
   
 
  
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
……………………………………. 

 
  ด้วยเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงธรรมนูญสหวิทยาลัยอีสานเหนือว่าด้วย องค์การนักศึกษา     
สหวิทยาลัยอีสานเหนือวิทยาลัยครูเลย พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์
นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน  มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เสริมสร้างประสบการณ์ องค์ความรู้ 
และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน เป็นผู้รู้จักเสียสละ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม น าไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในคราวประชุมครั้งที่   ๑๑/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๐ 
ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงตราข้อบังคับไว้ดังนี้ 
  ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. ๒๕๖๑” 
  ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ธรรมนูญสหวิทยาลัยอีสานเหนือว่าด้วย องค์การนักศึกษาสหวิทยาลัยอีสาน
เหนือวิทยาลัยครูเลย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ข้อ ๔  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “คณบดี”  หมายความว่า  คณบดีทุกคณะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “คณะ”  หมายความว่า  คณะตามการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “กองพัฒนานักศึกษา”  หมายความว่า  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “ผู้อ านวยการกอง”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
  “องค์การนักศึกษา”  หมายความว่า   องค์การนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “สภานักศึกษา”  หมายความว่า  สภานักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “สโมสรนักศึกษา” หมายความว่า  สโมสรนักศึกษาคณะและศูนย์การศึกษาที่เปิด
การศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “นักศึกษา”  หมายความว่า  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
 

/“นักศึกษา... 



๒ 
 

  “นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ศึกษาเต็มเวลา      
ในวันท าการปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และหากมีความจ าเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยอาจจัดให้เรียน
นอกเวลาราชการด้วยก็ได้ 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตามโครงการการ
จัดการศึกษาอ่ืน นอกจากนักศึกษาภาคปกติ ถึงแม้จะศึกษาในวันท าการปกติก็ตาม 
   “ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคลากรที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่องค์การนักศึกษา           
สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม ชุมนุม ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับนี้ 
    “ศูนย์การศึกษา” หมายความว่า ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงจัดตั้ งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยรา ชภัฏเลย 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
    “บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือบุคคลอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย” 
 ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ มีอ านาจออกประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้
ข้อบังคับนี ้

หมวด ๑ 
วัตถุประสงค์ 

------------------ 
 ข้อ ๗ การด าเนินงานกิจกรรมของนักศึกษาตามข้อบังคับนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์   
ทรงเป็นประมุข 
  (๒)  เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกันและฝึกปฏิบัติในการใช้สิทธิ เสรีภาพ ตลอดจนการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามหลักประชาธิปไตย 
  (๓)  เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความสามัคคีธรรมในหมู่นักศึกษา 
  (๔)  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รู้จักเสียสละ มีจิตอาสา 
อุทิศตน และบ าเพ็ญประโยชน์ รักษาสิ่งแวดล้อม ต่อสังคมและประเทศชาติ 
  (๕)  เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางด้านวิชาการและประสบการณ์ในวิชาชีพ                    
แก่นักศึกษา 
  (๖)  เพ่ือส่งเสริมในการท านุบ ารุงและรักษาไว้ซึ่งศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีดีงามของไทย 
  (๗)  เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาเกี่ยวกับด้านพลานามัย การพัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดจนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
  (๘)  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และมีภาวะผู้น า 
 
 
 
 

/หมวด ๒… 



๓ 
 

หมวด ๒ 
สิทธิและหน้าที่ของนักศึกษา 

------------------------------ 
 ข้อ ๘  นักศึกษามีสถานะและสิทธิเท่าเทียมกันตามนัยแห่งข้อบังคับนี้ 
 ข้อ ๙  นักศึกษามีสิทธิดังต่อไปนี้ 
  (๑)  มีสิทธิเท่าเทียมกันในการร่วมกิจกรรมของนักศึกษาตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ข้อก าหนดแห่งกิจกรรมนั้น 
  (๒)  มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี โดยเปิดเผยภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 
  (๓)  มีสิทธิในการด าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนักศึกษา 
  (๔)  มีสิทธิขอรับหนังสือรับรองการท ากิจกรรมของมหาวิทยาลัยเมื่อส าเร็จการศึกษา 
 ข้อ ๑๐ นักศึกษามีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
  (๒)  ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัย 
  (๓)  รักษาไว้ซึ่งความสามัคคี เกียรติยศ และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
  (๔)  ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบาย              
และวัตถุประสงค์ของข้อบังคับนี้ 
  (๕)  ใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยสุจริต 

หมวด  ๓ 
การจัดส่วนบริหารกิจกรรมนักศึกษา 

------------------------------- 
 ข้อ ๑๑ การจัดองค์กรกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ ให้มีดังนี้ 
  (๑)  สภานักศึกษา 
  (๒)  องค์การนักศึกษา 
  (๓)  สโมสรนักศึกษา 
  (๔)  ชมรมและชุมนุม 
 ข้อ ๑๒ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ใช้อักษรย่อว่า “สน.มร.ลย.” เรียกชื่อ
ภาษาอังกฤษ ว่า “Loei Rajabhat University Student Council” ใช้อักษรย่อว่า LRUSC   
 ข้อ ๑๓ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ใช้อักษรย่อว่า “อน.มร.ลย.” เรียกชื่อเป็น
ภาษาอังกฤษว่า “Loei Rajabhat University Student Union” ใช้อักษรย่อว่า LRUSU  
 ข้อ ๑๔ สโมสรนักศึกษา เรียกชื่อว่า “สโมสรนักศึกษา ตามด้วยชื่อคณะหรือศูนย์การศึกษา”           
และเรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Student Union of Faculty of …” ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษของคณะ
หรือศูนยก์ารศึกษา  
 ข้อ ๑๕  การจัดองค์กรกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ ให้มีคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา
ภาคพิเศษ  
 
 
 

/ข้อ ๑๖... 



๔ 
 

 ข้อ ๑๖ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ เพ่ือก ากับ ดูแล        
ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานของสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมและชุมนุม 
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
    (๑)  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน 
    (๒)  ประธานสภานักศึกษา เป็นกรรมการ    
    (๓)  นายกองค์การนักศึกษา เป็นกรรมการ 
    (๔)  นายกสโมสรนักศึกษาทุกคณะ เป็นกรรมการ 
    (๕)  นายกสโมสรนักศึกษาศูนย์การศึกษา เป็นกรรมการ 
    (๖)  ที่ปรึกษาประจ าสภานักศึกษา เป็นกรรมการ  
    (๗)  ที่ปรึกษาประจ าองค์การนักศึกษา เป็นกรรมการ 
   (๘)  ตัวแทนที่ปรึกษาประจ าสโมสรนักศึกษา เป็นกรรมการ 
   (๙)  ตัวแทนที่ปรึกษาประจ าชมรม เป็นกรรมการ 
   (๑๐) ตัวแทนที่ปรึกษาประจ าชุมนุม เป็นกรรมการ 
   (๑๑) ผู้อ านวยการกองเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 กรณีมีความจ าเป็นมหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้  

หมวด  ๔ 
สภานักศึกษา 

------------------------------- 
 ข้อ ๑๗ สภานักศึกษา ประกอบด้วยกรรมการสภานักศึกษาซึ่งได้มาจากตัวแทนของทุกคณะ       
คณะละ ๕ คน เมื่อได้มาซึ่งกรรมการสภานักศึกษาแล้วให้กรรมการสภานักศึกษาด าเนินการเลือกกรรมการคน
หนึ่งที่มีความเหมาะสม เพ่ือแต่งตั้งเป็นประธานสภานักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษาเสนอให้อธิการบดี
แต่งตั้งประธานสภานักศึกษาและกรรมการสภานักศึกษา 
            ในกรณีที่ไม่อาจได้มาซึ่งกรรมการสภานักศึกษา ให้คณะด าเนินการสรรหาให้ได้มาซึ่งกรรมการ
สภานักศึกษา โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ การด าเนินการสรรหาให้เป็นไปตามประกาศคณะ            
 ข้อ ๑๘  ให้คณะด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภานักศึกษา โดยจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการ
สภานักศึกษาจากตัวแทนแตค่ณะ โดยด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศของคณะ            
 ข้อ ๑๙ กรรมการสภานักศึกษาจะเป็นกรรมการองค์การนักศึกษาและกรรมการสโมสรนักศึกษา
ในคราวเดียวกันมิได้ 
 ข้อ ๒๐ ประธานสภานักศึกษา หรือ กรรมการสภานักศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  (๑) เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ก าหนดให้มีการ
เลือกตั้งหรือสรรหา 
  (๒)  มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา หรือถ้าเคย
ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ในวันเปิดรับสมัครเลือกตั้งหรือสรรหา       
และไมอยู่ในระหวางพักการศึกษาในปการศึกษานั้น 
  (๓)  มีผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๒๐  
 ข้อ ๒๑ กรรมการสภานักศึกษาอยู่ในต าแหน่งคราวละหนึ่งปีการศึกษา และรักษาการในต าแหน่ง
จนกว่ากรรมการสภานักศึกษาชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 
 

/ข้อ ๒๒… 



๕ 
 

 ข้อ ๒๒ ประธานสภานักศึกษา และกรรมการสภานักศึกษาพ้นจากต าแหน่ง ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ตาย 
  (๒)  ลาออก 
  (๓)  ออกตามวาระ 
  (๔)  พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา หรืออนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
  (๕)  ขาดการประชุมสภานักศึกษาต่อเนื่องกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุผลสมควรและที่
ประชุมสภานักศึกษามีมติเสียงข้างมากถอดถอนให้พ้นจากต าแหน่ง 
  (๖)  กระท าการอันเสื่อมเสียเกียรติของสภานักศึกษาอย่างร้ายแรง หรือขาดความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและที่ประชุมสภานักศึกษามีมติเสียงข้างมากถอดถอนให้พ้นจากต าแหน่ง 
  (๗) กรณีที่สภานักศึกษากระท าการใดๆ ที่ท าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง มหาวิทยาลัยมีสิทธิประกาศยุบสภานักศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย หรือ นักศึกษาไมนอยกวา ๕๐๐ คน รวมกันเขาชื่อเสนอตออธิการบดีเพ่ือใหด าเนินการ  
ลงประชามติยุบสภานักศึกษา  
 หากต าแหน่งประธานสภานักศึกษาว่างลงก่อนครบวาระ ให้กรรมการสภานักศึกษาด าเนินการ
เลือกกันเอง เป็นประธานสภานักศึกษา ให้เสร็จสิ้นภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง และให้ผู้นั้นอยู่ใน
ต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  
 กรณีต าแหน่งอ่ืนว่างลงให้ประธานสภานักศึกษาเสนอบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเฉพาะต าแหน่งนั้นๆ    
เว้นแต่วาระท่ีเหลือไม่ถึง ๖๐ วัน จะไม่ด าเนินการดังกล่าวก็ได้ 
 ข้อ ๒๓ สภานักศึกษามีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  (๑)  พิจารณาให้ความเห็นชอบและออกประกาศขององค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา 
ชมรมและชุมนุม ซึ่งต้องไมข่ัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น 
  (๒)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติงบประมาณเงินกิจกรรมประจ าปีขององค์การ
นักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมและชุมนุม 
  (๓)  ควบคุมการบริหารงานขององค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมและชุมนุม       
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (๔)  เปิดอภิปรายเพ่ือซักถามข้อข้องใจ เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การนักศึกษา 
สโมสรนักศึกษา ชมรมและชุมนุม 
  (๕)  กรณีมีเหตุอันสมควรหรือเป็นที่สงสัยในการปฏิบัติงานขององค์การนักศึกษา สโมสร
นักศึกษา ชมรมและชุมนุม ให้สภานักศึกษาเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกทั้งหมด มีสิทธิเรียก
องค์การนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษา ชมรมและชุมนุม มาชี้แจงการปฏิบัติงาน   
  (๖)  ส่งเสริม รักษา ความสามัคคี และสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษากับอาจารย์   
และมหาวิทยาลัย 
  (๗)  อ านาจหน้าที่อ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 ข้อ ๒๔ ประธานสภานักศึกษามีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (๑)  เสนอแต่งตั้งรองประธานสภานักศึกษา  เลขานุการสภานักศึกษา และประชาสัมพันธ์   
สภานักศึกษา และกรรมการอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควรต่อสภานักศึกษาเพ่ือพิจารณา 
  (๒)  เรียกประชุมสภานักศึกษา และเป็นประธานในการประชุมสภานักศึกษา 
            (๓)  ควบคุมและด าเนินการในกิจการของสภานักศึกษา 
   

/(๔)  เป็นผู้แทน… 
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  (๔)  เป็นผู้แทนของสภานักศึกษาประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในกิจกรรมทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 
  (๕)  เสนอและรายงานผลการด าเนินงานของสภานักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 
             (๖)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อ ๒๕  รองประธานสภานักศึกษา มีหน้าที่ท ากิจกรรมต่างๆ ตามที่ประธานสภานักศึกษา
มอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานักศึกษา เมื่อประธานสภานักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
 ข้อ ๒๖  เลขานุการสภานักศึกษามีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (๑)  จัดท าระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม และสรุปมติที่ประชุม 
  (๒)  เป็นเลขานุการในการประชุมองค์การนักศึกษา 
  (๓)  รับผิดชอบงานต่างๆ ตามที่ประธานสภานักศึกษาหรือสภานักศึกษามอบหมายหรือ
ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
 ข้อ ๒๗ ประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ ดังนี้ 
  (๑)  รับผิดชอบแถลงข่าว หรือเผยแพร่ข่าวสารการด าเนินงานของสภานักศึกษา 
  (๒)  จัดท าเอกสาร สิ่งพิมพ์ และสื่ออ่ืนๆ เพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของ         
สภานักศึกษา 
  (๓)  ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนๆ ตามที่ประธานสภานักศึกษาหรือสภานักศึกษามอบหมาย        
หรือตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
 ข้อ ๒๘ ให้สภานักศึกษาด าเนินการจัดประชุมองค์กรกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ แบ่งเป็น ๒ 
ประเภท คือ การประชุมสมัยสามัญ และการประชุมสมัยวิสามัญ โดยให้ประธานสภานักศึกษาเป็นประธาน   
ในการประชุม 
 ข้อ ๒๙  ในปีการศึกษาหนึ่งให้มีการประชุมสมัยสามัญ จ านวน  ๔  ครั้ง ดังนี้ 
  (๑) ครั้งที่หนึ่ง หลังจากเสร็จสิ้นการได้มาซึ่งกรรมการองค์กรกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ 
ไม่เกิน ๑ สัปดาห์ เพ่ือรับมอบงานและรับทราบแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  (๒)  ครั้งที่สอง ภายในสัปดาห์ที่ ๕ นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนที่ ๑ เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อนโยบายขององค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา  ชมรมและชุมนุม และพิจารณางบประมาณตามโครงการ
ที่องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมและชุมนุม เสนอ 
  (๓) ครั้งที่สาม ภายในสัปดาห์ที่ ๓ หลังจากเปิดภาคเรียนที่ ๒ เพ่ือรับทราบผลการ
ด าเนินงานขององค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมและชุมนุม 
  (๔) ครั้งที่สี่ ภายในสัปดาห์ที่ ๑๒ หลังจากเปิดภาคเรียนที่ ๒ เพ่ือติดตามสรุปผลการ
ด าเนินงานขององค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมและชุมนุม และส่งมอบงานให้องค์การนักศึกษา 
สโมสรนักศึกษา ชมรมและชุมนุม ชุดใหม่ 
 ข้อ ๓๐  การประชุมสมัยวิสามัญเพ่ือพิจารณาเรื่องเร่งด่วนหรือมีความจ าเป็นกระทบต่อ
ประโยชน์ของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย สภานักศึกษาจะเรียกประชุมได้ในกรณอีย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
  (๑)  ประธานสภานักศึกษาเรียกประชุมและเป็นประธานการประชุม 
  (๒)  กรรมการสภานักศึกษาจ านวน  ๑  ใน  ๓  เข้าชื่อร้องขอให้มีการประชุมต่อ
ประธานสภานักศึกษา 
   

/(๓) นายก... 
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  (๓)  นายกองค์การนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา ชมรมและชุมนุม ร้องขอให้มีการ
ประชุมต่อประธานสภานักศึกษา 
 ข้อ ๓๑  การประชุมองค์กรกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ ต้องมีกรรมการสภานักศึกษาเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสภานักศึกษาทั้งหมด และมีที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ๑ คน 
จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น ให้สภานักศึกษารายงานผลการประชุมต่อมหาวิทยาลัย 
ภายใน ๑๐ วัน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม 
 ข้อ ๓๒  การลงมติใดๆ ในที่ประชุม ให้ใช้วิธีการลงมติโดยเปิดเผย ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์          
หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานสภานักศึกษาเป็นผู้ชี้ขาด เว้นแต่มีกรรมการสภานักศึกษาที่เข้าประชุม
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามร้องขอให้ประชุมลับหรือร้องขอให้ลงมติลับ ให้ประธานสภานักศึกษาด าเนินการ
โดยไม่ต้องขอมติที่ประชุม 

  หมวด  ๕ 
องค์การนักศึกษา 

------------------------------- 
 ข้อ ๓๓ คณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประกอบด้วย 
  (๑)  นายกองค์การนักศึกษา ซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งโดยกองพัฒนานักศึกษาด าเนินการ
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในกรณีที่ไม่อาจได้มาซึ่งนายกองค์การนักศึกษา ให้มหาวิทยาลัยโดยกอง
พัฒนานักศึกษาด าเนินการสรรหาให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความเหมาะสม เพ่ือเป็นนายกองค์การนักศึกษา โดย
หลักเกณฑ์ วิธีการ ด าเนินการสรรหาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย              
  (๒) การได้มาซึ่งกรรมการองค์การนักศึกษา ให้นายกองค์การนักศึกษาเสนอชื่อบุคคลที่มี
ความเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการองค์การนักศึกษา และให้นายกสโมสรนักศึกษาทุกคณะเป็นกรรมการ
องค์การนักศึกษาโดยต าแหน่ง 
 เมื่อด าเนินการได้มาตาม (๑) และ (๒) แล้ว ให้กองพัฒนานักศึกษาเสนอให้อธิการบดีแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการองค์การนักศึกษา 
 ข้อ ๓๔  ให้คณะกรรมการองค์การนักศึกษา พิจารณาเลือกกันเองใหด้ ารงต าแหน่ง  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  รองนายกองค์การนักศกึษา 
  (๒)  เลขานุการ 
  (๓)  เหรัญญิก 
  (๔)  ประชาสัมพันธ์ 
  (๕)  ปฏิคม 
  (๖)  ต าแหน่งอื่นๆ ตามท่ีกรรมการองค์การนักศึกษาก าหนด    
 ข้อ ๓๕  กรรมการองค์การนักศึกษา จะเป็นกรรมการสภานักศึกษาและกรรมการสโมสร
นักศึกษาในคราวเดียวกันมิได้ 
 ข้อ ๓๖ คุณสมบัติของนายกองค์การนักศึกษา ดังนี้ 
  (๑)  เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ก าหนดให้มีการ
เลือกตั้งหรือสรรหา 
  (๒) มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา หรือถ้าเคยถูก
ลงโทษทางวินัยนักศึกษาต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ในวันเปิดรับสมัครเลือกตั้งหรือสรรหา และไมอยู่
ในระหวางพักการศึกษาในปการศึกษา นั้น 

  /(๓) มีผลการ… 
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  (๓)  มีผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๒๐  
 ข้อ ๓๗ ให้นายกองค์การนักศึกษา และกรรมการองค์การนักศึกษาอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๑ ปี
การศึกษา และรักษาการในต าแหน่งจนกว่ากรรมการองค์การนักศึกษาชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 
 ข้อ ๓๘ นายกองค์การนักศึกษา หรือ กรรมการองค์การนักศึกษาพ้นจากต าแหน่ง ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ตาย 
  (๒)  ลาออก 
  (๓)  ออกตามวาระ 
  (๔)  พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา หรืออนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
  (๕)  ขาดการประชุมคณะกรรมการองค์การนักศึกษาต่อเนื่องกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุผล
สมควรและท่ีประชุมคณะกรรมการองค์การนักศึกษามีมติเสียงข้างมากถอดถอนให้พ้นจากต าแหน่ง 
  (๖)  กระท าการอันเสื่อมเสียเกียรติของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอย่างร้ายแรง   
หรือขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและที่ประชุมคณะกรรมการองค์การนักศึกษามีมติเสียง
ข้างมากถอดถอนให้พ้นจากต าแหน่ง 
  (๗) กรณีที่คณะกรรมการองค์การนักศึกษากระท าการใดๆ ที่ท าให้เกิดความเสื่อมเสีย        
ต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง  มหาวิทยาลัยมีสิทธิประกาศยุบคณะกรรมการองค์การนักศึกษา 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หรือ นักศึกษาไมนอยกวา ๕๐๐ คน รวมกันเขาชื่อ
เสนอตออธิการบดีเพ่ือใหด าเนินการลงประชามติยุบคณะกรรมการองค์การนักศึกษา  
 หากต าแหน่งนายกองค์การนักศึกษาว่างลงก่อนครบวาระให้กองพัฒนานักศึกษาด าเนินการ   
สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม เพ่ือด ารงต าแหน่งนายกองค์การนักศึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ต าแหน่ง
ว่างลง และให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  
 กรณีต าแหน่งอ่ืนว่างลง ให้นายกองค์การนักศึกษา เสนอบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเฉพาะต าแหน่งนั้นๆ 
เว้นแต่วาระท่ีเหลือไม่ถึง ๖๐ วัน จะไม่ด าเนินการดังกล่าวก็ได้ 
 ข้อ ๓๙ องค์การนักศึกษามีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  (๑)  ก าหนดนโยบาย และแนวทางในการบริหารองค์การนักศึกษา 
  (๒)  แถลงนโยบายการบริหารงานและจัดท าโครงการด าเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งจัดสรร
งบประมาณประจ าปีเสนอขออนุมัติต่อสภานักศึกษา 
  (๓)  บริหารงานและด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แจ้งต่อสภานักศึกษา โดยความ
เห็นชอบจากที่ปรึกษา 
  (๔)  ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
  (๕) เป็นศูนย์กลางการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษาและ
อาจารย์ 
  (๖) ด าเนินการรณรงค์ให้นักศึกษามีจิตส านึกที่ดี มีบุคลิกภาพที่ดี ทั้งการคิด การ
แสดงออกด้านความประพฤติ และการแต่งกาย 
   

/(๗) เสนอ … 
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  (๗) เสนอให้ความเห็นต่อมหาวิทยาลัย กรณีท่ีกรรมการสภานักศึกษาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
  (๘) เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานกิจกรรม
ขององค์การนักศึกษา 
  (๙) อ านาจหน้าที่อ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 ข้อ ๔๐ นายกองค์การนักศึกษา  มีอ านาจหน้าที่  เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารในการควบคุม        
ดูแล และด าเนินกิจกรรมขององค์การนักศึกษา และเป็นประธานการประชุมองค์การนักศึกษา ทั้งเป็นตัวแทน
นักศึกษาในการด าเนินกิจกรรมนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
 ข้อ ๔๑ รองนายกองค์การนักศึกษา มีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การนักศึกษามอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การนักศึกษา 
ในกรณีที่นายกองค์การนักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 ข้อ ๔๒ เลขานุการ มีหน้าที่ดังนี ้
  (๑) เป็นหัวหน้าส านักงานองค์การนักศึกษา 
  (๒) จัดท าระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม 
  (๓) เป็นเลขานุการในการประชุมองค์การนักศึกษา 
  (๔) รับผิดชอบงานต่างๆ ตามท่ีนายกองค์การนักศึกษามอบหมาย 
 ข้อ ๔๓ เหรัญญิก มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  (๑) รับผิดชอบ ควบคุม ก ากับเบิกจ่ายเงินขององค์การนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
  (๒) จัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายขององค์การนักศึกษา 
  (๓) รายงานฐานะการเงินขององค์การนักศึกษาต่อสภานักศึกษา 
  (๔) หน้าที่อื่นๆ ตามท่ีนายกองค์การนักศึกษามอบหมาย 
 ข้อ ๔๔ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีอ านาจหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์การนักศึกษา และหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ข้อ ๔๕ ฝ่ายปฏิคม มีอ านาจหน้าที่ รับผิดชอบงานด้านการรับรอง ต้อนรับ เกี่ยวกับงานของ
องค์การนักศึกษาและหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ข้อ ๔๖ การประชุมกรรมการองค์การนักศึกษาให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) นายกองค์การนักศึกษาเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และวาระการประชุม 
  (๒) ให้มีการประชุมกรรมการองค์การนักศึกษาอย่างน้อย ๒ เดือนต่อครั้ง 
  (๓) การประชุมต้องมีกรรมการองค์การนักศึกษาเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของ
กรรมการทั้งหมด และมีที่ปรึกษาองค์การนักศึกษาเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ๑ คน จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม 
  (๔) ให้นายกองค์การนักศึกษาเป็นประธานในการประชุม กรณีนายกองค์การนักศึกษาไม่
อยู่ให้รองนายกองค์การนักศึกษาหรือบุคคลที่นายกองค์การนักศึกษามอบหมายท าหน้าที่ เป็นประธานการ
ประชุม 
  (๕) การลงมติใดๆ ในที่ประชุม ให้ใช้วิธีการลงมติโดยเปิดเผย ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์   
หากคะแนนเสียงเท่ากันให้นายกองค์การนักศึกษาหรือผู้ที่เป็นประธานในการประชุมครั้งนั้นเป็นผู้ชี้ขาด 
  (๖) เมื่อการประชุมแล้วเสร็จให้องค์การนักศึกษารายงานผลการประชุมต่อมหาวิทยาลัย
ภายใน ๗ วัน หลังจากประชุมเสร็จสิ้น 

/หมวด ๖ ... 
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  หมวด  ๖ 
สโมสรนักศึกษา 

------------------------------- 
  ข้อ ๔๗  ให้ทุกคณะและศูนย์การศึกษามีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประกอบด้วย 
  (๑) นายกสโมสรนักศึกษา ซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งของแต่ละคณะและศูนย์การศึกษา        
โดยให้เป็นไปตามประกาศของคณะหรือศูนย์การศึกษา  ในกรณีที่ไม่อาจได้มาซึ่งนายกสโมสรนักศึกษา        
ให้คณะหรือศูนย์การศึกษาด าเนินการสรรหาให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความเหมาะสม เพ่ือเป็นนายกสโมสร
นักศึกษา โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ ด าเนินการสรรหา เป็นไปตามประกาศคณะหรือศูนย์การศึกษา       
  (๒) การได้มาซึ่งกรรมการสโมสรนักศึกษา ให้นายกสโมสรนักศึกษาเสนอชื่อบุคคลที่มี
ความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสโมสรนักศึกษา  
 ข้อ ๔๘  ให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา พิจารณาเลือกกันเองใหด้ ารงต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  รองนายกสโมสรนักศึกษา 
  (๒)  เลขานุการ 
  (๓)  เหรัญญิก 
  (๔)  ประชาสัมพันธ์ 
  (๕)  ปฏิคม 
  (๖)  ต าแหน่งอื่นๆ ตามท่ีกรรมการสโมสรนักศึกษาก าหนด  
 เมื่อด าเนินการได้มาซึ่งบุคคลตาม ข้อ ๔๗ และ ข้อ ๔๘ แล้ว ให้คณบดีหรือผู้อ านวยการศูนย์
การศึกษาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
 ข้อ ๔๙ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษามีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๑ ปีการศึกษา และ
รกัษาการในต าแหน่งจนกว่ากรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 
 ข้อ ๕๐ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาจะเป็นกรรมการสภานักศึกษาและกรรมการองค์การ
นักศึกษาในคราวเดียวกันมิได้ ยกเว้น นายกสโมสรนักศึกษาเป็นกรรมการองค์การนักศึกษาโดยต าแหน่ง 
 ข้อ ๕๑ นายกสโมสรนักศึกษา มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  (๑)  เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ก าหนดให้มีการ
เลือกตั้งหรือสรรหา 
  (๒)  มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา หรือถ้าเคย
ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ในวันเปิดรับสมัครเลือกตั้งหรือสรรหา และไม
อยู่ในระหวางพักการศึกษาในปการศึกษา นั้น 
  (๓)  มีผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๒๐  
 ข้อ ๕๒ นายกสโมสรนักศึกษา และกรรมการสโมสรนักศึกษาพ้นจากต าแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ตาย 
  (๒)  ลาออก 
  (๓)  ออกตามวาระ 
  (๔)  พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา หรืออนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
  (๕)  ขาดการประชุมต่อเนื่องกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุผลสมควรและที่ประชุมมีมติเสียง
ข้างมากถอดถอนให้พ้นจากต าแหน่ง 
   
 

/(๖) กระท า ... 
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  (๖)  กระท าการอันเสื่อมเสียเกียรติของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาอย่างร้ายแรง    
หรือขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายและที่ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษามีมติเสียงข้าง
มากถอดถอนให้พ้นจากต าแหน่ง 
  (๗)  กรณีที่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษากระท าการใดๆ ที่ท าให้เกิดความเสื่อมเสีย     
ต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง  มหาวิทยาลัยมีสิทธิประกาศยุบคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา      
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หรือ นักศึกษา ในคณะหรือศูนย์การศึกษา           
ไมนอยกวา ๒๐๐ คน รวมกันเขาชื่อเสนอตออธิการบดีเพ่ือใหด าเนินการลงประชามติยุบคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา  
 หากต าแหน่งนายกสโมสรว่างลงก่อนครบวาระให้คณะหรือศูนย์การศึกษา ด าเนินการสรรหาบุคคล
ที่มีความเหมาะสม เพ่ือด ารงต าแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง       
และให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
 กรณีต าแหน่งอ่ืนว่างลง ให้นายกสโมสรนักศึกษาเสนอบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเฉพาะต าแหน่งนั้นๆ  
เว้นแต่ วาระท่ีเหลือไม่ถึง ๖๐ วัน จะไม่ด าเนินการดังกล่าวก็ได้ 
 ข้อ ๕๓ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษามีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (๑)  ด าเนินกิจกรรมสโมสรนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
ขององค์การนักศึกษา คณะหรือศูนย์การศึกษา และมหาวิทยาลัย  
  (๒)  จัดท าแผนและโครงการในการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาประจ าปีเสนอต่อสภานักศึกษา  
  (๓)  สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมขององค์การนักศึกษา คณะหรือศูนย์การศึกษา                 
และมหาวิทยาลัย 
              (๔)  ประสานการด าเนินการร่วมกันระหว่างองค์การ คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม
นักศึกษาภาคพิเศษ  
              (๕)  เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล เพ่ือปฏิบัติงานกิจกรรมของ
สโมสรนักศึกษา 
  (๖)  อ านาจหน้าที่อ่ืนๆ ที่คณะและศูนย์การศึกษามอบหมาย 
 ข้อ ๕๔ นายกสโมสรนักศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  (๑)  เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารในการด าเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา 
   (๒)  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา   
  (๒)  ควบคุมและด าเนินการในกิจการของสโมสรนักศึกษา   
  (๓)  เป็นผู้แทนของสโมสรนักศึกษาในกิจการทั้งปวงของสโมสรนักศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
  (๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่องค์การนักศึกษา คณะหรือศูนย์การศึกษาและมหาวิทยาลัย
มอบหมาย  
  (๕) หน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ข้อ ๕๕   รองนายกสโมสรนักศึกษา มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา          
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกสโมสรนักศึกษามอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสโมสรนักศึกษา ในกรณีที่
นายกสโมสรนักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 ข้อ ๕๖ เลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  (๑)  เป็นหัวหน้าส านักงานสโมสรนักศึกษา 
  (๒)  จัดท าระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม 

  /(๓) เป็นเลขา ... 
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  (๓)  เป็นเลขานุการในการประชุมสโมสรนักศึกษา 
  (๔)  รับผิดชอบงานต่างๆ ตามท่ีนายกสโมสรนักศึกษามอบหมาย 
 ข้อ ๕๗ เหรัญญิก มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  (๑)  รับผิดชอบ ควบคุม ก ากับเบิกจ่ายเงินของสโมสรนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
  (๒)  จัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายของสโมสรนักศึกษา 
  (๓)  รายงานฐานะการเงินของสโมสรนักศึกษาต่อสภานักศึกษา 
  (๔)  หน้าที่อื่นๆ ตามท่ีนายกสโมสรนักศึกษามอบหมาย 
 ข้อ ๕๘ ประชาสัมพันธ์ มีอ านาจหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของสโมสร
นักศึกษาและหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ข้อ ๕๙ ปฏิคม มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการรับรอง ต้อนรับ เกี่ยวกับงานของสโมสร
นักศึกษาและหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

หมวด  ๗ 
คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ 

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

 ข้อ  ๖๐ คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ ประกอบด้วย 
  (๑)  ประธานคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ ได้มาจากการเลือก
ของที่ประชุมหัวหน้าหมู่เรียนของนักศึกษาภาคพิเศษ 
  (๒)  ประธานคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ เสนอชื่อบุคคล        
ที่มีความเหมาะสม เป็นรองประธานคณะกรรมการ และกรรมการอื่นๆ ตามท่ีเห็นสมควร  
 ข้อ ๖๑ เมื่อได้คณะกรรมการตามข้อ ๖๐ แล้วให้กองพัฒนานักศึกษาน ารายชื่อคณะกรรมการ
ด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ เสนอต่ออธิการบดีเพ่ือแต่งตั้ง 
 ข้อ ๖๒ ประธานกรรมการอาจเสนออธิการบดีเพ่ือขอถอดถอนกรรมการด าเนินงานกิจกรรม
นักศึกษาภาคพิเศษก็ได้ 
 ข้อ ๖๓ คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ มีวาระการด ารงต าแหน่ง      
คราวละ ๑ ปีการศึกษา และรักษาการในต าแหน่งจนกว่าคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ
ชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 
 ข้อ ๖๔ ประธานและคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
            (๑) ตาย   
            (๒) ลาออก 
          (๓) ออกตามวาระ 
            (๔) ลาพักการศึกษา 
             (๕) ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
             (๖) อธิการบดีมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง โดยระบุความผิดไว้อย่างชัดเจน 
  
 

/กรณี ... 
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 กรณีต าแหน่งประธานกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ ว่างลงก่อนครบวาระ    
ให้ด าเนินการตามข้อ ๖๐ หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้กองพัฒนานักศึกษาด าเนินการสรรหาบุคคล          
ที่มีความเหมาะสม เป็นประธานกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษคนใหม่ ให้เสร็จสิ้น      
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง และให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  
 กรณตี าแหน่งอื่นว่างลงให้ประธานคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษเสนอชื่อ
บุคคลที่มีความเหมาะสม เพ่ือแต่งตั้งเฉพาะต าแหน่งนั้นๆ เว้นแต่วาระที่เหลือไม่ถึง ๖๐ วัน จะไม่ด าเนินการ
ดังกล่าวก็ได้ 
 ข้อ ๖๕  คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ มีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ และหรือค าสั่งของมหาวิทยาลัย 
  (๒)  ก าหนดนโยบาย รวมทั้งจัดท าโครงการและงบประมาณประจ าปีของการด าเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ เพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
  (๓)  ประสานงานการด าเนินการร่วมกันระหว่างองค์การนักศึกษา 
  (๔)  จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ และรายงานการเงินเสนอให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
  (๕)  แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ และหน้าที่
ของคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ 
  (๖)  พิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับการด าเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา     
ต่อมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๖๖ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ เพ่ือก ากับ 
ดูแล ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
    (๑)  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกรรมการ 
   (๒)  ประธานคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ เป็นกรรมการ   
   (๓)  ตัวแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ 
   (๔)  ผู้อ านวยการกอง  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   (๕) หัวหน้างานภายในกองพัฒนานักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
  กรณีมีความจ าเป็นมหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้  
 ข้อ ๖๗  การด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา   
ภาคพิเศษ ให้เป็นไปตามข้อ ๔๖ โดยอนุโลม 

 

 

 

/หมวด ๘ ... 
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หมวด  ๘ 
ชมรมและชุมนุม 

----------------------------------- 
 ข้อ ๖๘ เพ่ือให้นักศึกษาซึ่งมีความสนใจในการท ากิจกรรมร่วมกันได้ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์จึงจัดให้มี 
  (๑)  ชมรม จัดตั้งโดยองค์การนักศึกษา 
  (๒)  ชุมนุม จัดตั้งโดยสโมสรนักศึกษาคณะหรือศูนย์การศึกษา  
 ชมรมหรือชุมนุมที่จัดตั้งขึ้น ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ การก าหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และการด าเนินกิจกรรมของชมรมหรือชุมนุมนั้นๆ  
 ข้อ ๖๙ นักศึกษาภาคปกติหรือนักศึกษาภาคพิเศษอาจรวมกลุ่มกันเพ่ือจัดตั้ง “ชมรม” ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินกิจกรรมด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ และให้อยู่ในความเห็นชอบและก ากับ ดูแลของ
องค์การนักศึกษาหรือคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๗๐ การจัดตั้งชมรมหรือชุมนุมให้มีระยะการจัดตั้ง ๑ ปีการศึกษา และมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  (๑)  การจัดตั้งชมรมต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  คน โดยสมาชิกมาจากคณะอย่างน้อย ๒ คณะ 
  (๒) การจัดตั้งชุมนุมต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า ๒๐ คนโดยสมาชิกเป็นนักศึกษาท่ีสังกัดคณะ 
 ข้อ ๗๑ นักศึกษาต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกอย่างน้อย ๑ ชมรม หรือ ๑ ชุมนุม ต่อ ๑ ปีการศึกษา 
 ข้อ ๗๒ การจัดกิจกรรมชมรมหรือชุมนุมให้มีลักษณะ ดังนี้ 
  (๑) ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ 
  (๒) ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
  (๓) ส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  (๔) ส่งเสริมการมีจิตอาสา การบ าเพ็ญประโยชน์ และรักษาสิ่งแวดล้อม 
  (๕)  ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
  (๖)  อ่ืนๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะหรือศูนย์การศึกษา และองค์การนักศึกษาก าหนด 
 ข้อ ๗๓ การจัดตั้งหรือยุบชมรมให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมองค์การนักศึกษา 
 ข้อ  ๗๔  การจัดตั้งหรือยุบชุมนุมให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมสโมสรนักศึกษาคณะหรือศูนย์การศึกษา 

หมวด  ๙ 
ที่ปรึกษา 

-------------------------- 
 ข้อ ๗๕ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคลากร ผู้มีความเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินกิจกรรม
ของ แต่ละองค์กรต่อไปนี้ จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ คน ดังนี้ 
  (๑) ที่ปรึกษาประจ าสภานักศึกษา 
  (๒) ที่ปรึกษาประจ าองค์การนักศึกษา 
  (๓) ที่ปรึกษาประจ าสโมสรนักศึกษา 
  (๔) ที่ปรึกษาประจ าชมรมหรือชุมนุม 
  
 
 

/ข้อ ๗๖ ... 
  



๑๕ 
 

 ข้อ ๗๖ การได้มาซึ่งที่ปรึกษา 
  (๑) ให้สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ชมรม เสนอรายชื่อคณะที่ปรึกษาขององค์กร    
โดยให้ผู้อ านวยการกองเป็นประธานอาจารย์ที่ปรึกษาโดยต าแหน่ง 
  (๒)  ให้สโมสรนักศึกษาคณะหรือศูนย์การศึกษา ชุมนุม เสนอชื่อคณะที่ปรึกษาโดยให้
ผู้แทนคณบดีท่ีดูแลงานกิจกรรมนักศึกษาเป็นประธานโดยต าแหน่ง 
  (๓)  ให้กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งตั้งที่ปรึกษาแต่ละองค์กร  
 ข้อ ๗๗ ที่ปรึกษามีหน้าที่ ดังนี้ 
  (๑)  พิจารณาให้ค าแนะน า ค าปรึกษา แก่นักศึกษาในความรับผิดชอบในงานฝ่ายต่างๆ         
ที่เก่ียวข้องตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
  (๒)  เสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับงานด้านต่างๆ ของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 
  (๓)  ดูแลและเข้าร่วมประชุมกับกรรมการองค์กรนักศึกษาที่ตนเป็นที่ปรึกษา 
 ข้อ ๗๘  ที่ปรึกษาพ้นจากต าแหน่งเมื่อกรณีดังต่อไปนี้ 
  (๑)  เมื่อกรรมการขององค์กรหมดวาระ 
  (๒)  ตาย 
  (๓)  ลาออก 
  (๔)  พ้นจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
    (๕)  อธิการบดีมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง โดยมีเหตุปรากฏชัดแจ้งว่าได้กระท าความผิด
เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง หรือสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะหรือ
ศูนย์การศึกษา ชมรมและชุมนุม มีมติเสียงข้างมากให้พ้นจากต าแหน่ง แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๑๐ 
การเงิน 

------------------------------- 
 ข้อ ๗๙ องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษามีรายได้ดังนี้ 
  (๑)  เงินกิจกรรมนักศึกษา 
  (๒)  ผลประโยชน์จากการจัดกิจกรรม 
  (๓)  เงินบริจาค 
  (๔)  เงินรายได้อ่ืนๆ  
 ข้อ ๘๐ การใช้จ่ายเงินขององค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการด าเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วย การ รับเงิน             
การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดท าบัญชี การรายงานโดยอนุโลม และรายงานมหาวิทยาลัยทราบ   
ทุก ๑ ปีการศึกษา 
 ข้อ ๘๑  ให้เหรัญญิกทุกองค์กรกิจกรรมแสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย เมื่อจัดกิจกรรมเสร็จสิ้น     
ทุกครั้ง การใช้จ่ายต้องท าบัญชีรายรับ รายจ่ายทุกครั้งและเก็บหลักฐานไว้ให้ตรวจสอบได้ 
 

 
 

/ บทเฉพาะ ... 
 
 



๑๖ 
 

บทเฉพาะกาล 
----------------------- 

 ข้อ ๘๒  ให้สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมและชุมนุมที่มีอยู่แล้วก่อน
วันที่ข้อบังคับนีม้ีผลใช้บังคับ ให้ด าเนินงานต่อไปได้ภายใต้ข้อบังคับนี้จนกว่าจะครบวาระ 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
        

(นายสุชาติ  เมืองแก้ว)  
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

 
 
 


