
        

 

ข้อตกลงระหว่างผู้ปกครองนักศึกษา กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 

เรื่อง การแต่งกาย,การอยู่หอพักและการปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยฯก าหนด 

1. นักศึกษาทุกคนจะต้องแต่งกายชุดนักศึกษาตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยฯ ขณะที่อยู่มหาวิทยาลัยทั้งในและนอก
ห้องเรียนในวันที่มกีารเรียนการสอนตามปกติ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ 

2. นักศึกษาทุกคนและทุกชั้นปีทั้งเพศชายและเพศหญิงจะต้องเข้าพักในหอพักที่มหาวิทยาลัยฯ  จัดให้ตลอดจนจบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี เพ่ือความสะดวกในการท ากิจกรรมและฝึกให้นักศึกษาได้ปรับตนในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 

3. นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ไม่กระท าการอันจะท าให้เสื่อมเสียต่อตนเอง ผู้อ่ืน 
และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ 

4. นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการของมหาวิทยาลัยฯ ที่ก าหนดในแต่ละภาคเรียน ประกอบด้วย   
4.1 โครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ นักศึกษาจะต้องเก็บลายเซ็นให้ได้ 60 ลายเซ็น ต่อ 1 ภาคเรียน 
4.2 โครงการปฏิบัติธรรมเพ่ือพัฒนาจิต นักศึกษาจะต้องเก็บลายเซ็นในการปฏิบัติธรรมให้ได้  10 ครั้ง      ต่อ 1 ภาค

เรียน  
4.3 โครงการท่องศัพท์ภาษาอังกฤษนักศึกษาจะต้องท่องศัพท์ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด จ านวน 5 ครั้ง ต่อ 1 ภาคเรียน 
4.4 โครงการ English Clinic นักศึกษาจะต้องเข้าร่วม จ านวน 5 ครั้ง ต่อ 1 ภาคเรียน 
4.5 โครงการ English Toeic ก าหนด จ านวน 5 ครั้ง ต่อ 1 ภาคเรียน 

ข้าพเจ้าได้อ่านบันทึกข้อตกลงฉบับนี้แล้ว ยินดีให้นักศึกษาปฏิบัติตามกิจกรรมดังกล่าวฯ ทั้งนี้จึงลงลายมือชื่อไว้ ใน
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ 

 

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

(ผู้ปกครอง) 
วันที่............................เดือน............................พ.ศ.2561 

 
ชื่อ-สกุล............................................. .....................เปน็ผู้ปกครองของ................................................................. 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้..................................................................... ....................เบอรโ์ทร.................................. 

 

หมายเหตุ : นักศึกษาจะต้องท ากิจกรรมดังกล่าวทุกภาคเรียน หากนักศึกษาไม่ท ากิจกรรมหรือท าไม่ครบตามจ านวนที่
ก าหนด นักศึกษาจะติด I ในรายวิชาที่เรียนในรายวิชาที่ระบุใน มคอ.3  

 



        

 

ข้อตกลงระหว่างผู้ปกครองนักศึกษา กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 

เรื่อง วินัยนักศึกษา 

             เพ่ือให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ เรื่องวินัยนักศึกษา จึงก าหนดให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้องปฏิบัติตามวินัยนักศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ  ประกาศ และค าสั่งของมหาวิทยาลัยฯ อย่างเคร่งครัด 
2. ต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ประพฤติตนให้เกิดความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยฯ 
3. ต้องรักษาความสามัคคีระหว่างกัน โดยไม่ทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกาย หรือดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อ่ืน  
4. ต้องเชื่อฟัง แสดงความเคารพ สัมมาคารวะ ต่ออาจารย์,เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ และต้องปฏิบัติตามค าสั่ง หรือค า

ตักเตือนอย่างเคร่งครัด 
5. ต้องแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษา ในกรณีที่อาจารย์ หรือผู้ที่มีหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ ขอตรวจบัตรประจ าตัว

นักศึกษา  
6. ต้องไมสู่บบุหรี่ ด่ืมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือเมาสุราอาละวาดทั้งภายในมหาวิทยาลัยฯ หรือภายในหอพักนักศึกษา  
7. ต้องไม่เสพยาเสพติดให้โทษ หรือมีไว้ครอบครองซึ่งสิ่งเสพติดใดๆ อันเป็นของต้องห้ามตามกฎหมาย 
8. ต้องไม่เล่นการพนัน หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิด 
9. ต้องไม่พกพา หรือมีไว้ครอบครองซึ่งอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งผิดกฎหมาย ใดๆ  
10. ต้องไม่ลักขโมย หรือท าลายทรัพย์สินของผู้อื่น หรือของมหาวิทยาลัยฯ 
11. ต้องไม่กระท าการใดๆ  โดยใช้ชื่อ หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต และอันอาจท าให้เกิดการเสื่อม

เสียต่อบุคคล หรือท าให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ 
12. ต้องไม่กระท าการใดๆ  อันอาจจะท าให้เกิดการเสื่อมเสียต่อบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น หรือสถาบันอ่ืน ซึ่งมีผลกระทบ

ท าให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยฯ 
13. ต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการปลอมแปลงเอกสารทางราชการ และเอกสารอื่นใดของทางมหาวิทยาลัยฯ  
14. ห้ามปฏิบัติงานในร้านอาหาร หรือสถานบันเทิงที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น สุรา เบียร์ เป็นต้น 

    ข้าพเจ้าได้อ่านบันทึกข้อตกลงฉบับนี้แล้ว รับทราบ และยินดีให้นักศึกษายอมรับข้อตกลงดังกล่าวฯ จึงลงลายมือชื่อ
ไว้ ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ 

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

(ผู้ปกครอง) 
วันที่............................เดือน............................พ.ศ.2561 

ชื่อ-สกุล................................................... ...................เปน็ผู้ปกครองของ............................................................. 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้............................................................... ...........................เบอรโ์ทร................................. 

          ต่อ/เอกสารแนบท้าย... 



        

 

เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลง 
ระหว่างผู้ปกครองนักศึกษา กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 

เรื่อง วินัยนักศึกษา 
 

     เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติในเรื่องการลงโทษทางวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง หัวหิน ในกรณีที่นักศึกษากระท าผิดวินัยนักศึกษา ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง หัว
หิน ลงโทษนักศึกษาดังนี้ 

ท าความผิดตาม ข้อ 3.  
ครั้งที่ 1 ว่ากล่าวตักเตือนนักศึกษาด้วยวาจา และเพ่ิมลายเซ็นกิจกรรม 100 ลายเซ็น และเพ่ิมกิจกรรมสมาธิ 10 สมาธิ 
ครั้งที่ 2 เชิญผู้ปกครองเพ่ือท าหนังสือทัณฑ์บนนักศึกษา และเพ่ิมลายเซ็นกิจกรรม 200 ลายเซ็น และเพ่ิมกิจกรรมสมาธิ 10  

สมาธิ 
ครั้งที่ 3 เชิญผู้ปกครองเพ่ือท าหนังสือสั่งพักการเรียน และเพ่ิมลายเซ็นกิจกรรม 300 ลายเซ็น และเพ่ิมกิจกรรมสมาธิ 10  

สมาธิ  
ครั้งที่ 4 เชิญผู้ปกครองเพ่ือยื่นเอกสารท าเรื่องลาออก 

ท าความผิดตาม ข้อ 6.  
ครั้งที่ 1 ว่ากล่าวตักเตือนนักศึกษาด้วยวาจา และเพ่ิมลายเซ็นกิจกรรม 100 ลายเซ็น และเพ่ิมกิจกรรมสมาธิ 10 สมาธิ 
ครั้งที่ 2 เชิญผู้ปกครองเพ่ือท าหนังสือทัณฑ์บนนักศึกษา และเพ่ิมลายเซ็นกิจกรรม 200 ลายเซ็น และเพ่ิมกิจกรรมสมาธิ  

10 สมาธิ 
ครั้งที่ 3 เชิญผู้ปกครองเพ่ือท าหนังสือสั่งพักการเรียน และเพ่ิมลายเซ็นกิจกรรม 300 ลายเซ็น และเพ่ิมกิจกรรมสมาธิ 10  

สมาธิ 
ครั้งที่ 4 เชิญผู้ปกครองเพ่ือยื่นเอกสารท าเรื่องลาออก 

ท าความผิดตาม ข้อ 7. 
ครั้งที่ 1 เชิญผู้ปกครองเพ่ือยื่นเอกสารท าเรื่องลาออก 

ท าความผิดตาม ข้อ 8.  
ครั้งที่ 1 ว่ากล่าวตักเตือนนักศึกษาดว้ยวาจา และเพ่ิมลายเซ็นกิจกรรม 100 ลายเซ็น และเพ่ิมกิจกรรมสมาธิ 10 สมาธิ 
ครั้งที่ 2 เชิญผู้ปกครองเพ่ือท าหนังสือทัณฑ์บนนักศึกษา และเพ่ิมลายเซ็นกิจกรรม 200 ลายเซ็น และเพ่ิมกิจกรรมสมาธิ  

10 สมาธิ 
ครั้งที่ 3 สั่งพักการเรียน และเพ่ิมลายเซ็นกิจกรรม 300 ลายเซ็น และเพ่ิมกิจกรรมสมาธิ 10 สมาธิ 
ครั้งที่ 4 เชิญผู้ปกครองเพ่ือยื่นเอกสารท าเรื่องลาออก 

ท าความผิดตาม ข้อ 9.  
ครั้งที่ 1 เชิญผู้ปกครองเพ่ือท าหนังสือทัณฑ์บนนักศึกษา และเพ่ิมลายเซ็นกิจกรรม 300 ลายเซ็น และเพ่ิมกิจกรรมสมาธิ  

10 สมาธิ 
ครั้งที่ 2 เชิญผู้ปกครองเพ่ือยื่นเอกสารท าเรื่องลาออก 
 

ท าความผิดตาม ข้อ 10.  



        

ครั้งที่ 1 เชิญผู้ปกครองเพ่ือท าหนังสือทัณฑ์บนนักศึกษา และเพ่ิมลายเซ็นกิจกรรม 300 ลายเซ็น และเพ่ิมสมาธิ 10 สมาธิ 
ครั้งที่ 2 เชิญผู้ปกครองเพ่ือยื่นเอกสารท าเรื่องลาออก 

ท าความผิดตาม ข้อ 11.  
ครั้งที่ 1 เชิญผู้ปกครองเพ่ือท าหนังสือทัณฑ์บนนักศึกษา และเพ่ิมลายเซ็นกิจกรรม 200 ลายเซ็น และเพ่ิมสมาธิ 4 สมาธิ 
ครั้งที่ 2 สั่งพักการเรียน และเพ่ิมลายเซ็นกิจกรรม 300 ลายเซ็น และเพ่ิมกิจกรรมสมาธิ 10 สมาธิ 
ครั้งที่ 3 เชิญผู้ปกครองเพ่ือยื่นเอกสารท าเรื่องลาออก 

ท าความผิดตาม ข้อ 12.  
ครั้งที่ 1 เชิญผู้ปกครองเพ่ือท าหนังสือทัณฑ์บนนักศึกษา และเพ่ิมลายเซ็นกิจกรรม 200 ลายเซ็น และเพ่ิมสมาธิ 10 สมาธิ 
ครั้งที่ 2 สั่งพักการเรียน และเพ่ิมลายเซ็นกิจกรรม 300 ลายเซ็น และเพ่ิมกิจกรรมสมาธิ 10 สมาธิ 
ครั้งที่ 3 เชิญผู้ปกครองเพ่ือยื่นเอกสารท าเรื่องลาออก 

ท าความผิดตาม ข้อ 13.  
ครั้งที่ 1 เชิญผู้ปกครองเพ่ือยื่นเอกสารท าเรื่องลาออก 

ท าความผิดตาม ข้อ 14.  
ครั้งที่ 1 ว่ากล่าวตักเตือนนักศึกษาด้วยวาจา และเพ่ิมลายเซ็นกิจกรรม 100 ลายเซ็น และเพ่ิมกิจกรรมสมาธิ 10 สมาธิ 
ครั้งที่ 2 เชิญผู้ปกครองเพ่ือท าหนังสือทัณฑ์บนนักศึกษา และเพ่ิมลายเซ็นกิจกรรม 200 ลายเซ็น และเพ่ิมกิจกรรมสมาธิ 10  

สมาธิ 
ครั้งที่ 3 สั่งพักการเรียน และเพ่ิมลายเซ็นกิจกรรม 300 ลายเซ็น และเพ่ิมกิจกรรมสมาธิ 10 สมาธิ 
ครั้งที่ 4 เชิญผู้ปกครองเพ่ือยื่นเอกสารท าเรื่องลาออก 
  

ท าความผิดในข้ออ่ืนๆ ที่ไม่ได้ระบุการลงโทษไว้ในข้อตกลงฉบับนี้จะได้รับการพิจารณาโทษเป็นกรณีๆ ไป โดยยึดจาก
โทษตามข้อตกลงฉบับนี้ 
 

ข้าพเจ้าได้อ่านบันทึกข้อตกลงฉบับนี้แล้ว รับทราบ และยินดีให้นักศึกษายอมรับข้อตกลงดังกล่าวฯ จึงลงลายมือชื่อไว้ 
ในเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ 

 
ลงชื่อ…………………………………………………………………….…..… 

(……………………………………………………………………) 
(ผู้ปกครอง) 

วันที่............................เดือน............................พ.ศ.2561 
 
 

 
 
 
 

 
 



        

 
                                               หนังสือสัญญาของนักศึกษา 
 
         เขียนที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 
 
          วันที่ ...........เดือน.............................พ.ศ...............  
 
ข้าพเจ้า นาย/นางสาว.....................................................นักศึกษาชั้นปี 1 สาขาวิชา ธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน   ว่า ข้าพเจ้าจะไม่ประพฤติผิด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง หัวหิน ถ้าข้าพเจ้าประพฤติผิด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางมหาวิทยาลัยฯ ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ งตามข้อตกลงระหว่าง
ผู้ปกครองกับมหาวิทยาลัย ๆเรื่องวินัยนักศึกษา     ข้าพเจ้ายินดี  ลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

หนังสือสัญญาของผู้ปกครอง 
 

ข้าพเจ้า.......................................... ..........................ผู้ปกครองของนางสาว............................................ 
ที่อยู่ ..................................................................................................................................................... .........เบอร์โทรศัพท์
................................................ ขอให้สัญญาไว้ต่อทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน ว่าหากนักศึกษาใน
ความปกครองของข้าพเจ้าประพฤติผิด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ไม่ว่า
ข้อใดข้อหนึ่ง   ข้าพเจ้ายินดีให้นักศึกษาลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 

    
   ลงชื่อ.....................................................ผู้ปกครองผู้ให้สัญญา 
            (........................................................)  
 
   ลงชื่อ.....................................................นิติกร  
            (........................................................)  
 
   ลงชื่อ.....................................................ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหิน  
           (........................................................)  

***แนบส าเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองและนักศึกษา 



        

 
 

แบบ อร์มประวัตินักศึกษาที่เข้าพัก (หอพัก)................................. 
หมายเลขห้อง............ชั้น......... 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 
ประจ าป การศึกษา 2561 

1.ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ นาย/นางสาว.....................................................นามสกุล........................................ชื่อเล่น............................ 
เกิดวันที่...............เดือน.................................พ.ศ.................อยู่บ้านเลขท่ี..............ซอย.......................................ถนน
...........................................ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด
.............................................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท(์บ้าน)......................................โทรศัพท(์มือ
ถือ)...................................................Email……………………………………….. 
2. ข้อมูลผู้ปกครอง 
บิดาชื่อ นาย/ยศ...............................................นามสกุล..................................ต าแหน่ง/อาชีพ...........................สถานที่ท างาน
.........................................................................................โทรศัพท(์ที่ท างาน)................................ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ 
เลขที.่....................ซอย.......................................ถนน........................................ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต
...............................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์
(บ้าน)......................................โทรศัพท์(มือถือ)................................... Email……………………………………….. 
มารดาชื่อ นาง/นางสาว.....................................นามสกุล................................ต าแหน่ง/อาชีพ...........................สถานที่ท างาน
.........................................................................................โทรศัพท(์ที่ท างาน)................................ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ 
เลขที.่....................ซอย.......................................ถนน........................................ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต
...............................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์
(บ้าน)......................................โทรศัพท์(มือถือ).................................... Email……………………………………….. 
 

ลงชื่อ..................................................นักศึกษา 
      (......................................................................)  
          วันท่ี................/................../............  
 
หมายเหตุ การอยู่หอพักและการช าระค่าหอพัก ค่าน้ า ค่าไ  
 1. นักศึกษาต้องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบการอยู่หอพักนักศึกษา ของศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน  

2. นักศึกษาที่เลือกหอพักและห้องพักแล้ว ไม่สามารถย้ายหอพักและห้องพักได้อีก เว้นแต่ได้รับ  
   อนุญาตจากผู้อ านวยการศูนย์นอกท่ีตั้ง หัวหิน  
3. นักศึกษาต้องช าระค่าหอพัก ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด ถ้าช าระเกินก าหนดจะต้องเสีย 
   ค่าปรับล่าช้า หากไม่ช าระนักศึกษาจะไม่มีสิทธิสอบในภาคการเรียนนั้น ๆ 
4. นักศึกษาต้องช าระค่าน้ า ค่าไฟ ตามบิลที่ทางเจ้าหน้าที่หอพักแจ้ง และต้องช าระตามวันเวลาที่  
   หอพักก าหนด หากไม่ช าระนักศึกษาจะไม่มีสิทธิสอบในภาคการเรียนนั้นๆ 
5. นักศึกษาต้องช าระเงินค่าประกันหอพัก คนละ 500 บาท โดยนักศึกษาเก็บใบเสร็จไว้ เพ่ือน ามา  

               

 



        

 
 

 


