ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา
วาดวยธรรมนูญนิสิต/นักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
---------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.๒๕๔๗ จึงวางระเบียบ วาดวยธรรมนูญนิสิต/นักศึกษาไวดังนี้
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา วาดวย
ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
ขอ ๒. ยกเลิกระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา วาดวยธรรมนูญ
นักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๕
ขอ ๓. บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใช
ระเบียบนี้แทน
ขอ ๔. ระเบียบนี้ใหใชบังคับทั้งนิสิตภาคปกติ และนักศึกษาในโครงการพิเศษ
ขอ ๕. ตามนัยแหงระเบียบนี้
๕.๑ สภา หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
๕.๒ มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
๕.๓ อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
๕.๔ รองอธิการบดี หมายถึง รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายใหกํากับ
ดูแลงานดานกิจการนักศึกษา
๕.๕ ผูช วยอธิการบดี หมายถึ ง ผูช วยอธิการบดี ที่ อธิ ก ารบดีมอบหมายให
รับผิดชอบงานดานกิจการนักศึกษา
๕.๖ ผูอํานวยการ หมายถึง ขาราชการพลเรือนที่ได รับการแตง ตั้ง ใหดํารง
ตําแหนง ผูอํานวยการ หรือหัวหนากองพัฒนานิสิตนักศึกษา
๕.๗ กองพัฒนานิสิตนักศึกษา หมายถึง หนวยงานที่ตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เพื่อดําเนินการดานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา
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๕.๘ ศูนยใหการศึกษา หมายถึง ศูนยใหการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยาเปดทําการสอนนอกมหาวิทยาลัย
๕.๙ นิสิต หมายถึง นักศึกษาภาคปกติ ที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยา
๕.๑๐ นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการ นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน และนักศึกษาอื่นที่มิใชนักศึกษาภาคปกติที่
กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
๕.๑๑ ผู แ ทนนิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษา หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กจาก
นักศึกษาภายในหมูเรียน ใหปฏิบัติหนาที่และตัดสินใจแทนนักศึกษาในหมูเรียน
๕.๑๒ องค ก ารนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา หมายถึ ง หน ว ยงานที่ ทํ า หน า ที่ ใ นการ
บริ ห ารงานกิ จ กรรมนิ สิ ต และนั ก ศึ ก ษา ขึ้ น ตรงกั บ กองพั ฒ นานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาหรื อ หน ว ยงานของ
มหาวิทยาลัยที่ไดรับมอบหมาย
๕.๑๓ คณะกรรมการองค ก ารนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา หมายถึ ง คณะนิ สิ ต และ
นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง ให เ ป น นายกองค ก ารบริ ห ารนิ สิ ต นายกองค ก ารบริ ห ารนั ก ศึ ก ษา
ประธานสภานิสิต ประธานสภานักศึกษา เลขานุการองคการบริหารนิสิต เลขานุการองคการบริหาร
นักศึกษา และกรรมการองคการบริหารนักศึกษา
๕.๑๔ องค ก ารบริ ห ารนิ สิ ต หมายถึ ง คณะนิ สิ ต ที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง ให
บริหารงานกิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา
๕.๑๕ องคการบริหารนักศึกษา หมายถึง คณะนักศึกษาที่ไดรับแตงตั้งให
บริหารงานกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
๕.๑๖ นายกองค ก ารบริ ห ารนิ สิ ต หมายถึ ง ผู ที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง ให ดํ า รง
ตําแหนงนายกองคการบริหารนิสิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาในปการศึกษา
๕.๑๗ นายกองคการบริหารนักศึกษา หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงนายกองคการบริหารนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาในปการศึกษา
ปจจุบัน
๕.๑๘ สภานิ สิ ต หมายถึ ง สภานั ก ศึ ก ษาภาคปกติ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บานสมเด็จเจาพระยา
๕.๑๙ สภานักศึกษา หมายถึง สภานักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
๕.๒๐ ประธานสภานิสิต หมายถึง นิสิตที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประธานสภานิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ในปการศึกษาปจจุบัน

๓

๕.๒๑ ประธานสภานักศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาในปการศึกษาปจจุบัน
๕.๒๒ สโมสรนิสิต หมายถึง สโมสรนิสิตประจําคณะแตละคณะ
๕.๒๓ สโมสรนักศึกษา หมายถึง สโมสรนักศึกษาโครงการพิเศษประจําศูนย
ใหการศึกษาแตละศูนย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
๕.๒๔ นายกสโมสรนิสิต หมายถึง นิสิตที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
นายกสโมสรนิสิตประจําคณะแตละคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาในปการศึกษา
ปจจุบัน
๕.๒๕ นายกสโมสรนักศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงนายกสโมสรนักศึกษาประจําศูนยใหการศึกษาแตละศูนย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา ในปการศึกษาปจจุบัน
๕.๒๖ สภาสโมสรนิ สิ ต หมายถึ ง สภานิ สิ ต ประจํ า คณะแต ล ะคณะ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
๕.๒๗ สโมสรสภานักศึกษา หมายถึง สภานักศึกษาประจําศูนยแตละศูนยให
การศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา
๕.๒๘ ประธานสภาสโมสรนิสิต หมายถึง นิสิตที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตํ า แหน ง ประธานสภาสโมสรนิ สิ ต ประจํ า คณะแต ล ะคณะของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ า นสมเด็ จ
เจาพระยา ในปการศึกษาปจจุบัน
๕.๒๙ ประธานสภาสโมสรนักศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่ไดรับการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงประธานสภาสโมสรนักศึกษา ประจําคณะแตละคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา ในปการศึกษาปจจุบัน
๕.๓๐ ชมรม หมายถึง ชมรมกิจกรรมนิสิตและนักศึกษาสังกัดองคการบริหาร
นิสิตและองคการบริหารนักศึกษา
๕.๓๑ ชุมนุม หมายถึง ชุม นุมกิจกรรมนิสิตและนักศึกษาสังกัดสโมสรนิสิต
ประจําคณะ และสโมสรนักศึกษาประจําศูนยแตละศูนย
๕.๓๒ อาจารยที่ปรึกษา หมายถึง อาจารยที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหทําหนาที่
ใหคําปรึกษาในการดําเนินงานขององคการบริหารนิสิต องคการบริหารนักศึกษา สภานิสิต สภา
นักศึกษา สโมสรนิสิต สโมสรนักศึกษา สภาสโมสรนิสิต สภาสโมสรนักศึกษา ชมรม และชุมนุม
๕.๓๓ เงินกิจกรรมนักศึกษา หมายถึง เงินซึ่งมหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนิสิต
และนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา วาดวยธรรมนูญนิสิต/นักศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๘
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๕.๓๔ งบประมาณ หมายถึง งบประมาณรายจายประจําปที่จัดสรรจากเงิน
กิจกรรมนักศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
หมวดที่ ๒
นโยบาย วัตถุประสงคขององคการนักศึกษาและการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา
สวนที่ ๑ นโยบายขององคการนิสิตนักศึกษา
ขอ ๖. การดําเนินกิจกรรมขององคการนิสิตนักศึกษาหรือการจัดกิจกรรมใดของนิสิต/
นักศึกษาทั้งภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยตองไดรับอนุมัติจากกองพัฒนานิสิตนักศึกษากอนทุกครัง้
จึงจะดําเนินการได
ขอ ๗. องคการนิสิตนักศึกษา นิสิตและนักศึกษาตองไมดําเนินกิจกรรมใด ๆ ซึ่งขัดกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อัน มีพ ระมหากษัตริยเ ป น ประมุข และตองไมขัดต อ กฎหมาย
ระเบียบสังคม และจารีตประเพณีอันดีงามของไทย
ขอ ๘. ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตองดําเนินกิจกรรมซึ่งเปนประโยชนแกนิสิต/นักศึกษา
และสังคม
ขอ ๙. ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยนิสิต/นักศึกษาตองรวมมืออยางเต็มที่
ขอ ๑๐. นิสิต/นักศึกษาตองรวมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยหรือสังคมจัดขึ้นตามโอกาสอันควร
ขอ ๑๑. องคการบริหารนิสิต องคการบริหารนักศึกษา สโมสรนิสิต และสโมสรนักศึกษา
ประจําศูนยใหการศึกษานอกมหาวิทยาลัย เปนศูนยกลางของนิสิต/นักศึกษาในการติดตอประสานงาน
กับมหาวิทยาลัย สวนการติดตอประสานงานกับบุคคล คณะบุคคล หนวยงาน หรือสถาบันอื่นใดจาก
ภายนอกจะตองไดรับความเห็นชอบจากกองพัฒนานิสิตนักศึกษา
ขอ ๑๒. ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตองปฎิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา วาดวยธรรมนูญนิสิต/นักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
สวนที่ ๒ วัตถุประสงคของการดําเนินกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา
ขอ ๑๓. การดําเนินกิจกรรมของนิสิต/นักศึกษา มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
๑๓.๑ เพื่อใหนิสิต/นักศึกษาไดเรียนรูและฝกฝนตนเองในการใชสิทธิเสรีภาย
และการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
๑๓.๒ เพื่อฝกฝนใหนิสิต/นักศึกษารับผิดชอบฝกการเปนผูนําและผูตามที่ดี
ในการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
๑๓.๓ เพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกนิสิต/นักศึกษา ใหมีความรักความ

๕

สามั ค คี ใ นหมู นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษา รู จั ก การเสี ย สละ อุ ทิ ศ ตน และบํ า เพ็ ญ ประโยชน เ พื่ อ สั ง คมและ
ประเทศชาติ
๑๓.๔ เพื่อสงเสริมหลักสูตรทั้งทางดานวิชาการ และประสบการณทาง
วิชาชีพแกนิสิต/นักศึกษา
๑๓.๕ เพื่อทํานุบํารุงสงเสริมและรักษาไวซึ่งศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย
๑๓.๖ เพื่อสงเสริมพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพ และสงเสริมใหนิสิต
นักศึกษาไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
๑๓.๗ เพื่อปลูกฝงใหนิสิต/นักศึกษามีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมมี
ความเอื้ออาทรและสามารถใหคําแนะนํา และเผยแพรความรูใหแกผูอื่น
๑๓.๘ เพื่อสงเสริมพัฒนานิสิต/นักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
เจตนารมณของมหาวิทยาลัย
๑๓.๙ เพื่อเผยแพรชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๓
สิทธิหนาทีข่ องนิสิต/นักศึกษา
สวนที่ ๑ หนาที่ของนิสติ /นักศึกษา
ขอ ๑๔. นิสิต/นักศึกษามีสิทธิตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ขอ ๑๕. นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาย อ มมี สิ ท ธิ เ ท า เที ย มกั น ในการเข า ร ว มกิ จ กรรม และหรื อ จั ด
กิจกรรมตามระเบียบ ขอบังคับหรือขอกําหนดแหงกิจกรรมนั้น
ขอ ๑๖. นิสิต/นักศึกษายอมมีสิทธิในการพูด การเขียน เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรม
ตาง ๆ ตอองคการนักศึกษา ทั้งนี้ตองไมขัดตอประกาศ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งบทบัญญัติแหงกฎหมาย
สวนที่ ๒ หนาที่ของนิสติ /นักศึกษา
ขอ ๑๗. นิ สิต /นั ก ศึ ก ษามี ห น า ที่ รัก ษาไว ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริ ย และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ขอ ๑๘. นิสิต/นักศึกษามีหนาที่รักษาไวซึ่งความสามัคคี ชื่อเสียง เกียรติคุณของนิสิต/
นักศึกษาและมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๙. นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษามี ห น า ที่ ต อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ และประกาศ
มหาวิทยาลัยโดยเครงครัด
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ขอ ๒๐. นิสิต/นักศึกษามีหนาที่ใหความรวมมือ และชวยเหลือในการดําเนินกิจกรรมที่
สอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัย องคการนิสิต
นักศึกษา ชมรม และชุมนุม จัดขึ้น
ขอ ๒๑. มีหนาที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
หมวดที่ ๔
องคการนิสิตนักศึกษา
ขอ ๒๒. องคการนักศึกษาแบงออกเปน เกา สวน ดังนี้
๒๒.๑ คณะกรรมการองคการนิสิตนักศึกษา
๒๒.๒ สภานิสิต
๒๒.๓ องคการบริหารนิสิต
๒๒.๔ สภาสโมสรนิสิต
๒๒.๕ สโมสรนิสิต
๒๒.๖ สภานักศึกษา
๒๒.๗ องคการบริหารนักศึกษา
๒๒.๘ สภาสโมสรนักศึกษา
๒๒.๙ สโมสรนักศึกษา
ขอ ๒๓. เครื่องหมายขององคการนิสิตนักศึกษาใหใชเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยโดย
ภายใตเครื่องหมายมีชื่อองคการนิสิตนักศึกษาในแตละสวน
ขอ ๒๔. ใหสํานักงานขององคการนิสิตนักศึกษาแตละสวนอยูภายในมหาวิทยาลัย และ
อยู ณ ที่ตั้งของศูนยใหการศึกษาแตละศูนย
ขอ ๒๕. กอนเขาไปทําหนาที่ ใหองคการนิสิตนักศึกษาปฏิญาณตนในที่ประชุมของสภา
นิสิต/นักศึกษาวาจะรักษาไวและปฏิบัติตนตามขอบังคับ ซื่อสัตย และปฎิบัติหนาที่เพื่อประโยชนแก
นิสิต/นักศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
หมวดที่ ๕
สภานิสิต/นักศึกษา
สวนที่ ๑ บททั่วไป
ขอ ๒๖. ใชชื่อเต็มและชื่อยอดังนี้
คณะกรรมการองคการนิสิตนักศึกษา คอ.บส.
ขอ ๒๗. คณะกรรมการองคการนิสิตนักศึกษา ประกอบดวย

๗

๒๖.๑ นายกองคการบริหารนิสิต
เปน ประธาน
๒๖.๒ นายกองคการบริหารนักศึกษา เปน รองประธาน
๒๖.๓ ประธานสภานิสิต
เปน กรรมการ
๒๖.๔ ประธานสภานักศึกษา
เปน กรรมการ
๒๖.๕ กรรมการองคการบริหารนิสิต เปน กรรมการ
๒๖.๖ กรรมการองคการบริหารนักศึกษา เปน กรรมการ
๒๖.๗ เลขานุการองคการบริหารนิสิต เปน กรรมการและเลขานุการ
๒๖.๘ เลขานุการองคการบริหารนักศึกษาเปน กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ขอ ๒๘. วาระของคณะกรรมการองคการนิสิตนักศึกษามีกําหนด หนึ่ง ปการศึกษา
สวนที่ ๒ อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการองคการนิสิตนักศึกษา
ขอ ๒๙. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
๒๙.๑ ประธานคณะกรรมการองคการนิสิตนักศึกษา
๒๙.๑.๑ เรียกประชุมคณะกรรมการองคการนิสิตนักศึกษา และ
เปนประธานในการประชุมตลอดจนเปนผูชี้ขาดในกรณีที่มติของประชุมมีคะแนนเสียงเทากัน
๒๙.๑.๒ ลงนามเอกสารในนามคณะกรรมการองคการนิสิตนักศึกษา
๒๙.๑.๓ แจงและประสานงานกับกองพัฒนานิสิตนักศึกษา
๒๙.๒ รองประธานคณะกรรมการองคการนิสิตนักศึกษา
๒๙.๒.๑ ปฏิบัติหนาที่แทนประธาน เมื่อประธานไมอยูหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได
๒๙.๓ เลขานุการ
๒๙.๓.๑ ออกหนังสือเชิญประชุม
๒๙.๓.๒ จัดทํารายงานการประชุม
๒๙.๓.๓ เก็บและรวบรวมเอกสารตาง ๆ
๒๙.๓.๔ หนาที่อื่น ๆ อันเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการองคการ
นิสิต/นักศึกษา
๒๙.๔ คณะกรรมการองคการนิสิตนักศึกษา
๒๙.๔.๑ พิจารณาเพื่อวางนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน
โครงการความรวมมือระหวางองคการบริหารนิสิตและองคการบริหารนักศึกษา โดยใหสอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย อันจะนํามาซึ่งชื่อเสียงและเกียรติคุณ
๒๙.๔.๒ นํานโยบายและแนวทางการดําเนินงานโครงการความ
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รวมมือระหวางองคการบริหารนิสิตและองคการบริหารนักศึกษาไปปฎิบัติตามอํานาจหนาที่
หมวดที่ ๖
สภานิสิต/นักศึกษา
สวนที่ ๑ บททั่วไป
ขอ ๓๐. สภานิสิต/นักศึกษา ใชชื่อเต็มและชื่อยอดังนี้
๓๐.๑ สภานิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ส.บส.
๓๐.๒ สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา สนศ.บส.
ขอ ๓๑. สภานิสิต/นักศึกษาประกอบดวย ผูแทนนิสิต/นักศึกษาหมูเรียนละ หนึ่ง คน
ขอ ๓๒. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีผูไดรับการมอบหมาย เปนผูลงนามในคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสภานิ สิต/นั ก ศึก ษาและหรือตํา แหนง ต า ง ๆ ของสภานิสิต /นัก ศึ ก ษา โดยใหผูชว ย
อธิการบดีหรือผูอํานวยการกองพัฒนานิสิตนักศึกษาเปนผูเสนอใหแตงตั้งและปฎิบัติหนาที่ภายในวันที่
สิบหา มีนาคม ของปการศึกษานั้น ๆ
ขอ ๓๓. วาระของสภานิสิต/นักศึกษามีกําหนด หนึ่ง ปการศึกษา คณะกรรมการสภา
นิสิต/นักศึกษาจะดํารงตําแหนงไดไมเกิน สอง วาระติดตอกัน
ขอ ๓๔. คุณสมบัติของสมาชิกสภานิสิต/นักศึกษา มีดังนี้
๓๔.๑ เปนนิสิต ภาคปกติ หรือ นักศึกษาโครงการพิเศษ ของ
มหาวิทยาลัย
๓๔.๒ เปนสมาชิกสภานิสิต/นักศึกษาในภาคการศึกษาที่ตนศึกษาอยูเทานัน้
๓๔.๓ ไมอยูในระหวางตองโทษพักการเรียน
๓๔.๔ ไมเปนคณะกรรมการองคการบริหารนิสิต/นักศึกษา คณะกรรมการ
สโมสรนิสิตคณะ และกรรมการสโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา
ขอ ๓๕. การไดมาซึ่งประธานสภานิสิต/นักศึกษาใหใชวิธีสรรหาหรือเลือกตั้งตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
ขอ ๓๖. ใหประธานสภานิสิต/นักศึกษาเสนอชื่อคณะกรรมการสภานิสิต/นักศึกษา เพื่อ
ดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ รองประธานสภา เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ และตําแหนงอื่น ๆ
ตามความเหมาะสม เสนอตออธิการบดีหรือผูไดรับมอบหมายเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
ขอ ๓๗. ใหสมาชิกสภานิสิต/นักศึกษาสรรหาผูเขาดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมาธิการ
ประจําสภานิสิต/นักศึกษาตามความเหมาะสม และเสนอตออธิการบดีหรือผูไดรับมอบหมายแตงตั้ง
ขอ ๓๘. คณะกรรมการและคณะกรรมาธิก ารต อ งได รับ คะแนนเฉลี่ย สะสมไมต่ํ า กว า
๒.๐๐ ณ วันดํารงตําแหนง ยกเวนนิสิต/นักศึกษาที่เขาใหมในปการศึกษานั้น ๆ
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ขอ ๓๙. ประธานสภานิ สิ ต ต อ งเป น ผู ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นมาแล ว ไม ต่ํ า กว า สี่ ภาค
การศึกษา ณ วันที่สมัครเขารับการสรรหาหรือเลือกตั้งตามประกาศของมหาวิทยาลัย และตองไม
ดํารงตําแหนงวาระตอเนื่อง
ขอ ๔๐. ประธานสภานักศึกษา ตองเปนผูที่ลงทะเบียนเรียนมาแลวไมต่ํากวา สอง ภาค
การศึกษา ณ วันทีสมัครเขารับการสรรหาหรือเลือกตั้งตามประกาศของมหาวิทยาลัย และตองไม
ดํารงตําแหนงวาระตอเนื่อง
ขอ ๔๑. การเลื อ กตั้ ง ประธานสภา จะต อ งเสร็ จ สิ้ น ภายในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ของป
การศึกษานั้น ๆ
ขอ ๔๒. สมาชิกสภานิสิต/นักศึกษา คณะกรรมการ คณะกรรมาธิการพนจากตําแหนง
เมื่อ
๔๒.๑ ตาย
๔๒.๒ ลาออก
๔๒.๓ พนตําแหนงตามวาระ
๔๒.๔ พักการเรียนในระหวางที่ดํารงตําแหนง
๔๒.๕ มหาวิทยาลัยพิจารณาใหพนจากตําแหนง
๔๒.๖ สมาชิกสภานิสิต/นักศึกษาออกเสียงเกินกวา สอง ใน สาม ของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดใหพนจากตําแหนง
ขอ ๔๓. ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาสิ้นสุดลง ในขณะที่ยังเหลือระยะเวลาเกิน
หกสิบ วัน กอนวันที่ ๑๕ มีนาคม ของปการศึกษานั้น ๆ ใหทําการเลือกผูแทนนิสิต/นักศึกษาเพื่อ
ดํารงตําแหนงสมาชิกสภานิสิต/นักศึกษาแทนคนเดิม ใหมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับระยะเวลาที่
เหลือ
ขอ ๔๔. งบประมาณสภานิสิต/นักศึกษาไดมาจาก
๔๔.๑ งบประมาณจากเงินคากิจกรรมนิสิต/นักศึกษา
๔๔.๒ เงินรายไดอื่น ๆ
สวนที่ ๒ อํานาจหนาทีข่ องสภานิสิต/นักศึกษา
ขอ ๔๕. สภานิสิต/นักศึกษามีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
๔๕.๑ พิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบตอนโยบาย โครงการและ
งบประมาณของคณะกรรมการองคการบริหารนิสิต/นักศึกษา สโมสรนิสิต/นักศึกษา ชมรม และชุมนุม
๔๕.๒ พิจารณาเรื่องราวรองทุกขหรือขอเสนอแนะของนิสิต/นักศึกษา หรือ

๑๐

กลุมนิสิต/นักศึกษาตามขอเสนอของคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวของเสนอตอมหาวิทยาลัยผานกองพัฒนา
นิสิตนักศึกษาตามลําดับ และรายงานผลใหองคการบริหารนิสิต/นักศึกษาทราบ
๔๕.๓ ตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการองคการบริหารนิสิต/
นัก ศึ ก ษา สโมสรนิ สิ ต/นั ก ศึ ก ษา ตรวจสอบการเงิ น และบัญ ชีข ององค ก ารบริ ห ารนิ สิต /นั ก ศึ ก ษา
สโมสรนิสิต/นักศึกษา ตลอดจนพิจารณารายงานเกี่ยวกับรายรับ – รายจายหรือการไดรับสนับสนุนทั้ง
ทางด า นการเงิ น และวั ส ดุ ซึ่ ง คณะกรรมการองค ก ารบริ ห ารนิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษา สภานิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษา
สโมสรนิสิต/นักศึกษา ชมรม หรือชุมนุมไดรับมา
๔๕.๔ ติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมขององคการบริหารนิสิต/
นักศึกษา สโมสรนิสิต/นักศึกษา ชมรม และชุมนุม
๔๕.๕ เสนอความคิดเห็นในการดําเนินกิจกรรมขององคการบริหารนิสิต/
นักศึกษา สโมสรนิสิต/นักศึกษา ชมรม และชุมนุม
๔๕.๖ เปดอภิปรายคณะกรรมการองคการบริหารนิสิต/นักศึกษา สโมสร
นิสิต/นักศึกษา ทั้งคณะหรือรายบุคคล เมื่อเกิดเหตุของใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ
องคการนิสิตนักศึกษา การลงมติไมไววางใจ ตองมีคะแนนเสียงของสมาชิกไมนอยกวา สอง ใน สาม
ของสมาชิกทั้งหมด
๔๕.๗ เมื่อมีการลงมติไวไววางใจใหประธานสภานิสิต/นักศึกษาเสนอผาน
กองพัฒนานิสิตนักศึกษาตออธิการบดีใหถอดถอนกรรมการบริหารองคการนิสิตนักศึกษา สโมสรนิสิต/
นักศึกษา ทั้งคณะหรือรายบุคคล
ขอ ๔๖. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการสภานิสิต/นักศึกษาแตละฝาย มีดังนี้
๔๖.๑ ศึกษาและเก็บขอมูลดําเนินการขององคการนิสิตนักศึกษา เพื่อนํามา
เสนอตอสภานิสิต/นักศึกษาในกรณีตามที่เห็นสมควร
๔๖.๒ ศึกษาและพิจารณาเรื่องราวรองทุกข หรือ ขอเสนอแนะของนิสิต
นักศึกษาหรือกลุมนิสิต/นักศึกษา หากเห็นสมควรใหนําเสนอตอที่ประชุมสภาเพื่อรวมพิจารณานําเสนอ
ตอมหาวิทยาลัยตอไป
๔๖.๓ ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินการขององคการนิสิตนักศึกษา
หรือหนวยงานอื่นที่สังกั ดองคการบริหารนิสิต/นัก ศึกษา สโมสรนิสิต/นักศึกษา ในการตรวจสอบ
ดังกลาวใหองคการนิสิตนักศึกษาแสดงเอกสารตอคณะกรรมาธิการ
ขอ ๔๗. คณะกรรมาธิการมีวาระเทาที่สภานิสิต/นักศึกษากําหนด แตไมเกินวาระของ
สภานิสิต/นักศึกษา
ขอ ๔๘. คณะกรรมการสภานิสิต/นักศึกษามีอํานาจ ดังตอไปนี้

๑๑

๔๘.๑

ประธานสภานิสิต/นักศึกษา
๔๘.๑.๑ เรียกประชุมสภานิสิต/นักศึกษาและเปนประธานการ
ประชุมตลอดจนเปนผูชี้ขาดในกรณีที่มติของที่ประชุมมีคะแนนเสียงเทากัน
๔๘.๑.๒ ลงนามเอกสารในนามสภานิสิต/นักศึกษา
๔๘.๑.๓ เปนผูแทนของสภานิสิต/นักศึกษาในกิจกรรมภายนอก
มหาวิทยาลัย
๔๘.๑.๔ เสนอชื่อคณะกรรมการบริหารสภานิสิต/นักศึกษาเพื่อขอ
อนุมัติแตงตั้งและปฏิบัติภารกิจใด ๆ ของสภานิสิต/นักศึกษา ดังตอไปนี้
( ๑ ) รองประธานสภานิสิต/นักศึกษา
( ๒ ) เลขานุการ
( ๓ ) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
๔๘.๑.๕ ติดตอประสานงานกับองคการบริหารนิสิต/นักศึกษาและ
สโมสรนิสิต/นักศึกษา
๔๘.๑.๖ เสนอและรายงานการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ของสภานิสิต/
นักศึกษาตอกองพัฒนานิสิตนักศึกษาและการประชุมสภานิสิต/นักศึกษา
๔๘.๑.๗ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของนิสิต/นักศึกษา
๔๘.๒ รองประธานสภานักศึกษา
๔๘.๒.๑ ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา เมื่อประธานสภาไมอยู
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
๔๘.๒.๒ ทําหนาที่ตามประธานสภานิสิต/นักศึกษามอบหมายงานใน
กิจการทั้งปวงของสภา
๔๘.๓ เลขานุการ
๔๘.๓.๑ ออกหนังสือนัดประชุมของสภานิสิต/นักศึกษา
๔๘.๓.๒ จัดทํารายงานการประชุมของสภานิสิต/นักศึกษา
๔๘.๓.๓ เก็บและรวบรวมเอกสารตาง ๆ ของสภานิสิต/นักศึกษา
๔๘.๓.๔ หนาที่อื่น ๆ อันเกี่ยวกับกิจกรรมของสภานิสิต/นักศึกษา
๔๘.๔ ในกรณีที่ประธานสภานิสิต/นักศึกษาพิจารณาเห็นสมควรแตงตั้งให
สมาชิ ก สภาดํ า รงตํ า แหน ง และปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ ด ๆ ให ป ระธานสภากํ า หนดขอบข า ยหน า ที่ ข อง
คณะกรรมการในตําแหนงนั้น ๆ โดยจัดทําเปนประกาศของกองพัฒนานิสิตนักศึกษา

๑๒

สวนที่ ๓ การประชุม
ขอ ๔๙. การประชุ ม สภานิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษามี สอง ประเภท คื อ การประชุ ม สามั ญ
สภานิสิต/นักศึกษาและการประชุมวิสามัญสภานิสิต/นักศึกษา
ขอ ๕๐. การประชุมสามัญสภานิสิต/นักศึกษา ใหมีการประชุมอยางนอยภาคเรียนละ
หนึ่ง ครั้ง โดยการเสนอของประธานสภาตอมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๕๑. การประชุมวิสามัญสภานิสิต/นักศึกษา จะกระทําไดในกรณีที่พิจารณาเรื่อง
เรงดวนหรือมีความจําเปนที่ยังประโยชนตอนิสิต/นักศึกษาและมหาวิทยาลัย โดยสามารถดําเนินการได
ในกรณีดังตอไปนี้
๕๑.๑ สมาชิกสภานิสิต/นักศึกษาจํานวน หนึ่ง ใน สาม ของสมาชิก
ทั้งหมดเขาชื่อเสนอตอประธานสภานิสิต/นักศึกษา
๕๑.๒ ประธานสภานิสิต/นักศึกษาเรียกประชุม โดยความเห็นชอบของ
ผูชวยอธิการบดี
๕๑.๓ นายกองคการบริหารนิสิต/นักศึกษาเสนอตอประธานสภานิสิต/
นักศึกษา เมื่อมีเหตุผลและความจําเปนเรงดวน
๕๑.๔ กองพัฒนานิสิตนักศึกษากําหนด
ขอ ๕๒. การประชุมสภานิสิต/นักศึกษา ตองมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
แตถาไมครบ ใหสมาชิกเขารวมประชุมมากกวา สามสิบ คนขึ้นไปเสนอขอเปดประชุม และลงมติได
ขอ ๕๓. การลงมติวินิจฉัยปญหาใด ๆ ในที่ประชุมสภานิสิต/นักศึกษาใหถือเสียงขางมาก
เปนเกณฑ ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนชี้ขาด
ขอ ๕๔. ใหมีอาจารยที่ปรึกษาสภานิสิต/นักศึกษาอยางนอย หนึ่ง คน และใหอาจารยที่
ปรึกษาเขารวมประชุมสภานิสิต/นักศึกษาดวยทุกครั้ง
ขอ ๕๕. ใหรายงานผลการประชุมสภานิสิต/นักศึกษาตอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ โดยผาน
กองพัฒนานิสิตนักศึกษา ภายใน เจ็ด วัน นับตั้งแตวันเสร็จสิ้นการประชุม
หมวดที่ ๖
องคการบริหารนิสิต/นักศึกษา
สวนที่ ๑ บททั่วไป
ขอ ๕๖. องคการบริหารนิสิต/นักศึกษา ใชชื่อเต็มและชื่อยอดังนี้
๕๖.๑ องคการบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

๑๓

อ.บส.
๕๖.๒

องคการบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

อนศ.บส.
ขอ ๕๗. องคการบริหารนิสิต/นักศึกษา ประกอบดวย
๕๗.๑ นายกองคการบริหารนิสิต/นักศึกษา
๕๗.๒ อุปนายกองคการบริหารนิสิต/นักศึกษา
๕๗.๓ นายกสโมสรนิสิต หรือ นายกสโมสรนักศึกษาเปนกรรมการ
๕๗.๔ เลขานุการ
๕๗.๕ เหรัญญิก
๕๗.๖ ตําแหนงตาง ๆ ตามที่เห็นสมควร
ขอ ๕๘. คุณสมบัติของคณะกรรมการองคการบริหารนิสิต/นักศึกษา มีดังนี้
๕๘.๑ เปนนิสิตภาคปกติ หรือนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
๕๘.๒ เปนคณะกรรมการองคการบริหารนิสิต/นักศึกษาในภาคการศึกษาที่
ตนศึกษาอยูเทานั้น
๕๘.๓ เปนผูที่มีความประพฤติดี ไมเคยถูกลงโทษตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ยกเวนโทษวากลาวตักเตือน หรือถูกตัดคะแนนความ
ประพฤติไมเกิน ๒๐ คะแนน
๕๘.๔ นายกองคการบริหารนิสิต และอุปนายกองคการบริหารนิสิต ตอง
เปนผูที่ลงทะเบียนเรียนมาแลวไมต่ํากวา สี่ ภาคการศึกษา ณ วันรับสมัครเลือกตั้ง
๕๘.๕ นายกองคการบริหารนักศึกษา และอุปนายกองคการบริหาร
นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนมาแลวไมต่ํากวา สอง ภาคการศึกษา ณ วันรับสมัครเลือกตั้ง
๕๘.๖ หลังจากไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยแลว ตองลงทะเบียนเรียน
ตลอดระยะเวลาในปการศึกษาที่ดํารงตําแหนง
๕๘.๗ คณะกรรมการองคการบริหารนิสิต/นักศึกษา ตองไมมีตําแหนงอื่นใด
ในสภานิสิต/นักศึกษา
๕๘.๘ เปนผูเสียสละพรอมที่จะปฏิบัติงานใหกับองคการบริหารนิสิต/
นักศึกษาและมหาวิทยาลัย
ขอ ๕๙. นายกองคการบริหารนิสิต/นักศึกษาตองมาจากการเลือกตั้ง โดยใหผูเลือกตั้ง
ลงคะแนนใหผูสมัครไดเพียง หนึ่ง คน ผูที่ไดคะแนนเสียงสูงสุดจะไดรับการเลือกตั้ง ถาผูสมัครได

๑๔

คะแนนสูงสุดเทากัน ใหเลือกตั้งเฉพาะผูสมัครที่ไดคะแนนสูงสุดเทากันจนกวาจะไดผูที่ไดคะแนนสูงสุด
เพียงคนเดียว
ขอ ๖๐. การจัดการเลื อกตั้งนายกองคการบริหารนิสิต/นั ก ศึก ษา ใหกองพัฒนานิสิต
นักศึกษาเสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง โดยมีรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมายเปน
ประธาน และคณะกรรมการอีกจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร แตจะตองประกอบดวยตัวแทนนิสิต/
นักศึกษาไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ และใหจัดทําเปนประกาศของทางมหาวิทยาลัย
ขอ ๖๑. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีผูไดรับการมอบหมายเปนผูลงนามในคําสั่งแตงตั้ง
นายกองคการบริหารนิสิต/นักศึกษา หรือตําแหนงตาง ๆ ขององคการบริหารนิสิต/นักศึกษา โดยให
ผูชวยอธิการบดีหรือผูอํานวยการกองพัฒนานิสิตนักศึกษาเปนผูเสนอใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งและให
ปฏิบัติหนาที่ นับตั้งแตวันที่แตงตั้ง หรือหลังจากมีการมอบงานจากคณะกรรมการชุดเดิม ทั้งนี้ตองไม
เกินวันที่ ๑๕ มีนาคม ของทุกป
ขอ ๖๒. คณะกรรมการองคการบริหารนิสิต/นักศึกษาดํารงในตําแหนงไดคราวละ หนึ่ง
ป
ขอ ๖๓. ใหมีอาจารยที่ปรึกษาองคการบริหารนักศึกษาอยางนอย หนึ่ง คน
สวนที่ ๒ อํานาจหนาที่
ขอ ๖๔. คณะกรรมการองคการบริหารนิสิต/นักศึกษา มีอํานาจหนาที่ดังนี้
๖๔.๑ กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคในการดําเนินกิจกรรมของนิสิต/นักศึกษาในขอ หก ถึง ขอ สิบสาม แหงระเบียบนี้ ทั้งนี้
ใหองคการบริหารนิสิต/นักศึกษาแถลงนโยบายตอสภานิสิต/นักศึกษาภายใน สามสิบ วัน นับจากวัน
เปดภาคเรียนถัดไป
๖๔.๒ การวางแผนและจัดทําโครงการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตองไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาทุกครั้ง
๖๔.๓ โครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ทํารวมกัน ใหองคการบริหารนิสิต
องคการบริหารนักศึกษา สโมสรนิสิตคณะ สโมสรนักศึกษา สงตัวแทนที่เกี่ยวของอยางนอย สอง คน
เขารวมประชุมเพื่อเสนอโครงการ
๖๔.๔ เสนอโครงการกิจกรรมและงบประมาณเพื่อใหสภานิสิต/นักศึกษา
พิจารณาอนุมัติภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ไดรับการแตงตั้ง
๖๔.๕ บริหารงานและดําเนินกิจกรรมขององคการบริหารนิสิต/นักศึกษา
ตามที่ไดแถลงตอสภานิสิต/นักศึกษา
๖๔.๖ ดูแลใหการสนับสนุนการดําเนินงานของชมรมตาง ๆ หรือ

๑๕

ประสานงานกิจกรรมระหวางคณะ ศูนยใหการศึกษา
๖๔.๗ บริหารงานและดําเนินกิจกรรมที่ไดรับมอบหมายจากกองพัฒนานิสิต
นักศึกษาที่เปนกิจกรรมประจําป หรือกิจกรรมรวมกับสวนราชการภายนอก
๖๔.๘ เสนอขอแตงตั้งนิสิต/นักศึกษาหรืออนุกรรมการตอมหาวิทยาลัยเพื่อ
ปฏิบัติงานตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการองคการบริหารนิสิต/นักศึกษาเห็นสมควร
๖๔.๙ ดําเนินการเบิกจายเงินกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาไปใชในโครงการตาง ๆ
ที่ไดรับอนุมัติจากสภานิสิต/นักศึกษา ทั้งนี้จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการเงินของทาง
ราชการโดยอนุโลม
๖๔.๑๐ เปนศูนยกลางการสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวาง
นิสิต/นักศึกษาและอาจารย
ขอ ๖๕. การประชุมคณะกรรมการองคการบริหารนิสิต/นักศึกษา ตองมีผูเขาประชุม
อยางนอยกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองคประชุม
ขอ ๖๖. การประชุมทุกครั้งตองมีอาจารยที่ปรึกษาเขารวมประชุม
ขอ ๖๗. การลงมติวินิจฉัยปญหาใด ๆ ใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ ถาคะแนนเสียง
เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด และถือเปนที่สิ้นสุด
ขอ ๖๘. ให ร ายงานผลการประชุ ม ต อ มหาวิ ท ยาลั ย โดยผ า นผู ช ว ยอธิ ก ารบดี ห รื อ
ผูอํานวยการกองพัฒนานิสิตนักศึกษา ภายใน เจ็ด วัน นับแตเสร็จสิ้นการประชุม
ขอ ๖๙. คณะกรรมการองคการบริหารนิสิต/นักศึกษา พนตําแหนงในกรณีตอไปนี้
๖๙.๑ ตาย
๖๙.๒ ลาออก
๖๙.๓ พนตําแหนงตามวาระ
๖๙.๔ พักการเรียนในระหวางที่ดํารงตําแหนง
๖๙.๕ มหาวิทยาลัยพิจารณาใหพนจากตําแหนง
๖๙.๖ สภานิสิต/นักศึกษาลงมติไมไววางใจนายกองคการบริหารนิสิต/
นักศึกษาตามขอ ๔๕.๗
ขอ ๗๐. เมื่ อ คณะกรรมการองค ก ารบริ ห ารนิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาพ น จากตํ า แหน ง ตามข อ
๖๙.๖ ต อ งมอบงานให ค ณะกรรมการองค ก ารบริ ห ารนิ สิต/นัก ศึ ก ษาชุด ใหมห รื อกองพัฒ นานิ สิ ต
นักศึกษาใหเรียบรอยภายใน สามสิบ วัน โดยตองกระทําเปนลายลักษณอักษร
ขอ ๗๑. เมื่อตํ าแหนงกรรมการองคการบริหารนิสิต/นักศึกษาวางลงตามขอ ๖๙ ให
นายกองคการบริหารนิสิต/นักศึกษาพิจารณาผูที่เหมาะสมแลวเสนอตอมหาวิทยาลัย เพื่อแตงตั้งดํารง
ตําแหนงที่วางลงโดยอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนเขารับตําแหนงแทน

๑๖

ในกรณีที่นายกองคการบริหารนิสิต/นักศึกษาพนจากตําแหนงตามขอ ๖๙ และ
เหลือระยะเวลาในการดํารงตําแหนงนอยกวา หกสิบ วัน ใหกองพัฒนานิสิตนักศึกษา พิจารณาเสนอ
ชื่อผูรักษาการณในตําแหนงไปจนครบวาระที่เหลืออยู
ขอ ๗๒. คณะกรรมการองคการบริหารนิสิต/นักศึกษามีสิทธิเขารวมประชุมและแถลง
ขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภานิสิต/นักศึกษา แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ขอ ๗๓. งบประมาณการดําเนินงานขององคการบริหารนิสิต/นักศึกษาไดจาก
๗๓.๑ งบประมาณจากเงินกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา
๗๓.๒ เงินที่มีผูบริจาคใหแกองคการบริหารนิสิต/นักศึกษา
๗๓.๓ เงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให
๗๓.๔ เงินจากการหารายไดขององคการบริหารนิสิต/นักศึกษา
๗๓.๕ เงินผลประโยชนที่เกิดจากงบประมาณขององคการบริหารนิสิต/
นักศึกษา
หมวดที่ ๗
สภาสโมสรนิสิตคณะ/สภาสโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา
สวนที่ ๑ บททั่วไป
ขอ ๗๔. สภาสโมสรนิสิตคณะ สภาสโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา เรียกชื่อเต็มวา
สภาสโมสรนิสิตแลวตอทายดวยชื่อคณะนั้น ๆ หรือ
สภาสโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษาแลวตอทายดวยชื่อศูนยใหการศึกษานั้น ๆ
ขอ ๗๕. สภาสโมสรนิสิตคณะ และ สภาสโมสรนักศึกษาศูนยการศึกษา เรียกชื่อเต็มวา
๗๐.๑ ประธานสภาสโมสรนิสิตแลวตอทายดวยชื่อคณะนั้น ๆ หรือ
ประธานสภาสโมสรนั ก ศึ ก ษาศู น ย ใ ห ก ารศึ ก ษาแล ว ต อ ท า ยด ว ยชื่ อ
ศูนยใหการศึกษานั้น ๆ
๗๐.๒ รองประธานสภาสโมสรนิสิตแลวตอทายดวยชื่อคณะนั้น ๆ หรือ
รองประธานสภาสโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษาแลวตอทายดวยชื่อ
ศูนยใหการศึกษานั้น ๆ
๗๐.๓ เลขานุการ
๗๐.๔ เหรัญญิก
๗๐.๕ คณะกรรมการฝายอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
ขอ ๗๖. สภาสโมสรนิสิตคณะ หรือสภาสโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา ประกอบดวย
สมาชิกที่เปนผูแทนนิสิตหรือนักศึกษาของคณะหรือศูนยใหการศึกษา หมูเรียนละ หนึ่ง คน

๑๗

ขอ ๗๗. คณบดี หรือ ผูอํานวยการศูนยเปนผูเสนอใหอธิการบดีผูลงนามในคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสภาสโมสรนิสิตคณะ หรือสภาสโมสรศูนยใหการศึกษา หรือตําแหนงตาง ๆ ภายใน
สิบหา วัน นับแตวันที่ไดรับการเลือกตั้ง
ขอ ๗๘. วาระของสภาสโมสรนิสิตคณะ หรือสภาสโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา มี
กําหนด หนึ่ง ป คณะกรรมการสภาสโมสรนิสิตคณะ หรือสภาสโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา จะ
ดํารงตําแหนงไดไมเกิน สอง วาระติดตอกัน
ขอ ๗๙. คุณสมบัติของสมาชิกสภาสโมสรคณะ หรือศูนยใหการศึกษา มีดังนี้
๗๙.๑ เปนนิสิตของคณะหรือนักศึกษาโครงการพิเศษของศูนยใหการศึกษา
๗๙.๒ ไมอยูในระหวางตองโทษพักการเรียน
๗๙.๓ ไมเปนคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะหรือสโมสรนักศึกษาศูนย
ใหการศึกษา
ขอ ๘๐. การได ม าซึ่ ง ประธานสภาสโมสรนิ สิ ต คณะ หรื อ สโมสรนั ก ศึ ก ษาศู น ย ใ ห
การศึกษาใหใชวิธีการ สรรหาหรือเลือกตั้งตามประกาศของคณะ หรือ ศูนยใหการศึกษา เปนคราว ๆ
ไป
ขอ ๘๑. ใหประธานสภาสโมสรนิสิตคณะ หรือ สโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา เสนอ
ชื่อคณะกรรมการสโมสรคณะ หรือ สโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา จากผูแทนนิสิต/นักศึกษาเพื่อ
ดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ รองประธานสภา เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ และตําแหนงอื่น ๆ
ตามความเหมาะสม เสนอตออธิการบดีหรือผูไดรับมอบหมายแตงตั้ง
ขอ ๘๒. ใหสมาชิกสภาสโมสรนิสิตคณะ หรือสโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา สรรหาผู
เข า ดํ า รงตํ า แหน ง เป น คณะกรรมาธิ ก ารประจํ า สภาสโมสรนิ สิ ต คณะหรื อ สโมสรนั ก ศึ ก ษาศู น ย ใ ห
การศึกษาตามความเหมาะสม และเสนอตออธิการบดีหรือผูไดรับมอบหมายแตงตั้ง
ขอ ๘๓. ประธานสภาสโมสรนิสิตคณะ หรือ สโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา ตองเปนผู
ที่ลงทะเบียนเรียนมาแลวไมต่ํากวา สอง ภาคการศึกษา ณ วันรับสมัครเลือกตั้งและตองไมดํารง
ตําแหนงวาระตอเนื่อง
ขอ ๘๔. สมาชิกสภาสโมสรนิสิตคณะ หรือ สโมสรสภานักศึกษาศูนยใหการศึกษา พน
จากตําแหนงเมื่อ
๘๔.๑ ตาย
๘๔.๒ ลาออก
๘๔.๓ พนตําแหนงตามวาระ
๘๔.๔ มหาวิทยาลัยพิจารณาใหพนจากตําแหนง
๘๔.๕ สมาชิกสภานิสิต ออกเสียงเกินกวา สอง ใน สาม ของสมาชิกทั้งหมด

๑๘

ใหพนจากตําแหนง
ขอ ๘๕. งบประมาณสภาสโมสรนิสตคณะ หรือ สโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษาไดมา
จาก
๘๕.๑ งบประมาณจากเงินคากิจกรรมนิสตคณะ หรือนักศึกษาของศูนยให
การศึกษา
๘๕.๒ เงินรายไดอื่น ๆ
สวนที่ ๒ อํานาจหนาที่ของสภาสโมสรนิสิตคณะ หรือ สโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา
ขอ ๘๖. สภาสโมสรนิสิตคณะ หรือ สโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
๘๖.๑ พิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบตอนโยบาย โครงการและ
งบประมาณของคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะ หรือ สโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา และชุมนุม
๘๖.๒ ตรวจสอบการทํางาน การเงิน บัญชี รายรับ – รายจาย และพัสดุ
ของคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะ หรือ สโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา
๘๖.๓ ติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมของสโมสรนิสิตคณะ หรือ
สโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา และชุมนุม
๘๖.๔ เสนอความคิดเห็นในการดําเนินกิจกรรมของสโมสรนิสิตคณะ หรือ
สโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา และชุมนุม
๘๖.๕ เปดอภิปรายคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะ หรือ สโมสรนักศึกษา
ศูนยใหการศึกษา ทั้งคณะหรือรายบุคคล เมื่อเกิดเหตุของใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ
สโมสรนิสิตคณะ หรือ สโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา การลงมติไมไววางใจ ตองมีคะแนนเสียง
ของสมาชิกไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของสมาชิกทั้งหมด
๘๖.๖ เมื่อมีการลงมติไมไววางใจ ใหประธานสภานิสิตคณะ หรือ
ประธานสภานักศึกษาศูนยใหการศึกษาเสนอผานคณบดี หรือผูอํานวยการศูนยใหการศึกษา ตอ
อธิ ก ารบดี ใ ห ถ อดถอนกรรมการสโมสรนิ สิ ต หรื อ สโมสรนั ก ศึ ก ษาศู น ย ใ ห ก ารศึ ก ษาทั้ ง คณะหรื อ
รายบุคคล
ขอ ๘๗. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการสภานิสิตคณะ หรือ สภานักศึกษาศูนยให
การศึกษาแตละฝายมีดังนี้
๘๗.๑ ศึกษาและเก็บขอมูลดําเนินการของสโมสรนิสิตคณะ หรือ สโมสร
นักศึกษาศูนยใหการศึกษา เพื่อนํามาเสนอตอสภานิสิตคณะ หรือ สภานักศึกษาศูนยใหการศึกษาใน
กรณีที่เห็นสมควร

๑๙

๘๗.๒ ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินการของสโมสรนิสิตคณะ หรือ
สโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา หรือหนวยงานอื่นที่สังกัด ในการตรวจสอบดังกลาวใหสโมสรนิสิต
คณะหรือสโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา แสดงเอกสารตอคณะกรรมาธิการ ภายใน เจ็ด วัน
นับตั้งแตวันรับทราบเปนลายลักษณอักษร
ขอ ๘๘. สภาสโมสรนิสิตคณะ หรือ สภาสโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา มีอํานาจ
แต ง ตั้ ง นิ สิ ต ที่ เ ป น หรื อ ไม เ ป น สมาชิ ก สภานิ สิ ต คณะ หรื อ สภานั ก ศึ ก ษาศู น ย ใ ห ก ารศึ ก ษา เป น
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ แลวเสนอตอสภาสโมสรนิสิตคณะ
หรือ สโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา
ขอ ๘๙. คณะกรรมาธิ ก ารมี ว าระเท า ที่ ส ภานิ สิ ต คณะ หรื อ สภานั ก ศึ ก ษาศู น ย ใ ห
การศึกษากําหนด แตไมเกินวาระของสภานิสิตคณะ หรือ สภานักศึกษาศูนยใหการศึกษา
ขอ ๙๐. คณะกรรมการสภาสโมสรนิสิตคณะหรือสภาสโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา
มีอํานาจตอไปนี้
๙๐.๑ ประธานสภาสโมสรนิสิตคณะ หรือ สภาสโมสรนักศึกษาศูนย
ใหการศึกษา
๙๐.๑.๑ เรี ย กประชุ ม สภาสโมสรนิ สิ ต คณะ หรื อ สภาสโมสร
นักศึกษาศูนยใหการศึกษา และเปนประธานการประชุม ตลอดจนเปนผูชี้ขาดในกรณีที่มติของที่
ประชุมมีคะแนนเสียงเทากัน
๙๐.๑.๒ ลงนามเอกสารในนามสภาสโมสรนิสิตคณะ หรือสโมสร
นักศึกษาศูนยใหการศึกษา
๙๐.๑.๓ เปน ผูแ ทนของสภาสโมสรนิ สิตคณะ หรือ สภาสโมสร
นักศึกษาศูนยใหการศึกษา
๙๐.๑.๔ เสนอชื่อสมาชิกคณะกรรมการบริหารสภาสโมสรนิสิตคณะ
หรือสภาสโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา เพื่อขออนุมัติแตงตั้งและปฎิบัติภารกิจใด ๆ ของสภาสโมสร
นิ สิ ต คณะ หรื อ สภาสโมสรนั ก ศึ ก ษาศู น ย ใ ห ก ารศึ ก ษา อาทิ เ ช น รองประธานสภา เลขานุ ก าร
เหรัญญิก ประชาสัมพันธ และตําแหนงอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เสนอตออธิการบดีหรือผูไดรับ
มอบหมายเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
๙๐.๑.๕ ติ ด ต อ ประสานงานกั บ สโมสรนิ สิ ต คณะ หรื อ สโมสร
นักศึกษาศูนยใหการศึกษา
๙๐.๑.๖ เสนอและรายงานการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ของสภาสโมสร
นิสิตคณะ หรือ สภาสโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา ตอกองพัฒนานิสิตนักศึกษา และการประชุม
ของสภาสโมสรนิสิตคณะ หรือ สภาสโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา

๒๐

๙๐.๒

๙๐.๑.๗ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของนิสิต/นักศึกษา
รองประธานสภาสโมสรนิสิตคณะ หรือ สภาสโมสรนักศึกษาศูนย

ใหการศึกษา
๙๐.๒.๑ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ทนประธานสภาสโมสรนิ สิ ต คณะ หรื อ
สภาสโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา เมื่อประธานสภาสโมสรนิสิตคณะ หรือ สภาสโมสรนักศึกษา
ศูนยใหการศึกษาไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
๙๐.๒.๒ ทํ า หน า ที่ ต ามที่ ป ระธานสภาสโมสรนิ สิ ต คณะ หรื อ
สภาสโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา มอบหมายงานในกิจการทั้งปวงของสภา
๙๐.๓ เลขานุการ
๙๐.๓.๑ ออกหนังสือนัดประชุมของสภาสโมสรนิสิตคณะ หรือ
สภาสโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา
๙๐.๓.๒ จัดทํารายงานการประชุมของสภาสโมสรนิสิตคณะ หรือ
สภาสโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา
๙๐.๓.๓ เก็บและรวบรวมเอกสารตาง ๆ ของสภาสโมสรนิสิตคณะ
หรือ สภาสโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา
๙๐.๓.๔ หนาที่อื่น ๆ อันเกี่ยวกับกิจกรรมของสภาสโมสรนิสิตคณะ
หรือ สภาสโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา
สวนที่ ๓ การประชุม
ขอ ๙๑. การประชุมสภาสโมสรนิสิตคณะ หรือ สภาสโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา
มี ๒ ประเภท คือ การประชุมสามัญ และการประชุมวิสามัญ
ขอ ๙๒. การประชุ ม สามั ญ สภาสโมสรนิ สิ ต คณะ หรื อ สภาสโมสรนั ก ศึ ก ษาศู น ย ใ ห
การศึกษาใหมีการประชุมอยางนอยภาคเรียนละ หนึ่ง ครั้ง โดยการเสนอของประธานสภาสโมสรนิสิต
คณะ หรือ สภาสโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษาตอมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทําเปนประกาศของคณะ
หรือศูนยใหการศึกษา
ขอ ๙๓. การประชุมวิสามัญสภาสโมสรนิสิตคณะ หรือ สภาสโมสรนักศึกษาศูนยให
การศึกษาจะกระทํา ไดในกรณีที่ พิจารณาเรื่องเรงด วนหรือมีความจําเปนที่ยังประโยชนตอนิสิต/
นักศึกษาและมหาวิทยาลัย โดยสามารถดําเนินการไดในกรณีดังตอไปนี้
๙๓.๑ สมาชิกสภาสโมสรนิสิตคณะ หรือ สภาสโมสรนักศึกษาศูนย
ใหการศึกษา จํานวน หนึ่ง ใน สาม ของสมาชิกทั้งหมดเขาชื่อเสนอตอประธานสภาสโมสรนิสิตคณะ
หรือ สภาสโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา

๒๑

๙๓.๒ ประธานสภาสโมสรนิสิตคณะ หรือ สภาสโมสรนักศึกษาศูนย
ใหการศึกษา เรียกประชุม โดยความเห็นชอบของคณบดี หรือผูอํานวยการศูนยใหการศึกษา
๙๓.๓ สโมสรนิสิตคณะ หรือ สโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษาเสนอตอ
ประธานสภาสโมสรนิสิตคณะ หรือ สโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา เมื่อมีเหตุผลและความจําเปน
เรงดวน
๙๓.๔ คณบดี หรือ ผูอํานวยการศูนยใหการศึกษากําหนด
ขอ ๙๔. การประชุมสภาสโมสรนิสิตคณะ หรือ สภาสโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา
ตองมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง แตถาไมครบองคประชุมใหสมาชิกเขารวมประชุมเสนอ
ขอเปดประชุม และลงมติได ทั้งนี้ตองทํารายงานตอกองพัฒนานิสิตนักศึกษา โดยผานคณบดี หรือ
ผูอํานวยการศูนยใหการศึกษา
ขอ ๙๕. การลงมติ วิ นิ จ ฉั ย ป ญ หาใด ๆ ในที่ป ระชุ ม สภาสโมสรนิ สิ ต คณะ หรือ สภา
สโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา ใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธาน
ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๙๖. ใหอาจารยที่ปรึกษาสภาสโมสรนิสิตคณะ หรือ สภาสโมสรนักศึกษาศูนยให
การศึกษา อยางนอย หนึ่ง คน และใหอาจารยที่ปรึกษาเขารวมประชุมสภาสโมสรนิสิตคณะ หรือ
สภาสโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษาดวยทุกครั้ง
ขอ ๙๗. ใหรายงานผลการประชุมสภาสโมสรนิสิตคณะ หรือ สภาสโมสรนักศึกษาศูนย
ใหการศึกษาตอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบโดยผานกองพัฒนานิสิตนักศึกษา
หมวดที่ ๘
สโมสรนิสิตคณะ หรือ สโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา
สวนที่ ๑ บททั่วไป
ขอ ๙๘. สโมสรนิสิตคณะ สโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา เรียกชื่อเต็มวา
๙๘.๑ สโมสรนิสิตแลวตอดวยชื่อคณะนั้น ๆ
๙๘.๒ สโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษาแลวตอดวยชื่อศูนยใหการศึกษานั้น
ๆ
ขอ ๙๙. สโมสรนิสิตคณะและสโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษาประกอบดวย
๙๙.๑ นายกสโมสรนิสิตคณะ
นายกสโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา
๙๙.๒ อุปนายกสโมสรนิสิตคณะ
๙๙.๓ อุปนายกสโมสรนักศึกษาคณะ

๒๒

๙๙.๔ เลขานุการ
๙๙.๕ เหรัญญิก
๙๙.๖ กรรมการฝายอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
ขอ ๑๐๐. คุณสมบัติของกรรมการสโมสรนิสิต/นักศึกษา มีดังนี้
๑๐๐.๑ เปนนิสิตของแตละคณะ หรือ นักศึกษาโครงการพิเศษ ในแต
ละศูนยใหการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
๑๐๐.๒ เปนนิสิตที่สังกัดในคณะ หรือ นักศึกษาโครงการพิเศษในศูนยให
การศึกษาที่ตนศึกษาอยูเทานั้น
๑๐๐.๓ เปนผูที่มีความประพฤติดี โดยไมเคยถูกลงโทษตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา ยกเวนโทษวากลาวตักเตือน หรือ ถูกตัดคะแนนความ
ประพฤติไมเกิน ยี่สิบ คะแนน
ขอ ๑๐๑. นายกสโมสรนิสิต และอุปนายกสโมสรนิสิต ตองเปนผูที่ลงทะเบียนเรียน
มาแลวไมต่ํากวา สอง ภาคการศึกษา ณ วันรับสมัครเลือกตั้ง
ขอ ๑๐๒. นายกสโมสรนักศึกษา และอุปนายกสโมสรนักศึกษาโครงการพิเศษ ตอง
ลงทะเบียนเรียนมาแลวไมต่ํากวา สอง ภาคการศึกษา ณ วันรับสมัครเลือกตั้ง
ขอ ๑๐๓. หลังจากไดรับการเลือกตั้งจากมหาวิทยาลัยแลว ตองลงทะเบียนเรียนตลอด
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง
ขอ ๑๐๔.
คณะกรรมการสโมสรนิสิตหรือนักศึกษา ตองไมมีตําแหนงอื่นใดในสภา
สโมสรนิสิตคณะ สภาสโมสรนักศึกษาหรือศูนยใหการศึกษา
ขอ ๑๐๕. เป น ผู เ สี ย สละพร อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านให กั บ สโมสรนิ สิ ต คณะหรื อ สโมสร
นักศึกษาศูนยใหการศึกษา และมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๐๖. นายกสโมสรนิสิตหรือตองมาจากการเลือกตั้ง โดยใหผูเลือกตั้งลงคะแนนให
ผูสมัครไดเพียง หนึ่ง คน ผูที่ไดคะแนนเสียงสูงสุดจะไดรับเลือกตั้ง ถาผูสมัครไดคะแนนสูงสุดเทากัน
ใหเลือกตั้งเฉพาะผูสมัครที่ไดคะแนนสูงสุดเทากันจนกวาจะไดผูที่ไดคะแนนสูงสุดเพียงคนเดียว
ขอ ๑๐๗. การจัดตั้งนายกสโมสร ใหดําเนินการดังนี้
เลือกตั้งนายกสโมสรคณะ หรือ ศูนยใหการศึกษา ใหจัดทําเปนประกาศของ
คณะ หรื อ ศู น ย ใ ห ก ารศึ ก ษา และให ค ณบดี หรื อ ผู อํ า นวยการศู น ย ใ ห ก ารศึ ก ษาแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการขึ้ น ชุ ด หนึ่ ง ประกอบด ว ย รองคณบดี รองผู อํ า นวยการศู น ย ใ ห ก ารศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ
มอบหมายใหกํากับดูแลงานดานกิจการนักศึกษา เปนประธาน ใหมีคณะกรรมการอีกจํานวนตามที่
เห็นสมควร โดยใหมีตัวแทนนิสิตหรือนักศึกษารวมเปนกรรมการดวย
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ขอ ๑๐๘. นายกสโมสรนิสิตหรือนักศึกษา หรือ ตําแหนงตาง ๆ ของสโมสรนิสิตหรือ
นักศึกษา ใหรองคณบดีหรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายเปนผูเสนอใหคณะบดีแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่
ภายใน เจ็ด วัน นับตั้งแตวันที่ประกาศผลการเลือกตั้ง
ขอ ๑๐๙. คณะกรรมการสโมสรนิสิตหรือนักศึกษาอยูในตําแหนงคราวละ หนึ่ง ป
ขอ ๑๑๐. ใหมีอาจารยที่ปรึกษาสโมสรนิสิตหรือนักศึกษาอยางนอย หนึ่ง คน
สวนที่ ๒ อํานาจหนาที่
ขอ ๑๑๑. คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะ สโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา มีอํานาจ
หนาที่ดังนี้
๑๑๑.๑ กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานนิสิต/นักศึกษาให
สอดคลองกับวัตถุประสงคดําเนินกิจกรรมของนิสิต/นักศึกษาในขอ ๖ ถึง ขอ ๑๓ แหงระเบียบนี้และ
ใหสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ใหสโมสรนิสิตคณะ หรือสภานักศึกษาศูนยให
การศึกษาพิจารณาอนุมัติ
๑๑๑.๒ การวางแผนและจัดทําโครงการการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตองไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาทุกครั้ง
๑๑๑.๓ บริหารงานและดําเนินกิจกรรมของสโมสรนิสิตคณะ และสโมสร
นักศึกษาศูนยใหการศึกษา ตามขอ ๑๑๑.๑
๑๑๑.๔ ดูแลใหการสนับสนุนการดําเนินงานของชุมชนตาง ๆ
๑๑๑.๕ บริหารงานและดําเนินกิจกรรมที่ไดรับมอบหมายตามที่ไดรับ
มอบหมายใหจัดกิจกรรมประจําปหรือกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัย
๑๑๑.๖ เสนอเพื่อขอแตงตั้งนิสิต/นักศึกษาหรืออนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติงาน
ตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะ สโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษาเห็นสมควร ตอคณบดี
หรือ ผูอํานวยการศูนยใหการศึกษา
๑๑๑.๗ ดําเนินการเบิกจายเงินกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาไปใชในโครงการตาง ๆ
ที่ไดรับอนุมัติจากสภา หรือ สภานิสิตคณะ หรือสภานักศึกษาศูนยใหการศึกษา ทั้งนี้จะตองปฏิบัติให
เปนไปตามระเบียบวาดวยการเงินของทางราชการโดยอนุโลม
ขอ ๑๑๒. เสนอโครงการตาง ๆ ที่อยูนอกเหนือจากโครงการตลอดปในกรณีเรงดวนเปน
ลายลักษณอักษรตอรองคณบดี หรือผูที่ไดรับมอบหมายเพื่อขอความเห็นชอบและใหนําโครงการเขาที่
ประชุมสภาเพื่อขออนุมัติดําเนินการ
ขอ ๑๑๓. การประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะ สโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา
ตองมีผูเขาประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองคประชุม
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ขอ ๑๑๔. การประชุมทุกครั้งตองมีอาจารยที่ปรึกษาเขารวมประชุมอยางนอย หนึ่ง คน
ขอ ๑๑๕. การลงมติวินิจฉัยปญหาใด ๆ ใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ ถาคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด และถือเปนสิ้นสุด
ขอ ๑๑๖. ใหรายงานผลการประชุมตอมหาวิทยาลัย โดยผานผูทีไดรับมอบหมาย
ขอ ๑๑๗. คณะกรรมการสโมสรนิ สิ ต คณะ คณะกรรมการสโมสรนั ก ศึ ก ษาศู น ย ใ ห
การศึกษาพนตําแหนงในกรณีตอไปนี้
๑๑๗.๑ ตาย
๑๑๗.๒ ลาออก
๑๑๗.๓ พนตําแหนงตามวาระ
๑๑๗.๔ พักการเรียนในระหวางที่ดํานงตําแหนง
๑๑๗.๕ สภานิสิตคณะ หรือ สภานักศึกษาศูนยใหการศึกษา ลงมติไม
ไววางใจนายกสโมสรนักศึกษาตามขอ ๔๕.๗
ขอ ๑๑๘. เมื่อคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาศูนยให
การศึกษา พนจากตําแหนงตามขอ ๑๑๗.๕ ตองมอบงานใหคณะกรรมการชุดใหม ของคณะหรือ
ศูนยใหการศึกษาใหเรียบรอยภายใน สามสิบ วัน โดยตองกระทําเปนลายลักษณอักษร
ขอ ๑๑๙. เมื่อตําแหนงกรรมการสโมสรนิสิตคณะ สโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา
วางลงตามขอ ๑๑๗ ใหนายกสโมสรนิสิตคณะ นายกสโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษาพิจารณาผูที่
เหมาะสมแลวเสนอตอคณะ เพื่อแตงตั้งดํารงตําแหนงที่วางลง โดยอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่
เหลืออยูของผูซึ่งตนเขารับตําแหนงแทน
ในกรณีที่นายกสโมสรนิสิตคณะ นายกสโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา พน
จากตําแหนงตามขอ ๑๑๗ และเหลือระยะเวลาในการดํารงตําแหนงนอยกวา หกสิบ วัน ใหคณบดี
หรือผูอํานวยการศูนย พิจารณาเสนอชื่อผูรักษาการณในตําแหนงไปจนครบวาระที่เหลืออยู
ขอ ๑๒๐. คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะ สโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา มีสิทธิเขา
ร ว มประชุ ม และแถลงข อเท็ จ จริง หรื อ แสดงความคิด เห็ น ในที่ ป ระชุ ม สภานิ สิ ตคณะ หรื อ ศู น ย ใ ห
การศึกษา แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ขอ ๑๒๑. งบประมาณการดําเนินงานของสโมสรนิสิตไดจาก
๑๒๑.๑ งบประมาณจากเงินกิจกรรมนิสิตที่ไดรับการจัดสรรจากองคการ
บริหารนิสิต กรณีสโมสรนิสิตคณะ หรือ สโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา ตองไดรับการจัดสรรเงิน
กิจกรรมนักศึกษาตามจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปการศึกษานั้น ๆ
๑๒๑.๒ เงินที่มีผูบริจาคใหแกนิสิต คณะ / หรือ สโมสรนักศึกษา
ศูนยใหการศึกษา
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๑๒๑.๓ เงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให
๑๒๑.๔ เงินจากการหารายไดของสโมสรนิสิตคณะ สโมสรนักศึกษา
ศูนยใหการศึกษา
๑๒๑.๕ เงินผลประโยชนที่เกิดจากงบประมาณของสโมสรนิสิตคณะ สโมสร
นักศึกษาศูนยใหการศึกษา
หมวดที่ ๙
ชมรมและชุมนุมนิสิต/นักศึกษา
ขอ ๑๒๒. นิสิต/นักศึกษาซึ่งมีความสนใจในการทํากิจกรรมรวมกัน อาจรวมกันตั้งชมรม
ชุมนุม เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงคของชมรม ชุมนุมได
ขอ ๑๒๓. นิสิต/นักศึกษาทุกคนตองเปนสมาชิกชมรม อยางนอยคนละ หนึ่ง ชมรม
ขอ ๑๒๔. การจั ด ตั้ ง ชมรม ต อ งได รั บ อนุ ญ าตจากมหาวิ ท ยาลั ย โดยให ดํ า เนิ น การ
ดังตอไปนี้ มีรายชื่อสมาชิกเขาชื่อกันจัดตั้งชมรมไมนอยกวา แปดสิบ คน สมาชิกมาจากนิสิต/
นักศึกษาคณะตาง ๆ ไมนอยกวา สอง คณะ
ขอ ๑๒๕. การจัดตั้งชุมนุม สมาชิกของชุมนุมไมนอยกวา ยี่สิบหา คน โดยสมาชิกมา
จากนิสิตภายในคณะหรือนักศึกษาภายในศูนยใหการศึกษานั้น ๆ
ขอ ๑๒๖. ระบุรายชื่อคณะกรรมการและสมาชิก พรอมทั้งวัตถุประสงคที่ชัดเจนและ
ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ของชมรมและชุมนุม โดยไมขัดตอนโยบายและประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๒๗. ชมรมเสนอโครงการกิ จ กรรมที่ จ ะดํ า เนิ น การในแต ล ะป อ ย า งน อ ย หนึ่ ง
โครงการ
ขอ ๑๒๘. ลักษณะของชมรม สี่ ประเภท คือ
๑๒๘.๑ สงเสริมวิชาการ
๑๒๘.๒ สงเสริมกีฬาและนันทนาการ
๑๒๘.๓ สงเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๑๒๘.๔ สงเสริมการบําเพ็ญประโยชน อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดลอม
ขอ ๑๒๙. ลักษณะของชุมนุม สอง ประเภท คือ
๑๒๙.๑ สนับสนุนวิชาชีพเฉพาะโปรแกรมวิชา
๑๒๙.๒ สนับสนุนความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ขอ ๑๓๐. การดําเนินการจัดตั้งชมรม ชุมนุม ใหมหาวิทยาลัยอนุมัติตามวัตถุประสงค
ขอ ๑๒๘ , ๑๒๙ โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย คณะ ศูนยใหการศึกษา ตามลําดับเปนป ๆ ไป
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ขอ ๑๓๑. ใหชมรมขึ้นตรงตอองคการนิสิตนักศึกษา และชุมนุมขึ้นตรงตอสโมสรนิสิต
คณะ หรือ สโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา โดยมีการประสานงานและติดตามผลการดําเนินงาน
ตลอดปการศึกษา
ขอ ๑๓๒. ใหชมรมและชุมนุม ประกอบดวยตําแหนงตอไปนี้
๑๓๒.๑ ประธาน
๑๓๒.๒ รองประธาน
๑๓๒.๓ เหรัญญิก
๑๓๒.๔ ตําแหนงตาง ๆ ตามความเหมาะสม
ขอ ๑๓๓. การประชุ มของคณะกรรมการชมรม ชุม นุม ใหเ ปนไปตามขอบั งคับของ
ชมรม ชุมนุมนั้น ๆ
ขอ ๑๓๔. รายไดของชมรมมาจาก
๑๓๔.๑ การจัดสรรงบประมาณจากองคการบริหารนิสิต/นักศึกษา
๑๓๔.๒ ผลประโยชนจากการจัดกิจกรรม
๑๓๔.๓ ทรัพยสินที่มีผูบริจาค
๑๓๔.๔ รายไดอื่น ๆ
ชมรมที่มีรายไดตั้งแตหนึ่งพันบาทขึ้นไป ตองตั้งคณะกรรมการการเงิน
ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษา ประธานชมรม และเหรัญญิก การเบิกจายของชมรมใหปฎิบัติตาม
ระเบียบการเงินของทางราชการ โดยอนุโลม
ขอ ๑๓๕. รายไดของชุมนุมไดจาก
๑๓๕.๑ เงินกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา
๑๓๕.๒ ผลประโยชนจากการจัดกิจกรรม
๑๓๕.๓ ทรัพยสินที่มีผูบริจาค
๑๓๕.๔ รายไดอื่น ๆ
ชุมนุมที่มีรายไดตั้งแตหนึ่งพันบาทขึ้นไป ตองตั้งคณะกรรมการการเงิน
ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษา ประธานชุมนุม และเหรัญญิก การเบิกจายเงินของชุมนุมใหปฎิบัติ
ตามระเบียบเงินของทางราชการโดยอนุโลม
หมวดที่ ๑๐
อาจารยที่ปรึกษา
ขอ ๑๓๖. ใหมีอาจารยที่ปรึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งขึ้น เพื่อรับผิดชอบและคอยดูแล
ติดตามใหคําปรึกษาหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานจัดกิจกรรมของนักศึกษาอยางใกลชิด
ประกอบดวย

๒๗

๑๓๖.๑ อาจารยที่ปรึกษาสภานิสิต/นักศึกษา
๑๓๖.๒ อาจารยที่ปรึกษาองคการบริหารนิสิต/นักศึกษา
๑๓๖.๓ อาจารยที่ปรึกษาสโมสรนิสิตคณะสโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา
๑๓๖.๔ อาจารยที่ปรึกษาชมรมหรือชุมนุม
ขอ ๑๓๗. อาจารยที่ปรึกษาตามขอ ๑๓๖.๑ ใหเปนอาจารยนอกสังกัดกองพัฒนานิสิต
นักศึกษา
ขอ ๑๓๘. อาจารยที่ปรึกษาตามขอ ๑๓๖.๒ ใหผูชวยอธิการบดี หรือ อาจารยหัวหนา
ฝายกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาเปนอาจารยที่ปรึกษา โดยตําแหนง
ขอ ๑๓๙. ใหมีอาจารยที่ปรึกษาสโมสรนิสิต สโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา อยาง
นอย ๑ คน โดยเสนอมหาวิทยาลัยแตงตั้งเพื่อดูแลใหคําแนะนํา และคําปรึกษาดานกิจกรรมของนิสิต
ในคณะ หรือ นักศึกษาในศูนยใหการศึกษา
ขอ ๑๔๐. อาจารยที่ปรึกษาชมรมหรือชุมนุม มีอาจารยที่ปรึกษาประจําชมรม ชุมนุม
ไมนอยกวา ชมรม ชุมนุมละ หนึ่ง คน โดยประธานชมรม ชุมนุม เสนอรายชื่อตอกองพัฒนานิสิต
นักศึกษาเพื่อขอใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ง สําหรับอาจารยที่ปรึกษาชุมนุมใหประธานชุมนุมเปนผูเสนอชื่อ
ตอคณบดีเพื่อขอใหคณะแตงตั้ง
ขอ ๑๔๑. อาจารยที่ปรึกษามีอํานาจหนาที่
๑๔๑.๑ พิ จ ารณาให คํ า แนะนํ า คํ า ปรึ ก ษาแก นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาในความ
รับผิดชอบ
ของตนในงานฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
๑๔๑.๒ เสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับงานดานตาง ๆ ของนิสิต/นักศึกษา
ตอมหาวิทยาลัย
๑๔๑.๓ ดูแลเขารวมกิจกรรมของนิสิต/นักศึกษาในสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๑๔๑.๔ เขารวมประชุมกับนิสิต/นักศึกษาตามกรณี
๑๔๑.๕ อํานวยความสะดวกใหกับนิสิต/นักศึกษาดานการจัดกิจกรรมตาง ๆ
๑๔๑.๖ ไมมีสิทธิในการตัดสินใจแทนนิสิต/นักศึกษา หากนิสิต/นักศึกษา
ไมรองขอ
ขอ ๑๔๒. อาจารยที่ปรึกษาแตละกรณีหมดวาระเมื่อ
๑๔๒.๑ ตาย
๑๔๒.๒ ลาออก
๑๔๒.๓ ออกตามวาระของแตละกรณี
๑๔๒.๔ ยายไปปฎิบัติหนาที่ในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

๒๘

๑๔๒.๕ มหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง
หมวดที่ ๑๑
งบประมาณ การเก็บเงินและการใชเงินคากิจกรรมนิสิต/นักศึกษา
ขอ ๑๔๓. งบประมาณการดําเนินงานขององคการนิสิตนักศึกษา ไดจากเงินคากิจกรรม
นิสิต/นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
ขอ ๑๔๔. เงินค ากิจกรรมนิสิต/นักศึกษาตามระเบียบนี้ คือ เงินที่เ ขาในลักษณะใด
ลักษะหนึ่ง ดังตอไปนี้
๑๔๔.๑ เงินคาบํารุงกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจาก
นิสิต/นักศึกษา
๑๔๔.๒ เงินและทรัพยสินที่มีผูบริจาคเพื่อจัดกิจกรรมของนิสิต/นักศึกษา
๑๔๔.๓ เงินที่ไดมาจากการจัดกิจกรรม
๑๔๔.๔ เงินผลประโยชนที่เกิดจากเงินคากิจกรรม
๑๔๔.๕ เงินตามขอ ๑๔๔ นี้ ไมถือวาเปนรายไดของมหาวิทยาลัย / ใหใช
เพื่อจัดกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาเทานั้น
ขอ ๑๔๕. เงินคาบํารุงกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาจะใชจายไดในลักษณะตาง ๆ ดังนี้
๑๔๕.๑ พิธีกรรมทางศาสนา
๑๔๕.๒ งานประจําปของทางราชการ
๑๔๕.๓ กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
๑๔๕.๔ การจัดกิจกรรมตาง ๆ ของนิสิต/นักศึกษา
๑๔๕.๕ การกุศลและสวัสดิการ
๑๔๕.๖ คาใชจายในการทํากิจกรรมของนิสิต/นักศึกษา อาทิเชน
คาพาหนะเดินทาง คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาที่พัก คาตอบแทนการทํากิจกรรมของ
นักศึกษา คาตอบแทนวิทยากร และอื่น ๆ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๔๖. ใหมหาวิทยาลัยเก็บเงินคาบํารุงกิจกรรมจากนิสิต/นักศึกษาไดปละไมเกิน
หกรอย บาท สวนจะจัดเก็บในอัตราใดใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๔๗. ให ม หาวิ ท ยาลั ย เรีย กเก็ บ เงิ น ค า กิ จ กรรมในวั น ลงทะเบี ย นหรื อ วั น อื่ น ใดที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๔๘. ผูที่ชําระเงินคาบํารุงกิจกรรมชากวาเวลาที่กําหนด ตองทําเรื่องขอผอนผัน
และใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะผอนผันไดตามมหาวิทยาลัยกําหนด

๒๙

ขอ ๑๔๙. นักศึกษาที่โอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัยจะตองชําระเงินคาบํารุงกิจกรรมตาม
ระเบียบนี้
ขอ ๑๕๐. ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเงินคาบํารุงกิจกรรม ประกอบดวย
๑๔๕.๑ รองอธิการบดี
เปนประธานกรรมการ
๑๔๕.๒ ผูชวยอธิการบดี
เปนรองประธานกรรมการ
๑๔๕.๓ ตั ว แทนองค ก ารบริ ห ารนิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาจํ า นวน สอง คน เป น
กรรมการ
๑๔๕.๔ อาจารยซึ่งมีหนาที่ดูแลกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา หรืออาจารยอื่นที่
เห็นสมควรเปนกรรมการ
๑๔๕.๕ ผูอํานวยการกองพัฒนานิสิตนักศึกษา หรืออาจารยอื่นที่เห็นสมควร
เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๑๕๑. คณะและศูนยใหการศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการวาดวยเงินคากิจกรรมโดยมี
คณบดี หรือผูอํานวยการศูนยใหการศึกษาเปนประธาน และคณะกรรมการอื่นตามที่เห็นสมควรเปน
กรรมการ
ขอ ๑๕๒. ให ค ณะกรรมการมี อํ า นาจหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการอนุ มั ติ แ ละ
ควบคุมการใชจายเงินคากิจกรรมใหเปนไปตามขอ ๑๔๕ แหงระเบียบนี้โดยประหยัด ตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
๑๕๒.๑ องคการบริหารนิสิต/นักศึกษาเปนผูเสนอโครงการ และงบประมาณ
รายจายประจําป โดยขออนุมัติครั้งแรกไดไมเกินรอยละ แปดสิบ
ของประมาณการรายรับตอ
สภานิสิต/นักศึกษา
๑๕๒.๒ ผูที่ทําหนาที่เบิกจายตองเปนเหรัญญิก หรือผูที่คณะกรรมการให
ความเห็นชอบ สําหรับวิธีการเบิกจายใหอนุโลมตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและมีหลักฐาน
ประกอบการเบิกจายครบถวน
ขอ ๑๕๓. วิ ธี ก ารเก็ บ รั ก ษาเงิ น ให ป ระธานกรรมการเบิ ก จ า ยเงิ น ค า บํ า รุ ง กิ จ กรรม
ทั้งหมดจากมหาวิทยาลัย แลวนําฝากธนาคารพาณิชย ธนาคารออมสิน หรือสหกรณออมทรัพยใน
นามคณะกรรมการ โดยใช ชื่ อ บั ญ ชี ว า “เงิ น ค า กิ จ กรรมนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ า นสมเด็ จ
เจาพระยา” สําหรับเงินที่เรียกเก็บจากนิสิตภาคปกติ หรือ “เงินคากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา” สําหรับเงินที่เรียกเก็บจากนักศึกษาโครงการพิเศษ หรือ “เงินคา
กิจกรรมนักศึกษา ศูนยใหการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา” สําหรับเงินที่เรียก
เก็บจากนักศึกษาศูนยใหการศึกษานั้น ๆ

๓๐

การลงนามในเอกสารถอนเงิ น ให ค ณะกรรมการตามข อ ๑๕๐ ร ว มกั น
ลงนามอยางนอย สอง คน โดยเปนอาจารย หนึ่ง คน และนักศึกษา หนึ่ง คน
ขอ ๑๕๔. เงินคาบํารุงกิจกรรมที่เหลือจายในแตละปหากมีความจําเปนตองใชในการจัด
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอนิสิต/นักศึกษาให อธิการบดี หรือ รองอธิการบดี เปนผูมีอํานาจในการสั่ง
จายตามขอ ๑๔๕ และในโครงการที่เห็นวามีความจําเปนนอกเหนือจากขอ ๑๔๕ โดยจัดทําโครงการ
เสนอขออนุมัติตออธิการบดี การถอนเงินเพื่อใชจายตามรายการที่ไดรับการอนุมัติ ใหเปนไปตาม
ระเบียบการถอนเงินตามขอ ๑๕๒ วรรคสอง
ขอ ๑๕๕. เมื่อจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นโครงการแลว ผูรับผิดชอบในการเบิกจายตองรายงาน
ผลการดําเนินงานพรอมหลักฐานประกอบการเบิกจาย ภายใน สามสิบ วัน ในกรณีที่ไมสามารถหา
หลักฐานไดครบถวน ตามระเบียบต องชี้แจงเปนลายลักษณอักษร แตถา ไมสามารถชี้แจงได ให
คณะกรรมการการเงินเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาขอเท็จจริงตอไป
ขอ ๑๕๖. ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน
องคการนิสิตนักศึกษาไมอาจขออนุมัติ
เบิกจายตามวิธีการในขอ ๑๕๒ ไดทนั ทวงที ใหประธานกรรมการการเงินคากิจกรรมใชดุลยพินิจตามที่
เห็นสมควรอนุมัติใหเบิกจายเงินไดภายในวงเงินไมเกินกิจกรรมละ ๕๐,๐๐๐.-บาท แตถา เกิน ให
ขอมติอนุมัติจากคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย แลวแจงใหคณะกรรมการสภานิสิต/นักศึกษา
ทราบโดยเร็วที่สุด
ขอ ๑๕๗. ใหอธิการบดีแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีเงินคากิจกรรมนิสิต/นักศึกษาอยางนอย
ปละครั้ง ภายในเดือนมีนาคมของปการศึกษานัน้ ๆ แลวรายงานมหาวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษร
หมวดที่ ๑๒
เบ็ดเตล็ด
ขอ ๑๕๘. อธิการบดี ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยตัง้ ขึ้นไมนอย
กวา ๕ คน โดยมีอธิการบดีเปนประธานมีอํานาจยุบหรือถอดถอนสภานิสิต/นักศึกษา คณะกรรมการ
องคการบริหารนิสิต/นักศึกษา สโมสรนิสิตคณะ สโมสรนักศึกษาศูนยใหการศึกษา ชมรม และชุมนุม
ได ถามีการดําเนินการผิดวัตถุประสงคตามหมวดที่ สอง หรือผิดนโยบายที่แถลงไวจนอาจทําใหเกิด
ความเสียหายแกมหาวิทยาลัยเปนอยางยิง่ หรือขัดตอความสงบเรียบรอยของบานเมือง
ขอ ๑๕๙. การยุบหรือถอดถอน ตามขอ ๑๕๘ ใหถือเปนที่สุด แลวใหอยูในดุลยพินิจของ
อธิการบดี ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยตัง้ ขึ้นตามขอ ๑๕๘ เห็นสมควรจะ
ดําเนินการใหมีการเลือก การสรรหา หรือแตงตั้งใหม ตามแตกรณีได

๓๑

ขอ ๑๖๐. การดําเนินกิจการนักศึกษาของศูนยใหการศึกษานอกมหาวิทยาลัย ใหเปนไป
ตามระเบียบนี้ หรือมหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหหนวยงานอื่นดําเนินการแทนกองพัฒนานิสิตนักศึกษา
ใหใชประกาศของมหาวิทยาลัยเปนกรณีไป
ขอ ๑๖๑. การแกไขเพิ่มระเบียบสภามหาวิทยาลัยนี้ กระทําไดโดย
๑๖๑.๑ สมาชิกสภานิสิต/นักศึกษา สอง ใน สาม ของสมาชิกทั้งหมด เขาชือ่
กัน รองขอตอมหาวิทยาลัย
๑๖๑.๒ คณะกรรมการองคการนิสติ นักศึกษา สอง ใน สาม ของสมาชิกแต
ละสวนเขาชื่อกันรองขอตอมหาวิทยาลัยในกิจการที่เกี่ยวของ
๑๖๑.๓ กองพัฒนานิสิตนักศึกษาเสนอตอมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๖๒. การดําเนินการแกไขเพิ่มเติมตาม ขอ ๑๖๑ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ง
คณะกรรมการขึ้นชุดหนึง่ ประกอบดวยจากตัวแทนกองพัฒนานิสิตนักศึกษา ตัวแทนสภานิสิต/นักศึกษา
ตัวแทนองคการบริหารนิสิต/นักศึกษา ผูแทนคณาจารยในสภาประจํามหาวิทยาลัย และจากคณาจารย
อื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร เพื่อพิจารณายกรางแลวเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อประกาศใช
ตอไป
ขอ ๑๖๓. ใหรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายใหดูแลงานกิจการนิสิต/นักศึกษารักษาการ
ใหเปนไปตามระเบียบนี้
ขอ ๑๖๔. ในกรณีที่มีขอขัดแยงในการใชระเบียบนี้ ใหนําขอขัดแยงเสนอตออธิการบดี
เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
บทเฉพาะกาล
ใหองคการนิสติ นักศึกษา
ซึง่ มีอยูกอนวันประกาศระเบียบนีเ้ ปนองคการนิสิตนักศึกษาไป
จนกวาจะพนวาระ
ในกรณีที่คณะ หรือ ศูนยใหการศึกษา ยังไมพรอมดําเนินการตามระเบียบนี้ อนุโลมให
ดําเนินการโดยองคการนิสิตนักศึกษาตอไปจนกวาจะมีความพรอม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๘

( ศาสตราจารยพรชัย มาตังคสมบัติ )
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

