มหาวิทยาลัลัยเวสเทิร์น วิทยยาเขตวัชรพล
4 หมู่ 11ถนนนหทัยราษฏร์ ตําบลลลาดสวาย
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คคู่มือ
รอบรั้วราชพฤกกษ์

มหาวิทยาลั
ท ยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจจนบุรี
600 ถนนมหาวิ
ถ
ทยาลัยเววสเทิร์น ตําบลสระลลงเรือ
อําเภอห้วยกระเจา จังั หวัดกาญจนบุรี 71170
โทร. 035-6511-000

มหาวิทยาลัลัยเวสเทิร์น วิทยยาเขตบุรรี มั ย์
123 หมู่ 11 ถถนนเลี่ยงเมือง (คูเมมือง-สตึก)
ตําบลบ้านยาง อําเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมยย์ 31000
โทร. 044-6666-618
สําานักประชาสัมพันธ์ธและรับสมัครนิสติ 02-563-5252-3 กด 0

โดย สํานั
า กกิจการนิสติ

มหาวิทยาลั
ย ยเวสเทิร์รน์

1
สารบัญ
รู้จักมหาวิทยาลัย
ปรัชญามหาวิทยาลัย
ปณิธานมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
พันธกิจมหาวิทยาลัย
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1. การบริการด้านหอพักนิสิต
2. การบริการด้านสวัสดิการ
3. การส่งเสริมกิจกรรมนิสิต
ทาอย่างไรคุณจะเป็นคนเรียนดี – กิจกรรมเด่น
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่นิสิตควรทราบ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วย วินัยนิสติ
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การบันทึกความผิดและลงโทษนิสิตผู้กระทาผิดวินัยนิสิต
ประกาศ การเข้า – ออก มหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงาน
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1
รู้จัก..มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในภูมิภาคของภาคกลางที่ได้รับการ
พิจารณาจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของภูมิภาคและเป็นการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาสู่ภมู ิภาคของประเทศ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 8 ที่สนับสนุนให้มีการขยายตัวทางด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติ
วัตถุประสงค์ที่สาคัญในการสถาปนามหาวิทยาลัยคือ เพื่อสนองความต้องการของ
ชาติในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาผลิตทรัพยากรมนุษย์ทเี่ พียบพร้อมด้วยความเป็น
เลิศทางวิชาการ มีทักษะขั้นสูงในการประกอบอาชีพและกอปรด้วยจริยธรรม
ปรัชญามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
“มุ่งสูค่ วามเป็นเลิศด้วยพลังความคิด”
“The Power to Thought We Aim The Highrst”
ปณิธานมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ปณิ ธ านมหาวิ ท ยาลั ย เวสเทิ ร์ น คื อ มี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรระบบ
การศึกษาและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางคุณภาพการศึกษาสร้าง
คลังแห่งขุมปัญญาที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นศึกษิต คือบัณฑิตที่เป็นปัญญาชนมีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกลเพื่อนาไปสู่การพัฒนาตนสั งคมประเทศชาติและมนุษยชาติในที่สุดด้วยอุดมการณ์
แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ คือ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนานิสิตให้เป็นศึกษิต
ที่กอร์ปด้วยคุณธรรมจริยธรรมและสร้างสรรค์สังคม
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พันธกิจมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
พันธกิจมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คือ มีพันธกิจหลักเช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาและ
มหาวิทยาลัยอื่นๆกล่าวคือในด้านการจัดการเรียนการสอนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและ
จริ ย ธรรมที่ พึ งประสงค์ การวิ จั ย การให้ บ ริ ก ารทางวิช าการแก่สั งคมและการท านุ บารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมโดยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่จะมุ่งมั่นพัฒนาภาวะผู้นาปลูกจิตสานึกในเรื่อง
การใฝุการศึกษาทั้งตามรูปแบบการศึกษาในสถาบันและการศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตการอบรมบ่ม นิสั ย นิสิ ตแต่ล ะคนให้เ จริ ญ เติบโตเป็นผู้ มี วินัย ซื่ อ สั ตย์ ยึ ดมั่ นใน
รากฐานการดาเนิน ชี วิ ตที่ ดี งามรู้ จั ก ตนเองและรู้ จั กผู้ อื่ นด าเนิ น ชี วิต อย่ า งมี คุ ณ ค่ า และ
เสี ย สละรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมมี พ ลานามั ย สมบู ร ณ์ เ คารพกฎหมายและเป็ น ศึ ก ษิ ต ที่ มี
ความสามารถเป็นพลเมืองดีของชาติและสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
IDWTU (Identity of Western University) คือ
Intellectual - เป็นปัญญาชน,
Development – พัฒนาตนดี,
Work ability – ปฏิบัติงานมีทักษะ,
Talent - มีสมรรถนะพิเศษและ
Unity - ร่วมมือสามัคคี”
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
UWTU (Uniqueness of Western University) คือ
United creative - ร่วมมือกันสร้างสรรค์,
Wisdom - ชั้นนาทางปัญญา,
Technology-พัฒนาด้วยเทคโนโลยีและ
Universality – ผลิตบัณฑิตดีสู่ระดับสากล/มีความรู้กว้างขวาง
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สีประจามหาวิทยาลัย
ฟูาและเหลือง
ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัย

ต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูณ
เครื่องหมาย/สัญลักษณ์

ความหมายสัญลักษณ์
หนังสือ
แทน แหล่งความรูอ้ ันจะเป็นประตูสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
อะตอม
แทน มูลฐานของการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและ
ก้าวทันตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมโลกอัน
กว้างไกลอย่างต่อเนือ่ ง

4
สี
ภูเขา

แทน สีฟูาของความสว่างสดใดและสีเหลืองของความเจริญรุ่งเรือง
อันเป็นสื่อกลางในการสร้างจิตวิญญาณของผู้บริหาร คณาจารย์
บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
แทน ความเป็นปึกแผ่นมั่นคงและภูมิทัศน์แห่งการศึกษาที่เหมาะสม
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ที่ยั่งยืน
สถาพร นิรันดร์กาล
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รู้จัก...สานักกิจการนิสติ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่สาคัญประการหนึ่ง คือ การอบรมบ่มนิสัยแต่ละคนให้
เจริญเติบโตเป็นผู้มีวินัย ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในรากฐานการดาเนินชีวิตที่ดีงาม รู้จักตนเอง รู้จัก
ผู้อื่น ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า เสียสละและรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย เป็นบัณฑิต
ที่มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะร่วมประกอบกรรมดีสร้างคมและประเทศชาติ ให้มีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ไปสู่สังคมอุดมคติที่พึงประสงค์ได้ และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กาหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูร ณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดารงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มหาวิทยาลัยจึงมี
นโยบายในการจัดตั้งหน่วยงานด้านการพัฒนานิสิต เพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการตาม
พั น ธกิ จ และข้ อ ก าหนดของพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล และประสบความสาเร็จ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
นิ สิ ต จึ ง ได้ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม พู น
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ อันจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพนิ สิตให้เป็นบัณฑิตในอุดมคติ
ไทย ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามที่สังคมต้องการ
กิจการนิสิตจึงได้จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2542 เพื่อทา
หน้าที่ในการจัดดาเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา
“สรรค์สร้างเครือข่ายนิสิต พัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
ปลูกฝังภาวะผู้นา เน้นคุณธรรมนาความรู้”
ปณิธาน
“พัฒนานิสิตให้ถึงพร้อมด้วยคุณวุฒิและคุณธรรม”
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กิจการนิสิตเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิต
กิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิต กิจกรรมด้านอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ ทั้ง
กิจกรรมภายในและกิจกรรมภายนอก
กิจการนิสิต มุ่งดาเนินการให้นิสิตได้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์
ทุก ๆ ด้าน คือ ด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ด้วยการจัดกิจกรรมที่
คานึงถึงความแตกต่างของนิสิตแต่ละบุคคล จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนา จัด
ให้บริการที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งความรู้ อยู่อาศัย สมานฉันท์ และเอื้ออาทร
ต่อกัน
ภารกิจ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิต เพื่อเป็นการพัฒนาความคิด พัฒนา
บุคลิกภาพ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตที่จะเป็นกลไกสาคัญในการที่พัฒนานิสิตให้เป็น
บัณฑิตในอุดมคติไทย
วัตถุประสงค์
กิจการนิสิต มีวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน ดังนี้
1. ส่งเสริมให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีส่วนรับผิดชอบในการพัฒนา
สังคมนิสิต ลดความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพนิสิตให้มีความเป็นผู้นา เคารพในความคิดเห็น
และไม่ละเมิดในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่น
3. ส่งเสริมนิสิตให้มีความประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม มีระเบียบวินัย คุณธรรม
จริยธรรม มีความเข้มแข็ง อดทน เสียสละเพื่อส่วนรวม
4. สนั บ สนุ น ให้ นิ สิ ต มี สุ ข ภาพอนามั ย ที่ ดี การปรั บ ปรุ ง บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการศึกษาการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รู้จักปูองกันตนเองให้
พ้นจากอบายมุข สิ่งเสพติด และโรคติดต่อต่าง ๆ
5. ส่งเสริมให้นิสิตมีพัฒนาการด้านสติปัญญา การแสวงหาความรู้ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ การใช้เหตุผลในการตัดสินใจ
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6. ส่งเสริม ให้นิสิ ตเกิดความสานึ กภาคภูมิใจในความเป็นชาติ ตระหนักถึง
ความส าคั ญ ในการรั กษาไว้ ซึ่ง วัฒ นธรรม ประเพณี และยึ ด มั่ น ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีประมหากษัตริย์เป็นประมุข
หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับนิสิต
สานักกิจการนิสิต เป็นหน่วยงานบริการของมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือและ
พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ นั่นคือ งานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนิสิต การ
ให้บริการ และสวัสดิการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ด้านหอพักนิสิต
มหาวิทยาลัยได้จัดหอพั กสาหรับนิสิตทุกคนเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยอย่าง
เพียงพอ ประกอบด้วย หอพักนิสิตแพทย์ และหอพักราชพฤกษ์ และเพื่อให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย มหาวิทยาลัยได้กาหนดข้อปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติสาหรับนิสิตไว้ดังนี้
ข้อปฏิบัติสาหรับนิสิตที่พักในมหาวิทยาลัย
เนื่องจากนิสิตที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยมีเป็นจานวนมาก จึงต้องมีกฎเกณฑ์
เพื่ อ เป็นข้อ ปฏิบัติและห้า มปฏิบัติในหอพักเพื่ อ ความเป็นระเบีย บเรี ย บร้ อยของการอยู่
ร่วมกันใน หอพัก หากมีการฝุาฝืนข้อห้ามปฏิบัติจะถูกลงโทษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เวสเทิร์นว่าด้วยวินัยนิสิตดังนี้
1. นิสิตและผู้พักอาศัยต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ประกาศ
ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัดและเชื่อฟังคาแนะนาตักเตือนของอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก
และบุคลากรงานหอพัก
2. นิสิตและผู้พักอาศัยต้องช่วยกันดูแลรักษาอาคารสถานที่ ทรัพย์สมบัติของ
หอพักและของมหาวิทยาลัยมิให้เสียหายและใช้สอยอย่างประหยัด เมื่อพบเห็นสิ่งชารุด
เสียหายเกิดขึ้นในหอพักต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่หอพักทราบทุกครั้ง
3. นิสิตต้องเข้าร่วมประชุมอบรมตามที่หัวหน้างานหอพั ก หรืออาจารย์ที่
ปรึกษาหอพัก หรือคณะกรรมการหอพักเรียกเข้าประชุมอบรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนานิสิต
4. นิสิตและผู้พักอาศัยต้องแต่งกายสุขภาพ และระวังมารยาทไม่ให้เป็นที่
ราคาญ หรือรบกวนผู้อื่น
5. นิสิตต้องไม่เล่นการพนันในหอพักโดยเด็ดขาด
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6. นิสิตต้องไม่ดื่มสุรา หรือเสพของมึนเมาและยาเสพติดให้โทษทุกชนิดใน
บริเวณหอพักโดยเด็ดขาด
7. นิ สิ ต ต้ อ งไม่ น าอาวุ ธ ปื น หรื อ วั ต ถุ ร ะเบิ ด หรื อ เชื้ อ เพลิ ง อั น ก่ อ ให้ เ กิ ด
อัคคีภัย เข้ามาในบริเวณหอพักโดยเด็ดขาด
8. นิสิตต้องไม่นาสัตว์เลี้ยงเข้าในหอพัก และห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดในหอพัก
9. นิสิตต้องไม่สูบบุหรี่ในหอพักโดยเด็ดขาด
10. นิสิตต้องไม่กระทาการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร และ
ทรัพย์สินของหอพัก ผู้ใดฝุาฝืนต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทาของตน
11. นิสิตต้องไม่นาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟูาทุกชนิด เข้าไปใช้ในห้อง
ก่อนได้รับอนุญาต
12. นิสิตต้องไม่ประกอบอาหารในหอพัก
13. นิสิตต้องไม่นาสิ่งของมีค่ามาเก็บไว้ในหอพัก หากมีการสูญหายเกิดขึ้น
มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
14. การลักขโมย การประสงค์ทรัพย์ผู้อื่น หรือของมหาวิทยาลัยถือเป็นการ
กระทาผิด ร้ายแรง
15. ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าพัก กรณีที่มีญาติประสงค์จะพักค้างคืน
จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อาจารย์ผู้ดูแลหอพักอนุญาตก่อน ทั้งนี้ อาจารย์ผู้ดูแล
หอพักจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมหอพัก
นิ สิ ต ต้ อ งช าระค่ า ธรรมเนี ย มหอพั ก ตามอั ต ราค่ า เช่ า หอพั ก แต่ ล ะประเภทที่
มหาวิทยาลัยกาหนด โดยชาระเป็นรายภาคการศึกษา นอกจากนี้นิสิตมีหน้าที่รับผิดชอบใน
การชาระค่าไฟฟูาและค่าน้าสาหรับห้องพักที่นิสิตเข้าพักเองทุกเดือน
การแจ้งซ่อม
ในกรณีที่อุปกรณ์ในหอพักนิสิต เกิดการชารุด เสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ นิสิตสามารถ
แจ้งซ่อมได้ที่สานักอาคารสถานที่ เบอร์โทรศัพท์ 083 – 0665228
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2. ด้านสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการบริการด้านสวัสดิการสาหรับนิสิต ดังนี้
1. ด้านสุขภาพอนามัย
มหาวิทยาลัยจัดให้มีห้องพยาบาลเพื่อให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการ
ปฐมพยาบาลเบื้ องต้นแก่นิสิ ตที่ เ จ็บปุวยตลอด 24 ชั่วโมง หากนิสิ ตได้รั บอุ บัติเ หตุหรือ
เจ็ บ ปุ ว ยร้ า ยแรง มหาวิ ท ยาลั ย จะน าส่ ง โรงพยาบาลประจ าของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถานพยาบาลที่นิสิ ตแจ้งไว้ตามประสงค์ เพื่อ ให้นิสิตได้รับการรักษาพยาบาลที่ถูกต้อ ง
เหมาะสมต่อไป พร้อมแจ้งให้ผู้ปกครองของนิสิตทราบ
กรณีนิสิตปุวยนิสิตสามารถใช้สิทธิของบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยสานัก
กิจการนิสิตจะดาเนินการทาเรื่องโอนย้ายการใช้สิทธิจากภูมิลาเนาให้กับนิสิตทุกคน ยกเว้น
นิ สิ ต ที่ เ ป็ น บุ ต รข้ า ราชการและอายุ ยั ง ไม่ ค รบ 20 ปี บ ริ บู ร ณ์ ทั้ ง นี้ นิ สิ ต ต้ อ งส่ ง เอกสาร
หลักฐาน ดังนี้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (พร้อมรับรองสาเนา) จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสาเนา)
จานวน 1 ฉบับ
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 089 - 8754699
“สาหรับบุตรข้าราชการเมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์นิสิตจะต้องมาติดต่อขอทา
เรื่องสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ สานักกิจการนิสิต พร้อมเอกสารหลักฐานดังที่ได้
กล่าวไปแล้ว”
“ในกรณีที่นิสิตไม่ส่งแบบคาร้อง หรือส่งเอกสารไม่ครบ สานักกิจการนิสิตจะ
ถือว่านิสิตไม่มีความประสงค์ แจ้งย้ายบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า และนิสิตจะต้องจ่ายค่า
รักษาพยาบาลเอง ทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ไม่ว่า
กรณีใด ๆ”
ทั้ ง นี้ นิ สิ ต สามารถแจ้ ง อาจารย์ ผู้ ดู แ ลหอพั ก ถึ ง อาการป่ ว ยได้ ต ลอด
24 ชั่วโมง หรือติดต่อที่เบอร์ 092 – 8237529, 094 - 6726325 อ.ประหยัด และ
081 – 9485714 อ.แดง
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2. การประกันอุบัติเหตุ
มหาวิทยาลัยได้จัดทาประกันอุบัติเหตุให้กับนิสิตทุกคน โดยนิสิตจะได้รับการ
คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดปีการศึกษา และได้รับค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่บาดเจ็บ
รวมถึงค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่สูญเสียอวัยวะหรือชีวิต ดังนี้
กรณี บ าดเจ็ บ จากอุ บั ติ เ หตุ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า รั บ การรั ก ษาพยาบาลได้ ทั้ ง ใน
โรงพยาบาลของรัฐ เอกชน คลินิกและโพลีคลินิกโดยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามที่
จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
เมื่อนิสติ ประสบอุบัตเิ หตุต้องปฏิบตั ิอย่างไร
1. ไปพบแพทย์ปัจจุบัน เช่น โรงพยาบาล โพลิคลินิก คลินิกที่ใกล้และ
สะดวกที่สุด
2. รับการรักษาต่อเนื่องจนอาการบาดเจ็บหายเป็นปกติ โดยทุกครั้งที่
รับการรักษาให้เก็บใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ฉบับจริงไว้และอยู่ในสภาพที่ดีทุกครั้ง
3. ติดต่อที่สานักกิจการนิสิตเพื่อดาเนินการเบิกค่ารักษาพยาบาลจาก
บริษัทประกันภัย
4. แนบหลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน – ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง พร้อม
สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษาหรือบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 2 ฉบับ พร้อมเซ็นต์
รับรองสาเนาถูกต้อง
5. กรณีเกิดจากอุบัติเหตุจราจร หรือกรณีถูกทาร้ายร่างกาย ต้องมี
บั น ทึ ก ประจ าวั น จากสถานี ต ารวจ (อุ บั ติ เ หตุ จ ากกรณี บ าดเจ็ บ เล็ ก น้ อ ย จะได้ รั บ การ
พิจารณายกเว้นไม่ต้องใช้บันทึกประจาวันจากสถานีตารวจ)
6. รอการแจ้งผลการเบิกสินไหมค่ารักษาทางไปรษณีย์ประมาณ 1
เดือน ทั้งนี้นิสิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สานักกิจการนิสิต
หมายเหตุ การประกันอุบัติเหตุ จะไม่ได้รั บบัตรประจาตัว โดยนิสิตจะได้รับ
ความคุ้มครองทุกคน
กรณีเสียชีวิต เสียอวัยวะหรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ จะได้รับเงินชดเชยใน
วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 089 - 8754699
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3. ด้านการให้คาปรึกษาและแนะแนว
นิสิตสามารถใช้บริการขอคาปรึกษาแนะแนวและการจัดหางานที่สานักกิจการ
นิสิตงานแนะแนวฯ มีบริการให้คาปรึกษาแก่นิสิตทั้งในเรื่องส่วนตัว การเรียน ครอบครัว
การเงิน การอยู่หอพัก การคบเพื่อน ความรัก อาชีพในอนาคต หรือเรื่องอื่นๆซึ่งต้องการ
ผู้รับฟังต้องการความช่วยเหลือต้ องการแนวทางในการตัดสินใจและต้องการความสบายใจ
โดยมีนัก แนะแนวให้คาปรึกษาในเวลาราชการ และจะปกปิดเรื่องราวต่าง ๆ เป็นความลับ
ยินดีให้คาปรึกษาทั้งทางโทรศัพท์และให้คาปรึกษาเป็นการส่วนตัว ตลอดจนนิสิตที่ต้องการ
พั ฒ นาตนเองในด้ า นต่ า งๆ เช่ น ความเชื่ อ มั่ น การแสดงออกที่ เ หมาะสม การสร้ า ง
สัมพันธภาพ การปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่น ค่านิยมและจริยธรรม การเป็นผู้นา บุคลิกภาพ
และงานแนะแนวฯ มีโครงการที่จะพัฒนานิสิต
นอกจากนี้ยังมีบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ บริการข้อมูลเกี่ยวกับ
การศึกษาต่อ ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ ทุนการศึกษา ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง
เช่น การพัฒนาทักษะทางการเรียน การพัฒนาจิตใจ การลดความเครียดและความรู้รอบตัว
ในด้ า นต่ า ง ๆ บริ ก ารแบบทดสอบ แบบส ารวจทางจิ ต วิ ท ยา ในการค้ นหาตนเองทาง
บุคลิกภาพ ความสนใจในอาชีพ ภาวะผู้นา การแสดงออกที่เหมาะสม ทักษะทางการเรียน
ค่านิยม ความถนัด ความสนใจต่างๆ
4. ด้านการจัดหางานเสริมรายได้พิเศษ
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ให้ มี โ ครงการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ นิ สิ ต ด้ ว ยการท างานมี
ค่าตอบแทน ในทุกภาคการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้นิสิตที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ให้มีรายได้ สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพและมีประสบการณ์ในการทางาน
จริง นิสิตจะมีโอกาสได้ทางานเป็นผู้ช่วยสอนในห้องปฏิบัติต่าง ๆ หรือทางานในห้องสมุด
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือทางานเป็นผู้ช่วยผู้วิจัย นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
สอบถามรายละเอียดได้ที่คณะที่นิสิตสังกัดหรือที่สานักกิจการนิสิต
5. ด้านการฝึกวิชาทหาร
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 4 – 5 ซึ่งเป็นการรับต่อ
จากโรงเรียนมัธยม นิสติ ใหม่ที่เข้าและเคยเรียนวิชาทหารมาจากสถานศึกษาเดิมของตนและ
สอบวิชาทหารได้ ก็สามารถเข้าเรียนวิชาทหารต่อไปในชั้นที่สูงขึ้นได้ โดยปฏิบัติดังนี้
1. ติดต่อขอรับใบรายงานตัวที่สานักกิจการนิสิต ซึ่งจะกาหนดวันเวลาให้
ทราบต่อไป
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2. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
2.1 ใบรายงานตัวที่กรอกข้อความเรียบร้อยและถูกต้อง
2.2 รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. (แต่งเครื่องแบบ) จานวน 3 รูป
2.3 สาเนาทะเบียนบ้าน (ปัจจุบัน)
จานวน 3 ฉบับ
2.4 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน 3 ฉบับ
2.5 ใบรับรองการสาเร็จนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ผ่านมา ฉบับจริง
2.6 หนังสือรับรองการนิสิต ฉบับจริง
หลักฐานเอกสารที่สาเนาทุกฉบับให้นิสิตลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุก
ฉบับ
ในกรณีที่ผู้สมัครเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหารทีเ่ ป็นนิสิตเก่าให้มาติดต่อขอรับ
แบบฟอร์มแบบรายงานตัว (รด.2) ทีส่ านักกิจการนิสิต ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

089 - 8754699
6. ด้านการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
(เกณฑ์ทหาร)
มหาวิทยาลัยจัดบริการให้แก่นิสิตที่ต้องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับ
ราชการทหารกองประการ โดยผู้ที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
กองประการจะต้องเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย ไม่ได้ศึกษาวิชาทหาร หรือศึกษาวิชาทหารแต่
ไม่สาเร็จชั้นปีที่ 3 เมื่ออายุ 20 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้นิสิตจะต้องแจ้งความประสงค์ขอผ่อนผันที่
สานักกิจการนิสิต พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. สาเนา สด.9 (หน้า – หลัง)
จานวน 2 ฉบับ
2. สาเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) จานวน 2 ฉบับ
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 2 ฉบับ
4. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล ที่ไม่ตรงกับสาเนา สด.9 จานวน 2 ฉบับ
5. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 2 ฉบับ
6. หนังสือรับรองการเป็นนิสิต (ฉบับจริง)
จานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ ในการติดต่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกอง
ประจ าการ นิ สิ ต จะต้ อ งติด ต่ อ ก่ อ นการเข้ า ตรวจเลื อ ก 3 – 4 เดื อ น หรื อ ในช่ ว งเดื อ น
ธันวาคม – มกราคม ของทุกปี” ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 089 - 8754699
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หลังจากนิสิตยื่นเอกสารหลังฐานเรียบร้อยแล้วนิสิตสามารถตรวจสอบผลการ
ขอผ่ อ นผั น ได้ ที่ ส านั ก กิ จ การนิ สิ ต ในเดื อ นมี น าคม และนิ สิ ต จะต้ อ งไปแสดงตั ว ต่ อ
คณะกรรมการตรวจเลือกในวัน เวลา สถานที่ที่ระบุไว้ในหมายเรียก (สด.35) หากไม่ไป
แสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวัน เวลา สถานที่ที่ระบุไว้จะไม่ได้รับสิทธิในการขอ
ผ่อนผัน และจะถูกจับดาเนินคดีตามกฎหมาย
3. การส่งเสริมกิจกรรมนิสิต
นิสิตของมหาวิทยาลัยทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทีจ่ ัดขึ้น ทั้งนี้
เพื่อ
1. เสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ
2. เสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์
3. เสริมสร้างภาวะผู้นา
4. พัฒนาสติปัญญา
5. เสริมสร้างระเบียบวินัย
6. ก่อให้เกิดความเสียสละ
7. รักศิลปวัฒนธรรมไทย
8. เสริมสร้างระบบประชาธิปไตย
9. เสริมสร้างประสบการณ์ในชีวิต
10. ส่งเสริมการกีฬา
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ทาอย่างไรคุณจะเป็นคนเรียนดี – กิจกรรมเด่น คุณควรปฏิบัตดิ ังนี้
1. แบ่งเวลาให้เป็น ไม่ทากิจกรรมจนเสียการเรียน
2. มองตัวเองให้ออกว่าชอบกิจกรรมด้านใด
3. บอกตัวเองให้ได้ว่าเมือ่ ทาแล้วจะไม่ทอ้ ถอย
4. ใช้ตัวเองให้เป็น ดึงคุณค่าและความสามารถด้านต่างๆ ของตัวเองออกมาใช้
5. เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าตนเองและพวกพ้อง
6. ทางานกับผู้อื่นต้องระวังเรือ่ งคาพูดและกริยามารยาท
7. ฉลาดที่จะปรับตัวให้เข้ากับบุคคลทุกกลุ่ม
8. ไม่มั่วอบายมุข จนทาให้จิตใจด้านชา
9. กล้าที่จะพูด กล้าแสดงความคิดเห็น และแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม
10. พยายามเรียนรู้ สังเกตดู จดจา นาไปใช้ ประยุกต์สิ่งแปลกใหม่ให้เข้ากับงาน
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การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
หากถามว่า ช่วงใดที่ นิสิ ตนักศึ กษาทุกคนจะต้อ งปรั บตัวมากที่ สุดในการเรี ย นใน
มหาวิทยาลัย หลายคนคงนึกถึงช่วงเวลาในปีแรกที่ได้ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย หรือที่
เรียกว่า "เฟรชชี่" ที่เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ถือได้ว่า นักศึกษาซึ่งมาจากต่างที่ ต่างสถานศึกษาจะ
ได้รับประสบการณ์ใหม่พร้อม ๆ กับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกด้าน ซึ่งบางเรื่องอาจเป็น
สิ่งที่แตกต่างไปจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาอย่าง สิ้นเชิง ขณะที่บางเรื่องอาจไม่
แตกต่างมากนักแต่เป็นการเรียนรู้ที่มีความเข้มข้นมาก ขึ้น นักศึกษาที่ปรารถนาความสาเร็จ
ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนั้น จึงควรทาความเข้าใจกับความเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะ
เกิดขึ้นและพยายามปรับตัว ใหม่ให้เหมาะสม ในที่นี้จึงขอเสนอแนวทาง 3 ประการที่
นักศึกษาพึงเตรียมความพร้อม และลงมือปฏิบัติขณะใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
ประการแรก : วางแผนการใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนในรั้วมหาวิทยาลัยนั้นจะมีอิสระกว่าการเรียนในระดับมัธยม ศึกษา
นั่นคือ นักศึกษาจะมีจานวนชั่วโมงเรียนที่น้อยลง มีตารางเรียนไม่ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
นอกจากนี้นักศึกษายังมีอิสระในการเลือกเรียนวิชาต่ าง ๆ ได้ โดยที่แต่ละวิชาอาจจะมีเวลา
เริ่มและเลิกเรียนไม่ตรงกัน ทาให้ในแต่ละวันนักศึกษาจะมีเวลาว่างจากการเรียนมาก แต่
เวลาที่ว่างมากขึ้นนี้อาจกลายเป็น "กับดัก" ที่ล่อให้นักศึกษาที่ไม่ได้วางแผนการใช้เวลาอย่าง
ดีอาจประสบปัญหาในการเรียน และชีวิตส่วนตัวได้ ดังนั้นหากนักศึกษามีการวางแผนการ
ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว เวลาเหล่านั้นจะกลายเป็นเครื่องมือที่ดี ในการเก็บสะสม
ประสบการณ์ต่าง ๆ ได้อย่า งมากมาย เช่น การร่ วมกิจกรรมกับชมรมต่า ง ๆ ที่เป็น
ความชอบ ความถนัดของนักศึกษา การทางานพิเศษเพื่อหารายได้ การเรียนหลักสูตรพิเศษ
เพื่อประโยชน์ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภาษาต่างประเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ
รวมถึงการทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ประการที่สอง : เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตร
เวลาว่างนอกเหนือจากการเข้าชั้นเรียนนั้น นักศึกษาควรตระหนักว่า เป็นดั่งโอกาส
ทองใน การเตรียมตัวเพื่อการทางานในอนาคต ดังนั้นจึงควรจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จาก
การทากิจกรรมในขณะเรียนให้มากที่สุด เท่าที่จะทาได้ เพราะสิ่งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะ
ช่วยพัฒนาชีวิตของนักศึกษาให้ครบทุกด้าน ซึ่งเป็นการแสวงหาความรู้นอกเหนือจากตารา
เรียนเพียงด้านเดียว การทากิจกรรมต่าง ๆ จะช่วยพัฒนาทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น
ทาให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นการสร้างความได้เปรียบกว่า
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นักศึกษาที่มุ่งเรียนเพียงอย่างเดียว ที่อาจเป็นคนเก่งที่รู้ทฤษฎีต่าง ๆ จานวนมาก แต่ขาด
ความเข้าใจในทางปฏิบัติ ซึ่งเมื่อเข้าสู่โลกการทางานอาจไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้
เรียนมา ได้ให้มีประสิทธิผลที่ดี
ประการที่สาม : เลือกคบเพื่อนดี
การเลื อ กคบเพื่ อ นในระดั บมหาวิท ยาลั ย จะมี อิ ท ธิพ ลต่อ อนาคตโดยตรงของนั ก
ศึกษามากกว่าเพื่อนในระดับมัธยมฯ เพราะอยู่ในวัยที่เตรียมปรับตัวเป็นผู้ใหญ่เพื่อเข้าสู่ชีวิต
ทางาน ดังนั้นการเลือกคบเพื่อนในช่วงการเรียนในมหาวิทยาลัยจึงมีความสาคัญ หากเลือก
คบเพื่อนที่มีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ย่อมทาให้เราได้รับอิทธิพลเชิงลบมาด้วย และ
อาจนาไปสู่การใช้เวลาอย่างไม่เหมาะสม ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดนักศึกษาบางคนอาจ
ต้องการการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนสูง จึงอาจยอมทาตามกลุ่มเพื่อนจนสูญเสียความเป็น
ตัวเอง ซึ่งการเป็นคนที่ติดเพื่อนมากจนไม่อาจแยกแยะในการทาสิ่งที่เหมาะสมกับตนได้ นั้น
ย่อมเป็นการเสียโอกาสในชีวิตไปอย่างน่าเสียดาย ในทางกลับกันหากนักศึกษารู้จักคบเพื่อน
ที่เหมาะสมแล้ว จะส่งผลด้านบวกต่อตนเอง ทาให้เรามีเพื่อนที่เป็นกาลังใจและคอย
ช่วยเหลือสนับสนุนกันในการเรียนและการ พัฒนาชีวิตด้านต่าง ๆ ทั้งจากการทากิจกรรม
ร่วมกัน การศึกษาหาความรู้และร่วมฝุาฟันอุปสรรคในการเรียนไปด้วยกัน
ดังนั้น ในการทาความรูจ้ ักกับเพื่อนใหม่ นักศึกษาควรเรียนรู้จักเพื่อนแต่ละคน โดย
การสังเกตและประเมินทั้งจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละคน เลือกคบคนที่พร้อมจะช่วยเหลือ
ดูแลกันให้ทาสิ่งที่ถูกต้อง ส่งเสริมกันและกันให้ทาสิ่งทีเ่ ป็นประโยชน์ ทัง้ ด้านการเรียนและ
กิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ ทาสิ่งดีที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง มหาวิทยาลัยและสังคมต่อไป
การก้าวข้ามจากชีวิตนักเรียนมัธยมฯ มาสู่ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยนั้น จึงถือ
ได้ว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สาคัญ เป็นจุดเปลี่ยนของเวลาที่พร้อมจะนาชีวิตของนักศึกษา
แต่ละคนให้หันเหไปสู่ ความสาเร็จหรือล้มเหลวในอนาคตได้ ดังนั้นนักศึกษาที่ดียอ่ มรู้จัก
เลือกกระทาในสิ่งทีเ่ หมาะสมในช่วงเวลาต่าง ๆ ในชีวิต ซึ่งนับว่าเป็นประตูบานสาคัญที่จะ
เปิดไปสู่เส้นทางที่จะประสบความสาเร็จที่ ยั่งยืนในอนาคต
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ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ที่นิสิตควรทราบ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ว่าด้วย เครื่องแบบ และเครื่องแต่งกายนิสิต
พ.ศ. 2553
โดยที่เห็นเป็นการสมควรมีข้อบังคับเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายนิสิต เพื่อให้เกิดความ
เป็นระเบียบและเป็นศักดิ์ศรี แก่นิสิตมหาวิท ยาลั ยเวสเทิ ร์น อาศัย อานาจตามความใน
มาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553 จึงตรา
ข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ว่าด้วยเครื่องแบบและ
เครื่องแต่งกายของนิสิต พ.ศ. 2553”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของนิสิต แบ่งเป็นดังนี้
3.1 เครื่องแต่งกายนิสิตชาย ประกอบด้วย กางเกงสแล็ค สีดาขายาวแบบ
สุภาพ เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวไม่รัดรูป เนื้อผ้าไม่มีลวดลาย ผ่าอกโดยตรงตลอดแนว ติด
กระดุมสีขาวขนาดเล็ก เข็มขัดทาด้วยหนังสีดาขนาดกว้าง 3.5 เซนติเมตร หัวเข็มขัดทาด้วย
โลหะสีทอง ดุนเป็นรูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย เน็คไทแบบของมหาวิทยาลัย รองเท้า
หนังคัทชูสีดาหุ้มส้นแบบสุภาพ ถุงเท้าสีดาไม่มีลวดลาย
3.2 เครื่องแต่งกายของนิสิตหญิง ประกอบด้วยกระโปรงแบบสุภาพสีดาไม่มี
ลวดลาย ความยาวคลุมเข่า เสื้อเชิ้ตสีขาวไม่รัดรูป เนื้อผ้าไม่มีลวดลาย เดินตะเข็บตามขอบ
ปกคอให้ปรากฏตะเข็บนอกด้วย ผ่าอกโดยตรงตลอดแนว ติดกระดุมรูปตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัย 4 เม็ด ทาด้วยโลหะสีทอง ติดเข็มรูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยที่หน้าอก
ด้านซ้าย ด้านหลังของตัวเสื้อมีสาบหลังที่กึ่งกลางตัว ใต้สาบทากลีบชนิดครีบกว้าง 3.0
เซนติเมตร 1 กลีบ เข็มขัดทาด้วยหนังสีดา ขนาดกว้าง 3.5 เซนติเมตร หัวเข็มขัดทาด้วย
โลหะสี ทอง ดุนเป็นรูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย คาดทับรอยต่อที่กระโปรงทับเสื้อ
รองเท้าหนังคัทชูสีดาหุ้มส้นแบบสุภาพ
ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจในการออก
ประกาศคาสั่งมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ว่าด้วย วินัยนิสิต
พ.ศ. 2553
โดยที่เห็นเป็นการสมควรมีข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยนิสิต เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและเป็นการส่งเสริมเกียรติและศักดิ์ศรีในการประพฤติตนร่วมกันของนิสิต กับ
เพื่อรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลั ย อาศัยอานาจตามความในมาตรา
34(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจึงมีมติให้ตราข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยนิสิตไว้ดังต่อไปนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ.
2553”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่จากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
“นิสิต”
หมายถึง นิสิตมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจในการออก
ประกาศ คาสั่งตามข้อบังคับนี้
หมวด 2
วินัยนิสิต
ข้อ 5 นิสิตต้องรักษาไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อย ชื่อเสียงและเกียรติคุณของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 6 นิสิตต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
และคาสั่งของมหาวิทยาลัยผู้ใดฝุาฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัย
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ข้อ 7 นิสิตต้องปฏิบตั ิตนเป็นพลเมืองดี เคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น ไม่ปฏิบัติตน
ในทางที่อาจนามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ตนเอง บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือมหาวิทยาลัย
ข้อ 8 นิ สิ ต ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ศี ล ธรรม จริ ย ธรรม และวั ฒ นธรรมอั น ดี ข อง
สังคมไทย และต้องไม่นาขนบธรรมเนียมประเพณี หรือพิธี การที่ไม่เหมาะสมต่อวัฒนธรรม
ไทยมาปฏิบัติ
ข้อ 9 นิสิตต้องมีสัมมาคารวะ เชื่อฟังคาสั่งสอน หรือคาแนะนาตักเตือนของอาจารย์
และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
ข้อ 10 นิสิตต้องเป็นผู้รักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย ไม่ก่อการ หรือมีส่วน
เกี่ยวข้องในการทะเลาะวิวาทกับนิสิตด้วยกันหรือกับผู้อื่น หรือกระทาการใด ๆ อันจะเป็น
การแตกสามัคคีในหมู่คณะ หรืออันเป็นการก่อกวนความเรียบร้อย
ข้อ 11 นิสิตต้องไม่นาสุรา หรือสิ่งเสพติดเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย และต้องไม่
เสพสุรา สิ่งเสพติด หรือของมึนเมาใด ๆ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ตนเอง บิดา
มารดา ผู้ปกครอง หรือมหาวิทยาลัย
ข้อ 12 นิสิตต้องไม่เล่น หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนการพนันใด ๆ เป็นอัน
ขาดรวมทั้งไม่เข้าไปในบริเวณ หรือสถานที่ที่มีการพนันด้วย
ข้อ 13 นิสิตต้องไม่ขโมย ยักยอก ทาลาย หรือประสงค์ทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 14 นิสิตต้องไม่กระทาการทุจริตใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยอย่าง
ร้ายแรง
ข้อ 15 นิสิตต้องไม่นาสิ่งผิดกฎหมาย เช่น อาวุธเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย หรือมี
อาวุธในครอบครอง
ข้อ 16 นิสิตผู้ใดก่อ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นคดีถึงพนักงานฝุายปกครอง หรือตารวจ
ต้ อ งรี บ รายงานพฤติ ก ารณ์ นั้ น ต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา หรื อ ส านั ก ส านั ก กิ จ การนิ สิ ต ของ
มหาวิทยาลัยทันที
บทลงโทษ
ข้อ 17 นิสิตปฏิบัติฝุาฝืนกฎหมายบ้านเมือง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
หรือคาสั่งโดยชอบของมหาวิทยาลัยให้ถือว่ากระทาผิดวินัย ต้องได้รับโทษสถานใดสถาน
หนึ่ง ดังนี้
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17.2
17.3
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แจ้งเตือนด้วยวาจาหรือบันทึกวินัยนิสิตเป็นลายลักษณ์อักษร
ทาทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อักษรและเจ้งผู้ปกครอง
ให้พักการศึกษา
ให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
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ประกาศ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เรื่อง การบันทึกความผิดและลงโทษนิสติ ผู้กระทาผิดวินัยนิสิต
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. 2548 กาหนดให้นิสิตที่
ประพฤติ ต นฝุ า ฝื น กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ หรื อ ค าสั่ ง โดยชอบของ
มหาวิทยาลัย ให้ถือว่ากระทาผิดวินัยนิสิต ต้องได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่ง ดังนี้
1. ตักเตือนด้วยวาจาและตัดคะแนนความประพฤติ
2. ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ตัดคะแนนความประพฤติ และภาคทัณฑ์
3. ทาทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อักษร ตัดคะแนนความประพฤติ แจ้งผู้ปกครองและ
ภาคทัณฑ์
4. ให้พักการศึกษา
5. ให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต
6. โทษอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
เพื่อให้การบันทึกความผิดและลงโทษนิสิตผู้กระทาความผิดวินัยนิสิตเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง เหมาะสม และยุติธรรม ทั้งต่อนิสิตผู้กระทาผิด ผู้เสียหายและมหาวิทยาลัย จึง
เห็นควรกาหนดขั้นความผิดกระบวนการพิจารณาลงโทษ และบทลงโทษนิสิต ไว้ดังต่อไปนี้
นิสิตผู้กระทาผิดวินัยนิสิต จะได้รับโทษสถานใด ขึ้นอยู่กับขั้นความรุนแรงและจานวน
ครั้งของการกระทาความผิดนั้นๆ มหาวิทยาลัยกาหนดขั้นความผิดของการกระทาผิดวินัย
นิสิตไว้ ดังนี้
1. ความผิดสถานเบา ได้แก่
1.1 แต่งกายที่ขัดต่อข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ว่าด้วยเครื่องแบบ
และเครื่องแต่งกายนิสิตเข้าไปในอาคารเรียน สานักงาน ห้องสมุด หรือ สถานที่ทาการอื่นใด
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ยกเว้นมหาวิทยาลัยมีประกาศกาหนดให้เป็นอย่างอื่น หรือนอกเวลา
ทาการ
1.2 ขับขี่ยานพาหนะผิดกฎจราจรภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
1.3 เข้า-ออก หอพักนิสิต หรือ บริเวณมหาวิทยาลัยเกินเวลาที่มหาวิทยาลัย
กาหนด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะ
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1.4 กระทาการรบกวนหรือสร้างความราคาญแก่ผู้อื่น รวมทั้งการกระทาอัน
เป็นที่น่ารังเกียจหรือน่าหวาดกลัวต่อผู้พบเห็น
1.5 ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลนอกภาชนะรองรับที่จัดไว้ ให้ รวมทั้งกระทาการอันก่อน
ให้เกิดความสกปรกหรือน่ารังเกียจแก่สภาพแวดล้อมภายในหอพักและบริเวณโดยรอบ
มหาวิทยาลัย
1.6 กล่าววาจาหรือแสดงกริยาไม่สุภาพ หยาบคาย ดูหมิ่น เหยียดหยามผู้อื่น
1.7 เพิกเฉยไม่ให้ความร่วมมือแก่บุคคลที่ควรได้รับการช่วยเหลือ ซึ่งอยู่ใน
วิสัยที่สามารถให้การช่วยเหลือได้
1.8 ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งโดยชอบของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้านิสิตที่มี
อานาจสั่งการ
บทลงโทษในความผิดสถานเบา
การกระทาผิดสถานนี้ นิสิตผู้กระทาผิดต้องถูกบันทึกการกระทาผิดและลงโทษ ดังนี้
ก. กระทาผิดครั้งแรกในข้อ 1.1-1.8 จะถูกตักเตือนด้วยวาจา
ข. กระทาผิดซ้าในข้อ 1.1-1.8 จะถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 10
คะแนน
2. ความผิดสถานปานกลาง ได้แก่
2.1 สูบบุหรี่ในบริเวณหอพักและบริเวณมหาวิทยาลัย
2.2 กระทาการอันเป็นเหตุให้ทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย
สูญหาย หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
2.3 ก่อเหตุหรือมีส่วนร่วมในการทะเลาะวิวาทกับบุคคลอื่น อันมิใช่เป็นการ
ปูองกันตัว รวมทั้ง การกระทาอันเป็นการปูองกันตัวที่เกินกว่าเหตุ
2.4 ไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยและสงบสุขของคนส่วนรวมในมหาวิทยาลัย
2.5 เข้าห้องพักของผู้อื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการพักอาศัย
2.6 นาบุคคลภายนอกเข้ามาบริเวณหรือในหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
หัวหน้างานหอพักและเจ้าหน้าที่ประจาหอพัก
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บทลงโทษในความผิดสถานปานกลาง
การกระทาความผิดสถานนี้ นิสิตผู้กระทาผิดต้องถูกบันทึกการกระทาผิดและลงโทษ
ดังนี้
ก. กระทาความผิดครั้งแรกในข้อ 2.1-2.6 จะถูกตักเตือนเป็นลายลักษณ์
อักษร ตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน และภาคทัณฑ์
ข. กระทาความผิดซ้าในข้อ 2.1-2.6 จะถูกทาทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์
อักษร ตัดคะแนนความประพฤติ 40 คะแนน แจ้งผู้ปกครองและภาคทัณฑ์
3. ความผิดสถานหนัก ได้แก่
3.1 ดื่มสุรา ภายในบริเวณหอพักหรือบริเวณมหาวิทยาลัย
3.2 มีสุรา บุหรี่ และสิ่งเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อการจาหน่าย
3.3 เจตนาทาร้ายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บ
3.4 เล่นการพนันหรือกิจกรรมอันเข้าข่ายการพนัน
3.5 นาอาวุธหรือสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย
3.6 ขโมย ยักยอก หรือปิดบังทรัพย์สินของบุคคลอื่น หรือทาให้บุคคลอื่นเสีย
ทรัพย์ หรือเป็นผู้มีส่วนรู้เห็นในการกระทาดังกล่าวของผู้กระทาความผิด
3.7 ประพฤติตนในลักษณะลามกอนาจาร
3.8 กระทาการอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
บทลงโทษในความผิดสถานหนัก
การกระทาผิดสถานนี้ นิสิตผู้กระทาผิดต้องถูกบันทึกการกระทาความผิดและลงโทษ
ดังนี้
ก. กระทาความผิดครั้งแรกในข้อ 3.1-3.8 จะถูกทาทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์
อักษร ตัดคะแนนความประพฤติ 40 คะแนน แจ้งผู้ปกครองและภาคทัณฑ์
ข. กระทาความผิดซ้าในข้อ 3.1-3.8 จะถูกพักการเรียนหรือให้ออก
4. ความผิดสถานร้ายแรง ได้แก่
4.1 กระทาความผิดกฎหมายบ้านเมือง ต้องโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้
จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
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4.2 เจตนากระทาการอันเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยหรือหมู่คณะนิสิต ได้รับ
ความเสียหายต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง อัน ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
หรือการดารงชีวิตของนิสิต
บทลงโทษในความผิดสถานร้ายแรง
ก. กระทาความผิดครั้งแรกในข้อ 4.1-4.2 จะถูกทาทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์
อักษร ตัดคะแนนความประพฤติ 60 คะแนน เชิญผู้ปกครองพบและภาคทัณฑ์
ข. กระทาความผิดซ้าในข้อ 4.1-4.2 จะถูกพักการเรียน หรือให้ออก
ทั้งนี้ การกระทาความผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ
มหาวิทยาลัยอื่นใดที่มิได้ระบุว่าเป็นการกระทาความผิดวินัยนิสิตสถานใดตามประกาศฉบับ
นี้ ให้อยู่ในอานาจของคณะกรรมการวินัยนิสิตที่จะพิจารณากาหนดบทลงโทษต่อการกระทา
ความผิดนั้นๆ
การบันทึกความผิด
มหาวิทยาลัยกาหนดให้นิสิตแต่ละคนมีคะแนนความประพฤติตลอดหลักสูตร 100
คะแนน จะมีการบันทึกประวัติการกระทาความผิดในทุกกรณี และหากต้องคาสั่งลงโทษโดย
การตัดคะแนนความประพฤติสะสมจะลดลงเรื่อยๆ อันจะมีผลให้นิสิตต้องถูกดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
1. คะแนนความประพฤติถูกตัดเหลือ 80 คะแนน จะถูกตักเตือนเป็นลายลักษณ์
อักษรและถูกภาคทัณฑ์
2. คะแนนความประพฤติถูกตัดเหลือ 60 คะแนน จะถูกทาทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์
อักษรและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบและถูกภาคทัณฑ์
3. คะแนนความประพฤติถูกตัดเหลือ 40 คะแนน จะถูกทาทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์
อักษรและเชิญให้ผู้ปกครองพบและถูกภาคทัณฑ์
4. คะแนนความประพฤติถูกตัดเหลือ 20 คะแนน จะถูกให้พักการเรียน 1 ภาพ
การศึกษา
5. คะแนนความประพฤติถูกตัดเหลือ 0 คะแนน พ้นสภาพการเป็นนิสิต
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หมายเหตุ
1. การกระทาความผิดในกรรมเดียวกันแต่เป็นการกระทาความผิดในหลายๆ ฐาน
นิสิตจะต้องถูกลงโทษในฐานความผิดที่มีโทษสูงสุด ส่วนการกระทาความผิดต่างกรรมต่าง
วาระ นิสิตจะถูกลงโทษรวมทุกฐานความผิด ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวินัย
นิสิต
2. การกระทาความผิดต่อบุคคลและหรือนิติบุคคลภายนอก และถูกแจ้งความ
ดาเนินคดี ไม่ว่าจะเป็นความผิดทางแพ่งหรืออาญา มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาโทษทาง
วินัยแก่นิสิตจนกว่าคดีจะสิ้นสุด ทั้งนี้ คณะกรรมการวินัยนิสิตจะนาผลของคดีที่ได้รับการ
พิพากษาลงโทษในชั้นศาลจนถึงที่สุด มาพิจ ารณาความผิดทางวินัยนิสิตต่อไป ในสถาน
ความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
WESTERN UNIVERSITY
๖๐๐ ตาบลสระลงเรื อ อาเภอห้ วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๗๐
๖๐๐ SRA LONG RUEA , HUAI KRACHAO , KANCHANABURI ๗๑๑๗๐
TEL. ๐-๓๕๖๕-๑๐๐๐ FAX. ๐-๓๕๖๕-๑๑๔๔ http://www.western.ac.th

ประกาศ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เรื่อง การเข้า – ออก มหาวิทยาลัย
เพื่อให้การพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัย
และสงบสุข ปูองกันมิให้บุคคลภายนอกเข้ามาก่อความเดือดร้อนราคาญแก่นิสิต เจ้าหน้าที่
และอาจารย์ที่พักอาศัยภายในหอพัก จึงกาหนดมาตรการและเวลาในเขตบริเวณหอพัก
ดังนี้
1. ห้ามบุคคลภายนอกเข้าภายในหอพักโดยเด็ดขาด
2. กรณีที่นิสิตมีความประสงค์จะพาผู้ปกครองเข้าหอพักจะต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่
ดูแลหอพัก และจะต้องออกจากหอพักไม่เกิน 18.00 น และไม่อนุญาตให้พักค้างคืน
3. ห้ามบุคคลภายนอกเข้าเขตหอพักหลังจากเวลา 18.00 น. โดยเด็ดขาด
4. จุดตรวจทางเข้าหอพักจะปิดเวลา 22.00 – 05.00 น. ห้ามนิสิตออกจากบริเวณ
หอพักโดยเด็ดขาด
เพื่ อ เป็นการดูแลสวัส ดิภาพ ความปลอดภัย ของนิสิ ต ขอให้นิสิ ต เจ้า หน้า ที่และ
อาจารย์ที่พักอาศัยภายในหอพักถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกากับดูแล
และมีอานาจบังคับใช้ระเบียบนี้ ได้แก่ ผู้อานวยการสานักกิจ การนิสิต เจ้าหน้าที่งานหอพัก
นิสิต เจ้าหน้าที่งานวินัยนิสิต เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
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การติดต่อประสานงาน
การติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
นิสิตจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ทั้งนี้ นิสิตสามารถติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยทาง
โทรศัพท์ได้ที่เบอร์
1.
2.
3.
4.

สานักกิจการนิสิต
งานกองทุน
งานทะเบียน
งานหอพัก/แจ้งซ่อม

083 – 0666972
086 – 4468311
088 – 5852054
086 – 0665228

