
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ว่าด้วยกจิกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

  โดยที�เป็นการสมควรกาํหนดระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วา่ดว้ย
กิจกรรมนกัศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี        
ราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘  จึงเห็นสมควรกาํหนดระเบียบไว ้ ดงันี3  

หมวด ๑ 

บททั%วไป 

  ขอ้ ๑  ระเบียบนี3 เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย
กิจกรรมนกัศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๑” 
  ขอ้ ๒  ใหใ้ชร้ะเบียบนี3ตั3งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
  บรรดาระเบียบ  ข้อบงัคับ  คาํสั�ง  ประกาศ  หรือมติอื�นใด  ในส่วนที�มีบัญญัติไวแ้ล้วใน
ขอ้บงัคบันี3   หรือซึ� งขดัแยง้กบัขอ้บงัคบันี3 ใหใ้ชร้ะเบียบนี3แทน 
  ขอ้ ๓  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี3   ในกรณีที�มีปัญหาเกี�ยวกบัการปฏิบติั
ตามระเบียบนี3   หรือการใดๆ  ที�มิไดก้าํหนดไวต้ามระเบียบนี3   ใหอ้ธิการบดีมีอาํนาจวนิิจฉยั 
  ขอ้ ๔  ในระเบียบนี3  
  “มหาวทิยาลยั”  หมายความวา่  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “อธิการบดี”  หมายความวา่  อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “รองอธิการบดี”  หมายความวา่  รองอธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ที�ไดรั้บมอบหมายจากอธิการบดีใหท้าํหนา้ที�ดา้นกิจการนกัศึกษา 
  “ผูอ้าํนวยการ” หมายความวา่ ผูอ้าํนวยการกองพฒันานกัศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี       
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “คณบดี” หมายความวา่ คณบดีที�สังกดัคณะที�เปิดการเรียนการสอน  ในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “ผูอ้าํนวยการวิทยาลัย” หมายความว่า ผูอ้าํนวยการวิทยาลัยที�สังกดัวิทยาลยัที�เปิดการเรียน   
การสอนในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “รองคณบดี”  หมายความวา่  รองคณบดีที�สังกดัคณะที�เปิดการเรียนการสอน  ในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  ที�ไดรั้บมอบหมายจากคณบดีใหท้าํหนา้ที�ดา้นกิจการนกัศึกษา 
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  “รองผูอ้าํนวยการวิทยาลยั”  หมายความว่า  รองผูอ้าํนวยการที�สังกดัวิทยาลยัที�เปิดการเรียน    
การสอน  ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ที�ไดรั้บมอบหมายจากผูอ้าํนวยการวิทยาลยัให ้   
ทาํหนา้ที�ดา้นกิจการนกัศึกษา 
  “อาจารยที์�ปรึกษา”  หมายความว่า  อาจารยที์�ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษาที�มหาวิทยาลยั
แต่งตั3งขึ3น จากอาจารยห์รือพนกังานของมหาวทิยาลยั  
  “อาจารยที์�ปรึกษาพิเศษ”  หมายความวา่  อาจารยที์�ปรึกษาดา้นกิจกรรมนกัศึกษาที�มหาวทิยาลยั
แต่งตั3งขึ3น  จากบุคคลภายนอกที�มหาวทิยาลยัเห็นสมควร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์                 
ที�ลงทะเบียนเรียนในปัจจุบนัทุกระดบั  และทุกหลกัสูตรที�มหาวทิยาลยัเปิดการเรียนการสอน 
  “องค์การนักศึกษา” หมายความว่า  องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
  “สโมสรนักศึกษา”  หมายความว่า  สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
  “คณะ”  หมายความว่า  คณะที�เปิดการเรียนการสอน  ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
  “วิทยาลัย” หมายความว่า วิทยาลัยที� เปิดการเรียนการสอน  ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี          
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “ชมรม”  หมายความว่า  ชมรมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ที�สังกดัสโมสรนกัศึกษา  หรือสังกดัองคก์ารนกัศึกษา 

หมวด ๒ 

การจัดสัดส่วนการบริหารกจิกรรมของนักศึกษา 

  ขอ้ ๕  ให้การบริหารกิจกรรมของนักศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยั  เป็นรูปแบบขององค์การ
นกัศึกษา 
  องคก์ารนกัศึกษา  ตั3งอยู ่ ณ  ที�ตั3งสาํนกังานอธิการบดี 
  องคก์ารนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ใชชื้�อยอ่วา่ “อน.มทรร.” ชื�อ
ภาษาองักฤษว่า “Rajamangala University of Technology Rattanakosin Student Organization” ชื�อย่อว่า 
“RMUTR.SO” 
  ขอ้ ๖  ใหก้ารบริหารกิจกรรมของนกัศึกษาในแต่ละคณะและวิทยาลยั  เป็นรูปแบบของสโมสร
นกัศึกษา โดยใหมี้การบริหารกิจกรรมของนกัศึกษาในระดบัคณะและวทิยาลยั   และไม่จดัตั3งรูปแบบการบริหาร
กิจกรรมนกัศึกษาที�ซํ3 าซอ้นกบัรูปแบบการบริหารองคก์ารนกัศึกษาที�ไดร้ะบุไวใ้นระเบียบนี3  
  สโมสรนกัศึกษาในแต่ละคณะและวทิยาลยัใชชื้�อยอ่วา่ “สน.มทรร. (...ชื�อคณะหรือวิทยาลยั...)”    
ชื�อภาษาองักฤษวา่ “Rajamangala University of Technology Rattanakosin Student Union ” (Name of Faculty or  
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Academy)  ชื�อยอ่วา่ “RMUTR.SU  ( Faculty of Engineering  and  Architecture ) / ( Faculty  of Industrial  
Technology ) /  ( Faculty of Hospitality and Tourism  ) /  ( Faculty of Business Administration )  / Faculty of  
Liberal  Arts ) /  (Poh - Chang  Academy of Arts)  ”  

  ขอ้ ๗  เครื�องหมายหรือตราสัญลกัษณ์ของ องค์การนักศึกษา และสโมสรนกัศึกษาคณะหรือ
วทิยาลยั 
   ๗.๑  เครื�องหมายหรือตราสัญลกัษณ์ขององค์การนักศึกษา  ให้ใช้เครื�องหมายของ
มหาวทิยาลยั  ดา้นล่างเป็นตวัอกัษร  “องคก์ารนกัศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์” 
   ๗.๒  เครื�องหมายหรือตราสัญลกัษณ์ของสโมสรนักศึกษา  ให้ใช้เครื�องหมายของ
มหาวิทยาลยั  ดา้นล่างเป็นตวัอกัษร  “สโมสรนกัศึกษา  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (...ชื�อ
คณะหรือวทิยาลยั...)” 

หมวด ๓ 

วตัถุประสงค์ 

  ขอ้ ๘  วตัถุประสงคใ์นการดาํเนินกิจกรรมของนกัศึกษา มีดงัต่อไปนี3  
              ๘.๑  เพื�อส่งเสริมใหน้กัศึกษารู้จกัสิทธิ  และหนา้ที�ของตนเองในระบอบ 
ประชาธิปไตย  โดยฝึกและปลูกฝังนกัศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  มีความเคารพในสิทธิและหนา้ที�
ของผูอื้�น 
              ๘.๒  เพื�อส่งเสริมความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ  ของ
นกัศึกษา เพื�อประโยชน์ในการดาํเนินกิจกรรมเสริมหลกัสูตรทั3งในดา้นประสบการณ์  วิชาการและวิชาชีพแก่
นกัศึกษา 
              ๘.๓  เพื�อส่งเสริมนักศึกษาให้มีความคิดริเริ�ม  สร้างสรรค์  มีวิสัยทศัน์  บุคลิกภาพ
พลานามยั  และมีนํ3าใจนกักีฬา  
              ๘.๔  เพื�อส่งเสริม  ปลูกฝัง  และรักษาไวซึ้� งขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม  
ภูมิปัญญา  เอกลกัษณ์อนัดีงามของชาติ  และอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม 
              ๘.๕  เพื�อเชื�อมความสัมพนัธ์  แลกเปลี�ยนความรู้  ประสบการณ์  และความรู้ความ
เขา้ใจระหวา่งนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั  และต่อสถาบนัอื�น 
              ๘.๖  เพื�อฝึกการเป็นผูน้าํทางสังคม  รู้จกัเสียสละ  บาํเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมทุกดา้น 
เพื�อความเจริญและความมั�นคงของประเทศ 

หมวด ๔ 

สิทธิ เสรีภาพและหน้าที%ของนักศึกษา 

  ขอ้ ๙  นกัศึกษามีสิทธิ  เสรีภาพและหนา้ที�  ดงัต่อไปนี3  

 



 -๔-

   ๙.๑  นกัศึกษามีความเสมอภาคกนัตามนยัแห่งระเบียบนี3   ชั3นหรือระดบัการศึกษา  ไม่
ก่อใหเ้กิดเอกสิทธิแต่อยา่งใด 
   ๙.๒  นกัศึกษามีสิทธิเสนอขอ้คิดเห็น  และเสนอแนะเรื�องราวต่างๆ  ต่อมหาวิทยาลยั 
เมื�อเห็นวา่ตนเองไม่ไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความยุติธรรม 
   ๙.๓  นักศึกษามีสิทธิในการดําเนินกิจกรรมตามวตัถุประสงค์ของงานกิจกรรม
นกัศึกษา  และตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย  และระเบียบ  ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
   ๙.๔  นกัศึกษามีเสรีภาพในการพูด  การเขียน  การพิมพ ์ การโฆษณา  และการชุมนุม
เพื�อแสดงความคิดเห็นอนัก่อให้เกิดประโยชน์โดยเปิดเผย  ภายใตบ้ญัญติัแห่งกฎหมายและระเบียบ  ขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลยั 
   ๙.๕  นกัศึกษามีหน้าที�ปฏิบติัตนและดาํรงไวซึ้� งความสามคัคี  เกียรติยศชื�อเสียงของ
มหาวทิยาลยั 
   ๙.๖  นักศึกษามีหน้าที�ปฏิบติัตาม  กฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศและคาํสั�งของ
มหาวทิยาลยั  ตลอดจนกฎหมายบา้นเมือง 
   ๙.๗  นกัศึกษามีหนา้ที�ผดุงไวซึ้� งขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวฒันธรรมอนัดีงาม
ของชาติไทย 
   ๙.๘  นักศึกษามีหน้าที�สนับสนุนและส่งเสริม  ให้กิจกรรมนักศึกษามีความ
เจริญกา้วหนา้และปฏิบติัตนตามขอ้บงัคบันี3อยา่งเคร่งครัด 
   ๙.๙  ให้นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัที�กาํลงัศึกษาอยู่ทั3งหมดเป็นสมาชิก  และตอ้งชาํระ
ค่าบาํรุงองคก์ารนกัศึกษา  และสโมสรนกัศึกษาตามประกาศมหาวทิยาลยั 

หมวด ๕ 

องค์การนักศึกษา 

  ขอ้ ๑๐  องคก์ารนกัศึกษา  ประกอบดว้ย  คณะกรรมการบริหาร  
  ขอ้ ๑๑  คณะกรรมการบริหารองคก์ารนกัศึกษา  ประกอบดว้ย  ตาํแหน่งต่อไปนี3  
   ๑๑.๑ นายกองคก์ารนกัศึกษา 
   ๑๑.๒ อุปนายกองค์การนักศึกษา  ได้แก่  นายกสโมสรนักศึกษาของแต่ละคณะ            
    และวทิยาลยั 
   ๑๑.๓ เหรัญญิกองคก์ารนกัศึกษา 
   ๑๑.๔ เลขานุการองคก์ารนกัศึกษา 
   ๑๑.๕ ประธานฝ่ายนกัศึกษาสัมพนัธ์ 
   ๑๑.๖ ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
   ๑๑.๗ ประธานฝ่ายสาราณียกร 
   ๑๑.๘ ประธานฝ่ายสวสัดิการ 
 



 -๕-

   ๑๑.๙ ประธานฝ่ายส่งเสริมวชิาการ 
   ๑๑.๑๐ ประธานฝ่ายกีฬาและนนัทนาการ 
   ๑๑.๑๑ ประธานฝ่ายศิลปวฒันธรรมและสิ�งแวดลอ้ม 
   ๑๑.๑๒ ประธานฝ่ายพฒันาสังคมและบาํเพญ็ประโยชน์ 
  ขอ้ ๑๒  การดาํเนินงานของคณะกรรมการบริหารองคก์ารนกัศึกษา มีดงันี3  
   ๑๒.๑ นายกองคก์ารนกัศึกษา 
    (๑)   เป็นประธานในที�ประชุมองคก์ารนกัศึกษา 
    (๒)  มีฐานะเป็นตวัแทนนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั 
    (๓)  เป็นผูเ้สนอนโยบายและงบประมาณต่อคณะกรรมการบริหาร 
    (๔)  เป็นผูล้งนามในนามขององคก์ารนกัศึกษา 
    (๕)  วางแผนควบคุม และประสานงานการดาํเนินงานขององคก์าร 
            นกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละนโยบาย 
    (๖)   เสนอรายชื�อคณะกรรมการบริหารองคก์ารนกัศึกษาเพื�อพิจารณา 
            แต่งตั3งจากมหาวทิยาลยั 
    (๗)  แต่งตั3งคณะกรรมการการเงินและบญัชีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ ๓ คน จาก 
            คณะกรรมการบริหารองคก์ารนกัศึกษาโดยแต่งตั3งเหรัญญิกองคก์าร 
            นกัศึกษาเป็นประธาน 
   ๑๒.๒ อุปนายกองคก์ารนกัศึกษา 
    (๑)  ทาํหนา้ที�ช่วยเหลือนายกองคก์ารนกัศึกษาในกิจกรรมทั3งปวงที�ไดรั้บ   
           มอบหมาย 
    (๒)  ในกรณีที�นายกองคก์ารนกัศึกษาไม่อาจปฏิบติัหนา้ที�ได ้ใหอุ้ปนายก 
            องคก์ารนกัศึกษาที�ไดรั้บมอบหมายปฏิบติัหนา้ที�แทน 
    (๓)  ดาํเนินงานตามที�ไดรั้บมอบหมายจากนายกองคก์ารนกัศึกษา 
   ๑๒.๓ เหรัญญิกองคก์ารนกัศึกษา  
    (๑)   ทาํหนา้ที�รับผดิชอบการเงินองคก์ารนกัศึกษา 
    (๒)  ควบคุมการรับ-จ่ายเงินขององคก์ารนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 
            ขอ้บงัคบั 
    (๓)  รายงานฐานะการเงินและทรัพยสิ์นต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
            องคก์ารนกัศึกษา 
   ๑๒.๔ เลขานุการองคก์ารนกัศึกษา  
    (๑)   จดัการประชุมและทาํรายงานการประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน 
    (๒)  ดาํเนินงานภายใตค้วามรับผดิชอบของนายกองคก์ารนกัศึกษา 
    (๓)  ทาํหนา้ที�ดา้นธุรการและรวมถึงหนา้ที�อื�นตามที�นายกองคก์ารนกัศึกษา 
            มอบหมาย 
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   ๑๒.๕ ประธานฝ่ายนกัศึกษาสัมพนัธ์ 
    (๑)  รับผิดชอบการเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดี ระหวา่งนกัศึกษากบั 
           องคก์ารนกัศึกษารวมทั3งองคก์รภายในและภายนอกสถาบนั 
    (๒)  ดาํเนินงานตามที�ไดรั้บมอบหมายจากนายกองคก์ารนกัศึกษาโดยมติของ 
            ที�ประชุมคณะกรรมการบริหารองคก์ารนกัศึกษา ในดา้นนกัศึกษา 
            สัมพนัธ์ 
   ๑๒.๖ ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
    (๑)  รับผิดชอบเผยแพร่ข่าวสารที�เกี�ยวกบัองคก์ารนกัศึกษา หาวธีิกระจาย 
           ข่าวสารที�เกี�ยวกบัองคก์ารนกัศึกษาตามช่องทางสื�อต่างๆ 
    (๒)  ดาํเนินงานตามที�ไดรั้บมอบหมายจากนายกองคก์ารนกัศึกษาโดยมติ 
            ของที�ประชุมคณะกรรมการบริหารองคก์ารนกัศึกษา ในดา้นการ 
            ประชาสัมพนัธ์ 
   ๑๒.๗ ประธานฝ่ายสาราณียกร 
    (๑)  จดัทาํเอกสารและสิ�งตีพิมพข์ององคก์ารนกัศึกษา เพื�อเป็นการเผยแพร่       
            ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัวตัถุประสงคแ์ละนโยบายตลอดจนการดาํเนิน       
            งานขององคก์ารนกัศึกษาแก่นกัศึกษาภายในมหาวทิยาลยัและสถาบนัอื�น 
    (๒)  จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศเพื�อการเผยแพร่ทางสื�อต่างๆ 
    (๓)  ปฏิบติังานตามที�ไดรั้บมอบหมายจากนายกองคก์ารนกัศึกษา  โดยมติ 
            ที�ประชุมคณะกรรมการบริหารองคก์ารนกัศึกษา  ในส่วนที�เกี�ยวขอ้ง 
            กบัสาราณียกร 
   ๑๒.๘ ประธานฝ่ายสวสัดิการ 
    (๑)  ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเกี�ยวกบัเรื�องสวสัดิการนกัศึกษาเพื�อเสนอ 
           ต่อคณะกรรมการบริหารองคก์ารนกัศึกษาเพื�อพิจารณาเสนอแนะ 
           ต่อมหาวทิยาลยั 
    (๒)  ควบคุม ดูแล รักษาสาํนกังาน วสัดุ ครุภณัฑข์ององคก์ารนกัศึกษา 
    (๓)  ปฏิบติังานตามที�ไดรั้บมอบหมายจากนายกองคก์ารนกัศึกษา ในส่วน 
            ที�เกี�ยวขอ้งกบังานสวสัดิการ 
   ๑๒.๙ ประธานฝ่ายส่งเสริมวชิาการ 
    (๑)  รับผิดชอบงานดา้นกิจกรรมฝ่ายส่งเสริมวชิาการ 
    (๒)  จดักิจกรรมและประสานงานการเผยแพร่ความรู้เพื�อเสริมหลกัสูตร 
            ทางวชิาการขององคก์ารนกัศึกษา สโมสรนกัศึกษาพื3นที� ชมรม และ 
            นกัศึกษาทั�วไป 
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    (๓)  ร่วมมือกบัสถาบนัอื�นๆ  ในเรื�องการจดักิจกรรมทางวิชาการ 
   ๑๒.๑๐ ประธานฝ่ายกีฬาและนนัทนาการ 
    (๑)  รับผิดชอบดา้นกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ 
    (๒)  ประสานงานดา้นกีฬาและนนัทนาการขององคก์ารนกัศึกษา  
            สโมสรนกัศึกษา ชมรม และนกัศึกษาทั�วไป 
    (๓)  ร่วมมือกบัสถาบนัอื�นๆ ในเรื�องการจดักิจกรรมและนนัทนาการ 
   ๑๒.๑๑ ประธานฝ่ายศิลปวฒันธรรมและสิ�งแวดลอ้ม 
    (๑)  รับผิดชอบงานเผยแพร่ดา้นศิลปวฒันธรรม และอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม 
           ของนกัศึกษา 
    (๒)  ประสานงานดา้นกิจกรรมศิลปวฒันธรรมและการอนุรักษ ์
            สิ�งแวดลอ้มของนกัศึกษา 
    (๓)  ร่วมมือกบัสถาบนัอื�นๆ ในเรื�องการจดักิจกรรมศิลปวฒันธรรมและ 
            การอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม 
    (๔)  ส่งเสริมการพฒันาบุคลิกภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของนกัศึกษา 
   ๑๒.๑๒ ประธานฝ่ายพฒันาสังคมและบาํเพญ็ประโยชน์ 
    (๑)  รับผิดชอบงานดา้นกิจกรรมพฒันาสังคมและบาํเพญ็ประโยชน์ 
    (๒)  ประสานงานดา้นกิจกรรมพฒันาสังคมและบาํเพญ็ประโยชน์  ของ 
            องคก์ารนกัศึกษา  สโมสรนกัศึกษา  และนกัศึกษาทั�วไป 
    (๓)  ร่วมมือกบัสถาบนัอื�นๆ  ในเรื�องการจดักิจกรรมพฒันาสังคม  และ 
            บาํเพญ็ประโยชน์ 
  ขอ้ ๑๓  การประชุมแบ่งออกเป็น 
   ๑๓.๑ ประชุมสมยัสามญั 
   ๑๓.๒ ประชุมสมยัวสิามญั 
  ขอ้ ๑๔  การประชุมสมยัสามญัใหก้ระทาํอยา่งนอ้ย  ภาคการศึกษาละ ๒ ครั3 ง  ส่วนการประชุม
สมยัวิสามญัให้กระทาํในกรณีเร่งด่วนหรือคณะกรรมการบริหารองคก์ารนกัศึกษา ๑ ใน ๓ ของคณะกรรมการ
บริหารองค์การนักศึกษาร้องขอให้มีการประชุม  ทั3งนี3   ให้นายกองค์การนักศึกษาหรือผูรั้กษาการแทนเรียก
ประชุม  โดยทาํหนงัสือแจง้สมาชิกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
  ขอ้ ๑๕  การประชุมตามความในขอ้  ๑๔  จะครบองค์ประชุมได้  ตอ้งมีสมาชิกเกินกึ� งหนึ� ง  
ของคณะกรรมการบริหารองค์การนกัศึกษาทั3งหมด  ถา้ไม่ครบองค์ประชุมให้นายกองค์การนักศึกษา  หรือ        
ผูรั้กษาการแทนเรียกประชุมใหม่ภายใน  ๑๕  วนั  ถา้ยงัไม่ครบองค์ประชุมอีก  ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายก
องคก์ารนกัศึกษาหรือผูรั้กษาการแทน 
  ขอ้ ๑๖  การลงมติในที�ประชุมตามความในขอ้ ๑๓ ใหถื้อเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ์ยกเวน้ในกรณี                     
ที�กาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�น  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมชี3ขาด 
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  ขอ้ ๑๗  การประชุมคณะกรรมการบริหารองคก์ารนกัศึกษาใหก้ระทาํโดยเปิดเผย 
คณะกรรมการบริหารองคก์ารนกัศึกษาไม่ตํ�ากวา่ ๑ ใน ๓ ของจาํนวนสมาชิกที�มาประชุมร้องขอให้มีการประชุม
ลบัใหป้ระธานในที�ประชุมดาํเนินการประชุมลบัโดยไม่ตอ้งขอมติจากที�ประชุม 

 ขอ้ ๑๘  การดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษามีวาระคราวละ ๑ ปี 
นบัตั3งแต่วนัที�  ๑  มีนาคม  ถึง  ๒๘  กุมภาพนัธ์  ในปีถดัไป 
  ขอ้ ๑๙  การดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื�อ
อธิการบดี  หรือผูที้�ไดรั้บมอบหมายจากอธิการบดี  ลงนามคาํสั�งแต่งตั3งและไดรั้บมอบงานเรียบร้อยแลว้ 
  ข้อ ๒๐  การส่งมอบงานให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาชุดเก่าส่งมอบงานให ้   
เสร็จสิ3นก่อนวนัที�  ๓๑  มีนาคม  ของทุกปี 
  ขอ้ ๒๑  ถา้กรรมการบริหารองค์การนกัศึกษาทั3งคณะพน้จากตาํแหน่งดว้ยประการใดๆ  ก่อน
การสิ3นสุดตามวาระนอ้ยกวา่  ๖๐  วนั  ให้ผูอ้าํนวยการกองพฒันานกัศึกษา  เสนอรายชื�อคณะกรรมการบริหาร
องค์การนกัศึกษาชุดใหม่  ให้อธิการบดีพิจารณาแต่งตั3งเป็นผูรั้กษาการแทน  ถา้ระยะเวลาที�เหลือของตาํแหน่ง    
มีอยูไ่ม่นอ้ยกวา่  ๖๐  วนั  ตอ้งมีการเลือกตั3งใหม่ใหเ้สร็จสิ3นภายใน  ๑๕  วนั  นบัจากวนัที�คณะกรรมการบริหาร
องคก์ารนกัศึกษาพน้จากตาํแหน่ง  และให้คณะกรรมการบริหารองคก์ารนกัศึกษาชุดใหม่อยูใ่นตาํแหน่งเท่ากบั
วาระของผูที้�ตนเขา้แทน 
  ถา้กรรมการบริหารองค์การนกัศึกษาพน้จากตาํแหน่งดว้ยประการใดๆ  ก็ตามเป็นรายบุคคล  
ถา้ระยะเวลาที�เหลือไม่นอ้ยกวา่  ๖๐  วนั  ใหน้ายกองคก์ารนกัศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษา  เสนอบุคคลให้อธิการบดีพิจารณาแต่งตั3งและให้อยู่ในตาํแหน่งเท่ากบัวาระของตาํแหน่ง        
ที�ตนเขา้แทน  ถา้ระยะเวลาที�เหลือของตาํแหน่งมีอยูน่อ้ยกวา่  ๖๐  วนั  อาจจะไม่พิจารณาแต่งตั3งก็ได ้
  ขอ้ ๒๒  สมาชิกภาพของคณะกรรมการบริหารองคก์ารนกัศึกษา จะสิ3นสุดลงเมื�อ 
   ๒๒.๑ นายกองคก์ารนกัศึกษาพน้จากตาํแหน่ง 
   ๒๒.๒ ออกตามวาระ 
   ๒๒.๓ ตาย 
   ๒๒.๔ ลาออก 
   ๒๒.๕ ถูกลงโทษทางวนิยัจากทางมหาวทิยาลยั 
   ๒๒.๖ พน้สภาพจากการเป็นนกัศึกษา หรือไดรั้บอนุมติัจากทางมหาวทิยาลยัใหล้า 
                 พกัการศึกษา 
   ๒๒.๗ อธิการบดีมีคาํสั�งใหพ้น้จากตาํแหน่งโดยระบุความผดิไวอ้ยา่งชดัแจง้ 
  ขอ้ ๒๓  ให้องคก์ารนกัศึกษานี3อยูใ่นความควบคุมดูแลของมหาวิทยาลยั  โดยมีรองอธิการบดี
เป็นที�ปรึกษาขององคก์ารนกัศึกษาใหค้าํปรึกษาและยบัย ั3งดาํเนินการใดๆ  ที�ขดัต่อระเบียบ  คาํสั�ง  หรือประกาศ
ของมหาวิทยาลยัหรือที�อาจจะเป็นที�เสื�อมเสียต่อมหาวิทยาลยัได้  ทั3งนี3   ให้องค์การนักศึกษาส่งรายงานการ
ประชุมให้อาจารย์ที�ปรึกษารับทราบภายใน  ๗  วนัภายหลังการประชุม  ส่วนกิจกรรมที�ดาํเนินการนอก
มหาวิทยาลัย  หรือที�มีการเชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยจะต้องดําเนินการตามที�
มหาวทิยาลยักาํหนด 
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หมวด ๖ 

สโมสรนักศึกษา 

  ขอ้ ๒๔  สโมสรนกัศึกษา  ประกอบดว้ย  คณะกรรมการบริหาร 
  ขอ้ ๒๕  คณะกรรมการบริหารสโมสรนกัศึกษา  ประกอบดว้ย  ตาํแหน่งต่อไปนี3  
   ๒๕.๑ นายกสโมสรนกัศึกษา 
   ๒๕.๒ อุปนายกสโมสรนกัศึกษาไม่เกิน ๓ คน 
   ๒๕.๓ เหรัญญิกสโมสรนกัศึกษา 
   ๒๕.๔ เลขานุการสโมสรนกัศึกษา 
   ๒๕.๕ ประธานฝ่ายนกัศึกษาสัมพนัธ์ 
   ๒๕.๖ ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
   ๒๕.๗ ประธานฝ่ายสาราณียกร 
   ๒๕.๘ ประธานฝ่ายสวสัดิการ 
   ๒๕.๙ ประธานฝ่ายส่งเสริมวชิาการ 
   ๒๕.๑๐ ประธานฝ่ายกีฬาและนนัทนาการ 
   ๒๕.๑๑ ประธานฝ่ายศิลปวฒันธรรมและสิ�งแวดลอ้ม 
   ๒๕.๑๒ ประธานฝ่ายพฒันาสังคมและบาํเพญ็ประโยชน์ 
   ๒๕.๑๓ ผูแ้ทนจากนกัศึกษาตามสาขาวชิาในคณะหรือวทิยาลยั  ไม่เกินสาขาวชิาละ 
    2  คน  ทั3งนี3   ใหมี้วธีิการดาํเนินการตามหนา้ที�สอดคลอ้งกบัองคก์ารนกัศึกษา 
    ตามขอ้  ๑๓  ในระเบียบนี3  
  ขอ้ ๒๖  การประชุมแบ่งออกเป็น 
   ๒๖.๑ ประชุมสมยัสามญั 
   ๒๖.๒ ประชุมสมยัวสิามญั 
  ขอ้ ๒๗  การประชุมสมยัสามญัให้กระทาํอย่างน้อย ภาคการศึกษาละ  ๒  ครั3 ง  ส่วนการ
ประชุมสมยัวิสามญัให้กระทาํในกรณีเร่งด่วนหรือคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา  ๑  ใน  ๓  ของ
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาร้องขอให้มีการประชุม  ทั3งนี3   ให้นายกสโมสรนักศึกษาหรือผูรั้กษา    
การแทนเรียกประชุม  โดยทาํหนงัสือแจง้สมาชิกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
  ขอ้ ๒๘  การประชุมตามความในขอ้  ๒๗  จะครบองค์ประชุมได ้ ตอ้งมีสมาชิกเกินกึ� งหนึ� ง          
ของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาทั3งหมด  ถ้าไม่ครบองค์ประชุมให้นายกสโมสรนักศึกษา  หรือ           
ผูรั้กษาการแทนเรียกประชุมใหม่ภายใน  ๑๕  วนั  ถ้ายงัไม่ครบองค์ประชุมอีกให้อยู่ในดุลยพินิจของนายก
สโมสรนกัศึกษาหรือผูรั้กษาการแทน 
  ขอ้ ๒๙  การลงมติในที�ประชุมตามความในข้อ  ๒๖  ให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ยกเวน้             
ในกรณีที�กาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�น  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมชี3ขาด 



 -๑๐-

  ข้อ ๓๐  การประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา  ให้กระทําโดยเปิดเผย 
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาไม่ตํ�ากว่า  ๑  ใน  ๓  ของจาํนวนสมาชิกที�มาประชุมร้องขอให้มีการ
ประชุมลบัใหป้ระธานในที�ประชุมดาํเนินการประชุมลบัโดยไม่ตอ้งขอมติจากที�ประชุม 

 ขอ้ ๓๑  การดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการบริหารสโมสรนกัศึกษามีวาระคราวละ  ๑  ปี
นบัตั3งแต่วนัที�  ๑  มีนาคม  ถึง  ๒๘  กุมภาพนัธ์  ในปีถดัไป 
  ขอ้ ๓๒  การดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการบริหารสโมสรนกัศึกษา  จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื�อ
คณบดีหรือผูอ้าํนวยการวทิยาลยั  ลงนามในคาํสั�งแต่งตั3งและไดรั้บมอบงานเรียบร้อยแลว้ 
  ข้อ ๓๓  การส่งมอบงานให้คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาชุดเก่าส่งมอบงานให ้    
เสร็จสิ3นก่อนวนัที�  ๓๑  มีนาคม  ของทุกปี 
  ขอ้ ๓๔  ถา้กรรมการบริหารสโมสรนกัศึกษาทั3งคณะพน้จากตาํแหน่งดว้ยประการใดๆ  ก่อน
การสิ3นสุดตามวาระนอ้ยกวา่  ๖๐  วนั  ใหร้องคณบดี  หรือรองผูอ้าํนวยการวิทยาลยั  เสนอรายชื�อคณะกรรมการ
บริหารสโมสรนักศึกษาชุดใหม่  ให้คณบดีหรือผูอ้าํนวยการวิทยาลยั  พิจารณาแต่งตั3งเป็นผูรั้กษาการแทน         
ถา้ระยะเวลาที�เหลือของตาํแหน่งมีอยู่ไม่น้อยกว่า  ๖๐  วนั  ตอ้งมีการเลือกตั3งใหม่ให้เสร็จสิ3นภายใน  ๑๕  วนั     
นับจากวนัที�คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาพน้จากตาํแหน่ง  และให้คณะกรรมการบริหารสโมสร
นกัศึกษาชุดใหม่อยูใ่นตาํแหน่งเท่ากบัวาระของผูที้�ตนเขา้แทน 
  ถา้กรรมการบริหารสโมสรนกัศึกษาพน้จากตาํแหน่งดว้ยประการใดๆ  ก็ตามเป็นรายบุคคล           
ถา้ระยะเวลาที�เหลือไม่นอ้ยกวา่  ๖๐  วนั  ใหน้ายกสโมสรนกัศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
สโมสรนกัศึกษา  เสนอบุคคลให้คณบดีหรือผูอ้าํนวยการวิทยาลยั  พิจารณาแต่งตั3งและให้อยูใ่นตาํแหน่งเท่ากบั
วาระของตาํแหน่งที�ตนเขา้แทน  ถ้าระยะเวลาที�เหลือของตาํแหน่งมีอยู่น้อยกว่า  ๖๐  วนั อาจจะไม่พิจารณา
แต่งตั3งก็ได ้
  ขอ้ ๓๕  สมาชิกภาพของคณะกรรมการบริหารสโมสรนกัศึกษา  จะสิ3นสุดลงเมื�อ 
   ๓๕.๑ นายกสโมสรนกัศึกษาพน้จากตาํแหน่ง 
   ๓๕.๒ ออกตามวาระ 
   ๓๕.๓ ตาย 
   ๓๕.๔ ลาออก 
   ๓๕.๕ ถูกลงโทษทางวนิยัจากทางมหาวทิยาลยั 
   ๓๕.๖ พน้สภาพจากการเป็นนกัศึกษา หรือไดรั้บอนุมติัจากทางมหาวทิยาลยัใหล้า 
    พกัการศึกษา 
   ๓๕.๗ คณบดีหรือผูอ้าํนวยการวทิยาลยั มีคาํสั�งใหพ้น้จากตาํแหน่งโดยระบุความผดิ 
    ไวอ้ยา่งชดัแจง้ 
  ขอ้ ๓๖  ให้สโมสรนกัศึกษานี3อยูใ่นความควบคุมดูแลของมหาวิทยาลยั  โดยมีรองคณบดีหรือ                      
รองผูอ้าํนวยการวิทยาลยั  เป็นที�ปรึกษาของสโมสรนกัศึกษาให้คาํปรึกษาและยบัย ั3งดาํเนินการใดๆ  ที�ขดัต่อ
ระเบียบ  คาํสั�ง  หรือประกาศของมหาวิทยาลยัหรือที�อาจจะเป็นที�เสื�อมเสียต่อมหาวิทยาลยัได ้ ทั3งนี3   ให้สโมสร
นกัศึกษาส่งรายงานการประชุมให้อาจารยที์�ปรึกษาทราบภายใน  ๗  วนั  ภายหลงัการประชุม  ส่วนกิจกรรม        



 -๑๑-

ที�ดาํเนินการนอกคณะหรือวิทยาลยั  หรือที�มีการเชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมในคณะหรือวิทยาลัย  
จะตอ้งดาํเนินการตามที�มหาวทิยาลยักาํหนด 

หมวด ๗ 

ชมรม 

  ขอ้ ๓๗  ชมรมตอ้งมีลกัษณะที�นกัศึกษาทั�วไปทั3งมหาวทิยาลยั  สามารถเขา้เป็นสมาชิกได ้
  ขอ้ ๓๘  ชมรม  ตอ้งมีลกัษณะการดาํเนินงานอยา่งนอ้ยในดา้นใดดา้นหนึ�ง  ดงันี3  
   ๓๘.๑ กิจกรรมวชิาการ 
   ๓๘.๒ กิจกรรมกีฬา และส่งเสริมสุขภาพ 
   ๓๘.๓ กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์และรักษาสิ�งแวดลอ้ม 
   ๓๘.๔ กิจกรรมนนัทนาการ 
   ๓๘.๕ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 
  ขอ้ ๓๙  ใหช้มรมในแต่ละชมรมมีคณะกรรมการชมรม  เพื�อทาํหนา้ที�บริหารงานของชมรม 
  ขอ้ ๔๐  คณะกรรมการชมรม  ประกอบดว้ยตาํแหน่งต่อไปนี3  
   ๔๐.๑ ประธานชมรม 
   ๔๐.๒ รองประธานชมรม 
   ๔๐.๓ เหรัญญิกชมรม 
   ๔๐.๔ เลขานุการชมรม 
   ๔๐.๕ ประชาสัมพนัธ์ 
   ๔๐.๖ พสัดุ 
   ๔๐.๗ กรรมการอื�นๆ  ตามที�เห็นสมควร 

 ขอ้ ๔๑  อาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการชมรม มีดงัต่อไปนี3  
   ๔๑.๑ บริหารงานทั�วไปใหเ้ป็นตามวตัถุประสงคข์องชมรม 
   ๔๑.๒ กาํหนดนโยบาย  จดัทาํแผนงานโครงการ  และงบประมาณประจาํปีของ
ชมรมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา  รองคณบดี  คณบดี  หรือรองผูอ้าํนวยการวิทยาลัย 
ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัตามลาํดบั 
   ๔๑.๓ เสนอระเบียบปฏิบติัของชมรมต่อสโมสรนกัศึกษา  เพื�อขออนุมติัจากคณบดี 
หรือผูอ้าํนวยการวทิยาลยั  โดยผา่นรองคณบดีหรือรองผูอ้าํนวยการวทิยาลยั 
   ๔๑.๔ รับผดิชอบ  ดูแลรักษาเอกสารและพสัดุครุภณัฑข์องชมรม 
  ขอ้ ๔๒  ใหแ้ต่ละชมรมดาํเนินการเลือกตั3งคณะกรรมการชมรมชุดใหม่  และมอบงานให้เสร็จ
สิ3นก่อนวนัที�  ๓๑  มีนาคม  โดยแต่ละชมรมจะมีวาระการทาํงานวาระละ  ๑  ปี  เริ�ม  ๑  มีนาคม  ถึง  ๒๘ 
กุมภาพนัธ์  ของปีถดัไป 
 
 



 -๑๒-

  ขอ้ ๔๓  สมาชิกภาพของสมาชิกชมรมเก่าสิ3นสุดในวนัที�  ๒๘  กุมภาพนัธ์ 
  ขอ้ ๔๔  นักศึกษาแต่ละคนมีสิทธิสมคัรเป็นสมาชิกชมรมในสโมสรนักศึกษา  ได้มากกว่า       
๑  ชมรม  และมีสิทธิสมคัรเป็นสมาชิกชมรมของสโมสรนกัศึกษาคณะอื�นไดต้ามความสนใจ  ในแต่ละชมรม
จะตอ้งมีสมาชิกสามญัไม่นอ้ยกวา่  ๓๐  คน  และกรรมการบริหารชมรมจะตอ้งเป็นสมาชิกสามญัเท่านั3น 
  ขอ้ ๔๕  ให้นายกสโมสรนกัศึกษาเป็นผูเ้สนอแต่งตั3งและถอดถอนกรรมการชมรมต่อคณบดี  
หรือผูอ้าํนวยการวทิยาลยั 
  ขอ้ ๔๖  คณะกรรมการชมรมพน้จากตาํแหน่งเมื�อ 
   ๔๖.๑ ออกตามวาระ 
   ๔๖.๒ ตาย 
   ๔๖.๓ ลาออก 

 ๔๖.๔ พน้สภาพการเป็นนกัศึกษา หรือไดรั้บอนุมติัจากทางมหาวทิยาลยัใหล้าพกั 
    การศึกษา 
   ๔๖.๕ ถูกลงโทษทางวนิยัตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
  ขอ้ ๔๗  ใหค้ณะกรรมการบริหารชมรม สังกดัสโมสรนกัศึกษา  กาํหนดนโยบายแผนงานและ
งบประมาณประจาํปีของชมรมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา  ให้เสร็จสิ3นภายในวนัที�           
๓๑  มีนาคม 
  ขอ้ ๔๘  ให้คณะกรรมการบริหารชมรม  จดัทาํรายงานประเมินผลการดาํเนินงานในรอบปี             
ของชมรมเสนอต่อคณะกรรมการสโมสรนกัศึกษา  ก่อนสิ3นสุดวาระของคณะกรรมการบริหารชมรม  ภายใน
วนัที� ๓๑  มีนาคม 
  ขอ้ ๔๙  ให้ชมรมต่างๆ  จดทะเบียนใหม่กับสโมสรนักศึกษาตามสังกัด  ภายใน  ๓๐  วนั
หลงัจากคณะกรรมการบริหารชุดใหม่รับมอบงานเรียบร้อยแลว้ 
  ขอ้ ๕๐  การจดัตั3งชมรมใหม่นั3น  นกัศึกษาที�เสนอขอจดัตั3งชมรมจะตอ้งเสนอชื�อชมรมลกัษณะ
กิจกรรม  วตัถุประสงค์  ระเบียบหรือข้อบงัคับของชมรมและแผนงาน  ต่อคณะกรรมการบริหารสโมสร
นกัศึกษา  โดยจะตอ้งมีนกัศึกษาเป็นสมาชิกก่อตั3งชมรมไม่นอ้ยกวา่  ๓๐  คน  โดยนาํเสนอต่อสโมสรนกัศึกษา 
เพื�อพิจารณาอนุมติัและแจง้ใหค้ณบดีหรือผูอ้าํนวยการวทิยาลยัทราบต่อไป 
  ขอ้ ๕๑  การยบุเลิกชมรม  อาจจะทาํไดโ้ดยเหตุหนึ�งเหตุใด  ดงันี3  

 ๕๑.๑ มิไดด้าํเนินงานตามวตัถุประสงคข์องชมรมที�ตั3งไว ้ หรือดาํเนินงานฝ่าฝืน
 วตัถุประสงคข์องชมรม 

   ๕๑.๒ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามระเบียบ 
   ๕๑.๓ กระทาํการอนัเป็นที�เสื�อมเสียชื�อเสียงของมหาวทิยาลยั 
  ขอ้ ๕๒  ในการยบุเลิกชมรมนี3   ให้คณะกรรมการบริหารสโมสรนกัศึกษาพิจารณาลงมติ  หาก
คณะกรรมการบริหารสโมสรนกัศึกษามีมติ  ๒  ใน  ๓  ใหย้บุเลิกใหน้าํเสนอต่อคณบดีหรือผูอ้าํนวยการวิทยาลยั  
เพื�อพิจารณาอนุมติั 



 -๑๓- 

  บรรดาทรัพยสิ์นหรือครุภณัฑข์องชมรมที�ถูกยกเลิก  ให้สโมสรนกัศึกษา  ดูแลตรวจสอบ  และ
รักษาหรือโอนไปใชใ้นกิจการอื�นที�เหมาะสมต่อไป 

หมวด ๘ 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลอืกตั8งและผู้ลงสมัครรับเลอืกตั8งนายกสโมสรนักศึกษา 

  ขอ้ ๕๓  นกัศึกษาผูมี้สิทธิเลือกตั3ง 
   ๕๓.๑ เป็นนกัศึกษาที�กาํลงัศึกษาอยูใ่นคณะหรือวทิยาลยั 
   ๕๓.๒ ไม่อยูร่ะหวา่งถูกลงโทษทางวนิยัจากมหาวทิยาลยั 
   ๕๓.๓ ไม่อยูใ่นระหวา่งไดรั้บอนุมติัจากทางมหาวทิยาลยัใหล้าพกัการศึกษา 
  ขอ้ ๕๔  นกัศึกษาผูมี้สิทธิลงสมคัรรับเลือกตั3งเป็นนายกสโมสรนกัศึกษา 
   ๕๔.๑ เป็นนกัศึกษาที�กาํลงัศึกษาอยูใ่นคณะหรือวทิยาลยั 
   ๕๔.๒ ไม่เคยถูกลงโทษทางวนิยัและไม่อยูร่ะหวา่งถูกสอบสวนทางวนิยัจาก  
     มหาวทิยาลยั 
   ๕๔.๓ ไม่อยูใ่นระหวา่งไดรั้บอนุมติัจากทางมหาวทิยาลยัใหล้าพกัการศึกษา 
   ๕๔.๔  มีผลการเรียนเฉลี�ยสะสมไม่ตํ�ากวา่ ๒.๒๕  

หมวด ๙ 

การได้มาซึ%งนายกองค์การนักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษา 

  ขอ้ ๕๕  นายกองคก์ารนกัศึกษามาจากการเลือกตั3งโดย 
   ๕๕.๑ นายกสโมสรนกัศึกษาของทุกคณะและวทิยาลยั  ประชุมเพื�อเลือกตั3งนายก 
    องคก์ารนกัศึกษา 
   ๕๕.๒ หากนายกสโมสรนกัศึกษาของคณะหรือวทิยาลยั ไดรั้บการเลือกตั3งเป็นนายก 
    องคก์ารนกัศึกษาใหอุ้ปนายกสโมสรนกัศึกษาอนัดบั ๑ ของพื3นที�นั3นขึ3นเป็น 
    นายกสโมสรของคณะหรือวิทยาลยัแทน 
  ขอ้ ๕๖  การไดม้าซึ� งนายกสโมสรนกัศึกษา ดาํเนินการได ้๒ วธีิ 
   ๕๖.๑ การเลือกตั3ง 
   ๕๖.๒ การสรรหา 
  ขอ้ ๕๗  การเลือกตั3ง  ใหป้ระกาศรับสมคัรโดยทั�วไป  กาํหนดวนัรับสมคัร  วนัหาเสียง  วิธีการ
เลือกตั3ง  และวนัลงคะแนนเสียง  โดยคณบดีหรือผูอ้าํนวยการวิทยาลยั  หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายจากคณบดีหรือ
ผูอ้าํนวยการวทิยาลยั 
  ขอ้ ๕๘  ในกรณีที�ไม่มีผูล้งสมคัรรับเลือกตั3ง  ให้คณบดีหรือผูอ้าํนวยการวิทยาลยั  หรือผูไ้ดรั้บ
มอบหมาย  ดาํเนินการสรรหานายกสโมสรนกัศึกษา  ตามความเหมาะสมในแต่ละคณะหรือวทิยาลยั 
 



 -๑๔-

หมวด ๑๐ 

การเงิน 

  ขอ้ ๕๙  ระเบียบการเงินองค์การนักศึกษา  สโมสรนักศึกษาหรือชมรม ให้ถือตามระเบียบ        
ที�มหาวทิยาลยักาํหนด 
  ขอ้ ๖๐  รายไดข้ององคก์ารนกัศึกษา  สโมสรนกัศึกษา  หรือชมรมมาจาก 

 ๖๐.๑ เงินค่าบาํรุงองค์การนักศึกษา  สโมสรนักศึกษา  หรือชมรม  ที�เรียกเก็บจาก
 นกัศึกษาตามที�มหาวทิยาลยักาํหนด 

   ๖๐.๒ เงินรายไดอื้�นๆ 
    (๑)  เงินที�มีผูบ้ริจาคให้แก่องคก์ารนกัศึกษา สโมสรนกัศึกษา หรือชมรม 

 (๒)  เงินที�ไดม้าจากการจดักิจกรรมของนกัศึกษา 
 (๓)  ดอกผลที�เกิดจากการนาํเงินค่าบาํรุงการศึกษา สโมสรนกัศึกษา 
         หรือชมรมเขา้ฝากเงินหรือลงทุนในสถาบนัการเงินที�รัฐบาลรับรอง 

  ขอ้ ๖๑  เงินค่าบาํรุงกิจกรรมนกัศึกษา จะใชจ่้ายในลกัษณะต่างๆ ดงัต่อไปนี3  
   ๖๑.๑ การบริหารงานองคก์ารนกัศึกษา สโมสรนกัศึกษา หรือชมรม 
   ๖๑.๒ พิธีกรรมทางศาสนาและศิลปวฒันธรรม 
   ๖๑.๓ งานประจาํปีของทางราชการ 

 ๖๑.๔ งานกีฬาและนนัทนาการ 
   ๖๑.๕ การดาํเนินกิจกรรมต่างๆที�ไม่ขดักบัระเบียบนี3  
   ๖๑.๖ งานสวสัดิการและการกุศล 
  ขอ้ ๖๒  เงินรายไดข้ององค์การนักศึกษา  สโมสรนกัศึกษา  หรือชมรมให้เก็บรักษาโดยฝาก
สถาบนัการเงินในนามขององคก์ารนกัศึกษา  สโมสรนกัศึกษา  หรือชมรมแลว้แต่กรณี 
  ขอ้ ๖๓  การอนุมติัการเบิกจ่ายขององค์การนกัศึกษาให้อยู่ในอาํนาจของอธิการบดี  หรือผูที้�
ไดรั้บมอบหมายจากอธิการบดี 
  การอนุมติัการเบิกจ่ายเงินของสโมสรนักศึกษาให้อยู่ในอาํนาจของคณบดีหรือผูอ้าํนวยการ
วทิยาลยัหรือ  ผูที้�ไดรั้บมอบหมายจากคณบดีหรือผูอ้าํนวยการวทิยาลยั 
  ขอ้ ๖๔  อธิการบดีหรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย  มีอาํนาจแต่งตั3งผูต้รวจสอบบญัชีองคก์ารนกัศึกษา 
และคณบดีหรือผูอ้าํนวยการวิทยาลยั  หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายมีอาํนาจแต่งตั3งผูต้รวจสอบบญัชีสโมสรนกัศึกษา 
และชมรม 

หมวด ๑๑ 

อาจารย์ที%ปรึกษา 

  ขอ้ ๖๕  ให้มีอาจารยที์�ปรึกษาองค์การนักศึกษา  โดยผูอ้าํนวยการกองพฒันานักศึกษาเป็น        
ผูเ้สนอใหม้หาวทิยาลยัแต่งตั3งจากอาจารยห์รือพนกังานภายในมหาวทิยาลยั 



 -๑๕-

  ขอ้ ๖๖  ใหมี้อาจารยที์�ปรึกษาพิเศษองคก์ารนกัศึกษา  โดยผูอ้าํนวยการกองพฒันานกัศึกษาเป็น
ผูเ้สนอใหม้หาวทิยาลยัแต่งตั3งจากบุคคลภายนอก 
  ขอ้ ๖๗  ให้มีอาจารยที์�ปรึกษาสโมสรนกัศึกษา  โดยรองคณบดีหรือรองผูอ้าํนวยการวิทยาลยั 
หรือผูที้�ไดรั้บมอบหมาย  เป็นผูเ้สนอคณบดีหรือผูอ้าํนวยการวทิยาลยั  แต่งตั3งบุคคลภายในมหาวทิยาลยั 
  ข้อ ๖๘  ให้มีอาจารย์ที�ปรึกษาชมรม  โดยประธานชมรมเสนอผ่านรองคณบดี  หรือ              
รองผูอ้าํนวยการวทิยาลยั  หรือผูที้�ไดรั้บมอบหมายเป็นผูเ้สนอคณบดีหรือผูอ้าํนวยการวทิยาลยั  พิจารณาแต่งตั3ง 
  ขอ้ ๖๙  อาจารยที์�ปรึกษา  มีหนา้ที�ให้คาํปรึกษาแนะนาํและประสานงานตลอดจน  ดูแลการจดั
กิจกรรมนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์
  ขอ้ ๗๐  อาจารยที์�ปรึกษา  มีอาํนาจสั�งระงบักิจกรรมนกัศึกษาต่างๆ  ที�ขดัต่อระเบียบนี3  
  ขอ้ ๗๑  อาจารยที์�ปรึกษา  มีกาํหนดวาระไม่เกิน  ๑  ปี  ตามวาระองคก์ารนกัศึกษา  หรือสโมสร
นกัศึกษา  หรือชมรม 

หมวด ๑๒ 

บทเฉพาะกาล 

  ขอ้ ๗๒  ในกรณีคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา  และสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ที�ยงั
ไม่ไดมี้ประกาศแต่งตั3งคณะกรรมการบริหารองค์การนกัศึกษา  และสโมสรนกัศึกษาให้คณะกรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษา  และสโมสรนักศึกษาชุดเก่าปฏิบัติหน้าที�ไป  จนกระทั�งการแต่งตั3 งและส่งมอบงาน               
แก่คณะกรรมการบริหารองคก์ารนกัศึกษา  และสโมสรนกัศึกษาชุดใหม่เสร็จเรียบร้อย 

 ขอ้ ๗๓  สภามหาวทิยาลยัมีอาํนาจในการแกไ้ขปรับปรุงหรือยกเลิกระเบียบนี3ได ้

   ประกาศ ณ วนัที�  ๑๕  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 

 
               (นายประพฒัน์  โพธิวรคุณ) 

     นายกสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 


