
 
 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ว่าด้วย องค์การนักศึกษา 

พ.ศ.๒๕๕๗ 
********************* 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วยองค์การนักศึกษาข้ึน เพื่อให้การ
ด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                                  
มีประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗                                    
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงออกข้อบังคับนี้ 

 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย องค์การนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗” 
 

ข้อ ๒ ข้อบังคับให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอื่นใดที่ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ มีอ านาจวินิจฉัย ตีความและออกระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
และแนวปฏิบัติ เพื่อด าเนินการตามข้อบังคับนี้ 

 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 
ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 “รองอธิการบดี”  หมายความว่า  รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายด้านกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย                     
ราชภัฏศรีสะเกษ 
 “ผู้ช่วยอธิการบดี”  หมายความว่า  ผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายด้านกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ 
 “คณะ”  หมายความว่า  คณะหรือวิทยาลัยที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “คณบด”ี  หมายความว่า  คณบดีในคณะหรือวิทยาลัยที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 
 



-๒- 
 

“รองคณบดี”  หมายความว่า  รองคณบดีในคณะหรือวิทยาลัยที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 “ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏศรีสะเกษ 

“กองพัฒนานักศึกษา”  หมายความว่า  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
“นักศึกษา”  หมายความว่า  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
“พรรคนักศึกษา”  หมายความว่า  กลุ่มนักศึกษาที่รวมตัวกัน เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นองค์การนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
“องค์การนักศึกษา”  หมายความว่า  องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
“สภานักศึกษา”  หมายความว่า  สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 “องค์การบริหารนักศึกษา”  หมายความว่า  องค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “สโมสรนักศึกษา”  หมายความว่า  สโมสรนักศึกษาคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “ชมรม”  หมายความว่า  กลุ่มนักศึกษาที่ด าเนินกิจกรรมประเภทเดียวกัน สังกัดองค์การนักศึกษา 
   
 

หมวด ๒ 
นโยบายและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์การนักศึกษา 

 
ส่วนท่ี ๑ 

นโยบายการจัดกิจกรรมขององค์การนักศึกษา 
 

 ข้อ ๖ การจัดกิจกรรมนักศึกษา จะต้องเป็นไปตามนโยบาย ดังนี้ 
(๑) กิจกรรมขององค์การนักศึกษา ที่จัดข้ึนทั้งภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยต้องได้รับอนุญาตจาก

มหาวิทยาลัยก่อนทุกครั้งจึงจะด าเนินการได้ 
(๒) องค์การนักศึกษาต้องไม่ด าเนินกิจกรรมใด ซึ่งขัดกับการปกครองระบอบประชาธิปไ ตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๓) องค์การนักศึกษาต้องไม่ด าเนินกิจกรรมใด ซึ่งขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองหรือความสงบเรียบร้อยและ

ศีลธรรมอันดีของนักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
(๔) องค์การนักศึกษาต้องร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและนักศึกษา ด าเนินกิจกรรมเพื่อมหาวิทยาลัยและ

สังคมตามโอกาสอันควร    
(๕) องค์การนักศึกษาเป็นศูนย์กลางของนักศึกษาในการติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย ส่วนการ

ติดต่อประสานงานกับบุคคล คณะบุคคล หน่วยงานหรือสถาบันอื่นใดจากภายนอก ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 



-๓- 
 

ส่วนท่ี ๒ 
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์การนักศึกษา 

 
 ข้อ ๗ องค์การนักศึกษาจัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 (๑) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกตนเองในการใช้สิทธิเสรีภาพและการปกครองตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 (๒) เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาได้รับผิดชอบในกิจกรรมให้สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยและเป็น
ศูนย์กลางของการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย 
 (๓)  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษาให้มีความสามัคคีในหมู่นักศึกษา รู้จักเสียสละ อุทิศตน 
และบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
 (๔) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมหลักสูตร ทั้งทางวิชาการและประสบการณ์ในวิชาชีพแก่นักศึกษา 
 (๕) เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้เข้าใจ ภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถ่ินและของชาติ 
 (๖) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีน้ าใจเป็นนักกีฬา มีบุคลิกภาพพลานามัยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 (๗) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 
 (๘) เพื่อพิทักษ์สิทธิ เสรีภาพ ผลประโยชน์ของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางการติดต่อ
ประสานงานกับองค์กรหรือบคุคลภายนอกเพื่อประกอบกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยประสานงานกับ
กองพัฒนานักศึกษา 

(๙) เพื่อเผยแพร่ช่ือเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณชนทั่วไป 
 
 

หมวด ๓ 
สิทธิและหน้าท่ีของนักศึกษา 

 
ข้อ ๘ สิทธิของนักศึกษามีดังนี้ 
(๑) นักศึกษาย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมกิจกรรมตามนัยแห่งข้อบังคับนี้ 
(๒) นักศึกษามีสิทธิแสดงความคิดเห็น เพื่อการสร้างสรรค์มหาวิทยาลัย สังคมและประเทศชาติ โดยไม่ขัด

ต่อประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและไม่ขัดต่อกฎหมาย 
 (๓) นักศึกษาย่อมมีสิทธิอื่นๆ ตามประกาศ ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 (๔) นักศึกษามีสิทธิในการรับบริการจากกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึน 
 

ข้อ ๘  หน้าที่ของนักศึกษามีดังนี้ 
 (๑) นักศึกษามีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 (๒) นักศึกษามีหน้าที่ผดุงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ินและชาติไทย 

(๓) นักศึกษามีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มก าลังความสามารถและศักยภาพของตน 
 



-๔- 
 

 (๔) นักศึกษามีหน้าที่ธ ารงไว้ซึ่งความสามัคคีเกียรติคุณและช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยคณาจารย์และ
นักศึกษาด้วยกัน 
 (๕) นักศึกษามีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งและประเพณีอันดี
งามของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
 

 
หมวด ๔ 

องค์การนักศึกษา 
 

ข้อ ๙ องค์การนักศึกษา เรียกช่ือเต็มว่า “องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ” อักษรย่อ 
“อศ.มรภ.ศก.” ช่ือภาษาอังกฤษ “The Student Organization of SisaketRajabhat University”และใช้ช่ือย่อว่า 
“SOSSKRU”   

 

ข้อ ๑๐ องค์การนักศึกษา ประกอบด้วย 
(๑) สภานักศึกษา 
(๒) องค์การบริหารนักศึกษา 
(๓) สโมสรนักศึกษาคณะ 
(๔) ชมรม 
 

ข้อ ๑๑ เครื่องหมายขององค์การนักศึกษาให้เป็นตรามหาวิทยาลัยและมีข้อความ “องค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ” อยู่ใต้ตรามหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๑๒ ให้กองพัฒนานักศึกษาประชุมองค์การนักศึกษาอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง เพื่อช้ีแจงแนวทางการ
ด าเนินกิจกรรม และสรุปผลการด าเนินกิจกรรมรายงานต่อมหาวิทยาลัยทุกสิ้นปีการศึกษา 
 

 
หมวด ๕ 

สภานักศึกษา 
 

ข้อ ๑๓ สภานักศึกษาเรียกช่ือเต็มว่า “สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ” อักษรย่อ คือ               
“สศ.มรภ.ศก.” ช่ือภาษาอังกฤษ “The Student Council of SisaketRajabhat University” และใช้ช่ือย่อว่า 
“SCSSKRU” 

 

ข้อ ๑๔ คณะกรรมการสภานักศึกษา มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๙ คน แต่ไม่เกิน ๒๕ คน ประกอบด้วย 
(๑) ประธานสภานักศึกษา 
(๒) รองประธานสภานักศึกษา 
(๓) กรรมาธิการสภานักศึกษา 
(๔) เลขานุการสภานักศึกษา 



-๕- 
 
(๕) ผู้ช่วยเลขานุการสภานักศึกษา 
(๖) ประชาสัมพันธ์ 
(๗) เหรัญญิก 
(๘) ผู้ช่วยเหรัญญิก 

 (๙) ต าแหน่งอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
กรณีที่มีความจ าเป็นต้องมีคณะอนุกรรมการสภานักศึกษาให้เสนอแต่งตั้งได้ตามความเหมาะสม โดยความ

เห็นชอบของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๑๕ กรรมาธิการสภานักศึกษาต้องประกอบด้วยนักศึกษาจากคณะต่างๆ อย่างน้อย คณะละ ๒ คนโดย
ผ่านกระบวนการสรรหาจากคณะ 

 

ข้อ ๑๖ ให้กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภานักศึกษาตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๑๗ คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นคณะกรรมการสภานักศึกษา 
(๑) เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน 
(๒) เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษตามระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
(๓) ต้องสังกัดพรรคนักศึกษาที่กองพัฒนานักศึกษารับรอง 

 (๔) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ นับถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนวันรับสมัคร 
(๕) ในกรณีที่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง ประธานสภานักศึกษาหรือนายกองค์การบริหารนักศึกษาหรอืนายกสโมสร

นักศึกษาหรือประธานชมรม ให้มีสิทธ์ิยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งไดห้ากได้รับการเลือกตั้ง ให้ถือว่าต าแหน่งเดิมสิ้นสุดลง 
(๖) ต้องเป็นผู้ที่เข้าร่วมและผ่านกิจกรรมทุกปี 
 

ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการสภานักศึกษามีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๑ ปี และให้คณะกรรมการสภา
นักศึกษาซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีคณะกรรมการสภานักศึกษาชุดใหม่แล้ว 

 

ข้อ ๑๙ คณะกรรมการสภานักศึกษาพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ด ารงต าแหน่งครบวาระ 
(๔) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
(๕) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๗ 
(๖) ลาพักการเรียนหรือถูกลงโทษให้พักการเรียน 
(๗) ขาดการประชุมสภานักศึกษาต่อเนื่องกัน ๓ ครั้ง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือกระท าผิดวินัย

นักศึกษาหรือขาดความรับผิดชอบต่อหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมายหรือที่ประชุมสภานักศึกษามีมติให้พน้สภาพด้วยเสยีง 
เกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสภานักศึกษาที่มีอยู่ 

(๘) มหาวิทยาลัยประกาศยุบสภานักศึกษา  
 



-๖- 
 
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่คณะกรรมการสภานักศึกษาต าแหน่งใดว่างลงก่อนครบวาระ ให้ด าเนินกระบวนการสรร

หาเฉพาะต าแหน่งนั้นๆ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วันนับแต่ต าแหน่งว่างลง คณะกรรมการสภานักศึกษาที่เข้ามา
แทนที่ให้อยู่ในต าแหน่งนั้นไปจนครบวาระที่เหลืออยู่ เว้นแต่วาระที่เหลือไม่ถึง ๖๐ วัน จะไม่ด าเนินการดังกล่าว
ข้างต้นก็ได ้

 

ข้อ ๒๑ สภานักศึกษามีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบกิจกรรมโครงการและงบประมาณขององค์การบริหารนักศึกษา สโมสร

นักศึกษาคณะหรือชมรม แล้วน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ 
(๒) ก ากับติดตามและตรวจสอบการด าเนินงาน การเงิน การบัญชี ควบคุมการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน

ขององค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะหรือชมรม 
 (๓) เสนอความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานด้านต่างๆแก่มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับองค์การ
บริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะหรือชมรม ที่จะส่งผลกระทบต่อนักศึกษาโดยตรง 

(๔) ส่งเสริม รักษาความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษา คณาอาจารย์และบุคลากร                  
ของมหาวิทยาลัย 
 (๕) ให้สภานักศึกษาเรียกคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาหรือคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ
หรือชมรม มาช้ีแจงการปฏิบัติงาน ในกรณีที่มีการด าเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยสภานักศึกษาต้อง
เข้าช่ือกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งหมด 
 

ข้อ ๒๒  ประธานสภานักศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) เรียกประชุมสภานักศึกษา 
(๒) เป็นประธานในการประชุมสภานักศึกษา 
(๓) ควบคุมและด าเนินการในกิจการของสภานักศึกษา 
(๔) เป็นผู้แทนของสภานักศึกษาในกิจการทั้งปวงของสภานักศึกษา 
(๕) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ข้อบังคับหรือระเบียบก าหนดไว้ 
 

ข้อ ๒๓ รองประธานสภานักศึกษา มีหน้าที่กระท ากิจกรรมต่างๆ ตามที่ประธานสภานักศึกษามอบหมาย
หรือปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานักศึกษา หากประธานสภานักศึกษา ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ
  

 ข้อ ๒๔ กรรมาธิการสภานักศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารนักศึกษา ตามฝุายที่ได้รับผิดชอบ 
(๒) หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ข้อ ๒๕ เลขานุการสภานักศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 (๑) จัดท าวาระการประชุม ออกหนังสือเชิญคณะกรรมการสภานักศึกษาประชุม ก่อนการประชุมอย่าง
น้อยสามวัน เว้นแต่มีการประชุมโดยเร่งด่วน 

(๒) บันทึกและท ารายงานการประชุมสภานักศึกษา 
 



-๗- 
 

(๓) เก็บรวบรวมเอกสารต่างๆของสภานักศึกษาให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบและสืบค้นได้ 
 (๔) ส่งส าเนารายงานการประชุมสภานักศึกษาให้กองพัฒนานักศึกษาทราบภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วัน
ประชุม 

(๕) หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ข้อ ๒๖ ผู้ช่วยเลขานุการสภานักศึกษา มีหน้าที่ท ากิจกรรมต่างๆ ตามที่เลขานุการสภานักศึกษามอบหมาย 
 

ข้อ ๒๗ ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้ 
 (๑) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารของสภานักศึกษา 
 (๒) หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ข้อ ๒๘ เหรัญญิก มีหน้าที่ดังนี้ 
 (๑) รับผิดชอบ ควบคุม ก ากับ การเบิกจ่ายเงินของสภานักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 (๒) จัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย ของสภานักศึกษา 
 (๓) หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ข้อ ๒๙ ผู้ช่วยเหรัญญิก มีหน้าที่ตามที่เหรัญญิกมอบหมาย 
 

ข้อ ๓๐ หน้าที่ของคณะกรรมการสภานักศึกษาต าแหน่งอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่สภานักศึกษาก าหนด 
  

ข้อ ๓๑ การประชุมสภานักศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การประชุมสมัยสามญัและการประชุมสมัย
วิสามัญ 

(๑) ในปีการศึกษาหนึ่งให้มีการประชุมสมัยสามัญ ๔ ครั้ง ดังนี้ 
  ครั้งที่ ๑ หลังจากเสร็จสิ้นการเลือกตั้งก่อนเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เพื่อรับทราบ
นโยบายของมหาวิทยาลัย และรับมอบงานจากคณะกรรมการสภานักศึกษาชุดเดิม 
  ครั้งที่ ๒ ให้ประชุมภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่การเปิดภาคเรียนที่หนึ่งเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบนโยบายขององค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะและพิจารณางบประมาณต่างๆ ตามที่องค์การ
บริหารนักศึกษาเสนอ 
  ครั้งที่ ๓ ให้ประชุมภายใน ๑๕ วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษาที่สอง เพื่อรับทราบผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารนักศึกษาที่ผ่านมา 
  ครั้งที่ ๔ ให้ประชุมก่อนการปิดภาคการศึกษาสุดท้ายไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน เพื่อติดตามสรุปผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารนักศึกษา 
 (๒) การประชุมวิสามัญ จะกระท าในกรณีที่พิจารณาเรื่องเร่งด่วนหรือจ าเป็นอันที่จะยังประโยชน์แก่
นักศึกษาและมหาวิทยาลัย โดยอาจให้มีการประชุมได้ดังนี้ 
  (ก) ประธานสภานักศึกษาเรียกประชุม หรือ 
  (ข) องค์การบริหารนักศึกษา หรือกรรมการสภานักศึกษาจ านวนหนึ่งในสามของกรรมการสภา
นักศึกษาทั้งหมดเข้าช่ือร้องขอต่อประธานสภานักศึกษา หรือ 
  (ค) นายกองค์การบริหารนักศึกษาร้องขอต่อประธานสภานักศึกษา 



-๘- 
 

ข้อ ๓๒ การประชุมตามข้อ ๓๑ ให้ด าเนินการดังนี้ 
 (๑) การประชุมสภานักศึกษา ต้องมีกรรมการสภานักศึกษาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่งของสภา
นักศึกษาทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถ้าเมื่อถึงก าหนดเวลาประชุมยังมีกรรมการสภานักศึกษาเข้าร่วม             
ไม่ครบองค์ประชุมให้คณะกรรมการสภานักศึกษา รอเวลาให้ครบ ๑ ช่ัวโมงผ่านไปจึงถือว่าครบองค์ประชุมและเริ่ม
การประชุมได้ 
 (๒) การลงมติใดๆ ให้กระท าโดยเปิดเผยโดยถือเสียงข้างมาก กรรมการสภานักศึกษาคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง 
หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานสภานักศึกษาเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 
 (๓) หากกรรมการสภานักศึกษารวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการที่มาประชุมรอ้งขอใหม้ีประชุม
ลับ ให้ประธานสภานักศึกษาด าเนินการประชุมลับ โดยไม่ต้องขอมติที่ประชุม 
 (๔) การออกเสียงไม่ไว้วางใจกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา กรรมการสโมสรนักศึกษา คณะเป็น
รายบุคคล หรือคณะ มติออกเสียงของกรรมการสภานักศึกษาต้องไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของกรรมการสภาทั้งหมด               
ที่เข้าร่วมประชุม และมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว จึงมีผลโดยสมบูรณ์ 
 (๕) ในการประชุมสภานักศึกษา ถ้าประธานสภานักศึกษาไม่มาร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการสภานักศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในการประชุมคราวนั้น 

 
 

หมวด ๖ 
องค์การบริหารนักศึกษา 

 
ข้อ ๓๓ องค์การบริหารนักศึกษา เรียกช่ือเต็มว่า “องค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ” 

อักษรย่อ คือ “อบศ.มรภ.ศก.” ช่ือภาษาอังกฤษ “The Student Administrative Organization of 
SisaketRajabhat University” และใช้ช่ือย่อว่า “SAOSSKRU” 

 

ข้อ ๓๔ คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๙ คน แต่ไม่เกิน ๒๕ คน 
ประกอบด้วย 

(๑)นายกองค์การบริหารนักศึกษา 
(๒) รองนายกองค์การบริหารนักศึกษา 
(๓) เลขานุการ 
(๔) ฝุายประชาสัมพันธ์ 
(๕) เหรัญญิก 
(๖) ฝุายสวัสดิการ 
(๗) ฝุายประกันคุณภาพการศึกษา 
(๘) ฝุายพัฒนาและกิจกรรมพิเศษ     

 (๙) นายกสโมสรนักศึกษาคณะทุกคณะ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
(๑๐) ต าแหน่งอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 



-๙- 
 

กรณีที่มีความจ าเป็นต้องมีคณะอนุกรรมการสภานักศึกษาให้เสนอแต่งตั้งได้ตามความเหมาะสม โดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๓๕ ให้กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย  

 

ข้อ ๓๖  กรรมการองค์การบริหารนักศึกษาจะเป็นกรรมการสภาศึกษาในคราวเดียวกันไม่ได้  
 

ข้อ ๓๗ คุณสมบัติผู้สมัครเป็นกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา 
(๑) เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน 
(๒) เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษตามระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
(๓) ต้องสังกัดพรรคนักศึกษาที่กองพัฒนานักศึกษารับรอง 

 (๔) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ นับถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนวันรับสมัคร 
(๕) ในกรณีที่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง ประธานสภานักศึกษาหรือนายกองค์การบริหารนักศึกษาหรือนายก

สโมสรนักศึกษาหรือประธานชมรม ให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งได้หากได้รับการเลือกตั้งให้ถือว่าต าแหน่งเดิมสิ้นสุดลง 
(๖) ต้องเป็นผู้ที่เข้าร่วมและผ่านกิจกรรมทุกปี 
 

ข้อ ๓๘ ให้คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษามีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๑ ปี และให้
คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีคณะกรรมการองค์การ
บริหารนักศึกษาชุดใหม่แล้ว 

 

ข้อ ๓๙ คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ด ารงต าแหน่งครบวาระ 
(๔) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
(๕) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓๖ 
(๖) ลาพักการเรียนหรือถูกลงโทษให้พักการเรียน 
(๗) ขาดการประชุมองค์การบริหารนักศึกษาต่อเนื่องกัน ๓ ครั้ง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือกระท าผิด

วินัยนักศึกษาหรือขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือที่ประชุมองค์การบริหารนักศึกษามีมติให้  
พ้นสภาพด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาที่มีอยู่ 

 (๘) มหาวิทยาลัยประกาศยุบองค์การบริหารนักศึกษา 
 

ข้อ ๔๐ ในกรณีที่คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาต าแหน่งใดว่างลงก่อนครบวาระ ให้ด าเนิน
กระบวนการสรรหาเฉพาะต าแหน่งนั้นๆ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วันนับแต่ต าแหน่งว่างลง คณะกรรมการองค์การ
บริหารนักศึกษาที่เข้ามาแทนที่ให้อยู่ในต าแหน่งนั้นไปจนครบวาระที่เหลืออยู่ เว้นแต่วาระที่เหลือไม่ถึง ๖๐ วัน                 
จะไม่ด าเนินการดังกล่าวข้างต้นก็ได้ 

 



-๑๐- 
 

 ข้อ ๔๑ องค์การบริหารนักศึกษา มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารองค์การบริหารนักศึกษา 

 (๒) แถลงนโยบายการบริหารงานและโครงการด าเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณประจ าปี
เสนอขออนุมัติต่อสภานักศึกษา 

(๓) บริหารและด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงต่อสภานักศึกษา 
(๔) ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
(๕) เป็นศูนย์กลางเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
(๖) เสนอความเห็นต่อมหาวิทยาลัย กรณีที่กรรมการสภานักศึกษาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ 
(๗) รณรงค์ให้นักศึกษามีจิตส านึกที่ดี ช่วยกันรักษาช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการแต่งกาย                  

ความประพฤติและอื่นๆ 
(๘) รายงานผลการด าเนินงานต่อสภานักศึกษา 
 

 ข้อ ๔๒ นายกองค์การบริหารนักศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) เป็นหัวหน้าฝุายบริหารในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารนักศึกษา 
(๒) เป็นประธานในการประชุมองค์การบริหารนักศึกษา 
(๓) เป็นตัวแทนนักศึกษาในการด าเนินกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๔๓ รองนายกองค์การบริหารนักศึกษา มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ด าเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
(๒) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การบริหารนักศึกษามอบหมาย 

 (๓) ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารนักศึกษา ในกรณีที่นายกองค์การบริหารนักศึกษาไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 

 ข้อ ๔๔ เลขานุการ มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) เป็นหัวหน้าส านักงานองค์การบริหารนักศึกษา 
(๒) เป็นเลขานุการในการประชุมองค์การบริหารนักศึกษา 
(๓) จัดท าระเบียบวาระการประชุม รายการประชุมหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง 
(๔) รับผิดชอบงานต่างๆ ตามที่นายกองค์การบริหารนักศึกษามอบหมาย   
 

ข้อ ๔๕ ฝุายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารนักศึกษา 
(๒) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ข้อ ๔๖ เหรัญญิก มีหน้าที่ดังนี้ 
 (๑) รับผิดชอบ ควบคุม การเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

(๒) จัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย ขององค์การบริหารนักศึกษา 
 



-๑๑- 
 

(๓) ช้ีแจงและรายงานฐานะการเงินขององค์การบริหารนักศึกษาต่อสภานักศึกษา 
(๔) หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  
   

 ข้อ ๔๗ ฝุายสวัสดิการ มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานด้านการรับรอง ต้อนรับ 
(๒) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ข้อ ๔๘ ฝุายประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 
 (๑) จัดเก็บข้อมูลและเอกสารรวมถึงผลงาน โครงการ กิจกรรมของคณะกรรมการเสนอคณะและ
มหาวิทยาลัย 
 (๒) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ข้อ ๔๙ ฝุายพัฒนาและกิจกรรมพิเศษ 
 (๑) รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการพัฒนาและกิจกรรมพิเศษตามที่คณะหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 (๒) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ข้อ ๕๐ หน้าที่ของกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาต าแหน่งอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่องค์การบริ หาร
นักศึกษาก าหนด 

 

 ข้อ ๕๑ การประชุมองค์การบริหารนักศึกษา ให้ด าเนินการดังนี้ 
(๑) นายกองค์การบริหารนักศึกษา เป็นผู้ก าหนดวัน เวลาและวาระการประชุม 

 (๒) การประชุมต้องมีกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมดจึงถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถ้าเมื่อถึงก าหนดเวลาประชุมยังมีกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาเข้าร่วมไม่
ครบองค์ประชุมให้คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา รอเวลาให้ครบ ๑ ช่ัวโมงผ่านไปจึงถือว่าครบองค์
ประชุม และเริ่มการประชุมได้ 
 (๓) รายงานผลการประชุมต่อมหาวิทยาลัยทุกครั้งผ่านกองพัฒนานักศึกษา ภายใน ๗ วันหลังจากการ
ประชุมเสร็จสิ้น 
 (๔) ในการประชุมองค์การบริหารนักศึกษา ถ้านายกองค์การบริหารนักศึกษาไม่มาร่วมประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในการ
ประชุมคราวนั้น 
    

 
หมวด ๗ 

ดุลยภาพระหว่างองค์การบริหารนักศึกษาและสภานักศึกษา 
 
  ข้อ ๕๒  กรรมการสภานักศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจ านวนกรรมการสภานักศึกษา
ทั้งหมด มีสิทธ์ิยื่นค าร้องขอต่อประธานสภานักศึกษา เพื่อเปิดประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกองค์การบริหาร 
 



-๑๒- 
 
นักศึกษาหรือคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาคนหนึ่งคนใดเมื่อเห็นว่าผู้นั้นปฏิบัติการฝุาฝืนความสงบ
เรียบร้อยของมหาวิทยาลัยหรือสวัสดิภาพของนักศึกษา ละเว้นการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่หรือปฏิบัติการไม่ชอบ
ด้วยอ านาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติอันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่นักศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ภายในก าหนด 
๓๐ วัน นับแต่มีการกระท าดังกล่าวเกิดข้ึน 
 เมื่อประธานสภานักศึกษาได้รับค าร้องขอตามความในวรรคแรกก็ให้เรียกประชุมสภานักศึกษาและ
คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาโดยมิชักช้า เพื่อให้มีการอภิปรายช้ีแจงเหตุผลของผู้ถูกอภิปราย 
 

 ข้อ ๕๓ การลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ให้จัดข้ึนภายใน ๓ วันถัดจากวันที่มีการอภิปรายโดยต้องมี
สมาชิกมาลงมติไม่ต่ ากว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด ถ้าผลการลงมติไม่ไว้วางใจมีเสียงตั้งแต่ ๒ ใน ๓                  
ของสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด ให้อธิการบดีมีค าสั่งให้คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาพ้นจากต าแหน่ง  
ทั้งคณะ และให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาคนใหม่ภายใน ๓๐ วัน หรือด าเนินการตามหมวดที่ ๑๐ 

กรณีผลการลงมติไม่ไว้วางใจกรรมการเป็นรายบุคคลให้นายกองค์การบริหารนักศึกษาเสนอมหาวิทยาลัย 
เพื่อแต่งตั้งกรรมการคนใหม่ ภายใน ๗ วัน 
 ถ้าหากมติไม่ไว้วางใจไม่ถึง ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมดสภานักศึกษาไม่มีสิทธิเปิดอภิปราย
ไม่ไว้วางใจในปีการศึกษาน้ันอีกและให้องค์การบริหารนักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
 
 

หมวด ๘ 
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

 
 ข้อ ๕๔ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะประกอบด้วย 
(๑) นายกสโมสรนักศึกษา 
(๒) รองนายกสโมสรนักศึกษา 
(๓) เลขานุการ 
(๔) เหรัญญิก 
(๕) ตัวแทนสาขาวิชา 
(๖) ต าแหน่งอื่นๆ 
 

ข้อ ๕๕ ให้คณะเป็นผู้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาตามข้อบังคับนี้ 
 

ข้อ ๕๖ คุณสมบัติผู้สมัครเป็นกรรมการสโมสรนักศึกษา 
(๑) เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน 
(๒) สังกัดคณะ 
(๓) ต้องมีผลการเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ นับถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนการวันรับสมัคร 
(๔) ไม่เป็นคณะกรรมการสภานักศึกษา คณะกรรมองค์การบริหารนักศึกษา ประธานชมรม 
 
 



-๑๓- 
 

(๕) ในกรณีที่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง คณะกรรมการสภานักศึกษาหรือคณะกรรมการองค์การนักศึกษาหรือ
นายกสโมสรนักศึกษาหรอืประธานชมรม ให้มีสทิธ์ิยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งได้หากได้รับการเลือกตั้งให้ถือว่าต าแหน่ง
เดิมสิ้นสุดลง 

(๖) ต้องเป็นผู้ที่เข้าร่วมและผ่านกิจกรรมทุกปี 
 

ข้อ ๕๗ ให้คณบดีลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
 

ข้อ ๕๘ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๑ ปี และให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่แล้ว 

 

ข้อ ๕๙ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ด ารงต าแหน่งครบวาระ 
(๔) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
(๕) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๕๓ 
(๖) ลาพักการเรียนหรือถูกลงโทษให้พักการเรียน 
(๗) ขาดการประชุมสโมสรนักศึกษาต่อเนื่องกัน ๓ ครั้ง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือกระท าผิดวินัย

นักศึกษาหรือขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือที่ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษามีมติให้
พ้นสภาพด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาที่เข้าประชุม 

(๘) มหาวิทยาลัยประกาศยุบสโมสรนักศึกษา     
 

ข้อ ๖๐ ในกรณีที่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาต าแหน่งใดว่างลงก่อนครบวาระ ให้ด าเนินกระบวนการ
สรรหาเฉพาะต าแหน่งนั้นๆ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วันนับแต่ต าแหน่งว่างลง คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาที่เข้า
มาแทนที่ให้อยู่ในต าแหน่งนั้นไปจนครบวาระที่เหลืออยู่ เว้นแต่วาระที่เหลือไม่ถึง ๖๐ วัน จะไม่ด าเนินการดังกล่าว
ข้างต้นก็ได ้

 

ข้อ ๖๑ กรรมการสโมสรนักศึกษามีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (๑) ด าเนินกิจกรรมสโมสรนักศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ องค์การบริหารนักศึกษา 

(๒) เสนอขออนุมัติงบประมาณ จากองค์การบริหารนักศึกษา 
(๓) ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย คณะและองค์การบริหารนักศึกษา 

 (๔) หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ข้อ ๖๒ นายกสโมสรนักศึกษาคณะ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (๑) เป็นหัวหน้าฝุายบริหารในการด าเนินกิจกรรมนักศึกษาภายในคณะ 
 (๒) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาหรือด าเนินกิจกรรมของนักศึกษา 
 (๓) เป็นตัวแทนคณะ ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารนักศึกษา 

(๔) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



-๑๔- 
 

ข้อ ๖๓ รองนายกสโมสรนักศึกษาคณะมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกสโมสรนักศึกษามอบหมาย 
(๒) ปฏิบัติหน้าที่แทน นายกสโมสรนักศึกษาในกรณีที่นายกสโมสรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 

 ข้อ ๖๔ เลขานุการ มีหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) เป็นหัวหน้าส านักงานสโมสรนักศึกษา 
(๒) จัดท าระเบียบวาระการประชุม รายการประชุม 
(๓) เป็นเลขานุการในการประชุม 
(๔) รับผิดชอบงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ข้อ ๖๕ เหรัญญิก มีหน้าที่ดังนี้ 
 (๑) รับผิดชอบ ควบคุม ก ากับ การเบิกจ่ายเงินของสโมสรนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ 
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๒) จัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย 
 (๓) ช้ีแจงและรายงานฐานะการเงินของของสโมสรนักศึกษา 
 (๔) หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ข้อ ๖๖ ตัวแทนสาขาวิชา มีหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) เป็นตัวแทนนักศึกษาผู้ประสานงานกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชา 

 (๒) เป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาโดยต าแหน่ง 
(๓) ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมนักศึกษา 
(๔) หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ข้อ ๖๗ หน้าที่ของต าแหน่งอื่นๆ ให้เป็นไปตามคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาก าหนด 
 

ข้อ ๖๘ การเบิกจ่ายงบประมาณสโมสรนักศึกษา จะต้องเปิดบัญชีในนามโมสรนักศึกษาโดยมีผู้อนุมัติลง
นามสั่งจ่าย ๓ คน และมีเงื่อนไขการสั่งจ่ายต้องมีคณบดีหรือรองคณบดีลงนามเปน็หลกัและอาจารย์ที่ปรึกษาอีก ๒ คน 

 
 

หมวด ๙ 
พรรคนักศึกษา 

 
ข้อ ๖๙ วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังพรรคนักศึกษา 

 (๑) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีอุดมการณ์ในแนวทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมารวมกัน เพื่อจัดกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและส่วนรวม 
 (๒) เพื่อส่งเสริมให้พรรคนักศึกษาส่งสมาชิกพรรคเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสภานักศึกษา
หรือคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา 
 



-๑๕- 
 

ข้อ ๗๐ การจัดต้ังพรรคนักศึกษาใหย้ื่นขอจดทะเบียนพรรคนักศึกษาต่อกองพัฒนานักศึกษา เพื่อพิจารณา
อนุมัติจัดต้ังพร้อมรายละเอียดดังนี้ 
 (๑) ช่ือพรรค เครื่องหมายพรรคและที่ท าการพรรค 
 (๒) นโยบายพรรค 
 (๓) คณะกรรมการบริหารพรรค 
 (๔) รายช่ือสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่า ๕๐ คน ซึ่งเป็นนักศึกษาจากภาคปกติอย่างน้อย ๓ คณะ คณะละ            
ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน โดยนักศึกษา ๑ คน เป็นสมาชิกพรรคได้ ๑ พรรค 
 (๕) ข้อบังคับพรรค 
 (๖) อาจารย์ที่ปรึกษาพรรค จ านวน ๑ คน 
 

ข้อ ๗๑ การตั้งพรรคและยุบเลิกพรรคนักศึกษา ให้จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๗๒ คณะกรรมการบริหารพรรค ตามข้อ ๖๘ (๓) ประกอบด้วยต าแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 
 (๑) หัวหน้าพรรค 
 (๒) รองหัวหน้าพรรค คนที่ ๑   
 (๓) รองหัวหน้าพรรค คนที่ ๒ 
 (๔) เลขาธิการพรรค 
 (๕) เหรัญญิกพรรค 
 (๕) กรรมการต าแหน่งอื่นๆ ตามที่กรรมการพรรคเห็นสมควร  

 

ข้อ ๗๓ ข้อบังคับพรรคตามข้อ ๖๘ (๕) ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
 (๑) หมวดที่ ๑ บททั่วไป 
 (๒) หมวดที่ ๒ นโยบายพรรค 
 (๓) หมวดที่ ๓ ว่าด้วยสมาชิกพรรค 
 (๔) หมวดที่ ๔ คณะกรรมการบริหารพรรค 
 (๕) หมวดที่ ๕ การประชุมพรรค 
 (๖) หมวดที่ ๖ การด าเนินงานของพรรค 
 (๗) หมวดที่ ๗ การเลือกตั้งและการพ้นต าแหน่งต่างๆ ภายในพรรค 
 (๘) หมวดที่ ๘ การเงินและทรัพย์สินของพรรค 

(๙) หมวดที่ ๙ หมวดอื่นๆ ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนี้ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๗๔ พรรคนักศึกษาจะต้องส่งสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักศึกษาหรือคณะ
คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาทุกครั้งที่มกีารเลือกตั้ง 

 

ข้อ ๗๕ อ านาจหน้าที่ของพรรคนักศึกษา มีดังนี้ 
(๑) บริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพรรคนักศึกษา 

 (๒) เสนอรายงานกิจกรรมและผลงานในรอบปีต่อมหาวิทยาลัย โดยให้รายงานพรอ้มกบัยื่นขอจดทะเบียน
ประจ าปีและต่ออายุพรรคทุกป ี



-๑๖- 
 

ข้อ ๗๖ พรรคนักศึกษา จะหมดสภาพด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีเหตุยุบเลิกตามข้อบังคับพรรคนักศึกษา 
(๒) ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๗๒ ตามความในข้อบังคับนี้ 
(๓) ไม่ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของพรรคตามข้อ ๖๗ หรือปฏิบัติฝุาฝืนอ านาจหน้าที่ของพรรคตามข้อ ๗๓

 (๔) สมาชิกพรรคจ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกทั้งหมด ลงมติให้ยุบเลิกพรรคนักศึกษา 
 (๕) มหาวิทยาลัยสั่งให้ยุบเลิกพรรคนักศึกษาเนื่องจากพรรคนักศึกษาปฏิบัติขัดต่อนัยข้อบังคับนี้หรือ
กระท าการอันเป็นเหตุน าความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๗๗ รายได้และทรัพย์สินของพรรคนักศึกษา อาจได้มาจาก 
 (๑) การจัดหารายได้ของพรรคนักศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบและได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และมหาวิทยาลัยตามล าดับ 

(๒) ขอรับบริจาค โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย 
(๓) ผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินของพรรคนักศึกษา  
 

ข้อ ๗๘ ในกรณีเกิดมีการยุบพรรคนักศึกษา ทรัพย์สินและรายได้ของพรรคให้ถือเป็นของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๗๙ ให้ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาเป็นนายทะเบียนของพรรคนักศึกษา มีหน้าที่ออกข้อปฏิบัติ
เกี่ยวกับการด าเนินงานของพรรคนักศึกษาโดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

 
 

หมวด ๑๐ 
การเลือกต้ังและการแต่งตั้ง 

 
ข้อ ๘๐ กรรมการสภานักศึกษาต้องสังกัดพรรคนักศึกษา 
 

ข้อ ๘๑ การเลือกตั้งประธานสภานักศึกษาและการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ให้ท า
พร้อมกันโดยให้มหาวิทยาลัยจัดท าเป็นประกาศการเลือกตั้ง 

 

ข้อ ๘๒ การเลือกตั้งประธานสภานักศึกษาและการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ให้มีการแถลง
นโยบายก่อนวันเลือกตั้ง 

 

ข้อ ๘๓ ให้มีการเลือกตั้งประธานสภานักศึกษาและนายกองค์การบริหารนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน  
เดือนมีนาคม ยกเว้น กรรมการสภานักศึกษา ให้ด าเนินการเลือกตั้งใหแ้ล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน หลังเปิดภาคเรียนที่ 
๑ ของปีการศึกษาถัดไป 

 

ข้อ ๘๔ ให้มีการเลือกตั้งกรรมาธิการสภานักศึกษาโดยให้นักศึกษาที่สังกัดคณะต่างๆ เลือกสมาชิกสภา
นักศึกษาประจ าคณะ คณะละ ๒ คน 

 
 
 
 



-๑๗- 
 

ข้อ ๘๕ การเลือกตั้งในข้อ ๘๑ ผู้ใดได้คะแนนสูงสุด ผู้นั้นได้รับการเลือกตั้ง หากผู้สมัครรับการเลือกตั้ง             
ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก 

 

ข้อ ๘๖ ให้กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดการเลือกตั้งประธานสภานักศึกษาและนายกองค์การบริหาร
นักศึกษา ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลอืกตั้งเปน็ประธานสภานักศึกษาและนายกองค์การบรหิารนักศึกษา เพียงคนเดียว
ให้ถือว่าได้รับการเลือกตั้ง กรณีที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งในการรับสมัครครั้งที่หนึ่ง ให้ประกาศรับสมัครครั้งที่สอง 
ภายใน ๗ วัน หากไม่มีผู้สมัครรบัเลือกตั้ง ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นประธานสภานักศึกษาหรอื
นายกองค์การบริหารนักศึกษา 

 

ข้อ ๘๗ หลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นลง ให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งรายงานผลการเลือกตั้ง                  
ให้มหาวิทยาลัยทราบ ภายใน ๓ วัน และให้มหาวิทยาลัยประกาศผลการเลือกตั้งหลังทราบผลภายใน ๗ วัน 

 

ข้อ ๘๘ ภายใน ๗ วัน นับจากวันเลือกตั้งแล้วเสร็จ ถ้านักศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ คน เห็นว่า                     
การเลือกตั้งกรรมการสภานักศึกษา การเลือกตั้งประธานสภานักศึกษาและนายกองค์การบริหารนักศึกษา เป็นไป
โดยมิชอบหรือฝุาฝืนต่อบทบัญญัติในข้อบังคับนี้ ย่อมมีสิทธิลงรายช่ือกันยื่นค าร้องเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้
อธิการบดีตัดสินหรือวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งกระท าโดยชอบหรอืมิชอบ การตัดสินของอธิการบดีถือเปน็สิ้นสดุและให้
เลือกตั้งใหม่ภายใน ๓๐ วัน 

 
 

หมวด ๑๑ 
ชมรม 

 
ข้อ ๘๙ นักศึกษาที่มีความสนใจในการท ากิจกรรมร่วมกัน อาจร่วมกันจัดต้ังชมรมเพื่อด าเนินกิจกรรมตาม

วัตถุประสงค์ของชมรมได้  
 

 ข้อ ๙๐ การจัดกิจกรรมของชมรม มีลักษณะดังนี้ 
(๑) ส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ 
(๒) ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
(๓) ส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(๔) ส่งเสริมกิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ 
(๕) ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 
(๖) ส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาชีพ 
(๗) ส่งเสริมด้านสวัสดิการและการกุศล 
(๘) อื่นๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 



-๑๘- 
 

 ข้อ ๙๑ การจัดตั้งชมรมต้องยื่นขอจดทะเบียนต่อองค์การบริหารนักศึกษาและได้รับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัย โดยมีองค์ประกอบต่อไปนี้ 
 (๑) รายช่ือสมาชิกที่เข้าช่ือขอจัดตั้งชมรมจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน โดยมีนักศึกษามาจากคณะ                     
ไม่น้อยกว่า ๒ คณะ ซึ่งแต่ละคณะไม่ต่ ากว่า ๒๐ คน โดยมีหลักฐานแสดงสังกัดคณะนักศึกษาอย่างชัดเจนและ                   
การจัดต้ังชมรมให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 (๒) ช่ือและที่ท าการของชมรม 
 (๓) วัตถุประสงค์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของชมรม 
 (๔) ข้อบังคับชมรม ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี ้

หมวดที่ ๑ ช่ือและที่ท าการของชมรม 
หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของชมรม 

  หมวดที่ ๓ โครงสร้างคณะกรรมการบริหารชมรม 
  หมวดที่ ๔ การด าเนินงานของชมรม 
  หมวดที่ ๕ หมวดอื่นๆ ที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายรวมทั้งไม่ขัดต่อข้อบังคับนี้ 

(๕) คณะกรรมการบริหารชมรม ประกอบด้วยต าแหน่งต่อไปนี้ 
๑. ประธานชมรม 
๒. รองประธานชมรม 
๓. เลขานุการชมรม 
๔. เหรัญญิกชมรม 
๕. ต าแหน่งอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารชมรมเห็นควร 

  (๖) รายช่ือสมาชิกชมรม นักศึกษาแต่ละคนสมัครเป็นสมาชิกชมรมได้ไม่เกิน ๓ ชมรม  
 (๗) รายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาชมรมจ านวน ๓ ท่าน โดยต้องมีแบบเสนอช่ือและประวัติอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม 

(๘) แผนการด าเนินงานของชมรม 
  (๙) สมุดบัญชีชมรมโดยมีเงื่อนไขการสั่งจ่าย ๒ ใน ๓ คน เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา              
กองพัฒนานักศึกษาลงนามเป็นหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาและหรือประธานชมรมเป็นผู้ร่วมลงนาม 

เมื่อคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้กองพัฒนานักศึกษารับจดทะเบียน
และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

 ข้อ ๙๒ ให้ชมรมสังกัดองค์การบริหารนักศึกษา รับรองสถานภาพการเป็นชมรมโดยกองพัฒนานักศึกษา 
 

ข้อ ๙๓ คณะกรรมการบริหารชมรมพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ด ารงต าแหน่งครบวาระ 
(๔) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
(๕) ลาพักการเรียนหรือถูกลงโทษให้พักการเรียน 
(๖) องค์การบริหารนักศึกษา ลงมติไม่ไว้วางใจประธานชมรม 
 



-๑๙- 
 

 ข้อ ๙๔ ชมรมที่มีอยู่แล้วให้ด าเนินการต่อทะเบียนภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ในปี
การศึกษาถัดไป โดยยื่นเรื่องต่อกองพัฒนานักศึกษา พร้อมเสนอเอกสารประกอบดังนี้ 
 (๑) รายช่ือคณะกรรมการบริหารชมรมชุดใหม่ พร้อมประวัติ 
 (๒) รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม 
 (๓) บญัชีรายรับ-รายจ่ายในการด าเนินงานในรอบปี 
 (๔) รายช่ือสมาชิกของชมรม 
 (๕) รายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมประวัติ 
 (๖) หนังสือรับรองจากคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา 

เมื่อคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้กองพัฒนานักศึกษารับจดทะเบียน
และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ข้อ ๙๕ การจัดตั้งหรือการยุบชมรม ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมองค์การบริหารนักศึกษาโดยเสนอ
ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา จัดท าเป็นประกาศของกองพัฒนานักศึกษา 

 

ข้อ ๙๖ ให้ประธานชมรมรายงานผลการด าเนินงานของชมรมต่อที่ประชุมองค์การบริหารนักศึกษาอย่าง
น้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

 
 

หมวด ๑๒ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
 ข้อ ๙๗ ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมขององค์การนักศึกษา ต่อไปนี้ 
(๑) สภานักศึกษา 
(๒) องค์การบริหารงานนักศึกษา 
(๓) สโมสรนักศึกษา 

 (๔) ชมรม 
 

 ข้อ ๙๘ การได้มาซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษา 
(๑) ให้สภานักศึกษาและองค์การบริหารนักศึกษา เสนอช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละองค์กร โดยให้

ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นที่ปรึกษาโดยต าแหน่ง 
 (๒) ให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเสนอช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา โดยให้รองคณบดีที่ได้รับมอบหมายด้าน
กิจการนักศึกษาเป็นที่ปรึกษาโดยต าแหน่ง 
 (๓) ให้ชมรมเสนอช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาต่อองค์การบรหิารนักศึกษา โดยระบุช่ืออาจารย์ ๑ คนเป็นประธาน
ที่ปรึกษาพร้อมประวัติอาจารย์ที่ปรึกษา โดยผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับรอง 
 (๔) ให้กองพัฒนานักศึกษาด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัยออกค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละ
องค์กร 
 



-๒๐- 
 

ข้อ ๙๙ อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) พิจารณาให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ในองค์การนักศึกษาที่รับผิดชอบ 
(๒) เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับงานต่างๆ ของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 
(๓) ควบคุม ดูแล การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(๔) เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการองค์กรนักศึกษาที่ตนเป็นที่ปรึกษา 
(๕) ร่วมเป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณในบัญชีเงินกิจกรรมของแต่ละองค์กร 

     
 

หมวด ๑๓ 
การเงิน 

 
ข้อ ๑๐๐ องค์การนักศึกษา มีรายได้ดังนี้ 
(๑) เงินกิจกรรมนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 
(๒) ผลประโยชน์ของการจัดกิจกรรม     
(๓) เงินรายได้อื่นๆ 

 

ข้อ ๑๐๑ การใช้จ่ายเงินขององค์การนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๑๐๒ การใช้จ่ายเงินขององค์การนักศึกษาจะต้องจัดท าบัญชีรายรับ รายจ่ายทุกครั้ง พร้อมเก็บ
หลักฐานไว้ให้สามารถตรวจสอบได้ 

 

ข้อ ๑๐๓ ให้เหรัญญิกองค์การนักศึกษาแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายทุกครั้ง เมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรม
แล้วเสร็จ และให้รายงานผลต่อสภานักศึกษาทราบ 
 
 

หมวด ๑๔ 
เบ็ดเตล็ด 

 
 ข้อ ๑๐๔ โครงการ/กิจกรรมจะต้องผ่านการเห็นชอบจาก สภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สโมสร
นักศึกษาและชมรม เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ข้อ ๑๐๕ โครงการ/กิจกรรมจะต้องอยู่ในความดูแลรบัผดิชอบของทีป่รกึษา โดยจะต้องได้รับการพิจารณา
อนุมัติจากอธิการบดีหรือคณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จึงจะสามารถด าเนินการได้ 
 ข้อ ๑๐๖ การด าเนินกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย หรือการมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยก่อนด าเนินการทุกครั้ง 
 ข้อ ๑๐๗ โครงการ/กิจกรรมใดๆ ที่กระท าในนามขององค์การนักศึกษา หากเป็นการฝุาฝืน กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการ
ด าเนินการดังกล่าว 



-๒๑- 
 

 ข้อ ๑๐๘ การจัดท าหนังสือ สิ่งตีพิมพ์ สิ่งวาด หรือสิ่งเขียนขององค์การนักศึกษา เพื่อเผยแพร่แก่ผู้อื่น 
จะต้องระบุช่ือผู้จดัท าหรอืผูร้ับผิดชอบและช่ือองค์กรใหชั้ดเจน รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องและต้องผ่านความเห็นชอบจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนทุกครั้ง 
 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๑๐๙ การด าเนินการใดๆ ขององค์การนักศึกษาก่อนการประกาศใช้ข้อบังคับนี้ ให้ถือว่าเป็นการ
ด าเนินการตามนัยแห่งข้อบังคับนี้และให้ด าเนินงานต่อไปจนสิ้นวาระจนกว่าจะมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
มาด าเนินงาน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๗  กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ 

             
         (รองศาสตราจารย์ธง  รุญเจริญ) 
             นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


