
 
 
 
 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัหมูบานจอมบึง 
วาดวยการบรหิารกิจกรรมนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

 พ.ศ. ๒๕๔๙ 
----------------------------------- 

 
 โดยที่เปนการสมควรมีขอบังคับวาดวย  การบริหารกิจกรรมนักศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘ (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง    จึงออกขอบังคับไวดังนี้ 
 ขอ  ๑   ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  วาดวยการบริหาร
กิจกรรมนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙” 
 ขอ  ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ  ๓   บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  มติ หรือคําส่ังอ่ืนใดที่ขัด หรือแยงกับขอบังคับนี้
ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 ขอ ๔  ในขอบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 “สภามหาวิทยาลัย”   หมายความวา   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 “อธิการบดี”     หมายความวา     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 “คณะ”  หมายความวา     คณะหรือหนวยงานที่จัดการศึกษาที่มีฐานะเทียบเทาคณะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 “คณบดี”    หมายความวา     คณบดีของของคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 “นักศึกษา”    หมายความวา    นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาในเวลาราชการของมหาวทิยาลยั
ราชภัฏหมูบานจอมบึง 

“กองพัฒนานักศึกษา”   หมายความวา  กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
  “ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา”   หมายความวา  ผูอํานวยการกองพฒันานกัศกึษามหาวทิยาลยั
ราชภัฏหมูบานจอมบึง  

“สภานักศึกษา” หมายความวา สภานักศึกษาของนักศึกษาที่เรียนในเวลาราชการที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง   
 

/ “องคการนักศึกษา” . . . 



๒ 

  
 “องคการนักศึกษา”     หมายความวา    องคการนักศึกษาของนักศึกษาที่เรียนเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึงในเวลาราชการ  

“องคการนักศึกษาคณะ”    หมายความวา   องคการนักศึกษาคณะตาง ๆ ที่เรียนในเวลาราชการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง     

 “กรรมาธิการ” หมายความวา     คณะบุคคลที่สภานักศึกษาแตงตั้งเพื่อดําเนินกิจกรรมตามที่
สภานักศึกษามอบหมาย 
 “ชมรม”    หมายความวา    ชมรมกิจกรรมนักศึกษาซึ่งสังกัดองคการนักศึกษา   
 “ชุมนุม”   หมายความวา     ชุมนุมกิจกรรมนักศึกษาซึ่งสังกัดองคการนักศึกษาคณะ
 “อาจารยที่ปรึกษา”  หมายความวา   อาจารยที่ทําหนาที่ใหคําปรึกษาแกองคการนักศึกษา  
สภานักศึกษา  องคการนักศึกษาคณะ  ชมรม  ชุมนุม   
 “พรรคนักศึกษา” หมายความวา  กลุมนักศึกษาที่มีแนวคิดและวัตถุประสงครวมกันเพื่อจะ
ดําเนินการบริหารงานองคการนักศึกษา 
 “ปการศึกษา”   หมายความวา      ระยะเวลาตั้งแต  วันที่  ๑  มิถุนายนถึงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  
ของปถัดไป 
 ขอ  ๕  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้  และมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่ง  
เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

  ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความ และวินิจฉัย ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้   
 

หมวด  ๑ 
วัตถุประสงค 

 

 ขอ  ๖   การดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษามีวัตถุประสงค  ดังตอไปนี้ 
  (๑)   เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาเปนผูมีวินัยในตนเอง   รูจักสิทธิและหนาที่ตามวิถี
แหงประชาธิปไตย  และยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข 
  (๒)  เพื่อใหนักศึกษาไดฝกฝนตนเองใหเปนผูมีคุณลักษณะ  ใฝดี  ใฝรู  สูงาน 
มุงมั่นสูความเปนเลิศและมีจิตวิญญาณในวิชาชีพ  สามารถตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงของ
สังคม  มีความสํานึกในความเปนไทย  หวงใยสิ่งแวดลอม  มีความรักและผูกพันกับทองถ่ิน 
  (๓)  เพื่อสงเสริมนักศึกษามีบุคลิกภาพและพลานามัยสมบูรณ  ทั้งดานรางกาย  
จิตใจ  สติปญญา  มีความคิดสรางสรรค  มีมนุษยสัมพันธที่ดี  และมีความสามัคคีในหมูคณะ 
 

/(๔) เพื่อปลูกฝง . . . 
 
 



๓ 

   (๔)  เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีคุณธรรม   จริยธรรม   รูจักเสียสละเพื่อสวนรวม  
มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอมหาวิทยาลัย  ตอประเทศชาติ  และปฏิบัติภารกิจรวมกันอยางมี
ระบบ 
  (๕)  เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมอันเปนประโยชนในการพัฒนาตนเอง  พัฒนา
มหาวิทยาลัย   พัฒนาสังคมของนักศึกษา  และกิจกรรมสรางเสริมสัมพันธภาพของมหาวิทยาลัย
กับหนวยงานอื่น  
  (๖)  เพื่อใหบริการและสงเสริมสวัสดิการแกนักศึกษา 
  (๗)   เพื่อสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางวิชาการ และประสบการณในวิชาชีพแก
นักศึกษา 
  (๘)    เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย 
    (๙)     เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และมีวิสัยทัศน 
  (๑๐) เพื่อเผยแพรช่ือเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด  ๒ 
สิทธิและหนาท่ีของนักศึกษา 

 

 ขอ  ๗  นักศึกษามีสิทธิ  ดังตอไปนี้ 
  (๑)   ไดรับความยุติธรรมและผลประโยชนรวมกันภายใตขอบเขตของกฎหมายและ 
กฎ ระเบียบ  ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
  (๒)   ลงคะแนนเสียง  แสดงประชามติ  และ เสนอตัวเขารับเลือกตั้งในตําแหนงตาง  ๆ 
ขององคกรบริหารกิจกรรมนักศึกษาตามขอบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  (๓)   เสนอเรื่องราวและแสดงความคิดเห็นตอสภานักศึกษา  องคการนักศึกษา และ
องคการนักศึกษาคณะ 
  (๔)    เสนอเรื่องราวรองทุกขหรืออุทธรณตามระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
  (๕)  แสดงความคิดเห็นโดยสงบตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ  และขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยหรือกระทําการใด ๆ  โดยสุจริต  รวมทั้งการรวมกลุมเปนชมรม  หรือชุมนุม 
  (๖)   เขารวมกิจกรรมตางๆ  ตามระเบียบและขอบังคับขององคกรบริหารกิจกรรม
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  (๗)   เขารับฟงการประชุมสภานักศึกษา  องคการนักศึกษา  หรือองคการนักศึกษา
คณะ  โดยทําหนังสือเปนลายลักษณอักษรถึงประธานการประชุม  และมีสิทธิเสนอขอคิดเห็นเปนลาย
ลักษณอักษรตอประธานการประชุม        แตไมมีสิทธิ์ออกเสียงและเสนอแนะขอคิดเห็นในที่ประชุม  
ในกรณีที่การประชุมเปนการประชุมลับนักศึกษาที่ไมใชกรรมการไมมีสิทธิเขารับฟงการประชุม 
 

/(๘) ไดรับบริการ . . . 
 



๔ 

  
  (๘)   ไดรับบริการตางๆ  ที่องคการนักศึกษา  และองคการนักศึกษาคณะจัดขึ้นเพื่อ
บริการนักศึกษา 
  (๙)   นักศึกษาไมต่ํากวารอยละหาของนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมีสิทธิลงชื่อ
ยื่นตอประธานสภานักศึกษาเพื่อใหช้ีแจงทรัพยสิน  ส่ิงของและการเงินขององคการนักศึกษา  องคการ
นักศึกษาคณะ  ภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือ 
  (๑๐)  ไดรับหนังสือรับรองการทํากิจกรรมและหนังสือรับรองอื่นๆ  ที่เกี่ยวของกับตัว
นักศึกษาเมื่อจบการศึกษา 
 ขอ  ๘  นักศึกษามีหนาที่   ดังตอไปนี้ 
  (๑)   ธํารงไวซ่ึงความสามัคคี  เกียรติยศ  และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
  (๒)  ศึกษาเลาเรียนอยางเต็มกําลังความสามารถ 

(๓) ปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  คําส่ัง  และประเพณีอันดีงามของ
มหาวิทยาลัย  และปฏิบัติตนตามครรลองระบอบประชาธิปไตยภายในมหาวิทยาลัย 
  (๔)  ผดุงไวซ่ึงขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย 
  (๕)  ใชสิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยสุจริต   และมุงประโยชนสวนรวม 
  (๖)   เปนสมาชิกชมรม  ชุมนุม   
  (๗) ฝกฝนตนเองใหพรอมที่จะเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 
 

หมวด  ๓ 
องคกรบริหารกิจกรรมนักศึกษา 

 

 ขอ  ๙  ใหมีองคกรบริหารกิจกรรมนักศึกษา  ดังนี้ 
  (๑)  สภานักศึกษา 
  (๒)  องคการนักศึกษา 
  (๓)  องคการนักศึกษาคณะ 
  (๔)  ชมรม 
  (๕)  ชุมนุม 
 ขอ  ๑๐  สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ใชอักษรยอวา  “สศ.มรมจ.”  
เรียกชื่อเปนภาษาอังกฤษวา  The  Student  Council  of  Muban Chom Bueng  Rajabhat  University   ใช
อักษรยอวา  “ SC. MCRU.”  เครื่องหมายของสภานักศึกษา  ใชตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย   และมี
ขอความวา  สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง   อยูใตตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย 
 

/ขอ ๑๑ องคการ . . . 
 



๕ 

  
 ขอ  ๑๑  องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  ใชอักษรยอวา  “อศ.มรมจ.”  
เรียกชื่อเปนภาษาอังกฤษวา  The  Student  Organization of  Muban Chom Bueng  Rajabhat  University  
ใชอักษณยอวา “ SO.MCRU.”  เครื่องหมายขององคการนักศึกษา  ใชตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย  
และมีขอความวา  องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงอยู   ใตตราสัญลักษณของ
มหาวิทยาลัย 
 

สวนที่ ๑ 
สภานักศึกษา 

 

 ขอ  ๑๒   สภานักศึกษา  ประกอบดวย 
(๑)  ประธานสภานักศึกษา 
(๒)  รองประธานสภานักศึกษา 
(๓)  กรรมการสภานักศึกษาซึ่งอธิการบดีแตงตัง้ 
(๔)  ประชาสัมพันธ 
(๕)  เลขานุการ 

(๖)  ผูชวยเลขานุการ 

ใหกองพัฒนานักศึกษาจัดการประชุมกรรมการตาม (๓)  คร้ังแรกเพื่อคัดเลือกกันเองเปนผูดํารง
ตําแนงตาม (๑) (๒) (๔) (๕) และ (๖) 
 ขอ  ๑๓  ใหคณะดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการสภานักศึกษาตามขอ ๑๒(๓) ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา  ใหเสร็จสิ้นภายในสัปดาหที่  ๓  ของปการศึกษา   โดยจัดให
มีการคัดเลือกกรรมการสภานักศึกษาในสวนของคณะจากหัวหนาหมูเรียนนักศึกษาในแตละคณะที่
คณบดีแตงตั้งโดยคัดเลือกกันเอง และใหมีสัดสวนกรรมการ ๑ คน   ตอนักศึกษา ๒๐๐ คน  เศษที่เกิน       
๕๐  คน  ใหมีกรรมการเพิ่มอีก  ๑  คน   แลวเสนอชื่อใหกองพัฒนานักศึกษา 
 ขอ  ๑๔  ใหกรรมการสภานักศึกษามีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ  ๑  ปการศึกษา  ในกรณีที่
พนจากตําแหนงตามวาระ  ใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวากรรมการสภานักศึกษาชุดใหมจะเขารับหนาที่
 ขอ  ๑๕  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการสภานักศึกษาพนจากตําแหนงเมื่อ 
  (๑)   ตาย 
  (๒)  ลาออก 
  (๓)  พนสภาพการเปนหัวหนาหมูเรียน 
  (๔)  ที่ประชุมสภานักศึกษามีมติใหพนจากตําแหนง เนื่องจากขาดการประชุมสภา
นักศึกษาตอเนื่องกัน  ๓  ครั้ง  โดยไมมีเหตุผลอันสมควร  กระทําการอันเสื่อมเสียเกียรติของการเปน
กรรมการสภานักศึกษา  หรือขาดความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย   
 

/(๕) มหาวิทยาลัย . . . 



๖ 

  
  (๕)   มหาวิทยาลัยประกาศยุบสภานักศึกษา 
 ขอ  ๑๖  มหาวิทยาลัยประกาศยุบสภานักศึกษาหรือกรรมการสภานักศึกษาวางลงกอนครบ
วาระ  ใหดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการนักศึกษาแทนตําแหนงที่วางภายใน  ๑๕  วัน  เวนแตวาระที่
เหลือไมถึง  ๖๐  วัน  จะไมดําเนินการใหไดมาก็ได 

ในกรณีที่มีการดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการสภานักศึกษาแทนตําแหนงที่วางลง  ใหผูนั้น
ดํารงตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
 ขอ  ๑๗  สภานักศึกษามีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
  (๑)   กํากับดูแลการบริหารงานขององคการนักศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  (๒)  พิจารณาใหความเห็นชอบ และอนุมัติงบประมาณเงินกิจกรรมประจําปของ
องคการนักศึกษา ตามโครงการตางๆ ขององคการนักศึกษา 
  (๓)   ตรวจสอบการดําเนินงาน การเงิน การบัญชี และควบคุมการใชจายเงินของ
องคการนักศึกษา 
  (๔)   แตงตั้งกรรมาธิการ  เพื่อปฏิบัติหนาที่  ตามที่สภานักศึกษามอบหมาย 
  (๕)   สงเสริม  รักษาความสามัคคี  และสัมพันธภาพอันดีระหวางนักศึกษา  อาจารย  
และมหาวิทยาลัย 
  (๖)   เปดอภิปรายเพื่อซักถามขอของใจเกี่ยวกับการบริหารงานขององคการนักศึกษา 
  (๗)   เรียกกรรมการองคการนักศึกษา   หรือ กรรมการองคการนักศึกษาคณะ  มาชี้แจง
ผลการปฏิบัติงาน 
  (๘)   ลงมติไมไววางใจกรรมการองคการนักศึกษา หรือองคการนักศึกษาคณะ  เปน
รายบุคคลหรือท้ังคณะ   
 ขอ  ๑๘  ประธานสภานักศึกษามีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
  (๑)   เรียกประชุมสภานักศึกษา 
  (๒)  เปนประธานในการประชุมสภานักศึกษา 
  (๓)  ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ  เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 
 ขอ  ๑๙  รองประธานสภานักศึกษา  มีหนาที่กระทํากิจกรรมตางๆ   ตามที่ประธานสภานักศึกษา
มอบหมาย   หรือปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานักศึกษาหากประธานสภานักศึกษาไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดตามปกติ 
 ขอ  ๒๐  เลขานุการสภานักศึกษามีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
  (๑)  จัดทําวาระการประชุมและออกหนังสือเชิญกรรมการสภานักศึกษา  กอนมีการ
ประชุมครั้งตอไปอยางนอย  ๓  วัน  เวนแตมีการประชุมติดตอกัน  หรือมีการประชุมโดยเรงดวน 
  (๒)  บันทึกและทํารายงานการประชุมสภานักศึกษา 
 

(๓)  เก็บรวบรวม . . . 



๗ 

  
  (๓)  เก็บรวบรวมเอกสารตางๆ  ของสภานักศึกษา 
  (๔)  สงสําเนารายงานการประชุมสภานักศึกษา  ใหกองพัฒนานักศึกษาทราบภายใน
สิบหาวันนับแตวันประชุม 
  (๕)  หนาที่อ่ืนๆ  ตามที่ประธานสภานักศึกษามอบหมาย 
 ขอ  ๒๑  ผูชวยเลขานุการสภานักศึกษา  มีอํานาจหนาที่ทํากิจกรรมตางๆ  ตามที่เลขานุการสภา
นักศึกษามอบหมาย 
 ขอ  ๒๒  ประชาสัมพันธมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
  (๑)  ประชาสัมพันธ  และเผยแพรขาวสารของสภานักศึกษา 
  (๒)  หนาที่อ่ืนๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 ขอ  ๒๓  การประชุมสภานักศึกษา  แบงเปน  ๒  ประเภท  คือ  การประชุมสมัยสามัญและการ
ประชุมสมัยวิสามัญ 
  (๑)  ในปการศึกษาหนึ่งใหมีการประชุมสมัยสามัญสี่คร้ัง   ดังนี้ 
  คร้ังที่หนึ่ง  หลังจากเสร็จสิ้นการเลือกตั้งไมเกิน  ๑  สัปดาห  เพื่อรับทราบนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  และรับมอบงาน 
  คร้ังที่สอง  ภายในสัปดาหที่  ๕  นับแตวันเปดภาคการศึกษาที่  ๑  เพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบตอนโยบายขององคการนักศึกษา  องคการนักศึกษาคณะ และพิจารณางบประมาณตาง ๆ  
ตามที่องคการนักศึกษาเสนอ 
  คร้ังที่สาม  ภายในสัปดาหที่  ๒  หลังจากเปดภาคการศึกษาที่  ๒  เพื่อรับทราบผลการ
ดําเนินงานขององคการนักศึกษา 
  คร้ังที่ส่ี  ใหประชุมกอนปดภาคการศึกษาสุดทาย  ไมนอยกวา  ๓  สัปดาห  เพื่อติดตาม
สรุปผลการดําเนินงานขององคการนักศึกษา 
  (๒)  การประชุมสมัยวิสามัญ  จะกระทําในกรณีที่พิจารณาเรื่องเรงดวน  หรือมีความ
จําเปนอันจะยังประโยชนตอนักศึกษาและมหาวิทยาลัยโดยอาจใหมีการประชุม  ไดดังนี้ 

(ก)  ประธานสภานักศึกษาเรียกประชุม  หรือ 
                     (ข)  กรรมการสภานักศึกษาจํานวนหนึ่งในสามของกรรมการสภานักศึกษา

ทั้งหมด  เขาชื่อรองขอตอประธานสภานักศึกษา  หรือ 
(ค) นายกองคการนักศึกษารองขอตอประธานสภานักศึกษา 

การประชุมตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนนิการ ดงันี้ 
(๑)  การประชุมสภานักศึกษา  ตองมีกรรมการสภานักศึกษาเขารวมประชุมไมนอย

กวากึ่งหนึ่งของกรรมการสภานักศึกษาทั้งหมด  และมีอาจารยที่ปรึกษาเขารวมประชุมอยางนอย  ๑  คน  
จึงถือวาครบองคประชุม 
 

(๒)  การลงมติใด ๆ . . . 



๘ 

  
(๒)  การลงมติใดๆ ใหกระทําโดยเปดเผยโดยถือเสียงขางมาก กรรมการสภานักศึกษา

คนหนึ่งมีหนึ่งเสียงหากคะแนนเสียงเทากันใหประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด  เวนแตกรรมการสภา
นักศึกษารวมกันไมนอยกวา  ๑ ใน  ๓  ของกรรมการที่มาประชุมรองขอใหประชุมลับ  ใหประธานสภา
นักศึกษาดําเนินการประชุมลับไดโดยไมตองขอมติที่ประชุม 

(๓) การออกเสียงไมไววางใจกรรมการองคการนักศึกษา หรือกรรมการองคการ
นักศึกษาคณะเปนรายบุคคลหรือทั้งคณะ    มติออกเสียงของกรรมการสภานักศึกษาตองมีไมนอยกวา  
๒  ใน  ๓  ของจํานวนกรรมการสภานักศึกษาทั้งหมดและมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลว    จึงจะ   
มีผลโดยสมบูรณ 

(๔)  ใหรายงานผลการประชุมตอมหาวิทยาลัยภายใน  ๗   วัน  หลังจากการประชุม
เสร็จสิ้น 

สวนที่ ๒ 
องคการนักศึกษา 

 

 ขอ  ๒๔  องคการนักศึกษา  ประกอบดวย 
  (๑)  นายกองคการนักศึกษา  ซ่ึงไดมาจากการเลือกตั้ง 
  (๒)  กรรมการองคการนักศึกษา  มีจํานวนไมเกิน  ๒๐  คน  ซ่ึงอธิการบดีแตงตั้งโดย
คําแนะนําของนายกองคการนักศึกษา  และใหมีกรรมการจํานวนหนึ่ง  ดํารงตําแหนง  ดังนี้ 

(ก)  รองนายกองคการนักศึกษา 
(ข)  เลขานุการ 
(ค)  เหรัญญิก 
(ง)  ประชาสัมพันธ 
(จ)  ปฏิคม 

(๓)  กรรมการโดยตําแหนง ไดแก นายกองคการนักศึกษาทุกคณะ 
ผูสมัครรับเลือกตั้ง  เปนนายกองคการนักศึกษา  ตองสมัครในนามพรรคนักศึกษาหรือสมัคร

เปนสวนบุคคลก็ได  และทําการเลือกตั้งโดยนักศึกษากอนปดภาคการศึกษาที่  ๒  ของนักศึกษาไมนอย
กวาส่ีสิบหาวัน 

ในกรณีที่มีผูสมัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียวตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวารอยละ๒๐  ของ
จํานวนนักศึกษาที่มีสิทธิเลือกตั้ง   

ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการแตงตั้งใหเสร็จสิ้นกอนปดภาคการศึกษา   ที่  ๒  ของนักศึกษา   
 
 

/ในกรณี . . . 
 



๙ 

  
ในกรณีที่ไมมีผูสมัครรับเลือกตั้ง  ใหกองพัฒนานักศึกษาดําเนินการสรรหานายกองคการ

นักศึกษาใหเสร็จสิ้นกอนปดภาคการศึกษาที่  ๒  ของนักศึกษาไมนอยกวาสามสิบวัน   วิธีการสรรหาให
ทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 
 ขอ  ๒๕  กรรมการองคการนักศึกษาจะเปนกรรมการสภานักศึกษาในคราวเดียวกันมิได 
 ขอ  ๒๖  คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการนักศึกษา 
  (๑)  สังกัดพรรคนักศึกษาที่จดทะเบียนไวกับกองพัฒนานักศึกษา  หรือมีนักศึกษา    
ลงชื่อสนับสนุนไมนอยกวา ๒๐ คน 
  (๒)  มีผลการเรียนไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  ๒.๕๐  นับถึงภาคการศึกษา
สุดทายกอนการรับสมัคร  หากคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๒.๕๐  ใหอยูในดุลยพินิจของคณบดีของคณะ
ที่นักศึกษาสังกัด 
  (๓)  เปนนักศึกษาถึงวันสมัครรับเลือกตั้งไมนอยกวา  ๑  ภาคการศึกษา 
  (๔)  มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไมนอยกวา  ๑  ปการศึกษา  
 ขอ  ๒๗  ใหนายกองคการนักศึกษาและกรรมการองคการนักศึกษาตามขอ ๒๔ (๒)  มีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละ  ๑  ปการศึกษา  ในกรณีที่พนจากตําแหนงตามวาระใหดํารงตําแหนงตอไป 
จนกวานายกองคการนักศึกษาและกรรมการองคการนักศึกษาชุดใหมจะเขารับหนาที่ 
 ขอ  ๒๘  นอกจากการพนจากตําแหนงตามขอ ๒๗  นายกองคการนักศึกษาและกรรมการ
องคการนักศึกษา พนจากตําแหนงเมื่อ 
  (๑)   ตาย 
  (๒)  ลาออก 
  (๓)  อธิการบดีแตงตั้งผูดํารงตําแหนงนั้นตามคําแนะนําของนายกองคการนักศึกษา 
ยกเวนนายกองคการนักศึกษา 
  (๔)  พนสภาพการเปนนักศึกษา 
  (๕)  ที่ประชุมองคการนักศึกษามีมติใหพนจากตําแหนง    เนื่องจากขาดการประชุม
องคการนักศึกษาตอเนื่องกัน  ๓  คร้ัง     โดยไมมีเหตุผลอันสมควร กระทําการอันเสื่อมเสียเกียรติของ
การเปนกรรมการองคการนักศึกษา  หรือขาดความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  
  (๖)  มหาวิทยาลัยประกาศยุบองคการนักศึกษา 
 ขอ  ๒๙  ในกรณีที่ตําแหนงนายกองคการนักศึกษาวางลงกอนครบวาระ  ใหกองพัฒนานักศึกษา
ดําเนินการเลือกตั้งใหม  ใหเสร็จสิ้นภายใน  ๓๐  วัน  นับตั้งแตตําแหนงวางลง   

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการองคการนักศึกษาตามขอ ๒๔ (๒)วางลงใหอธิการบดีแตงตั้ง         
ผูดํารงตําแหนงนั้นตามคําแนะนําของนายกองคการนักศึกษา 
 
 

/ใหผูดํารงตําแหนง . . . 
 



๑๐ 

  

ใหผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งและวรรคสองดํารงตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึง
ตนแทน   เวนแตวาระที่เหลืออยูไมถึง  ๖๐  วัน  จะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได 
 ขอ  ๓๐  องคการนักศึกษามีอํานาจหนาที่   ดังนี้ 
  (๑)   กําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารขององคการนักศึกษา 
  (๒)  แถลงนโยบายการบริหารงานและโครงการดําเนินกิจกรรมตางๆ  รวมทั้งจัดสรร
งบประมาณประจําปเสนอขออนุมัติ  ตอสภานักศึกษา 
  (๓)  บริหารงานและดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายที่ไดแถลงตอสภานักศึกษา 
  (๔)  ดําเนินการเบิกจายเงิน  ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  (๕)  เปนศูนยกลางเสริมสรางความเขาใจและความสัมพนัธระหวางบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
  (๖)     เสนอความเห็นตอมหาวิทยาลัย  กรณีที่กรรมการสภานักศึกษาปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
  (๗) ดําเนินการรณรงคใหนักศึกษามีจิตสํานึกที่ดี  ชวยกันรักษาชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยทั้งดานการแตงกาย  ความประพฤติ  และอื่น ๆ  
  (๘)  แตงตั้งบุคคล  หรือคณะบุคคล  เพื่อดําเนินการตามที่องคการนักศึกษามอบหมาย 
  (๙)   รายงานผลการดําเนินงานตอสภานักศึกษา 
 ขอ  ๓๑  นายกองคการนักศึกษามีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
  (๑)  เปนหัวหนาฝายบริหารในการดําเนินกิจกรรมขององคการนักศึกษา 
  (๒)  เปนประธานการประชุมองคการนักศึกษา 
  (๓)  เปนตัวแทนนักศึกษาในการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 ขอ  ๓๒  รองนายกองคการนักศึกษามีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
  (๑)   ดําเนินกิจกรรมตามโครงการตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
  (๒)  ปฏิบัติหนาที่ตามที่นายกองคการนักศึกษามอบหมาย 
  (๓)  ปฏิบัติหนาที่แทนนายกองคการนักศึกษาในกรณีที่นายกองคการนักศึกษา 
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดตามปกติ 
  (๔)  รักษาการแทนนายกองคการนักศึกษาในกรณีที่นายกองคการนักศึกษาพนจาก
ตําแหนงกอนครบวาระ 
 ขอ  ๓๓  เลขานุการมีหนาที่  ดังนี้ 
  (๑)   เปนหัวหนาสํานักงานองคการนักศึกษา 
  (๒)  จัดทําระเบียบวาระการประชุม  รายงานการประชุม 
  (๓)  เปนเลขานุการในการประชุมองคการนักศึกษา 
  (๔)  รับผิดชอบงานตาง ๆ ตามที่นายกองคการนักศึกษามอบหมาย 

ขอ  ๓๔  เหรัญญิกมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
 

/(๑)  รับผิดชอบ . . . 
 



๑๑ 

   (๑)  รับผิดชอบควบคุมกํากับการเบิกจายเงินขององคการนักศึกษาใหเปนไปตาม
ระเบียบ ขอบังคับ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  (๒)  จัดทําบัญชีรายรับรายจายขององคการนักศึกษาตอสภานักศึกษา 
  (๓)  รายงานฐานะการเงินขององคการนักศึกษาตอสภานักศึกษา 
  (๔)  หนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 ขอ  ๓๕  ฝายประชาสัมพันธ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
  (๑)  เผยแพรขอมูลขาวสาร  กิจกรรมตาง ๆ  ขององคการนักศึกษา 
  (๒)  หนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 ขอ  ๓๖  ฝายปฏิคมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
  (๑)  รับผิดชอบงานดานการรับรองตอนรับ 
  (๒)  หนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 ขอ  ๓๗  การประชุมกรรมการองคการนักศึกษา  ใหดําเนินการ  ดังนี้ 
  (๑)  นายกองคการนักศึกษาเปนผูกําหนดวัน เวลา และวาระการประชุม 
  (๒)  การประชุมตองมีกรรมการองคการนักศึกษาเขารวมประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งของ 
กรรมการทั้งหมด  และมีอาจารยที่ปรึกษาเขารวมประชุมอยางนอย  ๑  คน จึงจะถือวาครบองคประชุม 

(๓) รายงายผลการประชุมตอมหาวิทยาลัยภายใน ๗ วันหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น 
 

สวนที่ ๓ 
องคการนักศึกษาคณะ 

 
 ขอ  ๓๘  ใหทุกคณะมีองคการนักศึกษาคณะ   ประกอบดวย 
  (๑)  นายกองคการนักศึกษาคณะซึ่งไดมาจากการเลือกตั้ง 
  (๒) กรรมการองคการนักศึกษาคณะ มีจํานวนไมเกิน ๒๐ คน ซ่ึงคณบดีแตงตั้งโดย
คําแนะนําของนายกองคการนักศึกษาคณะ และใหมีกรรมการจํานวนหนึ่งดํารงตําแหนง 
            (ก)  รองนายกองคการนักศึกษาคณะ 
            (ข)  เลขานุการ 
            (ค)  เหรัญญิก 
            (ง)  ประชาสัมพันธ 
             (จ)  ปฏิคม 
 ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการนักศึกษาคณะตองสมัครและทําการเลือกตั้งโดยนักศึกษา
ทั้งคณะ และใหดําเนินการกอนปดภาคการศึกษาที่ ๒ ของนักศึกษาไมนอยกวา ๔๕ วัน 
 

/ในกรณี . . . 
 



๑๒ 

  ในกรณีที่มีผูสมัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียวตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของ
จํานวนนักศึกษาที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 ในกรณีที่ไมมีผูสมัครรับเลือกตั้งใหคณะดําเนินการสรรหานายกองคการนักศึกษาคณะใหเสร็จ
ส้ินกอนปดภาคการศึกษาที่ ๒  ไมนอยกวา  ๓๐  วัน 
 ขอ  ๓๙ ใหคณบดีเปนผูดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการองคการนักศึกษาคณะกอนปดภาค
การศึกษาที่   ๒   
 ขอ ๔๐ ในกรณีที่ตําแหนงนายกองคการนักศึกษาคณะวางลงกอนครบวาระ  ใหคณบดดีาํเนนิการ
แตงตั้งใหม  ใหเสร็จสิ้นภายใน  ๓๐  วัน  นับตั้งแตตําแหนงวางลง   

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการองคการนักศึกษาคณะตามขอ ๓๘ (๒)วางลงใหคณบดีแตงตั้ง       
ผูดํารงตําแหนงนั้นตามคําแนะนําของนายกองคการนักศึกษาคณะ 

ใหผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งและวรรคสองดํารงตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึง
ตนแทน   เวนแตวาระที่เหลืออยูไมถึง  ๖๐  วัน  จะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได 
 ขอ  ๔๑  ใหนายกองคการนักศึกษาคณะและกรรมการองคการนักศึกษาคณะอยูในตําแหนง
คราวละ ๑ ปการศึกษา 
 ขอ  ๔๒  คุณสมบัติของนายกองคการนักศึกษาคณะและกรรมการองคการนักศึกษาคณะ 
  (๑)   เปนนักศึกษาที่สังกัดคณะนั้น 
  (๒)  มีผลการเรียนไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐  นับถึงภาคการศึกษาสุดทาย
กอนการรับสมัคร 
  (๓)  เปนนักศึกษาถึงวันรับสมัครเลือกตั้งไมนอยกวา  ๑ ภาคการศึกษา 
  (๔)  มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา 
  (๕)  ไมเปนกรรมการสภานักศึกษา 
 ขอ  ๔๓  นายกองคการนักศึกษาคณะและกรรมการองคการนักศึกษาคณะ พนจากตําแหนงเมื่อ 
  (๑)  ขาดคุณสมบัติตามขอ  ๔๒ 
  (๒)  ตาย 
  (๓)  ลาออก 
  (๔)  คณบดีแตงตั้งผูดํารงตําแหนงนั้นใหมตามคําแนะนําของนายกองคการนักศึกษา
คณะ   ยกเวนนายกองคการนักศึกษาคณะ 
  (๕)  ที่ประชุมกรรมการองคการนักศึกษาคณะมีมติใหพนจากตําแหนง เนื่องจากขาด
การประชุมกรรมการองคการนักศึกษาคณะตอเนื่องกัน  ๓  คร้ัง  โดยไมมีเหตุผลอันสมควร กระทําการ
อันเสื่อมเสียเกียรติของการเปนกรรมการองคการนักศึกษาคณะ   หรือขาดความรับผิดชอบตอหนาที่    
ที่ไดรับมอบหมาย  
 ขอ   ๔๔   องคการนักศึกษาคณะมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
 

/(๑)  ดําเนินกจิกรรม . . . 



๑๓ 

   (๑) ดําเนินกิจกรรมองคการนักศึกษาคณะใหเปนไปตามนโยบายขององคการ
นักศึกษา 
  (๒)   จัดทําโครงการในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ขององคการนักศึกษาคณะ 
  (๓)   ใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมขององคการนักศึกษา 
  (๔)  แตงตั้งบุคคล คณะบุคคล เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่องคการนักศึกษาคณะมอบหมาย 
  (๕)  หนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 ขอ  ๔๕  นายกองคการนักศึกษาคณะมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
  (๑)  เปนหัวหนาฝายบริหารในการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาภายในคณะ 
  (๒)  เปนประธานการประชุมกรรมการองคการนักศึกษาคณะ 
  (๓)  เปนตัวแทนนักศึกษาคณะในการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  (๔)  เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานขององคการนักศึกษาคณะ 
  (๕)  หนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากองคการนักศึกษา 
 ขอ  ๔๖  รองนายกองคการนักศึกษาคณะมีอํานาจหนาที่ ดังนี้  
  (๑)   ดําเนินกิจกรรมตามโครงการตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
  (๒)  ปฏิบัติหนาที่ตามที่นายกองคการนักศึกษาคณะมอบหมาย 
  (๓)  ปฏิบัติหนาที่แทนนายกองคการนักศึกษาคณะในกรณีที่นายกองคการนักศึกษาคณะ 
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดตามปกติ 
  (๔) รักษาการแทนนายกองคการนักศึกษาคณะในกรณีที่นายกองคการนักศึกษาคณะ
พนจากตําแหนงกอนครบวาระ 
 ขอ  ๔๗  เลขานุการมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
  (๑)   เปนหัวหนาสํานักงานองคการนักศึกษาคณะ 
  (๒)  จัดทําระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม 
  (๓)  เปนเลขานุการในการประชุมกรรมการองคการนักศึกษาคณะ 
  (๔)  รับผิดชอบงานตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 ขอ  ๔๘  เหรัญญิกมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
  (๑)  รับผิดชอบ ควบคุม กํากับ การเบิกจายเงินขององคการนักศึกษาคณะใหเปนไป
ตามระเบียบ ขอบังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  (๒)  จัดทําบัญชีรายรับ รายจายเงินขององคการนักศึกษาคณะ 
  (๓)  รายงานฐานะการเงินขององคการนักศึกษาคณะ 
  (๔)  หนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 

/สวนที่ ๔ . . . 



๑๔ 

  
สวนที่ ๔ 

ชุมนุมและชมรม 
 

 ขอ  ๔๙  เพื่อใหนักศึกษาที่มีความสนใจในการทํากิจกรรมรวมกัน   ไดดําเนินการจัดกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค   จึงจัดใหมี 
  (๑)  ชุมนุม จัดตั้งโดยองคการนักศึกษาของคณะตาง ๆ   
  (๒)  ชมรม  จัดตั้งโดยองคการนักศึกษา 
 ขอ  ๕๐  เงื่อนไขการจัดตั้งชุมนุมหรือชมรม 
  (๑)   การจัดตั้งชุมนุม ตองมีสมาชิกไมนอยกวา ๒๕ คน 
  (๒)  การจัดตั้งชมรม ตองมีสมาชิกไมนอยกวา  ๕๐  คน    โดยมาจากคณะตาง ๆ อยาง
นอย  ๒  คณะ 
 การจัดตั้งชุมนุมหรือชมรมใหเปนไปตามขอกําหนดขององคการนักศึกษาโดยความเห็นชอบ
ของอาจารยที่ปรึกษาองคการนักศึกษาคณะหรืออาจารยที่ปรึกษาองคการนักศึกษา     แลวแตกรณี 
 ขอ  ๕๑   การจัดกิจกรรมชุมนุมหรือชมรม ใหมีลักษณะดังตอไปนี้ 
  (๑)   สงเสริมวิชาการ 
  (๒)  สงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
  (๓)  สงเสริมศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
  (๔)  สงเสริมการบําเพ็ญประโยชน 
  (๕)  สงเสริมวิชาชีพ 
  (๖)  อ่ืน ๆ ตามนโยบายขอมหาวิทยาลัย และองคการนักศึกษากําหนด 
 ขอ  ๕๒  ใหประธานชุมนุมรายงานผลการดําเนินงานของชุมนุม ตอท่ีประชุมองคการนักศึกษา 
คณะอยางนอยภาคการศึกษาละ ๑ คร้ัง 
 ใหประธานชมรมรายงานผลการดําเนินงานของชมรม ตอท่ีประชุมองคการนักศึกษา อยางนอย
ภาคการศึกษาละ ๑ คร้ัง 
 ขอ  ๕๓  การจัดตั้งหรือหรือการยุบชุมนุมใหเปนไปตามมติของที่ประชุมองคการนักศึกษา
คณะแลวเสนอคณบดีใหความเห็นชอบ 

การจัดตั้งหรือหรือการยุบชมรมใหเปนไปตามมติของที่ประชุมองคการนักศึกษาแลวเสนอ  
กองพัฒนานักศึกษาใหความเห็นชอบ 
 
 

/หมวด  ๔ . . . 



๑๕ 

  
หมวด   ๔ 

อาจารยท่ีปรึกษา 

 
 ขอ  ๕๔  ใหมีอาจารยที่ปรึกษา  ในการดําเนินกิจกรรมขององคกรบริหารกิจกรรมนักศึกษา  
ตอไปนี้ 
  (๑)   สภานักศึกษา 
  (๒)  องคการนักศึกษา 
  (๓)  องคการนักศึกษาคณะ 
  (๔)  ชุมนุม 

(๕)  ชมรม 
 ขอ  ๕๕  การไดมาซึ่งอาจารยที่ปรึกษา 
  (๑)  ใหสภานกัศึกษาและองคการนักศึกษา  เสนอชื่อคณะอาจารยที่ปรึกษาของแตละ 
องคกร  โดยใหผูอํานวยการกองพัฒนานกัศึกษา  เปนประธานอาจารยที่ปรึกษาโดยตําแหนง 
  (๒)  ใหองคการนักศึกษาคณะ  เสนอชื่อคณะอาจารยที่ปรึกษาโดยใหผูแทนคณบดีที่
ดูแลงานดานกิจการนักศึกษา  เปนประธานอาจารยที่ปรึกษาโดยตําแหนง 
  (๓)  ใหชมรมเสนอชื่อคณะอาจารยที่ปรึกษาตอองคการนักศึกษา  โดยระบุช่ืออาจารย
ทานหนึ่ง เปนประธานอาจารยที่ปรึกษา 
  (๔)  ใหชุมนุมเสนอชื่อคณะอาจารยที่ปรึกษาตอองคการนักศึกษาคณะ  โดยระบุช่ือ
อาจารยทานหนึ่ง เปนประธานอาจารยที่ปรึกษา 
  (๕)  ใหกองพัฒนานักศึกษา ดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยออกคําสั่งแตงตั้งอาจารย     
ที่ปรึกษาของแตละองคกร 

ขอ  ๕๖  อาจารยที่ปรึกษามีหนาที่  ดังนี้ 
  (๑)  พิจารณาใหคําแนะนํา คําปรึกษา แกนักศึกษาในความรับผิดชอบในงานฝายตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
  (๒)  เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับงานตาง ๆของนักศึกษาตอมหาวิทยาลัย 
  (๓)  ควบคุม ดูแล เขารวมกิจกรรมกับนักศึกษาในสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
  (๔)  เขารวมประชุมกับกรรมการองคกรบริหารกิจกรรมนักศึกษาที่ตนเปนที่ปรึกษา 
 
 
 
 

/หมวด ๕ . . . 



๑๖ 

หมวด  ๕  

การเงิน 
 

 ขอ  ๕๗  สภานักศึกษาและองคการนักศึกษามีรายได ดังนี้ 
  (๑)  เงินกองทุนสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ไดรับจัดสรร 
  (๒)  ผลประโยชนจากการจัดกิจกรรม 
  (๓)  เงินบริจาค 
  (๔)  เงินรายไดอ่ืน ๆ 
 ขอ  ๕๘ การใชจายเงินของสภานักศึกษา องคการนักศึกษา องคการนักศึกษาคณะ ชมรม และ
ชุมนุมใหเปนไปตามระเบียบ  ขอบังคับ  ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ  ๕๙  การใชจายเงินตองทําบัญชีรายรับรายจายทุกครั้ง  และเก็บหลักฐานไวใหตรวจสอบได 
 ขอ  ๖๐  ใหเหรัญญิกแสดงบัญชีรายรับรายจาย  เมื่อจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นทุกครั้งและแจงหรือติด
ประกาศใหนักศึกษาทราบโดยทั่วกัน 
 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ขอ ๖๑   ใหโอนบรรดาทรัพยสินขององคการนักศึกษา  องคการนักศึกษาคณะตามระเบียบ
ประจําสถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึงวาดวยการบริหารกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ  พ.ศ. ๒๕๔๓  เปน
ทรัพยสินขององคการนักศึกษาและองคการนักศึกษาคณะตามขอบังคับนี้ 
 ขอ  ๖๒  ใหกิจกรรมที่องคการนักศึกษา  องคการนักศึกษาคณะตามระเบียบประจําสถาบัน 
ราชภัฏหมูบานจอมบึงวาดวยการบริหารกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดําเนินการอยูในวันที่
ขอบังคับนี้ใชบังคับคงดําเนินการตอไปและใหดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
 
  ประกาศ    ณ วันที่    ๗  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๔๙ 
            
    

 
       (รองศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ) 
                                                                            นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  
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