา 

       ขอบเขตในการบริการรักษาพยาบาล 
   1)  การตรวจและรักษาโรคทีส่ถานพยาบาล นักศึกษา พนักงาน และครอบครัวของ

พนกังานไมเสียคาใชจายสําหรับบุคคลภายนอกตองจายคารักษาพยาบาล 

   2)  การสงตรวจทางหองปฏิบัติการและยาพเิศษ นักศึกษาจะตองรับผิดชอบ

คาใชจายเอง 

   3)  การตรวจทางทนัตกรรมตางๆ นักศึกษาตองรับผิดชอบคาใชจายเอง 

   4)  โรคเร้ือรังประจําตัวนักศึกษาที่เปนมากอนเขาเรียนในมหาวิทยาลัย   นักศึกษา

จะตองรับผิดชอบคาใชจายเอง 

   5) นักศึกษาทีพ่นสภาพหรือถูกพกัการศึกษา จะไมมีสิทธิ์มารับบริการ 

   6) นักศึกษาทีป่ระสบอุบัติเหตุตางๆ หรือเจ็บปวยที่ตองนอนรักษามากกวา 6 

ชั่วโมง เมื่อเขารับการรักษาในโรงพยาบาลแลว สามารถเรียกเงินคารักษาพยาบาลคืนจากบริษทั

ประกันภัยเหตุหมูใหนักศึกษาไดตามขอบเขตความคุมครองที่กาํหนดในกรมธรรมเทานัน้ 

   7) นักศึกษาทีม่ีบัตรประกันสุขภาพถวนหนาของศูนยสุขภาพชุมชนยางใหญ 

สามารถใชบริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามยัที ่5  โดยไมเสียใชจาย   

  การขอรับบรกิารทีส่ถานพยาบาล 
     นักศึกษา และพนักงานของมหาวิทยาลัย สามารถขอรับบริการได ระหวางเวลา 

09.00 – 16.00 น. ในวันทําการของมหาวิทยาลัย   

  การขอใบรับรองแพทย   
    เนื่องจากสถานพยาบาลเปนหนวยงานเฉพาะกิจของมหาวิทยาลัยจึงสามารถออก

ใบรับรองแพทยได 2 กรณี คือ 

     1) ใบรับรองแพทยทั่วไป ซึ่งแพทยจะตรวจรางกาย และใหการรับรองวาเปนผูมี

รางกายแข็งแรงสามารถนําใบรับรองแพทยไปใชสมัครเรียนวิชาการทหาร สมัครเขาเปนสมาชิกชมรม         

ตาง  ๆสมัครเปนสมาชิกสระวายน้ําของมหาวิทยาลัย และสมัครขอรับทุนการศึกษา 

      2) ใบรับรองแพทยการเจ็บปวย  ซึ่งแพทยไดตรวจรางกายพบวาเจ็บปวยจนไมสามารถ

เขาเรียนหรือสอบไดจะลงความเห็นรับรองความเจ็บปวย   และใหพักพรอมกําหนดระยะเวลาที่คาดวาจะ

หายให   ซึ่งนักศึกษาสามารถนําใบรับรองแพทยไปขอลาเรียนหรือเล่ือนสอบได 
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     การใหบรกิารรถพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง   
    รถพยาบาลฉุกเฉินมเีพื่อใหบริการนักศึกษาและพนักงานเฉพาะภายใน

มหาวิทยาลัย ในกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยที่ตองนําสงโรงพยาบาลทนัท ีตลอด 24 ชั่วโมง 

      ในเวลาทําการ  ใหบริการนกัศึกษาและพนักงาน โดยอยูภายใตการดูแลของ

สถานพยาบาล 

     นอกเวลาราชการ เหตุเกิดภายในพืน้ทีม่หาวทิยาลัย 

    1)  ใหบริการนกัศึกษาโดยอยูภายใตการดูแลของท่ีปรึกษาหอพักและไมตองเสีย

คาบริการ 

    2) ใหบริการพนักงาน ครอบครัวพนักงาน ผูอยูในความอุปการะของพนักงานและ

บุคคลอ่ืน   โดยอยูภายใตการดูแลของพนักงานรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย และผูขอใช

บริการที่ไมสามารถใชสวัสดิการ  ตองเสียคาบริการ 300 บาท 

     การประกนัภัยเหตุหมู  
    เมื่อนักศึกษาเขารับการรักษาที่คลินิก หรือโรงพยาบาล เนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือ

จากเจ็บปวยที่ตองนอนรักษาตัวที่ โ รงพยาบาลมากกวา  6 ชั่ ว โมง  นักศึกษาตองชําระ                          

คารักษาพยาบาลกอนและสามารถเรียกรองคารักษาพยาบาลคืนจากบริษัทประกันภัยได ตาม

เงื่อนไขของกรมธรรม 
  ขอบเขตของการคุมครอง 
     ใหความคุมครองนักศึกษาทุกคน    เมื่อรับการรักษาพยาบาลในกรณีที่ไดรับ

อุบัติเหตุ หรือเจ็บปวยที่ตองนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลมากกวา 6 ชั่วโมง หรือประสบอุบัติเหตุถึง

แกกรรม หรือสูญเสียอวัยวะบางสวนที่สําคัญของรางกาย รวมทั้งการทุพพลภาพทั้งหมดอยางถาวร 

โดยใหความคุมครองตลอด  24 ชั่วโมง  ในกรณีที่นักศึกษา พนสภาพนักศึกษา หรือลาออกจากการ

เปนนักศึกษา  การประกันภัยเหตุหมูดังกลาวจะไมคุมครอง 
  การขอมีบัตรประกันสุขภาพถวนหนา  
    นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดรับสวัสดิการพิเศษจาก ศูนยสุขภาพชม

ชนยางใหญ  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพศูนยอนามัยที่ 5 และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาใน

กรณีเจ็บปวยทั่วไป หากการเจ็บปวยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และการเจ็บปวยที่ตองนอนพักรักษา

ตัวมากกวา 6 ชั่วโมงข้ึนไป นักศึกษาตองใชสิทธิ์เบิกคารักษาพยาบาลคืนจากบริษัทประกัน   และ

คาใชจายนอกเหนือจากสิทธิของกรมธรรม  ก็สามารถใชสวัสดิการของบัตรประกันสุขภาพถวนหนาได 

    การใชสิทธิ์ในการเขารบัการรกัษาพยาบาล 
        1) เมื่อเจ็บปวย จะตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัย

ที่ 5  และศูนยสุขภาพชุมชนยางใหญ   
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        2) หากการเจ็บปวยที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 5  และศูนย

สุขภาพชุมชนยางใหญไมสามารถรักษาได  โรงพยาบาลจะทําใบสงตัวให เพื่อเขารับการรักษาตอยัง

โรงพยาบาลอื่น 

        3) ในกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน สามารถเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลใดก็ได ที่เขา

โครงการบัตรประกันสุขภาพถวน ไดปละไมเกิน 2 คร้ัง 
7. งานแนะแนว 
 งานแนะแนว เปนหนวยงานหนึ่งของสวนกิจการนักศึกษาที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหบริการดาน

ตางๆ แกนักศึกษา มุงพัฒนาและสงเสริมคุณลักษณะดานรางกาย อารมณ และสังคมที่พึงประสงค 

รวมทั้งปองกันและชวยเหลือนักศึกษาในการแกไขปญหาในทุกดานที่อาจเกิดข้ึน ไมวาจะเปน

ทางตรง หรือทางออม ตลอดจนเปนแหลงรวบรวมขอมูล ขาวสาร ที่เปนประโยชนทางดานสังคม 

เศรษฐกิจ การศึกษา  และอาชีพ ใหบริการแกนักศึกษาและบุคลากร ทุกวันเวลาทําการของ

มหาวิทยาลัย   
 หนาที่ความรบัผิดชอบ 
     1)  ใหบริการแนะแนวครอบคลุมทั้ง  5  ดาน ประกอบดวย  

     1.1)  บริการใหคําปรึกษา  (Counseling  Services) เมื่อนักศึกษาเกิดความกังวลใจไมวา

เร่ืองใด  บุคลากรของงานแนะแนว พรอมที่จะเปนเพื่อนและกําลังใจ ชวยเหลือใหคําปรึกษาในทุกดาน  

   1.2) บริการสนเทศ (Information Services) เปนบริการที่ใหขาวสาร  ขอมูล   ขอสนเทศที่

เปนประโยชนโดยไดดําเนินการรวบรวมขอมูล เพื่อเผยแพรแกนักศึกษาในดานตาง ๆ เชน จัดปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม  การจัดทําแผนพับ ปายสนเทศ จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน  

การปรับตัว การพัฒนาบุคลิกภาพ และยังมีการบริการหองสมุดในลักษณะคนควา ยืม - คืน ทั้งวารสาร 

ฯลฯ  เอกสารตาง  ๆจากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไวบริการ 

      1.3) บริการแนะแนวการศึกษา  (Education Services) นอกจากเราจะบริการในดาน

ขอมูล  ขาวสารตางๆ แลว เรายังมีบริการแนะแนวการศึกษาโดยเฉพาะอีกดวย เชน การจัดกิจกรรมพัฒนา

ทักษะการเรียน  การสืบคนขอมูลเพื่อแนะแนวการศึกษาตอ การจัดนิทรรศการดานจิตวิทยาเพื่อการทํางาน  

เปนตน 

   1.4) บริการดานการจางนักศึกษาทํางาน (Job Placement  Services) งานแนะแนว เปน

หนวยประสานงานดานการจางงานนักศึกษาปฏิบัติงานภายในหนวยงานของมหาวิทยาลัย  เพื่อเปนการ

สงเสริมใหนักศึกษาไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีรายไดระหวางเรียน  และสามารถแบงเบาภาระ

คาใชจายของครอบครัว  ทั้งนี้ใหเปนไปตามเกณฑการจางงานนักศึกษาและงบประมาณที่ไดรับ    โดย

จัดบริการเปนประจําทุกภาคการศึกษา 
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              1.5) การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา เปนการจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆทั้งบรรยาย  

อบรม อภิปราย  ศึกษาดูงาน จัดนิทรรศการ แจกเอกสาร โดยจะรวมมือกับองคกรทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย   เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพและเปนบัณฑิตที่สมบูรณทั้งทางดาน

วิชาการ วิชาชีพ สติปญญา รางกาย อารมณ คุณธรรม จริยธรรมและมีเอกลักษณ  

   2)  ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย    โดยใหสอดคลอง

กับบริการแนะแนว หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่จดัข้ึน 

         3)  จัดทาํแผนปฏิบัติการประจําป   

         4)  จัดทาํสรุป  และรายงานผลการจัดกิจกรรมตาง ๆ 

         5)  ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

8. งานบริการและพัฒนานักศกึษาหอพัก 
 หนาที่และความรับผิดชอบ 
    1) จัดนักศึกษาเขาพกัในหอพักของมหาวทิยาลัย 

    2) จัดระบบบริการตาง ๆ ของหอพัก ใหมปีระสิทธิภาพ 
    การใหบริการและหองบรกิาร 
         2.1)  หองคอมพิวเตอร และอินเทอรเนต 

     2.2)  หองทบทวนรายวิชา 

     2.3)  หองประชุม 

     2.4)  หองดูโทรทัศน 

     2.5)  เคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญ 

     2.6)  รานจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค 

     2.7)  รานถายเอกสาร 

     2.8)   รานแตงผมสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี 

     2.9)  รานบริการอาหาร  

         ฯลฯ 

    3)  จัดใหมทีี่ปรึกษาหอพัก เพื่อทาํหนาที่ดูแล ใหคําปรึกษาและชวยเหลือนักศึกษา 

         หนาที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาหอพัก 

      3.1)  ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับปญหาดานตาง ๆ ของนักศึกษา 

      3.2)  ชวยเหลือนักศึกษาทีพ่กัอาศัยในหอพักเมื่อเกิดการเจ็บปวย 

      3.3)  ดูแลความปลอดภัยของนกัศึกษาในหอพัก 

      3.4)  ประสานกับผูปกครองนักศึกษา และหนวยงานตาง ๆ 

      3.5)  ดูแลนักศึกษาใหปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของหอพักนักศึกษา 
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      3.6)  จัดกิจกรรมตาง ๆ ในการพัฒนานักศึกษาหอพกั 

      3.7)  ดูแลสงเสริมกิจกรรมของคณะกรรมการหอพัก 

      3.8)  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคูสัญญาที่มหาวทิยาลัยจางเหมา 

      3.9)  หนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย       
9. บุคลากร 
  สวนกิจการนักศึกษามีบุคลากร ทั้งหมด 62 คน แบงเปนบุคลากรปฏิบัติการวิชาชีพและ

บริหารทั่วไป 62 คน ลูกจางช่ัวคราว 1 คน  มีรายละเอียดดังนี้ 

 

วุฒิการศึกษา 
บุคลากร ตํ่ากวา 

ป.ตร ี
ป. 
ตรี 

ป. 
โท 

ป. 
เอก 

 รวม 

1.สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 8 39 14 - 61 

2.ลูกจางชั่วคราว 1 - - - 1 

รวม 9 39 14 - 62 
 

10. ผลการดําเนินงานของสวนกิจการนักศกึษา ในปการศึกษา 2552 

      10.1 งบประมาณ 
         งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดรับจัดสรร 22,979,300 บาท จําแนกเปน 

          -  งบบริหารทัว่ไป                  จํานวน  3,292,000  บาท                                    

          -  งบโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี  จํานวน     970,000  บาท 

          -  งบสงเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา        จํานวน 16,600,600 บาท  

          -  งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม          จํานวน   2,116,700 บาท 

 10.2  ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้

      ทุกงานไดมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและไดดําเนินโครงการ/ กิจกรรม   ในการ

พัฒนานักศึกษา  จํานวน 148 โครงการ/กิจกรรม   มีนักศึกษาเขารวมประมาณ 6,690 คน และมี

โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน   

81   กิจกรรม 

       ในดานทนุการศึกษา  ไดจัดสรรทุนการศึกษา จาํนวน 146,728,910  บาท ใหกบั

นักศึกษา ดังนี ้

     1. กองทนุใหกูยืมเพื่อการศึกษา(ของรัฐบาล) 4,019 คน เปนเงิน 123,549,760 บาท 

    2. ทนุการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี     
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     - ทุนเงนิยืมเพือ่การศึกษา         319 ทุน    เปนเงิน       3,812,950      บาท   

     - ทุนทีน่ําดอกผลมาจัดสรร       303 ทุน     เปนเงนิ          873,900      บาท 

     - ทุนยกเวนคาเลาเรียนสําหรับนักศึกษาเรียนดี  397 ทุน เปนเงิน 10,786,400  บาท 

                             - ทุนชวยคาอาหารและคาครองชีพ  40 ทุน เปนเงนิ  134,000  บาท 

    3.  ทุนจากองคกรและหนวยงานภายนอก220 ทุน เปนเงิน  5,280,900 บาท 

                        4.  ทนุเงนิยมืฉุกเฉิน  486 ทนุ เปนเงิน   2,291,000   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


