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บทที่  1   

บทน า 

1.  ความเป็นมา 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีประกาศ เรื่องการแบ่งส่วนงานตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2535 โดยใหส้่วนกิจการนักศกึษาเป็นหน่วยงานหนึ่งใน

สังกัดส านักงานอธิการบดี โดยมีส านักงานตั้งอยู่ที่อาคารเรียนรวม และแบ่งส่วนงานออกเป็นงานต่างๆ ดังนี ้ 

    1. งานธุรการ 

    2. งานวินัยนักศกึษา  

    3. งานกิจกรรมนักศกึษา 

    4. งานกีฬา 

    5. งานบริการและสวัสดิการ 

  ต่อมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างอาคารกิจการ

นักศึกษา ในปี พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2538 เป็นเงินรวม 28,600,000 บาท โดยได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ 

อาคารกิจการนักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2538 โดย ฯพณฯ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ  

เป็นประธานในพิธีฯ 

  อาคารกิจการนักศึกษา ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย บนพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ มีพื้นที่ใช้สอย

ประมาณ 5,000 ตารางเมตร และส่วนกิจการนักศึกษา ได้ย้ายส านักงานส่วนใหญ่เข้ามาอยู่ในอาคาร

หลังนี้ ประมาณปลายปี 2538 โดยได้ใชชื้่ออาคารวา่ “อาคารกิจการนักศกึษา” 

  ส่วนกิจการนักศึกษา ได้มีการปรับเปลี่ยนงานในส่วนงานเรื่อยมา และในปี 2543 ได้รับความ

เห็นชอบจากมหาวิทยาลัยฯ ให้ย้ายงานกีฬาและบุคลากรงานกีฬา ไปสังกัดความดูแลของสถานกีฬาและ

สุขภาพ 

  ในปัจจุบันส่วนกิจการนักศึกษามีการแบ่งสว่นงาน เป็น 7 งานย่อย ดังนี้ 

    1. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

    2. งานวินัยนักศกึษาและการทหาร 

     3. งานกิจกรรมนักศกึษา 

    4. งานทุนการศกึษา 

    5. งานแนะแนว 

     6. งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก 

     7. งานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
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ท าเนียบผู้บริหาร ต าแหน่งหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา  มีดังน้ี 

                                          ด ารงต าแหน่งตั้งแต่              ถึง 

   1. นายวรพงษ์ วรธงไชย    13 พฤษภาคม 2536  14 มีนาคม 2537  

  2. อ.ดร.ธวัชชัย ฑฆีชุณหเถียร 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 

2.  ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ 

 ปณิธาน 

     ส่วนกิจการนักศึกษามีปณิธานที่จะพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มภีูมริู้  ภูมธิรรม 

ภูมปิัญญา เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศตอ่ไป  

 วิสัยทัศน์ 

    “เป็นองค์กรคุณภาพที่มุง่มั่นพัฒนานักศกึษาใหเ้ป็นบัณฑติพึงประสงค์” 

 พันธกิจ 

    1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์   

     2. จัดระบบบริการและสวัสดิการนักศึกษาให้มคีุณภาพ 

 วัตถุประสงค ์

    1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ตามที่มหาวิทยาลัยตั้งเปูาหมายไว้ 

    2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศกึษาให้ครอบคลุมทุกด้าน 

    3. เพื่อให้บริการและสวัสดิการที่เอื้อตอ่การพัฒนาคุณภาพชวีิตของนักศึกษา 

3.  ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1   : การส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 

   เป้าประสงค์    จัดกิจกรรมที่สามารถพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาได้ครบถ้วน 

         ยุทธศาสตร์ที่ 2   : จัดระบบบริการสวัสดิการ เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพชวีิตที่ดี 

   เป้าประสงค์   1. มีระบบบริการสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบถ้วนและเพียงพอ 

          2.  มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

                   3.  จัดให้มีบุคลากรที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
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4.  โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนกิจการนักศกึษา  มีการแบ่งงาน โดยมีรายละเอียดหนา้ที่ความรับผดิชอบดังนี้ 

 1.  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

   หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   งานบริการและสวัสดิการนักศึกษามีหน้าที่ ให้บริการและสวัสดิการต่างๆ ของนักศึกษา  

และด าเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ปูองกัน ปรับปรุง ควบคุม พัฒนา ส่งเสริมสุขภาพ 

ทางกายและทางจิตของนักศึกษา เพื่อให้มีสุขภาพกายและจิตที่ดี โดยใหน้ักศึกษามีส่วนร่วม ครอบคลุม

ถึงกิจกรรมดา้นการรณรงค์ปูองโรคเอดส์และยาเสพติด 

   ขอบเขตของงานบริการและสวัสดิการนักศกึษา 

   การบริการของงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา เป็นบริการที่จัด

ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ดูแลการให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา ร่วมถึงปูองกันปัญหาและ

ส่งเสริมสุขภาพทางกายและจิตของนักศึกษา ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนของนักศึกษา เสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนให้กลับมามีพฤติกรรมที่ถูกต้อง  มีทัศนคติที่ดี

และมีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง ขอบเขตงานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษาประกอบด้วยกิจกรรมด้านต่าง ๆ ดังนี้  

  การให้บรกิาร ณ อาคารกิจการนักศึกษา  

   1. ปฏิบัติหน้าที่ธุรการของสว่นกิจการนักศึกษา 

   2. พิมพ์ ง านของส่ วนกิ จการนั กศึ กษา  งานแนะแนว  งานกิ จกรรมนั กศึ กษา                      

งานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม และงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

   3. ดูแลการสง่จดหมายและพัสดุของนักศึกษาที่พักอยู่นอกหอพักของมหาวิทยาลัย 

หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา 

งานบริการและสวสัดิการนักศึกษา 

งานบริการและพัฒนานักศกึษาหอพัก 

งานแนะแนว งานท านุบ ารงุศลิปวัฒนธรรม งานทุนการศกึษา งานกจิกรรมนักศึกษา 

งานวนิัยนักศกึษาและการทหาร 
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   4. ประสานหาแนวทางและให้ความร่วมมือหรือขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

   5. เบิกจา่ยวัสดุ  และควบคุมครุภัณฑข์องส่วนกิจการนักศกึษาและงานบริการและสวัสดิการ 

   6. ประสานงานติดตามการแจง้ซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ ์อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค ฯลฯ 

   7. บันทึกเวลาปฏิบัติงานประจ าวัน วันลา การปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

นอกเวลา ของพนักงานส่วนกิจการนักศึกษา และงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

   8. รายงานการปฏิบัติงานตามแผนงานประจ าไตรมาส ดูแลงบประมาณของ ส่วนกิจการ

นักศกึษา และงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

   9.  จัดการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุมหัวหน้างานของส่วนกิจการนักศกึษา 

     10. จัดการต้อนรับหน่วยงานที่เยี่ยมชมกิจการของส่วนกิจการนักศึกษา และประสานงาน

ตามที่หัวหนา้ส่วนกิจการนักศึกษามอบหมาย 

     11. ดูแลการปฏิบัติงานของแม่บ้านและพนักงานรักษาความปลอดภัยประจ าอาคารกิจการ

นักศึกษา  การใช้สถานที่อาคารกิจการนักศึกษาและการใช้ห้องประชุมช้ัน 2 ความสะอาดอาคาร

กิจการนักศกึษา ที่จอดรถบริเวณรอบอาคาร และภูมทิัศนบ์ริเวณรอบอาคารกิจการนักศกึษา 

     12. ท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์โทษวินัยนักศึกษา และให้ค าปรึกษาแก่

นักศึกษาที่อุทธรณ์โทษวินัยนักศึกษา 

     13. พัฒนางานด้านวิชาการของงานบริการและสวัสดิการนักศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

     14.  ดูแลกิจกรรม 5 ส ของส่วนกิจการนักศึกษา 

     15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

   การให้บรกิาร ณ อาคารบริการนักศกึษาหอพัก 7-8 ชั้น 2 

    1.  บริการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพทางกาย ทางจิต และสังคม แก่นักศึกษา 

   2. จัดนักศึกษาพบแพทย์หรือนักจิตวิทยาปรึกษาปัญหาสุขภาพทางกายและทางจิต                   

โดยประสานงานแนะแนว งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก 

   3.  ติดตามอาการและเยี่ยมไข้นักศึกษาปุวยในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  และ

ฟื้นฟูสภาพนักศกึษาที่เกิดปัญหาสุขภาพทางกายหรือทางจติ 

   4. ดูแลการจัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี ในการปูองกันปัญหา

และส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา โดย จัดบอร์ด จัดกิจกรรมอบรม น านักศึกษาดูงานนอกสถานที่      

จัดท าแผ่นพับ และจัดท านทิรรศการปูองกันโรคระบาดตามฤดูกาล 

   5. จัดกิจกรรมใหค้วามรู้แก่นักศกึษา ได้แก่ รณรงค์เรื่องความปลอดภัยทางการจราจร  

เพศศึกษา การลด ละ เลิก การดื่มสุรา และการเสพยาเสพติด รณรงคไ์ม่สูบบุหรี่ ในมหาวิทยาลัย และ 

การปูองกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และยาเสพติด 
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   6. จัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพนักศึกษา โดย จัดนิทรรศการสุขบัญญัติแห่งชาติ              

10 ประการ ส่งเสริมให้นักศึกษามีการใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ เฝูาระวังพฤติกรรม

เสี่ยงในด้านต่าง ๆ 

   7. ส่งเสริมให้มีผู้น านักศึกษาช่วยส่งเสริมสุขภาพแก่เพื่อนนักศึกษา และให้ค าปรึกษาแก่

ผูน้ านักศกึษาช่วยส่งเสริมสุขภาพในการท ากิจกรรม 

   8. จัดหาหนังสือด้านการปูองกันปัญหาและส่งเสริมสุขภาพไว้ให้ความรู้ รวบรวมข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับโรคต่างๆ และพัฒนาการปูองกันปัญหาและส่งเสริมสุขภาพใหท้ันสมัยอยู่เสมอ 

   9. เฝูาระวังโรคติดต่อและวางแผนควบคุมเมื่อเกิดโรคระบาดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภายในมหาวิทยาลัย  และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

        10. ประสานหาแนวทางและให้ความร่วมมือหรือขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

     11.  รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของนักศึกษา  ในด้านโภชนาการและอาหาร 

คุณภาพมาตรฐานสินค้า บริการสุขภาพ บริการด้านสาธารณูปโภค การประกันภัย และการท าร้ายร่างกาย 

     12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 2. งานวนิัยนักศกึษาและการทหาร 

  2.1 งานด้านวินัยนักศกึษา 

    เนื่องจากมหาวิทยาลัยตระหนักในความส าคัญของงานวินัยของนักศึกษาดังกล่าว จึงได้ก าหนด 

ให้มีคณะกรรมการวินัยนักศึกษาขึ้นชุดหนึ่ง โดยมีรองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน 

คณะกรรมการนี้มีหน้าที่ดูแลนักศึกษาให้ประพฤติอยู่ในกรอบของวินัยและประเพณีอันดีงามของ

สังคมไทย ซึ่งได้ก าหนดไว้เป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2536 

โดยมีรายละเอียดที่นักศึกษาต้องศึกษาข้อบังคับนี้ให้เข้าใจชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง

ตามระเบียบของนักศกึษาในการศกึษาในมหาวิทยาลัยแหง่นีต้่อไป  

   มหาวิทยาลัยถือว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องส าคัญ

มาก  ดังนั้นเมื่อมีการพิจารณาลงโทษทางวินัยแก่นักศึกษาแล้วมหาวิทยาลัยจะต้องแจ้งให้อาจารย์ที่

ปรึกษาและผูป้กครองของนักศึกษาทราบต่อไป 

    หน้าที่และความรับผิดชอบ 

    1) เป็นเลขานุการในคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 

    2) พิจารณาและจัดรา่งระเบียบข้อบังคับแนวทางการประพฤติตนส าหรับนักศกึษา 

    3) ให้ค าแนะน าและชีแ้จงให้นักศกึษาเข้าใจในระเบียบข้อบังคับส าหรับนักศกึษาเพื่อปฏิบัติ 

ได้ถูกต้อง 

    4) ก ากับดูแลพฤติกรรมของนักศึกษา 
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    5) จัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา 

    6) ด าเนนิการสง่เสริมและเสริมสรา้งความมีวนิัยในหมูน่ักศกึษา 

    7) ประสานงานให้ความช่วยเหลือแก่นักศกึษาที่มปีัญหาเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมอืง 

    2.2 งานด้านการทหาร 

      หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้บริการแก่นักศึกษาในด้านที่เกี่ยวกับงานวิชาทหารและ

การขอผ่อนผันทางทหาร คือ 

      ก. การให้บรกิารด้านการเรียนวชิาทหาร  

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหาร ตั้งแต ่                 

ปีการศกึษา 2539 สามารถรับนักศึกษาวิชาทหารได้ตั้งแตช้ั่นปีที่ 1–5  

      ข. การให้บรกิารเรือ่งการขอผอ่นผันการตรวจเลอืกเขา้รับราชการทหารกอง

ประจ าการ (เกณฑ์ทหาร)  

       นักศึกษาที่มีอายุย่าง 21 ปีบริบูรณ์ จะต้องไปรับหมายเรียก ณ ภูมิล าเนาทหารของ

ตน และด าเนินการยื่นเรื่องขอผอ่นผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ในขณะที่เป็น

นักศึกษา หากไม่ไปรับหมายเรียกจะมีความผิดตามกฎหมาย   

      ค. การให้บรกิารเรื่องการขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร  

       นักศึกษาวิชาทหารที่จบการเรียนวิชาทหารตั้งแต่ช้ันปีที่ 3 ขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์น าปลด

เป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายและจะถูกเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารเป็นเวลา 10 ปี โดยจะถูกเรียกปีละ               

2 วัน 

 3. งานกิจกรรมนักศึกษา 

  หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   เนื่องจากมหาวิทยาลัยถือว่ากิจกรรมนักศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญยิ่งในการเพิ่มพูน

ประสบการณ์ที่มีค่า ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมี

นโยบาย มุ่งเสริมนักศึกษาให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาอย่างเพียงพอและหลากหลาย และเพื่อ

เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การการบริหารงาน การรับผิดชอบตนเองและการท างาน

ร่วมกันแบบประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนให้มีการส่งเสริมในรูปของชมรม ซึ่งมีอาจารย์ที่

ปรึกษาให้ค าแนะน าในการจัดกิจกรรม มีกิจกรรมด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม พัฒนาสังคมและ

บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ รวมถึงกิจกรรมกีฬา ซึ่งในปีการศึกษา 2555 มีองค์การ

บริหาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และชมรมในสังกัดซึ่งจัดตัง้แล้ว ดังนี้ 

      3.1  กิจกรรมด้านวิชาการ  ประกอบด้วย 11 ชมรม   

      3.2  กิจกรรมด้านศลิปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 4 ชมรม   

      3.3  กิจกรรมด้านพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วย 8 ชมรม   
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      3.4  กิจกรรมด้านนักศึกษาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 11 ชมรม   

      3.5  กิจกรรมด้านกีฬา ประกอบด้วย 10  ชมรม 

 4. งานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แม้จะเป็นมหาวิทยาลัยที่ มุ่งเน้นการศึกษาทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ไม่ได้ละเลยในการปลูกฝังศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้

นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตได้อย่างสมบูรณ์ 

  มหาวิทยาลัย จึงมีภารกิจหลักประการหนึ่งคือ ภารกิจด้านทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ของชาติและของท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี

งานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนกิจการนักศึกษา เป็นผู้ด าเนินและสร้างสรรค์กิจกรรมในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่

มหาวิทยาลัยและชุมชนได้จัดขึ้น และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีแนวทางในการด าเนินงาน                           

3 แนวทาง คือ อนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม โดยมีเปูาหมาย คือ สามารถสร้างกลุ่ม

นักศึกษา เพื่อด าเนินและสืบสานกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนได้ และ

เป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน พร้อมกับการร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อ 

  การด าเนินงานของงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนกิจการนักศึกษา สามารถจ าแนกงาน

ออกเป็นภารกิจตา่งๆ  ดังนี้ 

   4.1 ภารกิจด้านการสอน 

        งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการสอนทั้งทฤษฎีและ

ปฏิบัติให้กับบุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการปฏิบัติเครื่องดนตรี

และนาฏศิลป์ตามที่ผู้เรียนสนใจและถนัด โดยให้ความรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานและพัฒนาการขึ้นไปตาม

ความสามารถของผูเ้รียน และจัดให้มกีารสอน 4 แขนง คือ 

         1)  ดนตรีไทย 

            จัดให้มีการสอนการฝึกซ้อมดนตรี ไทยเพื่อ จัดตั้ งวงดนตรีไทยประจ า

มหาวิทยาลัย ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยสามารถจัดตั้งวงดนตรีไทยได้หลายประเภท เช่น  วงปี่พาทย์ 

วงเครื่องสาย ฯลฯ อีกทั้งให้บริการการสอนและการฝึกซ้อมการขับร้องเพลงไทยให้กับบุคลากร 

นักศึกษา และผูท้ี่สนใจทั่วไป 

         2)  นาฏศิลป์ 

          จัดให้มีการสอน การฝึกซ้อมนาฏศิลป์ให้กับบุคลากรนักศึกษาและผู้ที่สนใจ ทั้ง

ด้านนาฏศลิป์ไทยและนาฏศลิป์พื้นบ้านทุกภูมภิาคโดยเฉพาะนาฏศลิป์พื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ าเป็นอย่างยิ่งที่

นักศึกษาและบุคลากรจะต้องเข้าใจวัฒนธรรมอันเป็นภูมปิัญญาของท้องถิ่น 

          ปัจจุบันด้านนาฏศลิป์ สามารถจัดตั้งกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรที่สามารถแสดง

นาฏศลิป์ไทยและนาฏศลิป์พื้นบ้าน เพื่อร่วมแสดงในกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

ซึ่งเป็นการช่วยเผยแพร่ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง อกีทั้งยังส่งผลต่อผู้ที่ได้เรียนด้านนาฏศิลป์  

อันจะน าไปพัฒนาตนเองทางดา้นบุคลิกภาพทางกายและทางใจได้เป็นอย่างดี 

         3)  ดนตรีพ้ืนบ้าน 

          จัดการสอน การฝึกซ้อม และให้ความรู้ ค าปรึกษาเกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้าน 

การละเล่นพื้นบ้านแก่บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจ โดยสามารถจัดตั้งวงดนตรีพื้นบ้านภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือประจ ามหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

         4)  ดนตรีสากล 

          โดยสนับสนุนทั้งในส่วนของครูผู้สอน วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ฝึกซ้อม เครื่องอ านวย           

ความสะดวกต่างๆ โดยมีเปูาหมายหลักเพื่อสร้างนักดนตรีและนักร้องประจ ามหาวิทยาลัย และให้นักศึกษา

ได้มโีอกาสแสดงความสามารถของตนเองด้านดนตรีสากลอันจะน าไปสู่การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมี

คุณค่า  

  4.2 ภารกิจตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

     นอกจากภารกิจด้านการสอนและการฝึกซ้อมทักษะด้านดนตรีและนาฏศิลป์ให้กับ

นักศึกษาและบุคลากรแล้ว งานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมยังได้จัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆเพื่อประกอบกับ

ภารกิจด้านการสอนและมีเปูาหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและกระตุ้นให้เกิดการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยกิจกรรมต่างๆ   จะถูก

บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีในรูปแบบของโครงการ ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณจะมีการจัด

กิจกรรมและโครงการอย่างต่อเนื่องและมีกิจกรรมเพิ่มเติมจากโครงการเดิมซึ่งอาจจะแตกต่างกันไป

ตามความเหมาะสม  กิจกรรมหลักที่ 

ปฏิบัติตอ่เนื่องทุกปี เช่น 

       1)  เข้าร่วมงานดนตรไีทยอุดมศึกษา 
      2)  เข้าร่วมงานส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 

      3)  ค่ายเยาวชนศลิปวัฒนธรรม 

      4)  ไหว้ครูดนตรีและนาฏศลิป์ไทย 
      5)  กิจกรรมลานบันเทิง 

      6)  กิจกรรมอบรมดนตรีและนาฏศลิป์ไทย 
      7)  จัดการประกวดดนตรี 
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  4.3 ภารกิจการให้บรกิาร 

    งานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ได้จัดใหบ้ริการด้านศลิปวัฒนธรรมทั้งในด้านวัสดุและข้อมูล

ความรูใ้นเชิงวิชาการ ดังนี้ 

      1) บริการวัสดุ – อุปกรณ์ 

         - อุปกรณ์ดนตรี 

         - ชุดการแตง่กายประกอบการแสดง 

         - แถบบันทึกเสียง 

         - แถบบันทึกภาพ (วีดิทัศน)์ 

         - หนังสือ , วารสาร 

     2) บริการหอ้งฝึกซ้อม 

          งานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ได้จัดหอ้งฝึกซ้อมดนตรีไว้ให้บริการส าหรับนักศึกษาและ

บุคลากร โดยเฉพาะห้องซ้อมดนตรีสากล ซึ่งนักศึกษาที่สามารถรวมกลุ่มเพื่อเล่นดนตรีหรือจัดตั้งวง

ดนตรี สามารถเข้าใช้บริการหอ้งฝึกซ้อมดนตรีได้  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้

เป็นประโยชน์และมีนักศกึษาสนใจในการเล่นดนตรมีากขึ้น 

     3) บริการจัดการแสดง 

        งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสามารถจัดการแสดงให้บริการได้หลายรูปแบบโดยมี

ศักยภาพที่จะจัดแสดงประกอบการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและชุมชน สามารถจัด                  

การแสดงให้สอดคล้องกับลักษณะงานทุกประเภท  

- วงดนตรสีากล 

- วงขับร้องประสานเสียง 

- วงดนตรไีทย 

- วงดนตรพีืน้บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

- นาฏศลิป์ไทย และ นาฏศลิป์พื้นบ้าน 

   4.4 ภารกิจอื่น ๆ  

            นอกจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ประจ าแล้วงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมยังต้องปฏิบัติ

ภารกิจอื่นๆ  เมื่อมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมส าคัญๆ  เช่น 

       1.  งานสถาปนามหาวิทยาลัย 

       2.  งานบายศรีสูข่วัญต้อนรับนักศกึษาใหม่ 

       3.  งานพระราชทานปริญญาบัตร 
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 5. งานทุนการศึกษา 

   ทุนการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้นักศึกษา ที่มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ได้รับการช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน นักศึกษาจะได้มีเวลาและความตั้งใจที่จะ

ศกึษาเล่าเรียนเพื่อที่จะส าเร็จการศกึษาออกไปประกอบอาชีพตอ่ไป 

   หน้าที่และความรับผิดชอบ 

     1) บริหารงานและจัดการทุนการศกึษา 

     2) ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์กรหรือหน่วยงานเอกชน 

และผูม้ีจิตศรัทธาในการจัดหาทุนการศึกษาส าหรับนักศกึษา 

     3) ประสานงานกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด สาขานครราชสีมา เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืม

เพื่อการศกึษา 

     4) ประสานงานกับงานวินัยนักศึกษาและการทหาร งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก 

     5) ด าเนนิการจัดหาทุนการศึกษาส าหรับนักศกึษา 

     6) ด าเนนิการรับสมัครและพิจารณาทุนการศึกษาส าหรับนักศกึษา 

     7) ด าเนนิการจัดท าสรุปทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และทุนอื่นๆ 

     8) เป็นฝุายเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรทุนการศกึษา 

      9) แจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

     10)  จัดปฐมนเิทศ/ปัจฉิมนเิทศนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 

     11)  จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของงานทุนการศกึษา 

     12)  ให้ค าปรึกษาและดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษาที่ ได้รับทุนการศึกษา รวมทั้ง

ประสานงานกับหนว่ยงานและบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา 

     13) ติดตามและรายงานผลการศกึษาของนักศกึษาทีไ่ด้รับทุนการศกึษาใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวข้องทราบ 

     14) ติดตามเยี่ยมบ้านนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 

 ประเภทของทุนการศึกษา 

 1) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา  

 2) ทุนเงินยืมเพื่อการศกึษาส าหรับนักศกึษา 

 3) กองทุนช่วยค่าครองชีพส าหรับนักศกึษา 

 4) เงินยมืฉุกเฉินส าหรับนักศกึษา 

 5) กองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

 6) ทุนการศึกษาจากองค์กรหรอืหนว่ยงานภายนอก   
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 6.  งานแนะแนว 

   งานแนะแนว เป็นหน่วยงานหนึ่งของส่วนกิจการนักศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการด้าน

ต่างๆ แก่นักศึกษา มุ่งพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคมที่พึงประสงค์ 

รวมทั้งปูองกันและช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาในทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรง 

หรือทางอ้อม ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 

การศกึษา และอาชีพ ให้บริการแก่นักศกึษาและบุคลากร ทุกวันเวลาท าการของมหาวิทยาลัย   

  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

       บุคลากรงานแนะแนว  มีหน้าที่ความรับผดิชอบ  ดังนี้ 

     1) ให้บริการแนะแนวครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย  

      1.1)  บริการให้ค าปรึกษาเมื่อนักศึกษาเกิดความกังวลใจไม่ว่าเรื่องใด บุคลากรของงาน     

แนะแนว พร้อมที่จะเป็นเพื่อนและก าลังใจ ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาในทุกด้าน และการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น 

กิจกรรม : เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม : จิตอาสา...เพื่อนช่วย

เพื่อน เป็นต้น 

       1.2) บริการสนเทศ (Information Services) เป็นบริการที่ให้ข้อมูล ข่าวสาร ข้อสนเทศ ที่เป็น

ประโยชน ์โดยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ให้นักศึกษาได้ทราบในด้านต่างๆ เช่น การจัดท าแผ่น

พับ ปูายสนเทศ จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน การปรับตัว การพัฒนาบุคลิกภาพ 

และการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และยังมีการบริการห้องสมุดในลักษณะ

ค้นคว้า ยืม-คืน ทั้งวารสาร ฯลฯ เอกสารต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ไว้บริการ 

      1.3)  บริการแนะแนวการศึกษา (Education Services) นอกจากจะบริการในด้านข้อมูล 

ข่าวสารต่างๆ แล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อแนะแนวการศึกษาโดยเฉพาะอีกด้วย เช่น กิจกรรม :               

การพัฒนาลักษณะนิสัยการเรียน  กิจกรรม : เรียนรู้เพื่อรู้เรียน...สู่ความส าเร็จ และกิจกรรม :                 

เรียน มทส. อย่างไรให้สนุก เป็นต้น  

      1.4)  การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ 

ทั้งบรรยาย  อบรม อภิปราย  ศึกษาดูงาน จัดนิทรรศการ แจกเอกสาร โดยจะร่วมมือกับองค์กรทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นบัณฑิตที่

สมบูรณ์ ทั้งทางดา้นวิชาการ วิชาชีพ สติปัญญา ร่างกาย อารมณ ์คุณธรรม จรยิธรรมและมีเอกลักษณ์  

      1.5)  การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมและการ

ใช้บริการของงานแนะแนว และน าผลที่ได้รับจากการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา กิจกรรม/โครงการ/

บริการ ให้สอดคล้องกับความตอ้งการของนักศึกษาและงบประมาณ  

     2)  ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยให้สอดคล้องกับ

บริการแนะแนว หรอืกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึน้ 
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     3)  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี   

     4)  จัดท าสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

     5)  ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 7. งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก 

   หน้าที่และความรับผิดชอบ 

     1) จัดนักศึกษาเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย 

     2) จัดระบบบริการตา่ง ๆ ของหอพัก ให้มปีระสิทธิภาพ 

      การให้บริการและห้องบริการ 

       2.1)  ห้องคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เนต 

       2.2)  หอ้งทบทวนรายวิชา 

       2.3)  หอ้งประชุม 

       2.4)  หอ้งดูโทรทัศน์ 

       2.5)  เครื่องซักผา้แบบหยอดเหรียญ 

       2.6)  ร้านจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 

        2.7)  ร้านถ่ายเอกสาร 

        2.8)  ร้านแตง่ผมสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี 

        2.9)  ร้านบริการอาหาร 

                     ฯลฯ 

      3) จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษาเพื่อจัดสอนทบทวนรายวิชาต่างๆ ให้กับ

นักศึกษาตลอดปีการศึกษา 

      4) จัดให้มทีี่ปรึกษาหอพัก เพื่อท าหนา้ที่ดูแล ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา 

       หนา้ที่และความรับผดิชอบของที่ปรึกษาหอพัก 

      4.1)  ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับปัญหาดา้นต่างๆ ของนักศึกษา 

      4.2)  ช่วยเหลือนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักเมื่อเกิดการเจ็บปุวย 

      4.3)  ดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในหอพัก 

      4.4)  ประสานกับผู้ปกครองนักศึกษา และหนว่ยงานตา่ง ๆ 

      4.5)  ดูแลนักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหอพักนักศึกษา 

      4.6)  จัดกิจกรรมตา่งๆ ในการพัฒนานักศึกษาหอพัก 

      4.7)  ดูแลส่งเสริมกิจกรรมของคณะกรรมการหอพัก 

      4.8)  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคูส่ัญญาที่มหาวิทยาลัยจ้างเหมา 

      4.9)  หนา้ที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย       
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                7. ทุนต่างๆ ในระดับบัณฑติศกึษา จ านวน 5 ทุน 1,097 ราย เป็นเงนิ 19,131,413 บาท      

5. บุคลากร 

  ส่วนกิจการนักศึกษามีบุคลากร ทั้งหมด 61 คน แบ่งเป็นบุคลากรปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร

ทั่วไป 61 คน มรีายละเอียดดังนี้ 

บุคลากร 
วุฒกิารศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่า 

ป.ตรี 

 

ป.ตรี 
 

ป.โท 
 

ป.เอก 

- สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป - 45 16 - 61 

รวม - 45 16 - 61 

6. ผลการด าเนินงานของส่วนกิจการนกัศึกษา ในปกีารศึกษา 2555 

     6.1 งบประมาณ 

      งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้รับจัดสรร 15,432,200 บาท จ าแนกเป็น 

         -  งบบริหารทั่วไป                                          จ านวน    2,730,000   บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

         -  งบส่งเสรมิและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา            จ านวน   11,422,200  บาท  

         -  งานทะนุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม                         จ านวน    1,280,000  บาท 

 6.2 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

     ทุกงานได้มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนานักศึกษา 

จ านวน  199  โครงการ/กิจกรรมและมีโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการพัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะ

และวัฒนธรรม จ านวน  28  กิจกรรม 

   ในด้านทุนการศึกษา จัดสรรทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น 7,992 ทุน เป็นเงิน  292,427,959  บาท 

ใหก้ับนักศกึษา คิดเป็นรอ้ยละ 95.55 ของผูข้อรับทุน ดังนี ้

    1.  กองทุนใหกู้้ยืมเพื่อการศกึษาของรัฐบาล (กยศ.) จ านวน 4,233 ราย เป็นเงนิ 236,957,215 บาท 

   2. กองทุนเงนิใหกู้้ยืมที่ผูกกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.)จ านวน 152 ราย เป็นเงนิ 4,825,000 บาท 

   3. ทุนการศกึษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี    

    - ทุนเงนิยืมเพื่อการศกึษา จ านวน 122 ราย เป็นเงนิ 1,414,700 บาท   

    - กองทุนการศกึษา มทส. ที่น าดอกผลมาจัดสรร จ านวน 162 ราย เป็นเงนิ 1,430,000 บาท 

    - ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนส าหรับนักศกึษาเรียนดี จ านวน 673 ราย เป็นเงนิ 18,067,431 บาท 

     - ทุนช่วยค่าอาหารและค่าครองชีพ จ านวน 80 ราย เป็นเงนิ 235,000 บาท 

   4. ทุนจากองค์กรและหนว่ยงานภายนอก จ านวน 292 ราย เป็นเงิน 5,063,800 บาท 

              5. ทุนเงินยืมฉุกเฉิน จ านวน 436 ราย เป็นเงิน 2,445,400 บาท 

   6. ทุนจ้างงานนักศึกษา จ านวน  745 ราย เป็นเงิน 2,858,000 บาท 


