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บทที่ 1  
บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการจัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 ดํารงฐานะความเป็น

มหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ เป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย มีรูปแบบเป็น “มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ”ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐแห่งแรกของประเทศ ได้เริ่มรับนักศึกษาเข้ามาทําการศึกษารุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ. 2536 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีมีภารกิจหลัก 5 ประการ คือ (1) ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศ (2) วิจัยและค้นคว้าเพ่ือสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการนําผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ (3) ปรับแปลงถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือให้ประเทศไทยพ่ึงพาตนเองทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาได้มากขึ้น      
(4) ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (5) ทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างย่ิงศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีปณิธานอันมั่นคงที่จะดํารงความเป็นเลิศในทุกภารกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต   
มุ่งผลสัมฤทธ์ิในการสะสมและสร้างสรรค์ภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพ่ือพัฒนามนุษยชาติช่ัวนิรันดร์
มหาวิทยาลัยแห่งน้ี มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 3 ประการ คือ (1) มีความเป็นไทยที่เป็นพลเมือง
และพลโลกที่ดี (2) มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และความใฝ่รู้ที่เหมาะสมกับการเป็นนักเทคโนโลยี
เพ่ือการพัฒนา (3) มีคุณธรรมและจริยธรรม 

1.2 ความเป็นมาของส่วนกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีประกาศเรื่อง การแบ่งส่วนงานตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2535 โดยให้ส่วนกิจการนักศึกษาเป็นหน่วยงานหน่ึงใน
สังกัดสํานักงานอธิการบดี โดยมีสํานักงานต้ังอยู่ที่อาคารเรียนรวม และแบ่งส่วนงานออกเป็นงานต่าง ๆ ดังน้ี 
งานธุรการ งานกีฬา งานวินัยนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานกิจกรรมนักศึกษา ต่อมามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ได้รับงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษาในปี พ.ศ.2537 และ       
พ.ศ.2538 เป็นเงินรวม 28,600,000 บาท โดยได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารกิจการนักศึกษาในวันพฤหัสบดี       
ที่ 27 กรกฎาคม 2538 โดย ฯพณฯ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นประธานในพิธีฯอาคารกิจการนักศึกษา 
ต้ังอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย บนพ้ืนที่ประมาณ 7 ไร่ โดยมีพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 5,000 ตารางเมตร และส่วน
กิจการนักศึกษา ได้ย้ายสํานักงานส่วนใหญ่เข้ามาอยู่ในอาคารหลังน้ี ประมาณปลายปี 2538 โดยได้ใช้ช่ืออาคาร
ว่า “อาคารกิจการนักศึกษา” ส่วนกิจการนักศึกษา ได้มีการปรับเปลี่ยนงานในส่วนเรื่อยมา และในปี พ.ศ.2543 
ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยฯ ให้ย้ายงานกีฬาและบุคลากรงานกีฬา ไปสังกัดอยู่ในความดูแลของ 
สถานกีฬาและสุขภาพ และได้มีหน่วยงานดังน้ี งานธุรการ งานทุนการศึกษา งานวินัยนักศึกษาและการทหาร 
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งานอนามัย งานกิจกรรมนักศึกษา งานแนะแนว งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานบริการและพัฒนานักศึกษา
หอพัก และต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 ได้ปรับเปลี่ยนหน่วยงานใหม่ โดยให้รวมหน่วยงาน ธุรการ และ
งาน อนามัย เข้าด้วยกัน และใช้ช่ือว่า "งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา" ปัจจุบันคงเหลือ 7 งานย่อย ดังน้ี 
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานทุนการศึกษา งานวินัยนักศึกษาและการทหาร งานแนะแนว          
งานกิจกรรมนักศึกษา งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ทําเนียบผู้บริหาร หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา 

1. นายวรพงษ์ วรธงไชย  วันที่ 13 พฤษภาคม 2536     ถึง 14 มีนาคม 2537 
2. อ.ดร.ธวัชชัย ฑีฆชุณหเถียร วันที่ 15 มีนาคม 253730     ถึง กรกฎาคม 2537 
3. นายสุพัฒน์ เศรษฐคมกุล  วันที่ สิงหาคม 2537        ถึง 17 กรกฎาคม 2538 
4. นางเพ็ญพรรณ ปิยารมย์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2538      ถึง ปัจจุบัน 

1.3 ความเป็นมาและความสําคัญของงานกิจกรรมนักศึกษา 
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถือว่าการจัดกิจกรรมนักศึกษา เป็นเคร่ืองมือสําคัญย่ิงในการ

เพ่ิมพูนประสบการณ์ที่มีค่าให้กับนักศึกษา และเป็นปัจจัยสําคัญประการหน่ึง ที่จะพัฒนานักศึกษา
นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งมหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกล่าว และมีการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต กิจกรรมนักศึกษาเป็น
องค์ประกอบหน่ึงที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษา  สิ่งที่ได้จากการจัดกิจกรรมนักศึกษา มีมากมาย เช่นนักศึกษา
สามารถเป็นนักจัดกิจกรรม สามารถวางแผนการดําเนินงาน กําหนดบทบาทของตนเองได้ มีการคิดแบบเป็น
ระบบมีเหตุมีผล รู้จักทํางานร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักการเป็นผู้ให้ เสียสละ อดทน รู้จักการทํางานเป็นทีม ตลอดจน
สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ ทั้งสามารถยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนการพัฒนานักศึกษานักศึกษาส่วน
ใหญ่ จึงออกมาในรูปการจัดกิจกรรม เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมด้านบุคลิกภาพ เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มี
ภาวะเป็นผู้นําเป็นที่ยอมรับในสังคมเมื่อสําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมีนโยบายมุ่งเสริมนักศึกษาให้มีการเข้า
ร่วมกิจกรรมนักศึกษาอย่างเพียงพอและหลากหลาย เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้รับประสบการณ์          
การบริหารงาน การรับผิดชอบตนเองและการทํางานร่วมกันแบบประชาธิปไตย มหาวิทยาลัย จึงสนับสนุนให้มี
การส่งเสริมในรูปของชมรม ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คําแนะนําให้การจัดกิจกรรม มีกิจกรรมด้านวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ด้านพัฒนาสังคม และบําเพ็ญประโยชน์ ด้านนักศึกษาสัมพันธ์ ด้านกีฬา ซึ่งมีองค์การนักศึกษา 
สภานักศึกษา ชมรม ในสังกัดที่จัดต้ังแล้ว ดังน้ี 

1. กิจกรรมด้านวิชาการ ประกอบด้วย 11 ชมรม ดังน้ี 
1. ชมรมคอมพิวเตอร์   7. ชมรมดาราศาส์และอวกาศ 
2. ชมรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  8. ชมรมนวัตกรรม 
3. ชมรมโรบอท    9. ชมรมภาษาญี่ปุ่น 
4. ชมรมโครงสร้างและเทคโนโลยี  10. ชมรมภาษาจีน 
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5. ชมรมยานยนต์   11. ชมรมการบิน 
6. ชมรม SUT LINUX 

2. กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 4 ชมรม ดังน้ี 
1. ชมรมดนตรแีละนาฎศิลป์ไทย มทส. 3. ชมรมศลิปะการแสดง 
2. ชมรมดนตรสีากล   4. ชมรมศลิปะการถ่ายภาพ 

3. กิจกรรมด้านพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วย 8 ชมรม ดังน้ี 
1. ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท  5. ชมรมเพ่ือนเกษตรกร 
2. ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม  6. ชมรมอาสาคุ้มครองผู้บริโภค 
3. ชมรมครูสญัจร   7. ชมรมไทย- มุสลิม 
4. ชมรมคลนิิกสิ่งแวดล้อม  8. ชมรมจิตอาสา 

4. กิจกรรมด้านนักศึกษาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 11 ชมรม ดังน้ี 
1. ชมรมสมาธิ    7. ชมรมไม้ดอกไม้ประดับ 
2. ชมรมลีลาศ    8. ชมรม To Be Number One 
3. ชมรม มทส.ต้านเอดส์และยาเสพติด 9. ชมรมเชียรล์ีดเดอร์ 
4. ชมรมนักศกึษาหอพัก   10. ชมรม CHRISTIAN SUT  FELLOWSHIP 
5. ชมรมสื่อสรา้งสรรค์   11. ชมรมพ่ีน้องสร้างสรรค์สายสัมพันธ์ มทส. 
6. ชมรมวิทยุสมัครเล่น 

5. กิจกรรมด้านกีฬา ประกอบด้วย 10 ชมรม ดังน้ี 
1. ชมรมฟุตบอล    6. ชมรมฟันดาบสากล 
2. ชมรมบาสเกตบอล   7. ชมรมตะกร้อ 
3. ชมรมแบดมนิตัน   8. ชมรมรักษ์มวยไทย 
4. ชมรมเรือพาย    9. ชมรมแอโรบิคและการออกกําลังกาย 
5. ชมรมวอลเลย์บอล   10. ชมรมลอจกิ 

1.4 วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชมรม องค์การบริหาร สภานักศึกษา องค์การบัณฑิต 

สาขาวิชา ทราบถึงประวัติความเป็นมาส่วนกิจการนักศึกษา ของงานกิจกรรมนักศึกษา ภารกิจของงานกิจกรรม
นักศึกษา ปณิธาน  พันธกิจ  วิสัยทัศน์ โครงสร้างการบริหารงานส่วนกิจการนักศึกษาและบุคลากรงานกิจกรรม
นักศึกษา ได้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการ แนวทางการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ องค์การบริหาร 
สภานักศึกษา สาขาวิชา แนวทางการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน รวมถึงขั้นตอนและวิธีการการขอความ
อนุเคราะห์ต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้เห็น ตัวอย่างแบบฟอร์ม  คําร้อง แบบการขอใช้บริการ การขอความ
อนุเคราะห์ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาทราบระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา เลขที่หนังสือ หมายเลขโทรศัพท์ 
โทรสาร และเว็บไซต์ ของหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้องภายในมหาวิทยาลัย 
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1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัจากคูมื่อการปฏิบตัิงาน 
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชมรม องค์การบริหาร สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชา  ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาส่วนกิจการนักศึกษา ของงานกิจกรรมนักศึกษา ภารกิจ
ของงานกิจกรรมนักศึกษา โครงสร้างการบริหารงาน บุคลากรงานกิจกรรมนักศึกษา ได้ทราบถึงขั้นตอนและ
วิธีการ แนวทางการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา ได้เห็นตัวอย่าง
แบบฟอร์ม คําร้อง แบบขอใช้บริการ การขอความอนุเคราะห์ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา ได้ทราบ
ถึงระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา 
และข้อมูลทั่ต่างๆ เลขที่หนังสือ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และเวปไซด์ ที่นักศึกษาต้องการติดต่อ 
1.6 คําจํากัดความเบื้องต้น 
 นักศึกษา (Students) หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 
 องค์การนักศึกษา (Student Organization) หมายถึง องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
สุรนารี 
 สภานักศึกษา (Student Council) หมายถึง สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 
 องค์การบริหาร (Executive Organization) หมายถึง องค์การบริหารในองค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) หมายถึง คณะกรรมการบริหาร องค์การบริหาร 
 ชมรม (Club) หมายถึง ชมรมกิจกรรมนักศึกษา สังกัดองค์การบริหาร 
 อาจารย์ทีป่รึกษา (Teacher Consultant) หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแต่งต้ัง 

ตัวแทนสาขาวิชา (Agency Disciplines) หมายถึง ตัวแทนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีช้ันปีที่
สองขึ้นไปสาขาวิชาละหน่ึงคนจากทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
 กิจกรรมนักศกึษา (Student  Activities) หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ องค์การ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (Postgraduate Students) หมายถึง นักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
            องคก์ารนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (Education Graduate Student Organization) หมายถงึ องค์การ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
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บทท่ี 2  
โครงสร้างการบริหารงาน หน้าท่ีและความรับผิดชอบ บุคลากร 

 

2.1 โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายกิจการนักศึกษานักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

งานวินัยและการทหาร งานกิจกรรมนักศึกษา 

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

งานทุนการศึกษา งานแนะแนว 

งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก 

ส่วนกิจการนักศึกษา 

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายกิจการนักศึกษานักศึกษา 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา 
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2.2 บุคลากรงานกิจกรรมนักศึกษา 

 

 

 

นางสาวกฤติยา  อัญญโพธิ์ 
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา 

 

 

นายจตุรวัฒน์ ผนึกรัมย์ 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

 

นางสาวรุ่งอรุณ สุรพิพัฒน์ 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

  

 
นายอานนท์ ชาติมนตรี 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ช่วยงานกิจกรรมนักศึกษา 

บุคลากรงานกิจกรรมนักศึกษา
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2.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของงานกิจกรรมนักศึกษา 
งานกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา มีภารกิจเพ่ือพัฒนานักศึกษาโดยมีการดําเนินงานต่างๆ

ดังต่อไปนี้ 
1.ภารกิจตามแผนการปฏิบัติงานประจําปี 

1.1 โครงการกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 
1.2 โครงการจัดการเลือกต้ังคณะกรรมการองค์การบริหาร และสภานักศึกษาประจําปีการศึกษา  
1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.4 โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก 
1.5 โครงการจัดทําเกียรติบัตรกิจกรรม 
1.6 โครงการการประชุมสัมมนาผู้นํากิจกรรมนักศึกษา 
1.7 โครงการจัดทําสมุดบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา 
1.8 โครงการสนับสนุนการออกค่ายนักศึกษาภาคฤดูร้อน 
1.9 โครงการกิจกรรม  5  ส.  อาคารกิจการนักศึกษา 

2.ภารกิจในการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา 
2.1  การให้คําปรึกษาในการดําเนินกิจกรรมกับนักศึกษาองค์การบริหาร  สภานักศึกษา  ชมรม 
องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
2.2 การติดต่อประสานงานในการดําเนินกิจกรรมให้กับนักศึกษาองค์การบริหาร  สภานักศึกษา  ชมรม 
องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
2.3 การให้บริการด้านธุรการของงานดังนี้ 

2.3.1 การรับและส่งเอกสาร หนังสือจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย องค์การ
บริหาร  สภานักศึกษา  ชมรม องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา 
2.3.2 การให้บริการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ 
2.3.3 การพิมพ์หนังสือ 

2.4  การยืม-คืนเงินทดรองจ่ายให้กับนักศึกษาชมรมเพ่ือดําเนินกิจกรรมนักศึกษา 
2.5  กํากับดูแลนักศึกษาในการดําเนินกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2.6  ออกใบรับรองในการทํากิจกรรมนักศึกษา 

3.ภาระกิจอ่ืนๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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บทที่ 3 
ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา และแนวทางการติดต่อประสานงาน 

 
3.1 ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา 

1.การขออนุมัติดําเนินโครงการและงบประมาณดําเนินกิจกรรมนักศึกษา 
 กรณีได้รับจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา นักศึกษาองค์การบริหาร/
สภานักศึกษา/องค์การบัณฑิต/ชมรมทําบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการและงบประมาณกิจกรรม
นักศึกษา โดยขอรับแบบฟอร์มที่งานกิจกรรมนักศึกษาแล้วดําเนินการดังต่อไปน้ี  

1.1 นักศึกษาองค์การบริหาร/สภานักศึกษา/องค์การบัณฑิต/ชมรม กรอกเอกสารในแบบฟอร์มพร้อม
แนบโครงการและเขียนใบยืมเงินทดรองจ่าย  

1.2 ประธานชมรมลงนาม 
1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การบริหาร/สภานักศึกษา/องค์การบัณฑิต/ชมรม ลงนาม 

  1.4 เสนอนายกองค์การบริการ องค์การนักศึกษา ลงนาม 
1.3 เสนอประธานสภานักศึกษา ลงนาม 
1.5 เสนองานกิจกรรมนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษาลงรับเอกสาร/ตรวจสอบงบประมาณ หน้างาน

กิจกรรมนักศึกษาตรวจสอบหนังสือ ลงนามรับรอง 
1.6 งานกิจกรรมนักศึกษาส่งหนังสือถึงงานบริการและสวัดิการนักศึกษา เพ่ือเสนอหัวหน้าส่วนกิจการ

นักศึกษาพิจารณาเห็นชอบ 
 1.7 งานบริการและสวัดิการนักศึกษาส่งหนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ลงนามอนุมัติ 

1.8 นักศึกษาองค์การบริหาร/สภานักศึกษา/องค์การบัณฑิต/ชมรมรับเอกสารท่ีอนุมัติแล้ว ที่งาน
กิจกรรมนักศึกษา นักศึกษานําบัตรประชาชนมาเพ่ือยืมเงินทดรองจ่าย(นักศึกษามายืมเงินก่อนเวลา15.30 น. 
เวลาทําการของธนาคาร) 

1.9 นักศึกษาองค์การบริหาร/สภานักศึกษา/องค์การบัณฑิต/ชมรม ส่งเอกสารการเบิกจ่าย  ค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบัติงาน (ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องที่งานกิจกรรมนักศึกษา) ภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
 1.10 นักศึกษาองค์การบริหาร/สภานักศึกษา/องค์การบัณฑิต/ชมรม ส่งรายการประเมินผลโครงการ 
ต่องานกิจกรรมนักศึกษา (จํานวน 2 ชุด) 
2.การขอจัดกิจกรรม ชมรม/องค์การบริหาร/สภานักศึกษา 

กรณีไม่ได้ของบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา สําหรับกิจกรรม
ชมรม/องค์การบริหาร/สภานักศึกษา/สาขาวิชา ให้ใช้แบบฟอร์มการขอจัดกิจกรรมของนักศึกษา  โดยขอรับ
แบบฟอร์มที่งานกิจกรรมนักศึกษาแล้วดําเนินการดังต่อไปน้ี 

2.1 นักศึกษาชมรม/องค์การบริหาร/สภานักศึกษากรอกเอกสารในแบบฟอร์ม(ลงนาม)แนบโครงการ
หรือรายละเอียดของกิจกรรม 
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2.2 เสนอนายกองค์การบริการ องค์การนักศึกษา (ตรวจสอบความซ้ําซ้อนหรือไม่ซ้ําซ้อนของกิจกรรม) 
พร้อมลงนาม 

2.3 เสนออาจารย์ที่ปรึกษาชมรม/องค์การบริหาร/สภานักศึกษา(เห็นควรอนุมัติหรือไม่อนุมัติ)ลงนาม 
 2.4 การขออนมุัติใช้สถานที่ เสนอผ่านหัวหน้าหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบสถานที่น้ันๆ (อนุมัติหรือไม่
อนุมัติ) พร้อมลงนาม 

2.5 นักศกึษาชมรม/องค์การบริหาร/สภานักศึกษา นําเอกสารส่งงานกิจกรรมนักศึกษา 
2.6 งานกิจกรรมนักศึกษา ลงรับเอกสารตรวจสอบงบประมาณ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา

ตรวจสอบหนังสือ ลงนามรับรอง 
2.7 งานกิจกรรมนักศึกษาส่งหนังสือถึงงานบริการและสวัดิการนักศึกษา เพ่ือเสนอหัวหน้าส่วนกิจการ

นักศึกษาพิจารณาเห็นชอบ 
 2.8 งานบริการและสวัดิการนักศึกษาส่งหนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ลงนามอนุมัติ 
3.ขั้นตอนการขอจัดกิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชา 

3.1 นักศึกษาสาขาวิชา กรอกเอกสารในแบบฟอร์ม(ลงนาม)แนบโครงการหรือรายละเอียดของกิจกรรม  
3.2 เสนอนายกองค์การบริการ องค์การนักศึกษา (ตรวจสอบความซ้ําซ้อนหรือไม่ซ้ําซ้อนของกิจกรรม) 

พร้อมลงนาม 
3.3 เสนอหัวหน้าสาขาวิชา (เห็นควรอนุมัติหรือไม่อนุมัติ)พร้อมลงนาม 

 3.4 การขออนมุัติใช้สถานที่ เสนอผ่านหัวหน้าหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบสถานที่น้ันๆ 
(อนุมัติหรือไมอ่นุมัติ) พร้อมลงนาม 

3.5 นักศกึษาสาขาวิชา นําเอกสารส่งคณบดีที่นักศึกษาสาขาวิชาสังกัดอยู่ ลงนาม(อนุมติัหรือไม่อนุมัติ)
จัดกิจกรรม 

3.6 นักศึกษาสาขาวิชาสําเนาเอกสาร 2 ชุด ส่งฝ่ายกิจการนักศึกษา 1ชุด ส่งงานกิจกรรมนักศึกษา1ชุด  
4.การสง่แบบรายงานการประเมินโครงการ 

4.1 ประธานชมรม กรอกแบบฟอร์มส่งแบบรายงานการประเมินผลโครงการ พร้อมลงนามในเอกสาร 
 4.2 เสนออาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ให้ความเห็น ลงนามในเอกสาร 
 4.3 เสนอนายกองค์การบริหาร ให้ความเหน็ ลงนามในเอกสาร 

4.4 สภานักศึกษาพิจารณาตรวจสอบ/ให้คําแนะนํา 
4.5 ผู้ตรวจสอบการเงินสภานักศึกษา ตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ และเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ลงนามในเอกสาร 
4.6 เสนองานกิจกรรมนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษาลงรับเอกสาร/ หน้างานกิจกรรมนักศึกษา

ตรวจสอบหนังสือ ลงนามรับรอง 
4.7 งานกิจกรรมนักศึกษาส่งหนังสือถึงงานบริการและสวัดิการนักศึกษา เพ่ือเสนอหัวหน้าส่วนกิจการ

นักศึกษาเพ่ือทราบ 
 4.8 งานบริการและสวัดิการนักศึกษาส่งหนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ลงนามเพ่ือทราบ 



คู่มือการปฏิบัติงาน งานกิจกรรมนักศึกษา มทส. 
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5.การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

การขอใช้รถยนต์ภายในจังหวัดนครราชสีมา ไม่ต้องจ่ายค่านํ้ามัน การขอใช้รถยนต์ไปต่างจังหวัด 
องค์การบริหาร/สภานักศึกษา/องค์การบัณฑิต/ชมรม/สาขาวิชา ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด และ
นักศึกษาต้องส่งเอกสารถึงหน่วยยานพาหนะ ล่วงหน้าอย่างน้อย  5  วัน ทําการ โดยจะยึดเอกสารคําขอใช้
บริการที่ถึงหน่วยยานพาหนะก่อนเป็นเกณฑ์ในการให้บริการ 
 5.1 นักศึกษาองค์การบริหาร/สภานักศึกษา/องค์การบัณฑิต/ชมรม/สาขาวิชา ส่งบันทึกข้อความ ลง
นาม อาจารย์ที่ปรึกษา ลงนาม หนังสือเรียน  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รถเมล์/รถเมล์
สองแถว/รถปีบทอง/รถ6 ล้อของ/ รถตู้/รถเก๋ง แนบตารางนัดหมายวัน/เดือน/ปี/เวลา เดินทางไปรับและส่งที่
ไหน วัน/เดือน/ปี/เวลา เดินทางกลับไปรับและส่งที่ไหน 
 5.2 ประธานชมรม ลงนาม / พร้อม เบอร์โทรศัพท์มือถือ เพ่ือประสานงาน ส่งงานกิจกรรมนักศึกษา 
(ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทําการ) 

5.3 เสนองานกิจกรรมนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษาลงรับเอกสาร กรอกเอกสารแบบขออนุมัติ
รถยนต์ไปปฏิบัติการนอกมหาวิทยาลัย(แบบ สอส.ยน.02) กรอกเอกสาร บันทึกข้อความใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
(แบบ สอส.ยน.01) 

5.4 งานกิจกรรมนักศึกษาส่งหนังสือถึงงานบริการและสวัดิการนักศึกษา เพ่ือเสนอหัวหน้าส่วนกิจการ
นักศึกษา ลงนาม 
 5.5 งานบริการและสวัดิการนักศึกษา ส่งหนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ลงนาม 
 5.6 ฝ่ายกิจการนักศึกษา ส่งหนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา ลงนามอนุมัติ 
 5.7 นักศึกษาองค์การบริหาร/สภานักศึกษา/องค์การบัณฑิต/ชมรม/สาขาวิชาติดต่อสอบถามจาก
หน่วยยานพาหนะว่าได้รับอนุมัติหรือไม่ (เบอร์โทร 4861-4862) 
6 การขอจัดต้ังชมรม 
 การขอจัดต้ังชมรมจะต้องมีนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ รวมกันไม่น้อยกว่าห้าสิบคนเข้าช่ือกันย่ืนคําร้อง
พร้อมทั้งเสนอร่างข้อบังคับชมรมซึ่งมีนโยบายและวัตถุประสงค์ไม่ซ้ํากับชมรมที่มีอยู่เดิมต่อประธาน
คณะอนุกรรมการฝ่ายที่ชมรมจะสังกัดเพ่ือให้ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาเร่ืองการขอจัดต้ังชมรมให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับถัดจากวันที่
ได้รับเรื่องจากประธานคณะอนุกรรมการฝ่าย  หากคณะกรรมการบริหารเห็นชอบให้จัดต้ังชมรม ให้ทําบันทึก
เสนอต่อสภานักศึกษา ในกรณีที่พิจารณาไม่เสร็จสิ้นคณะกรรมการบริหารอาจขอขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสิบ
ห้าวัน  โดยทําบันทึกช้ีแจงเหตุผลเสนอต่อสภานักศึกษาให้สภานักศึกษาพิจารณาเรื่องการขอจัดต้ังชมรมให้แล้ว
เสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับถัดจากวันที่ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการบริหาร  หากสภานักศึกษามีมติเห็นชอบให้
จัดต้ังชมรม ให้เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาจัดต้ังชมรมต่อไป  ในกรณีที่สภานักศึกษาดําเนินการไม่เสร็จสิ้น
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าสภานักศึกษาได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 



คู่มือการปฏิบัติงาน งานกิจกรรมนักศึกษา มทส. 
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   ขั้นตอนการขออนุมัตดิําเนินโครงการและงบประมาณดําเนนิกิจกรรมนักศึกษา 

(กรณีเป็นกิจกรรมตามแผนงบประมาณขององค์การนักศึกษา) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ประธานชมรม
ลงนามในเอกสาร 

 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาองค์การบรหิาร/สภานักศกึษา/องค์การบัณฑิต/ชมรม 
ลงนามในเอกสาร 

 
 

นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา
ลงนาม 

 
 

ประธานสภานกัศึกษา
ลงนาม 

  
 

เสนองานกิกรรมนักศึกษา
(ลงรับเอกสาร/ตรวจสอบงบประมาณ/เสนอโครงการ) 

 
 
 

เสนองานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
(ลงรับเอกสาร/เสนอหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา/เห็นชอบ) 

 
 
 

 
 
 

องค์การบริหาร/สภานักศกึษา/ชมรม 
(เตรียมเอกสารและเสนอที่ปรึกษาลงนาม) 

กรอกแบบฟอร์ม

ต่อหน้า

ถัดไป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

ส
 

ประธาน

ต

ส่งเอกสารการ
ภายใน 15 วั

องค
ส่งรายการป

องค์การ
รับเอกสารที่
นชมรม นําบัต

องค์การ

ตรวจสอบความ

องค์การ
รเบิกจ่าย  ค่า
นั หลังจากเส

ค์การบริหาร/
ประเมินผลโคร

หัวหน้า
 (เส

รองอธิก
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รบริหาร/สภา
อนุมัติแล้ว ที่
ตรประชาชนม

 

รบริหาร/สภา
ดําเนินการต

 

งานกิจกรรมน
มถูกต้องของเ

 
 

รบริหาร/สภา
าใช้จ่ายในการ
สรจ็สิ้นการดําเ

 

 

/สภานักศึกษ
รงการ ต่องาน

 
 

าส่วนกิจการน
สนอความเห็น

การบดีฝ่ายกิจ
ลงนามอนุ

คู่มือกา

านักศึกษา/ชม
งานกิจกรรมน
มาด้วย เพ่ือยืม

านักศึกษา/ชม
ตามแผน 

นกัศึกษา
เอกสารและเก็

านักศึกษา/ชม
รปฏิบัติงาน (ใ
เนินโครงการที

ษา/องค์การบณั
นกิจกรรมนักศึ

นักศึกษา
ชอบ) 

จการนักศึกษา
มัติ 

รปฏิบัติงาน งา

มรม
นักศกึษา 
มเงินทดรองจ่

มรม

ก็บเอกสาร 

มรม
ใบเสร็จรับเงิน
ที่งานกิจกรรม

ณฑิต/ชมรม 
ศึกษา (จาํนวน

า

านกิจกรรมนักศึ

จ่าย 

นที่ถูกต้อง) 
มนักศกึษา 

น 2 ชุด) 

ศกึษา มทส. 



คู่มือการปฏิบัติงาน งานกิจกรรมนักศึกษา มทส. 
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   ขั้นตอนการคืนเงินทดรองจ่าย 
 
 
 
 
 
 

 
 

องค์การบริหาร/สภานักศึกษา/องค์การบณัฑิต/ชมรม 
ส่งเอกสารท่ีงานกิจกรรมนักศกึษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จ 

 
 

งานกิจกรรมนกัศึกษา  
เก็บเอกสารใบคืนเงินทดรองจ่ายที่คืนเงินเรียบร้อยแล้วเพ่ือการตรวจสอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

องค์การบริหาร/สภานักศึกษา/องค์การบณัฑิต/ชมรม
 (เตรียมเอกสาร ใบเสร็จ ใบสาํคัญรับเงิน ทีถู่กต้อง) 



คู่มือการปฏิบัติงาน งานกิจกรรมนักศึกษา มทส. 
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      ขั้นตอนการสรุปรายงานการประเมินโครงการ 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

ประธานชมรม
ลงนาม 

 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาชมรม
ให้ความเห็น ลงนามในเอกสาร 

  
 

นายกองค์การบริหาร
ให้ความเห็น ลงนามในเอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ตรวจสอบการเงินสภานักศึกษา
ตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ และเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ลงนามในเอกสาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชมรม 
(กรอกแบบฟอร์มรายงานการประเมนิผลโครงการ) 

ต่อหน้า

ถัดไป 

สภานักศึกษาพิจารณาตรวจสอบ/

ให้คําแนะนํา 



คู่มือการปฏิบัติงาน งานกิจกรรมนักศึกษา มทส. 
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เสนองานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
 (ลงรับเอกสาร/เสนอหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา/เพ่ือทราบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานกิจกรรมนกัศึกษา
เก็บเอกสารที่งานกิจกรรมนักศึกษา สําเนาเอกสารให้ชมรม 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ลงนามเพื่อทราบ



คู่มือการปฏิบัติงาน งานกิจกรรมนักศึกษา มทส. 
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      ขั้นตอนการขอจัดกิจกรรม ชมรม/องค์การบริหาร/สภานักศึกษา 
      กรณีกิจกรรมท่ีไม่ได้อยู่ในแผนงบประมาณขององค์การนักศึกษา 

 
 

 
 
 

 

องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา
(ตรวจสอบความซ้ําซ้อนของกิจกรรม)ลงนาม 

 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาชมรม/องคก์ารบริหาร/สภานักศึกษา 
(เสนอความเห็น)ลงนาม 

 
  

ชมรม/องค์การบริหาร/สภานักศึกษา
นําส่งเอกสารงานกิจกรรมนักศึกษา 

 
 

งานกิจกรรมนกัศึกษา
(ลงรับเอกสาร/เสนอโครงการ) 

 
 

เสนองานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
 (ลงรับเอกสาร/เสนอหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา/เห็นชอบ) 

 
 
 
 
 

  
 
  

การขออนุมัติใช้สถานที่ โดยเสนอผา่นหนว่ยงานท่ีดูแลรบัผิดชอบสถานที่นัน้ๆ 
(อนุมัติ)ลงนามในเอกสาร 

ชมรม/องค์การบริหาร/สภานักศึกษาส่งแบบฟอรม์ 
 (ลงนาม)แนบโครงการหรือรายละเอียดของกิจกรรม 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อนุมัติจัดกิจกรรม ลงนามในเอกสาร 



คู่มือการปฏิบัติงาน งานกิจกรรมนักศึกษา มทส. 
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 ขั้นตอนการขอจัดกิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชา 

 
 
 

 
 
 
 

องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา
(ตรวจสอบความซ้ําซ้อนของกิจกรรม)ลงนาม 

 
 

หัวหน้าสาขาวิชา
(เห็นควรเสนอ)ลงนาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

การขออนุมัติใช้สถานที่ โดยเสนอผา่นหนว่ยงานท่ีดูแลรบัผิดชอบสถานที่นัน้ๆ 
(อนุมัติ)ลงนามในเอกสาร 

 
 
 

 

นักศึกษาสาขาวิชา
นําส่งสําเนาเอกสารส่งฝ่ายกิจการนักศึกษา 1 ชุดและงานกิจกรรมนักศึกษา 1 ชุด 

 
 
 
 

นักศึกษาสาขาวิชาส่งแบบฟอร์ม
 (ลงนาม)แนบโครงการหรือรายละเอียดของกิจกรรม 

คณบดีสํานักวิชา 
อนุมัติจัดกิจกรรม  (ลงนามใเอกสาร) 
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 ขั้นตอนการขอความอนุเคราะห์ใช้รถส่วนกลาง 

 
 
 
 

 
 
 

เรียน  รองอธกิารบดีฝา่ยพฒันา
ขอความอนุเคราะห์รถเมล์/รถเมล์สองแถว/รถปีบทอง/รถ 6 ล้อ/รถตู้/รถเก๋ง/รถกระบะ 

 
 

แนบตารางนัดหมาย
วัน/เดือน/ปี/เวลา เดินทางไประบสุถานทีร่ับและส่ง 

วัน/เดือน/ปี/เวลา เดินทางกลับระบุสถานที่รับและส่ง 

 
 

ประธานชมรม
ลงนาม / พร้อม เบอร์โทรศัพท์มือถือ เพ่ือประสานงาน 

ส่งงานกิจกรรมนักศึกษา (ลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วันทําการ) 

 
 
 

งานกิจกรรมนกัศึกษา
ลงรับเอกสาร 

กรอกเอกสารแบบขออนุมัติรถยนต์ไปปฏิบัติการนอกมหาวิทยาลัย(แบบส.อส.ยน.02) 
กรอกเอกสาร บันทึกข้อความใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบส.อส.ยน.01) 

                                                             
   

ส่งแบบฟอร์มที่งานบริการและสวัสดิการนกัศึกษา
หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษาลงนาม 

  
 
 
 

องค์การบริหาร/สภานักศึกษา/องค์การบณัฑิต/ชมรม
ส่งบันทึกข้อความ 

ต่อหน้า

ถัดไป 
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รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ลงนาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

องค์การบริหาร/สภานักศึกษา/องค์การบณัฑิต/ชมรม/สาขาวิชา 
ติดต่อสอบถามการพิจารณาจากงานยานพาหนะ 

(เบอร์โทร 4861,4862) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา 
ลงนาม (อนุมัติ) 
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ขั้นตอนการขอจัดตั้งชมรม 

 

 
 

 

 

เสนอร่างข้อบงัคับชมรมต่อประธานคณะอนุกรรมการฝา่ย องค์การบริหาร(ทีช่มรมสังกัด) 
ซ่ึงมีนโยบายและวัตถุประสงค์ไม่ซํ้ากับชมรมที่มีอยู่เดิม  

 

ประธานคณะอนุกรรมการฝา่ย องค์การบริหาร
นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการองค์การบริหาร 

 

คณะกรรมการ องค์การบรหิาร
พิจารณา  

หากเห็นชอบให้จัดต้ังชมรม นายกองค์การบริหาร ลงนามเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 

 

สภานักศึกษา
พิจารณา 

หากสภานักศึกษามีมติเห็นชอบให้จัดต้ังชมรม 
ประธานสภานักศึกษา ลงนามเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ 

 

 

 

 

 
 

นักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ  
รวมกันไม่น้อยกว่าห้าสบิคนยื่นคาํร้อง 

มหาวิทยาลัยฯ

อธิการบดี 
ลงนาม (อนุมติั) 
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3.2 แนวทางการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา 
1. การติดต่อประสานงานกับงานกิจกรรมนักศึกษา 
 นักศึกษาองค์การบริหาร สภานักศึกษา ชมรม สาขาวิชา องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา นักศึกษาต้อง
มาติดต่อประสานงานหรือเสนอโครงการเพ่ือดําเนินกิจกรรมนักศึกษาอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ 
2. การติดต่อประสานงานกับอธิการบดี 
 นักศึกษาองค์การบริหาร สภานักศึกษา ชมรม สาขาวิชา องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ต้องติดต่อ
ประสานงานโดยการทําบันทึกข้อความ เรียน อธิการบดี  
ตัวอย่างหนังสือ เรียน  อธิการบดี  

2.1 เรื่อง การขออนุมัติจัดต้ังชมรมและอนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม  
2.2 เรื่อง ขอยกเว้นค่าใช้จ่ายในการใช้อาคารสถานที่สําหรับจัดกิจกรรม 

3. การติดต่อประสานงานกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 นักศึกษาองค์การบริหาร สภานักศึกษา ชมรม สาขาวิชา องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ต้องติดต่อ
ประสานงานโดยการทําบันทึกข้อความ เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ตัวอย่างหนังสือ เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  

3.1  เรื่อง  แจ้งรายช่ือนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม (แนบรายช่ือนักศึกษา) 
3.2  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือถึงหน่วยงานภายนอก (แนบโครงการ) 
3.3  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ใช้ลานศิลปวัฒนธรรม 
3.4  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เข้าพักในหอพักนักศึกษาและขอยกเว้นค่าธรรมเนียม 
(แนบรายช่ือนักศึกษา รหัสประจําตัวนักศึกษา ช่ือหอพัก ห้องพักเลขที่) 
3.5  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือแจ้งผู้ปกครอง (แนบรายช่ือนักศึกษา) 
3.6  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ใช้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
3.7  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ลงนามในใบเกียรติบัตร (ชมรมต้องออกแบบใบเกียรติบัตร มาให้
เรียบร้อยเท่ากับจํานวนผู้อบรม หรือ ทํากิจกรรม) 
3.8  เรื่อง  ขอเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณกันจรของสภา  
3.9  เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงวันดําเนินกิจกรรม 
3.10 เรื่อง  ส่งแบบประเมินโครงการ 
3.11 เรื่อง  ขออนุมัติสถานที่ทํากิจกรรม 
3.12 เรื่อง  ขออนุญาตนักศึกษาเตรียมค่าย  

4. การติดต่อประสานงานกับรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา 
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 นักศึกษาองค์การบริหาร สภานักศึกษา ชมรม สาขาวิชา องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยและมีความจําเป็นต้องใช้รถของมหาวิทยาลัย เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้เข้า 
ร่วมโครงการ นักศึกษาต้องไปติดต่อหน่วยยานพาหนะของมหาวิทยาลัยเพ่ือจองรถ และทําบันทึกข้อความขอ
อนุมัติ ส่งหน่วยยานพาหนะก่อนอย่างน้อย 3 วัน นักศึกษาผู้ขอใช้จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ค่าเบ้ียเลี้ยง,ค่า
นํ้ามัน ทั้งหมดเอง  ต้องติดต่อโดยการทําบันทึกข้อความ  
ตัวอย่างหนังสือเรียน  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา 

4.1  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่บริเวณลานนํ้าพุ เทคโนธานี 
4.2  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่บริเวณอาคสุรนิทัศน์ 
4.3  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์รถยนต์ ระบุชนิดของรถ และจํานวนคันที่ขอรู้วันทํากิจกรรม ให้โทร

ประสานหน่วยยานพาหนะ เบอร์  044-224863 เพ่ือจองรถ (เบอร์โทรศัพท์ รถเมล์ 6250) 
5. การติดต่อประสานงานกับรองอธิการฝ่ายบริหาร 
 นักศึกษาองค์การบริหาร สภานักศึกษา ชมรม สาขาวิชา องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ต้องติดต่อ
ประสานงานโดยการทําบันทึกขอ้ความ  
ตัวอย่างหนังสือ เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ของที่ระลึก (แนบใบปะหน้า
โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 1 แผ่น และแบบฟอร์มขอของที่ระลึกของส่วนพัสดุ)  
6. การติดต่อประสานงานกับหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา 
 นักศึกษาองค์การบริหาร สภานักศึกษา ชมรม สาขาวิชา องค์การบัณฑิต ต้องทําบันทึกข้อความ เรียน 
หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา ในการขอความอนุเคราะห์ในการอํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรม เช่น ขอใช้
สถานที่ ขอยืมอุปกรณ์ต่างๆ  
ตัวอย่างหนังสือ เรียน  หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา 
       6.1  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรกับกําดูแลนักศึกษา  
       6.2  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่อาคารกิจการนักศึกษาในการจัดกิจกรรม 
      6.3  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมส่วนกิจการนักศึกษา พร้อมอุปกรณ์โสต 

6.4  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องประดับและชุดการแสดง (ระบุจํานวนที่ต้องการ)  
6.5  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ยืมเคร่ืองดนตรีสากล (ระบุชนิดที่ยืม) 
6.6  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องห้องโถงและบริเวณอาคารกิจการนักศึกษา 
6.7  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์กรรมการตัดสินการประกวด 

7. การติดต่อประสานงานผู้อํานวยการศูนย์บริการการศึกษา 
 นักศึกษาองค์การบริหาร สภานักศึกษา ชมรม สาขาวิชา องค์การบัณฑิต ต้องติดขอใช้บริการที่อาคาร
เรียนรวม 2 และกรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการ เ พ่ือขอใช้อุปกรณ์ต่างๆ โดยทําบันทึกข้อความ            
เรียน  ผู้อํานวยการศูนย์บริการการศึกษา 
ตัวอย่างหนังสือ เรียน  ผู้อํานวยการศูนย์บริการการศึกษา 

 7.1  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการทํากิจกรรม                  
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 7.2  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องเรียนในการทํากิจกรรม   
หมายเหตุ  ให้สอบถามก่อนว่าให้ความอนุเคราะห์ได้หรือไม่ หากได้ให้ระบุห้อง และห้ามติด ประกาศทุก

ชนิดที่ผนังห้องและผนังอาคารเรียนรวม 
8. การติดต่อประสานงานกับผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 นักศึกษาองค์การบริหาร สภานักศึกษา ชมรม สาขาวิชา องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ติดต่อที่
อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการ 
ตัวอย่างหนังสือ เรียน  ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 8.1  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ผลิตป้ายผ้า(ให้แนบตัวอย่าง บอกขนาดและจํานวนผลิต) 
 8.2  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ผลิตสมุดคู่มือในการออกค่าย (แนบตัวอย่างบอกจํานวนที่ผลิต) 
 8.3  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ยืมเคร่ืองเสียง (ระบุชนิด)  
 8.4  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์โสต (ระบุชนิด) 
9. การติดต่อประสานงานกับผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 นักศึกษาองค์การบริหาร สภานักศึกษา ชมรม สาขาวิชา องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ติดต่อที่
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ กรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการ  
ตัวอย่างหนังสือเรียน  ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์วิทยุสื่อสาร (บันทึกข้อความ
ต้องใส่เลขบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานท่ีสามารถติดต่อได้ และต้องส่งคืนภายใน
กําหนด) 
10. การติดต่อประสานงานกับผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
       นักศึกษาองค์การบริหาร สภานักศึกษา ชมรม สาขาวิชา องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ติดต่อที่ศูนย์
ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ต้องติดต่อโดยการทําบันทึกข้อความ 
ตัวอย่างหนังสือ เรียน  ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์กระเป๋ายาและอุปกรณ์ทําแผล (100 คน/1 กระเป๋า) 
11. การติดต่อประสานงานกับหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ 
 นักศึกษาองค์การบริหาร สภานักศึกษา ชมรม สาขาวิชา องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ต้องติดต่อโดย
การทําบันทึกข้อความ เรียน  หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ 
ตัวอย่างหนังสือ เรียน  หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ของที่ระลึกและเอกสาร
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
12. การติดต่อประสานกับงานหัวหน้าส่วนพัสดุ 
 นักศึกษาองค์การบริหาร สภานักศึกษา ชมรม สาขาวิชา องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ต้องติดต่อโดย
การทําบันทึกข้อความ เรียน  หัวหน้าส่วนพัสดุ 
ตัวอย่างหนังสือ เรียน  หัวหน้าส่วนพัสดุ เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ของที่ระลึก  
13. การติดต่อประสานงานกับหัวหน้าส่วนอาคารสถานท่ี 
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นักศึกษาองค์การบริหาร สภานักศึกษา ชมรม สาขาวิชา องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ต้องติดต่อโดย
การทําบันทึกข้อความ เรียน  หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ 
ตัวอย่างหนังสือ เรียน  หัวหน้าส่วนอาคารสถานท่ี 
   13.1 เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์โต๊ะ เก้าอ้ี 
   13.2 เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ต้นไม้ 
   13.3 เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เวทียกระดับ 
   13.4 เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์ทําการเกษตร(ระบุชนิดที่ต้องการ) 
   13.5 เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์แผ่นป้ายไวนิล ที่ใช้แล้ว 
   13.6 เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ รปภ. เพ่ือดูแลความเรียบร้อย และจราจร  
   13.7 เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์แม่บ้านเพ่ือทําความสะอาด 
            13.8 เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่กํากับดูแลระบบไฟฟ้า 
   13.9 เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์อ่ืนๆ 
14. การติดต่อประสานงานกับหัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ 
 นักศึกษาองค์การบริหาร สภานักศึกษา ชมรม สาขาวิชา องค์การบัณฑิต ต้องติดต่อโดยการทําบันทึก
ข้อความ เรียน  หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ 
ตัวอย่างหนังสือ เรียน  หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ 
   14.1 เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์กีฬา 
   14.2 เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรม 
   14.3 เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ 
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3.3 เลขท่ีหนังสือองค์การบริหาร สภานักศึกษา องค์การนักศึกษาบัณฑติศกึษา และชมรม  
หน่วยงาน เลขที่หนงัสือ 

สภานักศึกษา สอมทส.01/ 

องค์การบริหาร อมทส.01/ 

องค์การบริหาร องค์การบัณฑิต อบ.มทส.01/ 

ชมรมคอมพิวเตอร์ อมทส.02/ 

ชมรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อมทส.03/ 

ชมรมโรบอท อมทส.04/ 

ชมรมโครงสร้างและเทคโนโลยี อมทส.05/ 

ชมรมยานยนต์ อมทส.07/ 

ชมรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย มทส อมทส.08/ 

ชมรมดนตรีสากล อมทส.09/ 

ชมรมศิลปการถ่ายภาพ อมทส.10/ 

ชมรมศิลปการแสดง อมทส.11/ 

ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท อมทส.12/ 

ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม อมทส.13/ 

ชมรมคลินิกสิ่งแวดล้อม อมทส.14/ 

ชมรมเพ่ือนเกษตร อมทส.15/ 

ชมรมสมาธิ อมทส.17/ 

ชมรมลีลาศเพ่ือสุขภาพ อมทส.18/ 

ชมรม มทส.ต้านเอดส์และยาเสพติด อมทส.19/ 

ชมรมนักศึกษาหอพัก อมทส.20/ 

ชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพ มทส. อมทส.21/ 

ชมรมไม้ดอกไม้ประดับ อมทส.22/ 

ชมรมวิทยุสมัครเล่น อมทส.25/ 

ชมรมฟุตบอล อมทส.26/ 

ชมรมบาสเกตบอล อมทส.27/ 

ชมรมแบดมินตัน อมทส.29/ 

ชมรมยิงปืน อมทส.30/ 

ชมรมเปตอง อมทส.33/ 

ชมรมวอลเลย์บอล อมทส.34/ 
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ชมรมตะกร้อ อมทส.35/ 

ชมรมแอโรบิคและการออกกําลังกาย อมทส.36/ 

ชมรมครอสเวิร์ด อมทส.38/ 

ชมรมเทนนิส อมทส.39/ 

ชมรมครูสญัจร อมทส.40/ 

ชมรมกรีฑา อมทส.41/ 

ชมรมรักบ้ีฟุตบอล อมทส.42/ 

ชมรมดาราศาสตร์และอวกาศ มทส. อมทส.43/ 

ชมรมเสียงสัมพันธ์ อมทส.44/ 

ชมรมสื่อสร้างสรรค ์ อมทส.45/ 

ชมรมโบว์ลิ่ง อมทส.46/ 

ชมรมลอจิก อมทส.47/ 

ชมรม SUT LINUX AND NETWORKING อมทส.48/ 

ชมรมอนุรักษพ์ลังงานและป้องกันอุบัติภัย อมทส.49/ 

ชมรมภาษาต่างประเทศ อมทส.50/ 

ชมรมอาสาคุ้มครองผู้บริโภค อมทส.51/ 

ชมรมนวัตกรรม อมทส.52/ 

ชมรมเชียร์ลีดเดอร์ อมทส.53/ 

ชมรมเทเบิลเทนนิส อมทส.54/ 

ชมรมเทควันโด อมทส.55/ 

ชมรมฟันดาบ อมทส.56/ 

ชมรม TO BE NUMBER ONE อมทส.57/ 

ชมรมเรือพาย อมทส.58/ 

ชมรมภาษาจีน อมทส.67/ 

ชมรมภาษาญี่ปุ่น อมทส.68/ 

ชมรมไทย-มุสลิม มทส. อมทส.70/ 

ชมรม CHISTAIN SUT FELLOWSHIP อมทส.73/ 

ชมรมพ่ีน้องสร้างสรรค์ สายสมัพันธ์ มทส. อมทส.74/ 

ชมรมรักษ์มวยไทย อมทส.75/ 

ชมรมการบิน อมทส.76/ 

ชมรมจิตอาสา อมทส.77/ 
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3.4 หมายเลขโทรศัพท์ องค์การบริหาร สภานักศึกษา องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และชมรม 
ที่ หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท ์

1. สภานักศึกษา 1007 

2. องค์การบริหาร 1038 

      3. องค์การบริหาร องค์การบัณฑิต 6462 

4. ชมรมศิลปการแสดง 1001 

5. ชมรมถ่ายภาพ 1002 

6. ชมรมดนตรีสากล 1003 

7. ชมรมดนตรีและนาฎลป์ไทย 1004 

8. ชมรมนวัตกรรม 1005 

9. ชมรมโครงสร้างและเทคโนโลยั 1006 

10. ชมรมยานยนต์ 1008 

11. ชมรมคลีนิคสิ่งแวดล้อม 1009 

12. ชมรมเชียร์ลีดเดอร์ 1010 

13. ชมรมเพ่ือนเกษตรกร 1011 

14. ห้องซ้อมดนตรีสากล 1013 

15. ห้องซ้อมดนตรีพ้ืนบ้าน 1014 

16. ห้องซ้อมดนตรีไทย 1015 

17. ห้องสื่อและโสต 1016 

18. ชมรมลีลาสเพ่ือสุขภาพ 1020 

19. ชมรมดาราศาสตร์และอวกาศ 1021 

20. ชมรมโรบอท 1022 

21. ชมรมอาสาคุ้มครองผู้บริโภค 1023 

22. ชมรมไม้ดอกไม้ประดับ 1024 

23. ชมรมคอมพิวเตอร์ 1025 

24. ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 1026 

25. ชมรมครูสญัจร 1027 

26. ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท 1028 

27. ห้องสมุดงานแนะแนว 1029 
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28. ชมรมสื่อสร้างสรรค์ 1031 

29. ชมรมสมาธิ 1032 

30. ชมรมคริสเตียน 1033 

31. ชมรมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ 1034 

32. ชมรม SUT Linux 1035 

33. ชมรม มทส. ต้านเอดส์ 1036 

34. ชมรมอนุรักษพ์ลังงาน 1037 

 
หมายเลขโทรศัพท์   โทรสาร  และเวบ็ไซต ์หน่วยงานฝ่ายกิจการนักศึกษา 

หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร

1.  ฝ่ายกิจการนักศึกษา 0 - 4422 – 3116 , 3118 0 – 4422  – 3119

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

- หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา 
- งานงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 
- อาคารกิจการนักศึกษา 
- อาคารบริการนักศึกษาหอพัก 7-8   
-  งานวินัยนักศึกษาและการทหาร 
-  งานกิจกรรมนักศึกษา 
-  งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
-  งานทุนการศึกษา 
-  งานแนะแนว 
-  งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก 

0 – 4422 – 3111
0 – 4422 – 3112 , 3113,3121 
0 – 4422 – 3112 – 3 
0 – 4422 – 5180–3 
0 – 4422 – 3123 – 4, 3128 
0 – 4422 – 3122, 3130 
0 – 4422 – 3131 
0 – 4422 – 3114 – 5, 3129 
0 – 4422 – 3110 , 3120 
0 – 4422 – 5120, 5126, 5171 

0 – 4422 – 3119
0 – 4422 – 3119 
0 – 4422 – 3119 
0 – 4422 – 3119 
0 – 4422 – 3119 
0 – 4422 – 3119 
0 – 4422 – 3119 
0 – 4422 – 3119 
0 – 4422 – 3119 
0 – 4422 – 3119 

3  สถานกีฬา และสุขภาพ http://web.sut.ac.th/sport/

-  หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ 
-  งานธุรการและบริหารทั่วไป 
-  งานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา 
-  งานวิทยาศาสตร์การกีฬา 
-  งานบริการกีฬา 
-  งานกีฬาเพ่ือการแข่งขัน 

0 – 4422 – 3421
0 – 4422 – 3421 – 2 
0 – 4422 – 3435, 3437 
0 – 4422 – 3428, 3430 
0 – 4422 – 3434 
0 – 4422 – 3434 

0 – 4422 – 3420
0 – 4422 – 3420 
0 – 4422 – 3420 
0 – 4422 – 3420 
0 – 4422 – 3420 
0 – 4422 – 3420 
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3.5 มาตรฐานจรรยาบรรณของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

 
ข้อ 1 จรรยาบรรณต่อตนเอง 

(1) ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม ยึดมั่นและปฏิบัติตนตาม
ปณิธาน นโยบาย และจริยวัตรของมหาวิทยาลัย 

(2) มีทัศนคติทีดี่ มีความรับผดิชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 
(3) พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถ ในสาขาวิชาชีพของตนเอง 
(4) มีบุคลิกภาพและการวางตนที่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษา 

ข้อ 2 จรรยาบรรณต่อผู้อ่ืน 
(1) ปฏิบัติตนเป็นกัลยาณมิตร และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(2) ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีนํ้าใจ และมีมนุษยสัมพันธ์อันดี 
(3) เคารพและไม่ละเมิดผลงานของผู้อ่ืน 

ข้อ 3 จรรยาบรรณต่อมหาวิทยาลัย 
(1) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
(2) ร่วมมือร่วมใจพัฒนาและสร้างช่ือเสียงแก่มหาวิทยาลยั และไม่ประพฤติปฏิบัติตนอัน 

อาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
(3) ดูแล รักษา และใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งไม่นํา 

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 
ข้อ 4 จรรยาบรรณต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

(1) ประพฤติตนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
(2) มีส่วนร่วมในกิจกรรมทีแ่สดงถึงความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยต่อสังคม 
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บทท่ี 4 
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ แนวปฏิบัติ  

ท่ีเก่ียวกับข้องกับการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

4.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี พ.ศ. 2544 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ว่าด้วย   องค์การนักศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  พ.ศ. 2544 
             

 โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี 
ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน  เพ่ือมุ่งเสริมสร้างให้นักศึกษามีประสบการณ์ทางวิชาการ วิชาชีพ ควบคู่ไปกับ
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และพลานามัยของนักศึกษา เพ่ือให้เป็น
บัณฑิตท่ีสมบูรณ์พร้อมท้ังร่างกาย  สติปัญญา และจิตใจอันทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยมากยิ่งข้ึน 
 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
พ.ศ. 2533  ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2544  เม่ือวันท่ี 17  
มีนาคม   พ.ศ.   2544  จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1   ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเ บียบมหาวิ ทยาลั ย เทคโน โลยีสุ รนารี ว่ า ด้ วย  อง ค์การ                  
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  พ.ศ. 2544” 
 ข้อ 2   ระเบียบนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  พ.ศ. 2536 
  บรรดาระเบียบ ข้อกําหนด ข้อบังคับ  มติหรือคําสั่งอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออก
ประกาศ  ข้อกําหนด และข้อบังคับเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
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หมวดท่ี 1 
บทท่ัวไป 

 ข้อ 5   ในระเบียบนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”    หมายถึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   “อธิการบดี”     หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
                และให้หมายความรวมถึงผู้ท่ีอธิการบดี 
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มอบหมายด้วย  
   “พนักงาน”     หมายถึง  พนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
               เทคโนโลยีสุรนารี  และให้หมายความ 
               รวมถึงพนักงานตามสัญญาจ้างพิเศษด้วย 
   “ฝ่ายกิจการนักศึกษา”  หมายถึง  ฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
                เทคโนโลยีสุรนารี 
   “นักศึกษา”     หมายถึง  นักศึกษาระดับปริญญาตรีของ  
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   “องค์การนักศึกษา”   หมายถึง  องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย 
               เทคโนโลยีสุรนารี 
   “สภานักศึกษา”    หมายถึง  สภานักศึกษามหาวิทยาลัย 
               เทคโนโลยีสุรนารี 
   “องค์การบริหาร”   หมายถึง  องค์การบริหารในองค์การนักศึกษา 
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   “คณะกรรมการบริหาร” หมายถึง  คณะกรรมการบริหาร องค์การบริหาร 
   “ชมรม”      หมายถึง  ชมรมกิจกรรมนักศึกษา สังกัดองค์การ 
               บริหาร 
   “อาจารย์ท่ีปรึกษา”   หมายถึง  อาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมนักศึกษา ท่ี 
                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แต่งต้ัง 
   “ตัวแทนสาขาวิชา”   หมายถึง  ตัวแทนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
               ชั้นปีท่ีสองข้ึนไป สาขาวิชาละหนึ่งคน  
               จากทุกสาขาวิชาท่ีเปิดสอนใน  
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   “กิจกรรมนักศึกษา”   หมายถึง  กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของ 
               องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
               สุรนารี 
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   “สถานภาพ”     หมายถึง  สถานภาพการเป็นนักศึกษา ของ 
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
 

หมวดท่ี 2 
วัตถุประสงค์ 

 
 ข้อ 6 ให้องค์การนักศึกษาเป็นศูนย์กลางกิจกรรมนักศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  (1)   เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนตนเอง  ให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
ตนเอง สังคม และโดยเฉพาะต่อการใช้สิทธิเสรีภาพในการปกครองตนเองตามหลักประชาธิปไตย 
  (2)   เพ่ือส่งเสริมความรู้รักสามัคคีในหมู่นักศึกษา 
  (3)   เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา 
  (4)   เพ่ือส่งเสริมให้กิจกรรมนักศึกษาท้ังวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาเป็นไปใน 
ลักษณะท่ีมุ่งทํานุบํารุงและรักษาไว้ซ่ึงศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม ประเพณี และเอกลักษณ์อันดีงามของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและของชาติ 
  (5)   เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีบุคลิกภาพ พลานามัยและมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 
  (6)   เพ่ือรักษาไว้ซ่ึงสิทธิ และผลประโยชน์อันชอบธรรมของนักศึกษา 
  (7)   เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 

หมวดท่ี 3 
สิทธิและหน้าท่ีของนักศึกษา 

 ข้อ 7 นักศึกษามีสิทธิและหน้าท่ีต่อไปนี้ 
  (1)   มีสิทธิเท่าเทียมกันในการสมัครรับเลือกต้ังในกิจกรรมขององค์การนักศึกษาภายใต้ 
ระเบียบนี้ 
  (2)   มีสิทธิแสดงความคิดเห็นภายในขอบเขตของกฏหมายหรือขอบเขตท่ีมหาวิทยาลัย 
กําหนด 
  (3)   มีสิทธิในการเสนอข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของ 
มหาวิทยาลัย 
  (4)   มีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การนักศึกษา 
  (5)   มีหน้าท่ีให้ความร่วมมือในกิจกรรมท่ีองค์การนักศึกษาร้องขอ 
  (6)   มีหน้าท่ีปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎ ประกาศ มติ คําสั่ง และประเพณีอันดีงาม 
ของมหาวิทยาลัย 
  (7)   มีหน้าท่ีธํารงไว้ซ่ึงความสามัคคี  ชื่อเสียง และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 
  (8)   มีหน้าท่ีไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกต้ัง 
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 ข้อ 8 นักศึกษาซ่ึงไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ังโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรท่ีทําให้ไม่อาจไปเลือกต้ังได้  ย่อมเสีย
สิทธิดังนี้ 
  (1)   เป็นกรรมการทุกตําแหน่งในองค์การนักศึกษาเป็นเวลาหนึ่งปี และหาก ดํารงตําแหน่งอยู่ให้พ้น
จากตําแหน่ง 
  (2)   ขอใบรับรองกิจกรรม 
  (3)   ลงชื่อเพ่ือแสดงความคิดเห็นและลงประชามติ 

หมวดท่ี 4 
การจัดส่วนการบริหารกิจกรรมนักศึกษา 

 ข้อ 9 ให้กิจกรรมนักศึกษาอยู่ภายใต้การกํากับดูแลขององค์การนักศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย 
  (1)  สภานักศึกษา 
  (2)   องค์การบริหาร 
 ข้อ 10 สมาชิกองค์การนักศึกษามีสองประเภทคือ 
  (1)   สมาชิกสามัญ  ได้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติทุกคน 
  (2)   สมาชิกวิสามัญ ได้แก่นักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี  นักศึกษาปริญญาตรี               
หลักสูตรอ่ืน ๆ หรือนักศึกษาอ่ืนท่ีมาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 11  ให้สภานักศึกษาและองค์การบริหารมีท่ีตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 12  ให้การดําเนินการขององค์การนักศึกษาอยู่ในความควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัย  
ให้อธิการบดีแต่งต้ังพนักงานเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาโดยคําแนะนําขององค์การนักศึกษา 

หมวดท่ี 5 
สภานักศึกษา 

ส่วนท่ี 1 
องค์ประกอบ 

 ข้อ 13 ให้สภานักศึกษาประกอบด้วยคณะกรรมการสภานักศึกษาและคณะกรรมาธิการ 
สภานักศึกษา 

ส่วนท่ี 2 
อํานาจและหน้าท่ีของสภานักศึกษา 

 ข้อ 14  สภานักศึกษามีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 
  (1)   พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อนโยบาย  แผนงาน  โครงการและงบประมาณประจําปีของ
องค์การบริหาร โดยอาจเชิญผู้แทนองค์การบริหาร หรือนักศึกษาแสดงความคิดเห็นหรือชี้แจง               
ข้อเท็จจริงได้ 
  (2)   พิจารณาและควบคุมการดําเนินงานขององค์การบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย               
แผนงานโครงการ และงบประมาณท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภานักศึกษาแล้ว 
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  (3)   พิจารณาให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
  (4)   พิจารณาวางหรือแก้ไขระเบียบเก่ียวกับการประชุมสภานักศึกษา  ซ่ึงไม่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 
 (5)  พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อระเบียบ  ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินงานภายในองค์การ
บริหาร ซ่ึงไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 (6)   พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดต้ังชมรม ในฝ่ายต่าง ๆ หรือหน่วยงานภายในองค์การบริหาร 
 (7)   พิจารณาแต่งต้ังสมาชิกสภานักศึกษาหรือนักศึกษาเป็นคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจ เพ่ือศึกษาเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งตามท่ีสภานักศึกษาเห็นสมควรและอยู่ในกรอบแห่งระเบียบนี้ 
 (8)   พิจารณาเสนอถอดถอนชื่อสมาชิกสภานักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 
 (9)   เป็นตัวแทนนักศึกษาในการพิทักษ์และรักษาไว้ซ่ึงสิทธิและประโยชน์นักศึกษาด้วยความบริสุทธิ์  
ยุติธรรมและเป็นกลาง 
 (10) เป็นศูนย์กลางในการรับฟังความคิดเห็นและเรื่องราวร้องทุกข์จากนักศึกษา เพ่ือพิจารณา
เสนอแนะต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและหาทางแก้ไข 
 (11) พิจารณาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา 

ส่วนท่ี 3 
คณะกรรมการสภานักศึกษา 

 ข้อ 15 ให้ท่ีประชุมสภานักศึกษาเลือกสมาชิกสภานักศึกษาเข้าดํารงตําแหน่งใน                       
คณะกรรมการสภานักศึกษา  ซ่ึงประกอบด้วย 
  (1)   ประธานสภานักศึกษา 
  (2)   รองประธานสภานักศึกษาคนท่ีหนึ่ง 
  (3)   รองประธานสภานักศึกษาคนท่ีสอง 
  (4)   เลขาธิการสภานักศึกษา 
  (5)   รองเลขาธิการสภานักศึกษา 
  (6)   ผู้ตรวจสอบการเงินสภานักศึกษา 
  (7)   ประชาสัมพันธ์สภานักศึกษา 
  (8)   ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายต่าง ๆ ฝ่ายละหนึ่งคน 
  (9)   กรรมการตําแหน่งอ่ืนตามท่ีสภานักศึกษาเห็นสมควร 
 ข้อ 16 ให้กรรมการสภานักศึกษามีอํานาจและหน้าท่ีดังนี้ 
  (1)   ประธานสภานักศึกษา 

(ก)   เป็นประธานควบคุมการประชุม  ควบคุมการดําเนินกิจการของสภานักศึกษาและเป็นผู้ลง
นามในนามของสภานักศึกษา 

(ข)   แต่งต้ังคณะกรรมาธิการประจําสภานักศึกษา และคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจตามมติของ
สภานักศึกษา 
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(ค)   เป็นผู้แทนสภานักศึกษาในการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
 (2)   รองประธานสภานักศึกษา 

(ก)   ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร จากประธานสภานักศึกษา 
(ข)   ในการประชุม หากประธานสภานักศึกษาไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้   

ให้รองประธานสภานักศึกษาคนท่ีหนึ่งปฏิบัติหน้าท่ีแทน และหากรองประธานสภานักศึกษาคนท่ีหนึ่งไม่อยู่ 
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองประธานสภานักศึกษาคนท่ีสองปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
 (3) เลขาธิการสภานักศึกษา 

(ก)   จัดทําระเบียบวาระการประชุมและออกหนังสือเชิญประชุมสภานักศึกษา 
(ข)   จัดทํารายงานการประชุมสภานักศึกษารวมท้ังเอกสารประกอบการพิจารณาของ 

ท่ีประชุมตามท่ีได้รับมอบหมายจากท่ีประชุมสภานักศึกษาหรือประธานสภานักศึกษา 
(ค)   ควบคุมและรับผิดชอบงานสารบรรณของสภานักศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลขององค์การ

บริหารและชมรม 
(ง)   ประสานงานระหว่างคณะกรรมาธิการฝ่ายต่าง ๆ และหน่วยงานภายในสภา 

นักศึกษา และทําหน้าท่ีธุรการอ่ืน ๆ ของสภานักศึกษา 
(จ)   ทําหน้าท่ีชี้แจงระเบียบข้อบังคับ และเอกสารหลักฐานต่อท่ีประชุมสภานักศึกษาและยืนยัน

มติของสภานักศึกษาท่ีเคยมีไว้ 
   (ฉ)   ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากประธานสภานักศึกษา 
 (4)  รองเลขาธิการสภานักศึกษา  ทําหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ตามท่ีเลขาธิการสภานักศึกษา
มอบหมายและรักษาการแทนเลขาธิการสภานักศึกษาในกรณีท่ีเลขาธิการสภานักศึกษาไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ 
 (5) ผู้ตรวจสอบการเงิน 

(ก)   มีหน้าท่ีควบคุมการเงินและตรวจสอบบัญชีการเงินทุกประเภทของสภานักศึกษาและ
องค์การบริหารให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเงินและงบประมาณขององค์การนักศึกษาและเป็นไปตาม
งบประมาณท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภานักศึกษาและได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว 

(ข)   จัดทําบันทึกสรุปการใช้งบประมาณและเงินนอกงบประมาณของทุกหน่วย 
งาน ในองค์การนักศึกษาในทุกภาคการศึกษาและรายงานต่อท่ีประชุมในการประชุมสมัยสามัญ 

(ค)   ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีสภานักศึกษามอบหมาย 
 (6)   ประชาสัมพันธ์สภานักศึกษา 

(ก)   มีหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การดําเนินกิจกรรม ผลการดําเนินงานและผลงานของสภา
นักศึกษา 

(ข)   ประสานงานระหว่างสภานักศึกษากับนักศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ๆ  
(ค)   ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีสภานักศึกษามอบหมาย 

 (7)   กรรมการอ่ืน ๆ ให้มีหน้าท่ีตามท่ีสภานักศึกษามอบหมาย 
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 ข้อ 17  สมาชิกสภานักศึกษามีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  (1)   ปฏิบัติตามระเบียบฉบับนี้โดยเคร่งครัด  
  (2)   รับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ของนักศึกษา  ในอันท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ส่วนท่ี  4 
คณะกรรมาธิการสภานักศึกษา 

 ข้อ 18 ให้คณะกรรมาธิการสภานักศึกษามีสองประเภท ดังนี้ 
  (1)  คณะกรรมาธิการประจํา 
  (2)  คณะกรรมาธิการเฉพาะกิจ 
 ข้อ 19 คณะกรรมาธิการประจํา มีดังต่อไปนี้ 
  (1)  คณะกรรมาธิการงบประมาณ 
  (2)  คณะกรรมาธิการวิชาการ 
  (3)  คณะกรรมาธิการกีฬา 
  (4)  คณะกรรมาธิการศิลปวัฒนธรรม 
  (5)  คณะกรรมาธิการบําเพ็ญประโยชน์ 
  (6)  คณะกรรมาธิการนักศึกษาสัมพันธ์ 
 ให้สภานักศึกษาแต่งต้ังสมาชิกสภานักศึกษาเป็นคณะกรรมาธิการตามวรรคแรก 
 ให้คณะกรรมาธิการแต่ละคณะประกอบด้วยกรรมาธิการไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
 ให้สมาชิกสภานักศึกษาดํารงตําแหน่งในคณะกรรมาธิการประจําได้เพียงตําแหน่งเดียว 
 ข้อ 20 สภานักศึกษาจะแต่งต้ังสมาชิกสภานักศึกษาหรือนักศึกษาเป็นคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจ
เพ่ือทําหน้าท่ีศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีเก่ียวกับองค์การนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาได้ 
 ข้อ 21 ให้คณะกรรมาธิการสภานักศึกษามีวาระเท่าท่ีสภานักศึกษากําหนด แต่ไม่เกินวาระของ
สภานักศึกษา 
 ข้อ 22 อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมาธิการประจํามีดังนี้ 
  (1) คณะกรรมาธิการงบประมาณ มีหน้าท่ีพิจารณางบประมาณของกิจกรรม 
นักศึกษาก่อนเสนอต่อสภานักศึกษาเพ่ือพิจารณาและติดตามผลการดําเนินโครงการขององค์การบริหารท่ีได้รับ
การอนุมัติแล้วให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  (2)   คณะกรรมาธิการวิชาการ มีหน้าท่ีพิจารณาโครงการวิชาการของฝ่ายวิชาการของ 
องค์การบริหาร และติดตามผลการดําเนินโครงการท่ีได้รับอนุมัติแล้วให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  (3)   คณะกรรมาธิการกีฬา มีหน้าท่ีพิจารณาโครงการกีฬาของฝ่ายกีฬาของ 
องค์การบริหาร และติดตามผลการดําเนินโครงการท่ีได้รับอนุมัติแล้วให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  (4)   คณะกรรมาธิการศิลปวัฒนธรรม มีหน้าท่ีพิจารณาโครงการศิลปวัฒนธรรมของ 
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมขององค์การบริหาร และติดตามผลการดําเนินโครงการท่ีได้รับอนุมัติแล้วให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
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  (5)   คณะกรรมาธิการบําเพ็ญประโยชน์ มีหน้าท่ีพิจารณาโครงการบําเพ็ญประโยชน์ของฝ่าย
บําเพ็ญประโยชน์ขององค์การบริหาร และติดตามผลการดําเนินโครงการท่ีได้รับอนุมัติแล้วให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
  (6)   คณะกรรมาธิการนักศึกษาสัมพันธ์ มีหน้าท่ีพิจารณาโครงการนักศึกษาสัมพันธ์ 
ของฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร และติดตามผลการดําเนินโครงการท่ีได้รับอนุมัติแล้วให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ 
 ข้อ 23 ให้คณะกรรมาธิการแต่ละคณะเลือกสมาชิกในคณะกรรมาธิการเป็นประธานหนึ่งคนและ
เลขานุการหนึ่งคน 
 ข้อ 24 ให้คณะกรรมาธิการสภานักศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบท่ีสภา                
นักศึกษากําหนดให้สภานักศึกษาทราบ 

ส่วนท่ี 5 
สมาชิกสภานักศึกษา 

 ข้อ 25 สมาชิกสภานักศึกษามีจํานวนท้ังสิ้นสี่สิบคน  ท้ังนี้จํานวนสมาชิกสภานักศึกษาในแต่ละชั้น
ปีข้ึนอยู่กับจํานวนนักศึกษาในชั้นปีนั้น ต่อจํานวนนักศึกษาท้ังหมดท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 26 ผู้มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภานักศึกษาต้องเป็นนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู่ในข้ันปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย 
  ให้นักศึกษาท่ีมีรหัสปีท่ีหนึ่ง สอง สาม และสี่ มีสิทธิเลือกนักศึกษาชั้นปีเดียวกันเป็นสมาชิกสภา
นักศึกษา  สําหรับนักศึกษาท่ีมีรหัสเกินกว่าปีท่ีสี่ให้ถือว่าเป็นนักศึกษาปีท่ีสี่ 
 ข้อ 27 ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภานักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  (1) เป็นสมาชิกองค์การนักศึกษาประเภทสามัญ 
  (2) มีผลการศึกษาในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่าสองในวันสมัครรับเลือกต้ัง 
  (3) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ต้ังแต่ระดับภาคทัณฑ์ข้ึนไป 
  (4) ไม่ดํารงตําแหน่งใด ๆ ในองค์การนักศึกษา 
  (5) ไม่เคยถูกลงมติไม่ไว้วางใจให้พ้นจากตําแหน่งใด ๆ ในสภานักศึกษา 
 ข้อ 28 ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการเลือกต้ังท่ัวไปสมาชิกสภานักศึกษาให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวัน
นับต้ังแต่วันเปิดภาคแรกของปีการศึกษา  
 ข้อ 29 ให้ผู้ท่ีได้รับการเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภานักศึกษามีวาระการดํารงตําแหน่งหนึ่งปีนับถัดจาก
วันท่ีมีคําสั่งแต่งต้ังจากอธิการบดีเป็นต้นไป 
 ข้อ 30 สมาชิกภาพของสมาชิกสภานักศึกษาสิ้นสุดลงเม่ือ 
  (1)  ขาดคุณสมบัติตามข้อ 27 
  (2)  ออกตามวาระ 
  (3)  เสียชีวิต 
  (4)  ลาออก 
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  (5)  พ้นสภาพนักศึกษาหรือได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
  (6)  ถูกสั่งลงโทษทางวินัยต้ังแต่ระดับภาคทัณฑ์ข้ึนไป 
  (7)  สภานักศึกษาลงมติถอดถอนด้วยคะแนนเสียงสองในสามของท่ีประชุม 
  (8)  ขาดประชุมสภานักศึกษาสามครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมิได้แจ้ง 
สาเหตุให้ประธานสภานักศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
  (9)  นักศึกษาลงประชามติ 
 ข้อ 31 หากสมาชิกภาพของสมาชิกสภานักศึกษาชั้นปีใดสิ้นสุดลงและจํานวนสมาชิกสภานักศึกษา
ท้ังหมดเหลือตํ่ากว่าสามสิบคนในขณะท่ียังเหลือระยะเวลาเกินเก้าสิบวันก่อนหมดวาระ ให้มหาวิทยาลัย
ดําเนินการเลือกต้ังซ่อมสมาชิกสภานักศึกษาชั้นปีนั้นให้แล้วเสร็จในสามสิบวันนับถัดจากวันสิ้นสุดการเป็น
สมาชิกภาพ ให้ผู้ท่ีได้รับการเลือกต้ังมีวาระเท่ากับเวลาท่ีเหลือของผู้ซ่ึงตนแทน 
 ข้อ 32 ให้สภานักศึกษาชุดเดิมรักษาการจนกว่าจะมีคําสั่งแต่งต้ังสมาชิกสภานักศึกษาชุดใหม่ 

ส่วนท่ี 6 
การประชุม 

 ข้อ 33 ให้สมัยประชุมของสภานักศึกษามีสองประเภทคือสมัยประชุมสามัญและสมัยประชุม
วิสามัญ 
 ข้อ 34 ในหนึ่งภาคการศึกษาให้มีสมัยประชุมสามัญของสภานักศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง โดยมี
ระยะเวลาสมัยประชุมละสิบห้าวัน 
 ข้อ 35 ให้อธิการบดีเรียกประชุมสมัยสามัญท่ีหนึ่งภายในสิบสี่วันนับถัดจากวันท่ีมีคําสั่งแต่งต้ัง
สมาชิกสภานักศึกษาเพ่ือดําเนินการเลือกต้ังประธานสภานักศึกษา และเม่ือเลือกต้ังได้ประธานสภานักศึกษา
แล้ว ให้ประธานสภานักศึกษาทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการสภา
นักศึกษาตามข้อ 15 
 ข้อ 36 ในการเลือกต้ังประธานสภานักศึกษาให้สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิสมัครหรือเสนอชื่อได้หนึ่งชื่อ
โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าห้าคน  ผู้ท่ีได้รับเลือกเป็นประธานสภานักศึกษาจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่าก่ึง
หนึ่งของสมาชิกสภานักศึกษาท้ังหมด หากผู้สมัครหรือถูกเสนอชื่อเป็นประธานสภานักศึกษาหลายคน และไม่มี
ผู้ใดได้คะแนนเสียงถึง  ให้ทําการเลือกต้ังใหม่โดยเลือกจากผู้ท่ีได้รับคะแนนเสียงเป็นลําดับท่ีหนึ่งและท่ีสองของ
การเลือกต้ังดังกล่าว 
 ข้อ 37 ให้อธิการบดีเป็นผู้เปิดและปิดการประชุมสมัยสามัญของสภานักศึกษา 
 ข้อ 38 การประชุมสมัยวิสามัญของสภานักศึกษามีได้ในกรณีต่อไปนี้ 
  (1) อธิการบดีเรียกประชุม 
  (2) ประธานสภานักศึกษาเรียกประชุม 
  (3) สมาชิกสภานักศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้ังหมดเข้าชื่อร้องขอต่อ
ประธานสภานักศึกษาให้เรียกประชุม 
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  (4) นายกองค์การบริหารร้องขอต่อประธานสภานักศึกษาให้เรียกประชุมตามมติของ   
คณะกรรมการบริหาร 
 ข้อ 39 การนัดประชุมสภานักศึกษาให้ทําหนังสือแจ้ง  วันเวลา  สถานท่ีและระเบียบวาระการ
ประชุมให้สมาชิกสภานักศึกษาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  สําหรับการประชุมสมัยสามัญ และไม่น้อยกว่า
สามวันสําหรับการประชุมสมัยวิสามัญ 
 ข้อ 40 การประชุมสมาชิกสภานักศึกษาให้กระทําโดยเปิดเผย  เว้นแต่สมาชิกสภา                  
นักศึกษาท่ีเข้าประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งมีมติให้ประชุมลับ 
 ข้อ 41 ในการประชุมสภานักศึกษาต้องมีสมาชิกสภานักศึกษาเข้าประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกสภานักศึกษาท้ังหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม  หากไม่ครบองค์ประชุมให้เรียกประชุมอีกครั้ง
หนึ่งโดยให้แจ้งวัน เวลา และสถานท่ี ให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน และในครั้งนี้หากมีสมาชิกสภา
นักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกสภานักศึกษาท้ังหมดให้ถือว่าครบองค์ประชุม 
 ข้อ 42 การลงมติของสภานักศึกษาให้ถือคะแนนข้างมากของสมาชิกสภานักศึกษา ท่ีเข้าประชุม
เป็นเกณฑ์  ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
 ข้อ 43 ถ้ามติของสภานักศึกษาขัดแย้งกับมติขององค์การบริหาร  และองค์การบริหารต้องการ
ยืนยันมตินั้น ให้ประธานสภานักศึกษาเรียกประชุมสภานักศึกษาเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่งภายในเจ็ดวันนับจาก
วันท่ีได้รับแจ้งจากองค์การบริหาร  หากครั้งนี้สภานักศึกษายังยืนยันตามมติเดิม โดยมีคะแนนสนับสนุนมากกว่า
ก่ึงหนึ่งของสมาชิกสภานักศึกษาท้ังหมด ให้มติขององค์การบริหารเป็นอันตกไป 
 ข้อ 44 ในท่ีประชุมสภานักศึกษา สมาชิกย่อมมีสิทธิ ต้ังกระทู้ถามงานในหน้าท่ีของคณะ
กรรมการบริหารเป็นรายบุคคลหรือท้ังคณะก็ได้ 
 ข้อ 45 สภานักศึกษามีสิทธิเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะกรรมการบริหารเป็นรายบุคคลหรือท้ัง
คณะก็ได้ 
  ในกรณีท่ีอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกองค์การบริหารให้ถือว่าเป็นการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ
คณะกรรมการบริหารท้ังคณะ 
 ข้อ 46 การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะกรรมการบริหารอาจกระทําได้ดังต่อไปนี้ 
  (1) สมาชิกสภานักศึกษาไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งเข้าชื่อกันร้องขอต่อประธานสภานักศึกษา 
  (2) นักศึกษาจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนนักศึกษาท้ังหมดเข้าชื่อกันร้องขอต่อ
ประธานสภานักศึกษา 
 ข้อ 47 การลงมติไม่ไว้วางใจคณะกรรมการบริหารหรือประธานชมรมให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของสมาชิกสภานักศึกษาท้ังหมด 
  ในกรณีลงมติไม่ไว้วางใจนายกองค์การบริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร ท้ังคณะให้
กรรมการบริหารพ้นจากตําแหน่งทันทีและให้สภานักศึกษาแจ้งให้อธิการบดีทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและให้มี
การดําเนินการเลือกต้ังข้ึนใหม่ภายในสามสิบวันนับจากวันประกาศให้พ้นจากตําแหน่ง โดยให้กรรมการบริหาร
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ชุดเ ดิมรักษาการจนกว่าจะมีคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ท้ังนี้ วาระการดํารงตําแหน่งของคณะ
กรรมการบริหารชุดใหม่เท่ากับระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม 
  ข้อ 48 การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจประธานชมรมอาจกระทําได้โดยคณะกรรมการบริหารไม่น้อย
กว่าก่ึงหนึ่งเข้าชื่อกันร้องขอต่อประธานสภานักศึกษา 
  ในกรณีลงมติไม่ไว้วางใจประธานชมรมใดให้สภานักศึกษาทําบันทึกไปยังนายกองค์การบริหารเพ่ือ
พิจารณาดําเนินการกับประธานชมรมนั้น ๆ  ตามมติท่ีสภานักศึกษาเห็นสมควร 

หมวดท่ี 7 
องค์การบริหาร 

ส่วนท่ี 1 
องค์ประกอบ 

 ข้อ 49 องค์การบริหารประกอบด้วย 
  (1) คณะกรรมการบริหาร 
  (2) คณะอนุกรรมการ 
  (3) คณะอนุกรรมการประสานงาน 

ส่วนท่ี 2 
คณะกรรมการบริหาร 

 ข้อ 50 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย 
  (1)  นายกองค์การบริหาร 
  (2)  อุปนายกองค์การบริหารคนท่ีหนึ่ง 
  (3)  อุปนายกองค์การบริหารคนท่ีสอง 
  (4)  เหรัญญิก 
  (5)  เลขานุการ 
  (6)  ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ 
  (7)  ประธานคณะอนุกรรมการกีฬา 
  (8)  ประธานคณะอนุกรรมการศิลปวัฒนธรรม 
  (9)  ประธานคณะอนุกรรมการบําเพ็ญประโยชน์ 
  (10) ประธานคณะอนุกรรมการนักศึกษาสัมพันธ์ 
  (11) ประธานคณะอนุกรรมการหรือกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งอ่ืน ตามท่ีองค์การบริหาร
เห็นสมควร 

ส่วนท่ี 3 
อํานาจหน้าท่ีคณะกรรมการบริหาร 

 ข้อ 51 องค์การบริหารมีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 
  (1)   คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 
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(ก)   กําหนดนโยบาย  จัดทําแผนงาน โครงการและงบประมาณประจําปีขององค์การบริหาร
เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อสภานักศึกษา 

(ข)   บริหารงานกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้และได้รับความเห็นชอบ
จากสภานักศึกษาและให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย 

(ค)   พิจารณาจัดต้ังชมรมฝ่ายต่าง ๆ หรือหน่วยงานภายในองค์การบริหารเพ่ือเสนอความ
เห็นชอบต่อสภานักศึกษา 
   (ง)   กําหนดระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติเก่ียวกับการประชุมและการดําเนินงาน ภายใน
องค์การบริหาร  ซ่ึงไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากสภา นักศึกษา 
   (จ)   เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อสภานักศึกษาทุกสมัยประชุม 
   (ฉ)   พิจารณาคัดเลือกและแต่งต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ 
   (ช) พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประสานงาน 
  (2)  คณะอนุกรรมการมีหน้าท่ีดังนี้ 

(ก)   ประสานงานกับสาขาวิชาต่าง ๆ 
(ข)   ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหาร 

 ข้อ 52 กรรมการบริหารมีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 
  (1)  นายกองค์การบริหาร 

(ก)   เป็นประธานในการบริหารงานและเป็นผู้แทนองค์การบริหาร 
(ข)   เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 
(ค)   ควบคุมดูแลการดําเนินงานขององค์การบริหาร 

(2)  อุปนายกองค์การบริหาร 
(ก)   ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหาร 
(ข)   ให้อุปนายกองค์การบริหารคนท่ีหนึ่งปฏิบัติหน้าท่ีแทนนายกองค์การบริหารในกรณีท่ี

นายกองค์การบริหารไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
(ค)   ให้อุปนายกองค์การบริหารคนท่ีสองปฏิบัติหน้าท่ีแทนนายกองค์การบริหารหรืออุปนายก

องค์การบริหารคนท่ีหนึ่งไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
  (3)  เหรัญญิก 

(ก)   จัดทํางบประมาณเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 
(ข)   ควบคุมดูแลงบประมาณให้เป็นไปตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภา               

นักศึกษาและมติของคณะกรรมการบริหาร 
(ค)   จัดทํารายงานการเงิน  บัญชีรายรับ รายจ่าย และงบดุลขององค์การบริหารท้ังเงิน

งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  และเงินรายได้อ่ืน ๆ  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 
 ในกรณีท่ีสภานักศึกษาต้องตรวจสอบเอกสารตามวรรคแรก ให้ส่งมอบเอกสารให้สภานักศึกษา
ตรวจสอบภายในสิบสี่วันนับจากวันท่ีได้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
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  (4)  เลขานุการ 
(ก)   จัดทําระเบียบวาระการประชุมและการออกหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการการบริหาร

     
(ข)   จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารรวมท้ังเอกสารประกอบการพิจารณาของ

ท่ีประชุมหรือจากนายกองค์การบริหาร 
(ค)   ควบคุมและรับผิดชอบดูแลงานสารบรรณขององค์การบริหาร 
(ง)   ประสานงานระหว่างคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และหน่วยงานภายในองค์การบริหาร  

และทําหน้าท่ีธุรการอ่ืน ๆ ขององค์การบริหาร 
(จ)   ชี้แจงระเบียบข้อบังคับและเอกสารหลักฐานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารต่อสมาชิก

คณะกรรมการบริหารและยืนยันมติของคณะกรรมการบริหารท่ีเคยมีไว้ 
(ฉ)   ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหาร 

(5)  ประธานคณะอนุกรรมการ 
(ก)   เป็นประธานในท่ีประชุมผู้แทนของชมรมต่าง ๆ ท่ีอยู่ในสังกัดของฝ่าย 
(ข)   จัดทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณของฝ่ายเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะ

กรรมการบริหาร 
(ค)  ประสานงานระหว่างชมรมกับฝ่ายหรือกับหน่วยงานอ่ืนขององค์การบริหาร 
(ง)  ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหาร 

(6)  ประธานคณะอนุกรรมการประสานงาน 
(ก)    เป็นประธานในท่ีประชุม 
(ข)   จัดทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อ 

คณะกรรมการบริหาร 
(ค)   ประสานงานและปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหาร 

ส่วนท่ี 4 
การเลือกตั้งและการดํารงตําแหน่ง 

 ข้อ 53 ให้คณะกรรมการบริหารมาจากการเลือกต้ังท่ัวไปโดยผู้สมัครรับเลือกต้ังต้องสมัครเป็นกลุ่ม 
พร้อมท้ังระบุตําแหน่งให้ครบตามข้อ 50 
 ข้อ 54 ผู้มีสิทธิเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารต้องเป็นสมาชิกองค์การนักศึกษา 
 ข้อ 55 ผู้มีสิทธิเลือกต้ังเป็นคณะกรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  (1)   เป็นสมาชิกสามัญ 
  (2)   มีผลการศึกษาอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่าสอง ในวันท่ีสมัครรับ 
เลือกต้ัง 
  (3)   ไม่อยู่ระหว่างลงโทษทางวินัยต้ังแต่ข้ันภาคทัณฑ์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  (4)   ไม่ดํารงตําแหน่งใด ๆ ในองค์การนักศึกษา 
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 ข้อ 56 ให้มีคณะกรรมการเลือกต้ังซ่ึงแต่งต้ังโดยมหาวิทยาลัยดําเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการ
บริหารให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับจากวันเปิดภาคแรกของปีการศึกษานั้น 
 ข้อ 57 ให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารเลือกผู้สมัครรับเลือกต้ังเพียงหนึ่งกลุ่ม  กลุ่มใดได้
คะแนนสูงสุดถือว่าได้รับการเลือกต้ัง  หากคะแนนสูงสุดเท่ากัน  ให้มีการเลือกต้ังเฉพาะกลุ่มท่ีมีคะแนนสูงสุด
ใหม่ ภายในเจ็ดวันนับจากวันเลือกต้ังในครั้งแรก  
  ในกรณีท่ีมีผู้สมัครเพียงกลุ่มเดียวให้อธิการบดีทําการแต่งต้ังผู้สมัครรับเลือกต้ังดํารงตําแหน่งใน
องค์การบริหารโดยไม่ต้องจัดให้มีการเลือกต้ัง 
 ข้อ 58 ให้ผู้ท่ีได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการบริหารมีวาระในการดํารงตําแหน่งหนึ่งปีนับถัดจากวันท่ีมี
การแต่งต้ังจากอธิการบดี 
 ข้อ 59 คณะอนุกรรมการ  ประกอบด้วย 
  (1) ประธานชมรมซ่ึงสังกัดในฝ่ายนั้น ๆ เป็นคณะอนุกรรมการโดยตําแหน่ง 
  (2) อนุกรรมการอ่ืน ๆ อีกไม่เกินสามคนจากการสรรหาของคณะกรรมการบริหาร 
 ข้อ 60 คณะอนุกรรมการประสานงานประกอบด้วย 
  (1) กรรมการบริหารท่ีคณะกรรมการบริหารแต่งต้ังเป็นประธาน 
  (2) ผู้แทนสาขาวิชา สาขาวิชาละหนึ่งคน 

ส่วนท่ี 5 
การส้ินสุดของคณะกรรมการบริหาร 

 ข้อ 61 นายกองค์การบริหารพ้นจากตําแหน่งในกรณีดังนี้ 
  (1)  ออกตามวาระ 
  (2)  เสียชีวิต 
  (3)  ลาออก 
  (4)  พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
  (5)  ถูกลงโทษทางวินัยต้ังแต่ข้ันภาคทัณฑ์ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  (6)  อธิการบดีมีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง 
  (7)  สภานักศึกษาลงมติไม่ไว้วางใจตามข้อ 47 
 ข้อ 62 กรรมการบริหารพ้นจากตําแหน่งในกรณีดังนี้ 
  (1)   ออกตามวาระ 
  (2)   เสียชีวิต 
  (3)   ลาออก 
  (4)   พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
  (5)   ถูกสั่งลงโทษทางวินัยต้ังแต่ข้ันภาคทัณฑ์ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  (6)  คณะกรรมการบริหารมีมติถอดถอนด้วยคะแนนเสียงสองในสามของท่ีประชุม 
  (7)   สภานักศึกษาลงมติถอดถอนด้วยคะแนนเสียงสองในสามของท่ีประชุม 



คู่มือการปฏิบัติงาน งานกิจกรรมนักศึกษา มทส. 
 

44 

  (8)   นายกองค์การบริหารพ้นจากตําแหน่งด้วยสาเหตุตามข้อ 61 (3)  (6) และ (7) 
 ข้อ 63  เม่ือนายกองค์การบริหารพ้นจากตําแหน่งด้วยสาเหตุตามข้อ 61 (2)  (4)  และ (5)  ให้
อธิการบดีแต่งต้ังผู้รักษาการแทนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร 
  ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารต้องพ้นจากตําแหน่งตามข้อ 62  ยกเว้น ข้อ 62 (1)  ให้นายก
องค์การบริหารโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารเสนอชื่อผู้ดํารงตําแหน่งแทนต่อสภานักศึกษาเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเสนออธิการบดีเพ่ือแต่งต้ัง 
 ข้อ 64   ให้คณะกรรมการบริหารจัดทําบัญชีรายรับรายจ่าย  บัญชีทรัพย์สินพร้อมท้ังส่งมอบงาน
ให้กับคณะกรรมการบริหารชุดต่อไปภายในสิบสี่วันนับถัดจากวันท่ีอธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ 

ส่วนท่ี 6 
การประชุม 

 ข้อ 65 ให้มีการประชุมระหว่างเปิดภาคการศึกษาของคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือนละ
หนึ่งครั้ง 
 ข้อ 66 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการบริหารท้ังหมด จึงจะถือว่าเป็นองค์ประชุม 
 ข้อ 67 ในการลงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารท่ีเข้าร่วม
ประชุมเป็นเกณฑ์ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 ข้อ 68 ให้การประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นไปโดยเปิดเผย เว้นแต่ท่ีประชุมมีมติให้ประชุมลับ 
 ข้อ 69 คณะกรรมการบริหารอาจเชิญผู้แทนมหาวิทยาลัย ผู้แทนชมรมหรือนักศึกษาเข้าร่วมชี้แจง
แสดงความเห็นเพ่ือประโยชน์ต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารได้ 
  ให้คณะกรรมการบริหารส่งรายงานการประชุมทุกครั้งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ส่วนท่ี 7 
ชมรม 

 ข้อ 70 ชมรมต้องมีลักษณะท่ัวไปกล่าวคือนักศึกษาท้ังมหาวิทยาลัยสามารถเป็นสมาชิกได้ 
 ข้อ 71 ให้การดําเนินกิจกรรมของชมรมอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหาร 
 ข้อ 72 ให้อธิการบดีเป็นผู้ลงนามในประกาศจัดต้ังหรือยุบชมรม 
 ข้อ 73 ให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาประจําชมรม ๆ ละหนึ่งคนซ่ึงแต่งต้ังโดยอธิการบดี 
  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ท่ีปรึกษาประจําชมรมให้เบิกจ่ายได้ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ 74 ชมรมท่ีจะจัดต้ังข้ึนได้ต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือดําเนินกิจกรรมเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้ 
  (1)   วิชาการ 
  (2)   กีฬา 
  (3)   ศิลปวัฒนธรรม 
  (4)   บําเพ็ญประโยชน์ 
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  (5)   นักศึกษาสัมพันธ์ 
  (6)   อ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
   ให้ชมรมท่ีจัดต้ังข้ึนสังกัดคณะอนุกรรมการคณะใดคณะหนึ่งท่ีเก่ียวข้องกับองค์การบริหาร 
 ข้อ 75 การขอจัดต้ังชมรมจะต้องมีนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ รวมกันไม่น้อยกว่าห้าสิบคนเข้าชื่อกันยื่นคํา
ร้องพร้อมท้ังเสนอร่างข้อบังคับชมรมซ่ึงมีนโยบายและวัตถุประสงค์ไม่ซํ้ากับชมรมท่ีมีอยู่เดิมต่อประธาน
คณะอนุกรรมการฝ่ายท่ีชมรมจะสังกัดเพ่ือให้ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 
  ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาเรื่องการขอจัดต้ังชมรมให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนบัถัดจากวันท่ี
ได้รับเรื่องจากประธานคณะอนุกรรมการฝ่าย  หากคณะกรรมการบริหารเห็นชอบให้จัดต้ังชมรม ให้ทําบันทึกเสนอ
ต่อสภานักศึกษา ในกรณีท่ีพิจารณาไม่เสร็จสิ้นคณะกรรมการบริหารอาจขอขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสิบห้าวัน  
โดยทําบันทึกชี้แจงเหตุผลเสนอต่อสภานักศึกษา 
  ให้สภานักศึกษาพิจารณาเรื่องการขอจัดต้ังชมรมให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับถัดจากวันท่ีได้รับ
เรื่องจากคณะกรรมการบริหาร  หากสภานักศึกษามีมติเห็นชอบให้จัดต้ังชมรม ให้เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
จัดต้ังชมรมต่อไป  ในกรณีท่ีสภานักศึกษาดําเนินการไม่เสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าสภานักศึกษา
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 ข้อ 76 ชมรมต้องจัดส่งรายชื่อคณะกรรมการชมรมและชื่อของสมาชิกชมรมให้แก่มหาวิทยาลัย  สภา
นักศึกษา และองค์การบริหาร ภายในสามสิบวันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาภาคแรกของปีการศึกษา 
 ข้อ 77  กิจกรรมของชมรมท่ีจะจัดทําข้ึนภายนอกมหาวิทยาลัยหรือท่ีจะต้องเชิญบุคคลภายนอกเข้า
มาร่วมด้วยจะต้องดําเนินการในนามขององค์การบริหารโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและ
มหาวิทยาลัย 
 ข้อ 78 นักศึกษาสามารถท่ีจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรมใดก็ได้ตามความสมัครใจและความสนใจ
ของตน  ท้ังนี้สมาชิกภาพของสมาชิกชมรมจะสิ้นสุดในวันเปิดภาคการศึกษาภาคแรกของปีการศึกษา 
 ข้อ 79 ให้กิจกรรมชมรมอยู่ภายใต้การบริหารและควบคุมดูแลของคณะกรรมการชมรมซ่ึงสมาชิก
เลือกต้ังจากสมาชิกชมรมนั้น ๆ 
 ข้อ 80 ผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการชมรม  ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็น
กรรมการบริหาร 
 ข้อ 81 ให้แต่ละชมรมมีคณะกรรมการชมรมประกอบด้วย 
  (1)  ประธาน 
  (2)  รองประธาน 
  (3)  เลขานุการ 
  (4)  เหรัญญิก 
  (5)  นายทะเบียน 
  (6)  ประชาสัมพันธ์ 
  (7)  พัสดุ 
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  (8)  กรรมการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการชมรมเห็นสมควร 
 ข้อ 82 คณะกรรมการชมรมมีอํานาจและหน้าท่ีดังนี้ 
  (1) บริหารงานท่ัวไปของชมรมให้เรียบร้อย  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับของชมรม
และของมหาวิทยาลัย 
  (2) จัดทําแผนโครงการและงบประมาณประจําปีของชมรมเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 
  (3) เสนอร่างข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติของชมรมต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือขออนุมัติสภานักศึกษา 
  (4) จัดทํารายงานและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมในแต่ละภาคการศึกษาของชมรม  เสนอต่อ
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายท่ีชมรมสังกัด  และสรุปผลการดําเนินกิจกรรมในรอบปีก่อนสิ้นสุดวาระของ
กรรมการชมรม 
  (5) หน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายท่ีชมรมสังกัด 
 ข้อ 83 ให้คณะกรรมการชมรมมีวาระการดํารงตําแหน่งหนึ่งปี 
 ข้อ 84 ก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งไม่น้อยกว่าสิบห้าวันให้คณะกรรมการชมรมดําเนินการ
เลือกต้ังสมาชิกชมรมข้ึนดํารงตําแหน่งคณะกรรมการชมรมชุดใหม่ประกอบด้วยประธานหนึ่งคนและกรรมการอีก
หกคน 
  ให้ประธานกรรมการชมรมชุดใหม่เลือกกรรมการตามวรรคแรกดํารงตําแหน่งให้ครบตาม  ข้อ 81 
  ให้คณะกรรมการชมรมชุดเดิมมอบงานให้คณะกรรมการชุดใหม่ให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวันนับถัด
จากวันท่ีคณะกรรมการชมรมชุดเดิมครบวาระ 
 ข้อ 85 ชมรมสิ้นสุดลงโดยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีสมาชิกรวมกันน้อยกว่าสิบห้าคน 
  (2)  สมาชิกของชมรมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งมีมติให้ยุบชมรม 
  (3)  อธิการบดีมีคําสั่งให้ยุบเนื่องจากชมรมไม่ปฏิบัติตามหรือดําเนินการฝ่าฝืนวัตถุประสงค์ของ
ชมรม ข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
  (4)  คณะกรรมการบริหารมีมติด้วยคะแนนเสียงสองในสามเห็นสมควรให้ยุบชมรม 
 ข้อ 86 คณะกรรมการชมรมสิ้นสุดลงด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้ 
  (1)   ออกตามวาระ 
  (2)   เสียชีวิต 
  (3)   ลาออก 
  (4)  พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
  (5)  ถูกสั่งลงโทษทางวินัยต้ังแต่ข้ันภาคทัณฑ์การศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  (6)  ถูกลงมติไม่ไว้วางใจจากสภานักศึกษา 
  (7)  ถูกถอดถอนโดยสภานักศึกษา 
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หมวดท่ี 8 
งบประมาณและการเงินขององค์การนักศึกษา 

 ข้อ 87 งบประมาณในการดําเนินงานขององค์การนักศึกษามีท่ีมาดังนี้ 
  (1) งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
  (2) เงินรายได้อ่ืน ๆ  
  (3) ดอกผลของ (1)  และ (2)  
 ข้อ 88 งบประมาณและการเงินขององค์การนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  ในกรณีของเงินรายได้อ่ืน ๆ ให้หน่วยงานในองค์การนักศึกษาท่ีได้รับ ทําการปิดประกาศโดย
เปิดเผยให้นักศึกษาทราบถึงจํานวน ท่ีมา เง่ือนไขการนําออกมาใช้  และนําฝากในนามหน่วยงานนั้น ๆ ในการ
เบิกจ่ายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสภานักศึกษากําหนด และให้ปิดประกาศให้นักศึกษาโดยท่ัวไป
ทราบ 
 ข้อ 89 การจัดสรรงบประมาณประจําปีขององค์การบริหาร  ให้องค์การบริหารพิจารณาจัดสรร
ให้แก่ชมรมตามความจําเป็นและเหมาะสม 
  ให้ประธานชมรมเป็นผู้เสนอต้ังงบประมาณและขอใช้งบประมาณโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการชมรมต่อประธานอนุกรรมการฝ่ายท่ีชมรมสังกัดอยู่ 
 ข้อ 90 การจัดสรรงบประมาณประจําปีขององค์การบริหารและชมรม  คณะกรรมการบริหารต้อง
พิจารณาจัดสรรให้เสร็จสิ้นและเสนอเป็นข้อบังคับงบประมาณประจําปีต่อสภานักศึกษาภายในสิบห้าวันก่อนสิ้น
ภาคการศึกษาภาคแรก 
  การพิจารณาในข้ันสภานักศึกษา  ต้องกระทําให้เสร็จสิ้นภายในเจ็ดวันหลังเปิดภาคการศึกษาท่ี
สอง  หากสภานักศึกษาพิจารณาไม่เสร็จสิ้นให้ถือว่าร่างงบประมาณนั้นผ่านความเห็นชอบจากสภานักศึกษา
แล้ว 
 ข้อ 91 การพิจารณาร่างข้อบังคับงบประมาณประจําปีขององค์การบริหารและชมรม ให้มีผู้แทน
ขององค์การบริหารหรือชมรมเข้าชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลต่อท่ีประชุมสภานักศึกษาด้วย 
 ให้สภานักศึกษาแจ้งกําหนดการพิจารณาให้องค์การบริหารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน 
 ข้อ 92 หากผู้รับผิดชอบโครงการได้ใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ตามระเบียบนี้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการต้องชดใช้คืนแก่องค์การนักศึกษา ภายในสามสิบวันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรจากสภานักศึกษา  หรือมหาวิทยาลัยและอาจถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

หมวดท่ี 9 
การลงประชามติ 

 ข้อ 93 ประชามติคือความเห็นของนักศึกษาส่วนใหญ่ซ่ึงต้องมีนักศึกษาลงมติสามในห้าของ
นักศึกษาท่ีลงมติท้ังหมดจึงจะถือว่าสมบูรณ์ 
 ข้อ 94 การขอลงประชามติจะกระทําภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปนี้ 
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  (1) สองในสามของสมาชิกสภานักศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีสําคัญอันส่งผลกระทบต่อ
นักศึกษาท้ังหมด 
  (2) หนึ่งในห้าของนักศึกษาท้ังหมดเข้าชื่อกันยื่นคําร้องต่อองค์การนักศึกษาเม่ือมีการขอลง
ประชามติตามวรรคแรก ให้สภานักศึกษาจัดให้มีการเปิดอภิปรายท่ัวไปและการลงประชามติ 
 ข้อ 95 การลงประชามติจะกระทําได้ภายหลังจากการเปิดอภิปรายท่ัวไปเสร็จสิ้นแล้ว เป็นเวลาไม่
น้อยกว่าสามวัน 
 ข้อ 96 ผลการลงประชามติถือเป็นข้อยุติความขัดแย้งท่ีได้รับความยินยอมจากนักศึกษาท้ังมวล ซ่ึง
ทุกหน่วยงานขององค์การนักศึกษาต้องปฏิบัติตาม 

หมวดท่ี 10 
การตีความและการแก้ไข 

 ข้อ 97 การเสนอเพ่ือขอตีความระเบียบมีได้ในกรณีต่อไปนี้ 
  (1) องค์การบริหารยื่นคําร้องต่อสภานักศึกษาเพ่ือขอตีความ 
  (2) สมาชิกสภานักศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภานักศึกษาท้ังหมดเข้าชื่อยื่นคําร้อง
ต่อประธานสภานักศึกษาเพ่ือขอตีความ 
 ข้อ 98 เม่ือมีการเสนอเพ่ือขอตีความตามข้อ 97  ให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการตีความ
ภายในเจ็ดวันนับถัดจากวันท่ีได้รับคําร้องจากประธานสภานักศึกษา ประกอบด้วย 
  (1) ผู้แทนมหาวิทยาลัยเป็นประธาน 
  (2) ผู้แทนสภานักศึกษา จํานวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ 
  (3) ผู้แทนจากองค์การบริหาร  จํานวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ 
  (4) ผู้แทนจากชมรมท่ีได้รับแต่งต้ังจากองค์การบริหาร  โดยประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายท่ีมี
ชมรมในสังกัดสรรหามาฝ่ายละหนึ่งคนเป็นกรรมการ  
  ให้เลขาธิการสภานักศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ให้คณะกรรมการตีความพิจารณาตีความและลงมติภายในสามสิบวันนับถัดจากวันท่ีประธานได้รับ
คําสั่งแต่งต้ัง 
  ข้อ 99 การเสนอให้มหาวิทยาลัยแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกระเบียบนี้  จะกระทําได้เม่ือสมาชิก
สภานักศึกษาลงมติให้แก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกด้วยคะแนนเสียงสองในสามของสมาชิกสภานักศึกษาท้ังหมด 

หมวดท่ี 11 
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 100  ระเบียบนี้ไม่กระทบถึงการกระทําใดท่ีได้กระทําไปแล้วก่อนประกาศใช้ระเบียบนี้  ส่วนการ
ใดท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการหากสามารถดําเนินการตามระเบียบนี้ได้  ให้ดําเนินการตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 101  ให้สภานักศึกษา  คณะกรรมการบริหาร  คณะอนุกรรมการ  คณะกรรมการชมรม  
คณะกรรมการประสานงาน  อาจารย์ท่ีปรึกษา และอาจารย์ท่ีปรึกษาประจําชมรม ชุดปัจจุบันปฏิบัติหน้าท่ี
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ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งต้ังสภานักศึกษา  คณะกรรมการบริหาร  คณะอนุกรรมการ  คณะกรรมการชมรม  
คณะกรรมการประสานงาน  อาจารย์ท่ีปรึกษา และอาจารย์ท่ีปรึกษาประจําชมรม ตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  11  เมษายน  พ.ศ.  2544 
 

คนึง  ฦๅไชย 
(ศาสตราจารย์ คนึง  ฦๅไชย) 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
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4.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยองค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี พ.ศ. 2547 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วยองค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีพ.ศ. 2547 

 

         โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดให้มีองค์การนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาข้ึนเพ่ือดําเนินการด้าน
บัณฑิตศึกษา อันนําไปสู่การส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม พัฒนา
บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และพลานามัยของนักศึกษา เพ่ือให้เป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์ท้ังทางด้านภูมิรู้ ภูมิธรรม 
และภูมิปัญญา  

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 
2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งท่ี 7/2547 เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 
2547 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยองค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2547" 
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีรักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอํานาจออกประกาศข้อกํา
หนอและข้อบังคับ เพ่ือปฎิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

หมวดท่ี 1 
บทท่ัวไป 

  ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
              "มหาวิทยาลัย" หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
               "อธิการบดี" หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
               "รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา"หมายถึง รองอธิบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
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               "ฝ่ายกิจการนักศึกษา" หมายถึง ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
               "ส่วนกิจการนักศึกษา" หมายถึง ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
               "หลักสูตร" หมายถึง หลักสูตรท่ีเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
               "ส่วนการเงินและบัญชี" หมายถึง ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
               "นักศึกษาบัณฑิตศึกษา" หมายถึง นักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

     "องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา" หมายถึง องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 
     "คณะกรรมการบริหาร" หมายถึง คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
     "อาจารย์ท่ีปรึกษา" หมายถึง อาจารย์ท่ีปรึกษา องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
     "พนักงาน" หมายถึง พนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและให้หมายความ
รวมถึงพนักงานตามสัญญาจ้างพิเศษด้วย 

ข้อ 5 ให้มีองค์กรชื่อว่า "องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี" ใช้อักษรย่อว่า "อบ. 
มทส." เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า "The Graduate Student Organization for Suranaree University of 
Technology" ใช้อักษรย่อว่า "GOSUT" 

ข้อ 6 องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษาต้องอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย 

หมวดท่ี 2 
วัตถุประสงค์ 

 
ข้อ 7 ให้องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นศูนย์กลางกิจการนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
                     (1) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษามีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือนําไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ 
                     (2) เพ่ือเป็นศูนย์กลางให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ระหว่างนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
อาจารย์ บุคคลากรและองค์กรภายนอก ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 
                     (3) เพ่ือส่งเสริมความรู้รักสามัคคีระหว่างนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
                     (4) เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา มีทัศนคติการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพ่ือปวง
ประชา การเห็นคุณค่าวิชาชีพของตน เห็นความสําคัญของสิ่งแวดล้อม และการมีประชาธิปไตย 
                     (5) เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 



คู่มือการปฏิบัติงาน งานกิจกรรมนักศึกษา มทส. 
 

52 

 

หมวดท่ี 3 
การจัดส่วนการบริหารกิจการนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

ข้อ 8 ให้กิจกรรมนักศึกษาบัณฑิตศึกษาอยู่ภายใต้การกํากับดูแลขององค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

ข้อ 9 ให้การดําเนินการขององค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษาอยู่ในความควบคุมดูแลของฝ่ายกิจการนักศึกษา และ
ให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้เสนอให้อธิการบดีแต่งต้ังพนักงานเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาจารการเสนอชื่อของ
องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

ข้อ 10 ให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกคนเป็นสมาชิกขององค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

หมวดท่ี 4 
สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก 

 
ข้อ 11 สมาชิกมีสิทธิและหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
                     (1) มีสิทธิเท่าเทียมกันในการออกเสียงเลือกผู้แทนหลักสูตรของตนเองเพ่ือเป็นคณะ
กรรมการบริหารภายใต้ข้อบังคับแห่งระเบียบนี้ 
                     (2) มีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความเห็นได้ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
                     (3) มีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
                     (4) มีหน้าท่ีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและประเพณีอันดีงานของมหาวิทยาลัย 
                     (5) มีหน้าท่ีธํารงไว้ซ่ึงความสามัคคี ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 

หมวดท่ี 5 
คณะกรรมการบริหาร 

ส่วนท่ี 1 
องค์ประกอบ 

ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่ง ทําหน้าท่ีบริหารและดําเนินงานขององค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
ประกอบด้วยผู้แทนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาหลักสูตรละ 1 คนโดยให้ผู้แทนดังกล่าวเลือกกันเองเพ่ือดํารงตําแหน่ง
ตามท่ีได้กําหนดไว้ ซ่ึงตําแหน่งของคณะกรรมการบริหารมีตําแหน่งและหน้าท่ี ดังนี้ 
                     12.1 ประธานคณะกรรมการบริหาร 
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                          (1) เป็นประธานในการบริหารงานและเป็นผู้แทนขององค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
                          (2) เป็นประธานของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 
                          (3) ควบคุมดูแลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร 
                          (4) ปฏบัิติหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
                     12.2 รองประธานคณะกรรมการบริหาร 
                          (1) ปฏบัิติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริหาร 
                          (2) ปฏบัิติหน้าท่ีแทนประธานคณะกรรมการบริหารในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการ
บริหารไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
                          (3) ปฏบัิติหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริหารมองหมาย 
                     12.3 เหรัญญิก 
                          (1) ควบคุมและรับผิดชอบเก่ียวกับงานด้านการเงินท้ังหมดขององค์การนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 
                          (2) จัดทําบัญชีรายรับ รายจ่าย บัญชีงบดุล และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ขององค์การ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาไว้เพ่ือการตรวจสอบ 
                          (3) ปฏบัิติหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
                     12.4 เลขานุการ 
                          (1) จัดทําระเบียบวาระการประชุมและออกหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร 
                          (2) จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
                          (3) ควบคุมและรับผิดชอบงานสารบรรณของคณะกรรมการบริหาร 
                          (4) ปฏบัิติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริหาร 
                          (5) ทําหน้าท่ีธุรการอ่ืนๆ ขององค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
                          (6) ปฏบัิติหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
                     12.5 ปฏิคม 
                          (1) จัดเตรียมสถานท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหาร 
                          (2) จัดเตรียมสถานท่ีสําหรับดําเนินกิจกรรมขององค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
                          (3) ดําเนินงานด้านการต้อนรับแขกขององค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
                          (4) ปฏบัิติหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
                     12.6 ประชาสัมพันธ์ 
                          (1) มีหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารการดําเนินกิจการขององค์การนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา ท้ังก่อนและหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น 
                          (2) ปฏบัิติหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
                     12.7 กรรมการ 
                          ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
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                     12.8 คณะกรรมการบริหารตําแหน่งอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ซ่ึงคณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควรกําหนดให้มีข้ึน 

ส่วนท่ี 2 
อํานาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

ข้อ 13 คณะกรรมการบริหารมีอํานาจและหน้าท่ี ดังนี้ 
                     (1) กําหนดนโยบาย จัดทําแผนงาน โครงการ งบประมาณประจําปีและประเมินผลการ
ดําเนินงานขององค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
                     (2) บริหารงานกิจกรรมนักศึกษาบัณฑิตศึกษาตามท่ีได้เสนอต่อฝ่ายกิจการนักศึกษาและให้
สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
                     (3) เสนอให้มีหรือให้แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับองค์การนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาโดยเสนอผ่านฝ่ายกิจการนักศึกษา 
                     (4) เสนอความคิดเห็นเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมีผลกระทบต่อนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาโดยเสนอผ่านฝ่ายกิจการนักศึกษา 
                     (5) มีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจได้ โดยให้คณะอนุกรรมการนั้นมีวาระเท่าท่ี
คณะกรรมการบริหารกําหนด แต่ไม่เกินวาระของคณะกรรมการบริหารท่ีแต่งต้ัง 
                     (6) มีอํานาจแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารตําแหน่งอ่ืนๆ ตามข้อ 12.8 

ส่วนท่ี 3 
การเลือก และดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริหาร 

ข้อ 14 ให้กรรมการบริหารมาจากการเลือกของท่ีประชุมนักศึกษาบัณฑิตศึกษาแต่ละหลักสูตรโดย 1 หลักสูตรมี
ผู้แทนได้ 1 คน แล้วให้แต่ละหลักสูตรส่งชื่อผู้แทนท่ีได้รับเลือกให้แก่คณะกรรมการบริหาร 
ข้อ 15 ในการเลือกผู้แทนหลักสูตรนั้น ให้กรรมการซ่ึงเป็นผู้แทนแต่ละหลักสูตรในปีการศึกษาท่ีเสร็จสิ้นไปนัด
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรตนมาประชุม แล้วดําเนินการเลือกผู้แทนประจําปีการศึกษาให้เสร็จสิ้น
ภายใน 10 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาภาคแรก 
ในการเลือกผู้แทนหลักสูตรครั้งแรกให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาขอความร่วมมือไปยังแต่ละหลักสูตรเพ่ือดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น 
ข้อ 16 ให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาเรียกประชุมผู้ท่ีได้รับเลือกเป็นผู้แทนของทุกหลักสูตรภายใน 20 วัน นับแต่วัน
เปิดภาคการศึกษาภาคแรกและให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายทําหน้าท่ีเป็น
ประธานในท่ีประชุม เพ่ือดําเนินการเลือกต้ังตามข้อ 12. จากนั้นให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการบริหารต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือประกาศแต่งต้ัง 
ข้อ 17 ให้คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปีนับแต่วันท่ีมีประกาศแต่งต้ังจากอธิการบดี 
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ข้อ 18 คณะกรรมการบริหารชุดเดิมต้องส่งมอบงานต่อคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 
10 วันนับแต่วันท่ีอธิการบดีลงนามในประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ และให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ร่วมกันกับคณะกรรมการบริหารชุดใหม่จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารรับทราบ
บทบาท และกําหนดแผนปฏิบัติการประจําปี 

ส่วนท่ี 4 
การส้ินสุดของคณะกรรมการบริหาร 

ข้อ 19 คณะกรรมการบริหารพ้นจากตําแหน่งในกรณี ดังนี้ 
                     (1) ออกตามวาระ 
                     (2) ตาย 
                     (3) ลาออก 
                     (4) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษาหรือได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือสําเร็จ
การศึกษา 
                     (5) ถูกสั่งลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 20 ในกรณีท่ีตําแหน่งผู้แทนจากหลักสูตรใดต้องว่างลงก่อนครบกําหนดตามวาระ ให้คณะกรรมการบริหาร
แจ้งให้หลักสูตรนั้นๆ เลือกนักศึกษาท่ีเห็นสมควรเป็นผู้แทนและให้ผู้แทนดังกล่าวมีวาระเท่ากับเวลาท่ีเหลืออยู่
ของผู้ซ่ึงตนแทน 
ข้อ 21 ในกรณีท่ีตําแหน่งของคณะกรรมการบริหารตามข้อ12 ต้องว่างลงก่อนครบกําหนดตามวาระให้คณะ
กรรมการบริหารเลือกคณะกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งท่ีเห็นสมควรเข้าดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งท่ีว่างลง
นั้น 
ข้อ 22 คณะกรรมการบริหารท่ีประสงค์จะลาออกจากตําแหน่งให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะ
กรรมการบริหารและให้พ้นจากตําแหน่งเม่ืออธิการบดีอนุมัติ 

ส่วนท่ี 5 
การประชุมของคณะกรรมการบริหาร 

ข้อ 23 ให้มีการประชุมระหว่างเปิดภาคการศึกษาของคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
ข้อ 24 การนัดประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทําหนังสือแจ้งวัน เวลา สถานท่ีและระเบียบวาระการประชุมให้
กรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน 
ข้อ 25 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการท้ังหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม 
ข้อ 26 การลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าประชุมเป็นเกณฑ์ ใน
กรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงชี้ขาด 
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ข้อ 27 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ถ้าประธานคณะกรรมการบริหารและรองประธานคณะ
กรรมการบริหารไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้คณะกรรมการท่ีเข้าประชุมในคราวนั้น
เลือกต้ังกันเอง เพ่ือทําหน้าท่ีประธานในการประชุมคราวนั้น 
ข้อ 28 การประชุมคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปโดยเปิดเผย เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้ประชุมลับ 
ข้อ 29 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารให้เชิญอาจารย์ท่ีปรึกษาเข้าร่วมประชุม และอาจเชิญผู้แทนฝ่าย
กิจการนักศึกษาเข้าร่วมประชุมด้วย และให้ส่งรายงานการประชุมให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาทุกครั้ง 

หมวดท่ี 6 
การเงินและงบประมาณขององค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

ข้อ 30 เงินงบประมาณในการดําเนินงานขององค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ได้มาจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ 
                     (1) เงินบํารุงกิจกรรมนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
                     (2) เงินรายได้อ่ืนๆ 
                     (3) ดอกผลของ (1) และ (2) 
ข้อ 31 ให้ส่วนกิจการนักศึกษาเป็นผู้เก็บรักษาเงินงบประมาณตามข้อ (30) โดยถือเป็นเงินรับฝากเพ่ือใช้ในการ
ดําเนินงานขององค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ยกเว้น เงินท่ีเป็นเงินรายได้จากกิจกรรมหารายได้ขององค์การ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ต้องทําการปิดประกาศโดยเปิดเผยให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาทราบถึงจํานวนท่ีมา เง่ือนไข
การนําออกมาใช้และการนําออกใช้ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนดโดยให้ปิด
ประกาศให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาท่ัวไปทราบ 
ข้อ 32 ในแต่ละปีการศึกษาให้คณะกรรมการบริหารศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติประจําปีพร้อมงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีเสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเพ่ือทราบภายใน 60 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาแรกของปี
การศึกษา 
ข้อ 33 การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการท่ีได้เสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาแล้วให้
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ขออนุมัติเบิกจ่ายด้วยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ข้อ 34 การสั่งจ่ายเงินงบประมาณขององค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษาให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้
มีอํานาจลงนามสั่งจ่าย 
ข้อ 35 เม่ือคณะกรรมการบริหารได้ดําเนินงานตามโครงการเสร็จสื้นลงแล้วให้จัดทํารายงานสรุปผลของ
โครงการพร้อมท้ังรวบรวมหลักฐานการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการดําเนินงานของโครงการเสนอต่อฝ่าย
กิจการนักศึกษาเพ่ือตรวจสอบต่อไป ในกรณีการจ่ายเงินมีลักษณะท่ีไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินได้ให้ใช้ใบสําคัญ
รับเงินของมหาวิทยาลัยแทนได้ ท้ังนี้ต้องได้รับการรับรองจากอาจารย์ท่ีปรึกษาด้วย 
ข้อ 36 หากมีเงินงบประมาณคงเหลือเม่ือสิ้นปีการศึกษา ให้ยกยอดเงินงบประมาณคงเหลือนั้นไปสมทบกับเงิน
งบประมาณในปีการศึกษาถัดไป 
ข้อ 37 การหารายได้ในลักษณะของการขอบริจาคหรือการจัดบริการแลกเปลี่ยนซ่ึงต้องเก่ียวข้องกับหน่วยงาน
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หรือบุคคลภายนอก ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาก่อนดําเนินการ 
ข้อ 38 ให้องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษาจัดทําระบบบัญชีโดยใช้หลักการบัญชีเดียวกันกับของมหาวิทยาลัยโดย
ให้ส่วนการเงินและบัญชีเป็นผู้แนะนําการจัดทําระบบบัญชีดังกล่าว ตลอดจนทําหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีการเงิน
ขององค์การนักศึกษาบัณฑิตและเสนอรายงานผลการตรวจสอบนั้นต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

หมวดท่ี 7 
การตีความและการแก้ไข 

ข้อ 39 การเสนอเพ่ือขอตีความระเบียบให้คณะกรรมการบริหารยื่นคําร้องต่อฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ข้อ 40 เม่ือมีการเสนอเพ่ือขอตีความตามข้อ 39 ให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการตีความภายใน 7 วันนับ
ถัดจากวันท่ีได้รับคําร้องจากคณะกรรมการบริหาร 
ให้คณะกรรมการตีความพิจารณาตีความและลงมติภายใน 30 วันนับถัดจากวันท่ีได้รับคําสั่งแต่งต้ัง 

ข้อ 41 การเสนอให้มหาวิทยาลัยแก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกระเบียบนี้ อาจกระทําได้ดังต่อไปนี้ 
                     (1) คณะกรรมการบริการลงมติให้แก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของ
จํานวนคณะกรรมการบริหารท้ังหมด 
                     (2) นักศึกษาบัณฑิตศึกษาจํานวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ของจํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ท้ังหมดเข้าชื่อกันยื่นคําร้องต่อฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2547 

 
(ศาสตราจารย์ คนึง ฦาไชย) 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
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4.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย  เกียรติบัตรนักศึกษาทํากิจกรรม  พ.ศ. 2540 
 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ว่าด้วย  เกียรติบัตรนักศึกษาทํากิจกรรม  พ.ศ. 2540 
 

 โดยท่ีเห็นเป็นการสมควร  กําหนดให้มีเกียรติบัตรเพ่ือมอบให้แก่นักศึกษาท่ีทํากิจกรรมในระหว่างศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เพ่ือเป็นการตระหนักในความสําคัญของการทํากิจกรรมตลอดจนเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้กับนักศึกษาทํากิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์และพัฒนาตนเอง  และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  16 (2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.  2533  
ประกอบกับมติเวียนสภามหาวิทยาลัย  ตามหนังสือท่ี ทม 5103/ว. 43  ลงวันท่ี  29  เมษายน พ.ศ.  2540 จึงออก
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย  เกียรติบัตรนักศึกษาทํากิจกรรม  
พ.ศ.   2540” 
 ข้อ 2   ให้ใช้ระเบียบนี้นับต้ังแต่วันถัดประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ 3   ในระเบียบนี้   
    มหาวิทยาลัย     หมายถึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   อธิการบดี      หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
    คณะกรรมการ    หมายถึง  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกลั่นกรอง 
                ผู้สมควรได้รับเกียรติบัตรท่ีอธิการบดีแต่งต้ัง 
              นักศึกษา      หมายถึง  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
    เกียรติบัตร     หมายถึง  เกียรติบัตรท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
                จัดทําข้ึน  เพ่ือมอบให้แก่นักศึกษา 
  ข้อ 4 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจออกประกาศตามข้อกําหนดและ
ข้อบังคับเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 ข้อ  5    ให้ คณะกรรมการ เ ป็นผู้ พิ จารณา คัด เลื อกนัก ศึกษา เ พ่ือรับ เ กียร ติ บัตรในแต่ละ ปี                    
การศึกษา  
 ข้อ 6    นักศึกษาท่ีจะได้รับการพิจารณารับเกียรติบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
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จะต้องมีคุณสมบัติเบ้ืองต้น ดังนี้  
(1)   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ต้ังแต่ 2.00 ข้ึนไป  ในขณะท่ีมีการพิจารณา 
(2)   ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาต้ังแต่ข้ันภาคทัณฑ์  1  ปีการศึกษาข้ึนไป 
(3)   ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรม และ/หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ และ/หรือ

ส่วนกิจการนักศึกษา 
(4)   มีความประพฤติดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม 

 ข้อ 7  เกียรติบัตรท่ีนักศึกษาจะได้รับมีดังนี้ 
(1)   เกียรติบัตรอันดับ 1  สําหรับนักศึกษาท่ีมีลักษณะผู้นํา  มีความรับผิดชอบและบําเพ็ญ 

ตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  เผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย และมีผลงานดีเด่น 
  (2) เกียรติบัตรอันดับ 2  สําหรับนักศึกษาท่ีมีลักษณะผู้นํา  มีความรับผิดชอบและบําเพ็ญตน 
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  และมีผลงานดี 
 ข้อ 8    ให้คณะกรรมการเสนอผลการคัดเลือกนักศึกษาท่ีสมควรได้รับเกียรติบัตรต่อ 
คณะกรรมการกิจการนักศึกษาเพ่ือเห็นชอบ  
 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  6  พฤษภาคม  พ.ศ.  2540 
 

คนึง  ฦาไชย 
(ศาสตราจารย์คนึง  ฦาไชย) 

นายกสภามหาวิทยาลัย 
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4.4 ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี เร่ืองเกณฑ์การพิจารณามอบเกียรติบัตรนักศึกษา
ทํากิจกรรม 
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4.5 ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีเร่ือง แนวปฏิบัติในการดําเนินโครงการออกค่าย
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการดําเนินโครงการออกค่ายภายนอกมหาวิทยาลัย 
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนโยบายมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม

นักศึกษาท่ีตนสนใจอย่างเพียงพอและหลากหลายในปัจจุบันมีชมรมต่างๆดําเนินโครงการออกค่ายภายนอก
มหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึนและมีแนวปฏิบัติท่ีไม่ชัดเจน ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยเหมาะสมสามารถดูแล
นักศึกษาได้อย่างท่ัวถึง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 24 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี พ.ศ.2533    ประกอบกับคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ท่ี 6/2548   เรื่องแต่งต้ังรอง
อธิการบดี   ลงวันท่ี  27 สิงหาคม พ.ศ.2548และคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีท่ี 461/2548  เรื่องมอบ
อํานาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันท่ี  29 สิงหาคม พ.ศ.2549 จึงขอประกาศแนวปฏิบัติใน
การดําเนินโครงการออกค่ายภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1.ชมรมท่ีจะดําเนินโครงการออกค่ายภายนอกมหาวิทยาลัยจะต้องส่งรายชื่อคณะกรรมการค่ายและ
สมาชิกค่ายพร้อมท้ังกฎระเบียบค่ายท่ีงานกิจกรรมนักศึกษา ก่อนออกดําเนินโครงการ 10 วัน เพ่ือดําเนินการ
ออกหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักศึกษาและให้บุคลากรกํากับดูแลนักศึกษารับทราบ 

2.นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการออกค่ายจะต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย  จึงจะสามารถเข้าร่วม
โครงการได้ 

3.นักศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการแล้วไม่สามารถเข้าร่วมได้หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการชมรมจะต้องแจ้งให้งานกิจกรรมทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยด่วน 

4.นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า และไม่ได้รับอนุญาตจากทางมหาวิทยาลัยและ/หรือ
แอบอ้างว่าเข้าร่วมโครงการ จะถูกดําเนินการทางวินัยนักศึกษา 

5.หากนักศึกษาทําผิดกฎระเบียบของค่าย บุคลากรมีอํานาจในการพิจารณาส่งนักศึกษากลับ
มหาวิทยาลัยและดําเนินการลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   ประกาศ ณ วันท่ี   26   มีนาคม พ.ศ.2550 
 

       หสัไชย   บุญจูง 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย   บุญจูง) 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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4.6 ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี เร่ืองการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

เรื่อง  การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 
  เพ่ือให้การดําเนินการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นไป
อย่างมีระเบียบเรียบร้อย   และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2533  จึงให้ยกเลิกประกาศของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่และกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ของนักศึกษาใน
สาขาวิชา ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2542 และให้ออกประกาศเก่ียวกับการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ไว้
ดังต่อไปนี้ 
1.กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย มีเพียงระดับเดียว คือ ระดับมหาวิทยาลัย  ท่ีจัดโดยองค์การ
นักศึกษาเท่านั้น 
2.การเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของรุ่นน้อง และจัดภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
3.เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นการสร้างความรัก ความสามัคคี มุ่งสร้างจิตสํานึก ให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจต่อ
สถาบัน 
4.ไม่เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะรุนแรง  ไม่ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในลักษณะต่าง ๆ เช่น การให้แสดงท่าทางท่ี
ล่อแหลม หรือให้เป็นท่ีอับอาย    หรือการกระทําในลักษณะท่ีส่อไปในทางลามกอนาจาร  
5.งดเว้นการกระทําท่ีเป็นการประทุษร้ายต่อร่างกายและจิตใจ การกระทําท่ีสื่อความหมายของการล่วงละเมิด
ทางเพศ ท้ังทางร่างกายและวาจา 
6.ห้ามนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเสพ หรือ/และมีของมึนเมา โดยรวมท้ังการเสพของมึนเมามาก่อน 
ระหว่างและหลังการทํากิจกรรมเด็ดขาด 
7.ห้ามกระทําการใดๆท่ีเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจและสุขภาพ รวมท้ังทรัพย์สินของรุ่นน้อง หรือขัดต่อ
ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หรือกฎหมาย ระเบียบวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม รวมท้ังท่ีอาจ
ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บุคคลท้ังภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 
8.ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมรับน้องหอพัก,รับน้องจังหวัด,รับน้องโรงเรียนหรือการรับน้องในรูปแบบอ่ืนๆ 
        หากปรากฏมีการจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามประกาศข้างต้น  มหาวิทยาลัยจะดําเนินการพิจารณาโทษ
ตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา  ซ่ึงมีโทษต้ังแต่ภาคทัณฑ์ จนถึงให้ออกจากการเป็นนักศึกษา 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ    ณ    วันท่ี  21 เดือนกุมภาพันธ์    พ.ศ. 2549 
ประสาท    สืบค้า 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท    สืบค้า) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
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4.7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง  การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ใน
สถาบันอุดมศึกษา 

 

 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา 

          
 
                ด้วยกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์   เ ป็นประเพณีท่ีสืบทอดมายาวนานใน
สถาบันอุดมศึกษา  มีปณิธานเพ่ือถ่ายทอดความสัมพันธ์ของนิสิตนักศึกษารุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง  ยังส่งผลให้เกิดความ
สามัคคี  มีระเบียบวินัย  ความภาคภูมิใจในสถาบันและมีการช่วยเหลือเก้ือกูลฉันท์พ่ีน้อง  ฯลฯ  ดังนั้น  เพ่ือให้
ประเพณีการรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ธํารงไว้ซ่ึง
ปณิธานท่ีดีงาม  อีกท้ังมีลักษณะในการจัดกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์  อบอุ่น  ประทับใจ  และเสริมสร้างการพัฒนา
นิสิตนักศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กําหนดนโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และ
ประชุมเชียร์ของสถาบันอุดมศึกษา  ดังนี้ 
 
                  นโยบาย 
                  ๑.     การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์  ต้องเคารพสิทธิ  เสรีภาพและหลัก
ความเสมอภาค  ไม่มีความรุนแรงหรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลท้ังทางร่างกาย  หรือจิตใจ  น้องใหม่ไม่มีการ
ด่ืมสุราและเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด 
                  ๒.    การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ต้องอยู่ในความรับผิดชอบ  ดูแลร่วมกัน
ของผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากรทุกคณะ/ภาควิชา  และนิสิตนักศึกษารุ่นพ่ี  รวมถึงต้องให้คําแนะนํา  กํากับ
ดูแล  ปรึกษาการจัดกิจกรรมให้มีลักษณะสร้างสรรค์  ไม่ขัดต่อระเบียบสถาบัน  กฎหมาย  วัฒนธรรม  
ประเพณีและมารยาททางสังคมท่ีดีงาม 
                   ๓.   การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ให้จัดกิจกรรมภายในสถาบันอุดมศึกษา  
ท้ังนี้  เพ่ือความปลอดภัยและประหยัด  โดยการอนุมัติหรืออนุญาตการจัดกิจกรรมให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถาบัน  ในกรณีท่ีจําเป็นจะต้องจัดกิจกรรมภายนอกให้สถาบันใช้  ดุลยพินิจพิจารณาเป็นกรณี  และจะต้องจัด
ให้มีอาจารย์ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมอย่างใกล้ชิด  ภายใต้ความรับผิดชอบของสถาบัน   
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                 มาตรการ 
                 ๑.  ให้สถาบันอุดมศึกษาออกกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์และมาตรการในการจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับการพิจารณาอนุญาต  
การรับผิดชอบ  การกํากับ  ระยะเวลาการจัดกิจกรรม  รูปแบบ/ แนวทางการจัดกิจกรรม  แนวทางการจัดทํา
โครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ  ท้ังนี้  ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม  และลักษณะเฉพาะของแต่ละสถาบัน  
รวมท้ังมีการกํากับดูแลและให้คําปรึกษาการจัดกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ 

                        ๒.  ให้องค์กรนิสิตนักศึกษาท่ีจะจัดกิจกรรม  จัดทํารายละเอียดโครงการเสนอขออนุมัติ    หรือ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสถาบันอุดมศึกษาท่ีสังกัด  ท้ังนี้  องค์กรนิสิตนักศึกษาจะจัดกิจกรรมได้ต่อเม่ือ
ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตแล้วเท่านั้น 
                 ๓.   ให้สถาบันอุดมศึกษา  รณรงค์  ประชาสัมพันธ์เปิดเผยรูปแบบกิจกรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจ
กับนิสิตนักศึกษา  บุคลากร  ผู้ปกครอง  และประชาชนท่ัวไป  เข้าใจวัตถุประสงค์  นโยบายและมาตรการ  มี
ทัศนคติท่ีดีต่อกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์  และร่วมตรวจสอบการจัดกิจกรรมได้ 
                ๔.    ให้นิสิตนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ด้วยความสมัครใจ  
และรุ่นพ่ีท่ีจัดกิจกรรมจะต้องได้รับการคัดเลือก  และมีการเตรียมความพร้อม  พัฒนาทักษะก่อนการจัด
กิจกรรม  รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามาสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมได้ 
                 ๕.   ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดต้ังศูนย์เฝ้าระวัง  มี Web Site เพ่ือติดตาม  แลกเปลี่ยนความรู้  
แก้ไขปัญหา  ประสานกับสื่อมวลชนและผู้ปกครอง  ท้ังนี้  ในแต่ละวิทยาเขต/คณะ  ต้องมีการจัดต้ังศูนย์  Hot 
Line  หรือ  Call Center  เพ่ือรับ/ประสานข้อมูลการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
                 ๖.   ให้สถาบันศึกษามีการประเมินผล  และแลกเปลี่ยนความรู้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
และประชุมเชียร์  มีการยกย่องชมเชยนิสิตนักศึกษาท่ีมีการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ให้ปรากฏในโอกาสอัน
ควร 

          ๗.  ให้สถาบันอุดมศึกษา  มีบทลงโทษทางวินัยกับนิสิตนักศึกษา  รวมถึงผู้รับผิดชอบและ
ผู้เก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของนิสิต  นักศึกษาท่ีขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนข้ัน
พ้ืนฐาน  หลักความเสมอภาค  และกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ของสถาบัน 

 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

                                                                                                   
(นายชินวรณ์   บุณยเกีรติ) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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บทท่ี 5 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข  

การพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา 
 

5.1 ปัญหา อุปสรรค 
1.ปัญหานักศึกษาองค์การบริหาร สภานักศึกษา องค์การบัณฑิต ชมรม และสาขาวิชา ไม่ทราบข้ันตอน

และวิธีการการขออนุมัติดําเนินโครงการและงบประมาณการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา 
2.ปัญหานักศึกษาองค์การบริหาร สภานักศึกษา องค์การบัณฑิต ชมรม และสาขาวิชา ไม่คืนเอกสาร

คืนเงินทดรองจ่ายตามกําหนดเวลา และคืนเอกสารทางการเงินท่ีไม่ถูกต้อง 
3.นักศึกษาองค์การบริหาร สภานักศึกษา องค์การบัณฑิต ชมรม และสาขาวิชา ไม่ส่งรายงานการ

ประเมินผล 
4.นักศึกษาองค์การบริหาร สภานักศึกษา องค์การบัณฑิต ชมรม และสาขาวิชา ไม่สามารถขอจัด

กิจกรรมชมรม/องค์การบริหาร/สภานักศึกษา นักศึกษาสาขาวิชา 
5.นักศึกษาองค์การบริหาร สภานักศึกษา องค์การบัณฑิต ชมรม และสาขาวิชา ไม่รู้วิธีการและข้ันตอน

ขอความอนุเคราะห์ใช้รถส่วนกลาง 
6.นักศึกษาองค์การบริหาร สภานักศึกษา องค์การบัณฑิต ชมรม และสาขาวิชา ไม่รู้วิธีการและข้ันตอน

การขอจัดต้ังชมรม 

5.2 แนวทางแก้ไข 
1.ให้นักศึกษาศึกษาจากคู่มือการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา 
2.งานกิจกรรมนักศึกษาจัดอบรมให้กับนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ข้ันตอนวิธีการเขียนขออนุมัติ

ดําเนินโครงการและงบประมาณการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา และจัดคู่มือการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือให้
นักศึกษาได้ศึกษา 

3.งานกิจกรรมนักศึกษาจัดอบรมให้กับนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ข้ันตอนและวิธีการการคืนส่ง
เอกสารการเงินและการคืนเงินทดรองจ่ายให้กับนักศึกษาองค์การบริหาร สภานักศึกษา องค์การบัณฑิต ชมรม 
และสาขาวิชา และจัดคู่มือการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษา 

4.งานกิจกรรมนักศึกษาจัดอบรมให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการการเขียนรายงานการประเมินผล 
5.งานกิจกรรมนักศึกษาจัดอบรมให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการการขอจัดกิจกรรมชมรมองค์การ

บริหาร 
6.งานกิจกรรมนักศึกษาจัดอบรมให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการและข้ันตอนการขอความอนุเคราะห์ใช้

รถส่วนกลาง 
7.งานกิจกรรมนักศึกษาจัดอบรมให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการและข้ันตอนการขอจัดต้ังชมรม 
8.บริการดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://web.sut.ac.th/dsa/activity/ 



คู่มือการปฏิบัติงาน งานกิจกรรมนักศึกษา มทส. 
 

67 
 

5.3 การพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา 
1.ควรจัดทําคู่มือการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาองค์การบริหาร สภานักศึกษา องค์การ

บัณฑิต ชมรม และสาขาวิชา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง             
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

2.ควรจัดทําคู่มือการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาออนไลน์ เพ่ือให้นักศึกษาองค์การบริหาร สภานักศึกษา 
องค์การบัณฑิต ชมรม และสาขาวิชา ได้ใช้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการหาข้อมูลเพ่ือดําเนินกิจกรรม 

3.ควรจัดอบรมให้กับนักศึกษาองค์การบริหาร สภานักศึกษา องค์การบัณฑิต ชมรม และสาขาวิชา 
และนักศึกษาท่ีสนใจ เทอมละ 1 ครั้ง 

4.ควรมีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บเอกสารข้อมูลงานกิจกรรมนักศึกษา 
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ภาคผนวก 

 

ตัวอย่างการขออนุมัติดําเนินโครงการและงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา 
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ตัวอย่างใบยืมเงินทดรองจ่าย 
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ตัวอย่างใบคืนเงินทดรองจ่าย 
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ตัวอย่างการส่งแบบประเมินผลโครงการ 
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ตัวอย่างรายงานการประเมินโครงการ 
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ตัวอย่างการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
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           วันท่ี         เดือน  พ.ศ.   

เรื่อง   ขออนุมัติจัดต้ังชมรม 

เรียน   อธิการบดี 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
พ.ศ. 2544 หมวดท่ี 7 ข้อท่ี 75 เรื่องการขอจัดต้ังชมรม  ข้าพเจ้าพร้อมคณะประสงค์ขออนุมัติจัดต้ังชมรม 
      เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาด้าน    พร้อมนี้ได้แนบ
เอกสารรายละเอียดการขอจัดต้ังชมรมมาด้วย 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

      
(     ) 

ประธานชมรม 
 

ความคิดเห็นในการจัดตั้งชมรม       
 

อาจารย์ท่ีปรึกษาชมรม องค์การบริหาร สภานักศึกษา มหาวิทยาลัย 
    

 

เขียนที�      ที�   

แบบฟอร์ม คําร้อง และแบบฟอร์มการขอใช้บริการต่างๆ 
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 วันท่ี.............เดือน....................................พ.ศ................... 
เรื่อง    ขอต้ังชมรม.................................................... 

เรียน    อธิการบดี 
1. ข้าพเจ้า(นาย/นางสาว)..................................................นามสกุล............................ 

นักศึกษาปีท่ี..................รหัส...........................................พรอ้มกับนักศึกษาผู้ร่วมริเริ่มจํานวน 5 คน ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้ มีความประสงค์จะขอจัดต้ังชมรมชื่อ .............................................................................. 
อันเป็นกิจกรรมส่งเสริมทางด้าน........................................................................................................... 

2. รายชื่อนักศึกษาผู้ร่วมริเริ่มก่อต้ังชมรม 
 2.1 ............................................ สํานักวิชา............................รหัส.................. 
 2.2 ............................................ สํานักวิชา............................รหัส.................. 
 2.3 ............................................ สํานักวิชา............................รหัส.................. 
 2.4 ............................................ สํานักวิชา............................รหัส.................. 
 2.5 ............................................ สํานักวิชา............................รหัส.................. 
3. ข้าพเจ้าและคณะได้เรียนเชิญอาจารย์ผู้มีชื่อต่อไปนี้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ดังกล่าว

ยินดีเป็นท่ีปรึกษา คือ 
ชื่อ-สกุล...............................................................หน่วยงาน ............................... 
4. วัตถุประสงค์ของชมรม  (ได้ปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาชมรมแล้ว) 
 4.1 ............................................................................................................... 
 4.2 .............................................................................................................. 
 4.3 .............................................................................................................. 
 4.4 .............................................................................................................. 
 4.5 .............................................................................................................. 
5. กิจกรรมหรือโครงการท่ีคิดว่าจะทําเม่ือได้รับอนุญาตให้ตั้งชมรมได้ คือ 
 5.1 ............................................................................................................... 
 5.2 .............................................................................................................. 
 5.3 .............................................................................................................. 
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6. คณะริเริ่มรับรองว่าจะไม่ทํากิจกรรมใดๆ ท่ีจะเกิดผลเสียหายต่อชื่อเสียงของหมู่คณะ 
ของมหาวิทยาลัย  ผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือผิดศีลธรรม หรือผิดกฎหมายของบ้านเมืองโดยเด็ดขาด 
พร้อมกันนี้ได้แนบรายชื่อสมาชิกมาด้วยแล้ว จํานวน................คน  

 
จึงเรียนมาเพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุญาตให้ตั้งชมรมต่อไป 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
........................................................... 
(..........................................................) 

ผู้ขอจัดต้ังชมรม 
 

 
........................................................... 
(..........................................................) 

อาจารย์ท่ีปรึกษาชมรม 
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รายช่ือคณะกรรมการบริหารชมรม……………………………………………… 
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล รหัสประจําตัว ตําแหน่ง 

1.   ประธานชมรม 

2.   รองประธานชมรม 

3.   เลขานุการ 

4.   เหรัญญิก 

5.   นายทะเบียน 

6.   ประชาสัมพันธ์ 

7.   พัสดุ 

8. *    

9. *    

10. *    

11. *     

12. *    

13. *    
 

*กรรมการอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการชมรมเห็นสมควร (ระบุตําแหน่ง) 
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รายช่ือสมาชิกชมรม……………………………………………………. 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล รหัสประจําตัว สาขาวิชา 
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บันทึกข้อความ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
หน่วยงาน        งานกิจกรรมนักศึกษา  ส่วนกิจการนักศึกษา   
ท่ี    อมทส.       วันท่ี          
เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการและงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา      

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 

ตามท่ี ชมรม                             ได้เสนอโครงการ 
     เพ่ือรับการพิจารณางบประมาณสนับสนุนโครงการกิจกรรม
นักศึกษา  ซ่ึงผลการพิจารณาโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณท้ังสิ้น จํานวน                  บาท
(ตัวอักษร        )   
  เพ่ือเป็นการเตรียมการดําเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพ  จึงใคร่ขออนุมัติดําเนินโครงการ
และงบประมาณในการดําเนินโครงการดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 

ลงชื่อ .......................................................... 
    (     ) 
ตําแหน่ง      

 
ลงชื่อ .......................................................... 
    (     ) 

อาจารย์ท่ีปรึกษาชมรม 
 

ลงชื่อ .......................................................... 
    (     ) 

นายกองค์การบริหาร 
 

ลงชื่อ .......................................................... 
    (     ) 

ประธานสภานักศึกษา        
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บันทึกข้อความ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หน่วยงาน        งานกิจกรรมนักศึกษา  ส่วนกิจการนักศึกษา      
ท่ี          วันท่ี           
เรื่อง ส่งแบบประเมินผลโครงการ          

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 

ตามท่ี ชมรม                               ได้ดําเนิน
โครงการ          เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอส่งแบบประเมินผลโครงการดังกล่าว
เพ่ือรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ     ดังเอกสารท่ีแนบท้ายหนังสือฉบับนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ลงชื่อ .......................................................... 
    (     ) 
ตําแหน่ง      

 

ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
....................................................................................... 
 

   ลงชื่อ........................................................................ 
(..............................................................................) 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

ความเห็นองค์การบริหาร 
.......................................................................................... 
 

ลงชื่อ......................................................................... 
(..............................................................................) 

นายกองค์การบริหาร 
สภานักศึกษาพิจารณาตรวจสอบ/ให้คําแนะนํา 
ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ 
1.  จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

นักศึกษา   จํานวน..............คน 
อาจารย์/บุคลากร   จํานวน..............คน 
บุคคลภายนอก   จํานวน..............คน 
รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น   จํานวน........คน 

2. งบประมาณค่าใชจ้่าย 
จํานวนเงินทีไ่ด้รับ    ................................ บาท 
จํานวนเงินที่จา่ยจริง ................................ บาท 
จํานวนเงินที่ต้องจา่ยคืน............................ บาท 

การบรรลุวัตถุประสงค์ทีต่ั้งไว้ 

....................................................................................................

................................................................................ 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

....................................................................................................

................................................................................ 
ลงชื่อ............................................................................. 

(..............................................................................) 
ผู้ตรวจสอบการเงินสภานักศึกษา 
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รายงานการประเมินผลโครงการ 
ข้อมูลท่ัวไปของโครงการ 

1. ชื่อโครงการ           
2. ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ         
3. อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ         
4. นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ         
5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน          
6. สถานท่ีปฏิบัติงาน          
7. หน่วยงานราชการท่ีร่วมโครงการหรือร้องขอ       

ทรัพยากรท่ีใช้ในโครงการ 
8. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

8.1  นักศึกษา   จํานวน.......................... คน 
8.2  อาจารย์/บุคลากร  จํานวน.......................... คน 
8.3  บุคคลภายนอก  จํานวน.......................... คน 
     รวมจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน...................... คน 

9. งบประมาณค่าใช้จ่าย 
 9.1  จํานวนเงินท่ีได้รับ.............................................บาท (เงินงบประมาณ) 
             9.2  จํานวนเงินท่ีจัดสรรเอง ....................................บาท (เงินนอกงบประมาณ) 
 9.3  ค่าใช้จ่ายจริง.....................................................บาท 

 รายละเอียดค่าใช้จ่ายแยกตามประเภท 
ประเภทค่าใช้จ่าย / รายการ จํานวนเงิน คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ 

ค่าเบ้ียเลี้ยง / ค่าตอบแทน 
1. …………………………………………….. 
2…………………………………………….. 

ค่าอาหาร 
1. …………………………………………….. 
2…………………………………………….. 

ค่ายานพาหนะ 
1. …………………………………………….. 
2…………………………………………….. 

ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 
1. …………………………………………….. 
2…………………………………………….. 

 
…………….………… 
………………………. 
 
………………………. 
………………………. 
 
………………………. 
………………………. 
 
………………………. 
………………………. 

 
……………………... 
……………………... 

 
……………………... 
…………………….. 

 
……………………... 
……………………... 

 
……………………... 
……………………... 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน งานกิจกรรมนักศึกษา มทส. 
 

106 

 
 

ประเภทค่าใช้จ่าย / รายการ จํานวนเงิน คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ / เอกสาร 

1. …………………………………………….. 
      2.  …………………………………………….. 
ค่าประชาสัมพันธ์ / ประเมินผล 

1.   …………………………………………….. 
      2.  …………………………………………….. 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

1.   …………………………………………….. 
      2.  …………………………………………….. 

 
…………… 
…………… 

 
…………… 
…………… 

 
…………… 
…………… 

 
………………………………... 
………………………………... 
 
………………………………... 
………………………………... 
 
………………………………... 
………………………………... 

10.  ความร่วมมือของหน่วยราชการท่ีร้องขอหรือร่วมโครงการ 

              

              

              

              

ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ 

11.  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 

              

              

              

              

12.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา และนักศึกษาผู้ร่วมโครงการ 
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13.  ความพึงพอใจและความประทับใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยภาพรวมท่ีมีต่อการดําเนินโครงการในครั้งนี้ 

 

ระดับความพึงพอใจ 
น้อยท่ีสุด 
1.00-1.50 

น้อย 
1.51-2.49 

ปานกลาง 
2.50-3.49 

มาก 
3.50-4.49 

มากท่ีสุด 
4.50-5.00 

 
 
 

 
 

   

 

              

              

              

              

              

หมายเหตุ :  กรณีมีการถ่ายภาพให้แนบภาพถ่ายด้วยตามเหมาะสม 
 

ลงชื่อ............................................................................ 
   (...............................................................................) 

นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

ลงชื่อ............................................................................ 
   (...............................................................................) 

อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ 
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คําร้องขอลาเรียนเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 

      วันที.่............. เดือน..................................... พ.ศ. ................ 
เรียน   อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
 

1. รหัสวิชา..............................รายวิชา..................................   2. รหัสวิชา...............................รายวิชา................................. 
3. รหัสวิชา..............................รายวิชา..................................   4. รหัสวิชา...............................รายวิชา................................. 
5. รหัสวิชา..............................รายวิชา..................................   6. รหัสวิชา...............................รายวิชา................................. 
    ข้าพเจ้า นาย/ นางสาว..................................................................................รหัสประจําตัว.................................. 
สาขาวชิา..............................................….....................................อาจารย์ที่ปรึกษา...................................................……..….. 
มีความประสงค์ลาเรียนเนื่องจาก……………………………………………………………............................................................................... 
ตั้งแต่วันที.่..........................................................................ถึงวันที่...............................................โดยมีรายละเอียดตามแนบ 
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

                                                                            ลงชื่อ................................................................................ 
                                                                                (.........................................................................................) 

ความเห็นจากส่วนกิจการนักศึกษา/สถานกฬีาและสุขภาพ 

ความเห็นของหัวหน้างาน..................................................................................................... 

     �  เห็นควรอนุมัติ   �  ไม่สมควรอนุมัติ  เพราะ....................................................................................... 
ลงชื่อ................................................................................. 

                                                                               (.......................................................................................) 
              …………/………………/………… 

ความเห็นของหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา/หัวหน้าสถานกฬีาและสุขภาพ 

    �  เห็นควรอนุมัติ    

    �  ไม่สมควรอนุมัติ เพราะ....................................................... 
ลงชื่อ............................................................................. 

(..............................................................................) 
…………/………………/………… 

ความเห็นของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

    �  เห็นควรอนุมัติ    

    �  ไม่สมควรอนุมัติเพราะ……............................ 
ลงชื่อ......................................................................... 

(..............................................................................) 
…………/………………/………… 

 
 
คําอนุมัติของอาจารย์ 

1. อาจารย์ผู้สอนรายวิชา………………………………… วันที่ขอลา   1. .........../....................../............. 
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   กลุ่มที่ .............. 

    �  อนุมัติ    

   �  ไม่อนุมัติ เพราะ............................................................. 
 

                2. .........../....................../............. 
 

ลงชื่อ............................................................................. 
(..............................................................................) 

…………/………………/………… 
 

2. อาจารย์ผู้สอนรายวิชา………………………………… 
   กลุ่มที่ .............. 

    �  อนุมัติ    

   �  ไม่อนุมัติ เพราะ............................................................. 
 

วันที่ขอลา   1. .........../....................../............. 
                2. .........../....................../............. 

ลงชื่อ............................................................................. 
(..............................................................................) 

…………/………………/………… 

 

3. อาจารย์ผู้สอนรายวิชา…………………………………… 
   กลุ่มที่ .............. 

    �  อนุมัติ    

   �  ไม่อนุมัติ เพราะ............................................................. 
 

วันที่ขอลา   1. .........../....................../............. 
                2. .........../....................../............. 

ลงชื่อ............................................................................. 
(..............................................................................) 

…………/………………/………… 

 

4. อาจารย์ผู้สอนรายวิชา………………………………… 
   กลุ่มที่ .............. 

    �  อนุมัติ    

   �  ไม่อนุมัติ เพราะ............................................................. 
 

วันที่ขอลา   1. .........../....................../............. 
                2. .........../....................../............. 

ลงชื่อ............................................................................. 
(..............................................................................) 

…………/………………/………… 

 

5. อาจารย์ผู้สอนรายวิชา…………………………………… 
   กลุ่มที่ .............. 

    �  อนุมัติ    

   �  ไม่อนุมัติ เพราะ............................................................... 

วันที่ขอลา   1. .........../....................../............. 
                2. .........../....................../............. 

ลงชื่อ............................................................................. 
(..............................................................................) 

…………/………………/………… 
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คําร้องขอใบรับรองการทํากิจกรรม 
 

ชื่อ – สกุล ........................................................................  รหัสประจําตัวนักศึกษา B................................ 
สาขาวิชา ........................................................................... สํานักวิชา ........................................................ 
เกรดเฉลี่ย .................................  อาจารย์ท่ีปรึกษาชื่อ ............................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจุบันท่ีสามารถติดต่อได้ เลขท่ี ................................ซอย ................................................................. 
ถนน ................................................. ตําบล ...................................... อําเภอ ............................................. 
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ......................... โทรศัพท์บ้าน ................................... 
โทรศัพท์มือถือ ........................................... 

ขณะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เคยได้รับโทษทางวินัยหรือไม่ 
 �  ไม่เคย          �   เคย (โปรดระบุ) ............................................................................................... 
 ขณะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยได้ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ดังเอกสารแนบ (สมุดบันทึกกิจกรรม) 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
                                                                        ลงชื่อ ..................................................................... 
                                                                                (..................................................................) 
                                                                       วันท่ี ........................................................................ 
หมายเหตุ 

1.  นักศึกษาจะต้องแนบสมุดบันทึกกิจกรรม  มาด้วยทุกครั้งท่ียื่นขอใบรับรอง  หากไม่มีสมุดบันทึก  
    กิจกรรมมาพร้อมคําร้อง  งานกิจกรรมนักศึกษาจะไม่ออกใบรับรองกิจกรรมให้ 
2.  นักศึกษา ส่งรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป  ติดคํารอ้ง 1 รูป  และติดใบรับรองกิจกรรม 1 รูป 
3.  กิจกรรมทุกกิจกรรมจะต้องมีผู้รับรองการทํากิจกรรม 
4. ให้นักศึกษาติดต่อขอรับใบรับรองกิจกรรม ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันท่ียื่นเอกสาร  
 

 
Form2//ปรับปรุง ก.พ. 2555 
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ประวัติและผลงานผู้เขียน 
 
ช่ือ-สกุล        นายจตุรวัฒน์   ผนึกรัมย์ 
วันเดือนปีเกิด       วันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2516 
สถานท่ีเกิด  อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขท่ี 111/51 หมู่ท่ี 6 ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
สถานท่ีทํางาน  งานกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
ประวัติการศึกษา - สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนสังขกฤษณ์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์   

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนางรองพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์       
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนนางรอง อําเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์   

- ระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา)  
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิโครงการสมทบสถาบันราชภัฎนครราชสีมา   

ประสบการณ์การทํางาน - วันท่ี 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน พ.ศ. 2540ครูอัตราจ้างวิทยาลัยพลศึกษาชัยภูมิ 
            - วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2540 – ถึง ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

รางวัลท่ีได้รับ  - โล่ เป็นประธานนักศึกษาผู้มีความประพฤติดีและผู้นําดีเด่นของกรมพลศึกษา  
- เกียรติบัตร เป็นกรรมการผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลของสมาคมบาสเกตบอลแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กกท. 
- เกียรติบัตร เป็นกรรมการผู้ตัดสินกีฬาตะกร้อของการกีฬาแห่งประเทศไทย และ
สถาบันพัฒนาตะกร้ออาชีพนานาชาติ 
- โล่ ประกาศเกียรติคุณในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ผู้มีผลงานดีเด่นด้านกีฬา 
- วุฒิบัตร เป็นผู้ฝึกสอนเชียรล์ีดด้ิงระดับนานาชาติ(ภาคปฏิบัติ) สมาพันธ์เชียร์ลีดด้ิง
นานาชาติ 
- เกียรติบัตร คณะกรรมการ ฝ่ายอาหารและท่ีพักการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ และกีฬา
อาเซ่ียนพาราเกมส์  โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย  
- เกียรติบัตร ค่ายศิลปะเพ่ือมวลมนุษย์ชาติ ART FOR ALL สะพานสู่สันติภาพ  
- เกียรติบัตร คณะทํางานและเลขานุการ จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 32 สุรนารีเกมส์  ชนิดกีฬาบาสเกตบอล       
- เกียรติบัตร ผ่านการอบรมผู้ตัดสินฟุตบอล โดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ตําแหน่งปัจจุบัน  - เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป งานกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา    
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

- ประธานชมรมบาสเกตบอล สโมสรเทคโนโลยีสุรนาร ี
   - อาจารย์ท่ีปรึกษาชมรมเชียร์ลีดเดอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 


	no1
	no2
	no3
	no4
	no5
	refer
	annex
	author

