
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์         
ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา ให้สอดคล้องกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในการประชุมครั้งที่
๘/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  จึงออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย
กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” 
  ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วยกิจกรรม
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑   
  บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ค าสั่ง  หรือมติอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “อธิการบดี” หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “รองอธิการบดี” หมายความว่า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   
ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ท าหน้าที่ด้านกิจการนักศึกษา 
  “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “คณะ” หมายความว่า  ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงและให้
หมายความรวมถึงส่วนงานภายใน ที่จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรี 
  “คณบดี” หมายความว่า  หัวหน้าส่วนราชการของมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง
และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนงานของส่วนงานภายใน ที่จัดขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัย   ซึ่งมีหน้าที่
หลักในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 



  “รองคณบดี” หมายความว่า  รองคณบดีที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ดูแลกิจการนักศึกษา
ของคณะ 
  “บุคลากร”  หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า  อาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งข้ึน จากบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
  “ที่ปรึกษาพิเศษ” หมายความว่า  ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยหรือคณะ
แต่งตั้งข้ึน จากบุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยหรือคณะเห็นสมควร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์          
ที่ลงทะเบียนเรียนในปัจจุบันในระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอน 
  “องค์การนักศึกษา” หมายความว่า  องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
  “สโมสรนักศึกษา” หมายความว่า  สโมสรนักศึกษาของคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “ชมรม” หมายความว่า  ชมรมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ที่สังกัดองคก์ารนักศึกษา หรือสังกัดสโมสรนักศึกษา 
  ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้   ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
  ข้อ ๖ ให้การบริหารกิจกรรมของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เป็นรูปแบบขององค์การ
นักศึกษา 
  องค์การนักศึกษา ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย  
  องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ใช้ชื่อว่า “อน.มทรร.”    ชื่อ
ภาษาอังกฤษว่า “Rajamangala University of Technology Rattanakosin Student Organization” ชื่อ
ย่อว่า “RMUTR.SO”  
  ข้อ ๗ ให้การบริหารกิจกรรมของนักศึกษาในแต่ละคณะ เป็นรูปแบบของสโมสรนักศึกษา โดย
ให้มีการบริหารกิจกรรมของนักศึกษาในระดับคณะ 
   สโมสรนักศึกษาในแต่ละคณะใช้ชื่อย่อว่า “สน.มทรร.(...ชื่อคณะ...)” ชื่อภาษาอังกฤษว่า 
“Rajamangala University of Technology Rattanakosin Student Union” (Name of Faculty)  ชื่อ
อักษรย่อ ดังนี้  
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    (๗.๑) สน.มทรร. (คณะวิศวกรรมศาสตร์)   RMUTR.SU (Faculty of Engineering)   
     (๗.๒) สน.มทรร. (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)  RMUTR.SU  
(Faculty of Architecture and Design)   
     (๗.๓) สน.มทรร. (คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี)  RMUTR.SU (Faculty of 
Industrial and Technology)  
     (๗.๔) สน.มทรร. (คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว)  RMUTR.SU 
(Faculty of Hospitality and Tourism)   
     (๗.๕) สน.มทรร. (คณะบริหารธุรกิจ)  RMUTR.SU (Faculty of Business 
Administration)   
     (๗.๖) สน.มทรร. (คณะศิลปศาสตร์)  RMUTR.SU (Faculty of Liberal Arts)  
     (๗.๗) สน.มทรร. (วิทยาลัยเพาะช่าง) RMUTR.SU (Poh – Chang Academy   
of Arts) ” 
  ข้อ ๘ เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ขององค์การนักศึกษา  และสโมสรนักศึกษาคณะ  ให้ใช้
ดังนี้ 
          (๘.๑) เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ขององค์การนักศึกษา ให้ใช้เครื่องหมายของ
มหาวิทยาลัย ด้านล่างเป็นตัวอักษร “องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์” 
          (๘.๒) เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ของสโมสรนักศึกษา ให้ใช้เครื่องหมาย         
ของมหาวิทยาลัย ด้านล่างเป็นตัวอักษร “สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์     
(...ชื่อคณะ...)” 

หมวด ๒ 
วัตถุประสงค์ 

 
  ข้อ ๙ วัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมของนักศึกษา มีดังต่อไปนี้ 
   (๙.๑) เพ่ือส่งเสริมความรู้  ความสามารถ ความรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ         
ของนักศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในด้านประสบการณ์ วิชาการและวิชาชีพ
แก่นักศึกษา  
   (๙.๒) เพ่ือฝึกการเป็นผู้น าทางสังคม รู้จักเสียสละ บ าเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมทุกด้าน
เพ่ือความเจริญและความม่ันคงของประเทศ 
   (๙.๓) เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ 
พลานามัย และมีน้ าใจนักกีฬา 
   (๙.๔) เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักหน้าที่ และสิทธิของตนเองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  โดยฝึกและปลูกฝังนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม มีความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น 
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   (๙.๕) เพ่ือส่งเสริม ปลูกฝัง และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา เอกลักษณ์อันดีงามของชาติ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   (๙.๖) เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความรู้ความ
เข้าใจระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และต่อสถาบันอื่น 
   (๙.๗) เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 

หมวด ๓ 
หน้าที่ สิทธิ และเสรีภาพของนักศึกษา 

 
  ข้อ ๑๐ นักศึกษามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
   (๑๐.๑) ปฏิบัติตนและด ารงไว้ซึ่งความสามัคคี เกียรติยศ  ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
   (๑๐.๒) ปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของ
มหาวิทยาลัย  
   (๑๐.๓) ผดุงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย 
   (๑๐.๔) สนับสนุนและส่งเสริม ให้กิจกรรมนักศึกษามีความเจริญก้าวหน้า และปฏิบัติ
ตนตามข้อบังคับนี้อย่างเคร่งครัด 
   (๑๐.๕) ต้องเป็นสมาชิก และช าระค่ากิจกรรมนักศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  ข้อ ๑๑  นักศึกษามีสิทธิและเสรีภาพ  ดังต่อไปนี้ 
   (๑๑.๑) มีความเสมอภาคกันตามนัยแห่งข้อบั งคับนี้   ทั้ งนี้  ชั้นปีการศึกษา            
ไม่ก่อให้เกิดเอกสิทธิ์แต่อย่างใด 
   (๑๑.๒) มีสิทธิเสนอข้อคิดเห็น และเสนอแนะเรื่องราวต่างๆ ต่อผู้อ านวยการ 
  (๑๑.๓) มีสิทธิในการด าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของงานกิจกรรมนักศึกษา และต้อง    
ไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของมหาวิทยาลัย    
    (๑๑.๔) มีเสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการ
ชุมนุม  เพื่อแสดงความคิดเห็นอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและส่วนรวมโดยเปิดเผย ภายใต้กฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของมหาวิทยาลัย  

หมวด ๔ 
องค์การนักศึกษา 

 
  ข้อ ๑๒ ให้องค์การนักศึกษามีส านักงาน และฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 
   (๑๒.๑) ส านักงานองค์การนักศึกษา 
   (๑๒.๒) ฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ 
   (๑๒.๓) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
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   (๑๒.๔) ฝ่ายสาราณียกร 
   (๑๒.๕) ฝ่ายสวัสดิการ 
   (๑๒.๖) ฝ่ายส่งเสริมวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
   (๑๒.๗) ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ 
   (๑๒.๘) ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
   (๑๒.๙) ฝ่ายพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ 
   (๑๒.๑๐) ฝ่ายอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร  
  ข้อ ๑๓ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา โดยการเสนอชื่อของ
ผู้อ านวยการ ประกอบด้วย ต าแหน่งต่อไปนี้ 
   (๑๓.๑) นายกองค์การนักศึกษา  
   (๑๓.๒) อุปนายก 
   (๑๓.๓) เหรัญญิก 
   (๑๓.๔) เลขานุการ 
    (๑๓.๕) ประธานฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ 
    (๑๓.๖) ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
    (๑๓.๗) ประธานฝ่ายสาราณียกร 
    (๑๓.๘) ประธานฝ่ายสวัสดิการ 
    (๑๓.๙) ประธานฝ่ายส่งเสริมวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
    (๑๓.๑๐) ประธานฝ่ายกีฬาและนันทนาการ 
    (๑๓.๑๑) ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
   (๑๓.๑๒) ประธานฝ่ายพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ 
  ข้อ ๑๔ กรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   (๑๔.๑) เป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย 
   (๑๔.๒) ไม่อยู่ ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบ และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย  ถ้าเคยถูกลงโทษทางวินัยต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษา และไม่อยู่ในระหว่าง
พักการศึกษาในปีการศึกษานั้น 
   (๑๔.๓) มีผลการศึกษาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๒๕ 
  ข้อ ๑๕ วิธีการได้มาซึ่งกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาในแต่ละต าแหน่ง ให้ด าเนินการดังนี้ 
   (๑๕.๑) นายกองค์การนักศึกษา ให้ได้มาจากการคัดเลือกกันเองของนายกสโมสร
นักศึกษาทุกคณะ หากนายกสโมสรนักศึกษาของคณะใดได้รับการคัดเลือกเป็นนายกองค์การนักศึกษา ให้    
อุปนายกสโมสรนักศึกษาอันดับ ๑ ของคณะนั้น ขึ้นเป็นนายกสโมสรนักศึกษาของคณะนั้นแทน 
   (๑๕.๒) อุปนายกองค์การนักศึกษาให้มีจ านวน ๔ คน โดยให้ได้มาจากการคัดเลือก
นายกสโมสรนักศึกษาในแต่ละพ้ืนที่  
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    (๑๕.๓) กรรมการบริหารองค์การนักศึกษาตามข้อ (๑๓.๓) – (๑๓.๑๒) ให้ได้มาจาก
การเสนอชื่อของนายกองค์การนักศึกษา 
  ข้อ ๑๖ คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (๑๖.๑) บริหารงานกิจกรรมนักศึกษาและดูแลความสงบเรียบร้อยทั่วไป  ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ และค าสั่งของมหาวิทยาลัย 
   (๑๖.๒) วางนโยบาย และพิจารณาแผนงาน โครงการ รายการหรือกิจกรรม และ
งบประมาณประจ าปีขององค์การนักศึกษา เพ่ือเสนอขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย 
   (๑๖.๓) พิจารณาการจัดตั้งชมรมและยุบเลิกชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษาเพ่ือ
เสนอต่ออธิการบดี 
   (๑๖.๔) พิจารณาเสนอมหาวิทยาลัย เพ่ือก าหนดฝ่ายในองค์การนักศึกษาเพิ่มเติม  
   (๑๖.๕) พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการด าเนินงานแต่ละฝ่ายต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้ง 
   (๑๖.๖) ร่วมมือและให้ความสะดวกในการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงาน
แต่ละฝ่าย 
   (๑๖.๗) ส่งมอบงานให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาชุดต่อไปภายในเจ็ดวัน  
นับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาชุดใหม่ 
   (๑๖.๘) เสนอชื่อกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาเป็นรายบุคคลต่ออธิการบดี  เพ่ือ
พิจารณาถอดถอนกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาผู้นั้น  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่  
  ข้อ ๑๗ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ใน คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 
   (๑๗.๑) นายกองค์การนักศึกษา 
    (ก) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา 
    (ข) เป็นตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
    (ค) เป็นผู้เสนอนโยบายและงบประมาณต่อคณะกรรมการบริหารองค์การ
นักศึกษา 
    (ง) เป็นผู้ลงนามในนามขององค์การนักศึกษา 
       (จ) วางแผน ควบคุม  ประสานงานการด าเนินงาน และจัดระเบียบภายใน 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การนักศึกษา 
    (ฉ) เสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้ง  
    (ช) ประสานงานกับสโมสรนักศึกษาในแต่ละคณะ 
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   (๑๗.๒) อุปนายก 
    (ก) ท าหน้าที่ช่วยเหลือนายกองค์การนักศึกษาในกิจกรรมทั้งปวงที่ได้รับ
มอบหมาย 
    (ข) ในกรณีที่นายกองค์การนักศึกษาไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้           
อุปนายกที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่แทน 
    (ค) ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การนักศึกษา 
   (๑๗.๓) เหรัญญิก 
    (ก) ท าหน้าที่รับผิดชอบการเงินกิจกรรมนักศึกษา 
    (ข) ควบคุมการรับ-จ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
    (ค) รายงานฐานะการเงินและทรัพย์สินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษา 
   (๑๗.๔) เลขานุการ 
    (ก) จัดการประชุมและท ารายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐาน 
    (ข) ด าเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบของนายกองค์การนักศึกษา 
    (ค) ท าหน้าที่ด้านธุรการและรวมถึงหน้าที่อ่ืนตามที่นายกองค์การนักศึกษา
มอบหมาย 
   (๑๗.๕) ประธานฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ 
    (ก) รับผิดชอบการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษากับ
องค์การนักศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
    (ข) ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การนักศึกษาในด้าน
นักศึกษาสัมพันธ์ 
   (๑๗.๖) ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
    (ก) รับผิดชอบเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวกับองค์การนักศึกษา และข่าวสาร
อ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา  
    (ข) ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การนักศึกษาในด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 
   (๑๗.๗) ประธานฝ่ายสาราณียกร 
    (ก) จัดท าเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ขององค์การนักศึกษา 
เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และนโยบาย ตลอดจนการด าเนินงานขององค์การ
นักศึกษาแก่นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและสถาบันอื่น 
    (ข) จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่ทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
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    (ค) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การนักศึกษา ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับสาราณียกร 
   (๑๗.๘) ประธานฝ่ายสวัสดิการ 
    (ก) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการนักศึกษาเพ่ือเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา 
 
    (ข) ควบคุม ดูแล รักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ของส านักงาน 
    (ค) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การนักศึกษา ในส่วนที่ 
เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการ 
   (๑๗.๙) ประธานฝ่ายส่งเสริมวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
    (ก) รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมฝ่ายส่งเสริมวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
    (ข) จัดกิจกรรมและประสานงานการเผยแพร่ความรู้เพ่ือเสริมทักษะทาง
วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ขององค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม และนักศึกษาท่ัวไป 
    (ค) ร่วมมือกับสถาบันอ่ืนๆ ในเรื่องการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิเทศ
สัมพันธ์ 
   (๑๗.๑๐) ประธานฝ่ายกีฬาและนันทนาการ 
    (ก) รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
    (ข) ประสานงานด้านกีฬาและนันทนาการขององค์การนักศึกษา กับสโมสร
นักศึกษา ชมรม และนักศึกษาท่ัวไป 
    (ค) ร่วมมือกับสถาบันอ่ืนๆ ในเรื่องการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
   (๑๗.๑๑) ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
    (ก) รับผิดชอบงานเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
นักศึกษา  
    (ข) ประสานงานด้านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ขององค์การนักศึกษา กับสโมสรนักศึกษา ชมรม และนักศึกษาท่ัวไป 
    (ค) ร่วมมือกับสถาบันอ่ืนๆ ในเรื่องการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
    (ง) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษา 
   (๑๗.๑๒) ประธานฝ่ายพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ 
    (ก) รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ 
    (ข) ประสานงานด้านกิจกรรมพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ของ
องค์การนักศึกษา กับสโมสรนักศึกษา ชมรม และนักศึกษาท่ัวไป 
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    (ค) ร่วมมือกับสถาบันอ่ืนๆ ในเรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาสังคม และบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
  ข้อ ๑๘ กรรมการบริหารองค์การนักศึกษามีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละหนึ่งปี และสิ้นสุด
ลงเมื่ออธิการบดีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาชุดใหม่ 
   นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการบริหารองค์การ
นักศึกษา พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
   (๑๘.๑) ตาย  
   (๑๘.๒) ลาออก 
   (๑๘.๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาตามข้อ ๑๔ 
   (๑๘.๔) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
   (๑๘.๕) อธิการบดีมีค าสั่ ง ให้ พ้นจากต าแหน่ง  โดยการเสนอชื่ อของคณะ
กรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่    
มีอยู่ 
   ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาว่างลง ไม่ว่าด้วยเหตุใด และยัง
มิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษาประกอบด้วยกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาเท่าที่มีอยู่ 
   ในกรณีที่กรรมการบริหารองค์การนักศึกษาพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และ
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทน ให้ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  
   ในกรณีที่กรรมการบริหารองค์การนักศึกษาพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่
มหาวิทยาลัยยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาขึ้นใหม่ ให้กรรมการบริหารองค์การนักศึกษา    
ซึ่งพ้นจากต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาใหม่แล้ว  
  ข้อ ๑๙ ให้มีการประชุมสมัยสามัญและสมัยวิสามัญตามที่องค์การนักศึกษาก าหนด 
  ข้อ ๒๐ การประชุมสมัยสามัญให้กระท าอย่างน้อย ภาคการศึกษาละสองครั้ง ส่วนการประชุม
สมัยวิสามัญให้กระท าในกรณีเร่งด่วนหรือกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาหนึ่งในสามของ คณะ
กรรมการบริหารองค์การนักศึกษาร้องขอให้มีการประชุม ทั้งนี้ ให้นายกองค์การนักศึกษาหรือผู้รักษาการแทน
เรียกประชุม โดยท าหนังสือแจ้งกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร 
  ข้อ ๒๑ ในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารองค์การ
นักศึกษาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  จึงจะครบองค์ประชุม ถ้าไม่ครบองค์ประชุมให้นายกองค์การนักศึกษา หรือ         
ผู้รักษาการแทนเรียกประชุมใหม่ภายในสิบห้าวัน และการประชุมครั้งหลังนี้มีกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม 
  ข้อ ๒๒ การลงมติในที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์  ยกเว้นในกรณีที่ก าหนดไว้เป็น
อย่างอ่ืน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
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  ข้อ ๒๓ การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่
กรรมการบริหารองค์การนักศึกษาตั้งแต่หนึ่งในสามของจ านวนกรรมการที่มาประชุมร้องขอให้มีการประชุมลับ  
ให้ประธานในที่ประชุมด าเนินการประชุมลับโดยไม่ต้องขอมติจากท่ีประชุม 
  ข้อ ๒๔ การด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ
อธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งและได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว 
  ข้อ ๒๕ ให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาชุดเก่าส่งมอบงานให้คณะกรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษาชุดใหม่เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคมของทุกปี 
  ข้อ ๒๖ ให้องค์การนักศึกษาอยู่ในความควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดีเป็น
ที่ปรึกษาขององค์การนักศึกษา  เพ่ือให้ค าปรึกษาและยับยั้งการด าเนินการใดๆ ที่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศหรือค าสั่งของมหาวิทยาลัยหรือที่อาจจะเป็นที่เสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ให้องค์การนักศึกษา
ส่งรายงานการประชุมให้รองอธิการบดีรับทราบภายในเจ็ดวันภายหลังการประชุม ส่วนกิจกรรมที่ด าเนินการ
นอกมหาวิทยาลัย หรือที่มีการเชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

หมวด ๕ 
สโมสรนักศึกษา 

 
  ข้อ ๒๗ ให้คณบดีแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประกอบด้วย ต าแหน่ง
ต่อไปนี้ 
   (๒๗.๑)  นายกสโมสรนักศึกษา 
   (๒๗.๒)  อุปนายก จ านวนไม่เกิน ๓ คน 
   (๒๗.๓)  เหรัญญิก 
  (๒๗.๔)  เลขานุการ 
 (๒๗.๕)  ประธานฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ 
 (๒๗.๖)  ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 (๒๗.๗)  ประธานฝ่ายสาราณียกร 
 (๒๗.๘)  ประธานฝ่ายสวัสดิการ 
 (๒๗.๙)  ประธานฝ่ายส่งเสริมวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
 (๒๗.๑๐) ประธานฝ่ายกีฬาและนันทนาการ 
 (๒๗.๑๑) ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 (๒๗.๑๒) ประธานฝ่ายพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ 
   (๒๗.๑๓) ผู้แทนนักศึกษาตามสาขาวิชาในคณะ ไม่เกินสาขาวิชาละ ๒ คน  
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  ข้อ ๒๘ กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    (๒๘.๑) เป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในคณะ 
   (๒๘.๒) ไม่อยู่ ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบ และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย  ถ้าเคยถูกลงโทษทางวินัยต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษา และไม่อยู่ในระหว่าง
พักการศึกษาในปีการศึกษานั้น 
   (๒๘.๓) มีผลการศึกษาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
  ข้อ ๒๙ วิธีการได้มาซึ่งกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาในแต่ละต าแหน่ง ให้ด าเนินการดังนี้ 
    (๒๙.๑) การได้มาซึ่งนายกสโมสรนักศึกษา ให้ด าเนินการได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
       (ก) การเลือกตั้ง ให้คณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการเลือกตั้ง  ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ 
       (ข) ในกรณีที่ไม่มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ให้คณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ด าเนินการสรรหานายกสโมสรนักศึกษาตามความเหมาะสมในแต่ละคณะ     
   (๒๙.๒) อุปนายกให้มีจ านวนไม่เกิน ๓ คน โดยให้ได้มาจากการเสนอชื่อของนายก
สโมสรนักศึกษา  
    (๒๙.๓) กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาตามข้อ (๒๗.๓) – (๒๗.๑๒) ให้ได้มาจาก
การเสนอชื่อของนายกสโมสรนักศึกษา 
   (๒๙.๔) กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาตามข้อ (๒๗.๑๓) ให้ได้มาโดยให้แต่ละ
สาขาวิชาในคณะคัดเลือกผู้แทนนักศึกษา สาขาวิชาละไม่เกิน ๒ คน 
  ข้อ ๓๐ คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (๓๐.๑) บริหารงานกิจกรรมนักศึกษาและดูแลความสงบเรียบร้อยทั่วไป ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ  ประกาศ และค าสั่งของมหาวิทยาลัยและคณะ 
   (๓๐.๒) พิจารณาการจัดตั้งชมรม และยุบเลิกชมรมในสังกัดสโมสรนักศึกษาเพ่ือเสนอ
ขออนุมัติต่อคณบดี 
   (๓๐.๓) วางนโยบายและพิจารณาแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม และงบประมาณ
ประจ าปี เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณบดี 
   (๓๐.๔) พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการด าเนินงานแต่ละฝ่ายต่อคณบดี เพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้ง 
   (๓๐.๕) ร่วมมือและให้ความสะดวกในการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงาน
แต่ละฝ่าย 
   (๓๐.๖) ส่งมอบงานให้คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ภายในเจ็ดวัน  
นับตั้งแต่วันที่คณะประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ 
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  ข้อ ๓๑ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 
      (๓๑.๑) นายกสโมสรนักศึกษา 
         (ก) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 
 (ข) เป็นตัวแทนนักศึกษาของคณะ 
 (ค) เป็นผู้เสนอนโยบายและงบประมาณต่อคณะกรรมการบริหาร
สโมสรนักศึกษา 
 (ง) เป็นผู้ลงนามในนามของสโมสรนักศึกษา 
 (จ) วางแผน ควบคุม  ประสานงานการด าเนินงาน และจัดระเบียบ
ภายใน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของสโมสรนักศึกษา 
 (ฉ) เสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาต่อคณบดี          
เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้  
 (ช) ประสานงานกับผู้แทนสาขาวิชาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในคณะ 
   (๓๑.๒) อุปนายก 
         (ก) ท าหน้าที่ช่วยเหลือนายกสโมสรนักศึกษาในกิจกรรมทั้งปวงที่ได้รับ
มอบหมาย 
         (ข) ในกรณีที่นายกสโมสรนักศึกษาไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้          
ให้อุปนายกท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่แทน 
         (ค) ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสโมสรนักศึกษา 
   (๓๑.๓) เหรัญญิก 
  (ก) ท าหน้าที่รับผิดชอบการเงินกิจกรรมนักศึกษา 
 (ข) ควบคุมการรับ-จ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ 
ของมหาวิทยาลัย หรือประกาศของคณะ 
 (ค) รายงานฐานะการเงินและทรัพย์สินต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสโมสรนักศึกษา 
   (๓๑.๔) เลขานุการ 
 (ก) จัดการประชุมและท ารายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐาน 
 (ข) ด าเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบของนายกสโมสรนักศึกษา 
 (ค) ท าหน้าที่ด้านธุรการและรวมถึงหน้าที่ อ่ืนตามที่นายกสโมสร
นักศึกษามอบหมาย 
   (๓๑.๕) ประธานฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ 
          (ก) รับผิดชอบการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษากับ 
องค์การนักศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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       (ข) ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสโมสรนักศึกษา ในด้าน
นักศึกษาสัมพันธ์ 
   (๓๑.๖) ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
       (ก) รับผิดชอบเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวกับสโมสรนักศึกษา และข่าวสาร
อ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา  
       (ข) ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสโมสรนักศึกษาในด้าน
การประชาสัมพันธ์ 
   (๓๑.๗) ประธานฝ่ายสาราณียกร 
       (ก) จัดท าเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของสโมสรนักศึกษา 
เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และนโยบาย ตลอดจนการด าเนินงานของสโมสร
นักศึกษาแก่นักศึกษาภายในคณะและสถาบันอ่ืน 
      (ข) จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่ทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
      (ค) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสโมสรนักศึกษา ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับสาราณียกร 
   (๓๑.๘) ประธานฝ่ายสวัสดิการ 
       (ก) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการนักศึกษาเพ่ือเสนอต่อ
คณะ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา  
       (ข) ควบคุม ดูแล รักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ของสโมสรนักศึกษา 
       (ค) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสโมสรนักศึกษา ในส่วนที่ 
เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการ 
   (๓๑.๙) ประธานฝ่ายส่งเสริมวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  
                                          (ก) รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมฝ่ายส่งเสริมวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
                                          (ข) จัดกิจกรรมและประสานงานการเผยแพร่ความรู้เพ่ือเสริมทักษะทาง
วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ของสโมสรนักศึกษา ชมรม และนักศึกษาท่ัวไป 
                                          (ค) ร่วมมือกับสถาบันอ่ืนๆ ในเรื่องการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิเทศ
สัมพันธ์ 
   (๓๑.๑๐) ประธานฝ่ายกีฬาและนันทนาการ 
                                            (ก) รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
                                            (ข) ประสานงานด้านกีฬาและนันทนาการของสโมสรนักศึกษา ชมรม และ
นักศึกษาทั่วไป 
                                            (ค) ร่วมมือกับสถาบันอ่ืนๆ ในเรื่องการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
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   (๓๑.๑๑) ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
       (ก) รับผิดชอบงานเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของนักศึกษา  
       (ข) ประสานงานด้านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของสโมสรนักศึกษา ชมรม และนักศึกษาท่ัวไป 
       (ค) ร่วมมือกับสถาบันอ่ืนๆ ในเรื่องการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
       (ง) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษา
ในคณะ 
   (๓๑.๑๒) ประธานฝ่ายพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ 
 (ก) รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ 
 (ข) ประสานงานด้านกิจกรรมพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ของ
สโมสรนักศึกษา ชมรม และนักศึกษาท่ัวไป 
 (ค) ร่วมมือกับสถาบันอ่ืนๆ ในเรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาสังคม และ
บ าเพ็ญประโยชน์ 
        (๓๑.๑๓) ผู้แทนนักศึกษา 
 (ก) เป็นผู้แทนของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา 
 (ข) เป็นผู้ประสานงานกิจกรรมนักศึกษาระหว่างนักศึกษาในแต่ละ
สาขาวิชากับสโมสรนักศึกษา 
 (ค) ท าหน้าที่ อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
มอบหมาย 
  ข้อ ๓๒ กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละหนึ่งปี  และสิ้นสุด
ลงเมื่อคณบดีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ 
  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา พ้น
จากต าแหน่งเมื่อ 
   (๓๒.๑) ตาย  
   (๓๒.๒) ลาออก 
   (๓๒.๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาตามข้อ ๒๘ 
   (๓๒.๔) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
   (๓๒.๕) คณบดีมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่งโดยระบุความผิดไว้อย่างชัดแจ้ง 
   ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาว่างลง ไม่ว่าด้วยเหตุใด และยัง
มิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษาประกอบด้วยกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเท่าท่ีมีอยู่ 
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   ในกรณีที่กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และคณบดี
ได้แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทน ให้ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  
   ในกรณีที่กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่คณบดี  ยัง
ไม่ได้แต่งตั้งกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาขึ้นใหม่ ให้กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาซึ่งพ้นจากต าแหน่ง 
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาใหม่แล้ว  
  ข้อ ๓๓ ให้มีการประชุมสมัยสามัญและสมัยวิสามัญตามที่สโมสรนักศึกษาก าหนด 
  ข้อ ๓๔ การประชุมสมัยสามัญให้กระท าอย่างน้อย ภาคการศึกษาละสองครั้ง ส่วนการประชุม
สมัยวิสามัญให้กระท าในกรณีเร่ งด่วนหรือกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาหนึ่ ง ในสามของคณะ
กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาร้องขอให้มีการประชุม ทั้งนี้ ให้นายกสโมสรนักศึกษาหรือผู้รักษาการแทน
เรียกประชุม โดยท าหนังสือแจ้งกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร 
  ข้อ ๓๕ ในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะครบองค์ประชุม ถ้าไม่ครบองค์ประชุมให้นายกสโมสรนักศึกษา หรือผู้รักษาการแทน
เรียกประชุมใหม่ภายในสิบห้าวัน  และการประชุมครั้งหลังนี้มีกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามาประชุมไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม 
  ข้อ ๓๖ การลงมติในที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์  ยกเว้นในกรณีที่ก าหนดไว้เป็น
อย่างอ่ืน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
  ข้อ ๓๗ การประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่  
กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาไม่ต่ ากว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการที่มาประชุมร้องขอให้มีการประชุม
ลับ  ให้ประธานในที่ประชุมด าเนินการประชุมลับโดยไม่ต้องขอมติจากท่ีประชุม 
  ข้อ ๓๘ การด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ
คณบดีลงนามในค าสั่งแต่งตั้งและได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว 
  ข้อ ๓๙ ให้คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาชุดเก่าส่งมอบงานให้คณะกรรมการบริหาร
สโมสรนักศึกษาชุดใหม่เสร็จสิ้นก่อนวันที่ ๓๑  สิงหาคมของทุกปี 
  ข้อ ๔๐ ให้สโมสรนักศึกษาอยู่ในความควบคุมดูแลของคณะ โดยมีรองคณบดีเป็นที่ปรึกษา
ของสโมสรนักศึกษา  เพ่ือให้ค าปรึกษาและยับยั้งการด าเนินการใดๆ ที่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ
ค าสั่งของมหาวิทยาลัยหรือที่อาจจะเป็นที่เสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ให้สโมสรนักศึกษาส่งรายงานการ
ประชุมให้รองคณบดีทราบภายในเจ็ดวัน ภายหลังการประชุม ส่วนกิจกรรมที่ด าเนินการนอกคณะ หรือที่มีการ
เชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมในคณะจะต้องด าเนินการตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวด ๖ 
ชมรม 

 
  ข้อ ๔๑ ชมรมของมหาวิทยาลัยมี ๒ รูปแบบ  ดังนี้ 
   (๔๑.๑) ชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา 
   (๔๑.๒) ชมรมในสังกัดสโมสรนักศึกษา 
  ข้อ ๔๒ การจัดตั้งชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา จะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า ๕๐ คน และ
ต้องมีกรรมการบริหารชมรมซึ่งมาจากคณะไม่น้อยกว่า ๒ คณะ  โดยให้กรรมการบริหารชมรมเป็นผู้เสนอผ่าน
องค์การนักศึกษา เพ่ือขออนุมัติจัดตั้งชมรมต่อมหาวิทยาลัย 
  การจัดตั้งชมรมในสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะใด จะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า ๒๐ คน โดยให้
กรรมการบริหารชมรมซึ่งเป็นนักศึกษาของคณะ  เป็นผู้เสนอผ่านสโมสรนักศึกษาคณะนั้น เพ่ือขออนุมัติจัดตั้ง
ชมรมต่อคณะ 
  ในการจัดตั้งชมรมดังกล่าวจะต้องมีรายละเอียดในการขอจัดตั้งชมรม ดังนี้ 
   (๔๒.๑) ชื่อชมรม 
   (๔๒.๒) วัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมของชมรม 
   (๔๒.๓) ระเบียบของชมรม 
   (๔๒.๔) รายชื่อสมาชิกของชมรม 
   (๔๒.๕) รายชื่อคณะกรรมการบริหารชมรม 
   (๔๒.๖) หนังสือให้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรม 
  ข้อ ๔๓ ชมรม ต้องมีลักษณะการด าเนินงานอย่างน้อยในด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้ 
   (๔๓.๑) กิจกรรมวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  
   (๔๓.๒) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
   (๔๓.๓) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และพัฒนาสังคม    
   (๔๓.๔) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
   (๔๓.๕) กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
  ข้อ ๔๔ ให้ชมรมในแต่ละชมรมมีคณะกรรมการบริหารชมรม เพื่อท าหน้าที่บริหารงานของ
ชมรม  ประกอบด้วยต าแหน่งต่อไปนี้ 
   (๔๔.๑) ประธาน 
   (๔๔.๒) รองประธาน 
   (๔๔.๓) เหรัญญิก 
   (๔๔.๔) เลขานุการ 
   (๔๔.๕) ประชาสัมพันธ์ 
   (๔๔.๖) กรรมการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร 
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  ข้อ ๔๕ กรรมการบริหารชมรม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   (๔๕.๑) เป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในคณะ 
   (๔๕.๒) ไม่อยู่ ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบ และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย  ถ้าเคยถูกลงโทษทางวินัยต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษา และไม่อยู่ในระหว่าง
พักการศึกษาในปีการศึกษานั้น 
  ข้อ ๔๖ ให้นายกองค์การนักศึกษาหรือนายกสโมสรนักศึกษาแล้วแต่กรณี เป็นผู้เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการบริหารชมรมต่อมหาวิทยาลัยหรือคณะเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 
  ข้อ ๔๗ คณะกรรมการบริหารชมรม มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (๔๗.๑) บริหารงานทั่วไปให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของชมรม    
   (๔๗.๒) วางนโยบาย จัดท าแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจ าปีของชมรม
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา หรือคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา แล้ วแต่กรณี เพ่ือ
เสนอขออนุมัติ  
   (๔๗.๓) รับผิดชอบ ดูแลรักษาเอกสารและพัสดุครุภัณฑ์ของชมรม 
   (๔๗.๔) จัดท ารายงานประเมินผลการด าเนินงานในรอบปีของชมรมเสนอต่อองค์การ
นักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษา แล้วแต่กรณี ก่อนสิ้นสุดวาระของคณะกรรมการบริหารชมรมในปีนั้น 
 
   (๔๗.๕) รว่มมือประสานงานและให้ความสะดวกในการด าเนินงานขององค์การ
นักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษา  
   (๔๗.๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่องค์การนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษาที่ชมรมนั้น
สังกัด มอบหมาย 
  ข้อ ๔๘ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการบริหารชมรม มีหน้าที่ดังนี้ 
      (๔๘.๑) ประธาน 
         (ก) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม 
 (ข) เป็นตัวแทนของชมรม 
 (ค) เป็นผู้เสนอนโยบายและงบประมาณต่อคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 
 (ง) เป็นผู้ลงนามในนามของชมรม 
 (จ) วางแผน ควบคุม  ประสานงานการด าเนินงาน และจัดระเบียบ
ภายใน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของชมรม 
 (ฉ) เสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหารชมรมต่อนายกองค์การนักศึกษา
หรือนายกสโมสรนักศึกษา เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยหรือคณะพิจารณาแต่งตั้ง  
 (ช) ประสานงานกับผู้แทนสาขาวิชาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาของ
ชมรม 
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     (๔๘.๒) รองประธาน 
         (ก) ท าหน้าที่ช่วยเหลือประธานในกิจกรรมทั้งปวงที่ได้รับมอบหมาย 
         (ข) ในกรณีที่ประธานไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
         (ค) ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากประธาน 
     (๔๘.๓) เหรัญญิก 
 (ก) ท าหน้าที่รับผิดชอบการเงินกิจกรรมนักศึกษาของชมรม 
 (ข) ควบคุมการรับ-จ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ 
ของมหาวิทยาลัย 
 (ค) รายงานฐานะการเงินและทรัพย์สินต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารชมรม 
     (๔๘.๔) เลขานุการ 
  (ก) จัดการประชุมและท ารายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐาน 
 (ข) ด าเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบของชมรม 
  (ค) ท าหน้าที่ด้านธุรการและรวมถึงหน้าที่อ่ืนตามที่ประธานมอบหมาย 
     (๔๘.๕) ประชาสัมพันธ์  
         (ก) รับผิดชอบเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวกับชมรม และข่าวสารอ่ืนๆ ที่เป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษา  
         (ข) ด าเนินงานตามที่ ได้รับมอบหมายจากประธานในด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 
    ทั้งนี้ หากมีการแต่งตั้งกรรมการอ่ืนตามข้อ (๔๔.๖) ให้ก าหนดหน้าที่ของผู้ด ารง
ต าแหน่งนั้นเพิ่มเติม 
  ข้อ ๔๙ กรรมการบริหารชมรมมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละหนึ่งปี  
 
  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการบริหารชมรมพ้นจากต าแหน่ง
เมื่อ 
   (๔๙.๑) ตาย  
   (๔๙.๒) ลาออก 
   (๔๙.๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหารชมรมตามข้อ ๔๕ 
   (๔๙.๔) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  

(๔๙.๕) พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา หรือได้รับอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัยให้ลา
พักการศึกษา  
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   ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริหารชมรมว่างลง ไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารชมรมแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการบริหารชมรมประกอบด้วย
กรรมการบริหารชมรมเท่าที่มีอยู่ 
   ในกรณีที่กรรมการบริหารชมรมพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และมหาวิทยาลัย
หรือคณะได้แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทน ให้ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  
   ในกรณีที่กรรมการบริหารชมรมพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่มหาวิทยาลัยหรือคณะ
ยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการบริหารชมรมขึ้นใหม่ ให้กรรมการบริหารชมรมซึ่งพ้นจากต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะได้มีกรรมการบริหารชมรมใหม่แล้ว  
  ข้อ ๕๐ การด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารชมรมจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่ออธิการบดีหรือ
คณบดีแล้วแต่กรณี  ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งและได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว 

ข้อ ๕๑ ให้คณะกรรมการบริหารชมรมชุดเก่าส่งมอบงานให้คณะกรรมการบริหารชมรมชุด
ใหม่ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ ๓๑  สิงหาคมของทุกปี 
  ข้อ ๕๒ ให้ชมรมต่างๆ เสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหารชมรมชุดใหม่ต่อองค์การนักศึกษา
หรือสโมสรนักศึกษา แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารชมรมชุดเดิมหมดวาระ 
  ข้อ ๕๓ การยุบเลิกชมรม อาจจะท าได้โดยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้ 
   (๕๓.๑) มิได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของชมรมที่ตั้งไว้ หรือด าเนินงานฝ่าฝืน 
วัตถุประสงค์ 
   (๕๓.๒) ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบของชมรม 
   (๕๓.๓) กระท าการอันเป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
   (๕๓.๔) มหาวิทยาลัยเห็นควรให้ยุบเลิกชมรมเนื่องจากกระท าการอันขัดต่อกฎหมาย 
ศีลธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย  หรือฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

หมวด ๗ 
การเงิน 

  
   ข้อ ๕๔ การเงินกิจกรรมนักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

หมวด ๘ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
  ข้อ ๕๕ ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาขององค์การนักศึกษา โดยผู้อ านวยการเป็นผู้ เสนอให้
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
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  ข้อ ๕๖ ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของสโมสรนักศึกษา โดยรองคณบดีเป็นผู้เสนอให้คณบดีแต่งตั้ง
จากบุคลากรภายในคณะ  
  ข้อ ๕๗ มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาพิเศษขององค์การนักศึกษาหรือสโมสรศึกษา  โดย
ผู้อ านวยการหรือรองคณบดีเป็นผู้เสนอให้มหาวิทยาลัยหรือคณะแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก 
  ข้อ ๕๘ ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา โดยประธานชมรมเสนอ
ผ่านนายกองค์การนักศึกษาและผู้อ านวยการ เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง 
  ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของชมรมในสังกัดสโมสรนักศึกษา โดยประธานชมรมเสนอผ่านรอง
คณบดี เพื่อเสนอคณบดีพิจารณาแต่งตั้ง  
  ข้อ ๕๙ อาจารย์ที่ปรึกษาและที่ปรึกษาพิเศษ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าและประสานงาน 
ตลอดจนดูแลการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  ข้อ ๖๐ อาจารย์ที่ปรึกษา มีอ านาจสั่งระงับกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ ที่ขัดต่อข้อบังคับนี้ 

หมวด ๙ 
บทเฉพาะกาล 

 
  ข้อ ๖๑ ให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  ซึ่งยัง
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้ประกาศใช้  ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ
ชุดใหม่ตามข้อบังคับนี้ 

     ประกาศ ณ วันที่       ๒๒     กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    พลเอก   

                                                       (จรัล   กุลละวณิชย์) 
             นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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