
ส่วนที่ 1 
บทนํา 

1. ความเป็นมา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีประกาศ เรื่องการแบ่งส่วนงานตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-         
สุรนารี พ.ศ.2533 เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2535 โดยให้ส่วนกิจการนักศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัด
สํานักงานอธิการบดี โดยมีสํานักงานต้ังอยู่ท่ีอาคารเรียนรวม และแบ่งส่วนงานออกเป็นงานต่างๆ ดังนี้  
  1. งานธุรการ 
  2. งานวินัยนักศึกษา  
  3. งานกิจกรรมนักศึกษา 
  4. งานกีฬา 
  5. งานบริการและสวัสดิการ 
 ต่อมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษา ใน           
ปี พ.ศ.2537 และ พ.ศ.2538 เป็นเงินรวม 28,600,000 บาท โดยได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารกิจการนักศึกษา ใน               
วันพฤหัสบดีท่ี 27 กรกฎาคม 2538 โดย ฯพณฯ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นประธานในพิธีฯ อาคารกิจกรรม
นักศึกษา ต้ังอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย บนพ้ืนท่ีประมาณ 7 ไร่ มีพ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 5,000 ตารางเมตร และ             
ส่วนกิจการนักศึกษา ได้ย้ายสํานักงานส่วนใหญ่เข้ามาอยู่ในอาคารหลังนี้ ประมาณปลายปี 2538 โดยได้ใช้ชื่ออาคาร
ว่า “อาคารกิจการนักศึกษา” ส่วนกิจการนักศึกษา ได้มีการปรับเปลี่ยนงานในส่วนงานเรื่อยมา และในปี 2543 ได้รับ
ความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยฯ ให้ย้ายงานกีฬาและบุคลากรงานกีฬาไปสังกัดความดูแลของสถานกีฬาและสุขภาพ 
  ในปัจจุบันส่วนกิจการนักศึกษามีการแบ่งส่วนงาน เป็น 7 งานย่อย ดังนี้ 
  1. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 
   2. งานวินัยนักศึกษาและการทหาร 
  3. งานกิจกรรมนักศึกษา 
  4. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  5. งานทุนการศึกษา 
  6. งานแนะแนว 
  7. งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก 
 

ทําเนียบผู้บริหาร ตําแหน่งหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา  มีดังน้ี 

                                ดํารงตําแหน่งตั้งแต่             ถึง 
 1. นายวรพงษ์ วรธงไชย     13  พฤษภาคม 2536  14 มีนาคม 2537  
 2. อ.ดร.ธวัชชัย ฑีฆชุณหเถียร   15  มีนาคม 2537   30 กรกฎาคม 2537 
 3. นายสุพัฒน์ เศรษฐคมกุล       1  สิงหาคม 2537   17 กรกฎาคม 2538 
 4. นางเพ็ญพรรณ ปิยารมย์     18  กรกฎาคม 2538  17 กรกฎาคม 2539   
 5. นางเพ็ญพรรณ ปิยารมย์     18  กรกฎาคม 2539  ปัจจุบัน 
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2.  ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ 
 ปณิธาน 
  ส่วนกิจการนักศึกษามีปณิธานท่ีจะพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ให้เป็นผู้ ท่ี มีภูมิรู้  ภู มิธรรม               
ภูมิปัญญา เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป  
 วิสัยทัศน์ 
  “ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองต่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
บุคคลและสังคม” 
 พันธกิจ 
  1. จัดบริการและสวัสดิการให้กับนักศึกษา เพ่ือให้มีความพร้อมท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม รวมท้ังจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการศึกษาเรียนรู้ 
  2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักศึกษา ให้เ ป็นบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์               
เป็นคนดี คนเก่ง ทันโลก 
  3. ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออก                  
เฉียงเหนือ 
 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง            
ทันโลกและใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีปัญญาและมีคุณธรรม 
  2. จัดให้มีระบบบริการและสวัสดิการ ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และนําไปสู่          
การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและของท้องถ่ิน 
3.  ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
 ยุทธศาสตร์ 
  1. การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
  2. การจัดระบบบริการและสวัสดิการท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
  3. การจัดระบบการบริหารจัดการท่ีดี เพ่ือสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา 
  4. การอนุรักษ์สืบทอดประเพณี วัฒนธรรม ท่ีดีงาม ส่งเสริมทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 เป้าประสงค์ 
  1. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่ง ทันโลก 
และใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีปัญญา และมีคุณธรรม 
  2. จัดบริการด้านสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
  3. จัดบริการด้านกายภาพ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
  4. จัดบริการแนะแนวการศึกษา บริการให้คําปรึกษาในด้านการใช้ชีวิตของการเป็นนักศึกษา 
  5. จัดบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 
  6. จัดสวัสดิการเพ่ืออํานวยความสะดวกให้นักศึกษา สนับสนุนให้มีความพร้อมในการศึกษา และ
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข 
  7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักความถูกต้องและการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 
  8. จัดกิจกรรมการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีเครือข่ายความร่วมมือ 
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4. โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนกิจการนักศึกษา  มีการแบ่งงาน โดยมีรายละเอียดหน้าท่ีความรับผิดชอบดังน้ี 
 
 1. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 
   หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
    งานบริการและสวัสดิการนักศึกษามีหน้าท่ี ให้บริการและสวัสดิการต่างๆ ของนักศึกษา  และ
ดําเนินกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ป้องกัน ปรับปรุง ควบคุม พัฒนา ส่งเสริมสุขภาพ ทางกายและ
ทางจิตของนักศึกษา เพ่ือให้มีสุขภาพกายและจิตท่ีดี โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม ครอบคลุมถึงกิจกรรมด้านการ
รณรงค์ป้องโรคเอดส์และยาเสพติด 
  ขอบเขตของงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 
    การบริการของงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา เป็นบริการที่จัดขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือดูแลการให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา ร่วมถึงป้องกันปัญหาและส่งเสริมสุขภาพ
ทางกายและจิตของนักศึกษา ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนของนักศึกษา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนให้กลับมามีพฤติกรรมที่ถูกต้อง มีทัศนคติที่ดีและมีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง ขอบเขตงานบริการและสวัสดิการนักศึกษาประกอบด้วยกิจกรรมด้าน
ต่างๆ ดังนี้  
  การให้บริการ ณ อาคารกิจการนักศึกษา  

    1. ปฏิบัติหน้าท่ีธุรการของส่วนกิจการนักศึกษา 
    2. พิมพ์งานของส่วนกิจการนักศึกษา งานแนะแนว งานกิจกรรมนักศึกษา งานทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 
    3. ดูแลการส่งจดหมายและพัสดุของนักศึกษาท่ีพักอยู่นอกหอพักของมหาวิทยาลัย 
    4. ประสานหาแนวทางและให้ความร่วมมือหรือขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
    5. เบิกจ่ายวัสดุ  และ ควบคุมครุภัณฑ์ของส่วนกิจการนักศึกษาและงานบริการและสวัสดิการ 
    6. ประสานงานติดตามการแจ้งซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานท่ี สาธารณูปโภค ฯลฯ 

หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา 

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก 

งานแนะแนว งานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานทุนการศึกษา งานกิจกรรมนกัศึกษา 

งานวินัยนักศึกษาและการทหาร 
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    7. บันทึกเวลาปฏิบัติงานประจําวัน วันลา การปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอก
เวลา ของพนักงานส่วนกิจการนักศึกษา และ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 
    8. รายงานการปฏิบัติงานตามแผนงานประจําไตรมาส ดูแลงบประมาณของ ส่วนกิจการนักศึกษา 
และงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 
    9. จัดการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุมหัวหน้างานของส่วนกิจการนักศึกษา 
     10. จัดการต้อนรับหน่วยงานท่ีเยี่ยมชมกิจการของส่วนกิจการนักศึกษา และประสานงาน
ตามท่ีหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษามอบหมาย 
     11. ดูแลการปฏิบัติงานของแม่บ้านและพนักงานรักษาความปลอดภัยประจําอาคารกิจการนกัศึกษา  
การใช้สถานท่ีอาคารกิจการนักศึกษาและการใช้ห้องประชุมชั้น 2 ความสะอาดอาคารกิจการนักศึกษา ท่ีจอดรถ 
บริเวณรอบอาคาร และ ภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารกิจการนักศึกษา 
     12. ทําหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์โทษวินัยนักศึกษา และให้คําปรึกษาแก่
นักศึกษาท่ีอุทธรณ์โทษวินัยนักศึกษา 
     13. พัฒนางานด้านวิชาการของงานบริการและสวัสดิการนักศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
     14. ดูแลการจัดทํา Web site ของส่วนกิจการนักศึกษาให้ทันสมัย ส่งเสริมการนําการเรียนรู้
ของแต่ละงานในส่วนกิจการนักศึกษา ลงสู่ Web site ของแต่ละงาน และการทํางานวิจัยและงานด้านวิชาการ
ของส่วนกิจการนักศึกษา 
     15. ดูแลงานประกันคุณภาพภายใน และ กิจกรรม 5 ส ของส่วนกิจการนักศึกษา 
     16. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  การให้บริการ ณ อาคารบริการนักศึกษาหอพัก 7–8 ช้ัน 2 
   1. บริการให้คําปรึกษาด้านสุขภาพทางกาย ทางจิต และ สังคม แก่นักศึกษา 
   2. จัดนักศึกษาพบแพทย์หรือนักจิตวิทยาปรึกษาปัญหาสุขภาพทางกายและทางจิต โดย
ประสานงานแนะแนว  งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก 
   3. ติดตามอาการและเยี่ยมไข้นักศึกษาป่วยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และ ฟ้ืนฟู
สภาพนักศึกษาท่ีเกิดปัญหาสุขภาพทางกายหรือทางจิต 
   4. ดูแลการจัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างทัศนคติและพฤติกรรมท่ีดี ในการป้องกันปัญหาและ
ส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา โดย จัดบอร์ด จัดกิจกรรมอบรม นํานักศึกษาดูงานนอกสถานท่ี จัดทําแผ่นพับ 
และ จัดทํานิทรรศการป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาล 
   5. จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษา ได้แก่ รณรงค์เรื่องความปลอดภัยทางการจราจร เพศศึกษา 
การลด ละ เลิก การด่ืมสุรา และการเสพยาเสพติด รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย และการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส์และยาเสพติด 
   6. จัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพนักศึกษา โดยจัดนิทรรศการสุขบัญญัติแห่งชาติ                       
10 ประการ ส่งเสริมให้นักศึกษามีการใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงใน             
ด้านต่างๆ 
   7. ส่งเสริมให้มีผู้นํานักศึกษาช่วยส่งเสริมสุขภาพแก่เพ่ือนนักศึกษา และให้คําปรึกษาแก่ผู้นํา
นักศึกษาช่วยส่งเสริมสุขภาพในการทํากิจกรรม 
   8. จัดหาหนังสือด้านการป้องกันปัญหาและส่งเสริมสุขภาพไว้ให้ความรู้ รวบรวมข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับโรคต่างๆ และพัฒนาการป้องกันปัญหาและส่งเสริมสุขภาพให้ทันสมัยอยู่เสมอ 



  5 

   9. เฝ้าระวังโรคติดต่อและวางแผนควบคุมเม่ือเกิดโรคระบาดกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายใน
มหาวิทยาลัย  และ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
     10. ประสานหาแนวทางและให้ความร่วมมือหรือขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
     11. รับเรื่องร้องทุกข์เก่ียวกับปัญหาสุขภาพของนักศึกษา ในด้านโภชนาการและอาหาร คุณภาพ
มาตรฐานสินค้า บริการสุขภาพ บริการด้านสาธารณูปโภค การประกันภัย และการทําร้ายร่างกาย 
     12. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 2.  งานวินัยนักศึกษาและการทหาร 
  2.1 งานด้านวินัยนักศึกษา 
   เนื่องจากมหาวิทยาลัยตระหนักในความสําคัญของงานวินัยของนักศึกษาดังกล่าว จึงได้กําหนด ให้มี
คณะกรรมการวินัยนักศึกษาข้ึนชุดหนึ่ง โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน คณะกรรมการนี้
มีหน้าท่ีดูแลนักศึกษาให้ประพฤติอยู่ในกรอบของวินัยและประเพณีอันดีงามของสังคมไทย ซ่ึงได้กําหนดไว้เป็น
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2536 โดยมีรายละเอียดท่ีนักศึกษาต้อง
ศึกษาข้อบังคับนี้ให้เข้าใจชัดเจน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของนักศึกษาใน
การศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ต่อไป  
   มหาวิทยาลัยถือว่าความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้ปกครองกับมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องสําคัญมาก  
ดังนั้นเม่ือมีการพิจารณาลงโทษทางวินัยแก่นักศึกษาแล้วมหาวิทยาลัยจะต้องแจ้งให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและ
ผู้ปกครองของนักศึกษาทราบต่อไป 
    หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
    1) เป็นเลขานุการในคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
    2) พิจารณาและจัดร่างระเบียบข้อบังคับแนวทางการประพฤติตนสําหรับนักศึกษา 
    3) ให้คําแนะนําและชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจในระเบียบข้อบังคับสําหรับนักศึกษาเพ่ือปฏิบัติได้
ถูกต้อง 
    4) กํากับดูแลพฤติกรรมของนักศึกษา 
    5) จัดโครงการเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา 
    6) ดําเนินการส่งเสริมและเสริมสร้างความมีวินัยในหมู่นักศึกษา 
    7) ประสานงานให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาท่ีมีปัญหาเก่ียวกับกฎหมายบ้านเมือง 
   2.2  งานด้านการทหาร 
     หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ให้บริการแก่นักศึกษาในด้านท่ีเก่ียวกับงานวิชาทหารและการขอ
ผ่อนผันทางทหาร คือ 
    ก. การให้บริการด้านการเรียนวิชาทหาร  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหาร ต้ังแต่                     
ปีการศึกษา 2539 สามารถรับนักศึกษาวิชาทหารได้ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1–5  
    ข. การให้บริการเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการ  
(เกณฑ์ทหาร)  
      นักศึกษาท่ีมีอายุย่าง 21 ปีบริบูรณ์ จะต้องไปรับหมายเรียก ณ ภูมิลําเนาทหารของตน และ
ดําเนินการยื่นเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ในขณะท่ีเป็นนักศึกษา                
หากไม่ไปรับหมายเรียกจะมีความผิดตามกฎหมาย   
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    ค. การให้บริการเรื่องการขอผ่อนผันการเรียกพลเพ่ือฝึกวิชาทหาร  
     นักศึกษาวิชาทหารท่ีจบการเรียนวิชาทหารต้ังแต่ชั้นปีท่ี 3 ข้ึนไป จะได้รับสิทธิ์นําปลด
เป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายและจะถูกเรียกพลเพ่ือฝึกวิชาทหารเป็นเวลา 10 ปี โดยจะถูกเรียก ปีละ 2 วัน 
 3. งานกิจกรรมนักศึกษา 
  หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
   เนื่องจากมหาวิทยาลัยถือว่ากิจกรรมนักศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญยิ่งในการเพ่ิมพูนประสบการณ์ท่ี
มีค่า  ซ่ึงจะก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีนโยบาย มุ่งเสริมนักศึกษา
ให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาอย่างเพียงพอและหลากหลาย และเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึก
ประสบการณ์การการบริหารงาน การรับผิดชอบตนเองและการทํางานร่วมกันแบบประชาธิปไตย มหาวิทยาลัย 
จึงสนับสนุนให้มีการส่งเสริมในรูปของชมรม ซ่ึงมีอาจารย์  ท่ีปรึกษาให้คําแนะนําในการจัดกิจกรรม มีกิจกรรม
ด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม พัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ รวมถึงกิจกรรมกีฬา 
ซ่ึงในปีการศึกษา 2553 มีองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และชมรมในสังกัดซ่ึงจัดต้ังแล้ว ดังนี้ 
    3.1 กิจกรรมด้านวิชาการ  ประกอบด้วย 12 ชมรม   
    3.2 กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 4 ชมรม   
    3.3 กิจกรรมด้านพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วย 7 ชมรม   
    3.4 กิจกรรมด้านนักศึกษาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 11 ชมรม   
    3.5 กิจกรรมชมรมกีฬา ประกอบด้วย 10 ชมรม 
 4. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แม้จะเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมุ่งเน้นการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี แต่ไม่ได้ละเลยในการปลูกฝังศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา ท้ังนี้ เพ่ือให้นักศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษาเป็นบัณฑิตได้อย่างสมบูรณ์ 
  มหาวิทยาลัย จึงมีภารกิจหลักประการหนึ่งคือ ภารกิจด้านทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติและของท้องถ่ินโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีงานทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ส่วนกิจการนักศึกษา เป็นผู้ดําเนินและสร้างสรรค์กิจกรรมในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับนักศึกษา เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมท่ีมหาวิทยาลัยและชุมชนได้จัดข้ึน และ
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในด้านการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซ่ึงงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม มีแนวทางในการดําเนินงาน 3 แนวทาง คือ อนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
โดยมีเป้าหมาย คือ สามารถสร้างกลุ่มนักศึกษา เพ่ือดําเนินและสืบสานกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ
มหาวิทยาลัยและชุมชนได้ และเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน พร้อมกับการร่วม
สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อ 
  การดําเนินงานของงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนกิจการนักศึกษา สามารถจําแนกงาน
ออกเป็นภารกิจต่างๆ  ดังนี้ 
  4.1 ภารกิจด้านการสอน 
      งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการสอนท้ังทฤษฎีและปฏิบัติให้กับ
บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจท่ัวไป โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการปฏิบัติเครื่องดนตรีและนาฏศิลป์ตามท่ี
ผู้เรียนสนใจและถนัด โดยให้ความรู้ตั้งแต่ข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาการข้ึนไปตามความสามารถของผู้เรียน และจัด
ให้มีการสอน 4 แขนง คือ 
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   1) ดนตรีไทย 
      จัดให้มีการสอน การฝึกซ้อมดนตรีไทย เพ่ือจัดต้ังวงดนตรีไทยประจํามหาวิทยาลัย ซ่ึงใน
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสามารถจัดต้ังวงดนตรีไทยได้หลายประเภท เช่น วงป่ีพาทย์ วงมโหรี วงเครื่องสาย ฯลฯ 
อีกท้ังให้บริการการสอนและการฝึกซ้อมการขับร้องเพลงไทยให้กับบุคลากร นักศึกษา และผู้ท่ีสนใจท่ัวไป 
   2) นาฏศิลป์ 
    จัดให้มีการสอน การฝึกซ้อมนาฏศิลป์ให้กับบุคลากรนักศึกษาและผู้ ท่ีสนใจ ท้ังด้าน
นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พ้ืนบ้านทุกภูมิภาคโดยเฉพาะนาฏศิลป์พ้ืนบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต้ังอยู่ในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจําเป็นอย่างยิ่งท่ีนักศึกษาและ
บุคลากรจะต้องเข้าใจวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของท้องถ่ิน 
    ปัจจุบันด้านนาฏศิลป์ สามารถจัดต้ังกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรท่ีสามารถแสดงนาฏศิลป์
ไทยและนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน เพ่ือร่วมแสดงในกิจกรรมต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ซ่ึงเป็นการช่วย
เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง อีกท้ังยังส่งผลต่อผู้ท่ีได้เรียนด้านนาฏศิลป์ อันจะนําไปพัฒนา
ตนเองทางด้านบุคลิกภาพทางกายและทางใจได้เป็นอย่างดี 
   3) ดนตรีพ้ืนบ้าน 
    จัดการสอน การฝึกซ้อม และให้ความรู้ คําปรึกษาเก่ียวกับดนตรีพ้ืนบ้าน การละเล่น
พ้ืนบ้านแก่บุคลากร นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจ โดยสามารถจัดต้ังวงดนตรีพ้ืนบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจํา
มหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
   4) ดนตรีสากล 
    โดยสนับสนุนท้ังในส่วนของครูผู้สอน วัสดุอุปกรณ์ สถานท่ีฝึกซ้อม เครื่องอํานวยความสะดวก
ต่างๆ โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือสร้างนักดนตรีและนักร้องประจํามหาวิทยาลัย และให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดง
ความสามารถของตนเองด้านดนตรีสากลอันจะนําไปสู่การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่า  
  4.2 ภารกิจตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 
   นอกจากภารกิจด้านการสอนและการฝึกซ้อมทักษะด้านดนตรีและนาฏศิลป์ให้กับนักศึกษาและ
บุคลากรแล้ว งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมยังได้จัดกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ เพ่ือประกอบกับภารกิจด้านการสอนและมี
เป้าหมายเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมและกระตุ้นให้เกิดการ
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยกิจกรรมต่างๆ จะถูกบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปีในรูปแบบของโครงการ 
ซ่ึงในแต่ละปีงบประมาณจะมีการจัดกิจกรรมและโครงการอย่างต่อเนื่องและมีกิจกรรมเพ่ิมเติมจากโครงการเดิมซ่ึง
อาจจะแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม  กิจกรรมหลักท่ีปฏิบัติต่อเนื่องทุกปี เช่น 
    1) เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา 
    2) เข้าร่วมงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 
    3) ค่ายเยาวชนศิลปวัฒนธรรม 
    4) ไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย 
    5) กิจกรรมลานบันเทิง 
    6) กิจกรรมอบรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย 
    7) จัดการประกวดดนตรี 
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  4.3 ภารกิจการให้บริการ 
   งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดให้บริการด้านศิลปวัฒนธรรมท้ังในด้านวัสดุและข้อมูลความรู้
ในเชิงวิชาการ ดังนี้ 
    1) บริการวัสดุ – อุปกรณ์ 
     - อุปกรณ์ดนตรี 
     - ชุดการแต่งกายประกอบการแสดง 
     - แถบบันทึกเสียง 
     - แถบบันทึกภาพ (วีดิทัศน์) 
     - หนังสือ , วารสาร 
    2) บริการห้องฝึกซ้อม 
      งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดห้องฝึกซ้อมดนตรีไว้ให้บริการสําหรับนักศึกษาและ
บุคลากร โดยเฉพาะห้องซ้อมดนตรีสากล ซ่ึงนักศึกษาท่ีสามารถรวมกลุ่มเพ่ือเล่นดนตรีหรือจัดต้ังวงดนตรี 
สามารถเข้าใช้บริการห้องฝึกซ้อมดนตรีได้  ท้ังนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
และมีนักศึกษาสนใจในการเล่นดนตรีมากข้ึน 
    3) บริการจัดการแสดง 
     งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสามารถจัดการแสดงให้บริการได้หลายรูปแบบโดยมี
ศักยภาพท่ีจะจัดแสดงประกอบการจัดกิจกรรม ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและชุมชน สามารถจัดการแสดงให้
สอดคล้องกับลักษณะงานทุกประเภท  
    - วงดนตรีสากล 
    - วงขับร้องประสานเสียง 
    - วงดนตรีไทย 
    - วงดนตรีพ้ืนบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    - นาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน 

  4.4 ภารกิจอ่ืน ๆ  
      นอกจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ีประจําแล้วงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมยังต้องปฏิบัติภารกิจ
อ่ืนๆ  เม่ือมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมสําคัญๆ  เช่น 
    1. งานสถาปนามหาวิทยาลัย 
    2. งานบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ 
    3. งานพระราชทานปริญญาบัตร 
 5. งานทุนการศึกษา 
   ทุนการศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีจะช่วยให้นักศึกษา ท่ีมีความขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับ
การช่วยเหลือ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน นักศึกษาจะได้มีเวลาและความต้ังใจท่ีจะศึกษาเล่าเรียน
เพ่ือท่ีจะสําเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพต่อไป 
  หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
     1) บริหารงานและจัดการทุนการศึกษา 
     2) ประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์กรหรือหน่วยงานเอกชน 
และผู้มีจิตศรัทธาในการจัดหาทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา 
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     3) ประสานงานกับธนาคารกรงุไทย จํากัด สาขานครราชสีมา เก่ียวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา 
     4) ประสานงานกับงานวินัยนักศึกษาและการทหาร งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก 
     5) ดําเนินการจัดหาทุนการศึกษา สําหรับนักศึกษา 
     6) ดําเนินการรับสมัครและพิจารณาทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา 
     7) ดําเนินการจัดทําสรุปทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และทุนอ่ืนๆ 
     8) เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรทุนการศึกษา 
     9) แจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
     10) จัดปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา 
     11) จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีของงานทุนการศึกษา 
     12) ให้คําปรึกษาและดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา รวมท้ังประสานงาน
กับหน่วยงานและบุคคลอ่ืนเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษา 
     13) ติดตามและรายงานผลการศึกษาของนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษาให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ 
      14) ติดตามเยี่ยมบ้านนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา 
  ประเภทของทุนการศึกษา 
   1) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
   2) ทุนเงินยืมเพ่ือการศึกษา สําหรับนักศึกษา 
   3) กองทุนช่วยค่าครองชีพสําหรับนักศึกษา 
   4) เงินยืมฉุกเฉินสําหรับนักศึกษา 
   5) กองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
   6) ทุนการศึกษาจากองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก   
 6. งานแนะแนว 
  งานแนะแนว เป็นหน่วยงานหนึ่งของส่วนกิจการนักศึกษาท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้บริการด้านต่างๆ 
แก่นักศึกษา มุ่งพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคมท่ีพึงประสงค์ รวมท้ังป้องกันและ
ช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาในทุกด้านท่ีอาจเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือทางอ้อม ตลอดจนเป็น
แหล่งรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ท่ีเป็นประโยชน์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และอาชีพ ให้บริการแก่
นักศึกษาและบุคลากร ทุกวันเวลาทําการของมหาวิทยาลัย   
  หน้าท่ีความรับผิดชอบ บุคลากรงานแนะแนว  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1) ให้บริการแนะแนวครอบคลุมท้ัง 5 ด้าน ประกอบด้วย  
    1.1) บริการให้คําปรึกษาเม่ือนักศึกษาเกิดความกังวลใจไม่ว่าเรื่องใด บุคลากรของงานแนะแนว 
พร้อมท่ีจะเป็นเพ่ือนและกําลังใจ ช่วยเหลือให้คําปรึกษาในทุกด้าน  
    1.2) บริการสนเทศ (Information Services) เป็นบริการท่ีให้ข่าวสาร ข้อมูล ข้อสนเทศ ท่ี
เป็นประโยชน์โดยได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูล เพ่ือเผยแพร่แก่นักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น จัดปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ การจัดทําแผ่นพับ ป้ายสนเทศ จัดนิทรรศการเก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียน การปรับตัว          
การพัฒนาบุคลิกภาพ และยังมีการบริการห้องสมุดในลักษณะค้นคว้า ยืม-คืน ท้ังวารสาร ฯลฯ เอกสารต่างๆ 
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไว้บริการ 
    1.3) บริการแนะแนวการศึกษา (Education Services) นอกจากจะบริการในด้านข้อมูล 
ข่าวสารต่างๆ แล้ว ยังมีบริการแนะแนวการศึกษาโดยเฉพาะอีกด้วย เช่น การจัดกิจกรรมแนะแนวการเลือก
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สาขาวิชา แก่นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 การพัฒนาทักษะการเรียน และแนะแนวการศึกษาต่อ สําหรับนักศึกษาท่ีจะจบ
การศึกษา  
    1.4) บริการด้านการจ้างนักศึกษาทํางาน (Job Placement Services) งานแนะแนว เป็น
หน่วยประสานงานด้านการจ้างงานนักศึกษาปฏิบัติงานภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีรายได้ระหว่างเรียน และสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของ
ครอบครัว ท้ังนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์การจ้างงานนักศึกษาและงบประมาณท่ีได้รับโดยจัดบริการเป็นประจําทุก
ภาคการศึกษา 
    1.5) การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ท้ังบรรยาย  
อบรม อภิปราย  ศึกษาดูงาน จัดนิทรรศการ แจกเอกสาร โดยจะร่วมมือกับองค์กรท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพและเป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์ ท้ังทางด้านวิชาการ 
วิชาชีพ สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรมและมีเอกลักษณ์  
   2) ประสานงานกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยให้สอดคล้องกับบริการ
แนะแนว หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดข้ึน 
   3) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี   
   4) จัดทําสรุป  และรายงานผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
   5) ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 7.  งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก 
  หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
   1) จัดนักศึกษาเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย 
   2) จัดระบบบริการต่าง ๆ ของหอพัก ให้มีประสิทธิภาพ 
    การให้บริการและห้องบริการ 
     2.1) ห้องคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เนต 
     2.2) ห้องทบทวนรายวิชา 
     2.3) ห้องประชุม 
     2.4) ห้องดูโทรทัศน์ 
     2.5) เครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ 
     2.6) ร้านจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 
     2.7) ร้านถ่ายเอกสาร 
     2.8) ร้านแต่งผมสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี 
     2.9) ร้านบริการอาหาร 
        ฯลฯ 
   3) จัดให้มีท่ีปรึกษาหอพัก เพ่ือทําหน้าท่ีดูแล ให้คําปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา 
    หน้าท่ีและความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาหอพัก 
     3.1) ให้คําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับปัญหาด้านต่างๆ ของนักศึกษา 
     3.2) ช่วยเหลือนักศึกษาท่ีพักอาศัยในหอพักเม่ือเกิดการเจ็บป่วย 
     3.3) ดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในหอพัก 
     3.4) ประสานกับผู้ปกครองนักศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ 
     3.5) ดูแลนักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหอพักนักศึกษา 



  11 

     3.6) จัดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษาหอพัก 
     3.7) ดูแลส่งเสริมกิจกรรมของคณะกรรมการหอพัก 
     3.8) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคู่สัญญาท่ีมหาวิทยาลัยจ้างเหมา 
     3.9) หน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย       

5. บุคลากร 
  ส่วนกิจการนักศึกษามีบุคลากร ท้ังหมด 61 คน   แบ่งเป็นบุคลากรปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร
ท่ัวไป 61 คน   มีรายละเอียดดังนี้ 
 

วุฒิการศึกษา 
บุคลากร ต่ํากว่า 

ป.ตรี 
 

ป.ตรี 
 

ป.โท 
 

ป.เอก 

รวม 

- สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป 8 39 14 - 61 
รวม 8 39 14 - 61 

 
6. ผลการดําเนินงานของส่วนกิจการนักศึกษา ในปีการศึกษา 2553 
     6.1 งบประมาณ 
      งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ได้รับจัดสรร 19,784,700 บาท จําแนกเป็น 
         -  งบบริหารท่ัวไป                                          จํานวน  3,612,000  บาท                                        
         -  งบโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี จํานวน    250,000  บาท 
         -  งบส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา              จํานวน 14,468,700 บาท  
         -  งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                           จํานวน  1,454,000 บาท 
 6.2  ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี 
          ทุกงานได้มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนานักศึกษา 
จํานวน 159 โครงการ/กิจกรรมและมีโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการพัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและ
วัฒนธรรม จํานวน  81 กิจกรรม 
       ในด้านทุนการศึกษา ได้จัดสรรทุนการศึกษา จํานวน 134,134,381 บาท ให้กับนักศึกษา ดังนี้ 
    1. กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) จํานวน 3844 ราย เป็นเงิน 
108,894,250 บาท 
   2. กองทุนเงินให้กู้ยืมท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) จํานวน 60 ราย เป็นเงิน 2,062,500 บาท 
   3. ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     
    - ทุนเงินยืมเพ่ือการศึกษา  จํานวน  212 ราย เป็นเงิน 2,540,800 บาท   
    - ทุนท่ีนําดอกผลมาจัดสรร จํานวน  296 ราย เป็นเงิน 1,744,500 บาท 
    - ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนสําหรับนักศึกษาเรียนดี จํานวน  518 ราย เป็นเงิน 11,940,181 บาท 
     - ทุนช่วยค่าอาหารและค่าครองชีพ จํานวน 122 ราย เป็นเงิน 361,500 บาท 
   4. ทุนจากองค์กรและหน่วยงานภายนอก จํานวน 166 ราย เป็นเงิน 4,338,050 บาท 
                     5. ทุนเงินยืมฉุกเฉิน จํานวน 482 ราย เป็นเงิน 2,252,600 บาท 


