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ผ่านมติที่ประชุม 
คณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

เมื่อวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 
 



 
 

(1) 

ค ำน ำ 
 

 คู่มือแต่งตั้งนักศึกษาสู่ต าแหน่งบริหารกิจกรรมของนักศึกษา ปี พ.ศ. 2558 จัดท าขึ้นเพ่ือให้
การบริหารจัดการด้านกิจกรรม และการได้มาในต าแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการของนักศึกษาที่เป็น
ทีมงานในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะต าแหน่งในองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนักศึกษา อาทิ องค์การบริหารนักศึกษา นายกองค์การบริหารนักศึกษา 
ประธานสภานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษาคณะ ประธานชมรม ชุมนุม ตลอดจนคณะกรรมการของ
องค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรม ชุมนุม 
    อีกท้ังในปีการศึกษา 2558 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้มีการ
จัดท าหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอน โดยด าเนินการใช้
กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นรุ่นเริ่มต้น โดยหลักสูตรก าหนดให้มี 100 หน่วยกิจกรรม 
ซึ่งนักศึกษาทุกคนที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 55 หน่วย
กิจกรรม และนักศึกษาที่จะลงทะเบียนรายวิชาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโปรแกรมวิชาได้นั้น     
ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 
  1. นักศึกษาทุกคนทั้ง 5 คณะ และมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด      
ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิจกรรม  
  2. นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรเทียบโอน ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 40 หน่วยกิจกรรม  
    การวัดผล หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอน 
ปี พ.ศ. 2558 จะเป็นการก าหนดการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในแต่ละโครงการ/ กิจกรรม จะวัดใน
ลักษณะทางสังคมศาสตร์ที่เป็นการวัดเพ่ือหาจ านวนหรือคุณภาพของสิ่งที่เป็นนามธรรม ไม่มีตัวตน
แน่นอน โดยก าหนดค่าของของการวัดผล ได้แก่  
     1) การเข้าร่วมกิจกรรม 1 ครั้ง ในโครงการ / กิจกรรมนั้น ๆ เท่ากับ 1 หน่วย
กิจกรรม 
     2) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรมนั้น ๆ ท าการวัดผลพฤติกรรมที่ได้รับ หรือ
ออกแบบวัดผลสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
     3) การวัดผล จะไม่เป็นระดับคะแนน และแทนค่าเป็นตัวอักษร จะเป็น ผ่าน ไม่ผ่าน  
     ซึ่งในการประเมินผลเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิจกรรม จึงจะได้รับใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (Activity 
Transcript) หรือทรานสคริปกิจกรรม โดยมีเกณฑ์ในการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม และได้ รับใบ
รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (Activity Transcript) ดังต่อไปนี้ 
  

จ ำนวนหน่วยกิจกรรม ควำมหมำยกำรประเมินผล 
95 - 100 ผ่านดีเยี่ยม 
86 - 94 ผ่านดีมาก 
75 - 85 ผ่านดี 



 
 

(2) 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ปี 2558  
เล่มนี้ จะเป็นคู่มือแต่งตั้งนักศึกษาสู่ต าแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการในงานกิจกรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการด าเนินงานของผู้บิหารด้านกิจกรรม
และนักศึกษา ได้ใช้ได้น าไปปฏิบัติในการแต่งตั้งนักศึกษาสู่ต าแหน่งกิจกรรมของนักศึกษา เช่น นายก
องค์การบริหารนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษาคณะ ฯลฯ เป็นรูปธรรมใน    
แนวทางเดียวกันมากขึ้น 

 
คณะกรรมกำรผู้จัดท ำ 

องค์กำรบริหำรนักศึกษำ 
กองพัฒนำนักศึกษำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 

 

 

 

 
 



 (3) 

สารบัญ 
 

หน้า 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 

 เพ่ือให้การด าเนินงานในส่วนของการบริหารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร คล้องตัวตามหน้าที่และบริบทขององค์กร หน่วยงาน กอง ฝ่าย จึงขอก าหนดนิยาม
ความหมายเฉพาะ เพ่ือให้เป็นกรอบในการวางแผนเป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 
ตามนิยามศัพท์เฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
 

 มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 กองพัฒนานักศึกษา หมายถึง หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยมอบมายรับผิดชอบดูแลงานด้าน
กิจกรรม สวัสดิการ สุขภาพหอพัก ทุนการศึกษา และอ่ืน ๆ ของนักศึกษา 
  องค์การบริหารนักศึกษา หมายถึง หน่วยงานหนึ่งที่กองพัฒนานักศึกษาก ากับดูแล และ
มอบมายให้ดูแลงานด้านการบริหารงานองค์การนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา วินัยและพัฒนานักศึกษา 
และวิชาทหาร ร่วมถึงนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) 
 คณะ หมายถึง หน่วยงาน หรือคณะวิชา ที่มหาวิทยาลัยจัดแบ่งโครงสร้างตามภาระงาน    
ตามสาขาวิชา ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คระเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีการร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมด้วยกัน
ของนักศึกษา 
 หน่วยงานภายนอก หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชนทั่วไป
ซึ่งเป็นหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีการร่วมประชุมและร่วม
กิจกรรมด้วยกัน 
 นักศึกษา หมายถึง ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 สภานักศึกษา หมายถึง องค์กรกลางของนักศึกษามหาวิทยาลัย ที่ท างานเพ่ือนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ไม่ขึ้นตรงกับองค์กรนักศึกษาใด เพ่ือความเป็นกลางในการตรวจสอบการจัดกิจกรรม
ขององค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมทั้งในส่วนของการใช้งบประมาณ รูปแบบการ
จัดกิจกรรม ตลอดจนมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและรับเรื่องเกี่ยวกับการท ากิจกรรมหรือโครงการขององค์กร
นักศึกษาต่าง ๆ และพิจารณาแผนงาน โครงการและงบประมาณขององค์กรนักศึกษาทุกองค์กร รวมถึง
ตรวจสอบการท ากิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
 ประธานสภานักศึกษา หมายถึง นักศึกษาบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เป็นสมาชิกสภานักศึกษา 
ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ และได้รับการเลือก/ สรรหา จากสมาชิกให้ด ารงต าแหน่งประธานสภานักศึกษา 
ท าหน้าที่เป็นประธานสภานักศึกษาในการประชุม และอ่ืน ๆ ตามวาระ 1 ปีการศึกษา 
 คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่เป็นสมาชิกจ านวน 43 คน จาก
การคัดเลือก/ สรรหาของแต่ละคณะ เป็นนักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 - 4  ชั้นปีละ 2  คน รวมคณะละ 8 
คน รวม 5  คณะ จ านวน 40 คน และจากการคัดเลือก/ สรรหาของคณะกรรมการองค์การบริหาร
นักศึกษาให้เป็นตัวแทน จ านวน 3 คน มีอ านาจหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ และมีวาระ 1 ปีการศึกษา 
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 คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา หมายถึง องค์กรนักศึกษาที่อยู่ในองค์การบริหาร
นักศึกษา ท าหน้าที่เป็นตัวแทนนักศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการที่ท าหน้าที่การบริหารงานด้าน
กิจกรรมของนักศึกษาในส่วนของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เป็นองค์การที่ส่งเสริมและฝึกฝนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้านการบริหารงานกิจกรรมและ
ปกครองนักศึกษาโดยนักศึกษา ตลอดจนมีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินกิจกรรมนักศึกษาให้กับสโมสรนักศึกษาคณะและชมรมต่าง ๆ โดยจะบริหารงานส่วนนี้ในรูปของ 
“คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา”      มีจ านวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 35 คน และไม่เกิน 40 คน 
โดยมีต าแหน่งหลักท่ีแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 13 ต าแหน่ง จ านวน 20 คน มีวาระ 1 ปีการศึกษา 
 นายกองค์การนักศึกษา หมายถึง นายกองค์การบริหารนักศึกษา ที่เป็นนักศึกษาบุคคลใด
บุคคลหนึ่งได้รับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยจากนักศึกษา 5 คณะ ด้วยคะแนนเสียงอันดับหนึ่ง 
และรวบรวมทีมงานจัดตั้งเป็นคณะกรรมการองค์การนักศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารนักศึกษา    
ตามระเบียบเลือกตั้งขององค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ก าหนดไว้ มีวาระ 1 ปีการศึกษา 
 ชมรมนักศึกษา หมายถึง เป็นองค์กรหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนักศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษารวมตัวกันเพ่ือจัดกิจกรรมที่เป็นแนวทางเดียวกันหรือแนวคิดในการ
ด าเนินการด้านกิจกรรมที่สอดคล้อง หรือคล้ายคลึงกัน มีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องหรือภายในปี
การศึกษา มีนโยบายและวัตถุประสงค์ที่แน่นอน ซึ่งไม่ขัดกันต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ชมรม
จึงเป็นอีกรูปเเบบหนึ่งของการจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัย  ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรม    
ตามความสนใจในแต่ละด้านท่ีก าหนดไว้  
 สโมสรนักศึกษาคณะ หมายถึง องค์กรนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละคณะ   
(5 คณะ) โดยทางคณะได้ด าเนินการให้ได้มาในรูปของ “คณะกรรมการสโมสรคณะ” จ านวนไม่น้อยกว่า 
25 คน และไม่เกิน 30 คน โดยมีต าแหน่งหลักที่แต่งตั้งจากคณะ 12 ต าแหน่ง จ านวน 15 คน ที่ระบุไว้
ในเกณฑ์ของสโมสรนักศึกษา เพื่อท าหน้าที่ด้นกิจกรรมของคณะ โดยมีวาระ 1 ปีการศึกษา  
 นายกสโมสรนักศึกษาคณะ หมายถึง นักศึกษาบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับการเลือกตั้งใน
ระบอบประชาธิปไตยจากนักศึกษาของแต่ละคณะ (5 คณะ) ด้วยคะแนนเสียงอันดับหนึ่ง และรวบรวม
ทีมงานจัดตั้งเป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ ตามระเบียบเลือกตั้งของสโมสรนักศึกษาคณะ 
ก าหนดไว้ มีวาระ 1 ปีการศึกษา 
 ชุมนุมนักศึกษา หมายถึง เป็นองค์กรหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนักศึกษาในระดับ
คณะ โดยนักศึกษารวมตัวกันเพ่ือจัดกิจกรรมที่เป็นแนวทางเดียวกันหรือแนวคิดในการด าเนินการด้าน
กิจกรรมที่สอดคล้อง หรือคล้ายคลึงกัน มีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องหรือภายในปีการศึกษา       
มีนโยบายและวัตถุประสงค์ที่แน่นอน ซึ่งไม่ขัดกันต่อนโยบายของคณะ ดังนั้น ชุมนุมจึงเป็นอีกรูปเเบบ 
หนึ่งของการจัดกิจกรรมในคณะ และมหาวิทยาลัย ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมตามความ
สนใจในแต่ละด้านท่ีคณะหรือมหาวิทยาลัยก าหนดไว้  
 กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาได้เข้า
ไปมีส่วนร่วมซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรง โดยไม่มีหน่วยกิตและมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติของนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) กิจกรรม
เสริมหลักสูตร 2) กิจกรรมนอกหลักสูตร 
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  กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่นักศึกษาหรืออาจารย์ประจ าวิชา
ร่วมกันจัดท าขึ้นเพ่ือตอบสนอง เสริมการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ 
 กิจกรรมนอกหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะวิชา / ศูนย์การศึกษา กองพัฒนา
นักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา  หรือชมรมต่าง ๆ ร่วมกันจัดขึ้นโดยเป็นกิจกรรมที่ไม่
เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือหลักสูตรโดยตรง เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาส
ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร หรือหลักสูตรกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
 หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา หมายถึง หลักสูตรที่ด าเนินการเปิดใช้กับนักศึกษา      
ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ภายใต้ชื่อหลักสูตรว่า “หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
กิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)” 
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ความน า 
 

 เพ่ือให้การด าเนินงานในส่วนของการบริหารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นระบบ เนื่องจากการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้แก่      
นักศึกษา โดย กองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา คณะวิชา ชมรม ชุมนุม จะเป็นกิจกรรม
นอกหลักสูตร ที่นอกเหนือจากกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดให้ในการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ 
 กิจกรรมนอกหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะวิชา ศูนย์การศึกษา กองพัฒนา      
นักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา ชมรม ชุมนุม เป็นต้น ร่วมกันจัดขึ้นโดยเป็นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับ  
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือหลักสูตรโดยตรง เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับ
การพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
  ฉะนั้น ผลการด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
และหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอน พ.ศ. 2558 ในการ
จัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้แก่ กองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา  
สภานักศึกษา สโมสรคณะวิชา คณะวิชา ชมรม ชุมนุม จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ ควรจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครบอย่างน้อย 5 ประเภท ดังนี้ 
  1.  กิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  2.  กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 
  3.  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
  4.  กิจกรรมนันทนาการ หรือ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
  5.  กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หรือกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 

 เนื่องจากในปีการศึกษา 2558 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภักก าแพงเพชร ได้เปิด
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอน โดยหลักสูตรก าหนดให้มี 
100 หน่วยกิจกรรม ซึ่งนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 55 หน่วยกิจกรรม จึงสามารถ
ลงทะเบียนรายวิชาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ และ 75 หน่วยกิจกรรม ได้รับทรานสคริปกิจกรรม 
 

นโยบายมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ พึง
ประสงค์เม่ือจบการศึกษาออกไป ทั้งนี้จึงก าหนดแนวปฏิบัติในกรอบการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา ดังนี้ 
                 1. การด าเนินจัดกิจกรรมของนักศึกษาเป็นไปตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
กิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอน พ.ศ. 2558  
                 2. การด าเนินจัดกิจกรรมของนักศึกษาขององค์การบริหารนักศึกษาภายในหรือ     
ภายนอกมหาวิทยาลัยต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยก่อนทุกครั้งจึงจะด าเนินการได้ 
                 3. องค์การบริหารนักศึกษา ต้องไม่ด าเนินการใด ๆ ซึ่งขัดกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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                 4. องค์การบริหารนักศึกษาต้องไม่ด าเนินการใดๆ ซึ่งขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองหรือ  
ศีลธรรมอันดีงามของนักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
                 5. องค์การบริหารนักศึกษาต้องไม่ด าเนินการใดๆ ซึ่งขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ หรือ 
ประกาศ ของโปรแกรมวิชา คณะวิชา มหาวิทยาลัย 
                 6. องค์การบริหารนักศึกษา ต้องด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาของ
สถาบันหรือสังคม 
                 7. องค์การบริหารนักศึกษ าต้องร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและนักศึกษาด าเนินกิจกรรม
ที่หน่วยงานภายใน หรือหน่วยงาน สังคมภายนอกจัดข้ึนตามโอกาสอันควร 
                 8. องค์การบริหารนักศึกษา เป็นศูนย์กลางนักศึกษาในการติดต่อประสานงานที่เป็น
ทางการกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย และกับบุคคล หรือผู้ประกอบการอ่ืนใดภายนอก
มหาวิทยาลัยต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
 

วัตถุประสงค์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
 

  มหาวิทยาลันราชภัฏก าแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์ เมื่อจบการศึกษาออกไป ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามกรอบของหลักสูตรกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีศักยภาพตามกรอบวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
           1. เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนจัดกิจกรรมของหลักสูตรกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอน พ.ศ. 2558 
           2. เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองในการใช้สิทธิ เสรีภาพ และการปกครอง
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
           3. เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการท ากิจกรรมให้สอดคล้องกับปณิธานของ
มหาวิทยาลัย 
           4. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา และมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
รู้จักเสียสละ อุทิศตนและบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ 
           5. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมนอกสร้างหลักสูตรทั้งทางวิชาการและประสบการณ์ในวิชาชีพ 
แก่นักศึกษา 
           6. เพ่ือบ ารุง ส่งเสริม และรักษาไว้ซึ่งศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
           7. เพ่ือส่งเสริมพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพ และส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 
           8. เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
           9. เพ่ือเป็นศูนย์กลางนักศึกษาในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการติดต่อ
ประสานงานกับสถาบัน 
           10. เพ่ือพิทักษ์สิทธิ เสรีภาพและผลประโยชน์ของนักศึกษา 
          11. เพ่ือเผยแพร่สร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 
  12. เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นักศึกษา 
  13. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วมในสังคม  
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การจัดส่วนการบริหารกิจกรรมของนักศึกษา 
 

 การบริหารกิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่  
 

   1. ระดับมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น  3 ส่วน คือ 
   1) สภานักศึกษา 
    2) องค์การบริหารนักศึกษา 
   3) ชมรมนักศึกษา 
 2. ระดับคณะ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
    1) สโมสรนักศึกษาคณะ 
   2) ชุมนุมนักศึกษาคณะ 
 
 องค์การบริหารนักศึกษา คือ หน่วยงานหนึ่งที่มีความส าคัญต่อนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษา มีภาระหน้าที่และพันธกิจไม่แตกต่างกันมากนักในแต่ละสถาบัน โดยภาพรวม
แล้วองค์การบริหารนักศึกษาถือเป็นศูนย์กลางของนักศึกษาในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัย 
 นายกองค์การบริหารนักศึกษา คือ บุคคลที่นักศึกษาด้วยกันไว้วางใจ มั่นใจ เลือกให้เป็น  
ตัวแทนหรือผู้น าด้านกิจกรรมขององค์การบริหารนักศึกษา มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันในแต่ละสถาบัน 
เป็นผู้น ากลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา โดยภาพรวมแล้วนายกองค์การนักศึกษา
ถือเป็นผู้น าคาราวานนักศึกษาผู้เสียสละในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 สภานักศึกษา คือ องค์กรกลาง เพ่ือความเป็นกลางในการพิจารณาแผนงาน โครงการและ
งบประมาณในการจัดกิจกรรมขององค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรม ทั้งในส่วนของ
การใช้งบประมาณ รูปแบบการจัดกิจกรรม รวมถึงตรวจสอบการท ากิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ให้
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
 ประธานสภานักศึกษา คือ เป็นผู้แทนของนักศึกษาเพ่ือเป็นตัวกลางในการรับฟังความ
คิดเห็นและเรื่องราวร้องทุกข์จากนักศึกษา เพ่ือพิจารณาเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหาทาง    
แก้ไข และเป็นผู้แทนของนักศึกษาในการพิทักษ์และรักษาไว้ซึ่งสิทธิและประโยชน์ของนักศึกษาด้วย
ความบริสุทธิ์  ยุติธรรม และเป็นกลาง 
 สโมสรนักศึกษาคณะ คือ เป็นองค์กรของนักศึกษาที่เป็นจุดรวมภายในคณะ ในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาภายในคณะวิชา จัดท างบประมาณโครงการกิจกรรมนอกหลักสูตร    
พร้อมทั้งเป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงานกับองค์การบริหารนักศึกษาในการท ากิจกรรมระหว่าง 
นักศึกษาของคณะกับมหาวิทยาลัย 
 นายกสโมสรนักศึกษาคณะ คือ เป็นผู้แทนที่นักศึกษาของคณะเลือกให้เป็นผู้น า ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะ ประสานกับหน่วยงานอ่ืนในการวางแผนจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาภายในคณะ และท าหน้าที่บริหารงาน และด าเนินงานของสโมสรนักศึกษาคณะ 
ภายใต้การดูแล และการให้ค าแนะน าของรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 ชมรม ชุมนุม คือ กลุ่มนักศึกษามารวมตัวกัน หรือมาชุมนุมพร้อมใจกัน ก่อตั้งหรือจัดตั้งขึ้น
เพ่ือด าเนินกิจกรรมนอกหลักสูตร เสริมสร้างทักษะ ความรู้ความเข้าใจ ที่ประสงค์จัดขึ้นนอกเหนือจาก
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การเรียนการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง เป็นการรวมตัวกันเพ่ือความสามัคคี กระท ากิจกรรมเพ่ือให้ได้มี
โอกาสรู้จักสนิทสนมกัน และจัดกิจกรรมช่วยเหลือกันทางด้านวิชาการและด้านอ่ืน ๆ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อน พ่ี น้องนักศึกษาทุกชั้นปี  
  ฉะนั้น การจัดกิจกรรม ชมรม ชุมนุม ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กองพัฒนานักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา จึงก าหนดการเปิดกิจกรรม
ชมรม และชุมนุม ที่มีรูปแบบการจัดกิจกรรมไว้ 7 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
  1. ด้านวิชาการ เป็นการเปิดรับนักศึกษาร่วมท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่มีการ
เปิดการเรียน การสอนในหลักสูตรทั้ง 5 คณะ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยคณิตศาสตร์ สังคม
ศึกษา นิติศาสตร์ วิจิตรศิลป์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์ นิเทศศาสตร์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
การเงินการธนาคาร การจัดการโลจีสติกส์ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีโยธา เป็นต้น 
  2. ด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคข์องหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
หรือคุณลักษณะนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
  3. ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ เช่น คาราเต้-โด ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง 
เทเบิลเทนนิส มวยสากลสมัครเล่น เป็นต้น  
 4. ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม หรือจิตสาธารณะ ตามความหมายโดยรวม     
“จิตสาธารณะ”  หมายความว่า  จิตส านึกทางสังคม หรือจิตส านึกสาธารณะ หรือจิตอาสา หรือ
อาสาสมัคร  ที่รู้จักเอาใจใส่เป็นธุระ ตระหนัก และรับรู้ ค านึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือการค านึงถึงผู้อ่ืน
ที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
  ฉะนั้น การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม หรือจิตสาธารณะ เป็นการแสดงออกเพ่ือสังคม
ส่วนรวม เป็นการบริการชุมชน ท าประโยชน์เพื่อสังคม ถ้าเป็นสิ่งของก็ต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งคนที่มี
จิตสาธารณะ ต้องเป็นคนที่มีจิตใจรู้จักความเสียสละ ความร่วมมือร่วมใจในการท าประโยชน์เพ่ือ
ส่วนรวม จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเป็นหลักการในการด าเนิน
ชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม เช่น การช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
โดยการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ า การดูแลรักษาสาธารณสมบัติ ได้แก่ โทรศัพท์สาธารณะ หลอดไฟฟ้าที่
ให้ความสว่างตามถนนหนทาง ส่วนสาธารณะ ศาลาท่ารถ เป็นต้น และการปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาใน
ท้องถิ่น ชุมชน อาทิ ค่ายอาสาพัฒนา ปรับปรุงห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดสาธารณะ ฯลฯ   
 5. ด้านนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่ต้องการให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและ
ผ่อนคลายความตึงเครียด เป็นความส าราญ การละเล่น ความสนุกสนาน ความบันเทิง เช่น เชียร์ลีดดิ้ง 
การเล่านิทาน เพลงลูกทุ่ง เพลงสากล การละเล่นพื้นบ้าน ละคร กีฬาพ้ืนบ้าน การละเล่นชนเผ่า เป็นต้น 
  6. ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของไทยและต่างชาติ เช่น มรดกโลก นาฏศิลป์ ล าตัด โขน จิตรกรรมไทย ประติมากรรมไทย 
สถาปัตยกรรมไทย การแต่งกายประจ าชาติ ดนตรีประจ าชาติ อาหารประจ าชาติ เป็นต้น 
   7. ด้าน 3 D เป็นกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ในด้านการบ่มเพาะ 
ปลูกฝัง ปลูกจิตส านึกให้รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ สามารถด ารงตนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข จึงควรจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นภารกิจที่ก่อให้เกิดผลดังกล่าวตามนโยบาย 3 D ได้แก่  
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   Democracy    ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 
                     Decency   ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย  
                     Drug-Free      ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 

 หมายเหตุ   
   (1) ชมรม ควรยึดรูปแบบการจัดกิจกรรมทั้ง 7 ด้านข้างต้น โดยจะเลือกเปิด
ด้านใดก็ได้ แต่ควรไม่น้อยกว่า 4 ด้าน หรือท้ัง 7 ต่อปี ก็ได้  
    (2) ชุมนุม จะยึดรูปแบบการจัดกิจกรรมใน 7 ด้านข้างต้นก็ได้ หรือทางคณะ
เลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับทางสาขาวิชาหรือบริบทของคณะก็ได้ หรือผสมผสานรูปแบบระหว่างแต่ละ
ข้อใน 7 ด้าน กับรูปแบบของคณะก็ได้ 
 
 ด้วยเหตุนี้ จึงต้องแยกการด าเนินงาน ชมรม และ ชุมนุม ออกให้ชัดเจนเป็น 2 ส่วน คือ 
   ชมรม เป็น ส่วนของมหาวิทยาลัย โดยการ รวมกลุ่มของสมาชิกของนักศึกษาทุกชั้นปี 
ทุกโปรแกรมวิชา ทุกคณะ ในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งก าหนดให้ 1 ชมรม ต้องมีนักศึกษาเป็นสมาชิกไม่
น้อยกว่า 80 คน โดยต้องเป็นนักศึกษาท่ีมาจากต่างคณะไม่ต่ ากว่า 2 คณะ จึงจะจัดตั้งชมรมได้ 
  ชุมนุม เป็น ส่วนของคณะวิชา โดยการรวมกลุ่มของสมาชิกของนักศึกษาทุกชั้นปี   
ทุกโปรแกรมวิชา ในระดับคณะวิชา ซึ่งก าหนดให้ 1 ชุมนุม ต้องมีนักศึกษาเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า      
50 คน โดยต้องเป็นนักศึกษาท่ีมาจากคณะเดียวกันไม่ต่ ากว่า 2 โปรแกรมวิชา จึงจะจัดตั้งชุมนุมได้ 
 ประธานชมรม ชุมนุม คือ บุคคลที่เป็นนักศึกษาคณะใดคณะหนึ่ง มีความประสงค์ชักชวน
เพ่ือน ๆ พ่ี ๆ น้อง ๆ ที่เป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย มาร่วมคิด อุทิศร่วมท า น าสิ่งดี ๆ ในการท า   
กิจกรรมนอกหลักสูตร ที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง นับว่าเป็นผู้ริเริ่มหรือมี
ส่วนรวมในการก่อตั้งชมรม ชุมนุมนั่นเอง  
 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมของนักศึกษา 
 

 การบริหารกิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ทั้ง 2 ระดับ ได้แก่ ระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับคณะ ผู้รับผิดชอบในส่วนของกิจกรรมของนักศึกษาโดยตรง คือ 
 

   1. ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อ านวยการกอง
พัฒนานักศึกษา คณะกรรมการกิจการนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย หัวหน้าองค์การบริหารนักศึกษา 
นายกองค์การบริหารนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา ประธานชมรมนักศึกษา เป็นต้น 
 2. ระดับคณะ ได้แก่ คณบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการกิจการ
นักศึกษาระดับคณะ นายกสโมสรนักศึกษาคณะ ประธานชุมนุมนักศึกษาคณะ เป็นต้น 
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สภานักศึกษา 
 

 สภานักศึกษามีคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา มีขั้นตอน คือ 
 

 1. การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา  
   1.1 ให้ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา หลังจากมีการ
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะชุดใหม่ การแต่งตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาชุดใหม่ 
   1.2 ให้ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา หลังจากมีนักศึกษา
เข้าใหม่ทุกคณะ ทุกชั้นปี ในปีการศึกษาใหม่  
   1.3 ให้ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา ในช่วงเดือน
กันยายนของทุกปี ให้แล้วเสร็จในเดือนนี้  เพ่ือเปิดสภานักศึกษา 
 

  2. จ านวนสมาชิกสภานักศึกษา    
   2.1 ก าหนดให้มีสภานักศึกษา จ านวน 43 คน โดยมีสมาชิก ประกอบด้วย 
   1) สมาชิกสภานักศึกษามาจากการคัดเลือก/ สรรหาของแต่ละคณะ เป็น
นักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 - 4  ชั้นปีละ 2  คน รวมคณะละ 8 คน รวม 5  คณะ จ านวน 40 คน  
  2) สมาชิกสภานักศึกษาที่มาจากการคัดเลือก/ สรรหาของคณะกรรมการ
องค์การบริหารนักศึกษาให้เป็นตัวแทน จ านวน 3 คน  
 

  3. ต าแหหนงงคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา 
   3.1 ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา ประกอบด้วย 
    1) ประธานสภา จ านวน 1 คน 
  2) รองประธานสภาคนที ่1 จ านวน 1 คน 
  3) รองประธานสภาคนที ่2 จ านวน 1 คน 
  4) เลขาธิการสภา จ านวน 1 คน 
  5) ฝ่ายธุรการและประสานงาน จ านวน 1 คน 
  6) ฝ่ายตรวจสอบการเงิน จ านวน 1 คน 
  7) ฝ่ายพิจารณาโครงการและงบประมาณ จ านวน 1 คน 
  8) ฝ่ายประกันคุณภาพ และติดตามประเมินผล จ านวน 1 คน 
  9) กรรมการอื่น ๆ ตามที่เห็นควร จ านวน 35 คน  
   3.2 ให้สมาชิกตามข้อ 2 ประชุมเลือกตั้ง/ สรรหาประธานสภาตามข้อ 3.1 
ต าแหน่งข้อ 1) ส่วนคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาข้อ 3.1 ต าแหน่งข้อ 2) – 9) ให้คัดเลือก  
    3.3 ผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภา รองประธานสภาต้องไม่ใช้บุคคลที่มาจาก
คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา  
   3.3 คณะกรรมการตามข้อ 3.1 ต าแหน่ง 9) ให้แต่งตั้งในต าแหน่งผู้ช่วย และ
กรรมการของต าแหน่ง 4) – 8) จ านวนฝ่ายละ 3 – 5 คน ที่เหลือให้เป็นฝ่ายตัวแทนของแต่ละคณะ 
    3.4 ให้คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา มีวาระ 1 ปีการศึกษา 
    3.5 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา อย่างน้อย 2 ครั้งต่อ
ปีการศึกษา โดยเฉพาะประชุมพิจารณางบประมาณประจ าปี     
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การประชุมคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา 
 

 การประชุมคณะกรรมการสภานักศึกษา จะต้องมีสมาชิกอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง และผู้อ านวยการ
กองพัฒนานักศึกษา หัวหน้าองค์การบริหารนักศึกษา คณะกรรมการกองพัฒนานักศึกษา จ านวน 2 คน  
อาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ อย่างน้อย 2 คน จึงจะครบองค์ประชุม 
 เบี้ยประชุม ให้จ่ายในการประชุมได้ 3 ครั้ง ต่อปีการศึกษา โดยมีอัตราเบี้ยประชุม ดังนี้  
   1. ประธานสภานักศึกษา และรองประธานสภาทุกฝ่ายได้คนละ 50 บาท  
  2. เลขาธิการสภา หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ และสมาชิกทุกคน ได้คนละ 30 บาท  
   3. ผู้ที่เกี่ยวข้องในการประชุมนอกจากที่กล่าวไว้ในข้อ 1 – 2 ไม่ต้องจ่าย  
 

การพ้นจากต าแหหนงงคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา 
 

  การพ้นจากต าแหน่งคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา หรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง 
สิ้นสุดลงเมื่อ 
 1. หมดวาระ 
   2. ตาย  
  3. ลาออก หรือลาพักการศึกษา  
  4. ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา  
   5. สมาชิกมีมติให้ถอดถอน โดยมีมติสองในสามของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่  
 

อ านาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา 
 

 อ านาจหน้าที่ของสภานักศึกษา 
 1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อนโยบายโครงการและงบประมาณ
ของคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ชมรม คณะกรรมการสโมสรคณะ  และต้องส่งเรื่องที่
พิจารณาแก้ไขคืนแก่เจ้าของโครงการภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ ถ้าไม่คืนตามก าหนดนี้ให้ถือว่า
นโยบายโครงการและงบประมาณนั้นได้รับความเห็นชอบ 
  2. ตรวจสอบการท างานและตรวจสอบการเงิน การบัญชีขององค์การนักศึกษา  ชมรม 
คณะกรรมการสโมสรคณะ ตลอดจนพิจารณารายงานเกี่ยวกับรายได้และรายจ่าย หรือการได้รับการ
สนับสนุนทั้งทางด้านการเงินและวัสดุซึ่งคณะกรรมการบริหารชมรมได้รับมา 
  3. ประเมินผลการด าเนินงานของ องค์การนักศึกษา ชมรม คณะกรรมการสโมสรคณะ
และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
  4. ลงมติด้วยคะแนน 2 ใน 3 ของสมาชิกสภาเสนอถอดถอนกรรมการองค์การบริหาร     
นักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ในกรณีเป็นที่แจ้งชัดว่า
กรรมการบริหารกระท าผิดข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
  5. ออกระเบียบการประชุมของสภานักศึกษา เพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับ 
  6. อนุมัติระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับชมรม 
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การเลือกตั้ง/ สรรหาประธานสภานักศึกษา 
 

  การเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ให้เป็นไป
ตามกรอบแนวทางด าเนินการเลือกตั้งนี้ ในแต่ละปีการศึกษา คือ 
 

  1. จ านวนสมาชิกสภานักศึกษา จ านวน 43 คน ประกอบด้วย   
  1.1 สมาชิกสภานักศึกษามาจากการคัดเลือก/ สรรหาของแต่ละคณะ          
เป็นนักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 - 4  ชั้นปีละ 2 คน รวมคณะละ 8 คน รวม 5 คณะ จ านวน 40 คน  
 1.2 สมาชิกสภานักศึกษาที่มาจากการคัดเลือก/ สรรหาของคณะกรรมการ   
องค์การบริหารนักศึกษาให้เป็นตัวแทน จ านวน 3 คน  
 

  2. การได้มาซึ่งต าแหน่งประธานสภานักศึกษา    
    ต าแหน่งประธานสภานักศึกษา เป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งจากสมาชิกในข้อ 1     
ที่ได้มาโดยการเลือกตั้ง/ สรรหา จากสมาชิกในข้อ 1  
 

  3. คณะกรรมการการเลือกตั้ง/ สรรหาประธานสภานักศึกษา    
     ก าหนดให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา ประกอบด้วย 

    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการ 
     ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา รองประธานกรรมการ 
    ตัวแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (2 คน) กรรมการ 
    หัวหน้าองค์การบริหารนักศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 

  4. การเลือกตั้ง/ สรรหาประธานสภานักศึกษา    
  4.1 คณะกรรมการการเลือกตั้ง/ สรรหาประธานสภานักศึกษา ประชุมสมาชิก
สภานักศึกษาทั้งหมด 43 คน  เพ่ือท าการเลือกตั้ง/ สรรหาประธานสภานักศึกษา  
  4.2 คณะกรรมการการเลือกตั้ง/ สรรหาประธานสภานักศึกษา แจ้งในที่ประชุม
สมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด จะใช้วิธีการเลือกตั้ง หรือการสรรหา การที่จะได้มาซึ่งต าแหน่ง
ประธานสภานักศึกษา  
  4.3 คณะกรรมการการเลือกตั้ง/ สรรหาประธานสภานักศึกษา แจ้งในที่ประชุม
สมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด ว่าผู้จะมาด ารงต าแหน่งประธานสภานักศึกษา อย่างน้อยควรมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ 
    4.3.1 ต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติ ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาที่มีการ
เลือกตั้ง/ สรรหา ได้แก่ 
      1) หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี เฉพาะ ชั้นปีที่ 2 - 3  
     2) หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี เฉพาะ ชั้นปีที่ 2 - 4  
     4.3.2 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
    4.3.3 ต้องไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้โทษ และมีหนี้สินจากการพนัน 
     4.3.4 ต้องไม่อยู่ในระหว่างที่มหาวิทยาลัยสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษาตั้งแต่
ขั้นพักการเรียน 
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     4.3.5 ต้องเป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยตลอด มีความประพฤติดี และ    
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาให้การรับรองความประพฤติและการเข้าร่วมกิจกรรม 
     4.3.6 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ซึ่งอาจก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในหลักเกณฑ์และ
วิธีการเลือกตั้ง  
 

  5. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง/ สรรหา 
   5.1 การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง/ สรรหา ให้แล้วเสร็จในวันเดียว อาจเป็นวันที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง/ สรรหาประธานสภานักศึกษา นัดหมายสมาชิกสภานักศึกษาประชุมทั้งหมด 
43 คน ก็ได้ หรือนัดหมายวันใดวันหนึ่งหลังจากการประชุมครั้งแรก 
    5.2 การใช้สิทธิใช้เสียง ของสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด 43 คน เป็นการ
ลงคะแนนลับ 
   5.3 ให้สมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด 43 คน ใช้สิทธิ 1 คน 1 เสียง เลือกได้ 1 
เบอร์ ซึ่งเป็นบัตรลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภานักศึกษาภาคปกติ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกได้เพียง 
คนเดียว กาได้เบอร์เดียว การลงคะแนนเสียงให้ใช้เครื่องหมาย กากบาท (X) 
    5.4 สมาชิกสภานักศึกษาอาจมีไม่ครบ 43 คน ก็ไม่เป็นไร ขอให้มีจ านวนที่เข้า
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง/ สรรหา อย่างน้อยให้มีจ านวนถึงก่ึงหนึ่งของสมาชิกท้ังหมด 
 

  6. การนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง/ สรรหา และการส่งผลการเลือกตั้ง 
    6.1 การนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
     1) ให้นับคะแนนเสียงเลือกตั้ง/ สรรหา ภายในห้องที่ประชุมเลือกตั้ง / 
สรรหาประธานสภานักศึกษา  
    2) ให้น าบัตรลงคะแนนของสมาชิก ออกทีละใบเพ่ือนับคะแนนต่อหน้า
คณะกรรมการการเลือกตั้ง/ สรรหา สมาชิกสภานักศึกษา และบุคคลอื่น  
      3) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง/ สรรหา มีอ านาจวินิจฉัยบัตร
ลงคะแนนที่มีปัญหาในบางกรณี ความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง / สรรหา เสียงข้างมากให้ถือ   
ผลการวินิจฉัยเป็นที่สุด 
   6.2 การส่งผลการเลือกตั้ง 
     1) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง/ สรรหา บวกคะแนนและจัดล าดับ
ตามแบบฟอร์มให้เรียบร้อย พร้อมลงนามรับรองผล  
      2) เมื่อการนับคะแนนเป็นที่เรียบร้อย ให้น าผลการลงคะแนนส่งที่ 
ส านักงานกองพัฒนานักศึกษา  
 

  7. การเข้าสู่ต าแหน่งฝ่ายต่าง ๆ ของสมาชิกสภานักศึกษา  
   7.1 หลังจากเลือกตั้ง/ สรรหา ประธานสภานักศึกษาเป็นที่เรียบร้อย ให้ว่าที่
ประธานสภานักศึกษา คัดเลือกทีมงานแต่ละฝ่าย เสนอรายชื่อจัดตั้ง คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา 
ตามที่ก าหนดไว้ในสภานักศึกษา ข้อที่ 3.1 ต าแหน่งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา ในต าแหน่ง   
ข้อ 1) – 8) จ านวน 8 คน  
   7.2 ให้ว่าที่ประธานสภานักศึกษา ให้คัดเลือกสมาชิกเข้าสู่ต าแหน่งฝ่ายต่าง ๆ 
ตามข้อ 7.1 ให้เสร็จภายใน ภายใน 15 วัน เสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง/ สรรหา เพ่ือน าเสนอ
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นค าสั่งต่อไป 
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  8. การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา  
   8.1 การเสนอรายชื่อสู่ต าแหน่ง เป็นค าสั่งมหาวิทยาลัย จะแต่งตั้งเฉพาะข้อที่ 
3.1 ต าแหน่งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา ในต าแหน่งข้อ 1) – 8) จ านวน 8 คน  ได้แก่ 
      1) ประธานสภา จ านวน 1 คน 
  2) รองประธานสภาคนที ่1 จ านวน 1 คน 
  3) รองประธานสภาคนที ่2 จ านวน 1 คน 
  4) เลขาธิการสภา จ านวน 1 คน 
  5) ฝ่ายธุรการและประสานงาน จ านวน 1 คน 
  6) ฝ่ายตรวจสอบการเงิน จ านวน 1 คน 
  7) ฝ่ายพิจารณาโครงการและงบประมาณ จ านวน 1 คน 
  8) ฝ่ายประกันคุณภาพ และติดตามประเมินผล จ านวน 1 คน 
   8.2 ให้กองพัฒนานักศึกษา จัดท าค าสั่ งเสนออธิการบดี เ พ่ือแต่งตั้ ง        
คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา 8 ต าแหน่ง 8 คน  
    8.3 เมื่ออธิการบดีลงนามแต่งตั้งเป็นที่ เรียบร้อย ให้กองพัฒนานักศึกษา     
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา เพ่ือรับฟังนโยบายของกองพัฒนานักศึกษา   
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คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา 
 

 การบริหารกิจกรรมขององค์การบริหารนักศึกษา มีคณะกรรมการ และบทบาทหน้าที่ คือ 
 

  1. คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 35 คน และไม่เกิน    
40 คน โดยมีต าแหน่งหลักท่ีแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 13 ต าแหน่ง จ านวน 20 คน ประกอบด้วย 
  1) นายกองค์การบริหารนักศึกษา  จ านวน 1 คน 
  2) อุปนายกองค์การนักศึกษาฝ่ายต่าง ๆ  จ านวน 4 คน 
  3) ผู้ช่วยนายกองค์การฯ (นายกสโมสรนักศึกษา 5 คณะ)  จ านวน 5 คน 
  4) เลขานุการ  จ านวน 1 คน  
  5) หัวหน้าเหรัญญิก  จ านวน 1 คน 
  6) หัวหน้าฝ่ายธุรการ  จ านวน 1 คน 
  7) หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 คน 
  8) หัวหน้าฝ่ายปฏิคมและวิเทศสัมพันธ์  จ านวน 1 คน 
  9) หัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ  จ านวน 1 คน 
  10) หัวหน้าฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์  จ านวน 1 คน 
  11) หัวหน้าฝ่ายวัสดุ และสถานที่  จ านวน 1 คน 
  12) หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและชมรม  จ านวน 1 คน 
  13) หัวหน้าฝ่ายประเมินผล  จ านวน 1 คน 
  2. คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา มีต าแหน่งในข้อ 3) ผู้ช่วยนายกองค์การฯ 
ได้จากนายกสโมสรนักศึกษา 5 คณะ จ านวน 5 คน เป็นคณะกรรมการโดยต าแหน่งที่ได้รับการเลือกตั้ง
ในระดับคณะ 
   3. นายกองค์การบริหารนักศึกษา เป็นผู้น าสูงสุด โดยได้มาจากการเลือกตั้งทั่วไป   
โดยเลือกตั้งจากนักศึกษาที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น โดยสมัครรับเลือกเป็นนายก
องค์การฯ เพียงคนเดียวชื่อเดียว หรือจะน าเสนอชื่อเป็นทีมก็ได้  แต่ใช้ชื่อในการเลือกตั้งนายกองค์การฯ   
เพียงชื่อต าแหน่งนายกเพียงชื่อเดียวเท่านั้น ส่วนคุณสมบัติการสมัครจะระบุไว้ในแต่ละปีที่มีการเลือก 
   4. คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ต าแหน่ง 1) – 13) ให้นายกองค์การฯ ที่รับ
การเลือกตั้ง เสนอชื่อต่อมหาวิทยาลัย ให้อธิการบดีลงนามแต่งตั้ง เป็นค าสั่งมหาวิทยาลัย  
   5. คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ต าแหน่งผู้ช่วยฝ่ายต่าง ๆ ที่นายกองค์การฯ 
และคณะกรรมการ พิจารณาเข้าร่วมท างาน เสนอชื่อต่อองค์การบริหารนักศึกษา กับคณะกรรมการ 
องค์การบริหารนักศึกษาในข้อ 4 จ านวนไม่น้อยกว่า 35 คน และไม่เกิน 40 คน ให้รองอธิการบดี     
ฝ่ายกิจการนักศึกษาลงนามแต่งตั้ง เป็นค าสั่งกองพัฒนานักศึกษา  
   6. คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปีการศึกษา 
   7. ให้มีการจัดกิจกรรมการรับสมัครเลือกตั้ง และเลือกตั้งนายกองค์การฯ ในช่วงเดือน
มกราคม – กุมภาพันธ์ และจัดตั้งคณะกรรมการองค์การฯ ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี  
   8. การรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การฯ การเลือกตั้ง และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่ง
นายกองค์การฯ ให้มีประกาศจากทางกองพัฒนานักศึกษา โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร และอ่ืน ๆ ให้ใช้
ประกาศท่ีระบุไว้ในแต่ละปีการศึกษาท่ีมีการเลือกตั้ง 
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บทบาทหน้าที่คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา 
 

  บทบาทหน้าที่คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา มีพอสังเขป ดังนี้ 
 

  1. นายกองค์การบริหารนักศึกษา มีหน้าที่เป็นผู้น าหรือตัวแทนของคณะกรรมการ
องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ เป็นผู้เรียกประชุมและเป็นประธานประชุมคณะกรรมการองค์การ
บริหารนักศึกษา ประสานงานกับองค์กรอ่ืนและรับผิดชอบควบคุมดูแลการด าเนินงานทั้งหมดของ
คณะกรรมการองค์การให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบาย และพิจารณาโครงการกิจกรรม พร้อม
ทั้งตั้งทีมงานตรวจสอบรายรับรายจ่ายการเงินในส่วนที่รับผิดชอบ 
 2. อุปนายกองค์การบริหารนักศึกษา (คนที่ 1) ฝ่ายกิจกรรม มีหน้าที่ก ากับดูแลงาน
ด้านกิจกรรมขององค์การฯ เช่น ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะจบการศึกษา ชมรม
และกิจกรรมอ่ืน ๆ และปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การฯ เมื่อนายกองค์การฯ ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ และปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีนายกองค์การฯ มอบหมาย และประสานกิจกรรมกับคณะ 
 3. อุปนายกองค์การบริหารนักศึกษา (คนที่ 2) ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่ก ากับดูแลงาน 
กิจกรรมด้านวิชาการ เช่น กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ประชาธิปไตย โรคเอดส์ และกิจกรรมวิชาการ   
อ่ืน ๆ และปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การฯ เมื่อนายกองค์การฯ ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การฯ มอบหมาย และประสานกิจกรรมวิชาการกับคณะ 
 4. อุปนายกองค์การบริหารนักศึกษา (คนที่ 3) ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่ก ากับ
ดูแลงานกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ เช่น กีฬาระหว่างคณะ สแตนเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ / ลีดดิ้ง 
กีฬาพ้ืนบ้าน และกิจกรรมกีฬาและนันทนาการอ่ืน ๆ และปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การฯ  เมื่อนายก
องค์การฯ ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การฯ มอบหมาย และ
ประสานกิจกรรมกีฬาและนันทนาการกับคณะ 
 5. อุปนายกองค์การบริหารนักศึกษา (คนที่ 4) ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและบ าเพ็ญ
ประโยชน์ มีหน้าที่ก ากับดูแลงานกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ เช่น พิธีไหว้ครู   
ประเพณีลอยกระทง คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมออกค่ายต่าง ๆ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และบ าเพ็ญ
ประโยชน์อ่ืน ๆ และปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การฯ เมื่อนายกองค์การฯ ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้  และปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การฯ มอบหมาย และประสานกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและ
บ าเพ็ญประโยชน์กับคณะ 
 6. ผู้ช่วยนายกองค์การบริหารนักศึกษา (นายกสโมสร 5 คณะ) มีหน้าที่ช่วยนายก  
องค์การฯ ประสานงานระหว่างองค์การฯ กับคณะวิชา ประสานงานและช่วยเหลือรองนายกแต่ละฝ่ายที่
กิจกรรมเกี่ยวข้องกับคณะ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การฯ มอบหมาย 
 7. เลขานุการ มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยภายในองค์การฯ ให้เป็นไปด้วยความ    
เรียบร้อย อ านวยความสะดวกพร้อมประสานงานและติดต่อสื่อสารภายในองค์การฯ  ก าหนดแนวทาง
วาระการประชุม และจดบันทึกวาระเนื้อหาการประชุม ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การฯ มอบหมาย 
 8. หัวหน้าเหรัญญิก มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินทั้งรายรับและรายจ่ายของ      
องค์การฯ โดยจัดท าบัญชีให้ตรงกับรายรับ – รายจ่ายในกิจกรรมนั้น ๆ และการเบิกจ่ายบัญชีธนาคาร 
 9. หัวหน้าฝ่ายธุรการ  มีหน้าที่รับ - ส่งหนังสือหรือเอกสาร ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในด้าน
ต่าง ๆ ขององค์การฯ เพ่ือการเผยแพร่ รวมทั้งงานทะเบียนกิจกรรม และหน้าที่อ่ืนตามที่มอบหมาย
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 10.  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่แจ้งข่าวสารการจัดกิจกรรม และอ่ืน ๆ ให้
ทราบทั่วกันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจการงานภายในองค์การฯ ให้
บุคคลทั่วไปให้รับทราบก่อนและภายหลังการจัดกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นเสียงตามสาย โปสเตอร์ ป้ายนิเทศ 
แพร่ภาพทางเคเบิ้ลทีวี สิ่งพิมพ์และอ่ืน ๆ เป็นต้น 
 11. หัวหน้าฝ่ายปฏิคมและวิเทศสัมพันธ์  มีหน้าที่ตอนรับและอ านวยความสะดวกใน
สถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งท าหน้าที่ช่วยศึกษารายละเอียด และเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ การให้ความ  
ร่วมมือ และความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ในเรื่องต่าง ๆ ทั้งการโต้ตอบเอกสารหรือภาษา 
 12. หัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ เช่น กีฬาระหว่างคณะ สแตนเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์/ ลีดดิ้ง กีฬาพ้ืนบ้าน และกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการอ่ืน ๆ จัดการเชียร์ขององค์การฯ และสโมสรนักศึกษาระดับคณะ และปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีอุปนายกองค์การฯ มอบหมายเป็นเฉพาะกรณี 
 13. หัวหน้าฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์ มีหน้าที่ก ากับดูแลงานกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ เช่น พิธีไหว้ครู ประเพณีลอยกระทง คุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมออกค่ายต่าง ๆ กิจกรรมด้านท านุบ ารุงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์อ่ืน ๆ 
ตามท่ีอุปนายกองค์การฯ มอบหมายเฉพาะกรณ ี
 14. หัวหน้าฝ่ายวัสดุ และสถานที่  มีหน้าที่ดูแล บ ารุง รักษาและรับผิดชอบเกี่ยวกับ
วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ตลอดจนทรัพย์สินขององค์การฯ และการยืมวัสดุจากสถานที่อ่ืน รวมทั้งการ
ติดต่อประสานงานการใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ติดตั้งและสร้างสรรค์สถานที่ให้ดีเหมาะสม
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกและรองนายกองค์การฯ มอบหมาย  
 15. หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและชมรม มีหน้าที่รับผิดชอบและดูแลด้านสวัสดิการของ
องค์การฯ และงานแต่ละชมรม พร้อมทั้งประสานงานกับผู้ช่วยนายกองค์การฯ ด้านชุมนุมในระดับคณะ
เพ่ือจัดกิจกรรมและประสานงานด้านสวัสดิการกับคณะและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งนอกและในมหาวิทยาลัย  
 16. หัวหน้าฝ่ายประเมินผล  มีหน้าที่ตรวจเช็คการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม    
การลงนามกิจกรรม ออกแบบประเมินการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง พร้อมรวบรวมภาพถ่ายในโครงการ   
แต่ละกิจกรรม สรุปประเมินผล และรวบรวมสมุดกิจกรรมให้หัวหน้าองค์การบริหารนักศึกษาตรวจสอบ 
เพ่ือใช้ในการประกันคุณภาพทางการศึกษาต่อไป 
 

การประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา 
 

  ในการประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา จะต้องมีสมาชิกอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง    
มีหัวหน้าองค์การนักศึกษา และมีอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การบริหารนักศึกษา หรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
ด้านกิจกรรม อย่างน้อย 2 คนจึงจะครบองค์ประชุม 
 เบี้ยประชุม ให้จ่ายในการประชุมได้ 3 ครั้ง ต่อปีการศึกษา โดยมีอัตราเบี้ยประชุม ดังนี้  
   1. นายกองค์การบริหารนักศึกษา และอุปนายกทุกฝ่ายได้คนละ 50 บาท  
  2. ผู้ช่วยนายก เลขานุการ หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ และสมาชิกทุกคน ได้คนละ 30 บาท  
   3. หัวหน้าองค์การนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เข้าประชุมไม่ต้องจ่าย  
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การพ้นจากต าแหน่งคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา 
 

  การพ้นจากต าแหน่งคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา หรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง 
สิ้นสุดลงเมื่อ 
 1. หมดวาระ 
   2. ตาย  
  3. ลาออก หรือลาพักการศึกษา  
  4. ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา  
   5. สมาชิกมีมติให้ถอดถอน โดยมีมติสองในสามของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่  
 

อ านาจหน้าที่คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา 
 

 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารนักศึกษา 
  1. จัดท าโครงการและงบประมาณประจ าปีการศึกษาขององค์การบริหารนักศึกษา          
สภานักศึกษา และชมรม ชุมนุม เพ่ือเสนอขออนุมัติจากการประชุมสภานักศึกษาสมัยสามัญ  ก่อนปี    
งบประมาณใหม ่
  2. ก าหนดต าแหน่งและบทบาทหน้าที่ ในการด าเนินงานของกรรมการองค์การบริหาร     
นักศึกษา 
 3. เสนอรายชื่อนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหรือกองพัฒนานักศึกษา  เพ่ือแต่งตั้งเป็น
อนุกรรมการหรือกรรมการ  เฉพาะกิจเพ่ือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
  4. ก ากับดูแลการท างานของกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับ 
  5. เสนอโครงการพิเศษนอกเหนือจากโครงการประจ าปี เพ่ือขออนุมัติจากที่ประชุม
สภานักศึกษา ก่อนวันเริ่มด าเนินงานตามโครงการอย่างน้อย 10 วัน 
  6. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการต่อที่ประชุมสภานักศึกษาอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
  7. ชี้แจ้งรายละเอียดในการด าเนินงานตามที่สภานักศึกษาขอทราบ โดยแจ้งให้ทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานสภา ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน 
  8. รับเรื่องราวร้องทุกข์จากนักศึกษา และยื่นข้อเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
 9. มีการประชุมวางแผนการด าเนินงานตามโครงการ แบ่งงานในแต่ละฝ่าย และ
ประสานงานกับคณะ องค์กรหรือหน่วยงานภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 10. สรุป การจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง มีการประเมินผล จัดท าเป็นรูปเล่มเสนอต่อคระ
กรรมการกองพัฒนานักศึกษา  
  11. สรุป กิจกรรมประจ าปี ในส่วนผลงานทุกกิจกรรมว่ามีจุดดี จุดด้อย ประการใดใน 
ปีการศึกษานั้น โดยสรุปกิจกรรมในช่วงเปลี่ยนถ่ายการบริหารคณะกรรมการบริหารนักศึกษาชุดเก่ากับ
ชุดใหม่ เป็นการสรุป ให้ชุดใหม่ได้รับทราบและหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงในปีการศึกษาใหม่ 
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การเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารนักศึกษา 
 

  การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร     
ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางด าเนินการเลือกตั้งนี้ ในแต่ละปีการศึกษา คือ 
 

  1. คณะกรรมการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา    
     ก าหนดให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ านวน 7 ชุด ได้แก่ 
     1.1 คณะกรรรมการอ านวยการการเลือกตั้ง มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ชี้แนะ
แนวทางด าเนินงาน และวินิจฉัยตัดสิน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และรับรองผลการเลือกตั้ง รวมทั้งติดต่อ
ประสานงานการด าเนินงานของทุกฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
      รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการ 
    ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา รองประธานกรรมการ 
    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (5 คณะ) กรรมการ 
    หัวหน้าองค์การบริหารนักศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
     1.2 คณะกรรรมการจัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการชุดนี้จะประจ าอยู่ที่
ส านักงานองค์การบริหารนักศึกษา มีหน้าที่ในการวางแผนจัดการเลือกตั้ง ตั้งแต่เริ่มเปิดรับสมัคร จัดท า
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง บวกคะแนนรวมของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง จนแล้ว
เสร็จในการประกาศผลการเลือกตั้ง พร้อมกับประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้การเลือกตั้งด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย  
    ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา ประธานกรรมการ 
    หัวหน้าองค์การบริหารนักศึกษา รองประธานกรรมการ 
    เจ้าหน้าที่องค์การบริหารนักศึกษา กรรมการ 
    เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
    นายกสภานักศึกษา (คนเก่า) กรรมการ 
     นายกองค์การบริหารนักศึกษา (คนเก่า) กรรมการและเลขานุการ 
     1.3 คณะกรรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง คณะกรรมการชุดนี้จะประจ า 
สถานที่เลือกตั้งทั้ง 5 คณะ มีหน้าที่ในการด าเนินงานการเลือกตั้งของนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง      
ตรวจสอบรายชื่อและบัตรประจ าตัว แจกบัตรลงคะแนน จัดระบบการเข้าคูหากาเบอร์เลือกตั้ง ก ากับ
ดูแลหน่วยเลือกตั้งของแต่ละคณะ เปิดหีบบัตรนับคะแนน พร้อมกับประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้
การเลือกตั้งด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย  
   1.3.1 คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคณะครุศาสตร์ 
      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการ 
    คณะครุศาสตร์ 
    อาจารย์คณะครุศาสตร์ รองประธานกรรมการ 
    นายกสโมสรคณะครุศาสตร์ (คนใหม)่ กรรมการ 
    นักศึกษาคณะครุศาสตร์ (2 คน) กรรมการ 
    นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ (2 คน) กรรมการ 
    นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (2 คน) กรรมการ 
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    นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ (2 คน) กรรมการ 
    นักศึกษาคณะเทคโนโลยีฯ (2 คน) กรรมการ 
    เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
     เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
   1.3 .2 คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ งคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
       รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการ 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ รองประธานกรรมการ 
    นายกสโมสรคณะมนุษยศาสตร์ฯ (คนใหม)่ กรรมการ 
    นักศึกษาคณะครุศาสตร์ (2 คน) กรรมการ 
    นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ (2 คน) กรรมการ 
    นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (2 คน) กรรมการ 
    นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ (2 คน) กรรมการ 
    นักศึกษาคณะเทคโนโลยีฯ (2 คน) กรรมการ 
    เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
     เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
   1.3.3 คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคณะวิทยาการจัดการ 
      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการ 
    คณะวิทยาการจัดการ 
    อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ รองประธานกรรมการ 
    นายกสโมสรคณะวิทยาการฯ (คนใหม)่ กรรมการ 
    นักศึกษาคณะครุศาสตร์ (2 คน) กรรมการ 
    นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ (2 คน) กรรมการ 
    นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (2 คน) กรรมการ 
    นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ (2 คน) กรรมการ 
    นักศึกษาคณะเทคโนโลยีฯ (2 คน) กรรมการ 
    เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
     เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
   1.3.4 คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการ 
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ รองประธานกรรมการ 
    นายกสโมสรคณะวิทยาศาสตร์ฯ (คนใหม)่ กรรมการ 
    นักศึกษาคณะครุศาสตร์ (2 คน) กรรมการ 
    นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ (2 คน) กรรมการ 
    นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (2 คน) กรรมการ 
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    นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ (2 คน) กรรมการ 
    นักศึกษาคณะเทคโนโลยีฯ (2 คน) กรรมการ 
    เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
     เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
   1.3.5 คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
       รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการ 
    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองประธานกรรมการ 
    นายกสโมสรเทคโนโลยีฯ (คนใหม)่ กรรมการ 
    นักศึกษาคณะครุศาสตร์ (2 คน) กรรมการ 
    นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ (2 คน) กรรมการ 
    นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (2 คน) กรรมการ 
    นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ (2 คน) กรรมการ 
    นักศึกษาคณะเทคโนโลยีฯ (2 คน) กรรมการ 
    เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
     เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 

  2. การรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา    
     2.1 ก าหนดการรับสมัครเลือกตั้ง 
     1) สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ  
ให้ก าหนดในช่วง เดือนมกราคม ของทุกปี ก าหนดจ านวนวันไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 
16.00 น. ณ ส านักงานองค์การบริหารนักศึกษา 
     2) การสมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา ให้สมัครในลักษณะอิสระ
เพียงคนเดียว/ นามพรรคนักศึกษาเดียว/ สมัครในลักษณะนามพรรคหลายคนก็ได้ โดยระบุบุคคลที่จะ
เป็นนายกองคก์ารบริหารกิจกรรมนักศึกษาและอุปนายองค์การนักศึกษาฝ่ายต่าง ๆ จ านวน 4 คน 
     3) ให้คณะกรรรมการจัดการเลือกตั้ง รับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารนักศึกษา ก าหนดหมายเลขเบอร์ของผู้สมัคร (หมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งจะเรียงล าดับก่อนและ
หลังตามการสมัคร) และจัดท าป้ายปิดประกาศของใบสมัครให้ทราบโดยทั่วกัน 
    2.2 คุณสมบัติของผู้สมัครรับการเลือกตั้ง และหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง 
    1) ผู้สมัครรับเลือกตั้ งนายกองค์การบริหารนักศึกษา จะต้องมี         
คุณสมบัติตามระเบียบกองพัฒนานักศึกษา ว่าด้วย “องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ” หรือมีคุณสมบัติตามประกาศขององค์การบริหารนักศึกษาของแต่ละปี 
     2) ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา สมัครได้ใน
ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
      สมัครในลักษณะอิสระเพียงคนเดียวนามพรรคนักศึกษา ต้องมีชื่อ
พรรค และเขียนใบสมัคร ประเภทพรรคอิสระเพียงคนเดียว 
     สมัครในลักษณะนามพรรคหลายคน ต้องมีชื่อพรรค และเขียนใบ
สมัคร ประเภททีมพรรค โดยกรอกรายชื่ออุปนายกแต่ละฝ่าย  
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     3) หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง มีใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง 
จ านวน 1 รูป และส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา จ านวน 1 ฉบับ (กรณีผู้สมัครนายกองค์การบริหาร  
นักศึกษา ประเภททีมพรรค ต้องมีรายชื่อ รูปถ่าย อุปนายกแต่ละฝ่าย แนบมาพร้อมด้วย) 
     4) ยืนใบสมัครต่อคณะกรรรมการจัดการเลือกตั้ง ส านักงานองค์การ
บริหารนักศึกษา ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
 
 

  3. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และประชาสัมพันธ์    
   3.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา 
     1) ให้คณะกรรรมการจัดการเลือกตั้ง ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
ตามข้อ 2.2 และแจ้งให้ผู้สมัครทราบผลว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ภายใน 5 วัน นับจากวันปิดรับสมัคร 
     2)  ให้ปิดประกาศใบสมัครของผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติให้
ทราบโดยทั่วกัน 
   3.2 การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 
     1) ให้ส านักงานองค์การบริหารนักศึกษา ส านักงานกองพัฒนานักศึกษา 
และคณะต่าง ๆ ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและท าความเข้าใจการเลือกตั้งให้แก่นักศึกษาภาค
ปกติทุกคน โดยเฉพาะให้นักศึกษาแต่ละคณะไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่คณะของตนเองในวันเลือกตั้ง 
    2) ให้แต่ละพรรคจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ หาเสียง มีนโยบาย      
เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิไปเลือกตั้ง 
    3) ส านักงานองค์การบริหารนักศึกษา ประชาสัมพันธ์แจ้งต่อนักศึกษา
ทุกคณะ ทุกโปรแกรมวิชา ทุกชั้นปี ว่ากิจกรรมการเลือกตั้งเป็นกิจกรรมบังคับ 1 หน่วยกิจกรรม  
     4) ส านักงานองค์การบริหารนักศึกษา ควรจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งขนาดใหญ่  และจัดการรณรงค์การใช้สิทธิใช้เสียงเชิญชวนออกไปเลือกตั้ง 
 

  4. การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง    
   4.1 ให้ส านักงานองค์การบริหารนักศึกษา เป็นผู้จัดท าบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
โดยใช้บัญชีรายชื่อนักศึกษาจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จากนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
ในปีการศึกษาที่มีการเลือกตั้ง 
    4.2 ให้คณะกรรรมการจัดการเลือกตั้ง ปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่
แต่ละหน่วยเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้ง และหากผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อแล้วปรากฏไม่มีรายชื่อ
ตามประกาศ ให้แจ้งได้ที่ส านักงานองค์การบริหารนักศึกษา เพ่ือด าเนินการตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้อง
อีกครั้ง และให้แจ้งต่อผู้ร้องเรียนเป็นรายบุคคลไป 
  

  5. การจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งแต่ละหน่วย (แต่ละคณะ)    
   5.1 ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง จัดเตรียมสถานที่ให้เรียบร้อยก่อน
วันเลือกตั้ง โดยใช้สถานที่ท าการสโมสรนักศึกษาคณะ หรือบริเวณภายในคณะที่คณะกรรมการเห็นควร 
และจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งให้นักศึกษาภายในคณะได้ทราบทั่วกัน 
   5.2 ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง แต่ละหน่วยประชุมวางแผนการ
เลือกตั้ง และแบ่งงานรับผิดชอบแต่ละฝ่าย โดยเฉพาะการตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ แจกบัตรลงคะแนน   
การนับคะแนน ผู้ขานคะแนน รวมทั้งบอร์ดเขียนคะแนน และอ่ืน ๆ ให้พร้อมก่อนวันเลือกตั้ง 
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  6. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
   6.1 ก่อนวันเลือกตั้ง 
     1) ให้ส านักงานกองพัฒนานักศึกษา ท าหนังบันทึกถึง อาจารย์ประจ า
วิชาทุกท่านได้ ความส าคัญของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย และขออนุญาตให้นักศึกษาที่ก าลัง
เรียนอยู่ในวันเลือกตั้ง ให้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียง โดยให้ท าหนังสือแจ้งอาจารย์ประจ าวิชาได้ทราบ อย่างช้า   
2 วัน กอ่นวันเลือกตั้ง    
      2) ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปี ที่มีสิทธิลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง มีหน้าที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตามวัน เดือน ปี เวลา ที่ก าหนด ณ หน่วยเลือกตั้งที่
ก าหนดในแต่ละจุด โดยถือว่าเป็นกิจกรรมบังคับ 1 กิจกรรม 
     3) ก าหนดหน่วยเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ไว้ 5 หน่วย      
ณ ที่ท าการสโมสรนักศึกษาคณะ หรือบริเวณอาคารคณะ ๆ ละ 1 หน่วย รวม 5 คณะ ๕ หน่วย  
    6.2 วันเลือกตั้ง 
    1) วันเลือกตั้งก าหนดเพียงวันเดียว ตามวัน เดือน ปี เวลา ที่ก าหนด 
     2) ให้นักศึกษามีสิทธิลงคะแนนเสียง ไปลงคะแนนเสียงตามวัน เวลา ที่
ก าหนด ใช้สิทธิ 1 คน 1 เสียง เลือกได้ 1 เบอร์ ซึ่งเป็นบัตรลงคะแนนเสียงเลือกนายกองค์การบริหาร
นักศึกษาภาคปกติ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกได้เพียงคนเดียว กาได้เบอร์เดียว/ พรรคเดียว การลงคะแนน
เสียงให้ใช้เครื่องหมาย กากบาท (X) 
     3) ให้นักศึกษาผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง แสดงบัตรนักศึกษา หรือ      
บัตรประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ บัตร/ ใบ อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อ     
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง จึงจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง เข้าคูหากาเบอร์ที่ต้องการ 
    4) หากผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงไม่มีบัตรดังกล่าวตามข้อ 2) นักศึกษาผู้
นั้นจะไม่มีสิทธิในการเลือกตั้งทันที เนื่องจากนักศึกษาทุกคนต้องมีบัตรประจ าตัวแสดงตนเป็นคนไทย  
ตามกฎหมาย  
     5) เมื่ อสิ้ นสุดตามเวลาที่ ก าหนดการลงคะแนนเสียง เลือกตั้ ง             
ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ปิดหีบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
     6) เมื่อหมดเวลาตามข้อ 5) ปรากฏว่าผู้มีสิทธิลงคะแนน แต่ยังมีจ านวน
มากยังไม่ได้ใช้สิทธิ ก็ต้องปิดหีบตามเวลาที่ก าหนด ตามกติกาสากลของการเลือกตั้ง 
  

  7. การนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง และการส่งผลการเลือกตั้ง 
    7.1 การนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
     1) ให้นับคะแนนเสียงเลือกตั้งภายในหน่วยเลือกตั้งของแต่ละคณะ  
      2) ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ของแต่ละคณะด าเนินการ
นับคะแนน หลังจากปิดหีบบัตร ตามเวลาที่ก าหนดเป็นต้นไป และให้นับคะแนนเสร็จสิ้นภายในวันเดียว  
     3) ให้น าบัตรลงคะแนนของนักศึกษา ออกทีละใบเพ่ือนับคะแนนต่อ
หน้านักศึกษา อาจารย์ และบุคคลอ่ืน  
      4) ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ของแต่ละคณะ มีอ านาจ
วินิจฉัยบัตรลงคะแนนที่มีปัญหาในบางกรณี ความเห็นของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ของแต่
ละคณะเสียงข้างมาก ให้ถือผลการวินิจฉัยเป็นที่สุด 



คู่มือแต่งตั้งนักศึกษา คู่มือแต่งตั้งนักศึกษา สู่ต ำแหน่งบริกำรกิจกรรมของนักศึกษำสู่ต ำแหน่งบริกำรกิจกรรมของนักศึกษำ  
 

 

 

31 

   7.2 การส่งผลการเลือกตั้ง 
     1) ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ของแต่ละคณะ บวกคะแนน
และจัดล าดับตามแบบฟอร์มให้เรียบร้อย พร้อมลงนามรับรองผล  
      2) เมื่อการนับคะแนนในแต่ละคณะ 5 หน่วย เป็นที่เรียบร้อย ให้น าผล
การลงคะแนนของแต่ละคณะส่งที่ คณะกรรรมการจัดการเลือกตั้ง ส านักงานองค์การบริหารนักศึกษา 
เพ่ือน าผลทั้งหมด 5 หน่วย รวมเป็นคะแนนเสียงของนักศึกษาผู้มีสิทธิออกเสียงให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน  
    3) ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ของแต่ละคณะ ส่งมอบ     
ตู้หย่อนบัตรเลือกตั้ง และบัญชีรายชื่อผู้ลงคะแนน ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน และเอกสารอ่ืน ๆ และลงนาม
การส่งมอบเอกสารด้วย 
 

  8. การประกาศผลการเลือกตั้ง และการรับรองผลการเลือกตั้ง 
    8.1 การประกาศผลการเลือกตั้ง 
    1) หลังจากทุกหน่วยส่งผลการลงคะแนนประจ าหน่วยเลือกตั้งครบทุก
หน่วย ให้คณะกรรรมการจัดการเลือกตั้ง บวกคะแนนที่ได้จากทุกหน่วย แจ้งคะแนนแต่ละหน่วย 
คะแนนรวมทั้งสิ้น จัดล าดับ คิดร้อยละของผู้มาใช้สิทธิให้เรียบร้อยก่อนประกาศให้ทราบเบื้องต้น 
     2) ผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นนายกองค์การบริหารนักศึกษา คือผู้ได้รับ
คะแนนเสียงเลือกตั้งอันดับที่ 1 
   8.2 การรับรองผลการเลือกตั้ง 
    1) หลังจากประกาศผลตามข้อ 8.1 ภายในระยะเวลา 5 วัน ไม่มีผู้
ร้องเรียนการทุจริตการเลือกตั้ง หรือเหตุอ่ืนใด ให้ผู้ได้คะแนนเลือกตั้งอันดับที่ 1 เข้ารายงานตัวต่อ         
คณะกรรรมการอ านวยการการเลือกตั้ง ว่ายินดีถึงจุดประสงค์การท างานที่จะอุทิศตน เสียสละท างาน
องค์การบริหารนักศึกษา 
     2) ให้คณะกรรรมการอ านวยการการเลือกตั้ง พิจารณาลงนามรับรอง
ผลการเลือกตั้ง และรับรองผู้ได้รับการเลือกตั้งอันดับที่ 1 
    3) ให้ส านักงานองค์การบริหารนักศึกษา ท าป้ายขนาดใหญ่ประกาศผล
การเลือกตั้งทั้งหมด ทุกหน่วย และอ่ืน ๆ ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ หน้าอาคารส านักงานองค์การ
บริหารนักศึกษา 
    4) ให้ส านักงานองค์การบริหารนักศึกษา ประกาศลงสื่อต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย เช่น เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงานอื่น ๆ 
 

  9. การร้องเรียนในการเลือกตั้ง 
   9.1 ในกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้ง เห็นว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่โปร่งใส
หรือเห็นมีความผิดปกติ สามารถร้องเรียนได้ โดยท าหนังบันทึกชี้เหตุหรือข้อมูลทุจริตได้ที่ประธาน  
คณะกรรรมการอ านวยการการเลือกตั้ง ก่อนที่คณะกรรรมการอ านวยการการเลือกตั้ง ลงนามรับรองผล
การเลือกตั้ง หรือภายหลังจากประกาศผลตามข้อ 8.1 ภายในระยะเวลา 5 วัน 
   9.2 ในกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้ง เห็นว่าผู้ได้รับคะแนนอันดับที่ 1 มีการ
ประพฤติปฏิบัติทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต สามารถร้องเรียนได้ โดยท าหนังบันทึกชี้เหตุหรือข้อมูล
ทุจริตได้ที่ประธาน  คณะกรรรมการอ านวยการการเลือกตั้ง ก่อนที่คณะกรรรมการอ านวยการการ  
เลือกตั้ง ลงนามรับรองผลการเลือกตั้ง หรือภายหลังจากประกาศผลตามข้อ 8.1 ภายในระยะเวลา 5 วัน 
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  10. กรณีอ่ืนในการเลือกตั้ง 
   10.1 ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งต าแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา   
มีเพียงคนเดียว/ พรรคเดียว ไม่มีคู่แข่ง ให้มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 
ร้อยละยี่สิบของจ านวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และมากกว่าจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนน
เลือกตั้ง 
    10.2 ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับคะแนนเลือกตั้งน้อยกว่าร้อยละยี่สิบของจ านวน  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด หรือไม่มากกว่าจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนน ให้ คณะกรรรม
การอ านวยการการเลือกตั้ง ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยให้รับสมัครรับเลือกตั้งใหม่   
 

  11. การเสนอแต่งตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา  
   11.1 หลังจากคณะกรรรมการอ านวยการการเลือกตั้ง ลงนามรับรองผลการ
เลือกตั้งอันดับที่ 1 ให้ว่าที่นายกองค์การบริหารนักศึกษา จัดหาทีมงานแต่ละฝ่าย เสนอรายชื่อจัดตั้ง 
คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา จ านวน 13 ต าแหน่ง จ านวน 20 คน ตามหัวข้อ องค์การบริหาร
นักศึกษา ในข้อ 1 
    11.2 จากข้อ 11.1 ให้จัดหาทีมงานจัดตั้งคณะกรรมการองค์การบริหาร      
นักศึกษา เสนอต่อคณะกรรรมการอ านวยการการเลือกตั้ง ภายใน 15 วันหลังจากการลงนามรับรองผู้รับ
การเลือกตั้งอันดับที่ 1 โดยเสนอรายชื่อ 13 ต าแหน่ง จ านวน 20 คน ประกอบด้วย 
   1) นายกองค์การบริหารนักศึกษา  จ านวน 1 คน 
   2) อุปนายกองค์การนักศึกษาฝ่ายต่าง ๆ  จ านวน 4 คน 
   3) ผู้ช่วยนายกองค์การฯ (นายกสโมสรนักศึกษา 5 คณะ)  จ านวน 5 คน 
   4) เลขานุการ  จ านวน 1 คน  
   5) หัวหน้าเหรัญญิก  จ านวน 1 คน 
   6) หัวหน้าฝ่ายธุรการ  จ านวน 1 คน 
   7) หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 คน 
   8) หัวหน้าฝ่ายปฏิคมและวิเทศสัมพันธ์  จ านวน 1 คน 
   9) หัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ  จ านวน 1 คน 
   10) หัวหน้าฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์  จ านวน 1 คน 
   11) หัวหน้าฝ่ายวัสดุ และสถานที่  จ านวน 1 คน 
   12) หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและชมรม  จ านวน 1 คน 
   13) หัวหน้าฝ่ายประเมินผล  จ านวน 1 คน 
   11.3 ให้กองพัฒนานักศึกษา จัดท าค าสั่งเสนออธิการบดี เพ่ือแต่งตั้งนายก
องค์การบริหารนักศึกษาและคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา 13 ต าแหน่ง จ านวน 20 คน 
    11.4 เมื่ออธิการบดีลงนามแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อย ให้กองพัฒนานักศึกษา   
จัดประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา เพ่ือรับฟังแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหาร  
นักศึกษา และน าเสนอทีมงานเพ่ือรับใช้งานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
 
 * หมายเหตุ *  แบบฟอร์ม ใบสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา  
                                    ที่ภาคผนวก ก 
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ชมรมนักศึกษา 
 

 ชมรมนักศึกษา เป็นการรวมกลุ่มของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ที่รวมคิดท ากิจกรรมด้วย
ความสมัครใจ เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาอีกระดับหนึ่ง   
 

 1. นโยบายการจัดตั้งชมรมนักศึกษา  
  1.1 การจัดตั้งชมรมนักศึกษา ต้องเป็นระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษา   
ทุกชั้นปี ทุกคณะ ทุกโปรแกรมวิชา เข้าร่วมชมรมของนักศึกษาได้อย่างอิสระ มีชื่อชมรม วัตถุประสงค์  
ที่ชัดเจน และต้องมีลักษณะที่นักศึกษาทั้ง 5 คณะเป็นสมาชิกได้ และอยู่ภายใต้การควบคุมของ      
คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา และสภานักศึกษา  
 1.2 ชมรมนักศึกษา ต้องมีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มตามกิจกรรมที่สนใจ เพ่ือ
วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง อันเป็นการเฉพาะส่งเสริมการปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษาตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งต่อระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ 
 1.3 การตั้งชมรมต้องมีนักศึกษาเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 80 คน โดยต้องเป็น 
นักศึกษาที่มาจากต่างคณะไม่ต่ ากว่า 2 คณะ  
   1.4 การเข้าร่วมชมรมนักศึกษา ให้เป็นความสมัครใจของนักศึกษาผู้นั้น และ
ห้ามบังคับหรือข่มขู่  ซึ่งนักศึกษาคนหนึ่งให้สังกัดได้เพียงชมรมเดียว ภายใน 1 ปีการศึกษา 
 

 2. ช่วงการจัดตั้งชมรมนักศึกษา  
   2.1 ให้นักศึกษากลุ่มต่าง ๆ ที่ประสงค์จัดตั้งชมรมนักศึกษา ให้รวมกลุ่ม      
นักศึกษาต่างคณะ อย่างน้อย 2 คณะ ก าหนดชื่อชมรม วัตถุประสงค์ และอ่ืนให้เรียบร้อย ก่อนยืนค าขอ
อนุญาตจัดตั้งชมรม 
    2.2 กลุ่มใดที่ประสงค์ขออนุญาตจัดตั้ งชมรมนักศึกษา ต้องมีอาจารย์ / 
เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาตามที่ก าหนด และลงนามยินยอมเป็นที่ปรึกษาชมรม ก่อนยืนค าขออนุญาตจัดตั้ง
ชมรม 
   2.3 ให้ยืนค าขออนุญาตจัดตั้งชมรมนักศึกษา ต่อนายกองค์การบริหารนักศึกษา 
ในช่วงเดือนสิงหาคม และจัดตั้งให้แล้วเสร็จในเดือนนี้ 
 

 3. จ านวนสมาชิกชมรมนักศึกษา 
   3.1 สมาชิกได้จากนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ ทุกโปรแกรมวิชา สนใจสมัครเข้า
จ านวนไม่น้อยกว่า 80 คน  
   3.2 สมาชิกท่ีเป็นคณะกรรมการชมรมนักศึกษา จ านวน 7 คน ผู้ก่อตั้งชมรม  
 

 4. อาจารย/์ เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา  
   ทุกชมรม ให้มีอาจารย์/ เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน และไม่
เกิน 5 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 4.1 เป็นอาจารย์/ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย สังกัด 1 ชมรม 
 4.2 อาจารย์/ เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
เฉพาะด้านของชมรม 
 4.3 สามารถรับผิดชอบการด าเนินกิจกรรมของชมรมได้ 
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  4.4 อุทิศตนเสียสละเวลา ก ากับดูแลชมรมท้ังใน/นอกมหาวิทยาลัย 
 5. คณะกรรมการชมรมนักศึกษา  
  ให้มีคณะกรรมการชมรมนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 7 คน ซึ่งเป็นสมาชิกที่ร่วมก่อตั้ง
ชมรม โดยการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
    1) ประธาน จ านวน 1 คน 
   2) รองประธาน จ านวน 1 คน 
   3) เลขานุการ จ านวน 1 คน 
   4) เหรัญญิก จ านวน 1 คน 
   5) นายทะเบียน จ านวน 1 คน 
    6) ฝ่ายกิจกรรมและประสานงาน จ านวน 1 คน 
    7) ฝ่ายประเมินผล จ านวน 1 คน 
   8) กรรมการอื่น ๆ ตามที่เห็นควร 
 

 4. วาระของชมรมนักศึกษา  
  วาระของชมรมนักศึกษา ให้ชมรมหนึ่งชมรมใด มีวาระเพียง 1 ปีการศึกษา  
เพ่ือให้นักศึกษาที่เป็นสมาชิกมีโอกาสเลือกชมรมใหม่หรืออยู่กับชมรมเก่าได้อย่างอิสระ  
 

รูปแบบการจัดกิจกรรมชมรมของนักศึกษา 
 

 รูปแบบกิจกรรมชมรมควรยึดรูปแบบการจัดกิจกรรมทั้ง 7 ด้านข้างต้น (ในหน้า 5 - 6) โดยจะ
เลือกเปิดด้านใดก็ได้ แต่ควรไม่น้อยกว่า 4 ด้าน หรือท้ัง 7 ต่อปี ก็ได้ 
 

การพ้นจากต าแหน่งคณะกรรมการชมรมนักศึกษา 
 

  การพ้นจากต าแหน่งคณะกรรมการชมรม หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงเมื่อ 
 (๑) หมดวาระ 
   (๒) ตาย  
  (๓) ลาออก หรือลาพักการศึกษา  
  (๔) ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา  
    (๕) สมาชิกมีมติให้ถอดถอน โดยมีมติสองในสามของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ 
 

อ านาจหน้าที่คณะกรรมการชมรมนักศึกษา 
 

 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชมรมนักศึกษา  
  1. บริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรม ซึ่งไม่ขัดแย้งต่อระเบียบ    
ข้อบังคับอ่ืนใดของมหาวิทยาลัย 
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  2. ก าหนดนโยบาย จัดท าแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจ าปีของชมรม  
เสนอต่อคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา และสภานักศึกษา 
  3. เสนอระเบียบปฏิบัติของชมรมต่อคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา เพ่ือขอ
อนุมัติจากสภานักศึกษา 
  4. รับผิดชอบร่วมกัน โดยก ากับ ดูแล ควบคุมการบริหารการเงิน และทรัพย์สินของ
ชมรม 
  5. พิจารณาการกระท าของสมาชิกท่ีฝ่าฝืนระเบียบของชมรม หรือน าความเสื่อมเสียมา
สู่ชมรม มติของคณะกรรมการชมรมที่ให้สมาชิกระงับการใช้สิทธิหรือถอนชื่อออกจากการเป็นสมาชิก
ชมรมต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการชมรมท้ังหมด 
 6. ร่วมมือประสานงาน และให้สะดวกในการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร  
องค์การนักศึกษา และมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยดี 
  7. หน้าที่อื่น ตามที่คณะกรรมการฝ่ายที่ชมรมนั้นสังกัดมอบหมาย 
 8. จัดท ารายงานประเมินผลการด าเนินงานในรอบปีของชมรม เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และน าเสนอต่อส านักงานกองพัฒนานักศึกษา ก่อนสิ้นสุดวาระของ
กรรมการชมรมในปีนั้น 
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การจัดตั้งชมรมนักศึกษา 
 

  การจัดตั้งชมรมนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ให้เป็นไปตามกรอบ
แนวทางด าเนินการในขั้นตอนนี้ ในแต่ละปีการศึกษา คือ 
 

 1. เกณฑ์การจัดตั้งชมรมนักศึกษา  
    ก าหนดเกณฑ์การยืนค าขอจัดตั้งชมรมนักศึกษา ได้แก่  
  1) ชื่อชมรม 
  2) วัตถุประสงค์ 
 3) ระเบียบข้อบังคับ (ถ้ามี) 
 4) เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของชมรม (ถ้ามี) 
 5) รายชื่อคณะกรรมการชมรมนักศึกษา จ านวน 7 คน ตามแบบฟอร์ม
ขององค์การบริหารนักศึกษา    
   6) รายชื่ออาจารย์/ เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน และ       
ไม่เกิน 5 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย พร้อมค ารับรองเป็นอาจารย์/ เจ้าหน้าที่    
ที่ปรึกษาแนบกับหนังสือยืนค าร้องขอจัดตั้งชมรม 
 7) รายชื่อสมาชิกชมรมนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 80 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาต่าง
คณะ อย่างน้อย 2 คณะ ตามแบบฟอร์มขององค์การบริหารนักศึกษา 
 

 2. การยืนค าขอจัดตั้งชมรมนักศึกษา  
   ให้เขียนแบบฟอร์มและยืนค าขอจัดตั้งชมรมนักศึกษาตามละเอียดนี้  
    1) ให้นักศึกษาประสงค์เสนอขอจัดตั้งชมรมนักศึกษา ด าเนินการตามข้อ 
1 ให้เรียบร้อย 
   2) ให้ขอแบบฟอร์มการจัดตั้งชมรมนักศึกษา ที่ ส านักงานองค์การบริหาร
นักศึกษา และกรอกแบบฟอร์มให้ถูกต้องครบถ้วน 
    3) ให้ยืนค าขออนุญาตจัดตั้งชมรมนักศึกษา ต่อนายกองค์การบริหาร   
นักศึกษา ในช่วงเดือนสิงหาคม ตามวัน เวลา ที่ก าหนด และจัดตั้งให้แล้วเสร็จในเดือนนี้ 
   4) ให้คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ประชุมพิจารณาแบบฟอร์ม
ค าขออนุญาตจัดตั้งชมรมนักศึกษา เอกสารอื่น ๆ เสนอต่อ หัวหน้าองค์การบริหารนักศึกษา   
    5) ต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากหัวหน้าองค์การบริหารนักศึกษา  
และส่งเรื่องให้ความเห็นชอบอนุญาตจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    
 

  3. การเสนออนุญาตให้จัดตั้งชมรมนักศึกษา  
    1) ให้ส านักงานองค์การบริหารนักศึกษา เสนอเรื่องท่ีผ่านการพิจารณจาก
คณะกรรมการบริหารนักศึกษา ให้หัวหน้าองค์การบริหารนักศึกษาพิจารณาลงนาม และน าเสนอต่อ  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อลงนามอนุญาตให้จัดตั้งชมรมนักศึกษาได้ 
     2) เมื่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ลงนามอนุญาตผ่านเป็นที่     
เรียบร้อย ให้องค์การบริหารนักศึกษา ก ากับดูแลชมรมนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรม  
และรายงานการปฏิบัติงานให้สภานักศึกษาได้ทราบ ในการประชุมสภานักศึกษา  
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 4. การสิ้นสุดหรือพ้นสภาพของชมรมนักศึกษา  
  การสิ้นสุดหรือพ้นสภาพของชมรมนักศึกษา อาจเลิกหรือยุบเลิกได้ ดังต่อไปนี้  
  1) ครบวาระ 1 ปีการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาที่เป็นสมาชิกมีโอกาสเลือก

ชมรมใหม่หรืออยู่กับชมรมเก่าได้อย่างอิสระ 
  2) ไม่มีผลงานของชมรมปรากฏใน 1 ปีการศึกษา 
  3) ด าเนินการฝ่าฝืนวัตถุประสงค์ของชมรม 
  4) ชมรมกระท าการอันเป็นที่เสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัย หรือเหตุผลอ่ืน 
โดยอาจารย์/ เจ้าหน้าที่ท่ีปรึกษาชมรม และผ่านองค์การนักศึกษาเห็นสมควรว่าให้ยุบเลิกชมรม 
   5) มหาวิทยาลัย เห็นสมควรให้ยกเลิกชมรม เนื่องจากกระท าอันเป็นการ
ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย หรือฝ่าฝืนกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

 5. ประสงค์ด าเนินการชมรมนักศึกษาในปีการศึกษาใหม่  
  ในแต่ละปีการศึกษา อาจมีชื่อชมรมยุบหายไป หรือการจัดตั้งชมรมใหม่ อาจมี
จ านวนสมาชิกมากบ้างน้อยบ้าง ขึ้นอยู่กับผู้ประสงค์จัดตั้งชมรมและกลุ่มนักศึกษาสนใจเข้าร่วมชมรม   

จึงให้นักศึกษาเลือกเป็นสมาชิกชมรมตามความต้องการอย่างอิสระ 
   ฉะนั้น ชมรมใดประสงค์ด าเนินการต่อให้ พิจารณาปฏิบัติ ดังนี้ 
    5.1 จัดหาบุคคล ดังต่อไปนี้ให้ครบตามที่ก าหนด ได้แก่ 
   1) หาอาจารย์/ เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน และ     
ไม่เกิน 5 คน   
    2) หาคณะกรรมการชมรมนักศึกษา 7 ต าแหน่ง จ านวน 7 คน  
    3) หานักศึกษาของแต่ละคณะสมัครเป็นสมาชิกชมรมไม่น้อยกว่า 
80 คน (ต้องมีนักศึกษาสมัครเป็นสมาชิกอย่างน้อย 2 คณะ หากมีเพียงคณะเดียวถือว่าเป็นชุมนุมต้อง
อยู่ในระดับคณะ) 
   5.2 ชมรมเก่า เมื่อหมดวาระลง  สามารด าเนินการต่อ คือ 
     1) ใช้ชื่อชมรมเดิม คณะกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษา สมาชิกชมรม 
จะเป็นชุดเดิมหรือชุดใหม่ก็ได้ แต่ต้องตามเกณฑ์ข้อ 5.1 
    2) ใช้ชื่อชมรมใหม่ คณะกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษา สมาชิกชมรม 
จะเป็นชุดเดิมหรือชุดใหม่ก็ได้ แต่ต้องตามเกณฑ์ข้อ 5.1 
   5.3 ชมรมใหม่ เมื่อประสงค์จะจัดตั้ง  สามารด าเนินการได้แต่ต้องตาม
เกณฑ์ข้อ 5.1 
 
 * หมายเหตุ * แบบฟอร์มค าขอจัดตั้งชมรมนักศึกษา ที่ภาคผนวก ข 
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สโมสรนักศึกษาคณะ 
 

 สโมสรนักศึกษาคณะ เป็นองค์กรกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติในระดับคณะ ที่แต่ละคณะต้อง
ด าเนินการเลือกตั้ง ให้ได้มาเป็นทีมงานเพ่ือท างานในส่วนของกิจกรรมภายในคณะ มีคณะกรรมการ 
และบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 

  1. คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ จ านวนไม่น้อยกว่า 25 คน และไม่เกิน 30 คน 
โดยมีต าแหน่งหลักท่ีแต่งตั้งจากคณะ 12 ต าแหน่ง จ านวน 15 คน ประกอบด้วย 
  1) นายกสโมสรนักศึกษา  จ านวน 1 คน 
  2) อุปนายกสโมสรนักศึกษาฝ่ายต่าง ๆ  จ านวน 4 คน 
  3) เลขานุการ  จ านวน 1 คน  
  4) หัวหน้าเหรัญญิก  จ านวน 1 คน 
  5) หัวหน้าฝ่ายธุรการ  จ านวน 1 คน 
  6) หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 คน 
  7) หัวหน้าฝ่ายปฏิคมและวิเทศสัมพันธ์  จ านวน 1 คน 
  8) หัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ  จ านวน 1 คน 
  9) หัวหน้าฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์  จ านวน 1 คน 
  10) หัวหน้าฝ่ายวัสดุ และสถานที่  จ านวน 1 คน 
  11) หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและชมรม  จ านวน 1 คน 
  12) หัวหน้าฝ่ายประเมินผล  จ านวน 1 คน 
  2. นายกสโมสรนักศึกษาตามข้อ 1.  1) เป็นผู้น าสูงสุด ได้มาจากการเลือกตั้งทั่วไปของ
นักศึกษาใน คณะนั้น ๆ หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ ให้เป็นไป
ตามประกาศของแต่ละคณะ และให้คณบดีพิจารณาแต่งตั้งผู้ได้รับเลือกเป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะ 
  3. ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาต้องเป็นนักศึกษาในคณะนั้น ๆ 
และต้องมีสภาพเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาท่ีก าหนดให้มีการเลือกตั้ง  
   4. ให้นายกสโมสรนักศึกษาคณะ น ารายชื่อกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาตาม     
ข้อ 1.  2) - 12) เสนอต่อคณบดีเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง  
  5. คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะ ต าแหน่ง 1) – 12) ให้นายกสโมสร
นักศึกษาคณะ ที่รับการเลือกตั้ง เสนอชื่อต่อคณะ ให้คณบดีลงนามแต่งตั้ง เป็นค าสั่งของคณะนั้น ๆ  
  6. คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปีการศึกษา 
   7. ให้มีการจัดกิจกรรมการรับสมัครเลือกตั้ง และเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ 
ในช่วงเดือนมกราคม ของทุกปี  
   8. การรับสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ การเลือกตั้งและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับ
การได้มาซึ่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ ให้มีประกาศจากทางคณะ โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร และอ่ืน ๆ 
ให้ใช้ประกาศท่ีระบุไว้ในแต่ละปีการศึกษาท่ีมีการเลือกตั้งของคณะ 
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บทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะ 
 

  บทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะ มีลักษณะเหมือนบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา จะไม่แตกต่างกันมากนัก เพราะเป็นสายงานลักษณะ   
เดียวกัน  
 
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะ 
 

  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะ จะต้องมีสมาชิกอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง 
มีอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะ หรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านกิจกรรม อย่างน้อย 2 คน        
จึงจะครบองค์ประชุม 
 

การพ้นจากต าแหน่งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะ 
 

  การพ้นจากต าแหน่งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะ หรือกรรมการคนใด     
คนหนึ่ง สิ้นสุดลงเมื่อ 
 1. หมดวาระ 
   2. ตาย  
  3. ลาออก หรือลาพักการศึกษา  
  4. ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา  
   5. สมาชิกมีมติให้ถอดถอน โดยมีมติสองในสามของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่  
 

อ านาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะ 
 

 บทบาทอ านาจหน้าที่ และระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารสโมสร        
นักศึกษาคณะ ให้เป็นความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณบดี แต่ละคณะ ที่ต้อง
ก ากับดูแลในส่วนกิจกรรมของนักศึกษาคณะ จะออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับตามเห็นสมควร 
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การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ 
 

  การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ให้ทั้ง 
5 คณะ ด าเนินการเลือกตั้งตามระเบียบหรือประกาศของคณะ ในแต่ละปีการศึกษา  
 

 1. การจัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ  
   1.1 ให้ 5 คณะ ด าเนินการจัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ ในช่วง
เดือนมกราคมของทุกปี ให้แล้วเสร็จในเดือนนี้  เพ่ือท าการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาต่อ 
   1.2 ให้ 5 คณะ ท าประกาศ หลักเกณฑ์ และกระบวนการเลือกตั้งนายกสโมสร
ของแต่ละคณะเอง ตามความเห็นชอบของผู้บริหารคณะ   
   1.3 ให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินการจัดการ
เลือกตั้งโดยตรง   
   1.4 ให้ 5 คณะ แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาแต่ละ
คณะเอง ตามความเหมาะสม เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
   1.5 ให้ 5 คณะ รายงานผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาแต่ละคณะ ให้
ส านักงานองค์การบริหารนักศึกษาได้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
   1.6 ให้คณบดีแต่ละคณะเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษาคณะ   
      

  2. คณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ    
     ให้ 5 คณะ แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาแต่ละ
คณะเอง ตามความเหมาะสม เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

  3. การรับสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ   
     3.1 ก าหนดการรับสมัครเลือกตั้ง 
     1) ให้ 5 คณะ ก าหนดวันรับสมัคร วันเลือกตั้ง ในช่วง เดือนมกราคม 
ของทุกปี และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะให้แล้วเสร็จในเดือนนี้ 
     2) การสมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะ ให้สมัครในลักษณะอิสระเพียง
คนเดียว/ นามพรรคนักศึกษาเดียว/ สมัครในลักษณะนามพรรคหลายคนก็ได้ โดยระบุบุคคลที่จะเป็น
นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาและอุปนายองค์การนักศึกษาฝ่ายต่าง ๆ จ านวน 4 คน 
     3) ให้คณะกรรรมการจัดการเลือกตั้ง รับสมัครเลือกตั้งนายกสโมสร  
นักศึกษา ก าหนดหมายเลขเบอร์ของผู้สมัคร (หมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งจะเรียงล าดับก่อนและหลังตาม
การสมัคร) และจัดท าป้ายปิดประกาศของใบสมัครให้ทราบโดยทั่วกัน 
    3.2 คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ อย่างน้อย
จะต้องมีคุณสมบัติที่ดี ดังต่อไปนี้ 
   1) เป็นนักศึกษาในสังกัดคณะนั้น ๆ  
   2) เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาที่ก าหนดให้มีการ 
เลือกตั้ง  
   3) ศึกษาอยู่ในคณะมาแล้วไม่เกินสี่ปี ในปีที่จะเข้าด ารงต าแหน่ง 
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     4) ต้องเป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยตลอด มีความประพฤติดี  และ
อาจารย์ที่ปรึกษาให้การ  รับรองความประพฤติ 
    5) ต้องไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้โทษ และมีหนี้สินจากการพนัน 
   6) ต้องไม่อยู่ในระหว่างที่มหาวิทยาลัยสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษาตั้งแต่
ขั้นพักการเรียน 
   7) มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  
   8) คุณสมบัติอ่ืน ๆ ซึ่งอาจก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในหลักเกณฑ์และ
วิธีการเลือกตั้งของแต่ละคณะ 
 

  4. การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ   
   การลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนน การประกาศผล และอ่ืน ๆ ให้เป็นไป
ตามลักษณะเกณฑ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา 
 

  5. กรณีอ่ืนในการเลือกตั้ง 
   5.1 ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งต าแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ มีเพียง
คนเดียว/ พรรคเดียว ไม่มีคู่แข่ง ให้มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ร้อยละ
ยี่สิบของจ านวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และมากกว่าจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้ง 
    5.2 ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับคะแนนเลือกตั้งน้อยกว่าร้อยละยี่สิบของจ านวน   
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด หรือไม่มากกว่าจ านวนบัตรเลือกตั้ งที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนน ให้คณะกรรรม
การอ านวยการการเลือกตั้ง ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยให้รับสมัครรับเลือกตั้งใหม่   
 

  6. การเสนอแต่งตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ 
   6.1 หลังจากประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับรองประกาศผลการ
เลือกตั้งอันดับที่ 1 ให้ว่าที่นายกสโมสรนักศึกษาคณะ จัดหาทีมงานแต่ละฝ่าย เสนอรายชื่อจัดตั้ง          
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะ จ านวน 12 ต าแหน่ง จ านวน 15 คน ตามหัวข้อ สโมสร   
นักศึกษาคณะ ในข้อ 1 
    6.2 จากข้อ 6.1 ให้จัดหาทีมงานจัดตั้ งคณะกรรมการบริหารสโมสร          
นักศึกษาคณะ เสนอต่อรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ภายใน 15 วันหลัง จากประธานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง รับรองการเลือกตั้งอันดับที่ 1 โดยเสนอรายชื่อ 12 ต าแหน่ง จ านวน 15 คน ประกอบด้วย 
  1) นายกสโมสรนักศึกษา  จ านวน 1 คน 
  2) อุปนายกสโมสรนักศึกษาฝ่ายต่าง ๆ  จ านวน 4 คน 
  3) เลขานุการ  จ านวน 1 คน  
  4) หัวหน้าเหรัญญิก  จ านวน 1 คน 
  5) หัวหน้าฝ่ายธุรการ  จ านวน 1 คน 
  6) หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 คน 
  7) หัวหน้าฝ่ายปฏิคมและวิเทศสัมพันธ์  จ านวน 1 คน 
  8) หัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ  จ านวน 1 คน 
  9) หัวหน้าฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์  จ านวน 1 คน 
  10) หัวหน้าฝ่ายวัสดุ และสถานที่  จ านวน 1 คน 
  11) หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและชมรม  จ านวน 1 คน 
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   12) หัวหน้าฝ่ายประเมินผล   จ านวน 1 คน 
   6.3 ให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดท าค าสั่งเสนอคณบดี เพ่ือแต่งตั้ง
นายกสโมสรนักศึกษาคณะ และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะ 12 ต าแหน่ง จ านวน 15 คน 
    6.4 เมื่อคณบดีลงนามแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อย ให้รองคณบดีฝ่ายกิจการ      
นักศึกษา รายงานผลการเลือกตั้งให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทราบ ซึ่งถือว่าจัดการเลือกตั้ง
นายกสโมสรนักศึกษาคณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระบอบประชาธิปไตย 
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ชุมนุมนักศึกษาคณะ 
 

 ชุมนุมนักศึกษาคณะ เป็นองค์กรหนึ่งที่จัดในระดับคณะวิชา สามารถเสริมสร้างกิจกรรม     
นอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาภายในคณะได้เป็นอย่างดีในระหนึ่ง โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 

 1. นโยบายการจัดตั้งชุมนุมนักศึกษาคณะ  
  1.1 การจัดตั้งชุมนุมนักศึกษาคณะ ต้องเป็นระดับคณะ เพ่ือให้นักศึกษาภายใน
คณะ ทุกชั้นปี ทุกโปรแกรมวิชา เข้าร่วมชุมนุมนักศึกษาคณะได้อย่างอิสระ มีชื่อชมรม วัตถุประสงค์     
ที่ชัดเจน และต้องมีลักษณะที่นักศึกษาทุกโปรแกรมวิชาเป็นสมาชิกได้ และอยู่ภายใต้การควบคุมของ      
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะ  
 1.2 ชุมนุมนักศึกษาคณะ ต้องมีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มตามกิจกรรมที่สนใจ 
เพ่ือวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง อันเป็นการเฉพาะส่งเสริมการปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษาตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งต่อระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 1.3 การตั้งชุมนุมนักศึกษาคณะ ต้องมีนักศึกษาเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 50 คน 
โดยต้องเป็นนักศึกษาภายในคณะเดียวกัน ที่มาจากทุกชั้นปีไม่ต่่ากว่า 2 โปรแกรมวิชา  
   1.4 การเข้าร่วมชุมนุมนักศึกษาคณะ ให้เป็นความสมัครใจของนักศึกษาผู้นั้น 
และห้ามบังคับหรือข่มขู่  ซึ่งนักศึกษาคนหนึ่งให้สังกัดได้เพียงชุมนุมเดียว ภายใน 1 ปีการศึกษา 
 

 2. ช่วงการจัดตั้งชุมนุมนักศึกษาคณะ  
   2.1 ให้นักศึกษากลุ่มต่าง ๆ ที่ประสงค์จัดตั้งชุมนุมนักศึกษาคณะ ให้รวมกลุ่ม      
นักศึกษาภายในคณะ อย่างน้อย 2 โปรแกรมวิชา ก่าหนดชื่อชมรม วัตถุประสงค์ และอ่ืนให้เรียบร้อย 
ก่อนยืนค่าขออนุญาตจัดตั้งชมรม 
    2.2 กลุ่มใดที่ประสงค์ขออนุญาตจัดตั้งชุมนุมนักศึกษาคณะ ต้องมีอาจารย์/  
เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาตามที่ก่าหนด และลงนามยินยอมเป็นที่ปรึกษาชมรม ก่อนยืนค่าขออนุญาตจัดตั้ง
ชุมนุม 
   2.3 ให้ยืนค่าขออนุญาตจัดตั้งชุมนุมนักศึกษาคณะ ต่อนายกสโมสรนักศึกษา
คณะ ในช่วงเดือนสิงหาคม และจัดตั้งให้แล้วเสร็จในเดือนนี้ 
 

 3. จ านวนสมาชิกชุมนุมนักศึกษาคณะ 
   3.1 สมาชิกได้จากนักศึกษาภายในคณะ ทุกชั้นปี ทุกโปรแกรมวิชา สนใจสมัคร
เข้าจ่านวนไม่น้อยกว่า 50 คน  
   3.2 สมาชิกที่เป็นคณะกรรมการชุมนุมนักศึกษาคณะ จ่านวน 7 คน ผู้ก่อตั้ง
ชุมนุม  
 

 4. อาจารย/์ เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาชุมนุมนักศึกษาคณะ 
   ทุกชุมนุมให้มีอาจารย์/ เจ้าหน้าที่ท่ีปรึกษาจ่านวนไม่น้อยกว่า 2 คน และไม่เกิน    
5 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 4.1 เป็นอาจารย์/ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย สังกัด 1 ชุมนุม 
 4.2 อาจารย์/ เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
เฉพาะด้านของชมรม 
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 4.3 สามารถรับผิดชอบการด่าเนินกิจกรรมของชุมนุมได้ 
  4.4 อุทิศตนเสียสละเวลา ก่ากับดูแลชุมนุมท้ังใน/นอกมหาวิทยาลัย 
 

 5. คณะกรรมการชุมนุมนักศึกษาคณะ  
  ให้มีคณะกรรมการชุมนุมนักศึกษาคณะ ไม่น้อยกว่า 7 คน ซึ่งเป็นสมาชิกที่ร่วม
ก่อตั้งชุมนุม โดยการคัดเลือกให้ด่ารงต่าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
    1) ประธาน จ่านวน 1 คน 
   2) รองประธาน จ่านวน 1 คน 
   3) เลขานุการ จ่านวน 1 คน 
   4) เหรัญญิก จ่านวน 1 คน 
   5) นายทะเบียน จ่านวน 1 คน 
    6) ฝ่ายกิจกรรมและประสานงาน จ่านวน 1 คน 
    7) ฝ่ายประเมินผล จ่านวน 1 คน 
   8) กรรมการอื่น ๆ ตามที่เห็นควร 
 

 4. วาระของชุมนุมนักศึกษาคณะ  
  วาระของชุมนุมนักศึกษาคณะ ให้ชุมนุมหนึ่งชุมนุมใด  มีวาระเพียง 1 ปี     
การศึกษา  เพ่ือให้นักศึกษาที่เป็นสมาชิกมีโอกาสเลือกชุมนุมใหม่หรืออยู่กับชุมนุมเก่าได้อย่างอิสระ  
 

รูปแบบการจัดกิจกรรมชุมนุมของนักศึกษาคณะ 
 

 รูปแบบกิจกรรมชุมนุม จะยึดรูปแบบการจัดกิจกรรมใน 7 ด้านข้างต้น (ในหน้า 5 – 6) ก็ได้ 
หรือทางคณะเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับทางสาขาวิชาหรือบริบทของคณะก็ได้ หรือผสมผสานรูปแบบ
ระหว่างแต่ละข้อใน 7 ด้าน กับรูปแบบของคณะก็ได้ 
 

การพ้นจากต าแหน่งคณะกรรมการชุมนุมนักศึกษาคณะ 
 

  การพ้นจากต่าแหน่งคณะกรรมการชุมนุมนักศึกษาคณะ หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งสิ้นสุด
ลงเมื่อ 
 (๑) หมดวาระ 
   (๒) ตาย  
  (๓) ลาออก หรือลาพักการศึกษา  
  (๔) ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา  
    (๕) สมาชิกมีมติให้ถอดถอน โดยมีมติสองในสามของจ่านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ 
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อ านาจหน้าที่คณะกรรมการชุมนุมนักศึกษาคณะ 

 
 บทบาทอ่านาจหน้าที่ และระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับคณะกรรมการชุมนุมนักศึกษาคณะ 
ให้เป็นความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณบดีแต่ละคณะ ที่ต้องก่ากับดูแลใน
ส่วนกิจกรรมของนักศึกษาคณะ จะออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับตามเห็นสมควร 
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การจัดตั้งชุมนมุนักศึกษาคณะ 
 

   การจัดตั้งชุมนุมนักศึกษาคณะ ต้องเป็นระดับคณะ เพ่ือให้นักศึกษาภายในคณะเข้าร่วม
ชุมนุมของนักศึกษาคณะได้อย่างอิสระ มีชื่อชุมนุม วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และต้องมีลักษณะที่นักศึกษา
ภายในคณะเป็นสมาชิกได้และอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
 

 1. เกณฑ์การจัดตั้งชุมนุมนักศึกษาคณะ  
    ก าหนดเกณฑ์การยืนค าขอจัดตั้งชุมนุมนักศึกษาคณะ ได้แก่  
  1) ชื่อชุมนุม 
  2) วัตถุประสงค์ 
 3) ระเบียบข้อบังคับ (ถ้ามี) 
 4) เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของชมรม (ถ้ามี) 
 5) รายชื่อคณะกรรมการชุมนุมนักศึกษาคณะ จ านวน 7 คน  
   6) รายชื่ออาจารย์/ เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน และ       
ไม่เกิน  5 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย พร้อมค ารับรองเป็นอาจารย์/ เจ้าหน้าที่   
ที่ปรึกษาแนบกับหนังสือยืนค าร้องขอจัดตั้งชมรม 
 7) รายชื่อสมาชิกชุมนุมนักศึกษาคณะ ไม่น้อยกว่า 50 คน ซึ่งเป็น      
นักศึกษาภายในคณะ อย่างน้อย 2 โปรแกรมวิชา  
 

  2. การเสนออนุญาตให้จัดตั้งชุมนุมนักศึกษาคณะ 
    1) ให้ยืนค าขออนุญาตจัดตั้งชุมนุมนักศึกษาคณะ ต่อนายกสโมสร
นักศึกษาคณะ ตามวัน เวลา ที่คณะก าหนด และจัดตั้งให้แล้วเสร็จในเดือนนี้ 
    2) ให้ส านักงานสโมสรนักศึกษาคณะ เสนอต่อรองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา เพื่อลงนามอนุญาตให้จัดชุมนุมนักศึกษาคณะได้ 
     3) เมื่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ลงนามอนุญาตผ่านเป็นที่     
เรียบร้อย ให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ ก ากับดูแลชุมนุมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชุมนุม  
และรายงานการปฏิบัติงานให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ทราบ ในการประชุม  
 

 3. การสิ้นสุดหรือพ้นสภาพของชุมนุมนักศึกษาคณะ 
  การสิ้นสุดหรือพ้นสภาพของชุมนุมนักศึกษา อาจเลิกหรือยุบเลิกได้ ดังต่อไปนี้  
  1) ครบวาระ 1 ปีการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาที่เป็นสมาชิกมีโอกาสเลือก

ขุมนุมใหม่หรืออยู่กับชุมนุมเก่าได้อย่างอิสระ 
  2) ไม่มีผลงานของชุมนุมปรากฏใน 1 ปีการศึกษา 
  3) ด าเนินการฝ่าฝืนวัตถุประสงค์ของชุมนุม 
  4) ชุมนุมกระท าการอันเป็นที่เสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัย คณะ หรือเหตุผล
อ่ืน โดยอาจารย์/ เจ้าหน้าที่ท่ีปรึกษาชุมนุม และผ่านรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเห็นสมควรว่าให้ยุบ
เลิกชุมนุม 
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   5) คณะวิชา เห็นสมควรให้ยกเลิกชุมนุม เนื่องจากกระท าอันเป็นการขัด
ต่อกฎหมาย ศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย หรือฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย คณะ 
 

 4. ประสงค์ด าเนินการชุมนุมนักศึกษาคณะในปีการศึกษาใหม่  
  ในแต่ละปีการศึกษา อาจมีชื่อชุมนุมยุบหายไป หรือการจัดตั้งชุมนุมใหม่ อาจมี
จ านวนสมาชิกมากบ้างน้อยบ้าง ขึ้นอยู่กับผู้ประสงค์จัดตั้งชุมนุมและกลุ่มนักศึกษาสนใจเข้าร่วมชุมนุม   
จึงให้นักศึกษาเลือกเป็นสมาชิกชุมนุมตามความต้องการอย่างอิสระ 
   ฉะนั้น ชุมนุมใดประสงค์ด าเนินการต่อให้ พิจารณาปฏิบัติ ดังนี้ 
    4.1 จัดหาบุคคล ดังต่อไปนี้ให้ครบตามที่ก าหนด ได้แก่ 
   1) หาอาจารย์/ เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน และ     
ไม่เกิน 5 คน   
    2) หาคณะกรรมการชุมนุมนักศึกษา 7 ต าแหน่ง จ านวน 7 คน  
    3) หานักศึกษาภายในคณะสมัครเป็นสมาชิกชุมนุมไม่น้อยกว่า    
50 คน (ต้องมีนักศึกษาภายในคณะ สมัครเป็นสมาชิกอย่างน้อย 2 โปรแกรมวิชา) 
   4.2 ชุมนุมเก่า เมื่อหมดวาระลง  สามารด าเนินการต่อ คือ 
     1) ใช้ชื่อชุมนุมเดิม คณะกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษา สมาชิกชุมนุม 
จะเป็นชุดเดิมหรือชุดใหม่ก็ได้ แต่ต้องตามเกณฑ์ข้อ 4.1 
    2) ใช้ชื่อชุมนุมใหม่ คณะกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษา สมาชิกชุมนุม 
จะเป็นชุดเดิมหรือชุดใหม่ก็ได้ แต่ต้องตามเกณฑ์ข้อ 4.1 
   4.3 ชุมนุมใหม่ เมื่อประสงค์จะจัดตั้ง  สามารด าเนินการได้แต่ต้องตาม
เกณฑ์ข้อ 4.1 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

 
 

ใบสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา 
ประเภทพรรคอิสระเพียงคนเดียว 

 

ใบสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา 
ประเภททีมพรรค 

 

เอกสาร/ หลักฐาน ประกอบใบสมัคร 
ประเภททีมพรรค ชื่อพรรค..................................... 
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ได้หมายเลข............... 
 

ใบสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา 
ประเภทพรรคอิสระเพียงคนเดียว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

 
วันที่.............................................                                                                                  รูปถ่าย 
 
เรื่อง ขอสมัครรับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารนักศึกษา  
 

เรียน อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
 

 ตามท่ี กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ข้าพเจ้า นาย / นางสาว  ................................................... 
ซึ่งเป็นผู้ลงสมัคร โดยใช้ชื่อพรรคว่า.................................................................โดยมีประวัติโดยย่อ ดังนี้  
 

 1. ชื่อ – สกุล .......................................................................... ชื่อเล่น...................ชั้นปีที ่..................................  
 โปรแกรมวิชา ................................................................. คณะ ..........................................................................  
 

  2. ประวัติการท างาน  
 1. ................................................................................................................  
 2. ................................................................................................................  
 3. ................................................................................................................  
 4. ................................................................................................................  
 5. ................................................................................................................  

 

ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา  
…………………………………………………........................................................................................................................... ......  
............................……………………………………………………........................................................................... .......................  

 
ลงชื่อ                                             อาจารย์ที่ปรึกษา 

                                          (.................……......................…….....) 
พร้อมกันนี้ขอส่งหลักฐานการสมัครของสมาชิกผู้ร่วมลงสมัครเพ่ือประกอบการพิจารณาให้ลงสมัคร

รับเลือกตั้ง ดังนี้  
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 1 รปู  
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษาของผู้ลงสมัคร  
3. ใบแสดงผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม  
4. ประวัติ/ ผลงานผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ในด้านอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 
ลงชื่อ.........................................................ผู้สมัคร  
    (..............................................................)  
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ได้หมายเลข............... 
 

ใบสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา 
ประเภททีมพรรค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 
วันที่.............................................                                                                                  
 
เรื่อง ขอสมัครรับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารนักศึกษา  
 

เรียน อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
 

 ตามท่ี กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ข้าพเจ้า นาย / นางสาว  ................................................... 
ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคผู้ลงสมัคร โดยใช้ชื่อพรรคว่า.................................................................โดยทีมพรรค ดังนี้  

1. .........................................................................หัวหน้าพรรค  
2. ......................................................................... อุปนายกฝ่ายวิชากิจกรรม  
3. ......................................................................... อุปนายกฝ่ายวิชาการ  
4. ......................................................................... อุปนายกฝ่ายกีฬาและนันทนาการ  
5. .........................................................................อุปนายกฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์  

 
 

ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาของผู้สมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา  
………………………………………………….................................................................................................................................  
............................……………………………………………………............................................................................. .....................  

 
ลงชื่อ                                             อาจารย์ที่ปรึกษา 

                                          (.................……......................…….....) 
พร้อมกันนี้ขอส่งหลักฐานการสมัครของสมาชิกผู้ร่วมลงสมัครเพ่ือประกอบการพิจารณาให้ลงสมัคร

รับเลือกตั้ง ดังนี้  
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว ของผู้ร่วมทีม คนละ 1 รปู  
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษาของทีมผูส้มัคร คนละ 1 ชุด 
3. ใบแสดงผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมของทีมผู้สมัคร คนละ 1 ชุด 
4. ประวัติ/ ผลงานของทีมผู้ลงสมัครในด้านอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

 โดยได้แนบเอกสารหลักฐานดังกล่าวมากับใบสมัครนี้ 
 

 
ลงชื่อ.........................................................ผู้สมัคร  
    (..............................................................)  
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หมายเลข………  
 

เอกสาร/ หลักฐาน ประกอบใบสมัคร  

ประเภททีมพรรค ชือ่พรรค.....................................  
 

 ชื่อ-สกุล.......................................................................... ชื่อเล่น......................... 
 ชั้นปี......... โปรแกรมวิชา..............................  คณะ............................................  
                                             ประวัติการท างาน 

  1. ..........................................................................................................  
  2. ............................................................................. .............................  
  3. ..........................................................................................................  
  4. ..........................................................................................................  

      ต าแหน่งนายก 5. ..........................................................................................................  
 
 

 ชื่อ-สกุล.......................................................................... ชื่อเล่น......................... 
 ชั้นปี......... โปรแกรมวิชา..............................  คณะ............................................  
                                             ประวัติการท างาน 

  1. ..........................................................................................................  
  2. ..........................................................................................................  
  3. ..........................................................................................................  
  4. ..........................................................................................................  

ต าแหน่งอุปนายกฝ่ายบริหาร 5. ..........................................................................................................  
 
 

 ชื่อ-สกุล.......................................................................... ชื่อเล่น......................... 
 ชั้นปี......... โปรแกรมวิชา..............................  คณะ............................................  
                                             ประวัติการท างาน 

  1. ..........................................................................................................  
  2. ..........................................................................................................  
  3. ..........................................................................................................  
  4. ..........................................................................................................  

ต าแหน่งอุปนายกฝ่ายวิชาการ 5. ..........................................................................................................  
 

 

 

 

รูปถ่าย 

 

 

 

รูปถ่าย 

 

 

 

รูปถ่าย 
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 ชื่อ-สกุล.......................................................................... ชื่อเล่น......................... 
 ชั้นปี......... โปรแกรมวิชา..............................  คณะ............................................  
                                             ประวัติการท างาน 

  1. ..........................................................................................................  
  2. ..........................................................................................................  
  3. ..........................................................................................................  
  4. ..........................................................................................................  

ต าแหน่งอุปนายกฝ่ายกิจกรรม 5. ..........................................................................................................  
 
 

 ชื่อ-สกุล.......................................................................... ชื่อเล่น......................... 
 ชั้นปี......... โปรแกรมวิชา..............................  คณะ............................................  
                                             ประวัติการท างาน 

  1. ..........................................................................................................  
  2. ..........................................................................................................  
  3. ..........................................................................................................  
  4. ..........................................................................................................  

ต าแหน่งอุปนายกฝ่ายกีฬา 5. ..........................................................................................................  
 
 

 ชื่อ-สกุล.......................................................................... ชื่อเล่น......................... 
 ชั้นปี......... โปรแกรมวิชา..............................  คณะ............................................  
                                             ประวัติการท างาน 

  1. .................................................................................................. ........  
  2. ..........................................................................................................  
  3. ..........................................................................................................  
  4. ..........................................................................................................  

ต าแหน่งอุปนายกฝ่ายชมรม 5. ..........................................................................................................  
 
 

 

 

 

รูปถ่าย 

 

 

 

รูปถ่าย 

 

 

 

รูปถ่าย 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

 
 

ค ำขอจ ดัตัดงชมรมรนดกศึกษำ 
ปมะ  ัำปีกำมศึกษำ 25.......... 

รหำวิทยำลดยมำมภดฏก ำแพชเพมม 
 

มำยละเจียต 
ค ำขอจ ดัตัดงชมรมรนดกศึกษำ 

ปมะ  ัำปีกำมศึกษำ 25.......... 
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ค ำขอจ ดัตัดงชมรมรนดกศึกษำ 
ปมะ  ัำปีกำมศึกษำ 25.......... 

รหำวิทยำลดยมำมภดฏก ำแพชเพมม 
..................................  

 
วดนที่................เตืจน.................................พ. ศ. ...................                                                                                   
 
เมื่จช ขออนุญาตจัดตั้งชมรมนักศึกษา  
 

เมียน นายกองค์การบริหารนักศึกษา  
 

 ด้วย ข้าพเจ้า............................................................ชั้นปีที่..........โปรแกรมวิชา..................................... 
เป็นนักศึกษาคณะ................................................................  เบอร์โทรติดต่อ........................................................... 
อีเมล...................................................................................มีความประสงค์จัดตั้งชมรมนักศึกษาข้ึนในปีการศึกษานี้  
โดยใช้ชื่อชมรมนักศึกษา คือ .................................................................................ชื่อย่อ (ถ้ามี)................................ 
และต้องการงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมของชมรม............โครงการ เป็นเงิน....................................บาท 
ซึ่งหากชมรมนักศึกษาของข้าพเจ้าผ่านการพิจารณา และได้งบประมาณตามที่ขอ ข้าพเจ้าและสมาชิกขอสัญญาว่าจะ
ด าเนินการบริหารชมรมให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 

 ในการนี้ ชมรมนักศึกษาท่ีขออนุญาตจัดตั้งครั้งนี้ มีความถูกต้องตามเกณฑ์การจัดตั้งชมรมนักศึกษา คือ 
 1. ชื่อชมรม 
  2. วัตถุประสงค์ 
 3. ระเบียบขอ้บังคับ (ถ้ามี) 
 4. เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของชมรม (ถ้ามี) 
 5. มีคณะกรรมการชมรมนักศึกษา จ านวน 7 คน 
   6. มีอาจารย์/ เจ้าหน้าที่ท่ีปรึกษา จ านวนไม่กว่า 2 คน และไม่เกิน  5 คน ซึ่งเป็นบุคคล
ที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย พร้อมค ารับรองเป็นอาจารย์/ เจ้าหน้าที่   ที่ปรึกษาแนบกับหนังสือยืนค าร้อง       
ขอจัดตั้งชมรม 
 7. มีสมาชิกชมรมนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 80 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาต่างคณะอย่างน้อย     
2 คณะ  
 

  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้กรอกแบบฟอร์มรายละเอียดตามเกณฑ์การจัดตั้งชมรมนักศึกษา แนบมากับค าขอนี้ 
 
 
 

                                 ลงชื่อ                                             ประธานชมรม/ ผู้ขออนุญาต 
                                          (.................……......................…….....) 
 

 

 * หมายเหตุ * หากมีปัญหาหรือเหตุอันใดผิดพลาด ที่ต้องการให้แก้ไข โปรดติดต่อแจ้งตามเบอร์โทรศัพท์ 
                                 ข้างต้น หรือไม่ผ่านการพิจารณา โปรดแจ้งด้วยเช่นกัน 
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มำยละเจียต 
ค ำขอจ ดัตัดงชมรมรนดกศึกษำ 

ปมะ  ัำปีกำมศึกษำ 25.......... 
.................................... 

 
1. มื่จมรมร  ................................................................................................ชื่อย่อ (ถ้ามี)........................................ 
 

2. วดัถุปมะสชค ์
 ............................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................... 
 

3. มะเบียบข้อจบดชคดบ (ถ้ำร)ี 
 ............................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................... 
 
4. เคมื่จชหรำยัมำสดญลดกษณ์ขอจชมรมร (ถ้ำร)ี 
 

ค ำจธิบำยควำรหรำยสดญลดกษณ์ (โลโก้)  
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
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5. มำยม่ืจคณะกมมรกำมมรมรนดกศึกษำ ั ำนวน 7 คน 
 

 1) ชื่อ..................................................................... ประธาน                         รูปถ่ายประธาน 
                                                                                                                           
 
 
 

 2) ชื่อ..................................................................... รองประธาน  
 3) ชื่อ..................................................................... เลขานุการ  
 4) ชื่อ..................................................................... เหรัญญิก  
 5) ชื่อ..................................................................... นายทะเบียน  
  6) ชื่อ..................................................................... ฝ่ายกิจกรรมและประสานงาน  
  7) ชื่อ..................................................................... ฝ่ายประเมินผล  
 

6. มำยม่ืจจำัำมย/์ เั้ำหน้ำที่ที่ปมึกษำ ั ำนวนไร่กว่ำ 2 คน และไร่เกิน  5 คน  
 

 1) ชื่อ..................................................................... ยินดีเป็นที่ปรึกษาชมรมนี้ เพราะมีความสามารถพอ 
 

        อาจารย์    เจ้าหน้าที่  สังกัดหน่วยงานภายใน คือ....................................................................... 
 

.........................................................................ลงชื่อ   
วัน.........เดือน...........................ปี............. 

 
 2) ชื่อ..................................................................... ยินดีเป็นที่ปรึกษาชมรมนี้ เพราะมีความสามารถพอ 
 

        อาจารย์    เจ้าหน้าที่  สังกัดหน่วยงานภายใน คือ....................................................................... 
 

.........................................................................ลงชื่อ   
วัน.........เดือน...........................ปี............. 

 
 3) ชื่อ..................................................................... ยินดีเป็นที่ปรึกษาชมรมนี้ เพราะมีความสามารถพอ 
 

        อาจารย์    เจ้าหน้าที่  สังกัดหน่วยงานภายใน คือ....................................................................... 
 

.........................................................................ลงชื่อ   
วัน.........เดือน...........................ปี............. 

 
 4) ชื่อ..................................................................... ยินดีเป็นที่ปรึกษาชมรมนี้ เพราะมีความสามารถพอ 
 

        อาจารย์    เจ้าหน้าที่  สังกัดหน่วยงานภายใน คือ....................................................................... 
 

.........................................................................ลงชื่อ   
วัน.........เดือน...........................ปี............. 
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 5) ชื่อ..................................................................... ยินดีเป็นที่ปรึกษาชมรมนี้ เพราะมีความสามารถพอ 
 

        อาจารย์    เจ้าหน้าที่  สังกัดหน่วยงานภายใน คือ....................................................................... 
 

.........................................................................ลงชื่อ   
วัน.........เดือน...........................ปี............. 

 
7. มำยม่ืจสรำมิกมรมรนดกศึกษำ ไร่น้จยกว่ำ 80 คน ซึ่ชเป็นนดกศึกษำั่ำชคณะจย่ำชน้จย 2 คณะ  
 

 ณ ขณะนี้มีสมาชิกชมรม จ านวน ..............คน แบ่งแยกตามจ านวนนักศึกษาแต่ละคณะ ดังนี้ 
 1) คณะครุศาสตร์ จ านวน.........คน  แยกชั้นปี  ได้แก่ 
  ปีที่ 1 ......คน   ปีที่ 2 ......คน   ปีที่ 3 ......คน   ปีที่ 4 ......คน   ปีที่ 5 ......คน   
 

 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน.........คน  แยกชั้นปี  ได้แก่ 
  ปีที่ 1 ......คน   ปีที่ 2 ......คน   ปีที่ 3 ......คน   ปีที่ 4 ......คน     
 

 3) คณะวิทยาการจัดการ  จ านวน.........คน  แยกชั้นปี  ได้แก่ 
  ปีที่ 1 ......คน   ปีที่ 2 ......คน   ปีที่ 3 ......คน   ปีที่ 4 ......คน     
 

 4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน.........คน  แยกชั้นปี  ได้แก่ 
  ปีที่ 1 ......คน   ปีที่ 2 ......คน   ปีที่ 3 ......คน   ปีที่ 4 ......คน     
 

 5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจ านวน.........คน  แยกชั้นปี  ได้แก่ 
  ปีที่ 1 ......คน   ปีที่ 2 ......คน   ปีที่ 3 ......คน   ปีที่ 4 ......คน     
 
 ทดงชนีง ไต้แนบมำยมื่จัำรที่มะบุไว้ขอ้ำชั้น รำปมะกจบกำมพิัำมณำจนุญำั 
 
 
                                 ลงชื่อ                                             ประธานชมรม/ ผู้ขออนุญาต 
                                          (.................……......................…….....) 
 

 
ผลกำมพิัำมณำจนุญำััดตัดงชมรมรนดกศึกษำ 

 

ควำรคิตเห็น หดวหน้ำจชค์กำมบมิหำมนดกศึกษำ ควำรคิตเห็น มจชจธิกำมบตีฝ่ำยกิักำมนดกศึกษำ 
 

   ผ่าน อนุญาตให้จัดตั้งชมรมได้ 
 

   ไมผ่่าน เพราะ.................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 

 
 

........................................................ลงชื่อ 
........./............................./..........   

 

   ผ่าน อนุญาตให้จัดตั้งชมรมได้ 
 

   ไมผ่่าน เพราะ.................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 

 
 

........................................................ลงชื่อ 
........./............................./.......... 
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คณะกมมรกำมผู้ ดัตท ำ 

 
 รองศาสตราจารย์มัย ตะติยะ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและโครงการพิเศษ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังสุรีย์ พันธ์แก้ว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
   คณะครุศาสตร์ 
 อาจารย์พัจนภา เพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ 
   และศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลูร าไพ ประภัสสร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
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