ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
----------------------เพื่อให้การบริหารงานกิจกรรมนักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และส่งเสริมให้นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีโอกาสร่วมกันทากิจกรรมด้วยความสมัครใจทั้ง
ด้านวิชาการ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และด้านนันทนาการ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่ อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ จึงให้กาหนดข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
หมวดที่ ๑ บททั่วไป
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย กิจกรรม
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
บรรดาบทกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือมติอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ
นีใ้ ห้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“คณะ” หมายความว่า ส่วนงานตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่มีการจัดการเรียนการสอน
และให้หมายความรวมถึงส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส่วนงานที่ ได้รับอนุมัติจัดตั้งโดยสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-๒“คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดตั้งส่ วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่มีการ
จัดการเรียนการสอน และให้หมายความรวมถึงส่วนงานที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ส่วนงานที่
ได้รับอนุมัติการจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“กิจกรรม” หมายความว่า กิจกรรมนักศึกษาในเชิงสร้างสรรค์ที่ดาเนินการโดยนักศึกษา
หรือกิจกรรมที่นักศึกษาปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อการเรียนรู้ มีอาจารย์หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เป็นที่ปรึกษาและมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“องค์กร” หมายความว่า สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา กลุ่มนักศึกษา
ภาควิชา ชมรม และชุมนุม
“สภานักศึกษา” หมายความว่า สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“องค์การนักศึกษา” หมายความว่า องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
“สโมสรนักศึกษา” หมายความว่า สโมสรนักศึกษาของคณะ
“ภาควิชา” หมายความว่า ภาควิชา หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานระดับภาควิชา ที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาในสังกัดภาควิชา หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่
มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา
“ชมรม” หมายความว่า ชมรมกิจกรรม สังกัดองค์การนักศึกษา
“ชุมนุม” หมายความว่า ชุมนุมกิจกรรม สังกัดสโมสรนักศึกษาของคณะ
“กลุ่ม” หมายความว่า กลุ่มนักศึกษาสังกัดองค์การนักศึกษา
หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์
ข้อ ๕ การบริหารและดาเนินกิจกรรมนักศึกษามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม เรียนรู้หน้าที่
ในการใช้สิทธิ เสรีภาพ และการปกครองตนเองตามหลักประชาธิปไตย
(๒) เพื่อให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีบุคลิกภาพพลานามัยสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย
จิตใจ และสติปัญญา มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีความสามัคคีในหมู่คณะ
(๓) เพื่อปลูกฝังและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์อันดีงาม
ของชาติ

-๓(๔) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมโดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งไม่ขัดต่อกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ
(๕) เพื่อสร้างเสริมทัศนคติให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ ให้สามารถทางานร่วมกัน
กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสม
(๖) เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๓ สิทธิเสรีภาพของนักศึกษา
ข้อ ๖ นักศึกษามีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มีความเสมอภาคที่จะได้รับความยุติธรรมและผลประโยชน์ร่วมกัน
ข้อ ๗ นักศึกษามีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันในการลงคะแนนเสียง แสดงประชามติและเสนอตัวเข้ารับ
เลือกตั้งในตาแหน่งต่าง ๆ ของงานกิจกรรมนักศึกษา ภายใต้ขอบเขตข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ นักศึกษามีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันในการเสนอเรื่องราว และแสดงความคิดเห็นต่อสภา
นักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และกลุ่มนักศึกษาภาควิชา
ข้อ ๙ นักศึกษามีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันในการเสนอเรื่องร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์ตามวิธีการ
ในระเบียบและข้อบังคับที่สภานักศึกษากาหนด
ข้อ ๑๐ นักศึกษามีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นใด ๆ ทางด้านความคิด และการกระทา
ใด ๆ โดยสุจริต รวมทั้งการรวมกลุม่ เป็นชมรม หรือกลุ่มกิจกรรมอื่นใด หรือชุมนุมภายใต้บังคับแห่งกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยไม่เป็นการขัดขวางต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและ
ไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นหรือประชาชน
ข้อ ๑๑ นักศึกษามีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามระเบียบ และข้อบังคับของกลุ่มกิจกรรม
ในมหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๔ หน้าที่ของนักศึกษา
ข้อ ๑๒ นักศึกษามีหน้าที่รักษาและนาชื่อเสียง เกียรติคุณมาสู่ตนเอง หมู่คณะ และมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๓ นักศึกษามีหน้าที่ศึกษาความรู้อย่างเต็มความสามารถ
ข้อ ๑๔ นักศึกษามีหน้าที่ปลูกฝัง และดารงไว้ซึ่งความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่คณะ
และมหาวิทยาลัย

-๔ข้อ ๑๕ นักศึกษามีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๖ นักศึกษามีหน้าที่ให้ความร่วมมือต่อการดาเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๕ การบริหารกิจกรรมนักศึกษา
ข้อ ๑๗ ให้มีการบริหารกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
(๑) สภานักศึกษา
(๒) องค์การนักศึกษา
ข้อ ๑๘ ให้มีการบริหารกิจกรรมนักศึกษาระดับคณะในรูปของสโมสรนักศึกษา และให้มี
การบริหารกิจกรรมนักศึกษาระดับภาควิชาในรูปของกลุ่มนักศึกษาภาควิชา
หมวดที่ ๖ สภานักศึกษา
ข้อ ๑๙ ให้มีสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าพระนครเหนือ ใช้อักษรย่อว่า
“สภ.มจพ.” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า King Mongkut’s University of Technology North Bangkok Students
Council และใช้อักษรย่อว่า “KMUTNB.SC.”
ส่วนที่ ๑ องค์ประกอบ
ข้อ ๒๐ สภานักศึกษาประกอบด้วยสมาชิก ๒ ส่วน คือ
(๑) สมาชิกสภานักศึกษาสามัญ สมาชิกสภานักศึกษาสามัญมาจากการเลือกตั้งจาก
นักศึกษาในแต่ละคณะ ๆ ละไม่เกิน ๕ คน
(๒) สมาชิกสภานักศึกษาสมทบ สมาชิกสภานักศึกษาสมทบมาจากนักศึกษาทุกชั้นปี
ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมของสภานักศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกสภานักศึกษาสามัญ
ข้อ ๒๑ ให้สภานักศึกษาประกอบด้วยคณะกรรมการสภานักศึกษา และคณะกรรมาธิการสภานักศึกษา
ส่วนที่ ๒ อานาจและหน้าที่
ข้อ ๒๒ สภานักศึกษามีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) พิจารณาให้การรับรองนโยบายของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
(๒) กากับ ดูแลการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ให้เป็นไป
ตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภานักศึกษา

-๕(๓) ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์การนักศึกษา
(๔) ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับกิจกรรม
นักศึกษา การเสนอขอแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาต้อง ได้รับความเห็นชอบ
จากสมาชิกสภานักศึกษา ไม่นอ้ ยกว่าคะแนนเสียง ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัย
(๕) พิจารณาและให้ความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณประจาปีจากองค์การนักศึกษา
(๖) เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ในนามของสภานักศึกษา
ต่อมหาวิทยาลัย
(๗) พิจารณาและหรือให้ความเห็นชอบในการวางระเบียบข้อบังคับ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ
กิจกรรมนักศึกษา ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับมติ กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(๘) แต่งตั้งให้สมาชิกสภานักศึกษา และหรือนักศึกษา เป็นคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจ
เพื่อศึกษาและพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เห็นสมควรแล้วรายงานต่อสภานักศึกษา
(๙) แต่งตั้งให้สมาชิกสภานักศึกษา และหรือนักศึกษา เป็นคณะกรรมาธิการฝ่าย
ต่าง ๆ รวมถึงคณะกรรมการในสานักเลขาธิการของสภานักศึกษา
(๑๐) ยับยั้งการดาเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด ของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
ซึ่งสภานักศึกษาเห็นว่าขัดกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ เมื่อสภานักศึกษามีมติยับยั้งแล้วให้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรให้
คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาทราบ ภายใน ๓ วันทาการ และให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาหยุด
การดาเนินการไว้ก่อน และถ้าคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษายืนยันจะดาเนินการตามเดิม ให้ยื่นอุทธรณ์เป็น
ลายลักษณ์อักษรต่อสภานักศึกษาเพื่อพิจารณาอีกครั้งหลังจากทราบมติยับยั้งแล้ว ภายใน ๗ วันทาการ
(๑๑) สภานักศึกษาสามารถเชิญผู้เกี่ยวข้องกับการดาเนินการเรื่องใด ของคณะกรรมการ
บริหารองค์การนักศึกษามาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือถ้าสภานักศึกษาต้องการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานอื่นใด
ของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาแสดงหลักฐานนั้นต่อ
สภานักศึกษาภายใน ๕ วันทาการนับแต่วันรับทราบจากประธานสภานักศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร
(๑๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้งหรือยุบชมรม กลุ่ม ในฝ่ายต่าง ๆ
(๑๓) ลงมติไม่ไว้วางใจกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ
เมื่อเห็นว่าการดาเนินงานขององค์การนักศึกษาไม่เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ หรือมีผลเสียต่อประโยชน์ของนักศึกษา
ส่วนที่ ๓ คณะกรรมการสภานักศึกษา
ข้อ ๒๓ องค์ประกอบของคณะกรรมการสภานักศึกษา ประกอบด้วย
(๑) ประธานสภานักศึกษา
๑
คน
(๒) รองประธานสภานักศึกษา
๒
คน
(๓) เลขาธิการสภานักศึกษา
๑
คน

-๖(๔) รองเลขาธิการสภานักศึกษา
๑
คน
(๕) ประธานกรรมการฝ่ายต่างๆ
ของสานักเลขาธิการสภานักศึกษาฝ่ายละ ๑
คน
(๖) ประธานกรรมาธิการฝ่ายต่าง ๆ
ของสภานักศึกษาฝ่ายละ
๑
คน
(๗) ตาแหน่งอื่นๆ ตามที่สภานักศึกษาเห็นสมควร ๑

คน

ข้อ ๒๔ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสภานักศึกษา
(๑) ประธานสภานักศึกษา
ก. เป็นประธานในที่ประชุม
ข. เป็นผู้ชี้ขาดในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันในที่ประชุมสภานักศึกษา
ค. เป็นผู้ลงนามในนามสภานักศึกษา
ง. ลงนามแต่งตั้งสมาชิกสภานักศึกษาและหรือนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
โดยความเห็นชอบของสภานักศึกษาและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ
จ. เป็นผู้แทนของสภานักศึกษาในกิจการภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
(๒) รองประธานสภานักศึกษา
ก. เป็นผู้ช่วยประธานสภานักศึกษาในกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับสภานักศึกษา
ข. ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานักศึกษาในกรณีที่ประธานสภานักศึกษาไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ประธานสภานักศึกษามอบหมาย
(๓) เลขาธิการสภานักศึกษา
ก. ออกหนังสือนัดประชุม กาหนดวาระการประชุมและจัดทาเอกสารการประชุม
ข. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานสภานักศึกษา
ค. เป็นเลขานุการที่ประชุมสภานักศึกษา
ง. เก็บรอบรวมเอกสารต่าง ๆ ของสภานักศึกษา
จ. รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไปของสภานักศึกษา
(๔) รองเลขาธิการสภานักศึกษา
ก. เป็นผู้ช่วยเลขาธิการสภานักศึกษาในงานด้านต่าง ๆ ตามที่เลขาธิการสภานักศึกษา
มอบหมาย
ข. ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการสภานักศึกษาในกรณีที่เลขาธิการสภานักศึกษาไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ประธานสภานักศึกษามอบหมาย

-๗ส่วนที่ ๔ คณะกรรมการสานักเลขาธิการสภานักศึกษา
ข้อ ๒๕ คณะกรรมการสานักเลขาธิการสภานักศึกษา ประกอบด้วย
(๑) คณะกรรมการตรวจสอบเงิน
(๒) คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน
(๓) คณะกรรมการรับเรื่องทั่วไป
(๔) คณะกรรมการเอกสาร
ข้อ ๒๖ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสานักเลขาธิการสภานักศึกษา
(๑) คณะกรรมการตรวจสอบเงิน มีหน้าที่ในการดาเนินงานการตรวจสอบสถานะ
ทางการเงิน การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสภานักศึกษาขององค์การนักศึกษา สโมสร นักศึกษา
ชมรมและสภานักศึกษา เพื่อเสนอให้สภานักศึกษาและคณะกรรมาธิการงบประมาณทราบผลการตรวจสอบ
(๒) คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบ
พัสดุและทรัพย์สินขององค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมและสภานักศึกษา เพื่อเสนอต่อสภานักศึกษาและ
คณะกรรมาธิการ
(๓) คณะกรรมการรับเรื่องทั่วไป มีหน้าที่รับการร้องเรียน เสนอแนะจากนักศึกษา
เพื่อเสนอต่อสมาชิกสภานักศึกษา
(๔) คณะกรรมการเอกสาร มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางด้านวิชาการความรู้ เพื่อเสนอ
ต่อสมาชิกสภานักศึกษา
ส่วนที่ ๕ คณะกรรมาธิการสภานักศึกษา
ข้อ ๒๗ ให้สภานักศึกษามีคณะกรรมาธิการสภานักศึกษา ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) คณะกรรมาธิการประจา
(๒) คณะกรรมาธิการเฉพาะกิจ
ข้อ ๒๘ คณะกรรมาธิการประจาสภานักศึกษา จะแต่งตั้งมาจากสมาชิกสภานักศึกษาซึ่ง
ประกอบด้วย ๕ ฝ่าย ดังนี้
(๑) คณะกรรมาธิการฝ่ายงบประมาณ
(๒) คณะกรรมาธิการฝ่ายกีฬา
(๓) คณะกรรมาธิการฝ่ายวิชาการ
(๔) คณะกรรมาธิการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
(๕) คณะกรรมาธิการฝ่ายบาเพ็ญประโยชน์

-๘ข้อ ๒๙ คณะกรรมาธิการเฉพาะกิจสภานักศึกษา จะแต่งตั้งมาจากสมาชิกสภานักศึกษาหรือ
นักศึกษา เพื่อทาหน้าที่ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับองค์การนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา
ข้อ ๓๐ ให้คณะกรรมาธิการมีวาระเท่าที่สภานักศึกษากาหนด แต่ไม่เกินวาระของสภานักศึกษา
ข้อ ๓๑ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการประจามีดังนี้
(๑) คณะกรรมาธิการฝ่ายงบประมาณมีหน้าที่พิจารณางบประมาณกิจกรรมนักศึกษา
ก่อนเสนอสภานักศึกษาพิจารณา
(๒) คณะกรรมาธิการฝ่ายกีฬา มีหน้าที่พิจารณาโครงการกีฬาของฝ่ายกีฬาของ
องค์การนักศึกษา และติดตามผลงานของโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(๓) คณะกรรมาธิการฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่พิจารณาโครงการวิชาการของฝ่ายวิชาการ
ขององค์การนักศึกษา และติดตามผลงานของโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(๔) คณะกรรมาธิการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่พิจารณาโครงการศิลปวัฒนธรรม
ของฝ่ายศิลปวัฒนธรรมขององค์การนักศึกษา และติดตามผลงานของโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์
(๕) คณะกรรมาธิการฝ่ายบาเพ็ญประโยชน์ มีหน้าที่พิจารณาโครงการบาเพ็ญประโยชน์
ของฝ่ายบาเพ็ญประโยชน์ขององค์การนักศึกษา และติดตามผลงานของโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ส่วนที่ ๖ สมาชิกสภานักศึกษา
ข้อ ๓๒ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กาลังศึกษาอยู่ในขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
(๒) สมาชิกสภานักศึกษาสามัญเป็นนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป และไม่อยู่ใน
ชั้นปีสุดท้าย ของหลักสูตรการศึกษานั้น ๆ
(๓) สมาชิกสภานักศึกษาสมทบเป็นนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ ขึ้นไป
(๔) มีผลการศึกษาในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ ในปีที่มีการเลือกตั้ง
(๕) ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา
(๖) ไม่ดารงตาแหน่งใด ๆ ในองค์กรอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๓ สมาชิกสภานักศึกษามีหน้าที่ดังนี้
(๑) รับฟังความคิดเห็น ข้อวิจารณ์ ข้อร้องเรียนของนักศึกษาเพื่อเสนอให้สภานักศึกษา
วินิจฉัย
(๒) พิทักษ์ไว้ซึ่งผลประโยชน์ของนักศึกษาทั้งปวง ตลอดจนค้นคว้าและแสวงหา
ข้อเท็จจริงของนักศึกษาเสนอต่อที่ประชุมสภานักศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาปัญหาต่าง ๆ

-๙(๓) เข้าร่วมประชุมเสนอความคิดเห็นและลงมติในการประชุมสภานักศึกษา
(๔) เสนอให้สภานักศึกษาร้องขอให้องค์การนักศึกษาแถลงข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อ
ผลประโยชน์ของนักศึกษาในส่วนรวม
(๕) เสนอญัตติต่างๆ เพื่อขอมติความเห็นชอบจากที่ประชุมสภานักศึกษา
(๖) ตั้งกระทู้ซักถามการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
และของสภานักศึกษา
ส่วนที่ ๗ การประชุม
ข้อ ๓๔ ให้มีการประชุมสมาชิกสภานักศึกษาสมัยสามัญ ๕ สมัย ดังนี้
สมัยที่ ๑ ภายใน ๗ วัน หลังจากได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย โดยให้อธิการบดี หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กาหนดวันประชุม ออกระเบียบวาระการประชุมและทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ชั่วคราวเพื่อเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา และส่งมอบงานระหว่างกรรมการชุดเก่าและกรรมการชุดใหม่
สมัยที่ ๒ ภายใน ๓๐ วันหลังจากการประชุมสมัยที่ ๑ เพื่อรับรองนโยบายคณะกรรมการ
บริหารองค์การนักศึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมาธิการงบประมาณ
สมัยที่ ๓ ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ของปีการศึกษานั้น ๆ เพื่อรับรอง
งบประมาณกิจกรรมนักศึกษาประจาปี
สมัยที่ ๔ ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนที่ ๒ เพื่อพิจารณาผลการดาเนินงาน
ขององค์การนักศึกษา
สมัยที่ ๕ ภายใน ๑๐ วัน ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาชุดใหม่ เพื่อรับทราบการ
สรุปผลการดาเนินงานขององค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา และเพื่อเตรียมการมอบงานให้สภานักศึกษาชุด
ใหม่
ข้อ ๓๕ การประชุมสมาชิกสภานักศึกษาสมัยวิสามัญให้มีได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) อธิการบดี เรียกประชุม
(๒) ประธานสภานักศึกษา เรียกประชุม
(๓) สมาชิกสภานักศึกษา ไม่ต่ากว่า ๒ ใน ๓ ของจานวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด
เข้าชื่อร้องเรียน และยื่นเสนอต่อประธานสภานักศึกษา ให้เปิดประชุม
(๔) นักศึกษาจานวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน เข้าชื่อร้องเรียนต่อประธานสภานักศึกษาให้
เรียกประชุม
(๕) นายกองค์การนักศึกษา เสนอต่อประธานสภานักศึกษาให้เรียกประชุม ตามมติของ
คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ภายใน ๕ วันทาการ

- ๑๐ ข้อ ๓๖ การประชุมสภานักศึกษา ต้องมีสมาชิกสภานักศึกษาเข้าร่วมประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณีที่สมาชิกสภานักศึกษาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุม ให้เรียกประชุมอีกครั้งหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๕ วันทาการ หากไม่ครบองค์ประชุมอีก
ให้ประชุมได้ โดยกาหนดให้องค์ประชุมเท่ากับจานวนสมาชิกที่มาประชุมในคราวนั้น
ข้อ ๓๗ ประธานจะดาเนินการประชุมลับได้ต่อเมื่อมีมติ ๓ ใน ๔ ของที่ประชุม
ข้อ ๓๘ ให้สภานักศึกษาเป็นผู้วางระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินการประชุมของสภานักศึกษา
โดยไม่ขัดแย้งต่อข้อบังคับนี้
ข้อ ๓๙ การนัดวันประชุมให้แจ้งวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุมพร้อมสาเนา
เอกสารที่เกี่ยวกับการพิจารณาให้สมาชิกสภานักศึกษาทราบล่วงหน้า
(๑) ในการประชุมสมัยสามัญ ไม่น้อยกว่า ๓ วันทาการ
(๒) ในการประชุมสมัยวิสามัญ หรือการเรียกประชุมครั้งที่ ๒ ตามข้อ ๔๐ ต้องไม่น้อยกว่า
๑๒ ชั่วโมง
ข้อ ๔๐ การลงมติของสภานักศึกษาทุกครั้งให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
ยกเว้นกรณีที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ สมาชิกสภานักศึกษา ๑ คน มีสิทธิออกเสียงได้ ๑ เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงชี้ขาด
ส่วนที่ ๘ การดาเนินงาน
ข้อ ๔๑ เมื่ อสภานักศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มีข้อขัดแย้ งกัน
โดยไม่สามารถตกลงกันได้ ให้คณะกรรมการสภานักศึกษาดาเนินการขอประชามติเพื่อถอดถอนคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษาหรือยุบสภา ภายใน ๑๕ วัน หลังจากทราบผลการอุทธรณ์ของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
ข้อ ๔๒ ประธาน รองประธาน และเลขาธิการสภานักศึกษา จะต้องไม่เป็นสมาชิกสภานักศึกษา
จากคณะเดียวกัน
ข้อ ๔๓ สมาชิกสภานักศึกษา มีสิทธิลงมติให้ถอดถอนประธาน หรือรองประธานสภา
นักศึกษา ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า ๒ ใน ๓ ของจานวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด และให้มีการเลือกตั้งประธาน
หรือรองประธานสภานักศึกษาขึ้นใหม่ในสมัยประชุมนั้น
ข้อ ๔๔ สมาชิกสภานักศึกษา มีสิทธิลงมติให้ถอดถอนเลขาธิการ กรรมาธิการและคณะกรรมการ
สานักเลขาธิการสภานักศึกษา ตลอดจนคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจได้ ทั้งในกรณีเฉพาะตัวบุคคลหรือทั้งองค์คณะ
ตามมติของสภานักศึกษาด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด

- ๑๑ ข้อ ๔๕ การเลือกกรรมการสภานักศึกษาเพิ่มเติม เมื่อมีตาแหน่งว่างลง ให้มีการเลือกตั้งใน
การประชุมครั้งถัดไป หากระยะเวลาการดาเนินงานของคณะกรรมการเหลือไม่เกิน ๓๐ วัน ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของประธานสภานักศึกษา
ข้อ ๔๖ ในกรณีที่ประธานสภานักศึกษา และรองประธานสภานักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ให้เลขาธิการดาเนินการเพื่อเลือกประธานในที่ประชุมขึ้นดาเนินการแทนเฉพาะสมัยประชุมนั้น
ข้อ ๔๗ ร่างงบประมาณของสภานักศึกษา ให้กรรมการบริหารองค์การนักศึกษาเป็นผู้พิจารณา
จัดสรร โดยสภานักศึกษาต้องส่งโครงการพร้อมร่างงบประมาณต่อคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ภายใน
๓๐ วัน นับจากวันที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ข้อ ๔๘ การใช้จ่ายของสภานักศึกษา ให้ประธานสภาและเลขาธิการสภาร่วมกันเบิกจ่าย
และแจ้งให้สมาชิกสภานักศึกษาทราบและให้ทาบัญชีรับ-จ่าย เพื่อสามารถตรวจสอบได้ทันที
ส่วนที่ ๙ สมาชิกภาพ
ข้อ ๔๙ สมาชิกภาพของสมาชิกสภานักศึกษา
ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของปีถัดไป

มีกาหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน

ข้อ ๕๐ สมาชิกภาพของสมาชิกสภานักศึกษา สิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ออกตามวาระ
(๒) ยุบสภานักศึกษา
(๓) ตาย
(๔) ลาออก
(๕) ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ ๓๒ (๑) , (๒) , (๔) , (๕)
(๖) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๗) ขาดการประชุม ๓ ครั้ง ติดต่อกันโดยมิได้แจ้งให้เลขาธิการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษร และสภานักศึกษาได้พิจารณาแล้วว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร จึงมีมติให้เสนอชื่อต่ออธิการบดี เพื่อประกาศถอดถอน
หมวดที่ ๗ องค์การนักศึกษา
ข้อ ๕๑ ให้มีองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าพระนครเหนือ ใช้อักษรย่อ
ว่า “อ.มจพ.” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า King Mongkut’s University of Technology North Bangkok Students
Organization และ ใช้อักษรย่อว่า “KMUTNB.SO.”

- ๑๒ ส่วนที่ ๑ องค์ประกอบ
ข้อ ๕๒ องค์การนักศึกษา ประกอบด้วย
(๑) สโมสรนักศึกษา
(๒) คณะกรรมการบริหาร
(๓) คณะกรรมการที่ปรึกษา
(๔) คณะกรรมการดาเนินงาน
(๕) คณะกรรมการฝ่าย
ข้อ ๕๓ คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประกอบด้วย
(๑) นายกองค์การนักศึกษา
(๒) รองนายกองค์การนักศึกษา ฝ่ายกิจการภายในและประกันคุณภาพ
(๓) รองนายกองค์การนักศึกษา ฝ่ายกิจการภายนอก
(๔) รองนายกองค์การนักศึกษา ฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์
(๕) เลขานุการ
(๖) ประธานฝ่ายวิชาการ
(๗) ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
(๘) ประธานฝ่ายอาสาพัฒนาและบาเพ็ญประโยชน์
(๙) ประธานฝ่ายกีฬา
(๑๐) ตาแหน่งอื่น ๆ ตามสมควร
ข้อ ๕๔ คณะกรรมการที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา ประกอบด้วย นายกสโมสรนักศึกษาคณะ
เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง
ข้อ ๕๕ คณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักศึกษา ประกอบด้วย
(๑) หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์
(๒) หัวหน้าแผนกสวัสดิการ
(๓) หัวหน้าแผนกพัสดุ
(๔) หัวหน้าแผนกการเงิน
(๕) หัวหน้าแผนกแสงและเสียง
(๖) หัวหน้าแผนกอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
ให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา เป็นผู้พิจารณาเสนอแต่งตั้งหรือถอดถอนต่อมหาวิทยาลัย

- ๑๓ ข้อ ๕๖ คณะกรรมการฝ่าย ประกอบด้วย
(๑) คณะกรรมการฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์
(๒) คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
(๓) คณะกรรมการฝ่ายกีฬา
(๔) คณะกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
(๕) คณะกรรมการฝ่ายบาเพ็ญประโยชน์
ส่วนที่ ๒ อานาจและหน้าที่
ข้อ ๕๗ คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษามีอานาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) บริหารกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมขององค์การนักศึกษา เพื่อยังประโยชน์
ให้แก่นักศึกษาทุกคน และรับผิดชอบต่อการดาเนินงานและทรัพย์สินขององค์การนักศึกษา
(๒) ควบคุม ดูแล และประสานงานกับสโมสรนักศึกษาคณะ และชมรม
(๓) พิจารณากาหนดนโยบาย จัดทาแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจาปีงบประมาณ
ขององค์การนักศึกษาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภานักศึกษา
(๔) รวบรวมและจัดสรรงบประมาณ โครงการประจาปีของสภานักศึกษา สโมสร
นักศึกษาคณะและชมรม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภานักศึกษาพิจารณา
(๕) กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินงานภายในองค์การนักศึกษา ชมรม โดยไม่
ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๖) พิจารณาเสนอขอจัดตั้ง หรือยุบหน่วยงาน ในองค์การนักศึกษาและชมรมใน
ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภานักศึกษาพิจารณา
(๗) พิจารณาแต่งตั้ง หรือถอดถอนคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการดาเนินงาน
และคณะกรรมการฝ่ายองค์การนักศึกษา เป็นรายบุคคลเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
(๘) ประเมินผลการใช้งบประมาณกิจกรรมนักศึกษาประจาปี
ข้อ ๕๘ นายกองค์การนักศึกษา มีหน้าที่
(๑) ควบคุม และจัดระเบียบบริหารภายในองค์การนักศึกษา
(๒) ลงนามในนามองค์การนักศึกษา
(๓) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
(๔) เป็นผู้แทนองค์การนักศึกษา ในกิจการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

- ๑๔ ข้อ ๕๙ รองนายกองค์การนักศึกษา ฝ่ายกิจการภายใน เป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
ด้านกิจการนักศึกษาทั่วไป ตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาโดยมีฝ่ายต่าง ๆ คือ ประชาสัมพันธ์
กีฬา สวัสดิการ บริการทั่วไปและอื่น ๆ
ข้อ ๖๐ รองนายกองค์การนักศึกษา ฝ่ายกิจการภายนอก เป็นผู้รับผิดชอบต่อการดาเนินงาน
ติดต่อสัมพันธ์ และประสานงานกับองค์การ หรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยตามนโยบายของคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษา
ข้อ ๖๑ รองนายกองค์การนักศึกษา ฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้
(๑) เป็นประธานของที่ประชุมคณะกรรมการนักศึกษาสัมพันธ์
(๒) ประสานงาน และดาเนินงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
(๓) ประสานงานและดาเนินงานระหว่างสโมสรนักศึกษาคณะกับคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษา
(๔) ประสานงานและดาเนินงานด้านสวัสดิการนักศึกษากับมหาวิทยาลัย
(๕) ประสานงานด้านวินยั กับฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่นายกองค์การนักศึกษามอบหมาย
ข้อ ๖๒ เลขานุการองค์การนักศึกษา มีหน้าที่ดังนี้
(๑) จัดทาเอกสารประชุม และนัดประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
(๒) เป็นเลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
(๓) จัดการเกี่ยวกับหนังสือโต้ตอบขององค์การนักศึกษา ตลอดจนควบคุมเก็บรักษา
เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
(๔) รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
(๕) ชี้แจง หรือแจ้งระเบียบ ข้อบังคับ มติที่ประชุม ตลอดจนการยืนยันหลักฐาน
เอกสารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่นายกองค์การนักศึกษามอบหมาย
ข้อ ๖๓ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา มีดังนี้
(๑) เข้าร่วมประชุม และเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง
(๒) ประสานงานระหว่างสโมสรกับองค์การนักศึกษา
(๓) มีสิทธิจะเสนอยับยั้งการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา โดย
เสนอผ่านสภานักศึกษาเป็นผู้วินิจฉัย

- ๑๕ (๔) เสนอรายชื่อคณะกรรมการรักษาการในกรณีที่คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
ชุดเก่าพ้น จากตาแหน่ง โดยมิได้ออกตามวาระ
ข้อ ๖๔ คณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบและดาเนินงานใน
แผนกนั้น ๆ ตามนโยบายของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
ข้อ ๖๕ ประธานฝ่ายวิชาการ ประธานฝ่ายกีฬา ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ประธานฝ่ายบาเพ็ญ
ประโยชน์ มีหน้าที่ดังนี้
(๑) เป็นประธานของที่ประชุมฝ่าย
(๒) ควบคุมและประสานงานการดาเนินงานของชมรมต่าง ๆ ภายในฝ่ายให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของฝ่าย
(๓) ประสานงานการดาเนินงานกับสโมสรนักศึกษา คณะหรือวิทยาลัย ในฝ่ายนั้น
(๔) เสนองบประมาณของชมรมต่าง ๆ ภายในฝ่ายต่อคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
(๕) ควบคุมการเงินของชมรมในฝ่าย
(๖) รวบรวมรายงานการประเมินผลการดาเนินงานในรอบปีของชมรมต่าง ๆ ภายใน
ฝ่ายเสนอต่อคณะกรรมการ บริหารองค์การนักศึกษา ก่อนสิ้นสุดวาระของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
(๗) ติดตามผลการดาเนินงานของชมรมในฝ่าย
(๘) ประสานงานการดาเนินงานระหว่างชมรมกับฝ่าย
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษามอบหมาย
ส่วนที่ ๓ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
ข้อ ๖๖ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้
(๑) กาลังศึกษาอยู่ในขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
(๒) เป็นนักศึกษาตั้งแต่ช้ันปีที่ ๒ ขึ้นไป และไม่อยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร
การศึกษานั้น ๆ
(๓) มีผลการศึกษาในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ ในปีที่มีการเลือกตั้ง
(๔) เป็นผู้ซึ่งไม่เคยถูกภาคฑัณฑ์ หรือถูกสัง่ พักการศึกษาภายในระยะเวลา ๖ เดือน
ก่อนวันเลือกตั้ง และตลอดระยะเวลาดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริหาร
(๕) เป็นนักศึกษาผู้ซึ่งไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา
(๖) ไม่ดารงตาแหน่งใด ๆ ในองค์กรอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

- ๑๖ ส่วนที่ ๔ การดาเนินงาน
ข้อ ๖๗ ให้มีการประชุมสมัยสามัญร่วมกันของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
และคณะกรรมการที่ปรึกษา ดังนี้
สมัยที่ ๑ ก่อนปิดภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษาที่เลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน เพื่อวางแผน
วางโครงการ ประสานงานร่วมกัน และจัดทาร่างงบประมาณประจาปี
สมัยที่ ๒ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียนที่ ๑ ของปีการศึกษาถัดไป
สมัยที่ ๓ ภายใน ๒๐ วัน ก่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาชุดใหม่
เพื่อสรุปการดาเนินงาน
ข้อ ๖๘ ให้มีการประชุมสมัยวิสามัญ ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(๑) นายกองค์การนักศึกษา เรียกประชุม
(๒) ประธานสภานักศึกษาโดยมติของสภานักศึกษาขอให้นายกองค์การนักศึกษา
เรียกประชุม ภายใน ๕ วันทาการ
(๓) กรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของคณะกรรมการ
บริหารองค์การนักศึกษาทั้งหมด เข้าชื่อกันขอให้นายกองค์การนักศึกษาเรียกประชุม
ข้อ ๖๙ ถ้านายกองค์การนักศึกษา ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ ให้รองนายก
องค์การนักศึกษาฝ่ายกิจการภายใน หรือรองนายกองค์การนักศึกษาฝ่ายกิจการภายนอก หรือรองนายกองค์การ
นักศึกษาฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ เป็นประธานในที่ประชุมตามลาดับ ในกรณีที่นายกองค์การนักศึกษาและ
รองนายกองค์การนักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกประธานในที่ประชุมจากคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษา เป็นประธานการประชุมครั้งนั้น
ข้อ ๗๐ การประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารองค์การ
นักศึกษาทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมได้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา เข้าร่วมประชุมไม่ครบ
องค์ประชุม ให้เรียกประชุมอีกครั้งหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน ๕ วันทาการ หากไม่ครบองค์ประชุมอีก
ให้ประชุมได้ โดยกาหนดให้องค์ประชุมเท่ากับจานวนคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาที่มาประชุมในคราวนั้น
ข้อ ๗๑ การลงมติของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาทุกครั้งให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
ยกเว้นกรณีที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ กรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ๑ คน มีสิทธิออกเสียงได้ ๑ เสียง
ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงอีก ๑ เสียง เป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๗๒ ในการประชุม อาจเชิญบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าแสดงความคิดเห็น หรือแสดงข้อเท็จจริง
ต่อที่ประชุมก็ได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุจพินิจของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา

- ๑๗ ข้อ ๗๓ ให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาเป็นผู้กาหนดระเบียบประชุมองค์การนักศึกษา
ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับนี้
ข้อ ๗๔ ให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาพิจารณาเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาองค์การ
นักศึกษา เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จานวน ๑ คน
ข้อ ๗๕ คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและแถลงข้อเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภานักศึกษาได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง
ข้อ ๗๖ การจัดกิจกรรมใด ๆ ของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ให้ประธานใน
การจัดกิจกรรมแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับ รายรับ-รายจ่าย เป็นลายลักษณ์อักษรให้ที่ประชุมสภานักศึกษาทราบ
ภายใน ๓๐ วัน หลังจากกิจกรรมสิ้นสุด
ข้อ ๗๗ ให้คณะกรรมการตรวจสอบของสภานักศึกษา มีอานาจเรียกตรวจสอบหลักฐาน
การดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาได้ทุกกรณี โดยนายกองค์การนักศึกษาและเลขานุการ
องค์การนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมหลักฐาน เพื่อให้ตรวจสอบภายใน ๒๕ วัน นับตัง้ แต่วันที่ได้รับหนังสือ
จากคณะกรรมการตรวจสอบของสภานักศึกษา
ข้อ ๗๘ ให้ ค ณะกรรมการดาเนิ นงานและคณะกรรมการฝ่ายปฏิบั ติ ตามนโยบายของ
กรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและรับผิดชอบงานที่คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษามอบหมาย
ข้อ ๗๙ คณะกรรมการบริหารตาแหน่งใดว่างลงด้วยเหตุใดก็ตาม นอกจากออกตามวาระให้
คณะกรรมการบริหารที่เหลือ พิจารณาเลือกตั้งนักศึกษาคนใดคนหนึ่งมาดารงตาแหน่ง
ข้อ ๘๐ ถ้าคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาพ้นตาแหน่งทั้งคณะแล้ววาระในการดารง
ตาแหน่งเหลือไม่เกิน ๖๐ วัน ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาเสนอรายชื่อกรรมการรักษาการโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมสภานักศึกษา หากไม่สามารถปฏิบัติได้ให้คณะกรรมการที่ปรึกษารักษาการจนครบวาระ แล้วถ้าวาระ
ในการดารงตาแหน่งเหลือเกิน ๖๐ วันให้สภานักศึกษาจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
ชุดใหม่ และให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาชุดใหม่ดารงตาแหน่งตามวาระเท่าที่เหลืออยู่เท่านั้น
ข้อ ๘๑ ให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาชุดเก่ามอบงานต่อคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษาชุดใหม่ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน หลังจากหมดวาระ

.

- ๑๘ ส่วนที่ ๕ การสิ้นสุดของคณะกรรมการบริหาร
ข้อ ๘๒ คณะกรรมการบริหารมีวาระคราวละ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ถึงวันที่ ๓๑
พฤษภาคม ของปีถัดไป
ข้อ ๘๓ คณะกรรมการบริหารสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) หมดวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) เมื่อนายกองค์การนักศึกษาลาออก ให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
ทั้งคณะพ้นวาระด้วย
(๕) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
(๖) ถูกสั่งลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา
(๗) อธิการบดีมีคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งโดยระบุความผิดไว้อย่างชัดเจน
(๘) ถูกสภานักศึกษา ๒ ใน ๓ ของจานวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมดลงมติ
ไม่ไว้วางใจกรรมการบริหารเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ
(๙) เมื่อถูกถอดถอนตามข้อ ๔๑
หมวดที่ ๘ สโมสรนักศึกษา และกลุ่มนักศึกษาภาควิชา
ข้อ ๘๔ ให้คณะจัดให้มีสโมสรนักศึกษาและกลุ่มนักศึกษาภาควิชา
ข้อ ๘๕ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประกอบด้วย
(๑) รองคณบดี/รองผู้อานวยการ ระดับคณะที่ปรึกษา
(๒) นายกสโมสรนักศึกษา
(๓) อุปนายกสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจกรรมทั่วไป
(๔) อุปนายกสโมสรนักศึกษา ฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์
(๕) ประธานฝ่ายวิชาการ
(๖) ประธานฝ่ายกีฬา
(๗) ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
(๘) ประธานฝ่ายบาเพ็ญประโยชน์
(๙) เหรัญญิก
(๑๐) เลขานุการ
(๑๑) ประชาสัมพันธ์

- ๑๙ (๑๒) ตาแหน่งอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษากาหนด
ข้อ ๘๖ คณะกรรมการกลุ่มนักศึกษาภาควิชา ประกอบด้วย
(๑) รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนักศึกษา ที่ปรึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชา
(๒) ประธานนักศึกษาภาควิชา
(๓) รองประธานนักศึกษาภาควิชา
(๔) เหรัญญิก
(๕) เลขานุการ
(๖) ประชาสัมพันธ์
(๗) ตาแหน่งอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกลุ่มนักศึกษาภาควิชากาหนด
ข้อ ๘๗ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) พิ จารณาและวางแผนการดาเนิ นงานให้ส อดคล้ อ งกั บความต้ องการของ
นักศึกษาภายในคณะ
(๒) รับผิดชอบกิจกรรมของนักศึกษาภายในคณะ
(๓) เข้าร่วมฟัง ชี้แจง และแถลงข้อเท็จจริงในที่ประชุมสภานักศึกษา
(๔) รวบรวมโครงการพร้อมร่างงบประมาณประจาปีเสนอองค์การนักศึกษา
(๕) พิจารณาจัดตั้งหรือยุบ ควบคุม ดูแล ประสานงานชุมนุมภายในคณะ
(๖) ให้ค วามร่ วมมื อกั บคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ในการดาเนิน
กิจการนักศึกษาทั้งปวง
(๗) ออกระเบียบควบคุมชุมนุม และการดาเนินกิจกรรมนักศึกษาภายในคณะโดยไม่ขัด
หรือแย้งต่อข้อบังคับนี้
ข้อ ๘๘ การดาเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา และการดาเนินกิจกรรมของกลุ่มนักศึกษา
ภาควิชา ให้อยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะ และให้กระทาได้โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับนี้
ข้อ ๘๙ คุณสมบัติของผู้รับเลื อกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วิธีการเลือกตั้ง การดารงตาแหน่ง
และการพ้นจากตาแหน่ง ให้เป็นไปตามประกาศของคณะว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษาภายในคณะหรือเป็นไปตาม
ข้อบังคับนี้โดยอนุโลม
ข้อ ๙๐ ให้คณบดีเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะ
ข้อ ๙๑ การออกระเบียบหรือประกาศใด ๆ อันเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาในคณะ ให้
อยู่ในอานาจและดุจพินิจของคณบดี ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

- ๒๐ หมวดที่ ๙ การเลือกตั้ง
ข้อ ๙๒ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมและดาเนินการ หรือจัดให้มีการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
(๒) ออกประกาศกาหนดการทั้งหลายอันจาเป็นแก่การดาเนินการเลือกตั้ง
(๓) ออกข้อกาหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ได้รับแต่งตั้งให้มีอานาจหน้าที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(๔) ดาเนินการแบ่งหน่วยเลือกตั้ง และจัดให้มีบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(๕) สืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(๖) เสนอให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อ
ได้ว่ามีการทุจริตการเลือกตั้ง
(๗) ให้ใบเหลือง หรือใบแดง ในกรณีที่มีการทาผิดการเลือกตั้ง
(๘) ประกาศผลการเลือกตั้ง
ข้อ ๙๓ ให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษามาจากการเลือกตั้งทั่วไป โดยผู้สมัครรับ
เลือกตั้งสมัครเป็นกลุ่มโดยระบุตาแหน่งให้ครบตามข้อ ๕๓
ข้อ ๙๔ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหาร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กาลังศึกษาอยู่ในขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
(๒) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีผลการศึกษาในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่า
กว่า ๒.๐๐ ในปีที่มีการเลือกตั้ง และไม่อยู่ระหว่างการลาพักการศึกษา
(๓) ไม่เป็นนักศึกษาที่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ถ้าถูกลงโทษทางวินัยต้องพ้นโทษก่อนรับเลือกตั้ง
(๔) สมัครรับเลือกตั้งในส่วนใดส่วนหนึ่งเพียงตาแหน่งเดียวเท่านั้น
(๕) ไม่ดารงตาแหน่งใด ๆ ในองค์กรอื่น ๆ
ข้อ ๙๕ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเพียงหนึ่งกลุ่ม กลุม่ ใด
ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดถือว่าได้รับการเลือกตั้ง หากคะแนนเสียงสูงสุดเท่ากันให้มีการเลือกตั้งใหม่เฉพาะ
กลุ่มที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเท่ากัน
ข้อ ๙๖ ให้คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้ง ซึ่งแต่งตั้งโดยสภานักศึกษา ดาเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารประจาปี

- ๒๑ ข้อ ๙๗ ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร มีวาระในการดารงตาแหน่งหนึ่งปีนับแต่
วันที่มีประกาศแต่งตั้งจากอธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๙๘ คณะกรรมการบริหารชุดเดิมต้องส่งมอบงานต่อคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ให้เสร็จเรียบร้อย
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ที่อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่
ข้อ ๙๙ การดาเนินการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการสภานักศึกษา เป็นผู้เสนอรายชื่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ประกอบด้วย
(๑) ประธานสภานักศึกษา
ประธานกรรมการ
(๒) ตัวแทนสภานักศึกษา จานวน ๔ คน
กรรมการ
(๓) นายกสโมสรนักศึกษาคณะ/วิทยาลัย
กรรมการ
(๔) ตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะ/วิทยาลัย จานวนหน่วยละ ๕ คน กรรมการ
(๕) กรรมการสภานักศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
โดยผู้สมัครรับการเลือกตั้งทุกตาแหน่ง จะไม่มีสิทธิเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ข้อ ๑๐๐ คณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา คณะกรรมการ
บริหารองค์การนักศึกษา คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะหรือวิทยาลัย คณะกรรมการชมรม คณะกรรมการ
ชุมนุม และคณะกรรมการกลุม่ นักศึกษาภาควิชา โดยจะต้องกระทาให้เสร็จสิ้นไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนหมดวาระ
ข้อ ๑๐๑ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง กาหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ
(๑) วัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง
(๒) การสมัครรับเลือกตั้ง
(๓) การตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
(๔) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ข้อ ๑๐๒ การประกาศผลการเลือกตั้ง
(๑) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา
คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ต่อมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสภานักศึกษา
และคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ภายใน ๗ วัน หลังวันเลือกตั้ง
(๒) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอชื่อ ผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการชมรม
และคณะกรรมการกลุ่มกิจกรรม เพื่อประกาศแต่งตั้งภายใน ๗ วัน หลังวันเลือกตั้ง

- ๒๒ (๓) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง เสนอชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ
บริหารสโมสรนักศึกษาคณะหรือวิทยาลัย และคณะกรรมการชุมนุม และคณะกรรมการกลุ่มนักศึกษาภาควิชา
ต่อคณะหรือวิทยาลัย เพื่อประกาศแต่งตั้งภายใน ๗ วัน หลังวันเลือกตั้ง
ข้อ ๑๐๓ ผู้มีสิทธิออกเสียง
(๑) ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ต้องเป็นนักศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาที่มีการเลือกตั้ง
(๒) ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษาคณะหรือวิทยาลัย ต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในคณะหรือวิทยาลัยเดียวกันกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ในภาคการศึกษาที่มีการเลือกตั้ง
(๓) ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้ คณะกรรมการชมรม คณะกรรมการชุมนุม คณะกรรมการ
กลุ่มกิจกรรม คณะกรรมการกลุ่มนักศึกษาภาควิชาต้องเป็นนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัย ที่เป็นสมาชิกชมรม ชุมนุม
กลุ่มนักกิจกรรมหรือนักศึกษาภาควิชา แล้วแต่กรณีในภาคการศึกษาที่มีการเลือกตั้ง
ข้อ ๑๐๔ การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา
(๑) ในกรณีที่เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาแล้วได้จานวนไม่ครบให้จัดการเลือกตั้ง
ซ่อมภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเลือกตั้งและถ้าเลือกตั้งซ่อมแล้วยังได้สมาชิกสภานักศึกษา ไม่ครบจานวนอีก
ให้ถือว่าคณะหรือวิทยาลัยนั้นมีสมาชิกสภานักศึกษาเพียงเท่าจานวนที่ได้รับการเลือกตั้งจนครบวาระ
(๒) หากตาแหน่งสมาชิกสภานักศึกษาว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากหมดวาระ
ให้สภานักศึกษาจัดการเลือกตั้งซ่อม ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่มีตาแหน่งว่างลง โดยผู้ได้รับเลือกตั้งใหม่
ให้อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของตาแหน่งนั้น เว้นแต่วาระของตาแหน่งสมาชิกสภานักศึกษาที่ว่างลง
คงเหลือ ไม่ถึง ๙๐ วัน ไม่ต้องทาการเลือกตั้งซ่อม
(๓) การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา เพื่อเข้าดารงตาแหน่งเป็นคณะกรรมการสภานักศึกษา
ก. ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักศึกษาให้สมาชิกสภานักศึกษาแต่ละคนมีสิทธิเสนอ
ชื่อสมาชิกเข้าเป็นคณะกรรมการสภานักศึกษาได้ ๑ ครั้ง ๆละ ๑ ชือ่ การเสนอชื่อนั้นให้มีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า ๓ คน
ข. ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ได้คะแนนสูงสุดจากสมาชิกในที่ประชุม ถ้ามีผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันหลายคน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด ในกรณีที่มีการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียวและผู้ได้รับ
เสนอชื่อยินยอมให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกตั้ง โดยผ่านการรับรองจากมติของสภานักศึกษา
ข้อ ๑๐๕ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
(๑) ถ้ามีกลุ่มผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเพียงกลุ่มเดียว จะต้องมีการลงคะแนนเสียง
และจะต้องมีผู้รับรองกึ่งหนึ่งของผู้ใช้สิทธิ์

- ๒๓ (๒) ถ้ามีกลุ่มผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งตั้งแต่ ๒ กลุ่มขึ้นไป กลุ่มที่ได้รับการเลือกตั้ง
คือกลุ่มที่มีคะแนนเสียงสูงสุดจากจานวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้มีการเลือกตั้งใหม่ เฉพาะกลุ่ม
ที่มีคะแนนเท่ากัน
ข้อ ๑๐๖ การเลือกตั้งผู้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ขององค์การนักศึกษา
(๑) คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องสมัครเป็นกลุ่ม
โดยแบ่งแยกตาแหน่งต่าง ๆ อย่างชัดเจน
(๒) องค์ประกอบของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
ก. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการ
ฝ่ายอาสาพัฒนาและบาเพ็ญประโยชน์ คณะกรรมการฝ่ายกีฬา ให้ประธานฝ่ายเป็นประธานกรรมการ และ
ประธานชมรม เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง รองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ ให้เลือกโดยประธานฝ่ายและประธาน
ชมรมภายในฝ่ายนั้น ๆ ประธานฝ่าย และกรรมการโดยตาแหน่งพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ตามที่เห็นสมควร
ข. คณะกรรมการฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ ให้มีรองนายกองค์การนักศึกษาฝ่ายนักศึกษา
สัมพันธ์ เป็นประธานกรรมการ อุปนายกสโมสรนักศึกษาสัมพันธ์ แต่ละคณะหรือวิทยาลัย ประธานชมรมใน
ฝ่าย (ถ้ามี) เป็นกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการ โดยตาแหน่ง
หมวดที่ ๑๐ ชมรม ชุมนุม
ข้อ ๑๐๗ การรวมตัวของกลุ่มนักศึกษา เพื่อร่วมกันทากิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อมวล
สมาชิกนักศึกษา และสังคม โดยส่วนรวมให้กระทาในรูปของชมรม หรือชุมนุมโดยแบ่งเป็น
(๑) ชมรม ให้องค์การนักศึกษามีอานาจในการกับกากับดูแล
(๒) ชุมนุม ให้สโมสรนักศึกษามีอานาจในการกากับดูแล
ข้อ ๑๐๘ ชมรมและชุมนุมที่จัดตั้งขึ้นต้องมีวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานด้านใดด้านหนึ่ง
โดยเฉพาะ ดังนี้
(๑) ชมรมและชุมนุมด้านวิชาการ ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการให้แก่สมาชิกและนักศึกษาที่สนใจ
(๒) ชมรมและชุมนุมด้านศิลปวัฒนธรรม ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
และเผยแพร่ความรู้ เพิ่มทักษะในด้านศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
(๓) ชมรมและชุมนุมด้านกีฬา ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพลานามัย ความสัมพันธ์
และมีน้าใจนักกีฬาของนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของ
มหาวิทยาลัย

- ๒๔ (๔) ชมรมและชุมนุมด้านบาเพ็ญประโยชน์ ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนและปลูกฝัง
ให้นักศึกษาตระหนักในภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม รู้จักใช้เวลาว่างพัฒนาตนเอง
และบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการชมรม และชุมนุม
ข้อ ๑๐๙ ให้มีคณะกรรมการชมรม และคณะกรรมการชุมนุม ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน
เหรัญญิก เลขานุการ และกรรมการอื่น ๆ ตามข้อบังคับว่าด้วย ชมรม ชุมนุม
ข้อ ๑๑๐ คณะกรรมการชมรม และชุมนุมต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็นนักศึกษาผู้ซึ่งไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา
(๒) เป็นผู้ซึ่งไม่ถูกภาคฑัณฑ์หรือถูกสั่งพักการศึกษาภายในระยะเวลา ๓ เดือน ก่อน
วันเลือกตั้ง และตลอดระยะเวลาดารงตาแหน่งคณะกรรมการชมรมและชุมนุม
(๓) เป็นผู้มีผลการเรียนในเกณฑ์ดี มีคะแนนเฉลีย่ ไม่ตากว่า ๒.๐๐ ในปีการเลือกตั้ง
(๔) ไม่ดารงตาแหน่งใด ๆ ในองค์กรอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๑๑ คณะกรรมการชมรมและชุมนุมมีวาระการดาเนินงานคราวละ ๑ ปี นับตั้งแต่มหาวิทยาลัย
ประกาศแต่งตั้ง
ข้อ ๑๑๒ กรรมการชมรมและชุมนุมจะพ้นตาแหน่งเมื่อ
(๑) ดารงตาแหน่งครบวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๕) ถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา
(๖) สมาชิกชมรม (ชุมนุม) ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจานวนสมาชิกชมรม/ชุมนุม
ทั้งหมดลงมติถอดถอน
ข้อ ๑๑๓ การจัดตั้ง การรวม การยุบชมรม ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการบริหารองค์การ
นักศึกษา โดยเสนอความเห็นต่ออธิการบดี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถอุทธรณ์ต่อสภานักศึกษา มติสภานักศึกษา
ให้ถือเป็นที่สุด
การจัดตั้ ง การรวม การยุ บ ชุ มนุ ม ให้ เป็ นอ านาจของคณะกรรมการบริ หารองค์ การ
นักศึ กษา โดยเสนอความเห็ นต่อคณบดี ผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสียสามารถอุทธรณ์ต่อสภานักศึกษา มติ สภา
นักศึกษาให้ถือเป็นที่สุด

- ๒๕ ส่วนที่ ๒ สมาชิกชมรมและชุมนุม
ข้อ ๑๑๔ สมาชิกชมรมและชุมนุมต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๑๕ สมาชิกชมรมและชุมนุมมีสิทธิและหน้าที่ดังนี้
(๑) มีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรม และใช้บริการต่าง ๆ ของชมรมและชุมนุม
(๒) มีสิทธิจะเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของชมรมและชุมนุม
(๓) มีสิทธิในการลงสมัครและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการชมรมและชุมนุม
(๔) มีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของชมรมและชุมนุม
ข้อ ๑๑๖ สมาชิกชมรมและชุมนุมพ้นสภาพโดยให้คณะกรรมการชมรมและชุมนุมเป็นผู้
กาหนดข้อบังคับว่าด้วยการพ้นสภาพการเป็นสมาชิกชมรมและชุมนุม โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับนี้
ส่วนที่ ๓ อานาจหน้าที่
ข้อ ๑๑๗ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชมรมและชุมนุม มีดังนี้
(๑) พิจารณากาหนดนโยบายของชมรม/ชุมนุม โดยไม่ขัดต่อนโยบายของคณะ
กรรมการบริหาร
(๒) วางแผนและบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของชมรม/ชุมนุม
โดยไม่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัย
(๓) พิจารณาจัดทาโครงการและจัดตั้งงบประมาณประจาปีของชมรม เพื่อเสนอต่อ
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายที่ชมรมสังกัดพิจารณา
(๔) วางระเบียบชมรมซึ่งอนุมัติใช้เมื่อผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
สภานักศึกษาตามลาดับ
(๕) รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล เอกสาร พัสดุครุภัณฑ์และการเงินของชมรม
(๖) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายที่ชมรมสังกัด
หมวดที่ ๑๑ การบริหารงบประมาณและการเงิน
ข้อ ๑๑๘ การนับปีงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน - พฤษภาคม ของปีถัดไป
ข้อ ๑๑๙ เงินงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา ประกอบด้วย
(๑) เงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษา เป็นค่าบารุงกิจกรรมนักศึกษา
(๒) เงินบริจาค หรือรายได้อื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินกิจกรรมนักศึกษา

- ๒๖ ข้อ ๑๒๐ การจัดสรรเงินงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา ให้จัดสรรเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้
(๑) สภานักศึกษา
(๒) องค์การนักศึกษา และชมรมที่สังกัด
(๓) สโมสรนักศึกษา และชุมนุมที่สังกัด
(๔) กีฬามหาวิทยาลัย
(๕) เงินสารองจ่าย
ข้อ ๑๒๑ การพิจารณางบประมาณให้กระทา ดังนี้
(๑) คณะกรรมาธิการฝ่ายงบประมาณต้องพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
(๒) ร่างงบประมาณของส่วนต่าง ๆ ให้คณะกรรมาธิการฝ่ายงบประมาณ พิจารณา
โดยให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา รวบรวมโครงการพร้อมร่างงบประมาณทั้ง ๕ ส่วน เสนอต่อ
สภานักศึกษา ในที่ประชุมสภานักศึกษาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๒
(๓) การพิจารณาร่างงบประมาณในที่ประชุมสภานักศึกษา ให้มีขั้นตอน ดังนี้
ก. ขั้นรับหลักการ ให้ใช้เสียงข้างมากขององค์ประชุม ถ้าสภานักศึกษาลงมติ
ไม่รับหลักการ ให้ส่งร่างงบประมาณนั้นคืนไปยังคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่วันลง
มติส่วนร่างงบประมาณที่ผ่านการรับหลักการให้นาเข้าสู่การแปรญัตติต่อไป
ข. เมื่อสภานักศึกษา ส่งร่างงบประมาณคืนมายัง คณะกรรมาธิการฝ่ายงบประมาณ
เพื่อพิจารณาอีกครั้งให้คณะกรรมาธิการฝ่ายงบประมาณส่งให้สภานักศึกษาพิจารณาในครั้งที่ ๒ ภายใน ๕ วัน
ทาการนับตั้งแต่วันที่สภานักศึกษาส่งร่างงบประมาณคืนครั้งแรก
ค. การพิจารณาในครั้งที่ ๒ ให้ใช้เสียงข้างมากขององค์ประชุมทั้งนี้ให้เสร็จสิ้น
ภายใน ๕ วันทาการนับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่อง ถ้าการพิจารณาครั้งนี้ สภานักศึกษามีมติไม่รับหลักการอีก ให้ถือว่า
ร่างงบประมาณนั้นเป็นอันยกเลิก และให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาแจ้งไปยังหน่วยงานนั้น ๆ
เพื่อเสนอร่างงบประมาณใหม่ ภายใน ๑๕ วัน ทั้งนี้ หากเกินกาหนดให้ถือว่าสละสิทธิใ์ นการขออนุมัติงบประมาณในปีนั้นๆ
ง. ขั้นแปรญัตติ ให้คณะกรรมาธิการฝ่ายงบประมาณเป็นผู้รับผิดชอบ
จ. ขั้นอนุมัติ ไม่มีการอภิปรายใด ๆ ให้ลงมติโดยใช้เสียงข้างมากขององค์ประชุม
ข้อ ๑๒๒ การขออนุมัติเงินงบประมาณแต่ละโครงการ ต้องจัดทาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน
หลังจากเปิดภาคเรียนที่ ๒ เงินที่เหลือของปีงบประมาณให้ยกยอดเป็นงบประมาณส่วนกลางของกิจกรรมใน
ปีถัดไป โดยสภานักศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบเงินที่เหลือ
ข้อ ๑๒๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่จัดสรรแล้วนั้นให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

- ๒๗ ข้อ ๑๒๔ ให้กรรมการสภานักศึกษา กรรมการบริหารองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาของ
คณะ และกรรมการชุมนุมที่สังกัดองค์การนักศึกษา แสดงหลักฐานทรัพย์สิน และบัญชีการเงินในที่ประชุมสภา
นักศึกษา สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔ ส่วนเงินรายได้ หรือทรัพย์สินที่องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสร
นักศึกษาของคณะ ชมรม ชุมนุมหามาได้นั้น ผู้รับผิดชอบฝ่ายการเงิน หรือทรัพย์สินขององค์กรนั้น ต้อง
แสดงหลักฐานและบัญชีรายรับ - รายจ่ายให้แจ้งชัดต่อสภานักศึกษา
ข้อ ๑๒๕ ให้คณะกรรมการทุกชุดในองค์กรมีหน้าที่ส่งมอบงานให้เสร็จสิ้น ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันสิ้นสุดการดารงตาแหน่ง หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้วจะถือว่ากรรมการเป็นผู้ประพฤติตน โดยไม่สุจริต
อันถือเป็นความผิดวินัยนักศึกษา ซึ่งจะถูกดาเนินการทางวินัยนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยวินัยนักศึกษา
หมวดที่ ๑๒ ประชามติ
ข้อ ๑๒๖ ประชามติเป็นเสียงข้างมากของนักศึกษาที่ลงคะแนนโดยนักศึกษา ไม่ต่ากว่า ๑ ใน ๓
ของนักศึกษาทั้งหมด
ข้อ ๑๒๗ ประชามติกระทาได้ ดังนี้
(๑) เมื่อนักศึกษาไม่ต่ากว่า ๑ ใน ๕ ของนักศึกษาทั้งหมด ร่วมกันยื่นข้อเสนอต่อ
สภานักศึกษา
(๒) เมื่อเกิดการขัดแย้งระหว่างสภานักศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
โดยไม่สามารถตกลงกันได้จาเป็นต้องขอประชามติ เพื่อถอดถอนคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาหรือยุบสภา
ข้อ ๑๒๘ ก่อนการแสดงประชามติ จะต้องมีการเปิดอภิปรายทั่วไปไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง
ข้อ ๑๒๙ เสียงข้างมากของประชามติ ให้ถือเป็นข้อตกลงที่ได้รับการยินยอมพร้อมใจ
จากนักศึกษาทั้งมวล ถือเป็นข้อยุติ และให้องค์กรนักศึกษาปฏิบัติตามประชามติ
หมวดที่ ๑๓ อาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อ ๑๓๐ อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ อาจารย์ ข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัย
ประกาศแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนั้น

- ๒๘ ข้อ ๑๓๑ อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ดังนี้
(๑) รับทราบวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดาเนินการด้าน
กิจกรรมนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย
(๒) ให้คาแนะนา และประชุมร่วมกับคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา เกี่ยวกับการ
ดาเนินกิจกรรม ได้แก่ การวางแผน การดาเนินงาน การประเมินผล เป็นต้น รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของ
กิจกรรมนักศึกษาที่ผ่านมา
(๓) พิจารณากลั่นกรองการขอจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
และสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๔) ควบคุมดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เช่น การบรรยาย การอภิปราย การติดประกาศโฆษณาสิ่งตีพิมพ์ และการทัศนศึกษา เป็นต้น
(๕) ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิภาพของนักศึกษา ระหว่างปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
(๖) แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่เกี่ยวกับสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมในสภานักศึกษา องค์การ
นักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม หรือกลุ่มนักศึกษาภาควิชา
(๗) ให้คาปรึกษาด้านการศึกษาและด้านการปรับตัวแก่สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน
สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม หรือกลุ่มนักศึกษาภาควิชา
(๘) ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เช่น อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ อาจารย์ผู้สอน นักแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการดาเนินกิจกรรมนักศึกษา และการช่วยนักศึกษา
(๙) เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา และแนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาต่อ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
(๑๐) ปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการกิจการนักศึกษา หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย
(๑๑) ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาในสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสร
นักศึกษา ชมรม หรือ กลุ่มนักศึกษาภาควิชา
ข้อ ๑๓๒ วาระของอาจารย์ที่ปรึกษา มีกาหนด ๑ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
ข้อ ๑๓๓ วาระของอาจารย์ที่ปรึกษาสิ้นสุดเมื่อ
(๑) ออกตามวาระ
(๒) ตายหรือลาออก
(๓) องค์กรกิจกรรมนักศึกษาเปลี่ยนกรรมการชุดใหม่

- ๒๙ ข้อ ๑๓๔ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
(๑) ให้คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา พิจารณาเสนอชื่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเสนออธิการบดีประกาศแต่งตั้งได้องค์กรละไม่เกิน ๒ คน
(๒) คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะหรือวิทยาลัย
มีรองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา/รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา/รองคณบดี
ที่ได้รับมอบหมาย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
โดยคณบดี/ผู้อานวยการ ประกาศแต่งตั้งได้องค์กรละ ๑ คน
(๓) ให้คณะกรรมการบริหารชมรม พิจารณาเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
มหาวิทยาลัยประกาศแต่งตั้งได้ชมรมละ ๑ คน
(๔) ให้คณะกรรมการชุมนุมพิจารณารายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเสนอคณบดี หรือ
ผู้อานวยการ ประกาศแต่งตั้งได้ชุมนุมละ ๑ คน
(๕) คณะกรรมการกลุ่มนักศึกษาภาควิชา มีรองหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ช่วยหัวหน้า
ภาควิชาเป็นที่ปรึกษา โดยคณบดี/ผู้อานวยการ ประกาศแต่งตั้งได้กลุ่มนักศึกษาภาควิชาละ ๑ คน
(๖) อาจารย์ที่ปรึกษาคนหนึ่ง จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ๑ องค์กร
หมวดที่ ๑๔ บทส่งท้าย
ข้อ ๑๓๕ การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษานี้สามารถกระทาได้ต่อเมื่อ
(๑) มติของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนคณะ
กรรมการบริหารทั้งหมด หรือญัตติจากสมาชิกสภานักศึกษาร่วมลงชื่อไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจานวนสมาชิกสภา
นักศึกษาทั้งหมดแล้วนาเสนอต่อสภานักศึกษา
(๒) ให้สภานักศึกษาพิจารณาเป็น ๓ วาระ ดังนี้
- วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ
ให้สมาชิกสภานักศึกษาออกเสียงขั้นรับหลักการ โดยมีเสียงรับรองไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด
- วาระที่ ๒ ขั้นพิจารณา
ให้สภานักศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจ ประกอบด้วย ตัวแทนจากสภา
นักศึกษา ๔ คน ตัวแทนจากคณะกรรมการบริหาร 2 คน ตัวแทนจากสโมสรคณะ คณะละ ๑ คน และตัวแทน
จากชมรมฝ่ายละ ๑ คน ร่วมเป็นคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับ

- ๓๐ - วาระที่ ๓ ขั้นการลงมติ
ให้สภานักศึกษาออกเสียงขั้นลงมติโดยมีเสียงรับรองไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจานวน
สมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด หากสมาชิกสภานักศึกษาลงมติให้มีการแก้ไขปรับปรุง ให้ประธานสภานักศึกษา
นาร่างข้อบังคับฉบับแก้ไขปรับปรุงนาเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณานาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เมื่อสภา
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้ต่อไป
ข้อ ๑๓๖ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดี เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๑๓๗ ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

