ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยธรรมนูญนักศึกษา
พ.ศ. 2551
---------------------------------------------------------------อาศัยตามมาตรา 18 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบมติสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในคราวประชุม ครั้งที่ 2 / 2551 เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551 สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ.
2551”
ขอ 2 ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. 2549
ขอ 3 ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 4 บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดของมหวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคที่ขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 5 ใหระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“คณะ” หมายความวา คณะตามการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ทั้งที่เปน
คณะตามกฎกระทรวงศึกษาธิการและคณะตามมติสภามหาวิทยาลัย
“กองพัฒนานักศึกษา” หมายความวา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา” หมายความวา ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคภาคปกติ และนักศึกษาโครงการ
จัดการศึกษาเพื่อเยาวชนในทองถิ่น
“สภานักศึกษา” หมายความวา สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“องคการบริหารนักศึกษา” หมายความวา องคการบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“สโมสรนักศึกษาคณะ” หมายความวา สโมสรนักศึกษาคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค
“ชมรมนักศึกษา” หมายความวา ชมรมกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งสังกัดองคการบริหารนักศึกษา
“ชุมนุมนักศึกษา” หมายความวา ชุมนุมกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ ซึ่งสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะ
“อาจารยที่ปรึกษา” หมายความวา อาจารยที่ทําหนาที่ใหคําปรึกษาแกสภานักศึกษา องคการบริหาร
นักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ ชมรมนักศึกษา ชุมนุมนักศึกษา
“ปการศึกษา” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน ของปหนึ่งถึงวันที่ 31 พฤษภาคมของ
ปถัดไป โดยใช พ.ศ. ของปแรกเปนชื่อปการศึกษา
ขอ 6 ประกาศมหาวิทยาลัย หรือกรณีที่ระบุใหเปนไปตามมหาวิทยาลัยกําหนดหรือประกาศคณะ
หรือกรณีที่ระเบียบนี้กําหนดใหดําเนินการโดยที่ไมไดระบุผูรับผิดชอบในการดําเนินการใหกองพัฒนานักศึกษา
รับผิดชอบ ในการดําเนินการเพื่อออกประกาศมหาวิทยาลัย หรือขอกําหนด หรือออกประกาศคณะ หรือ
ดําเนินการตามที่ระเบียบนี้กําหนดใหเปนไปตามกําหนดเวลาอันเหมาะสมและสอดคลองกับการดําเนินการใน
เรื่องที่เกี่ยวกับกิจการนักศึกษาตามระเบียบนี้
ประกาศมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่งที่เกี่ยวของกับการเงิน เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแลวใหใช
บังคับได
ขอ 7 การประชุมของคณะกรรมการในองคกรตามระเบียบนี้ หากสวนใดไมไดกําหนดรายละเอียดไว
ในระเบียบนี้ ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ 8 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดกรณีเกิดปญหาจาก
การใชระเบียบนี้
หมวด 1
หมวดทั่วไป
ขอ 9 การดําเนินกิจกรรมนักศึกษามีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(1) เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและฝกตนเองในการใชสิทธิเสรีภาพ และปฏิบัติหนาที่อยาง
ครบถวน ตลอดจนการเรียนรูและฝกตนเองตามหลักประชาธิปไตยในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา
(2) เพื่อสงเสริมสามัคคีธรรมในหมูนักศึกษา
(3) เพื่อสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางวิชาการและประสบการณในวิชาชีพแกนักศึกษา
(4) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีบุคลิกภาพพลานามัยและมนุษยสัมพันธที่ดี
(5) เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและชนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของ
ไทยใหแกนักศึกษา
(6) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความคิดริเริ่ม มีความคิดสรางสรรค มีวิสัยทัศนกวางขวาง และ
ฝกฝนการจัดกิจกรรมใหเปนไปตามวัตถุประสงค
(7) เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมสวนรวม
ขอ 10 นักศึกษามีสิทธิดังตอไปนี้

(1) มีสิทธิเทาเทียมกันในการสมัครรับเลือกตั้งและออกเสียงในกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา
(2) นักศึกษามีหนาที่ศึกษาเลาเรียนอยางเต็มกําลังความสามารถ
(3) นักศึกษามีหนาที่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง และประเพณีอันดี
งามของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติตนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย
(4) นักศึกษามีหนาที่ผดุงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย
(5) นักศึกษามีหนาที่ในการใชสิทธิเลือกตั้ง นักศึกษาผูใดไมไปใชสิทธิเลือกตั้งยอมเสียสิทธิอัน
ควรมีควรไดในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา
ขอ 12 ระบบบริหารกิจการนักศึกษา มีดังนี้
(1) สภานักศึกษา
(2) องคการบริหารนักศึกษา
(3) สโมสรนักศึกษาคณะ
(4) ชมรมนักศึกษา
(5) ชุมนุมนักศึกษา

ขอ 13 ในการดําเนินงานขององคกรตามขอ 12 (1) (2) และ (4) ขึ้นตรงตอกองพัฒนานักศึกษาและใน
การดําเนินงานองคกรตามขอ 12 (3) และ (5) ขึ้นตรงตอคณะที่สังกัด
ขอ 14 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการในองคกรตางๆ ตามขอ 12 ทุกตําแหนงมีวาระคราวละ
หนึ่งปการศึกษา การเขารับตําแหนงและพนจากการดํารงตําแหนงใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
หมวด 2
ระบบบริหารกิจการนักศึกษา
สวนที่ 1
สภานักศึกษา
ขอ 15 ใหมีสภานักศึกษา ซึ่งจํานวนกรรมการสภานักศึกษา การไดมาซึ่งกรรมการสภานักศึกษาและ
ตําแหนงตางๆ ในสภานักศึกษาตลอดจนการไดมาซึ่งสมาชิกสภานักศึกษา และการพนจากการเปนสมาชิกสภา
นักศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 16 ใหกองพัฒนานักศึกษาประกาศรายชื่อผูที่เปนสมาชิกสภานักศึกษาที่ไดมาจากการดําเนินการ
ตามขอ 15 และการเปนสมาชิกใหเริ่มตั้งแตวันถัดจากวันที่กองพัฒนานักศึกษาประกาศเปนตนไป
ขอ 17 ใหสมาชิกสภานักศึกษาเลือกตั้งเพื่อหาผูดํารงตําแหนงตอไปนี้
(1) ประธานสภานักศึกษา
(2) รองประธานสภานักศึกษา จํานวนสองคน
ขอ 18 ใหประธานสภานักศึกษามีอํานาจแตงตั้ง เลขานุการสภานักศึกษา ผูชวยเลขานุการสภา

นักศึกษาและกรรมการตําแหนงอื่นๆ ไดตามความเหมาะสม เพื่อเปนคณะกรรมการสภานักศึกษา
ในกรณีที่ตําแหนงประธานสภานักศึกษาวางลง ใหผูอํานวยการพัฒนานักศึกษาเสนออธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายแตงตั้งรองประธานสภานักศึกษารักษาการ และดําเนินการเลือกตั้ง
ประธานสภานักศึกษาใหมใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับจาก วันที่ตําแหนงประธานสภานักศึกษาวางลง เวน
แตกรณีวาระของประธานสภานักศึกษาเหลือไมถึงหกสิบวันกอนสิ้นปการศึกษาจะไมเลือกตั้งใหมก็ได
ขอ 19 สภานักศึกษามีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมขององคการบริหาร นักศึกษา สโมสรนักศึกษา
คณะ ชมรมนักศึกษาและชุมนุมนักศึกษา
(2) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณจากเงินกิจกรรมนักศึกษาขององคการบริหาร
นักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ ชมรมนักศึกษาและชุมนุมนักศึกษา
(3) เสนอความคิดเห็นในการดําเนินกิจกรรมตอองคการบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษา
คณะ ชมรมนักศึกษาและชุมนุมนักศึกษา
(4) เปดอภิปรายไมไววางใจคณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษาตามที่สมาชิกสภา
นักศึกษา เขาชื่อกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด ใหสภานักศึกษาดําเนินดังกลาว
(5) เรียกกรรมการองคการบริหารนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษาคณะ หรือชมรมนักศึกษา
หรือชุมชุมนักศึกษาคนใดคนหนึ่งมาชี้แจงการปฏิบัติงานตอสภานักศึกษาตามที่สมาชิกสภานักศึกษาเขาชื่อกัน
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด
(6) แตงตั้งอนุกรรมการจากสมาชิกสภานักศึกษา เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามความจําเปนอันจะ
เปนประโยคตองานของสภานักศึกษา
(7) ออกกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับของสภานักศึกษา โดยไมขัดตอระเบียบนี้ หรือระเบียบ
หรือขอบังคับอื่นใดของมหาวิทยาลัย
(8) ควบคุมการบริหารงานของคณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย
ที่แถลงไวตอสภานักศึกษา
(9) สงเสริมและพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
ขอ 20 ประธานสภานักศึกษามีอํานาจหนาที่ดงั นี้
(1) เรียกประชุมคณะกรรมการสภานักศึกษา
(2) ลงนามเอกสารในนามสภานักศึกษา
(3) เปนผูแทนของสภานักศึกษาในกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย
(4) แตงตั้งสมาชิกสภานักศึกษาเพื่อปฏิบัติภารกิจใดๆ ของสภานักเรียน
(5) ติดตอประสานงานการดําเนินงานกับองคการบริหารนักศึกษา
(6) รายงานการดําเนินการของสภานักศึกษาตอมหาวิทยาลัยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง
ขอ 21 การประชุมคณะกรรมการสภานักศึกษามีสองประเภทคือ การประชุมคณะกรรมการสภา
นักศึกษาสมัยสามัญ และการประชุมคณะกรรมการสภานักศึกษาสมัยวิสามัญ

ขอ 22 การประชุมคณะกรรมการสภานักศึกษาสมัยสามัญ ใหมีการประชุมภาคเรียนละหนึ่งครั้ง โดย
ที่ประชุมคณะกรรมการสภานักศึกษาเปนผูกําหนด
ขอ 23 การประชุมสภานักศึกษาสมัยวิสามัญ จะกระทําไดในกรณีเรงดวนหรือมีความจําเปนอันจะยัง
ประโยชนตอนักศึกษาและมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการดังนี้
(1) ประธานสภานักศึกษาเรียกประชุม
(2) สมาชิกสภานักศึกษาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกทั้งหมดเขาชื่อยื่นตอ
ประธานสภานักศึกษา
(3) นายกองคการบริหารนักศึกษารองขอตอประธานสภานักศึกษา
ขอ 24 การประชุมคณะกรรมการสภานักศึกษาตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
คณะกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอ 25 การลงมติวินิจฉัยปญหาใดๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการสภานักศึกษาใหถือเสียงขางมากเปน
เกณฑ ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ 26 หากมีกรณีที่จะตองประชุมเพื่อลงมติไมไววางใจกรรมการองคการบริหารนักศึกษา ให
ประธานสภานักศึกษาเรียกประชุมคณะกรรมการสภานักศึกษา กรณีออกเสียงไมไววางใจกรรมการองคการ
บริหารนักศึกษาคนใดคนหนึ่ง หรือทั้งคณะตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดของสภานักศึกษา โดยใหผูถูกอภิปรายไมไววางใจมีสิทธิชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมคณะกรรมการสภา
นักศึกษาได
ขอ 27 อาจารยที่ปรึกษาสภานักศึกษา อาจเขารวมประชุมสภานักศึกษาพรอมทั้งอาจใหความคิดเห็น
หรือใหคําแนะนําตอที่ประชุมได
ขอ 28 กรรมการสภานักศึกษาพนตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ออกตามวาระ
(4) พนจากการเปนนักศึกษา
(5) ขาดการประชุมสภานักศึกษาสองครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันควร
ขอ 29 ในกรณีที่กรรมการสภานักศึกษาพนจากตําแหนง ในขณะที่ยังเหลือระยะเวลาตามวาระเกิน
หนึ่งรอยหาสิบวัน ใหดําเนินการตามขอ 15 ใหไดกรรมกรรมแทนภายในหกสิบวันและใหมีวาระเทาที่ยัง
เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ในกรณีที่กรรมการสภานักศึกษาพนจากตําแหนง ในขณะที่ยังเหลือระยะเวลาตามวาระไมเกินหนึ่ง
รอยหาสิบวัน จะไมดําเนินการใหไดกรรมการใหมมาแทนก็ได และใหกรรมการที่เหลืออยูของคณะกรรมการ
สภานักศึกษา เปนคณะกรรมการที่ถูกตองสมบูรณตามธรรมนูญนักศึกษานี้
สวนที่ 2
องคการบริหารนักศึกษา

ขอ 30 ใหมีคณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษา จํานวนไมเกินสิบหาคน ประกอบดวย
(1) นายกองคการบริหารนักศึกษา ซึ่งไดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของนักศึกษา หลักเกณฑ
และวิธีการเลือกตั้งใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
(2) รองนายกองคการบริหารนักศึกษา ที่นายกองคการบริหารนักศึกษาเสนออธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายแตงตั้งจํานวนสองคน
(3) กรรมการอื่นๆ ที่นายกองคการบริหารนักศึกษาเสนออธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่
อธิการบดีมอบหมายแตงตั้ง
ขอ 31 คุณสมบัติของกรรมการในคณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษา มีดังนี้
(1) เปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(2) จะตองลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวาสองภาคเรียน
(3) มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
(4) ไมอยูในระหวางถูกลงโทษพักการศึกษาตามระเบียบ หรือขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ขอ 32 คณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษามีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานขององคการบริหารนักศึกษาตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยและตองแถลงนโยบายตอสภานักศึกษาภายในสามสิบวันนับแตวันถัดจากที่ไดมี
คณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษาครบถวน
(2) วางแผนและจัดทําโครงการการจัดกิจกรรมตางๆ
(3) เสนอโครงการกิจกรรมและงบประมาณเพื่อใหสภานักศึกษาพิจารณาอนุมัติภายใน
สามสิบวันนับแตวันแถลงนโยบายตาม (1)
(4) บริหารงานและดําเนินกิจกรรมตามที่ไดแถลงตอสภานักศึกษา
(5) บริหารงานและดําเนินงานกิจกรรมที่ไดรับมอบหมายจากกองพัฒนานักศึกษา
(6) ควบคุมดูแลการบริหารและใหการสนับสนุนการดําเนินงานของชมรมตางๆ และ
ประสานงานกิจกรรมระหวางคณะ
(7) รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมตอสภานักศึกษาภาคเรียนละหนึ่งครั้ง
(8) เปนศูนยกลางการสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางนักศึกษา
(9) สงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา
ขอ 33 นายกองคการบริหารนักศึกษามีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) เปนหัวหนาฝายบริหารในการดําเนินกิจกรรมขององคการบริหารนักศึกษา
(2) เปนผูรับผิดชอบและควบคุมการบริหารงานองคการบริหารนักศึกษา
(3) เปนตัวแทนของนักศึกษา ในการดําเนินกิจกรรมขององคการบริหารนักศึกษา
(4) เปนผูมีอํานาจลงนามในนามของคณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษา
(5) เสนอโครงการพรอมงบประมาณคาใชจายตามโครงการตอสภานักศึกษา
(6) แตงตั้งเจาหนาที่ปฏิบัติงานในฝายตางๆ ขององคการบริหารนักศึกษา

(7) เสนอความเห็นการดําเนินกิจการตอสภานักศึกษาที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย
(8) แตงตั้งนักศึกษาเปนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติงานตางๆ ตามที่
คณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษามอบหมาย
(9) ดําเนินการเบิก – จายกิจกรรมนักศึกษา เพื่อใชจายในโครงการตางๆ ที่ไดรับอนุมัติจาก
สภานักศึกษา
(10) เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณายุบสภานักศึกษาในกรณีที่มีเหตุผลสมควรและเหมาะสม
ขอ 34 การประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษา ใหดําเนินตามหลักเกณฑ
ดังนี้
(1) ใหนายกองคการบริหารนักศึกษาเปนผูกําหนดวันประชุมและเปนประธานที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหารองคการนักศึกษา และใหมีการประชุมอยางนอยภาคเรียนละสองครั้ง
(2) การประชุม จะตองมีกรรมการในคณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษาเขาประชุมอยาง
นอยเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองคประชุม
(3) การลงมติวินิจฉัยปญหาใดๆ ใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ ถาคะแนนเสียงเทากันให
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มเติมอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ 35 ใหคณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษา รักษาการอยูในตําแหนงจนกวาคณะกรรมการ
องคการบริหารนักศึกษาชุดใหมจะเขารับหนาที่
ขอ 36 คณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษาพนจากตําแหนง ในกรณีตอไปนี้
(1) ออกตามวาระ
(2) นายกองคการบริหารนักศึกษาลาออก
(3) สภานักศึกษามีมติไมไววางใจนายกองคการบริหารนักศึกษา
(4) นายกองคการบริหารนักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษา
(5) มหาวิทยาลัยประกาศยุบสภานักศึกษา
ขอ 37 เมื่อคณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษาพนจากตําแหนงไมวากรณีใดตองมอบหมายงานให
คณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษาชุดใหมใหเรียบรอยภายในยี่สิบวัน หากไมสามารถมอบหมายงานใหแก
คณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษาชุดใหมไดตามกําหนดดังกลาวใหมอบหมายงานใหกองพัฒนานักศึกษา
ขอ 38 ถาคณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษาทั้งคณะวางลง และเหลือระยะเวลาดํารงตําแหนง
ตามวาระเกินหนึ่งรอยหาสิบวัน ใหดําเนินการเลือกตั้งตําแหนงนายกองคการบริหารนักศึกษาภายในสิบหาวัน
หลังจากคณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษาวางลง พรอมทั้งใหรีบดําเนินการใหมีคณะกรรมการองคการ
บริหารนักศึกษาตามระเบียบโดยเร็ว และใหมีวาระเพียงเทาวาระที่เหลือของคณะกรรมการองคการบริหาร
นักศึกษาที่ตนแทน
ขอ 39 กรรมการองคการบริหารนักศึกษาคนใดคนหนึ่งพนจากตําแหนง ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติตามขอ 31
(4) ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง

(5) สภานักศึกษาภาคปกติมีมติไมไววางใจ
เมื่อกรรมการองคการบริหารนักศึกษาคนใดพนจากตําแหนงไมวากรณีใดๆ ตองสงมอบงานตาม
อํานาจหนาที่ซึ่งตนรับผิดชอบใหแกนายกองคการบริหารนักศึกษาใหเรียบรอย โดยตองกระทําเปนลายลักษณ
อักษรภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง
ขอ 40 กรรมการองคการบริหารนักศึกษา มีสิทธิเขาประชุมเพื่อแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นตอที่ประชุมสภานักศึกษา ในวาระการประชุมที่เกี่ยวของกับองคการบริหารนักศึกษาซึ่งกรรมการผูนั้น
รับผิดชอบอยู หรือเปนผูที่นายกองคการบริหารนักศึกษามอบหมายใหเปนผูแถลงขอเท็จจริงในกรณีนั้นๆ

สวนที่ 3
สโมสรักศึกษาคณะ
ขอ 41 ใหมีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะประกอบดวย
(1) ประธานกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ
(2) รองประธานสโมสรนักศึกษาคณะ จํานวนสองคน
(3) กรรมการอื่นๆ
ขอ 42 หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งคณะกรรมการของสโมสรนักศึกษาคณะมีดังนี้
(1) ประธานกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะไดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากนักศึกษาใน
คณะ

(2) รองประธานกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะและกรรมการอื่นๆ ใหประธานกรรมการ
สโมสรนักศึกษาคณะเสนอชื่อนักศึกษาภายในคณะตอคณบดีเพื่อแตงตั้ง
ประธานกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ รองประธานกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะและกรรมการ
อื่นๆ จะตองไมเปนสมาชิกสภานักศึกษา และไมดํารงตําแหนงในคณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษา
ขอ 43 ใหคณะดําเนินการใหมีการเลือกตั้งประธานกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะใหแลวเสร็จภายใน
หนึ่งรอยหาสิบวันกอนสิ้นปการศึกษา
หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามประกาศคณะ
ขอ 44 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) ดําเนินกิจการนักศึกษาในคณะใหเปนไปตามวัตถุประสงค โดยใหสอดคลองและประสาน
กับองคการบริหารนักศึกษา โดยไมขัดตอนโยบายของมหาวิทยาลัยและของคณะ
(2) จัดทําแผนงานและโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติตอสภานักศึกษา
(3) ใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมขององคการบริหารนักศึกษา
(4) รายงานผลการดําเนินการตอสภานักศึกษาภาคเรียนละหนึ่งครั้ง
(5) แตงตั้งเจาหนาที่ใหปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ ของสโมสรนักศึกษาคณะ

(6) สงเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษา
ขอ 45 ประธานกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะมีอํานาจหนาที่ตอไปนี้
(1) รับผิดชอบในการดําเนินงานของสโมสรนักศึกษาคณะ
(2) แถลงนโยบาย นําเสนอแผนงาน และโครงการตอสภานักศึกษา
(3) เปนประธานการประชุมสโมสรนักศึกษาคณะ และเปนผูออกเสียงเพิ่มเติมชี้ขาดในกรณีที่
มติมีคะแนนเสียงเทากัน ในกรณีที่ประธานกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะไมอาจเขาประชุมไดใหรองประธาน
กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเปนประธานการประชุมและมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการประชุม
เชนเดียวกับกับประธานกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ
(4) ลงนามในเอกสารตางๆ ในนามสโมสรนักศึกษาคณะ
(5) เขารวมประชุมกับสภานักศึกษาเมื่อสภานักศึกษารองขอ
(6) เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาตอการบริหารนักศึกษา
(7) เปนผูประสานงานระหวางสโมสรนักศึกษาคณะกับองคการบริหารนักศึกษา
ขอ 46 ประธานกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ รองประธานกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะและ
กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะพนจากตําแหนงในกรณีตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติการเปนนักศึกษาในคณะนั้นๆ
สวนที่ 4
ชมรมและชุมนุม
ขอ 47 นักศึกษาสามารถจัดตั้งชมรม จัดตั้งชุมนุมไดตามระเบียบนี้
ขอ 48 การจัดตั้งชมรม จัดตั้งชุมนุมใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) การจัดตั้งชมรม ผูที่เปนสมาชิกตองเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย สังกัดคณะใดก็ไดและ
ชมรมอยูในสังกัดองคการบริหารนักศึกษา
(2) การจัดตั้งชุมนุม ผูที่เปนสมาชิกตองเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสังกัดคณะนั้น และ
ชุมนุมอยูในสังกัดคณะ
ขอ 49 หลักเกณฑและวิธีการจัดตั้งชมรม จัดตั้งชุมนุม ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ 50 การเสนอขอจัดตั้งชมรม จัดตั้งชุมนุม ตองมีอาจารยอยางนอยหนึ่งคนเปนอาจารยที่ปรึกษา
ขอ 51 เมื่อชมรม ชุมนุม ไดรับการจัดตั้งแลว ใหผูขอจัดตั้งดําเนินการจัดประชุมสมาชิกเพื่อเลือก
ประธานกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับการอนุมัติใหจัดตั้ง ใหประธานกรรมการเสนอชื่อ
คณะกรรมการชมรม คณะกรรมการชุมนุม เพื่อใหผูมีอํานาจแตงตั้งดังนี้
(1) ในกรณีชมรม ใหเสนอตอผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษาเพื่อแตงตั้ง
(2) ในกรณีชุมนุม ใหเสนอตอคณบดีแตงตั้ง

ขอ 52 ใหมีคณะกรรมการชมรม หรือคณะกรรมการชุมนุมจํานวนไมเกินสิบเอ็ดคน ประกอบดวย
(1) ประธานกรรมการ
(2) รองประธานกรรมการจํานวนสองคน
(3) กรรมการอื่นๆ
ขอ 53 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชมรม คณะกรรมการชุมนุมมีดังนี้
(1) บริหารงานทั่วไปใหเปนไปตามวัตถุประสงคของชมรม หรือชุมนุม
(2) จัดทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจําปของชมรม ชุมนุม เพื่อขออนุมัติตอสภา
นักศึกษา
ขอ 54 คณะกรรมการชมรม คณะกรรมการชุมนุมพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) หมดวาระ
(2) ประธานกรรมการชมรม ประธานกรรมการชุมนุมพนจากตําแหนง
(3) ขอ 12 กรรมการชมรม กรรมการชุมนุมพนสภาพการเปนนักศึกษาแลวแตกรณี
ขอ 55 ใหดําเนินการใหไดคณะกรรมการชมรม คณะกรรมการชุมนุม ใหเสร็จสิ้นภายในสิบหาวัน นับ
แตวันเลือกประธานกรรมการชมรม ประธานกรรมการชุมนุมใหม ทั้งนี้ตองใหเสร็จสิ้นกอนปดภาคเรียนที่สอง
ใหคณะกรรมการชมรม คณะกรรมการชุมนุมชุดเดิมมอบหมายงานใหคณะกรรมการชมรม
คณะกรรมการชุมนุมชุดใหมโดยเร็วที่สุด เมื่อมีคณะกรรมการชมรม คณะกรรมการชุมนุมชุดใหมแลว
ขอ 56 เมื่อสื้นปการศึกษาชมรมใด ชุมนุมใดไมมีการดําเนินการเลือกประธานกรรมการคนใหม ใหถือ
วาชมรม ชุมนุมนั้นหมดสภาพการเปนชมรม ชุมนุม และใหประธานกรรมการสงมอบทรับพยสินใหกองพัฒนา
นักศึกษา หรือคณะแลวแตกรณีภายในสามสิบวันกอนสิ้นปการศึกษา
ขอ 57 ใหคณะกรรมการชมรม คณะกรรมการชุมนุม จัดทํารายงานการดําเนินงานในรอบปของชมรม
ชุมนุม เสนอตอคณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษาในกรณีชมรม เสนอตอสโมสรนักศึกษาคณะในกรณี
ชุมนุมกอนสิ้นสุดวาระของคณะกรรมการชมรม หรือคณะกรรมการชุมนุมในปนั้น
ขอ 58 ใหชมรม ชุมนุมติดตอประสานงานกับองคการบริหารนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษาคณะ
แลวแตกรณี ในการดําเนินงานขอชมรม หรือการดําเนินงานของชุมนุม เชน การเก็บรักษา บูรณะซอมแซม
ตรวจสอบทรัพยสินและอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกและ
ใหบริการแกนักศึกษา
ขอ 59 การเลิกชมรม การเลิกชุมนุม อาจกระทําไดโดยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) สมาชิกมีมติเกินกวากึ่งหนึ่งใหเลิก
(2) ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษามีคําสั่งใหยกเลิกชมรม
(3) คณบดีมีคําสั่งใหยกเลิกชุมนุม
ขอ 60 กรณีผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษาจะมีคาํ สั่งใหยกเลิกชมรม หรือ คณบดีจะมีคําสั่งให
ยกเลิกชุมนุมไดก็ดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) ไมไดดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของชมรม ชุมนุม หรือดําเนินงานฝาฝน

วัตถุประสงค
(2) ไมปฏิบัติตามระเบียบนี้
(3) การดําเนินงานกอใหเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงและภาพพจน ของมหาวิทยาลัย
หมวด 3
การรับ – จายเงินและการเก็บรักษาเงิน
ขอ 61 เงินรายไดที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา การอนุมัติการจายเงินคากิจกรรมนักศึกษา การควบคุม
การใชจายเงินคากิจกรรมนักศึกษา การเก็บรักษาเงินคากิจกรรมนักศึกษา การเบิกจายเงินคากิจกรรมนักศึกษา
การตรวจสอบบัญชีใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการรับจายเงินคากิจกรรม
ของนักศึกษา พ.ศ. 2549
ขอ 62 การดําเนินการที่เกี่ยวกับเงินนอกเหนือจากระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวย
การรับจายเงินคากิจกรรมของนักศึกษา พ.ศ. 2549 ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
หมวด 4
การแกไข ปรับปรุงหรือยกเลิกธรรมนูญนักศึกษา
ขอ 63 การแกไข ปรับปรุงหรือยกเลิกธรรมนูญนักศึกษากระทําไดโดย
(1) สมาชิกสภานักศึกษาจํานวนหนึ่งในสามของสมาชิกทั้งหมด เขาชื่อเสนอญัติติตอสภา
นักศึกษาและตองไดรับความเห็นชอบจากสมาชิกสภานักศึกษาจํานวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดใหเสนอขอแกไข ปรับปรุง หรือยกเลิกธรรมนูญนักศึกษา
(2) มหาวิทยาลัยเห็นควรแกไข ปรับปรุง หรือยกเลิกธรรมนูญนักศึกษา
ทั้งนี้ใหมหาวิทยาลัยเสนอรางธรรมนูญนักศึกษาที่จะแกไขหรือปรับปรุงหรือเสนอยกเลิกธรรมนูญ
นักศึกษาตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
หมวด 5
ธรรมนูญนักศึกษาสําหรับนักศึกษาในโครงการตางๆ
ขอ 64 มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหนักศึกษาในโครงการตางๆ ของมหาวิทยาลัยใชธรรมนูญนักศึกษานี้
โดยอนุโลม โดยใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย

หมวด 6
บทเฉพาะกาล
ขอ 65 ใหผูดํารงตําแหนงในองคกรตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรควาดวยธรรมนูญ
นักศึกษา พ.ศ. 2549 ปฏิบัติภารกิจใหครบถวนตามที่กําหนดไวในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรควา
ดวยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. 2549 ตอไปจนครบวาระ
ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551

(พลเอกศิริ ทิวะพันธุ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

