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1. ควำมเป็นมำ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีประกาศ เรื่องการแบ่งส่วนงานตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2533 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2535 โดยให้ส่วนกิจการนักศึกษาเป็นหน่วยงาน

หนึ่งในสังกัดส านักงานอธิการบดี โดยมีส านักงานตั้งอยู่ที่อาคารเรียนรวม และแบ่งส่วนงานออกเป็น

งานต่างๆ ดังนี้  

  1. งานธุรการ 

  2. งานวินัยนักศกึษา  

  3. งานกิจกรรมนักศกึษา 

  4. งานกีฬา 

  5. งานบริการและสวัสดิการ 

 ต่อมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างอาคารกิจการ

นักศึกษา ในปี พ.ศ.2537 และ พ.ศ.2538 เป็นเงนิรวม 28,600,000 บาท โดยได้มีพธิีวางศลิาฤกษ์ อาคาร

กิจการนักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2538 โดย ฯพณฯ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็น

ประธานในพิธีฯ 

  อาคารกิจการนักศึกษา ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย บนพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ มีพื้นที่ใช้สอย

ประมาณ 5,000 ตารางเมตร และส่วนกิจการนักศึกษา ได้ย้ายส านักงานส่วนใหญ่เข้ามาอยู่ใน

อาคารหลังนี้ ประมาณปลายปี 2538 โดยได้ใชชื้่ออาคารวา่ “อำคำรกิจกำรนักศกึษำ” 

  ส่วนกิจการนักศึกษา ได้มีการปรับเปลี่ยนงานในส่วนงานเรื่อยมา และในปี 2543 ได้รับ

ความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยฯ ให้ย้ายงานกีฬาและบุคลากรงานกีฬาไปสังกัดความดูแลของ

สถานกีฬาและสุขภาพ 

 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 ำเนียบผู้บริหำร ต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนกจิกำรนักศกึษำ  มดีังนี้ 

                                           ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่               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.  ปณธิำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ 

 ปณิธำน 

     ส่วนกิจการนักศึกษามีปณิธานที่จะพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีภูมิรู้            

ภูมธิรรม ภูมปิัญญา เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศตอ่ไป  

  วสิัยทัศน์ 

     “เป็นองค์กรคุณภาพที่มุง่มั่นพัฒนานักศกึษาใหเ้ป็นบัณฑติพึงประสงค์” 

  พันธกิจ 

     1.   ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์   

     2.  จัดระบบบริการและสวัสดิการนักศึกษาให้มคีุณภาพ 

  วัตถุประสงค์  

     1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะบัณฑิตที่                 

พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายไว้ 

     2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศกึษาให้ครอบคลุมทุกด้าน 

     3. เพื่อให้บริการและสวัสดิการที่เอื้อตอ่การพัฒนาคุณภาพชวีิตของนักศึกษา 

3.  ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค ์

 ยุทธศำสตร์ที่ 1  : กำรส่งเสรมิสนับสนุน และพัฒนำคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค ์

   เป้ำประสงค์  

  จัดกิจกรรมที่สามารถพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาได้ครบถ้วน 

           ยุทธศำสตร์ที่ 2   : จัดระบบบริกำรสวัสดิกำร เพื่อให้นักศึกษำมีคุณภำพชวีิตที่ดี 

  เป้ำประสงค์ 

    1. มรีะบบบริการสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบถ้วนและเพียงพอ 

   2. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

             3. จัดใหม้ีบุคลากรที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 



 3 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่วนกิจการนักศกึษา  ปีการศึกษา 2556 

 4. โครงสร้ำงองค์กรและกำรบรหิำร 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ส่วนกิจกำรนักศกึษำ  มีการแบง่งาน โดยมรีายละเอยีดหนา้ที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

1. งำนบรกิำรและสวัสดิกำรนักศกึษำ 

 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

   งานบริการและสวัสดิการนักศึกษามีหน้าที่ ใหบ้ริการและสวัสดิการต่างๆ ของนักศึกษา  

และด าเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ป้องกัน ปรับปรุง ควบคุม พัฒนา ส่งเสริม

สุขภาพ ทางกายและทางจิตของนักศึกษา เพื่อให้มีสุขภาพกายและจิตที่ดี โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม 

ครอบคลุมถึงกิจกรรมดา้นการรณรงค์ป้องโรคเอดส์และยาเสพติด 

 ขอบเขตของงำนบริกำรและสวัสดิกำรนักศกึษำ 

  การบริการของงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา เป็นบริการที่

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลการให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา ร่วมถึงป้องกันปัญหา

และส่งเสริมสุขภาพทางกายและจิตของนักศึกษา ที ่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนของนักศึกษา 

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนให้กลับมามีพฤติกรรมที่ถูกต้อง  

มีทัศนคติที่ดีและมีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง ขอบเขตงานบริการ

และสวัสดิการนักศึกษาประกอบด้วยกิจกรรมด้านต่าง ๆ ดังนี้  

 กำรให้บรกิำร ณ อำคำรกิจกำรนักศึกษำ  

    1. ปฏิบัติหนา้ที่ธุรการของสว่นกิจการนักศึกษา 

     2. พิมพ์งานของส่วนกิจการนักศึกษา งานแนะแนว งานกิจกรรมนักศึกษา งานท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

    3.  ดูแลการสง่จดหมายและพัสดุของนักศึกษาที่พักอยู่นอกหอพักของมหาวิทยาลัย 

หัวหน้ำส่วนกิจกำรนักศึกษำ 

งำนบริกำรและสวสัดิกำรนักศึกษำ 

งำนบรกิำรและพัฒนำนักศึกษำหอพัก 

งำนแนะแนว งำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม งำนทุนกำรศกึษำ งำนกิจกรรมนักศึกษำ 

งำนวินัยนักศกึษำและกำรทหำร 
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     4.  ประสานหาแนวทางและให้ความร่วมมือหรือขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย 

    5. เบิกจ่ายวัสดุ  และควบคุมครุภัณฑ์ของส่วนกิจการนักศึกษาและงานบริการและ

สวัสดิการ 

   6. ประสานงานติดตามการแจง้ซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ ์อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค ฯลฯ 

   7. บันทึกเวลาปฏิบัติงานประจ าวัน วันลา การปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

นอกเวลา ของพนักงานส่วนกิจการนักศกึษา และงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

   8. รายงานการปฏิบัติงานตามแผนงานประจ าไตรมาส ดูแลงบประมาณของ                   

ส่วนกิจการนักศึกษา และงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

   9.  จัดการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุมหัวหน้างานของส่วนกิจการนักศกึษา 

  10.  จัดการต้อนรับหน่วยงานที่ เยี่ยมชมกิจการของส่วนกิจการนักศึกษา และ

ประสานงานตามที่หัวหนา้ส่วนกิจการนักศึกษามอบหมาย 

  11.  ดูแลการปฏิบัติงานของแม่บ้านและพนักงานรักษาความปลอดภัยประจ าอาคารกิจการ

นักศึกษา  การใช้สถานที่อาคารกิจการนักศึกษาและการใช้ห้องประชุมช้ัน 2 ความสะอาดอาคารกิจการ

นักศกึษา ที่จอดรถบริเวณรอบอาคาร และภูมทิัศน์บริเวณรอบอาคารกิจการนักศกึษา 

  12.  ท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์โทษวินัยนักศึกษา และให้ค าปรึกษาแก่

นักศึกษาที่อุทธรณ์โทษวินัยนักศึกษา 

  13.  พัฒนางานด้านวิชาการของงานบริการและสวัสดิการนักศึกษาให้สอดคล้องกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

  14.  ดูแลกิจกรรม 5 ส ของสว่นกิจการนักศึกษา 

  15.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 กำรให้บรกิำร ณ อำคำรบริกำรนักศกึษำหอพัก 7-8 ชั้น 2 

  1. บริการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพทางกาย ทางจิต และสังคม แก่นักศึกษา 

  2. จัดนักศึกษาพบแพทย์หรือนักจิตวิทยาปรึกษาปัญหาสุขภาพทางกายและทางจิต  

โดยประสานงานแนะแนว  งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก 

  3. ติดตามอาการและเยี่ยมไข้นักศึกษาป่วยในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

และฟื้นฟูสภาพนักศกึษาที่เกิดปัญหาสุขภาพทางกายหรอืทางจิต 

  4. ดูแลการจัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี ในการป้องกันปัญหา

และส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา โดย จัดบอร์ด จัดกิจกรรมอบรม น านักศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

จัดท าแผ่นพับ และจัดท านทิรรศการป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาล 

  5. จัดกิจกรรมใหค้วามรู้แก่นักศกึษา ได้แก่ รณรงค์เรื่องความปลอดภัยทางการจราจร  

เพศศกึษา การลด ละ เลิก การดื่มสุรา และการเสพยาเสพติด รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ในมหาวิทยาลัย  

และการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และยาเสพติด 
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  6. จัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพนักศึกษา โดย จัดนิทรรศการสุขบัญญัติ

แห่งชาติ 10 ประการ ส่งเสริมให้นักศึกษามีการใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ เฝ้าระวัง

พฤติกรรมเสี่ยงในด้านต่าง ๆ 

  7. ส่งเสริมให้มีผู้น านักศึกษาช่วยส่งเสริมสุขภาพแก่เพื่อนนักศึกษา และให้ค าปรึกษาแก่

ผูน้ านักศกึษาช่วยส่งเสริมสุขภาพในการท ากิจกรรม 

  8. จัดหาหนังสือด้านการป้องกันปัญหาและส่งเสริมสุขภาพไว้ให้ความรู้  รวบรวมข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับโรคต่างๆ และพัฒนาการป้องกันปัญหาและส่งเสริมสุขภาพใหท้ันสมัยอยู่เสมอ 

  9. เฝ้าระวังโรคติดต่อและวางแผนควบคุมเมื่อเกิดโรคระบาดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภายในมหาวิทยาลัย  และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

  10.  ประสานหาแนวทางและให้ความร่วมมือหรือขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย 

  11. รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของนักศึกษา  ในด้านโภชนาการและอาหาร 

คุณภาพมาตรฐานสินค้า บริการสุขภาพ บริการด้านสาธารณูปโภค การประกันภัย และการท าร้าย

ร่างกาย 

  12.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.  งำนวนิัยนักศึกษำและกำรทหำร 

  2.1 งำนด้ำนวินัยนักศกึษำ 

    เนื่องจากมหาวิทยาลัยตระหนักในความส าคัญของงานวินัยของนักศึกษาดังกล่าว จึงได้

ก าหนด ให้มีคณะกรรมการวินัยนักศึกษาขึ้นชุดหนึ่ง โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็น

ประธาน คณะกรรมการนีม้ีหน้าที่ดูแลนักศกึษาใหป้ระพฤติอยู่ในกรอบของวินัยและประเพณีอันดีงามของ

สังคมไทย ซึ่งได้ก าหนดไว้เป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 

พ.ศ.2536 โดยมีรายละเอียดที่นักศึกษาต้องศึกษาข้อบังคับนี้ให้เข้าใจชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการ

ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของนักศึกษาในการศกึษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตอ่ไป  

    มหาวิทยาลัยถือว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องส าคัญ

มาก  ดังนั้นเมื่อมีการพิจารณาลงโทษทางวินัยแก่นักศึกษาแล้วมหาวิทยาลัยจะต้องแจง้ให้อาจารย์ที่

ปรึกษาและผูป้กครองของนักศึกษาทราบต่อไป 

   หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

    1. เป็นเลขานุการในคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 

    2. พิจารณาและจัดรา่งระเบียบข้อบังคับแนวทางการประพฤติตนส าหรับนักศกึษา 

    3. ให้ค าแนะน าและชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจในระเบียบข้อบังคับส าหรับนักศึกษา                         

เพื่อปฏิบัติได้ถูกต้อง 
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    4. ก ากับดูแลพฤติกรรมของนักศึกษา 

    5. จัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา 

    6. ด าเนนิการสง่เสริมและเสริมสรา้งความมวีินัยในหมูน่ักศึกษา 

    7. ประสานงานให้ความช่วยเหลือแก่นักศกึษาที่มปีัญหาเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมอืง 

   2.2 งำนด้ำนกำรทหำร 

      หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ให้บริการแก่นักศึกษาในด้านที่เกี่ยวกับงานวิชาทหารและ

การขอผ่อนผันทางทหาร คือ 

      ก.  กำรให้บรกิำรด้ำนกำรเรียนวชิำทหำร  

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหาร ตั้งแต่ปี

การศกึษา 2539 สามารถรับนักศึกษาวิชาทหารได้ตั้งแตช้ั่นปีที่ 1–5  

      ข. กำรให้บริกำรเรื่องกำรขอผ่อนผันกำรตรวจเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำรกอง

ประจ ำกำร  (เกณฑ์ทหำร)  

      นักศึกษาที่มีอายุย่าง 21 ปีบริบูรณ์ จะต้องไปรับหมายเรียก ณ ภูมิล าเนาทหาร

ของตน และด าเนินการยื่นเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 

ในขณะที่เป็นนักศึกษา หากไม่ไปรับหมายเรียกจะมีความผิดตามกฎหมาย   

     ค. กำรให้บรกิำรเรื่องกำรขอผ่อนผันกำรเรียกพลเพื่อฝึกวิชำทหำร  

       นักศึกษาวิชาทหารที่จบการเรียนวิชาทหารตั้งแต่ช้ันปีที่ 3 ขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์น า

ปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมาย และจะถูกเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารเป็นเวลา 10 ปี   โดยจะถูก

เรียกปีละ 2 วัน 

3.  งำนกิจกรรมนกัศึกษำ 

  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

     เนื่องจากมหาวิทยาลัยถือว่ากิจกรรมนักศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญยิ่งในการเพิ่มพูน

ประสบการณ์ที่มีค่า ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมี

นโยบาย มุ่งเสริมนักศกึษาใหม้ีการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาอย่างเพียงพอและหลากหลาย และเพื่อ

เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การการบริหารงาน การรับผิดชอบตนเองและ              

การท างานร่วมกันแบบประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนให้มีการส่งเสริมในรูปของชมรม ซึ่งมี

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในการจัดกิจกรรม มีกิจกรรมด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม พัฒนาสังคม

และบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมนักศกึษาสัมพันธ์ รวมถึงกิจกรรมกีฬา ซึ่งในปีการศึกษา 2556 มีองค์การ

บริหาร สภานักศกึษา และชมรมในสังกัดซึ่งจัดตั้งแล้ว  ดังนี้ 
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     3.1 กิจกรรมด้านวิชาการ ประกอบด้วย 11 ชมรม   

     3.2 กิจกรรมด้านศลิปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 4 ชมรม   

     3.3 กิจกรรมด้านพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วย 7 ชมรม   

      3.4 กิจกรรมด้านนักศึกษาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 11 ชมรม     

     3.5 กิจกรรมด้านกีฬา ประกอบด้วย 10 ชมรม 

4.  งำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แม้จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการศึกษาทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ไม่ได้ละเลยในการปลูกฝังศลิปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา ทั้งนี ้เพื่อให้

นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตได้อย่างสมบูรณ์ 

 มหาวิทยาลัย จึงมีภารกิจหลักประการหนึ่งคือ ภารกิจด้านทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ

ชาติและของท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีงานท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนกิจการนักศึกษา เป็นผู้ด าเนินและสร้างสรรค์กิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

นักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยและ

ชุมชนได้จัดขึ้น และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม มีแนวทางในการด าเนินงาน                     3 แนวทาง คือ 

อนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมาย คือ สามารถสร้างกลุ่มนักศึกษา เพื่อด าเนิน

และสืบสานกิจกรรมด้านศลิปวัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนได้ และเป็นการสร้างสัมพันธภาพ

อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน พร้อมกับการร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อ 

 การด าเนินงานของงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนกิจการนักศึกษา สามารถจ าแนกงาน

ออกเป็นภารกิจตา่งๆ  ดังนี้ 

    4.1 ภำรกิจด้ำนกำรสอน 

        งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการสอนทั้งทฤษฎีและ

ปฏิบัติให้กับบุคลากร นักศึกษาและผูส้นใจทั่วไป โดยเน้นใหผู้้เรียนได้ทราบถึงการปฏิบัติเครื่องดนตรี

และนาฏศิลป์ตามที่ผู้เรียนสนใจและถนัด โดยให้ความรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานและพัฒนาการ  ขึ้นไปตาม

ความสามารถของผูเ้รียน และจัดให้มกีารสอน 4 แขนง คือ 

        1)  ดนตรีไทย 

           จัดให้มกีารสอนการฝึกซ้อมดนตรีไทยเพื่อจัดตั้งวงดนตรีไทยประจ า 

มหาวิทยาลัย ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยสามารถจัดตั้งวงดนตรีไทยได้หลายประเภท เช่น วงปี่พาทย์ วง

เครื่องสาย ฯลฯ อีกทั้งให้บริการการสอนและการฝึกซ้อมการขับร้องเพลงไทยให้กับบุคลากร 

นักศึกษา และผูท้ี่สนใจทั่วไป 
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        2)  นำฏศิลป์ 

         จัดให้มีการสอน การฝึกซ้อมนาฏศิลป์ให้กับบุคลากรนักศึกษาและผู้ที่สนใจ 

ทั้ งด้ านนาฏศิลป์ ไทยและนาฏศิลป์พื้ นบ้ านทุกภูมิภาคโดยเฉพาะนาฏศิลป์พื้ นบ้ านภาค

ตะวันออกเฉี ยงเหนือ  เนื่ อ งจากมหาวิทยาลั ย เทค โนโลยีสุ รนารีตั้ งอยู่ ใน เขตพื้ นที่ ภ าค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  จ าเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาและบุคลากรจะต้องเข้าใจวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญา

ของท้องถิ่น 

         ปัจจุบันด้านนาฏศิลป์ สามารถจัดตั้งกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรที่สามารถ

แสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้าน เพื่อร่วมแสดงในกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นการช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังส่งผลต่อผู้ที่ได้

เรียนด้านนาฏศลิป์  อันจะน าไปพัฒนาตนเองทางดา้นบุคลิกภาพทางกายและทางใจได้เป็นอย่างดี 

        3)  ดนตรีพ้ืนบ้ำน 

         จัดการสอน การฝึกซ้อม และให้ความรู้ ค าปรึกษาเกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้าน 

การละเล่นพื้นบ้านแก่บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจ โดยสามารถจัดตั้งวงดนตรีพื้นบ้านภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือประจ ามหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

        4)  ดนตรีสำกล 

         โดยสนับสนุนทั้งในส่วนของครูผู้สอน วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ฝึกซ้อม   เครื่อง

อ านวยความสะดวกต่างๆ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างนักดนตรีและนักร้องประจ ามหาวิทยาลัย  

และให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถของตนเองด้านดนตรีสากลอันจะน าไปสู่การใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่า  

   4.2 ภำรกิจตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 

     นอกจากภารกิจด้านการสอนและการฝึกซ้อมทักษะด้านดนตรีและนาฏศิลป์ให้กับ

นักศึกษาและบุคลากรแล้ว งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมยังได้จัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆเพื่อประกอบกับ

ภารกิจด้านการสอนและมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและกระตุ้นให้เกิดการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยกิจกรรมต่าง ๆ จะถูก

บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีในรูปแบบของโครงการ ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณจะมีการจัด

กิจกรรมและโครงการอย่างต่อเนื่องและมีกิจกรรมเพิ่มเติมจากโครงการเดิมซึ่งอาจจะแตกต่างกันไป

ตามความเหมาะสม กิจกรรมหลักที่ปฏิบัติตอ่เนื่องทุกปี เชน่ 

      1) เข้าร่วมงานดนตรไีทยอุดมศึกษา 

      2) เข้าร่วมงานส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 

      3) ค่ายเยาวชนศลิปวัฒนธรรม 

      4) ไหว้ครูดนตรีและนาฏศลิป์ไทย 

      5) กิจกรรมลานบันเทิง 
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      6) กิจกรรมอบรมดนตรีและนาฏศลิป์ไทย 

      7) จัดการประกวดดนตรี 

    4.3 ภำรกิจกำรให้บรกิำร 

     งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดให้บริการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในด้านวัสดุและ

ข้อมูลความรูใ้นเชิงวิชาการ ดังนี้ 

      1) บริการวัสดุ – อุปกรณ์ 

         - อุปกรณ์ดนตรี 

         - ชุดการแตง่กายประกอบการแสดง 

         - แถบบันทึกเสียง 

         - แถบบันทึกภาพ (วีดิทัศน)์ 

         - หนังสือ , วารสาร 

      2) บริการหอ้งฝึกซ้อม 

            งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดห้องฝึกซ้อมดนตรีไว้ให้บริการส าหรับ

นักศึกษาและบุคลากร โดยเฉพาะห้องซ้อมดนตรีสากล ซึ่งนักศึกษาที่สามารถรวมกลุ่มเพื่อเล่น

ดนตรีหรือจัดตั้งวงดนตรี สามารถเข้าใช้บริการห้องฝึกซ้อมดนตรีได้  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้

นักศึกษาได้ใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีนักศกึษาสนใจในการเล่นดนตรีมากขึ้น 

      3) บริการจัดการแสดง 

         งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสามารถจัดการแสดงให้บริการได้หลายรูปแบบ

โดยมีศักยภาพที่จะจัดแสดงประกอบการจัดกิจกรรม ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและชุมชน สามารถ

จัดการแสดงให้สอดคล้องกับลักษณะงานทุกประเภท  

        - วงดนตรสีากล 

        - วงขับร้องประสานเสียง 

        - วงดนตรไีทย 

        - วงดนตรพีืน้บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

        - นาฏศลิป์ไทย และ นาฏศลิป์พื้นบ้าน 

   4.4 ภำรกิจอื่น ๆ  

           นอกจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ประจ าแล้วงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมยังต้อง 

ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ  เมื่อมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมส าคัญๆ  เช่น 

      1.  งานสถาปนามหาวิทยาลัย 

      2.  งานบายศรีสูข่วัญต้อนรับนักศกึษาใหม่ 

      3.  งานพระราชทานปริญญาบัตร 
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5. งำนทุนกำรศกึษำ 

  ทุนการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้นักศึกษา ที่มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับ

การช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน นักศึกษาจะได้มีเวลาและความตั้งใจที่จะ

ศกึษาเล่าเรียนเพื่อที่จะส าเร็จการศกึษาออกไปประกอบอาชีพตอ่ไป 

  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

     1. บริหารงานและจัดการทุนการศกึษา 

     2. ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์กรหรือหน่วยงาน

เอกชน และผูม้ีจิตศรัทธาในการจัดหาทุนการศึกษาส าหรับนักศกึษา 

     3. ประสานงานกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด สาขานครราชสีมา เกี่ยวกับกองทุนเงินให้

กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

     4. ประสานงานกับงานวินัยนักศึกษาและการทหาร งานบริการและพัฒนานักศึกษา

หอพัก 

     5. ด าเนนิการจัดหาทุนการศึกษาส าหรับนักศกึษา 

     6. ด าเนนิการรับสมัครและพิจารณาทุนการศึกษาส าหรับนักศกึษา 

     7. ด าเนนิการจัดท าสรุปทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และทุนอื่นๆ 

     8. เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรทุนการศกึษา 

     9. แจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

    10. จัดปฐมนเิทศ/ปัจฉิมนเิทศนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 

    11.  จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของงานทุนการศกึษา 

    12. ให้ค าปรึกษาและดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา รวมทั้ง

ประสานงานกับหนว่ยงานและบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา 

    13.  ติดตามและรายงานผลการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทราบ 

     14.  ติดตามเยี่ยมบ้านนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 

 ประเภทของทุนกำรศึกษำ 

   1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา  

   2. ทุนเงินยืมเพื่อการศกึษาส าหรับนักศกึษา 

   3. กองทุนช่วยค่าครองชีพส าหรับนักศกึษา 

   4. เงินยมืฉุกเฉินส าหรับนักศกึษา 

   5. กองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

   6. ทุนการศึกษาจากองค์กรหรอืหนว่ยงานภายนอก   
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6. งำนแนะแนว 

 งานแนะแนว เป็นหน่วยงานหนึ่งของส่วนกิจการนักศกึษาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการด้าน

ต่างๆ แก่นักศึกษา มุ่ งพัฒนาและส่ งเสริมคุณลักษณะด้านร่างกาย อารมณ์  และสั งคมที่                    

พึงประสงค์ รวมทั้งป้องกันและช่วยเหลือนักศกึษาในการแก้ไขปัญหาในทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะ

เป็นทางตรง หรอืทางอ้อม ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ขา่วสาร ที่เป็นประโยชน์ทางด้านสังคม 

เศรษฐกิจ การศึกษา และอาชีพ ให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร ทุกวันเวลาท าการของ

มหาวิทยาลัย   

 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ บุคลากรงานแนะแนว  มีหน้าที่ความรับผดิชอบ  ดังนี้ 

     1. ให้บริการแนะแนวครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย  

    1.1 บริการใหค้ าปรึกษาเมื่อนักศึกษาเกิดความกังวลใจไม่ว่าเรื่องใด บุคลากรของงาน

แนะแนว พร้อมที่จะเป็นเพื่อนและก าลังใจ ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาในทุกด้าน และมีการจัดกิจกรรม เช่น 

กิจกรรม : สัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกาย กิจกรรม : เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรม : พัฒนาชีวติ...ด้วยจติประภัสสร เป็นต้น   

      1.2 บริการสนเทศ (Information Services) เป็นบริการที่ ให้ ข่าวสาร ข้อมูล 

ข้อสนเทศที่เป็นประโยชน์โดยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่แก่นักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น   

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง การจัดท าแผ่นพับ ป้ายสนเทศ จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน 

การปรับตัว การพัฒนาบุคลิกภาพ และยังมีการบริการห้องสมุดในลักษณะค้นคว้า ยืม-คืน ทั้ง

วารสาร ฯลฯ เอกสารต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไว้บริการ 

และมีการจัดกิจกรรม เชน่ กิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ เป็นต้น 

    1.3 บริการแนะแนวการศึกษา (Education Services) เป็นการให้ข้อมูล ข่าวสาร

ต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ การวางแผนในการศึกษา เพื่อให้

นักศึกษาได้ข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เป็นต้น และมีการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรม

เกี่ยวกับการสรา้งแรงจูงใจ เป็นต้น            

     1.4 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (Activities to develop students' 

potential) เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบ ต่างๆ ทั้งการฝึกอบรม บรรยาย อภิปราย ศึกษา ดูงาน  จัด

นิทรรศการ แจกเอกสาร โดยบุคลากรงานแนะแนว เป็นผู้จัดท าหลักสูตรที่สอดคล้องกับการพัฒนา

นักศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้งทางด้าน

วิชาการ วิชาชีพ สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรมและมีเอกลักษณ์ เช่น  กิจกรรม

ฝกึอบรมหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตร : การพูดในที่ชุมชน หลักสูตร : ความคิดสร้างสรรค์ หลักสูตร : 

การเสริมสร้างความเป็นผู้น า หลักสูตร : เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) หลักสูตร : 

การพัฒนาทีมงาน และกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นต้น 
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           1.5 การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมและ

การใช้บริการเป็นการด าเนินการหลังการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การใช้บริการงานแนะแนว และน า

ผลที่ได้รับจากการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรม/บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของ

นักศกึษา/งบประมาณ      

   2. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยให้สอดคล้อง

กับบริการแนะแนว หรอืกิจกรรมตา่ง ๆ ที่จัดขึน้ 

     3. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี   

     4. จัดท าสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

    5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

7.  งำนบริกำรและพัฒนำนักศกึษำหอพัก 

 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

  1. จัดนักศึกษาเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย 

  2. จัดระบบบริการตา่ง ๆ ของหอพัก ให้มปีระสิทธิภาพ 

   กำรให้บรกิำรและห้องบรกิำร 

    2.1 หอ้งคอมพิวเตอร์ 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. จัดให้มทีี่ปรึกษาหอพัก เพื่อท าหนา้ที่ดูแล ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา 

   หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของที่ปรึกษำหอพัก 

    3.1 ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับปัญหาดา้นต่างๆ ของนักศึกษา 

    3.2 ช่วยเหลือนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักเมื่อเกิดการเจ็บป่วย 

    3.3 ดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในหอพัก 

    3.4 ประสานกับผู้ปกครองนักศึกษา และหนว่ยงานตา่ง ๆ 

    3.5 ดูแลนักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหอพักนักศกึษา 

    3.6 จัดกิจกรรมตา่งๆ ในการพัฒนานักศึกษาหอพัก 



 13 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่วนกิจการนักศกึษา  ปีการศึกษา 2556 

    3.7 ดูแลส่งเสริมกิจกรรมของคณะกรรมการหอพัก 

    3.8 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคูส่ัญญาที่มหาวิทยาลัยจ้างเหมา 

    3.9 หนา้ที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย       

  4. จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษาเพื่อจัดสอนทบทวนรายวิชาต่างๆ ให้กับ

นักศึกษาตลอดปีการศึกษา 

5. บุคลำกร 

   ส่วนกิจการนักศึกษามีบุคลากร ทั้งหมด 61 คน แบ่งเป็นบุคลากรปฏิบัติการวิชาชีพและ

บริหารทั่วไป 61 คน มรีายละเอียดดังนี้ 

บุคลำกร 
วุฒกิำรศึกษำ 

รวม 
ต่ ำกว่ำ 

ป.ตรี 

 

ป.ตรี 
 

ป.โท 
 

ป.เอก 

- สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป - 45 16 - 61 

รวม - 45 16 - 61 

6. ผลกำรด ำเนินงำนของส่วนกิจกำรนกัศึกษำ ในปกีำรศึกษำ 2556 

     6.1 งบประมำณ 

      งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้รับจัดสรร 16,328,500 บาท จ าแนกเป็น 

         -  งบบริหารทั่วไป                                          จ านวน    2,730,000   บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

         -  งบส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา            จ านวน   12,069,700  บาท  

         -  งานทะนุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม                         จ านวน    1,528,800  บาท 

 6.2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

      ทุกงานได้มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและได้ด าเนินโครงการ /กิจกรรมใน               

การพัฒนานักศึกษา จ านวน  95  โครงการ/กิจกรรมและมีโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการ   

การพัฒนาและสรา้งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน  26  กิจกรรม 

    ในด้านทุนการศึกษา จัดสรรทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น 8,812 ทุน เป็นเงิน  224,264,216  บาท 

ใหก้ับนักศกึษา คิดเป็นรอ้ยละ 97.14 ของผู้ขอรับทุน ดังนี ้

    1.  กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศกึษาของรัฐบาล (กยศ.)  

      จ านวน 4,476 ราย เป็นเงิน 139,965,125 บาท 

   2. กองทุนเงนิใหกู้้ยืมที่ผูกกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) 

     จ านวน 460 ราย เป็นเงนิ  17,299,450 บาท 
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   3. ทุนการศกึษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี    

     - ทุนเงนิยืมเพื่อการศกึษา จ านวน 96 ราย เป็นเงนิ 1,106,100 บาท   

     - กองทุนการศึกษา มทส. ที่น าดอกผลมาจัดสรร  

       จ านวน 201 ราย เป็นเงิน 1,005,000 บาท 

     - ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนส าหรับนักศกึษาเรียนดี  

      จ านวน 689 ราย เป็นเงนิ 27,270,445 บาท 

      - ทุนช่วยค่าอาหารและค่าครองชีพ  

      จ านวน 99 ราย เป็นเงนิ 296,000 บาท 

   4. ทุนจากองค์กรและหนว่ยงานภายนอก จ านวน 517 ราย เป็นเงิน 4,232,650 บาท 

              5. ทุนเงินยืมฉุกเฉิน จ านวน 484 ราย เป็นเงิน 2,759,000 บาท 

   6. ทุนจ้างงานนักศึกษา จ านวน  765 ราย เป็นเงิน 3,060,000 บาท 

 


