
 

 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย  กิจกรรมนักศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

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

โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เพ่ือให้การจัดตั้งองค์กรด าเนินกิจกรรมนักศึกษาและการด าเนินกิจกรรมนักศึกษาเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๔” 
 ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 “รองอธิการบดี” หมายความว่า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
  “คณะ”  หมายความว่า  คณะหรือวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการ 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในหรือหน่วยงานภายใน 
ที่จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัยเพื่อจัดการศึกษา 
 “องค์การนักศึกษา” หมายความว่า องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 “สภานักศึกษา” หมายความว่า สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

   “สโมสรนักศึกษาคณะ” หมายความว่า สโมสรนักศึกษาคณะที่เปิดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 “ชมรม” หมายความว่า ชมรมที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดตั้งขึ้นตามที่ก าหนดไว้
ในข้อบังคับนี้ 
 “นักศึกษา”  หมายความว่า  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัย
จัดให้เรียนในเวลาราชการ และหากมีความจ าเป็นมหาวิทยาลัยอาจจัดให้เรียนนอกเวลาราชการด้วยก็ได้ 
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 “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัย 
จัดให้เรียนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ และหากมีความจ าเป็นมหาวิทยาลัยอาจจัดให้เรียน 
ในเวลาราชการด้วยก็ได้ 
 “นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ที่ศึกษาในระดับสูงกว่าระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 
 “ประธานรุ่น” หมายความว่า ผู้แทนนักศึกษาหรือหัวหน้ากลุ่มของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ในแต่ละชั้นปีของสาขาวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดสอน 
ทั้งการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้งและนอกสถานที่ตั้ง 
 ข้อ ๕  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ 
 

หมวด ๑ 
นโยบายและวัตถุประสงค์ 

______________________ 
 
 ข้อ ๖  นโยบายของการด าเนินกิจกรรมนักศึกษาตามข้อบังคับนี้ ให้เป็นไปเพ่ือสนับสนุน 
การด าเนินการตามวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ข้อ ๗  การด าเนินกิจกรรมนักศึกษามีวัตถุประสงค์ดังนี้  
  (๑)  ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยฝึกฝนและปลูกฝังนิสัยให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
รวมทั้งเคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อ่ืน 
  (๒)  ส่งเสริมความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา 
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษาท้ังในด้านประสบการณ์ วิชาการ และวิชาชีพ 
  (๓)  ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ ความสามัคคี  
และความรับผิดชอบ  
   (๔)  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม 
ของท้องถิ่นและของชาติ  
   (๕)  ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
   (๖)  เชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจ  
ระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและกับสถาบันอื่น 
   (๗)  ส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามัคคี ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา มีบุคลิกภาพ พลานามัย 
และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
  (๘)  ผดุงและด าเนินงานเพ่ือเผยแพร่เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้มีความรัก 
และความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 
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หมวด ๒ 
สิทธิและหน้าที่ของนักศึกษา 
______________________ 

 
   ข้อ ๘  สิทธิของนักศึกษามีดังนี้ 
   (๑) การได้รับการศึกษา การบริการ และการเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษา 
โดยเท่าเทียมกัน  
   (๒) การแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี โดยเปิดเผย ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศและข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 
   (๓) การเสนอข้อคิดเห็นใด ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจกรรมนักศึกษา 
เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๙  หน้าที่ของนักศึกษามีดังนี้  
   (๑) ศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตรอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
   (๒) แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
   (๓) รักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ชื่อเสียง เกียรติของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย 
   (๔) ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบาย 
และวัตถุประสงค์ของข้อบังคับนี้  
   (๕) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่งและประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๓ 
การจัดองค์กรกิจกรรมนักศึกษา 

______________________ 
 

   ข้อ ๑๐  การจัดองค์กรกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ ให้มีดังนี้ 
(๑) สภานักศึกษา เรียกชื่อว่า “สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” มีชื่อย่อว่า  

“สน.มร.ชม.” และเรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Chiang Mai Rajabhat University Student Council” 
มีชื่อย่อว่า “CMRUSC” 

(๒) องค์การนักศึกษา เรียกชื่อว่า “องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม”่  
มีชื่อย่อว่า “อน.มร.ชม.” และเรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Chiang Mai Rajabhat University 
Student Union” มีชื่อย่อว่า “CMRUSU” 

(๓) สโมสรนักศึกษาคณะหรือวิทยาลัย เรียกชื่อว่า “สโมสรนักศึกษา (ตามด้วยชื่อ 
คณะหรือวิทยาลัย)” และเรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Student Union of  Faculty of  
(ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษของคณะหรือวิทยาลัย)” 
   ข้อ ๑๑  การจัดองค์กรกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษและระดับบัณฑิตศึกษา ให้มดีังนี้ 

(๑) คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ 
(๒) คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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 ข้อ ๑๒  นักศึกษาภาคปกติหรือนักศึกษาภาคพิเศษอาจรวมกลุ่มกันเพ่ือจัดตั้ง “ชมรม” ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินกิจกรรมด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ และให้อยู่ในความดูแล 
ของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาหรือคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ 
แล้วแต่กรณี  
  ชมรมท่ีจัดตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่งจะต้องมีระเบียบการด าเนินกิจกรรมของชมรมนั้น ๆ ตามที่ก าหนด
ไว้ในข้อบังคับนี้ 
 

หมวด ๔ 
สภานักศึกษา 

_____________ 
 
  ข้อ ๑๓  สภานักศึกษาประกอบด้วยสมาชิกสภานักศึกษาซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งภายใน 
ของแต่ละคณะหรือวิทยาลัย คณะหรือวิทยาลัยละสามคน โดยไม่ซ้ าชั้นปี 
  หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาตามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตามประกาศ 
ของมหาวิทยาลยั 
   ให้อธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งผู้ได้รับเลือกตามวรรคสองเป็นสมาชิกสภานักศึกษา 
  ข้อ ๑๔  ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาต้องมีสภาพเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษา 
ที่ก าหนดให้มีการเลือกตั้ง 
  ข้อ ๑๕  ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 (๑) เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ก าหนดให้มีการเลือกตั้ง 
 (๒) ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา หรือถ้าเคยถูกลงโทษวินัยต้องพ้นโทษมาแล้ว
ไม่ต่ ากว่าหนึ่งปีโดยนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร 
 (๓) มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
 (๔) ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่เกินสี่ปี ในปีที่เข้าด ารงต าแหน่ง  
  ข้อ ๑๖  สมาชิกสภานักศึกษา มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละหนึ่งปีนับแต่วันที่ 
๑ มีนาคม ของแต่ละปี  
  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่งแล้ว สมาชิกสภานักศึกษาพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) ลาพักการศึกษา  
  (๔) ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
  (๕) สมาชิกสภานักศึกษามีมติให้ถอดถอน 
  (๖) อธิการบดีมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง โดยระบุความผิดไว้อย่างชัดเจน  
  การพ้นจากต าแหน่งตาม (๕) ต้องเป็นไปตามมติสองในสามของจ านวนสมาชิกสภานักศึกษาเท่าที่มีอยู่ 
  ข้อ ๑๗  ให้ที่ประชุมสภานักศึกษาเลือกสมาชิกสภานักศึกษาเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการสภานักศึกษาดังนี้ 
  (๑) ประธานสภานักศึกษา 
  (๒) รองประธานสภานักศึกษาคนที่หนึ่ง 
  (๓) รองประธานสภานักศึกษาคนที่สอง 
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  (๔) เลขานุการสภานักศึกษา 
  (๕) ประชาสัมพันธ์ 
  โดยกรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ที่ประชุมด าเนินการเลือกในการประชุมครั้งแรก 
  กรรมการตาม (๔) และ (๕) ให้ประธานสภานักศึกษาเป็นผู้เสนอ 
  ข้อ ๑๘  ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภานักศึกษาตามข้อ ๑๗ (๑) น ารายชื่อกรรมการสภานักศึกษา 
ตามข้อ ๑๗ เสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 
  เลขานุการสภานักศึกษาอาจเสนอขอแต่งตั้งนักศึกษาเป็นผู้ช่วยเลขานุการสภานักศึกษาจ านวน 
ไม่เกินสามคนก็ได้ 
  ประชาสัมพันธ์อาจเสนอขอแต่งตั้งนักศึกษาเป็นผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จ านวนไม่เกินสองคนก็ได้ 
  ข้อ ๑๙  ให้มีคณะกรรมาธิการฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งอาจประกอบด้วย 
  (๑)  คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารโครงการและงบประมาณ  
  (๒)  คณะกรรมาธิการกิจการสภานักศึกษา 
  (๓)  คณะกรรมาธิการอ่ืนตามความจ าเป็นที่สภานักศึกษาเห็นสมควร 
  กรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง ให้สภานักศึกษาแต่งตั้งจากสมาชิกสภานักศึกษา หรือหากมีความจ าเป็น
อาจแต่งตั้งจากนักศึกษาที่มิได้เป็นสมาชิกสภานักศึกษาก็ได้ 
  ข้อ ๒๐  สมาชิกสภานักศึกษาจะด ารงต าแหน่งในสภานักศึกษาตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ได้เพียง
ต าแหน่งเดียว  
  ข้อ ๒๑  สภานักศึกษามีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ก ากับและติดตามการด าเนินงานขององค์การนักศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ 
ต่อสภานักศึกษา   
 (๒)  พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและงบประมาณประจ าปีขององค์การนักศึกษา 
  (๓)  ตรวจสอบทรัพย์สินและการบัญชีขององค์การนักศึกษา  
 (๔)  ให้ข้อเสนอแนะต่อองค์การนักศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  
 (๕)  เสนอมหาวิทยาลัยให้มีหรือให้แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมนักศึกษา 
 (๖)  เสนอความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมนักศึกษาหรือกิจกรรมอ่ืน 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อนักศึกษาโดยตรง 
 (๗)  วางระเบียบหรือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานภายในของสภานักศึกษา ซึ่งต้องไม่ขัด 
หรือแย้งกับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
 (๘)  แต่งตั้งคณะกรรมาธิการของสภานักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีสภานักศึกษามอบหมาย 
 (๙)  การขอเอกสารหรือข้อมูลและเชิญคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาหรือนักศึกษา 
ที่เก่ียวข้องมาชี้แจงและให้ความเห็นประกอบการพิจารณาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของสภานักศึกษา 
 (๑๐)  ลงมติไม่ไว้วางใจคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ 
  ข้อ ๒๒  สมาชิกสภานักศึกษามีหน้าที่ดังต่อไปนี้  
  (๑)  เข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสภานักศึกษา  
  (๒)  รับฟังและรวบรวมความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะของนักศึกษาทั้งปวง  
แล้วกลั่นกรองเสนอต่อสภานักศึกษา รวมทั้งค้นคว้า แสวงหาข้อเท็จจริงเสนอต่อที่ประชุมสภานักศึกษา 
เพ่ือประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ 
  (๓)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ประธานสภานักศึกษาหรือสภานักศึกษามอบหมาย 
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  ข้อ ๒๓  ประธานสภานักศึกษามีหน้าทีด่ังนี้ 
  (๑)  เป็นประธานในการประชุมสภานักศึกษา 
  (๒)  ควบคุมและด าเนินการในกิจการของสภานักศึกษา 
  (๓)  เป็นผู้แทนของสภานักศึกษาในกิจการทั้งปวงของสภานักศึกษา 
  (๔)  เสนอแต่งตั้งเลขานุการและประชาสัมพันธ์ต่อสภานักศึกษา 
  (๕)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ข้อบังคับหรือระเบียบก าหนดไว้ 
  ข้อ ๒๔  รองประธานสภานักศึกษามีหน้าที่ช่วยประธานสภานักศึกษาในการประชุมและกิจการ 
สภานักศึกษาตามท่ีประธานสภานักศึกษามอบหมาย 
 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภานักศึกษา หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้รองประธานสภานักศึกษาคนที่หนึ่งท าหน้าที่แทน กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภานักศึกษา 
คนทีห่นึ่ง หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานสภานักศึกษาคนที่สอง ท าหน้าที่แทน  
และในกรณีนี้ให้รองประธานสภานักศึกษาคนที่หนึ่ง หรือรองประธานสภานักศึกษาคนที่สอง แล้วแต่กรณี 
มีหน้าที่เช่นเดียวกับประธานสภานักศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๒ 
 ข้อ ๒๕  เลขานุการสภานักศึกษามีหน้าที่ ดังนี้  
 (๑)  ประสานงานทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงานของสภานักศึกษา 
 (๒)  เตรียมการก่อนการประชุม  จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ จัดท าระเบียบวาระ
การประชุมด้วยความเห็นชอบของประธานสภานักศึกษา ด าเนินการนัดประชุมสภานักศึกษาพร้อม
จัดส่งเอกสารประกอบการประชุม 
 (๓)  ด าเนินการระหว่างการประชุม นับจ านวนสมาชิกสภานักศึกษามาประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ 
แจ้งระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ เสนอรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเพ่ือการพิจารณารับรอง 
จดบันทึกค าอภิปรายและมติที่ประชุมเพ่ือเรียบเรียงเป็นรายงานการประชุมที่สมบูรณ์ต่อไป 
 (๔)  ด าเนินการหลังการประชุม จัดท ารายงานการประชุมเพ่ือเสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง 
ในการประชุมครั้งต่อไป ด าเนินการแจ้งมติที่ประชุมเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทราบหรือด าเนินการต่อไป 
 (๕)  จัดเก็บรายงานการประชุมและมติที่ประชุมสภานักศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นระบบ 
เป็นหมวดหมู่เพ่ือสะดวกในการค้นคว้า เพ่ือเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานหรือใช้อ้างอิงรวมทั้ง 
การเก็บรักษาเอกสารและสื่อที่ใช้บันทึกการประชุมของสภานักศึกษา 
 (๖)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ประธานสภานักศึกษาหรือสภานักศึกษามอบหมาย หรือตามที่ก าหนด
ไว้ในข้อบังคับนี้ 
  ข้อ ๒๖  ประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ดังนี้ 
  (๑)  รับผิดชอบแถลงข่าว หรือเผยแพร่ข่าวสารการด าเนินงานของสภานักศึกษา 
  (๒)  จัดท าเอกสาร สิ่งพิมพ์ และสื่ออ่ืน ๆ เพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของสภานักศึกษา  
 (๓)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ประธานสภานักศึกษาหรือสภานักศึกษามอบหมาย หรือตามที่ก าหนด
ไว้ในข้อบังคับนี้ 
 ข้อ ๒๗  ภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ให้มีการเรียกประชุมสภานักศึกษา
เพ่ือให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก โดยต้องมีสมาชิกสภานักศึกษามาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
ของจ านวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด 
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 การเรียกประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการเรียกประชุม เพื่อให้สมาชิก 
สภานักศึกษาด าเนินการเลือกกรรมการสภานักศึกษาตามข้อ ๑๗ โดยให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกสภานักศึกษา
คนหนึ่งท าหน้าที่ประธานที่ประชุมเป็นการชั่วคราว 
 การเลือกประธานสภานักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษาแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกได้หนึ่งชื่อ 
การเสนอนั้นต้องมีจ านวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าห้าคน ถ้ามีการเสนอชื่อผู้ใดเพียงชื่อเดียว 
ให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อนั้นเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีการเสนอชื่อหลายชื่อให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ 
นับคะแนนโดยเปิดเผย กรณีมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลากเลือกเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดที่เท่ากัน 
และให้ประธานที่ประชุมประกาศชื่อผู้ได้รับเลือกต่อที่ประชุม 
 การเลือกรองประธานสภานักศึกษา ให้ใช้วิธีการเช่นเดียวกับการเลือกประธานสภานักศึกษา 
โดยให้เลือกรองประธานสภานักศึกษาคนที่หนึ่งเสียก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภานักศึกษาคนที่สอง 
  ข้อ ๒๘  การด าเนินการเก่ียวกับการประชุมสภานักศึกษา อาทิ การเรียกประชุมสภานักศึกษา 
การจัดระเบียบวาระการประชุม ผู้มีสิทธิเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม การลงมติ ตลอดจน 
การด าเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับวิธีการด าเนินการประชุม ให้เป็นไปตามประกาศของสภานักศึกษา 
 

หมวด ๕ 
องค์การนักศึกษา 

_________________ 
 

ข้อ ๒๙  องค์การนักศึกษา ประกอบด้วย  
(๑)  คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา 
(๒)  คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมนักศึกษา 
ข้อ ๓๐  คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประกอบด้วย 
(๑) นายกองค์การนักศึกษา 

 (๒) อุปนายกองค์การนักศึกษาคนทีห่นึ่ง 
 (๓) อุปนายกองค์การนักศึกษาคนทีส่อง 
 (๔) เลขานุการ 
 (๕) เหรัญญิก 
 (๖) ประชาสัมพันธ์ 
 (๗) กรรมการอื่นอีกจ านวนไม่เกิน ๑๑ คน 
 ข้อ ๓๑  นายกองค์การนักศึกษาตามข้อ ๓๐ (๑) ได้มาจากการเลือกตั้งทั่วไปของนักศึกษา 
  หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลยั 
  ให้อธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งผู้ได้รับเลือกตามวรรคสองเป็นนายกองค์การนักศึกษา 
  ข้อ ๓๒  ให้นายกองค์การนักศึกษาน ารายชื่อกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาตามข้อ ๓๐ (๒) 
(๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) เสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 
  นายกองค์การนักศึกษาอาจเสนออธิการบดีเพ่ือขอถอดถอนกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
ตามวรรคหนึ่งก็ได้ 



 

 

- ๘ - 

  ข้อ ๓๓  ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาต้องมีสภาพเป็นนักศึกษา 
ในภาคการศึกษาที่ก าหนดให้มีการเลือกตั้ง 
  ข้อ ๓๔  ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 (๑)  เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ก าหนดให้มีการเลือกตั้ง 
 (๒)  ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา หรือถ้าเคยถูกลงโทษวินัยต้องพ้นโทษมาแล้ว 
ไม่ต่ ากว่าหนึ่งปีโดยนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร 
 (๓)  มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
 (๔)  ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่เกินสี่ปี ในปีที่เข้าด ารงต าแหน่ง  
  ข้อ ๓๕  นายกองค์การนักศึกษาและกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาตามข้อ ๓๐ (๒) (๓) (๔) 
(๕) (๖) และ (๗) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๑ มีนาคมของแต่ละปี 
  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่งแล้ว นายกองค์การนักศึกษาและ
กรรมการบรหิารองค์การนักศึกษาตามข้อ ๓๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) ลาพักการศึกษา  
  (๔) ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
  (๕) สภานักศึกษาลงมติไม่ไว้วางใจทั้งเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ 
  (๖) อธิการบดีมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง โดยระบุความผิดไว้อย่างชัดเจน  
  การพ้นจากต าแหน่งตาม (๕) ต้องเป็นไปตามมติสองในสามของจ านวนสมาชิกสภานักศึกษาเท่าที่มีอยู่ 
  ในกรณีที่กรรมการบริหารองค์การนักศึกษาตามข้อ ๓๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) พ้นจากต าแหน่ง 
ก่อนครบวาระ และได้มีการด าเนินการให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับ 
วาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
  เมื่อนายกองค์การนักศึกษาพ้นจากต าแหน่งให้กรรมการบรหิารองค์การนักศึกษาตามข้อ ๓๐ (๒) 
(๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) พ้นจากต าแหน่งด้วย  ในกรณีนี้ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่า 
๑๘๐ วัน ให้อธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาการแทนนายกองค์การนักศึกษา และให้ผู้รักษาการแทน
นายกองค์การนักศึกษามีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่ง
เหลืออยู่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ให้ด าเนินการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง และให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

  ข้อ ๓๖  คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษามีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  บริหารกิจการทั้งปวงที่เก่ียวกับองค์การนักศึกษา โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
และหรือค าสั่งของมหาวิทยาลัย 
  (๒)  ก าหนดนโยบาย รวมทั้งจัดท าโครงการและงบประมาณประจ าปีขององค์การนักศึกษา 
เพ่ือเสนอต่อสภานักศึกษา 
  (๓)  ด าเนินงานกิจกรรมขององค์การนักศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภานักศึกษา 
  (๔)  ออกประกาศเกี่ยวกับการประชุมและการด าเนินงานภายในขององค์การนักศึกษา  
ซึ่งไม่ขัดกับข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และหรือค าสั่งของมหาวิทยาลัย 
  (๕)  สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานของสโมสรนักศึกษาคณะ และชมรม  



 

 

- ๙ - 

  (๖)  ประสานงานการด าเนินการร่วมกันระหว่างองค์การนักศึกษา คณะกรรมการ
ประสานงานกิจกรรมนักศึกษา คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ และ
คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
  (๗)  แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณา 
และเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ
และหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา 
  (๘)  จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมนักศึกษา และรายงานการเงิน เสนอให้สภานักศึกษา 
พิจารณา อย่างน้อยภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง 
  (๙)  พิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา 
ต่อสภานักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย 
  ข้อ ๓๗  นายกองค์การนักศึกษามีหน้าที่ ดังนี้ 
  (๑)  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และคณะกรรมการ
ประสานงานกิจกรรมนักศึกษา 
  (๒)  ควบคุมและด าเนินการในกิจการขององค์การนักศึกษา 
  (๓)  เป็นผู้แทนขององค์การนักศึกษาในกิจการทั้งปวงขององค์การนักศึกษา 
  (๔)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือตามท่ีข้อบังคับหรือระเบียบก าหนดไว้ 
  ข้อ ๓๘  อุปนายกองค์การนักศึกษามีหน้าที่ช่วยนายกองค์การนักศึกษาในการประชุม 
และกิจการองค์การนักศึกษาตามท่ีนายกองค์การนักศึกษามอบหมาย 
 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การนักศึกษา หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ใหอุ้ปนายกองค์การนักศึกษาคนทีห่นึ่งท าหน้าที่แทน กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอุปนายกองค์การนักศึกษา 
คนทีห่นึ่ง หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกองค์การนักศึกษาคนทีส่องท าหน้าที่แทน  
และในกรณีนี้ให้อุปนายกองค์การนักศึกษาคนทีห่นึ่งหรืออุปนายกองค์การนักศึกษาคนที่สอง แล้วแต่กรณี 
มีหน้าที่เช่นเดียวกับนายกองค์การนักศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๓๗ 
 ข้อ ๓๙  เลขานุการ มีหน้าที่ดังนี้  
 (๑)  ประสานงานทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การนักศึกษา 
 (๒)  เตรียมการก่อนการประชุม  จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ จัดท าระเบียบวาระ
การประชุมด้วยความเห็นชอบของนายกองค์การนักศึกษา ด าเนินการนัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษา พร้อมจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม 
 (๓)  ด าเนินการระหว่างการประชุม นับจ านวนคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา 
มาประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่  แจ้งระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ เสนอรายงาน 
การประชุมครั้งที่แล้วเพ่ือการพิจารณารับรอง จดบันทึกค าอภิปรายและมติที่ประชุมเพ่ือเรียบเรียง 
เป็นรายงานการประชุมที่สมบูรณ์ต่อไป 
 (๔)  ด าเนินการหลังการประชุม จัดท ารายงานการประชุมเพ่ือเสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง 
ในการประชุมครั้งต่อไป ด าเนินการแจ้งมติที่ประชุมเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทราบหรือด าเนินการต่อไป 
 (๕)  จัดเก็บรายงานการประชุมและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา 
ในเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นระบบ เป็นหมวดหมู่เพ่ือสะดวกในการค้นคว้า เพ่ือเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน
หรือใช้อ้างอิงรวมทั้งการเก็บรักษาเอกสารและสื่อที่ใช้บันทึกการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษา 



 

 

- ๑๐ - 

 (๖)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่นายกองค์การนักศึกษา หรือคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
มอบหมาย หรือตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
  ข้อ ๔๐  เหรัญญิก มีหน้าที่ดังนี้ 
  (๑)  ด าเนินการเกี่ยวกับการรับและการจ่ายเงินทุกประเภทขององค์การนักศึกษา ให้เป็นไปตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  (๒)  จัดท าบัญชีการเงินขององค์การนักศึกษา 
  (๓)  จัดท ารายงานการเงินตามข้อ ๓๔ (๘) 
  (๔)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การนักศึกษาตามที่นายกองค์การนักศึกษามอบหมาย 
  ข้อ ๔๑  ประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ดังนี้ 
  (๑)  รับผิดชอบแถลงข่าว หรือเผยแพร่ข่าวสารการด าเนินงานขององค์การนักศึกษา 
  (๒)  จัดท าเอกสาร สิ่งพิมพ์ และสื่ออ่ืน ๆ เพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการ 
ขององค์การนักศึกษา 
 (๓)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่นายกองค์การนักศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารองค์การ
นักศึกษามอบหมาย หรือตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
  ข้อ ๔๒  การด าเนินการเก่ียวกับการประชุมของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา อาท ิ
การเรียกประชุม การจัดระเบียบวาระการประชุม ผู้มีสิทธิเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
การลงมติ ตลอดจนการด าเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับวิธีการด าเนินการประชุม ให้เป็นไปตามประกาศ
ขององค์การนักศึกษา 
  ข้อ ๔๓  ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการประสานงาน
กิจกรรมนักศึกษา” ประกอบด้วย 

(๑) นายกองค์การนักศึกษา  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานกรรมการ คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ เป็นกรรมการ 
(๓) ประธานกรรมการ คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

เป็นกรรมการ 
(๔) อุปนายกองค์การนักศึกษา เป็นกรรมการ 
(๕) นายกสโมสรคณะ  เป็นกรรมการ 
(๖) เลขานุการคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาต่อองค์การนักศึกษา และประสานงาน
ระหว่างองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ 
และคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานกิจกรรม
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  มติที่ประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลผูกพันกับองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ 
คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ และคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ทุกองค์กรต้องถือปฏิบัติ 
  ข้อ ๔๔  การด าเนินการเก่ียวกับการประชุมของคณะกรรมการประสานงานกิจกรรมนักศึกษา 
ให้เป็นไปตามประกาศขององค์การนักศึกษาตามข้อ ๔๒ โดยอนุโลม 
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หมวด ๖ 
สโมสรนักศึกษา 

_________________ 
 

  ข้อ ๔๕  สโมสรนักศึกษาเป็นองค์กรกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติในคณะหรือวิทยาลัย 
ข้อ ๔๖  คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา แต่ละคณะหรือวิทยาลัย ประกอบด้วย 
(๑) นายกสโมสรนักศึกษา 

 (๒) อุปนายกสโมสรนักศึกษา 
 (๓) เลขานุการ 
 (๔) เหรัญญิก 
 (๕) ประชาสัมพันธ์ 
 (๖) กรรมการอื่นอีกจ านวนไม่เกิน ๑๒ คน 
 ข้อ ๔๗  นายกสโมสรนักศึกษาตามข้อ ๔๖ (๑) ได้มาจากการเลือกตั้งทั่วไปของนักศึกษา 
ในคณะหรือวิทยาลัยนั้น ๆ 
  หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามประกาศ 
ของมหาวิทยาลยั 
  ให้คณบดีพิจารณาแต่งตั้งผู้ได้รบัเลือกตามวรรคสองเป็นนายกสโมสรนักศึกษา 
  ข้อ ๔๘  ให้นายกสโมสรนักศึกษาน ารายชื่อกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาตามข้อ ๔๖ (๒) (๓) 
(๔) (๕) และ (๖) เสนอต่อคณบดีเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 
  นายกสโมสรนักศึกษาอาจเสนอคณบดีเพ่ือขอถอดถอนกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 
ตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
  ข้อ ๔๙  ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาต้องเป็นนักศึกษาในคณะหรือวิทยาลัยนั้นๆ 
และต้องมีสภาพเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ก าหนดให้มีการเลือกตั้ง 
  ข้อ ๕๐  ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 (๑)  เป็นนักศึกษาในสังกัดคณะหรือวิทยาลัยนั้น ๆ 
 (๒)  เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ก าหนดให้มีการเลือกตั้ง 
 (๓)  ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา หรือถ้าเคยถูกลงโทษวินัยต้องพ้นโทษมาแล้ว 
ไม่ต่ ากว่าหนึ่งปีโดยนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร 
 (๔)  มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
 (๕)  ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่เกินสี่ปี ในปีที่เข้าด ารงต าแหน่ง 
  ข้อ ๕๑  นายกสโมสรนักศึกษาและกรรมการบริหารสโมสรนกัศึกษาตามข้อ ๔๖ (๒) (๓) (๔) (๕) 
และ (๖) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๑ มีนาคม ของแต่ละปี 
  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่งแล้ว นายกสโมสรนักศึกษา 
และกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาตามข้อ ๔๖ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  (๑)  ตาย 
  (๒)  ลาออก 
  (๓)  ลาพักการศึกษา  
  (๔)  ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
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  (๕)  อธิการบดีมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง โดยระบุความผิดไว้อย่างชัดเจน  
  ในกรณีที่กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาตามข้อ ๔๖ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) พ้นจากต าแหน่ง
ก่อนครบวาระ และได้มีการด าเนินการให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับ
วาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
  เมื่อนายกสโมสรนักศึกษาพ้นจากต าแหน่งให้กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาตามข้อ ๔๖ (๒) (๓) (๔) 
(๕) และ (๖)  พ้นจากต าแหน่งด้วย  ในกรณีนี้ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน 
ใหค้ณบดีพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาการแทนนายกสโมสรนักศึกษา และให้ผู้รักษาการแทนนายกสโมสรนักศึกษา 
มีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน 
ให้ด าเนินการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง  
และให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

  ข้อ ๕๒  คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา มีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  บริหารกิจการทั้งปวงที่เก่ียวกับสโมสรนักศึกษา โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
และหรือค าสั่งของมหาวิทยาลัย 
  (๒)  จัดท าโครงการและงบประมาณประจ าปีของสโมสรนักศึกษาเพ่ือเสนอต่อองค์การนักศึกษา 
  (๓)  ออกประกาศเกี่ยวกับการด าเนินงานภายในของสโมสรนักศึกษา ซึ่งไม่ขัดกับข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ และหรือค าสั่งของมหาวิทยาลัย 
  (๔)  ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การนักศึกษา 
  (๕)  ประสานงานการด าเนินการร่วมกันระหว่างองค์การนักศึกษา คณะกรรมการ
ประสานงานกิจกรรมนักศึกษา คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ และ
คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
  (๖)  แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณา 
และเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ 
และหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 
  (๗)  จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมนักศึกษา และรายงานการเงิน เสนอให้องค์การนักศึกษา
อย่างน้อยภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง 
  (๘)  พิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา 
ต่อองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๕๓  นายกสโมสรนักศึกษา มีหน้าทีด่ังนี้ 
  (๑)  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 
  (๒)  ควบคุมและด าเนินการในกิจการของสโมสรนักศึกษา 
  (๓)  เป็นผู้แทนของสโมสรนักศึกษาในกิจการทั้งปวงของสโมสรนักศึกษา 
  (๔)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่องค์การนักศึกษามอบหมาย หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
หรือตามท่ีข้อบังคับหรือระเบียบก าหนดไว้ 
  ข้อ ๕๔  อุปนายกสโมสรนักศึกษามีหน้าที่ช่วยนายกสโมสรนักศึกษาในการประชุม 
และกิจการสโมสรนักศึกษาตามที่นายกสโมสรนักศึกษามอบหมาย 
 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้อุปนายกสโมสรนักศึกษาท าหน้าที่แทน และให้อุปนายกสโมสรนักศึกษามีหน้าที่เช่นเดียวกับ 
นายกสโมสรนักศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๕๓ 
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 ข้อ ๕๕  เลขานุการ มีหน้าที่ดังนี้  
 (๑)  ประสานงานทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงานของสโมสรนกัศึกษา 
 (๒)  เตรียมการก่อนการประชุม  จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ จัดท าระเบียบวาระ
การประชุมด้วยความเห็นชอบของนายกสโมสรนักศึกษา ด าเนินการนัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
สโมสรนักศึกษา พร้อมจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม 
 (๓)  ด าเนินการระหว่างการประชุม นับจ านวนคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 
มาประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่  แจ้งระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ เสนอรายงาน 
การประชุมครั้งที่แล้วเพ่ือการพิจารณารับรอง จดบันทึกค าอภิปรายและมติที่ประชุมเพ่ือเรียบเรียง 
เป็นรายงานการประชุมที่สมบูรณ์ต่อไป 
 (๔)  ด าเนินการหลังการประชุม จัดท ารายงานการประชุมเพ่ือเสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง 
ในการประชุมครั้งต่อไป ด าเนินการแจ้งมติที่ประชุมเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทราบหรือด าเนินการต่อไป 
 (๕)  จัดเก็บรายงานการประชุมและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 
ในเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นระบบ เป็นหมวดหมู่เพ่ือสะดวกในการค้นคว้า เพ่ือเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน 
หรือใช้อ้างอิงรวมทั้งการเก็บรักษาเอกสารและสื่อที่ใช้บันทึกการประชุมของคณะกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษา 
 (๖)  ปฏิบัติหนา้ที่อ่ืนตามที่นายกสโมสรนักศึกษา หรือคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามอบหมาย 
หรือตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
  ข้อ ๕๖  เหรัญญิก มีหน้าที่ดังนี้ 
  (๑)  ด าเนินการเกี่ยวกับการรับและการจ่ายเงินทุกประเภทของสโมสรนักศึกษา ให้เป็นไปตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  (๒)  จัดท าบัญชีการเงินของสโมสรนักศึกษา 
  (๓)  จัดท ารายงานการเงินตามข้อ ๕๒ (๗) 
  (๔)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการเงินของสโมสรนักศึกษาตามที่นายกสโมสรนักศึกษามอบหมาย 
  ข้อ ๕๗  ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้ 
  (๑)  รับผิดชอบแถลงข่าว หรือเผยแพร่ข่าวสารการด าเนินงานของสโมสรนักศึกษา 
  (๒)  จัดท าเอกสาร สิ่งพิมพ์ และสื่ออ่ืน ๆ เพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของสโมสรนักศึกษา 
 (๓)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่นายกสโมสรนักศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
มอบหมาย หรือตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
  ข้อ ๕๘  การด าเนินการเก่ียวกับการประชุมของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา อาทิ 
การเรียกประชุม การจัดระเบียบวาระการประชุม ผู้มีสิทธิเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  
การลงมติ ตลอดจนการด าเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับวิธีการด าเนินการประชุม ให้เป็นไปตามประกาศ 
ของสโมสรนักศึกษา 
 
  



 

 

- ๑๔ - 

หมวด ๗ 
คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ 

และ คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
_________________ 

 
ข้อ ๕๙  คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ 

 (๒) รองประธานกรรมการ 
 (๓) กรรมการอื่นอีกจ านวนไม่เกิน ๑๕ คน 
 ข้อ ๖๐  ประธานกรรมการตามข้อ ๕๙ (๑) ได้มาจากการเลือกของที่ประชุมหัวหน้าหมู่เรียน 
ของนักศึกษาภาคพิเศษ 
  หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเลือกประธานกรรมการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามประกาศ 
ของมหาวิทยาลัย 
  ข้อ ๖๑  ให้ผู้ได้รับเลือกตามข้อ ๖๐ น ารายชื่อคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ 
ตามข้อ ๕๙ (๑) (๒) และ (๓) เสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 
  ประธานกรรมการอาจเสนออธิการบดีเพ่ือขอถอดถอนกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา 
ภาคพิเศษตามข้อ ๕๙ (๒) และ (๓) ก็ได้ 
  ข้อ ๖๒  คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละหนึ่งปี 
นับแต่วันที่ ๑ มีนาคม ของแต่ละปี 
  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่งแล้ว กรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ 
พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) ลาพักการศึกษา  
  (๔) ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
  (๕) อธิการบดีมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง  
  ในกรณีที่กรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษตามข้อ ๕๙ (๒) และ (๓)  
พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการด าเนินการให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่ง
เพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
  เมื่อประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งให้กรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ 
ตามข้อ ๕๙ (๒) และ (๓) พ้นจากต าแหน่งด้วย  ในกรณีนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี 
ในการพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการใหม่ และให้ประธานกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นใหม่นี้ 
ด าเนินการตามข้อ ๖๑ ต่อไป โดยให้คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษท่ีตั้งขึ้นใหม่นี้ 
อยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของคณะกรรมการชุดเดิม 

  ข้อ ๖๓  คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ มีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษทั้งปวง โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศและหรือค าสั่งของมหาวิทยาลัย 



 

 

- ๑๕ - 

  (๒)  ก าหนดนโยบาย รวมทั้งจัดท าโครงการและงบประมาณประจ าปีของการด าเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษเพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
  (๓)  ประสานงานการด าเนินการร่วมกันระหว่างองค์การนักศึกษา คณะกรรมการ
ประสานงานกิจกรรมนักศึกษา คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ และ
คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  (๔)  จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ และรายงานการเงิน เสนอให้
มหาวิทยาลัยพิจารณา อย่างน้อยภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง 
  (๕)  แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณา 
และเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ
และหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ 
  (๖)  พิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา 
ต่อมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๖๔  คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ 

 (๒) รองประธานกรรมการ 
 (๓) กรรมการอื่นอีกจ านวนไม่เกินเจ็ดคน 
 ข้อ ๖๕  ประธานกรรมการตามข้อ ๖๔ (๑) ได้มาจากการเลือกของที่ประชุมประธานรุ่นของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละสาขาวิชา 
  หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเลือกประธานกรรมการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามประกาศ 
ของมหาวิทยาลัย 
  ข้อ ๖๖  ให้ผู้ได้รับเลือกตามข้อ ๖๕ น ารายชื่อคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษาตามข้อ ๖๔ (๑) (๒) และ (๓) เสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 
  ประธานกรรมการอาจเสนออธิการบดีเพ่ือขอถอดถอนกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาตามตามข้อ ๖๔ (๒) และ (๓) ก็ได้ 
  ข้อ ๖๗  คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีวาระการด ารงต าแหน่ง 
คราวละหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๑ มีนาคม ของแต่ละปี 
  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่งแล้ว กรรมการด าเนนิงานกิจกรรมนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) ลาพักการศึกษา  
  (๔) ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
  (๕) อธิการบดีมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง  
  ในกรณีที่กรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามข้อ ๖๔ (๒) และ (๓)  
พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการด าเนินการให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่ง 
เพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
  



 

 

- ๑๖ - 

  เมื่อประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งให้กรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามข้อ ๖๔ (๒) และ (๓) พ้นจากต าแหน่งด้วย  ในกรณีนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี 
ในการพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการใหม่ และให้ประธานกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นใหม่นี้ 
ด าเนินการตามข้อ ๖๔ ต่อไป โดยให้คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ที่ตั้งข้ึนใหม่นี้อยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการชุดเดิม 

  ข้อ ๖๘  คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีอ านาจและหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปวง โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศและหรือค าสั่งของมหาวิทยาลัย 
  (๒)  ก าหนดนโยบาย รวมทั้งจัดท าโครงการและงบประมาณประจ าปีของการด าเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
  (๓)  ประสานงานการด าเนินการร่วมกันระหว่างองค์การนักศึกษา คณะกรรมการ
ประสานงานกิจกรรมนักศึกษา คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ และ
คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  (๔)  จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และรายงานการเงิน 
เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา อย่างน้อยภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง 
  (๕)  แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณา 
และเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ
และหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  (๖)  พิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา 
ต่อมหาวิทยาลัย 
  ข้อ ๖๙  การด าเนินการเก่ียวกับการประชุมของคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา
ภาคพิเศษ และคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิต ให้เป็นไปตามประกาศ 
ขององค์การนักศึกษาตามข้อ ๔๒ โดยอนุโลม 
 

หมวด ๘ 
ชมรม 

___________ 
 
  ข้อ ๗๐  ชมรมท่ีจัดตั้งขึ้นต้องระบุลักษณะการด าเนินงานด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกันดังนี้ 
 (๑)  วิชาการ 
  (๒)  ศิลปวัฒนธรรม 
  (๓)  บ าเพ็ญประโยชน์ 
  (๔)  กีฬาและนันทนาการ 
  (๕)  คุณธรรมและจริยธรรม 
  (๖)  สิ่งแวดล้อม 
  (๗)  อ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยพิจารณาออกประกาศตามข้อ ๗๑ 



 

 

- ๑๗ - 

  ข้อ ๗๑  การจัดตั้งชมรมขึ้นใหม่ ให้นักศึกษาเสนอโครงการจัดตั้งต่อคณะกรรมการบริหารองค์การ
นักศึกษา หรือคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ แล้วแต่กรณี เพ่ือเสนอให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาออกประกาศจัดตั้งชมรม 
  การเสนอขอจัดตั้งชมรมตามวรรคหนึ่ง ต้องมีสมาชิกชมรมจ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน ที่มาจาก 
คณะต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าสองคณะ 
  ข้อ ๗๒  ชมรมท่ีมีอยู่แล้ว ต้องยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา 
หรือคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ แล้วแต่กรณี ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
เพ่ือเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาออกประกาศจัดตั้งชมรม  
  การยื่นเรื่องตามวรรคหนึ่ง ต้องมีสมาชิกชมรมจ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน ที่มาจากคณะต่าง ๆ 
ไม่น้อยกว่าสองคณะ 
 ข้อ ๗๓  คณะกรรมการบริหารชมรม ประกอบด้วย 
 (๑)  ประธานชมรม 
 (๒)  รองประธานชมรม 
 (๓)  กรรมการอื่นอีกจ านวนไม่เกินเจ็ดคน 
 การได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารชมรมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบการด าเนินกิจกรรม
ของชมรมนั้น ๆ 
 ข้อ ๗๔  คณะกรรมการบริหารชมรม มีอ านาจและหน้าที่ดังนี้ 
 (๑)  บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรม 
 (๒)  ก าหนดนโยบาย จัดท าโครงการและงบประมาณประจ าปีของชมรมเสนอต่อคณะกรรมการ 
บริหารองค์การนักศึกษา หรือคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ แล้วแต่กรณี 
 (๓)  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานในรอบปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา 
หรือคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๗๕  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งชมรมตามข้อ ๗๑ และข้อ ๗๒ ตลอดจนการยุบเลิกชมรม 
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

             (ลงนาม)           อาวุธ  ศรีศุกรี 
              (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี)  
     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ 



 

 

- ๑๘ - 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการออกข้อบังคับฉบับนี้ คือ เพื่อให้การจัดตั้งองค์กรด าเนินกิจกรรมนักศึกษาและ
เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจในการออกกฎ ระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้ จึงจ าเป็นต้องออกข้อบังคับนี้ 
 


