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สารบัญ

สารอธิการบดี
สารรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
ประวัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แนะนำ�มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญลักษณ์ สี และต้นไม้ประจำ�มหาวิทยาลัย
อัตลักษณ์นิสิต มศว 9 ประการ
หน่วยงานให้บริการและจัดสวัสดิการแก่นิสิต
ส่วนกิจการนิสิต
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ส่วนการคลัง
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ส่วนพัฒนากายภาพ
สำ�นักหอสมุดกลาง มศว
ห้องสมุดองครักษ์ มศว
สำ�นักคอมพิวเตอร์
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ
ศูนย์บริหารกิจการหอพัก
ศูนย์กีฬาสิรินธร
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
วินัยนิสิตและการแต่งกายของนิสิต
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยกิจการและวินยั
นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559
		 หมวด 8 วินัยนิสิต
		 หมวด 9 การสอบสวนและการอุทธรณ์
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยเครือ่ งแต่งกายนิสติ
ภาคปกติ ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2559

สารอธิการบดี
ขอขอบคุณนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำ�ปีการศึกษา 2560 ทุกท่าน ที่เข้าสู่รั้ว มศว ของเรา
ทีเ่ ป็นสถาบันเก่าแก่ มีความหลากหลายทางวิชาการและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ตามปรัชญาทีว่ า่
“การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” เมื่อเป็นนิสิต มศว ในรั้วเทา-แดง แห่งนี้ ทุกท่านต้องเคารพ
กฎ ระเบียบ กติกา ของมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้อยู่กับชนหมู่มากใน มศว อย่างมีความสุขสงบ
ท่านต้องรู้จักปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ รวมถึงการเข้าใจระบบการศึกษาในยุค Thailand
4.0 อย่างยิ่งยวด โดยการนำ�ความรู้จากที่ท่านได้รับ มาใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ
ชาติและสร้างชื่อเสียงให้กับ มศว ของเรา ขอให้ทุกท่านน้อมนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 มาให้ใช้เกิดผลต่อตนเองและประเทศชาติต่อไป
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สารรองอธิ
การบดี
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนิสติ ใหม่ทกุ คนเข้าสูร่ ว้ั “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”
ด้วยความยินดียง่ิ วันนีเ้ ป็นวันทีน่ สิ ติ ใหม่กา้ วผ่านจากการเป็นนักเรียนสูก่ ารเป็นนิสติ ซึง่ เป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญอีกครั้งหนึ่งของชีวิตและเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาพัฒนาความรู้
ความสามารถ เพื่อก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางที่นิสิตแต่ละคนมุ่งหวัง มหาวิทยาลัยแห่งนี้
เปิดโอกาสให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งนิสิต
ควรใช้โอกาสนีเ้ ติมเต็มศักยภาพของตนเองให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ก้าวผ่านจากการเป็นนิสติ สูก่ ารเป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม ช่วยสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมต่อไป
สุดท้ายนีข้ อเป็นกำ�ลังใจให้นสิ ติ ทุกคน ในการก้าวไปข้างหน้าและมีความสุขกับการใช้ชวี ติ
ในรั้ว “เทา-แดง” แห่งนี้
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โอฬาร พรหมาลิขิต)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
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ประวัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
พั ฒนาจากโรงเรี ย นฝึ ก หัด ครูชั้นสูง และ
วิทยาลัยวิชาการศึกษา โรงเรียนฝึกหัดครูชน้ั สูง
สถาปนา พุทธศักราช 2492 วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษา พุทธศักราช 2496 และมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พุทธศักราช 2517

โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง

มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
มีประวัติศาสตร์มายาวนาน ถือกำ�เนิดขึ้น
ช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ในกระแสสังคม
ทีเ่ ริม่ คลีค่ ลายจากการตืน่ ตระหนกภัยสงคราม
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม หลังจากทีอ่ งค์การ
สหประชาชาติได้ก่อกำ�เนิดขึ้น เพื่อมุ่งเน้น
ความสมานฉั น ท์ แ ละผลั ก ดั น ความร่ ว มมื อ
ทางด้านต่างๆ รวมทั้ง การผลักดันทางด้าน
การศึกษา เพื่อให้โลกใบนี้เจริญก้าวหน้าและ

มีสติปญ
ั ญามากขึน้ “โรงเรียนฝึกหัดครูชน้ั สูง”
ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ได้สถาปนาขึ้น
เมื่อวันที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2492
ณ ถนนประสานมิตร กรุงเทพมหานคร เพื่อ
ผลักดันการศึกษาทางด้านวิชาชีพครู ในช่วง
เวลาที่วิชาชีพครูขาดแคลน และไม่สมดุลกับ
การขยายตัวของสังคม และศาสตร์ทางด้าน
การศึ ก ษายั ง ใหม่ ต่ อ สั ง คมในขณะนั้ น เป็ น
การเริม่ ต้นการศึกษาในระดับวุฒปิ ระกาศนียบัตร
ครูประถมศึกษา และประกาศนียบัตรครูมธั ยม
ศึกษา โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงถือกำ�เนิดขึ้น
จากการผลักดันของศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น
มาลากุล ซึ่งเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อยู่ในขณะนั้น และท่านก็ได้มีบทบาททาง
ด้านการศึกษาทั้งที่โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง
วิทยาลัยวิชาการศึกษา และสังคมไทย
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เมื่ อ โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู ชั้ น สู ง ได้ ถื อ
กำ�เนิดขึ้นแล้ว หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ
ไปดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการโรงเรียนฝึกหัด
ครูชั้นสูง ระหว่างพุทธศักราช 2492– 2496
ท่ า นเป็ น ผู้ นำ � และผู้ ว างรากฐานระเบี ย บ
แบบแผนของการฝึกหัดครู เป็นผู้บุกเบิกงาน
วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ และเป็นผู้ที่ได้
รับการยกย่องว่าเป็นแบบแผนของปูชนียบุคคล
ในวิชาชีพครูอย่างสูงยิ่ง

วิทยาลัยวิชาการศึกษา

พุทธศักราช 2496 ปัญหาการขาดแคลน
ครู แ ละนั ก การศึ ก ษาเป็ น ปั ญ หาที่ รุ น แรง
ยิง่ ขึน้ ในสังคมไทย ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลง
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ของสังคมในทุกๆ ด้านศาสตราจารย์ ดร.สาโรช
บัวศรี ผูน้ �ำ การศึกษาสมัยใหม่หรือผูน้ �ำ การศึกษา
แบบพิพ ัฒ นาการนิ ยม (Progressivism)
ในสังคมไทย ได้เสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา (College of
Education) ขึ้นเพื่อพัฒนาปรัชญาแนวคิด
และความรู้ความสามารถทางด้านการศึกษา
สมัยใหม่ ให้สอดคล้องผสานสัมพันธ์กับ
สังคมประชาธิปไตย รวมทั้งการพัฒนาการ
ศึกษาศาสตร์ให้เป็นวิชาชีพทีม่ รี ะบบแบบแผน
และมีความลุ่มลึกในสังคมไทย พร้อมกับ
การประสาทปริญญาทางด้านศึกษาศาสตร์
ทั้งในระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎี
บัณฑิต เมื่อแรกเริ่มการสถาปนาวิทยาลัย
วิชาการศึกษาขึน้ แทน โรงเรียนฝึกหัดครูชน้ั สูง
นั้น (16 กันยายน 2497) ศาสตราจารย์
ม.ล.ปิน่ มาลากุล ได้รบั มอบหมายให้ด�ำ รงตำ�แหน่ง
อธิการบดีในระหว่างพุทธศักราช 2497–2499
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ดำ�รงตำ�แหน่ง
หัวหน้าคณะวิชาการศึกษา หลังจากนัน้ จึงได้
ดำ�รงตำ�แหน่งอธิ ก ารบดี วิ ท ยาลั ย วิ ช าการ
ศึกษา จนถึงพุทธศักราช 2511

วิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้เป็นผู้นำ�
ในการจั ด การศึ ก ษาในระดับประถมศึก ษา
และมัธยมศึกษา ภายใต้แนวคิดระบบโรงเรียน
สาธิต (Demonstration School) เพื่อให้
โรงเรี ย นสาธิ ต เป็ น แปลงทดลองค้ น คว้ า
ในระบบการศึกษาพื้นฐานสมัยใหม่ วิทยาลัย
วิชาการศึกษาจัดระบบการศึกษาแบบวิทยาเขต
โดยขยายวิทยาเขตปทุมวัน (2498) วิทยาเขต
บางแสน (2498) วิทยาเขตพิษณุโลก (2510)
วิทยาเขตมหาสารคาม (2511) วิทยาเขตสงขลา
(2511) วิทยาเขตพระนคร (2512) และ
วิทยาเขตพลศึกษา (2513) โดยมีวิทยาเขต
ประสานมิตรเป็นศูนย์กลางการบริหาร

วิทยาลัยวิชาการศึกษา ภายใต้การนำ�
ของ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในฐานะ
ที่ท่านเป็นนักวิชาการและนักการศึกษาสมัย
ใหม่ได้พัฒนาแนวคิดแบบพิพัฒนาการนิยม
และการเรี ย นการสอนสมั ย ใหม่ จ ากสั ง คม
ตะวันตกนำ � มาวางหลั กปั กฐานไว้ ใ นสั ง คม
ไทย ไม่วา่ จะเป็นระบบห้องสมุด ระบบคะแนน
ระบบการวั ด ผลรวมทั้ ง วิ ช าการศึ ก ษาสมั ย
ใหม่ ที่ ก้ า วหน้ า ที่ สุ ด ในสั ง คมไทยขณะนั้ น
นอกจากนั้นแล้ว วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ยั ง ได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ ทั้ ง ด้ า นบุ ค ลากร
หนังสือ และทุนการศึกษามากมาย จนอาจ
กล่าวได้วา่ วิทยาลัยวิชาการศึกษา มีระบบ
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การศึกษาที่ก้าวหน้าที่สุดในช่วงเวลานั้น ตรา
หรือเครื่องหมายของวิทยาลัยวิชาการศึกษา
ซึ่งเป็นสมการทางด้านคณิตศาสตร์ Y = ex
(Exponential Curve) เส้นกราฟของการขยาย
เพิ่มขึ้น มีความหมายสอดคล้องปรัชญาที่ว่า
“การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” หรือ “สิกขา
วิรุฬหิ สมฺปตฺตา” หรือ “Education is
Growth” รวมทั้งสอดคล้องกับ “สีเทา–แดง”
ซึ่งสีเทา เป็นสีของสมอง หมายถึง “ความคิด”
และสีแดงเป็นสีของเลือด หมายถึง “ความ
กล้าหาญ” สีเทา–แดง จึงหมายถึง “คิดอย่าง
กล้าหาญ”

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พุทธศักราช 2516 ก่อนหน้าเหตุการณ์
14 ตุลาคม 2516 ในช่วงเวลาที่ ศาสตราจารย์
ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดี
วิทยาลัยวิชาการศึกษา คณาจารย์ นิสิต และ
ข้าราชการ ได้ร่วมกันเรียกร้องต่อรัฐบาลให้
ปรั บ ฐานะวิ ท ยาลั ย วิ ช าการศึ ก ษาเป็ น
มหาวิทยาลัย และย้ายสังกัดจากกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก ารไปขึ้ น กั บ ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย
ท่ามกลางการปกครองที่เข้มงวดรุนแรงของ
รัฐบาลทหารในขณะนั้น เพื่อความคล่องตัว
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ในการพัฒนาโครงสร้าง การบริหาร และ
การเรียนการสอนทีจ่ �ำ กัด ไปสูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัย
และการขยายตัวทีม่ คี วามหลากหลายวิชาชีพ
ท้ า ยที่ สุ ด มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
“มหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ จริ ญ เป็ น ศรี ส ง่ า แก่
มหานคร” ก็ได้รับการสถาปนาขึ้นในปีถัดมา
(29 มิถุนายน 2517) โดยมีศาสตราจารย์
ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร เป็นอธิการบดี (พุทธศักราช
2512 – 2521)
มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการ
ในรูปวิทยาเขตมาจนถึง พ.ศ. 2533 รวม
เวลา 16 ปี วิทยาเขตจึงเริ่มแยกออกไปเป็น
มหาวิทยาลัยอิสระโดยมีการบริหารจัดการ
และงบประมาณเป็นของตนเอง ดังนี้ พ.ศ. 2533
วิทยาเขตบางแสนและวิทยาเขตพิษณุโลก
ยกฐานะเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาและ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พุทธศักราช 2536 ยุบรวม
วิทยาเขตปทุมวัน บางเขน และประสานมิตร
เข้าเป็นวิทยาเขตกลาง พุทธศักราช 2537
วิทยาเขตมหาสารคาม ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และ พุทธศักราช 2539 วิทยาเขต
สงขลายกฐานะเป็นเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ
ขณะที่มหาวิทยาลัยแม่ก็ขยายตัวไปที่อำ�เภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก ในปีพุทธศักราช
2539

จากอดี ต ที่ มี ค ณะศึ ก ษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ คณะพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระยะที่ 5 (พุทธศักราช 2525 - 2529) จัดตั้ง
คณะแพทยศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 (พุทธศักราช 2535
- 2539) จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 (พุทธศักราช
2540 – 2544) จัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์และ
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
ประสานมิตร พัฒนาไปสูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัย
กลางเมืองที่ทันสมัยก้าวหน้าผสานสัมพันธ์
กับกระแสสากล และพัฒนาการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา และมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ พัฒนาทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและผสานสัมพันธ์
กับชุมชน
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แนะนำ�มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อมหาวิทยาลัย

3. งอกงามด้วยสุตะ งอกงามด้วย
การสดับตรับฟังและเรียนรู้ตลอดเวลา
4. งอกงามด้วยจาคะ งอกงามด้วย
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
5. งอกงามด้วยปัญญา งอกงาม
ในการดำ�รงชีวิต คิดและทำ�ด้วยปัญญา

มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
มีความหมายว่า “มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็น
ศรีสง่าแก่มหานคร” “วิโรฒ” มาจากคำ�ว่า
“วิโรฒ” ในภาษาสันสกฤต แปลว่า ความ
งอกงามหรือเจริญ เทียบได้กับคำ�ว่า “วิรุฬห์”
ในภาษาบาลี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(อ่านว่า สี-นะ-คะ-ริน-วิ-โรด) ชื่อย่อว่า “มศว” ปณิธาน
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Srinakharinwirot
คือ ประชาคมวิชาการแห่งผู้มีความรู้ประดุจ
University”
นักปราชญ์และมีความประพฤติดุจผู้ทรงศีล
สมฐานะของผู้นำ�ทางปัญญา
ปรัชญา
“การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม”
ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Education is Growth” วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น
และตรงกั บ ภาษาบาลี ว่า “สิกขา วิร ุฬ หิ
องค์กรชั้นนำ�แห่งการเรียนรู้และวิจัย บนฐาน
สมฺปตฺตา”
การศึกษาและคุณธรรม มุง่ สร้างสรรค์นวัตกรรม
สู่สากลหมายเหตุ “บนฐานการศึกษา” หมาย
เจริญงอกงามด้วยอารยวัฒิ 5 ประการ
1. งอกงามด้วยศรัทธา งอกงาม ค ว า ม ถึ ง ฐ า น ที่ ม า จ า ก ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง
ด้วยศรัทธาในชีวิต บทบาทและหน้าที่ของตน ด้ า นการศึ ก ษาศาสตร์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
2. งอกงามด้วยศีล งอกงามด้วย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒมี ค วามเข้ ม แข็ ง มาตั้ ง แต่
อดีต และใช้คำ�ว่า “บนฐาน” นั้นครอบคลุม
จริยธรรมและความดีงามทั้งปวง
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ความหมายทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต สี ประจำ�มหาวิทยาลัย
จึงไม่ได้ใช้คำ�ว่า “จากฐาน” ซึ่งครอบคลุม 		
สีเทา คือ สีของสมอง หมายถึง
เฉพาะอดีตเท่านั้น
		 ความคิด หรือสติปัญญา
		
สีแดง คือ สีของเลือด หมายถึง
พันธกิจ
		 ความกล้าหาญ
1. ผลิตและพัฒนาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่านกระบวน ตันไม้ประจำ�มหาวิทยาลัย
การเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้
2. สร้างสรรค์งานวิจยั และนวัตกรรม
ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3. บริการวิชาการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ จิตสำ�นึก
และรับผิดชอบต่อสังคม
4. ศึกษา วิเคราะห์ และทำ�นุบำ�รุง
วัฒนธรรมและศิลปะ
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ ต้นราชพฤกษ์
และธรรมาภิบาล
ชือ่ ท้องถิน่ : คูน ชัยพฤกษ์ (ภาคกลาง) ลมแล้ง
(ภาคเหนือ) ลักเคยลักเกลือ (ภาคใต้) กุ เพยะ
ตราสัญลักษณ์
(กะเหรี่ยงกาญจนบุรี) ปึยยะปูโย เปอโซ
		 ได้ ม าจากกราฟที่ เ ขี ย นแทน แมะหล่าหยู่ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
		 สมการทางคณิตศาสตร์ y = ex ชื่อวิทยาศาสตร์: Cassis fistula linn
		
หมายถึง การเพิม่ หรือ การงอกงาม ชื่อวงศ์: Leguminosae
		 ซึง่ ตรงกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย ชือ่ สามัญ: Golden Shower, Indian Laburnum,
ที่ว่า การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม Pudding–pine Tree
(สิกขา วิรุฬหิ สมฺปตฺตา)
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อัตลักษณ์นิสิต มศว 9 ประการ
“อัตลักษณ์” คือ อะไร

		 อัตลักษณ์ คือ คุณสมบัติเฉพาะตัว ซึ่งเป็น
ตัวบ่งชี้ลักษณะเฉพาะของบุคคล สังคม ชุมชน หรือ
ประเทศนั้นๆ เช่น เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม ท้องถิ่น
และศาสนา ฯลฯ ซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะทีแ่ ตกต่างจากทัว่ ไป
หรือสากลกับสังคมอืน่ ๆ หรือไม่เหมือนกับของคนอืน่ ๆ
		 ขณะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
ตระหนักดีถึงความสำ�คัญของนิสิต/นักศึกษาว่าเป็น
อนาคตของประเทศ เป็นเจ้าของสังคมเจ้าของโลก
ใบนีใ้ นวันข้างหน้า ทัง้ ครอบครัว สังคม และมหาวิทยาลัย
ต้องช่วยกันสร้างนิสติ /นักศึกษาทีด่ งี ามและมีคณ
ุ ภาพ
จึ ง จะนำ � ไปสู่ สั ง คมและโลกอนาคตที่ ดี ง ามและ
มีคุณภาพด้วย
		 ดั ง นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
จึงรับผิดชอบในกระบวนการศึกษาด้วยการหล่อหลอม
สร้างนิสิต มศว ที่เพียบพร้อมด้วยความดีงามและ
มีคณ
ุ ภาพจากทุกศาสตร์ ทุกคณะ/วิทยาลัย ทุกรายวิชา
ทุกกิจกรรม โดยครู/อาจารย์ทุกคน จากทุกรายวิชา
ต้องร่วมกันรับผิดชอบอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ
ผ่านการพัฒนาอัตลักษณ์หรือลักษณะของนิสิต มศว
9 ประการ ดังต่อไปนี้
1. ใฝ่รู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ทุกลมหายใจ
เข้าออกย่อมช่วยให้เราฉลาด รอบรู้ เป็นคนดีและ
ปรับตัวได้
2. คิดเป็นทำ�เป็น ช่วยให้เราคิด พูด และทำ�
เป็นสิ่งเดียวกัน ไม่ใช่ดีแต่พูด
3. หนักเอาเบาสู้ ชีวติ ต้องทำ�งานหนัก รับผิดชอบ
ทุ่มเทเสียสละ เราจะประสบผลสำ�เร็จอย่างแน่นอน
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4. รู้กาลเทศะ เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของ
ความเป็นคนไทย กาละใด เทศะใด ที่เราควรกระทำ�
ควรพูด ควรแสดงออกมาอย่างเหมาะสม
5. เปี่ยมจิตสำ�นึกสาธารณะ “มศว คือ ผู้ให้
เราจึงภาคภูมิใจในความเป็น มศว” จาคะ ย่อมเป็น
หนึ่งปัจจัยของความเจริญงอกงามในชีวิต
6. มีทกั ษะสือ่ สาร กล้าคิด กล้าทำ� กล้าแสดงออก
มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ
7. อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นอีกหนึง่ ปัจจัยทีส่ �ำ คัญ
ยิ่งของ “ความเป็นไทย” รวงข้าวที่มีเมล็ดเต็มแต่ง
ย่อมโน้มลงสู่ดิน รวงข้าวลีบย่อมชูคอสู่ท้องฟ้า
8. งามด้วยบุคลิก บุคลิกภาพทีส่ ง่างามทัง้ ร่างกาย
พฤติกรรม จิตใจ ย่อมเป็นเสน่ห์และบอกความเป็น
ตัวตนของเรา
9. พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ พัฒนาสมอง
ให้เต็มศักยภาพทั้งสองด้านการวนเวียนอยู่ในศาสตร์
ของตนเองเท่านั้น ย่อมอุดตันทางปัญญา

หน่วยงานที่ ให้บริการและสวัสดิการแก่นิสิต
  ส่วนกิจการนิสิต
สถานที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ชั้น 1 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ชั้น 1 อาคารกีฬา 2
หมายเลขโทรศัพท์ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โทร. 0 2260 9547
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 27281
เว็บไซต์ : http://sa.oop.swu.ac.th

กิจกรรมบริการนิสิต
งานกิจกรรมนิสิต
1. บริการให้คำ�ปรึกษาองค์กรนิสิตในด้านการจัดกิจกรรมของนิสิต
งานแนะแนวให้คำ�ปรึกษา
1. บริการให้คำ�ปรึกษา บริการนิสิตที่ต้องการคำ�ปรึกษาเพื่อพัฒนา แก้ไข ป้องกัน
		 ตัวเอง ด้านบุคลิกภาพ สุขภาพจิต การปรับตัว ทั้งเป็นรายบุคคลและกลุ่ม
2. บริการจัดงานและส่งเสริมให้นิสิตมีรายได้ระหว่างเรียน โดยการประสานงาน
		 ระหว่างบุคคลที่ประสงค์จะรับนิสิตไปสอนพิเศษแก่บุตรหลาน หรือทำ�งานพิเศษ
		 ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารตำ�แหน่งงานต่างๆ
		 ทั้งจากแหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลา
3. จัดกิจกรรมอบรมและส่งเสริมทักษะอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีทักษะความรู้
		 ในการประกอบอาชีพ
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งานสวัสดิการนิสิต

1. บริการเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. กรอ.) และทุนการศึกษา
		 ช่วยเหลือนิสติ ทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง หรือนิสติ ทีป่ ระสบความเดือดร้อน
		 ส่งผลกระทบต่อการศึกษาเล่าเรียนของนิสิต
2. บริการเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี
3. บริการเกี่ยวกับงานราชการทหารและนักศึกษาวิชาทหาร
4. บริการเกีย่ วกับการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
		 30 บาทรักษาทุกโรค)
5. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพนิสิต การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
		 5.1 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพนิสิต (ห้องพยาบาล) มศว ประสานมิตร อาคาร 7 ชั้น 2
		 5.2 ศูนย์สง่ เสริมสุขภาพนิสติ (ห้องพยาบาล) มศว องครักษ์ อาคารเรียนรวม ชัน้ 1

งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์

1. บริการรับ-ส่ง หนังสือเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของนิสิต
2. บริการให้ยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อดำ�เนินกิจกรรมของนิสิต
3. บริการให้คำ�ปรึกษาด้านการเงินและพัสดุที่เกี่ยวกับการดำ�เนินกิจกรรมของนิสิต
4. บริการสืบค้นข้อมูลศิษย์เก่า
5. บริการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า กิจกรรมเชื่อม
		 ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและมหาวิทยาลัย
6. บริการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นิสิตและศิษย์เก่าผ่านช่องทาง
		 การสื่อสารของส่วนกิจการนิสิต
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  ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

สถานที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ชั้น 1 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี
		 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ชั้น 1 อาคารอำ�นวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
					
โทร. 0 2649 57180, 0 2649 5000 ต่อ 15614, 15662
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
โทร. 0 2649 5715, 0 2649 5000 ต่อ 21032, 21003 ต่อ 27281
เว็บไซต์ : http://edservices.op.swu.ac.th

กิจกรรมบริการนิสิต

งานทะเบียนนิสิตและสถิติ
รับรายงานตัวนิสิตใหม่
ทะเบียนประวัตินิสิต
บัตรประจำ�ตัวนิสิต
การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนหน่วยกิตเกิน
การถอนรายวิชา (W)
การย้ายคณะ/สาขาวิชา
การลาพักการศึกษา
การขอเรียนแทน
งานจัดการเรียนการสอน
ปฏิทินการศึกษา
ปฏิทินวิชาการ
คู่มอื การเรียนระดับปริญญาตรี

การเทียบโอนรายวิชา
การแจ้งจบการศึกษา
การออกเอกสารสำ�คัญการศึกษา (สามารถรอรับได้เลย)
ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
ใบรับรองสภาพการเป็นนิสิต
ใบรับรองเรียนครบตามหลักสูตร คาดว่าจะสำ�เร็จการศึกษา
ใบรับรองสำ�เร็จการศึกษา รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ใบรับรองปริญญา/ใบแทนรับรองปริญญา
ใบแปลปริญญาบัตร
บริการห้องเรียน/ห้องสอบ (อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์)
บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ (มศว องครักษ์)
การขอเอกสารสำ�คัญทางการศึกษาสามารถรอรับได้เลย
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  ส่วนการคลัง

ส่วนการคลัง มศว ประสานมิตร

สถานที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

กิจกรรมบริการนิสิต

เคาน์เตอร์รับ - จ่ายเงิน : ให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ช่องที่ 1 รับ-จ่ายเงิน เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น.
ช่องที่ 2 รับเงินนิสิต เวลา 12.00 - 13.00 น. และ 15.00 – 18.00 น.
			 จ่ายใบเสร็จรับเงินนิสิต เวลา 08.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ช่องที่ 2 รับเงินและจ่ายใบเสร็จรับเงินนิสิต เวลา 08.00 - 16.00 น.
การติดต่อราชการอื่นๆ : วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ
		
เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.

ส่วนการคลัง มศว องครักษ์

สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารอำ�นวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

กิจกรรมบริการนิสิต

เคาน์เตอร์รับ - จ่ายเงิน : ให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ช่องที่ 1 - รับ-จ่ายเงิน เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.
ช่องที่ 2 - รับเงินนิสิต เวลา 12.00 - 13.00 น.
			 - จ่ายใบเสร็จรับเงินนิสิต เวลา 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ช่องที่ 2 รับเงินและจ่ายใบเสร็จรับเงินนิสิต เวลา 08.00 - 16.00 น.
การติดต่อราชการอื่นๆ : วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ
เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.
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  ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

สถานที่ตั้ง : ชั้น 4 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2260 1012, 0 2260 3637 โทรสาร : 0 2258 4006
อีเมล์ : ird@g.swu.ac.th
เว็บไซต์ : http://ird.oop.swu.ac.th
เวลาทำ�การและให้บริการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

กิจกรรมบริการนิสิต

1. ทุนภายใต้สัญญาความร่วมมือทางวิชาการ
		
2. ทุนรัฐบาลไทย (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ)
3. ทุนองค์การต่างประเทศ มูลนิธิการศึกษา สถานเอกอัครราชทูต สถาบันการศึกษา
			 ต่างประเทศ

  ส่วนพัฒนากายภาพ

สถานที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 12130
เว็บไซต์ : http://dbts.swu.ac.th

กิจกรรมบริการนิสิต

ด้านรถยนต์ : โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15203
1. บริการรถบัส รถตู้ รถบรรทุก 6 ล้อ และ 4 ล้อ
2. บริการรถรับ-ส่ง (มศว ประสานมิตร-ปากซอย สุขุมวิท 23)
3. บริการรถนำ�ส่งโรงพยาบาลบริเวณใกล้เคียง ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ตั้งแต่เวลา 08.30-20.30 น.
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ด้านความปลอดภัย : โทร. 0 2649 5000 ต่อ 12139
1. อำ�นวยความสะดวกด้านจราจรภายในมหาวิทยาลัยและดูแลรักษาความปลอดภัย
		 ตลอด 24 ชั่วโมง
ด้านสถานที่ : โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15200
1. ขอบเขตและพื้นที่ให้บริการสำ�หรับจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย
		 - ลานสวูนิเพล็กซ์
		 - อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (โถงชั้น 1-4)
		 - โถงชั้น 2 อาคาร Learning Tower
		 - สนามกีฬา ม.ร.ว.จุรีพรหม กมลาศน์
		 - ลานเล่นล้อ ลานเทาแดง ลานผู้ให้
หมายเหตุ : การดำ�เนินกิจกรรมทัว่ ไปบริเวณมหาวิทยาลัย อนุญาตให้ใช้พน้ื ทีไ่ ด้ไม่เกินเวลา 21.00 น.
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงบริเวณภายในมหาวิทยาลัย อนุญาตใช้เสียงได้ไม่เกินเวลา 19.00 น.
ขั้นตอนการขอใช้สถานที่
1. ตรวจสอบการขอใช้สถานที่ว่าสามารถใช้บริการได้ตามวัน เวลาที่ต้องการใช้ได้หรือไม่
		 ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 15200 หรือติดต่อได้โดยตรงที่ งานกายภาพ
		 และสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนากายภาพ
2. ส่งบันทึกข้อความขอใช้สถานที่ พร้อมรายละเอียดที่ต้องการอย่างถูกต้อง
		 ที่ส่วนกิจการนิสิต
3. แนบรายละเอียด ถ้าผู้ขอใช้บริการต้องการใช้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ไฟฟ้า โต๊ะ
		 เก้าอี้ ฯลฯ
4. การเปลี่ยนแปลงการขอใช้สถานที่ หรือขอยกเลิกการใช้สถานที่ ผู้ขอใช้บริการจะต้อง
		 ติดต่อแก้ไขเปลีย่ นแปลงด้วยตนเอง หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากหน่วยงานทีข่ อใช้บริการ
5. สอบถามการอนุญาตการขอใช้สถานที่ ได้ที่งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
		 โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15200
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   สำ�นักหอสมุดกลาง มศว
สถานที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2649 5443, 0 2649 5000 ต่อ 15386, 11977
หมายเลขโทรสาร : 0 2260 4514
เว็บไซต์ : http://lib.swu.ac.th

กิจกรรมบริการนิสิต

นิสิตเข้าใช้บริการโดยใช้บัตรประจำ�ตัวนิสิต เพื่อใช้บริการต่างๆ ดังนี้
1. บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ทั้งที่สำ�นักหอสมุดกลาง ห้องสมุด
		 องครักษ์ และห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
2. บริการสืบค้นฐานทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดผ่าน SWU Discovery
3. บริการยืมหนังสือต่อ และจองด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุด
4. บริการอบรม/แนะนำ�การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด บริการสืบค้นทาง
		 อินเทอร์เน็ต/Edutainment
5. บริการพื้นที่นั่งอ่าน/พื้นที่ศึกษาค้นคว้า และห้องศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคล/กลุ่ม

   ห้องสมุดองครักษ์ มศว
สถานที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
หมายเลขโทรศัพท์ : 02 649 5421, 037 322 615, 083 4343 3752
เว็บไซต์ : http://oklib.swu.ac.th
เวลาทำ�การและให้บริการ : เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-22.00 น.
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กิจกรรมบริการนิสิต

		 ห้องสมุด องครักษ์ ให้บริการในรูปแบบ One-stop Service โดยแบ่งรูปแบบการให้
บริการตามกลุ่มสาขาวิชาและรูปแบบการให้บริการ โดยมีรายละเอียดการให้บริการดังนี้
- ส่วนบริการชั้น 1 พื้นที่เพื่อการอ่าน และศึกษาค้นคว้าตามอัธยาศัย
- ส่วนบริการชั้น 2 เป็นศูนย์การเรียนรู้นานาชาติด้วยตนเอง Self Access Learning and
		 International Center (Sali Center) ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด
		 ภาพ สื่อโสตทัศนวัสดุ
- ส่วนบริการชั้น 3-5 ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศตามกลุ่มสาขาวิชา เสมือนเป็นห้อง
		 สมุดเฉพาะ แต่ละชั้นให้บริการครอบคลุม สิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร ในกลุ่มสาขาวิชา
			 ชั้น 3 ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
						 วิศวกรรมศาสตร์
			 ชั้น 4 ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
						 การแพทย์ การพยาบาล
			 ชั้น 5 ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศกลุ่มสาขาวิชาศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
						 กลุ่มสาขาวิชาศึกษาทั่วไป
สิทธิในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ สำ�หรับสมาชิก: นิสิตระดับปริญญาตรี
จำ�นวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศ : 30 รายการ
ระยะเวลาการยืม : หนังสือทั่วไป 14 วัน สำ�หรับสิ่งพิมพ์จะเป็นไปตามประเภทของสิ่งพิมพ์
						
สามารถตรวจสอบข้อมูลการยืมได้โดยตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวจากระบบ
						
การสืบค้นข้อมูลห้องสมุด หรือ ข้อมูลสมาชิกห้องสมุดจาก Application
						
SWU Mobile
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   สำ�นักคอมพิวเตอร์
สถานที่ตั้ง : ชั้น 11-14 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
และ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 15069, 17978
หมายเลขโทรสาร 0 2259 2217
เว็บไซต์ : http://cc.swu.ac.th
เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/SWUComputerCenter
เวลาทำ�การและให้บริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 19.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ปิดบริการในวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

กิจกรรมบริการนิสิต

		บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้บริการใช้งานคอมพิวเตอร์สำ�หรับกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และการวิจัย เปิดบริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
		 บริการเครือข่ายไวร์เลสแลน (WiSE : Wireless Services of Education)
เป็นบริการเครือข่ายไร้สายภายใน มศว เพียงผูใ้ ช้ login ด้วย Buasri ID (http://wise.swu.ac.th)
		 SWU Mail บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้สำ�หรับนิสิต คณาจารย์
และบุคลากร เพียงผูใ้ ช้ login ด้วย Buasri ID (http://mail.swu.ac.th) / (http://gafe.swu.ac.th)
		 GAFE (Google Apps for Education) ชุดเครื่องมือของ Google ที่เปิดให้บริการ
เพือ่ ใช้ในการติดต่อสือ่ สารและทำ�งานร่วมกันผ่าน Cloud technology (http://gafe.swu.ac.th)
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VPN บริการทรัพยากรที่จัดให้เฉพาะนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของ มศว
แบบอินทราเน็ต โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงและเข้าใช้ทรัพยากรผ่านผู้ให้บริการอื่น (ISP) เพียง
ผู้ใช้ login ด้วย Buasri ID (http://vpn.swu.ac.th)
		 บริการเว็บรายวิชา (SWU Course Web) บนระบบ Atutor เพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอนออนไลน์ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกชั้นเรียน การดาวน์โหลดเอกสาร
ประกอบการเรียน และเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน
ผู้ใช้เพียง login ด้วย Buasri ID (http://course.swu.ac.th)
		 SWU on iTunes U iTunes U ถูกออกแบบมาเฉพาะให้เป็น iTunes เพื่อการศึกษา
โดยระบบรองรับคอร์สการเรียนการสอนต่างๆ และสามารถใช้เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน
สื่อความรู้ ทั้งภาพ วิดีโอ เสียง รวมถึงไฟล์เอกสาร ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา
(http://itunes.swu.ac.th)
		 SWU Mobile เป็น Mobile Application ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย (http://www.swu.ac.th/
swumobile.php)

  สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 15404
เวลาทำ�การและให้บริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
เว็บไซต์ : http://cemt.swu.ac.th
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กิจกรรมบริการนิสิต

1. งานผลิตสื่อการเรียนรู้
1.1 บริการห้องบันทึกเสียง
1.2 บริการผลิตสื่อการเรียนรู้
1.3 บริการสตูดิโอถ่ายภาพ และสตูดิโอสำ�หรับงานโทรทัศน์
1.4 บริการถ่ายภาพนิ่ง และตกแต่งภาพ
1.5 บริการถ่ายวีดิทัศน์ด้วยระบบ HD และ 4K
1.6 บริการผลิตวีดิทัศน์/สารคดี
1.7 บริการออกแบบกราฟิก
2. งานบริการระบบโสตทัศนูปกรณ์
2.1 บริการระบบโสตทัศนูปกรณ์หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 และ 2
2.2 บริการระบบโสตทัศนูปกรณ์ส�ำ หรับการเรียนการสอน (อาคารเรียนรวม 14 ประสานมิตร
			 และอาคารเรียนรวม มศว องครักษ์)
2.3 บริการระบบการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ (ประสานมิตร-องครักษ์)
2.4 บริการระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ (Video on Demand)
2.5 บริการระบบเคเบิ้ลทีวี (SWU Channel)
2.6 บริการระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
2.7 บริการระบบถ่ายทอดสด (Live) ผ่านเว็บไซต์ และ Social Media
2.8 บริการระบบโสตทัศนูปกรณ์ (งานกิจกรรม และงานพิธีการของ มศว)
2.9 บริการออกแบบ และให้คำ�ปรึกษางานระบบโสตทัศนูปกรณ์
3. งานพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา
3.1 บริการออกแบบ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
3.2 บริการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
3.3 บริการฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
3.4 บริการฝึกอบรมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษา
3.5 บริการฝึกทักษะปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา
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   ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ

ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (Disability Support Services Center : DSS) คือ
หน่วยงานที่ทำ�หน้าที่บริการและสนับสนุนทางการศึกษาสำ�หรับนิสิตพิการ ให้สามารถเข้าถึง
ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมกับนิสิตทั่วไป โดยลดอุปสรรค
อันเป็นข้อจำ�กัดทางโอกาสของนิสติ พิการ ตลอดจนจัดบริการสนับสนุนเพือ่ ให้นสิ ติ พิการสามารถ
บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้ ซึ่งบริการที่จัดให้นั้นจะพิจารณาจากลักษณะเฉพาะของ
ความพิการและความต้องการจำ�เป็นของนิสิตแต่ละบุคคล
สถานทีต่ ง้ั : ศูนย์บริการสนับสนุนนิสติ พิการ สังกัดงานแนะแนวให้ค�ำ ปรึกษา ส่วนกิจการนิสติ
รับบริการได้ที่อาคารสำ�นักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ชั้น 1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 15356, 15639
เวลาทำ�การและให้บริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

บริการและสวัสดิการที่จัดให้แก่นิสิต

		 1. บริการให้ยืมสื่ออุปกรณ์ในด้านการเรียน เช่น Notebook เครื่องบันทึกเสียง (MP3)
วิลแชร์ไฟฟ้า เป็นต้น
		 2. บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทาง Internet
		 3. บริการอำ�นวยความสะดวกด้านการเรียนให้แก่นิสิต เช่น บริการ Print/ถ่ายเอกสาร
เข้าเล่มรายงานและอุปกรณ์อำ�นวยความสะดวกอื่นๆ ภายในห้องศูนย์ DSS เป็นต้น
		 4. บริการในชั้นเรียนและการสอน เช่น การอ่านข้อสอบสำ�หรับนิสิตบกพร่องทาง
สายตา ติดต่อประสานงานกับคณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น
		 5. บริการและสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ติดต่อประสานงานเรื่องทุนการศึกษา
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นต้น
		 6. บริการให้คำ�ปรึกษาแนะนำ� เช่น การปรับตัว การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย แนะนำ�
เรื่องการเรียน
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   ศูนย์บริหารกิจการหอพัก
สถานที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
หมายเลขโทรศัพท์ : 037 395 508 โทรสาร : 037 395 349
เว็บไซต์ : http://dorm.swu.ac.th

กิจกรรมบริการนิสิต

		 1. บริการห้องพัก พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องพัก (1 คน ต่อ 1 ชุด) ได้แก่ เตียง
ที่นอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่านหนังสือ และเก้าอี้
		 2. บริการสิ่งอำ�นวยความสะดวกส่วนกลางอื่นๆ เช่น โรงอาหาร ลานกิจกรรม ห้องอ่าน
หนังสือ ห้องดูโทรทัศน์ ห้องประกอบพิธีทางศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม) ระบบอินเทอร์เน็ต
ไร้สาย (Wi-Fi) ระบบเสียงตามสาย ระบบกล้องวงจรปิด เครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้า-ออก
ถังดับเพลิงและสัญญาณไฟฉุกเฉิน ยาและเวชภัณฑ์ กระติกนํ้าร้อน ตู้เย็น ตู้บริการนํ้าดื่ม
ตู้เติมเงินออนไลน์ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
		 3. บริการซัก อบ รีด ประจำ�หอพัก รับ-ส่งผ้า ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 06.00-09.00 น.
		 4. ร้านถ่ายเอกสาร ร้านเสริมสวย ร้านสะดวกซื้อ 7-11 และร้านกาแฟ
		 5. บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ในห้องพักทีช่ �ำ รุด ดูแลความสะอาด และรักษาความปลอดภัย
		 6. บริการให้คำ�ปรึกษาแก่นิสิต อีกทั้งมีโครงการกิจกรรมเสริมทักษะในด้านต่างๆ ด้าน
			 ประเพณีจริยธรรม ด้านกีฬา ด้านบำ�เพ็ญประโยชน์
		 7. รถสวัสดิการรับ-ส่ง นิสิตภายในมหาวิทยาลัย
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ศูนย์กีฬาสิรินธร
สถานที่ตั้ง : สำ�นักงานศูนย์กีฬาสิรินธร อาคารกีฬา 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ์
หมายเลขโทรศัพท์ : 02 649 5000 ต่อ 2 – 2552 ถึง 62 หรือ : 037 395 163

กิจกรรมบริการนิสิต

		 นิ สิ ต ไม่ ต้ อ งชำ � ระค่ า ธรรมเนี ย มสมาชิ ก แต่ ข อให้ นิ สิ ต สมั ค รเป็ น สมาชิ ก ศู น ย์ กี ฬ าฯ
เพียงคนละ 100 บาทต่อปี สามารถใช้บริการได้ดังนี้
ศูนย์กีฬาสิรินธร มศว องครักษ์
		 1. อาคารปฏิบัติการกีฬาทางนํ้า เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30-19.00 น.
และ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.30-18.00 น
		 2. สนามเทนนิส เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30-20.30 น. และ วันเสาร์อาทิตย์ เวลา 16.30-20.00 น.
		 3. ห้องออกกำ�ลังกาย เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30-20.00 น. ใต้อาคาร
กีฬา 1 (บริหารงานโดยนิสิตคณะพลศึกษา) ห้องออกกำ�ลังกายสำ�หรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่
บุคลากร เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น.
		 4. สนามกีฬากลาง (เปิดให้บริการเฉพาะลู่วิ่ง) เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา
16.00-19.00 น. (สนามฟุตบอลกีฬากลาง สงวนให้กับนักกีฬามหาวิทยาลัยฝึกซ้อม)
		 5. สนามฟุตบอล 2 เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00-18.00 น.
		 6. อาคารกีฬา 3 เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30-20.30 น. บริการสนาม
แบดมินตัน สนามวอลเลย์บอล สนามบาสเกตบอล สนามตะกร้อ เบาะยิมนาสติก เวทีมวย
ชั่วคราว
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		 7. ห้องนิทรรศการ อาคารกีฬา 2 ใช้จัดกิจกรรมมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน องค์การ
นิสิต สโมสรนิสิต ชมรม (ดุลพินิจของผู้อำ�นวยการ)
		 8. สนามกีฬากลางแจ้ง ให้บริการ สนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง สนามวอลเล่ย์บอล
กลางแจ้ง เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น.
		 9. ลานแอโรบิค ข้างอาคารกีฬา 3 ให้บริการ สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด 2 สนาม และ
สนามฟุตซอลกลางแจ้ง 1 สนาม เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น.
		 10. อาคารกีฬา 1 บริการจัดกิจกรรมหลักของ มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน องค์การ
นิสิต สโมสรนิสิต ชมรม (ดุลพินิจของผู้อำ�นวยการ)
		 11. สนามซอฟท์บอล (แข่งขัน) บริการการใช้สถานที่ออกกำ�ลังกาย อัฒจรรย์ประกอบ
กิจกรรมของสโมสรนิสิต คณะ องค์การนิสิต
ศูนย์กีฬาสิรินธร มศว ประสานมิตร
		 1. ให้บริการสนามเทนนิส จำ�นวน 2 สนาม
		 2. ให้บริการสนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง สำ�หรับแข่งขันกีฬาและจัดกิจกรรมของนิสิต
และของมหาวิทยาลัย สนามที่ประสานมิตร นิสิตต้องทำ�การจองล่วงหน้า สามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่สำ�นักงานศูนย์กีฬาสิรินธร โทร. 02 649 5000 ต่อ 15739
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     ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
     สยามบรมราชกุมารี
สถานที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
หมายเลขโทรศัพท์ : 037 395 085-6 ต่อ 10011-2 (งานสิทธิประโยชน์)
กิจกรรมบริการนิสิต : บริการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยบัตร 30 บาท
		 หากนิสิตมีสิทธิ 30 บาท อยู่ที่โรงพยาบาลอื่นอยู่แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ตามเดิม
แต่หากต้องการเปลี่ยนสิทธิไปใช้ที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี สามารถขอเปลีย่ นสิทธิโดยติดต่อทีง่ านสิทธิประโยชน์ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพฯ ชั้น 1 บริเวณหน้างานเวชระเบียน หากนิสิตยังไม่มีสิทธิใดๆ สามารถติดต่อ
ขอแบบฟอร์มเพือ่ ใช้สทิ ธิทโ่ี รงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ ได้ทง่ี านสิทธิประโยชน์
เช่นกัน
เอกสารประกอบการขอรับสิทธิ มีดังนี้
1. สำ�เนาทะเบียนบ้าน
2. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน
		 ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิ นิสิตต้องแสดงบัตร 30 บาท พร้อมด้วยบัตรประจำ�ตัวประชาชน
และบัตรนิสิตทุกครั้งที่มาใช้บริการ
		 นิสิตสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานสิทธิประโยชน์ ได้ทุกวัน ตลอด 24
ชั่วโมง
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วินัยและการแต่งกายของนิสิต      
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วย กิจการและวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559
หมวด 8 วินัยนิสิต
ข้อ 45 นิสิตต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมทั้งต้องรักษา
วินัย โดยเคร่งครัด
ข้อ 46 นิสิตต้องรักษาความสามัคคีระหว่างกันและต้องรักษาไว้ซึ่งความเรียบร้อย
และเกียรติของมหาวิทยาลัย
ข้อ 47 นิสติ ต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ประพฤติในสิง่ ทีอ่ าจนำ�มาซึง่ ความเสือ่ มเสีย
แก่มหาวิทยาลัย
ข้อ 48 นิสิตต้องเชื่อฟังและให้ความเคารพต่อคณาจารย์ และต้องปฏิบัติตามคำ�สั่ง
หรื อ คำ � ตั ก เตื อ นของเจ้ าหน้าที่หรือ คณาจารย์ที่สั่งตามอำ� นาจหน้ า ที่ ข องตนโดยชอบด้ ว ย
กฎหมาย
ข้อ 49 นิสิตต้องไม่กระทำ� เผยแพร่ กล่าวถ้อยคำ�อันเป็นเท็จ หรือกระทำ�การอื่นใด
อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือมหาวิทยาลัย
ข้อ 50 นิสติ ต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบการสอบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ไม่คดั ลอก
ผลงานทางวิชาการหรือการสร้างข้อมูลเท็จ
ข้อ 51 นิ สิ ต ต้ องแต่งเครื่อ งแบบตามข้อ บังคับของมหาวิ ทยาลั ยหรื อแต่ ง กายให้
สุภาพเหมาะสมตามกาลเทศะ
ข้อ 52 โทษผิดวินัยนิสิตมี 7 สถาน ดังต่อไปนี้
		
(1) ไล่ออก		
		
(2) ให้พ้นสภาพนิสิต		

27

		
(3) ให้พกั การเรียน หรือรอการอนุมตั ปิ ริญญามีก�ำ หนดไม่เกินสองปีการศึกษา
		
(4) ตัดสิทธิเข้าสอบ
		
(5) ภาคทัณฑ์
		
(6) ตัดคะแนนความประพฤติหรือทำ�กิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์
		
(7) ว่ากล่าวตักเตือน
กรณีที่นิสิตได้รับโทษทางวินัยตาม (3) ถึง (7) อาจให้ทำ�กิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์
ร่วมด้วยก็ได้
ทั ้ ง นี ้ เกณฑ์ ก ารตั ด คะแนนความประพฤติ ห รื อ ทำ � กิ จ กรรมบำ � เพ็ ญ ประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 53 นิสติ ทีก่ ระทำ�ความผิดต่อไปนี้ ถือว่าเป็นผูก้ ระทำ�ความผิดวินยั นิสติ อย่างร้ายแรง
ให้ลงโทษไล่ออก
		
(1) ต้องโทษทางอาญา โดยคำ�พิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จ�ำ คุก เว้นแต่เป็นโทษสำ�หรับ
			 ความผิดที่ได้กระทำ�โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
		
(2) กระทำ�การทุจริต หรือประพฤติมิชอบอันเป็นการเสื่อมเสียร้ายแรง
			 แก่มหาวิทยาลัย
ข้อ 54 นิสิตที่กระทำ�ผิดต่อไปนี้ถือว่ากระทำ�ผิดต่อวินัยนิสิตอย่างร้ายแรง ให้ลงโทษ
ให้พ้นสภาพนิสิต หรือพักการเรียนหรือรอการอนุมัติปริญญามีกำ�หนดไม่เกินสองปีการศึกษา
		
(1) เล่นการพนัน หรือเป็นผู้สมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือในการเล่นการพนัน
		
(2) ดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ เสพยาเสพติดให้โทษ เมาสุรา หรือมีพฤติกรรม
			 ก่อความเดือดร้อนรำ�คาญด้วยประการใดๆ ในมหาวิทยาลัย
		
(3) ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง ปลอมเอกสาร หรือใช้เอกสารปลอม
			 เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
		
(4) กระทำ�การอื่นใด หรือประพฤติผิด เสื่อมเสียชื่อเสียง
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หมวด 9 การสอบสวนและการอุทธรณ์
ส่วนที่ 1 การสอบสวน
ข้อ 55 ในกรณีที่มีนิสิตกระทำ�ผิดวินัยโดยที่มีนิสิตในสังกัดคณะใดคณะหนึ่งเป็น
ผู้กระทำ�ผิด และไม่มีนิสิตในคณะอื่นเกี่ยวข้อง ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
หรือสอบสวนการกระทำ�ผิดวินัยนิสิต หากผลการสอบพบว่ามีการกระทำ�ผิดจริงและสมควร
ได้รับโทษ ตามข้อ 52 (5) (6) หรือ (7) ให้คณบดีพิจารณาการลงโทษนิสิตผู้นั้นตามคำ�แนะนำ�
ของคณะกรรมการประจำ�คณะ และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ หากนิสิตผู้นั้นกระทำ�ผิด
และสมควรได้รับโทษ ตามข้อ 52 (1) (2) (3) หรือ (4) ให้เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาและ
กำ�กับดูแลกิจการนิสิตพิจารณา
ข้อ 56 กรณีทม่ี นี สิ ติ กระทำ�ผิดวินยั เกิดขึน้ ภายในหอพักของมหาวิทยาลัยให้ด�ำ เนินการ
สอบสวนลงโทษตามระเบียบ ข้อบังคับของหอพักมหาวิทยาลัย และรายงานให้มหาวิทยาลัย
ทราบ
ข้อ 57 ในกรณีที่นอกเหนือจาก ข้อ 55 และ ข้อ 56 ให้รองอธิการบดีแต่งตั้งคณะ
กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการกระทำ�ผิดวินัยนิสิต หากพบว่านิสิตกระทำ�ผิด
จริงและสมควรได้รับโทษ ตามข้อ 52 (5) (6) หรือ (7) ให้รองอธิการบดีพิจารณาลงโทษนิสิต
ผู้นั้น หากนิสิตผู้นั้นกระทำ�ผิดและสมควรได้รับโทษ ตามข้อ 52 (1) (2) (3) หรือ (4) ให้เสนอ
ต่อคณะกรรมการพัฒนาและกำ�กับดูแลกิจการนิสิตพิจารณา
ข้อ 58 กรณีคณะกรรมการพัฒนาและกำ�กับดูแลกิจการนิสติ พิจารณาแล้ว เห็นสมควร
ให้นิสิตได้รับโทษทางวินัยตามข้อ 52 (3) หรือ (4) ให้เสนอต่อรองอธิการบดีสั่งลงโทษ หากเห็น
สมควรให้นิสิตได้รับโทษทางวินัย ตามข้อ 52 (1) หรือ (2) ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณา และเสนออธิการบดีสั่งลงโทษ
ข้อ 59 คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และคณะกรรมการสอบสวนการกระทำ�ผิด
วินัย มีอำ�นาจดังต่อไปนี้
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(1) เรียกตรวจและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำ�
			 ผิดวินัย
		
(2) เรียกและสอบสวนนิสิตที่กระทำ�ผิดวินัยหรือผู้อื่นที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับ
			 การกระทำ�ผิดวินัย
ในกรณี นิสิตผู้ใดขัดขืน ไม่ให้ความร่วมมือ กล่าวข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิด
ข้อความจริงต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง หรือคณะกรรมการสอบสวนการกระทำ�ผิดวินัย
ให้ถือว่าเป็นผู้กระทำ�ผิดวินัย
ข้อ 60 ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงดำ�เนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่อง
ข้อ 61 คณะกรรมการสอบสวนการกระทำ�ผิดวินยั ดำ�เนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่อง ถ้ามีเหตุจำ�เป็นที่จะต้องมีการขยายเวลาการสอบสวนออกไปให้ขอ
ขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกิน 15 วัน แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง
ข้อ 62 เมื่อมีคำ�สั่งลงโทษนิสิตแล้ว นิสิตผู้ที่ได้รับโทษจะต้องลงนามรับทราบคำ�สั่ง
ลงโทษ และมหาวิทยาลัยต้องแจ้งให้ผู้ปกครองของนิสิตได้ทราบโดยทันที
ส่วนที่ 2 การอุทธรณ์
ข้อ 63 นิสิตผู้ถูกลงโทษทางวินัย หากประสงค์จะอุทธรณ์ ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ออก
คำ�สั่งภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบคำ�สั่งลงโทษ และให้อุทธรณ์ได้สำ�หรับตนเองเท่านั้น
จะอุทธรณ์แทนผู้อื่นหรือมอบหมายให้ผู้อื่นอุทธรณ์แทนมิได้
ในระหว่างอุทธรณ์ให้นิสิตยังคงรับโทษนั้น เว้นแต่กรณีมีเหตุอันควรได้รับการทุเลา
การบังคับไว้ก่อน ให้นิสิตยื่นคำ�ร้องต่อผู้ออกคำ�สั่งโดยแสดงเหตุผลที่ชี้ให้เห็นถึงพฤติการณ์
พิเศษว่าเหตุใดจึงสมควรทุเลาการบังคับไว้ก่อน ทั้งนี้การที่ได้ยื่นอุทธรณ์ไม่ถือเป็นพฤติการณ์
พิเศษ หากผู้ออกคำ�สั่งพิจารณาอนุญาตให้ทุเลาการบังคับ ให้รอการบังคับไว้ก่อน เพื่อรอผล
การวินจิ ฉัยชีข้ าด
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ข้อ 64 ให้ผู้ออกคำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์เพื่อทำ�หน้าที่วินิจฉัยอุทธรณ์
ข้อ 65 การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
		
(1) ให้ ค ณะกรรมการอุ ท ธรณ์ ทำ � หน้ า ที่ วิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ เ พื่ อ พิ จ ารณายก
			 อุทธรณ์ เพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกคำ�วินิจฉัยของคณะกรรมการสอบสวน
			 การกระทำ�ผิดวินัย แล้วแต่กรณีให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
			 ได้รับอุทธรณ์
		
(2) ให้เสนอคำ�วินิจฉัยต่อผู้ออกคำ�สั่งเพื่อพิจารณาตัดสิน และให้ถือ
			 เป็นที่สิ้นสุด
					

						
					

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนิสิตภาคปกติชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2559
...........................................................
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยเครื่ อ งแต่ ง กายนิ สิ ต ภาคปกติ
ชั้นปริญญาตรีให้สอดคล้องและเหมาะสมตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ.2559
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 23 (2) และ มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 ประกอบมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
12/2559 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 สภามหาวิทยาลัยจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยเครื่อง
แต่งกายนิสิตภาคปกติชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2559”
ข้อ 2 ข้ อ บั ง คั บ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนิสิต
ภาคปกติ ขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2542
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำ�สั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใดในส่วนที่กำ�หนดไว้
แล้วในข้อบังคับนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้
		
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
		
“ตรามหาวิทยาลัย” หมายความว่า ตรามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
		
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
		
“คณะ” หมายความว่า ส่วนงานทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
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“นิสติ ” หมายความว่า นิสติ ภาคปกติชน้ั ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
		
“นิสิตอื่น” หมายความว่า นิสิตภาคสมทบและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 6 เครื่องแต่งกายนิสิตหญิง ในเวลาปกติ
		
(1) กระโปรง แบบและทรงสุภาพ สีเทา สีนา้ํ เงิน สีด�ำ หรือสีกรมท่า ความยาว
			 เสมอเข่า
		
(2) เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว แบบและทรงสุภาพ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ใน
			 กระโปรง มีเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัยติดที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
		
(3) เข็มขัดสีนํ้าตาล หรือสีดำ� หัวเข็มขัดมีตรามหาวิทยาลัย
		
(4) รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น แบบและสีสุภาพ
ข้อ 7 เครื่องแต่งกายนิสิตชาย ในเวลาปกติ
		
(1) กางเกงขายาวสีเทา สีนํ้าเงิน สีกรมท่า หรือสีดำ� แบบและทรงสุภาพ
		
(2) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว แบบและทรงสุภาพ เวลาสวมให้สอด
			 ชายเสื้อไว้ในกางเกง
		
(3) เข็มขัดสีนํ้าตาลหรือสีดำ� หัวเข็มขัดมีตรามหาวิทยาลัย
		
(4) รองเท้าหุ้มส้น แบบและทรงสุภาพ
ข้อ 8 การแต่งกายในงานพิธี
		
(1) เครื่องแต่งกายนิสิตหญิง เช่นเดียวกับข้อ 6 คอเสื้อและแนวสาบอกติด
			 กระดุมโลหะสีเงินมีเครือ่ งหมายมหาวิทยาลัย ใช้กระโปรงสีเทาและรองเท้า
			 หุ้มส้นสีดำ�
		
(2) เครื่องแต่งกายนิสิตชาย เช่นเดียวกับข้อ 7 แต่ใช้กางเกงสีเทา เสื้อเชิ้ต
			 แขนยาวสีขาว ไม่พับแขน ผูกเนคไทพื้นสีเทามีตรามหาวิทยาลัย รองเท้า
			 หุ้มส้นสีดำ�
ข้อ 9 ตรามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่องการใช้ตราเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ประจำ�มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2559
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ข้อ 10 สำ�หรับนิสิตอื่นให้มีสิทธิแต่งกายตามข้อบังคับนี้ได้
ข้อ 11 การแต่งกายของนิสิตนอกเหนือจากข้อ 6 และข้อ 7 ให้แต่งได้ในกรณี ดังนี้
		
(1) มหาวิทยาลัยอนุญาตให้นสิ ติ แต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบการแต่งกาย
			 ของกรมรักษาดินแดนในวันที่มีการเรียนวิชาทหาร
		
(2) การแต่งกายในวันทีม่ กี ารเรียนวิชาเฉพาะทาง การแต่งกายชุดปฏิบตั งิ าน
			 ในการเรียนภาคปฏิบตั ิ ในห้องปฏิบตั กิ ารหรือในโรงฝึกงาน และการฝึกงาน
			 ภาคสนาม ให้เป็นไปตามประกาศที่คณะซึ่งทำ�การสอนวิชานั้นๆ กำ�หนด
ข้อ 12 นิสิตที่ไม่แต่งกายตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้ถือปฏิบัติดังนี้
		
(1) ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ไม่รับติดต่อหรือให้บริการ
		
(2) อาจารย์ผู้สอนประจำ�วิชา ไม่อนุญาตให้เข้าห้องเรียน
		
(3) อาจารย์ผู้ควบคุมห้องสอบ ไม่อนุญาตให้เข้าสอบในวิชานั้นๆ
ข้อ 13 สำ�หรับนิสิตที่แต่งกายตามข้อกำ�หนดของศาสนาใด มหาวิทยาลัยอนุญาต
ให้นิสิตแต่งกายได้ตามข้อกำ�หนดของศาสนานั้น
ข้อ 14 การตีความหรือวินิจฉัยปัญหาตามข้อบังคับนี้ ให้สภามหาวิทยาลัยเป็น
ผู้ตีความหรือวินิจฉัย เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นประการใดให้ถือปฏิบัติไปตามนั้นและให้
เป็นที่สุด
ข้อ 15 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
				

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

			

(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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