
ระเบียบคณะวิทยาศาสาตรและเทคโนโลยีสุขภาพ 

วาดวยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๖๑ 

               เพ่ือใหการจัดและดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ   มหาวิทยาลัยนว
มินทราธิราช เปนไปดวยความเรียบรอย สงเสริมใหนักศึกษาใชสิทธิและหนาท่ีของตนเอง ภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย ตลอดจนใหไดรับการฝกฝนในการอยูรวมกันดวยความสงบ เรียบรอย มีคารวธรรม ปญญา
ธรรมและสามัคคีธรรมตามระบอบประชาธิปไตย   

               อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วาดวยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 25๕๘ หมวด ๕ วาดวยสโมสรนักศึกษา จึงออกระเบียบ
ไวดังตอไปน้ี 

               ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ  วาดวยสโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๖๑” 

               ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

               ขอ 3 ในระเบียบน้ี 

 คณะ หมายถึง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

สโมสร หมายถึง สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

ชุมนุม หมายถึง ชุมนุมกิจกรรมของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

คณบด ี หมายถึง คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

สมาชิก หมายถึง สมาชิกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

คณะกรรมการกิจการนักศึกษา หมายถึง นักศึกษาท่ีไดรับแตงตัวใหดํารงตําแหนงเก่ียวกับการดําเนินงาน
ในสโมสรนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

ประธานช้ันป หมายถึง ประธานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีุขภาพ 
มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 

คณะกรรมการเลือกตั้ง หมายถึง คณะกรรมการเลือกตั้งท่ีสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แตงตั้ง 

ท่ีปรึกษา  หมายถึง บุคคลซึ่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพแตงตั้งเปนท่ี
ปรึกษาการดาํเนินงานกิจการนักศกึษาตามระเบียบน้ี 

 

               ขอ 4 ใหรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ีและใหอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติท่ี
ไมขัดแยงกับระเบียบน้ีไดตามความจําเปน 

 

 



หมวดท่ี 1 
วัตถุประสงคของสโมสร  นักศึกษา 

               ขอ  1  สโมสรนักศึกษามีวัตถุประสงคการดําเนินงานสอดคลองกับการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
ดังน้ี 
               1.1  สงเสริมความรูความสามรถและความรับผิดชอบในกิจกรรมตางๆ  ของนักศึกษาเพ่ือประโยชนในการพัฒนา
นักศึกษาท้ังในดานประสบการณ  วิชาการ  วิชาชีพ  คุณธรรมและจริยธรรม 

               1.2  สงเสริมใหนักศึกษารูจักใชสิทธิและหนาท่ีของตนเอง  ตามระบอบประชาธิปไตย  โดยฝกและปลูกฝงนิสัยใหมี
ความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม  รวมท้ังเคารพสิทธิและหนาท่ีของผูอ่ืนแลกเปลี่ยนความรูระหวางสมาชิก 

               1.3  ฝกการเปนผูนําสังคม  มีความคิดริเริ่มและสรางสรรค  มีความเสียสละ  อุทิศตนเพ่ือประโยชนสวนรวม  เพ่ือ
ความเจริญของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ 
               1.4  สงเสริมใหนักศึกษามีบุคลิกภาพ พลานามัย และมนุษยสัมพันธท่ีดี 
               1.5  เช่ือมความสัมพันธ  แลกเปลี่ยนความรู  ประสบการณ  และความรูความเขาใจระหวางนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยและสถาบันอ่ืน 

               1.6  สงเสริมวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และเอกลักษณอันดีงามของชาติ 
               1.7  ผดุงและดําเนินงานเพ่ือเผยแพรเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 

               1.๘  ธํารงไวซึ่งผลประโยชนสวนรวมของนักศึกษา 

               1.๙  สงเสริมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และคานิยมท่ีถูกตอง 
 

หมวดท่ี  2 

สิทธิ  และหนาท่ีของสมาชกิ 

               สมาชิก  ไดแก  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสขุภาพ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  สิทธิและหนาท่ี
ของสมาชิก  มีดังตอไปน้ี 

               1. ใหความรวมมือและปฏิบัติตามระเบียบ 

               2. เขารวมกิจกรรมตางๆ  ท่ีสโมสรจัดใหมีข้ึน 

               3. สิทธิแสดงความคิดเห็น  วิจารณตาแนวทางแหงประชาธิปไตยและเสนอขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ 

               4. เขารวมการประชุมของคณะกรรมการสโมสร  โดยมีสิทธิแสดงความคิดเห็นใหขอเสนอ  เมื่อไดรับอนุญาตจาก
ประธานในท่ีประชุม 

               5. มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  และสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสโมสร  ประธานช้ันป 

               6. สมาชิกไมต่ํากวารอยละ  20  ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดมีสิทธิเขาช่ือรองขอตอคณะกรรมการสโมสร  ใหมี
การพิจารณาทบทวนมติเก่ียวกับผลประโยชนท่ีสมาชิกโดยสวนรวมพึงไดรบัจากสโมสร  ภายหลังจากคณะกรรมการสโมสรไดมี
การทบทวนมติและช้ีแจงแกสมาชิกกลุมดังกลาวแลวยืนยันมติเดิม  สมาชิกจํานวนดังกลาวมีสิทธิเขาช่ือรองขอตอ
คณะกรรมการกิจการนักศึกษาเพ่ือพิจารณาขอลงประชามติ  ท้ังน้ีคณะกรรมการกิจการนักศึกษาจะเปดโอกาสให
คณะกรรมการสโมสรช้ีแจงตอสมาชิกท้ังหมดกอนลงประชามติ 

               การตัดสิน 

               ๑. กรณีท่ีมีผูมาลงประชามติไมถึงรอยละ 60 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดใหถือวาคํารองน้ันไมไดรับการพิจารณา 



               ๒. กรณีท่ีมีผูมาลงมติ  เกินรอยละ  60  ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดใหถือคะแนนขางมากซึ่งตองเกินรอยละ  50  
ของสมาชิกท่ีมาลงประชามติ  ในคราวน้ัน 

หมวดท่ี  3 
คณะกรรมการสโมสร 

               สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ประกอบดวยกรรมการ

ท่ีมาจากการเลือกตั้ง และกรรมการโดยตําแหนง 

               ขอ 1 ใหจัดตั้งสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพข้ึนเปนตัวแทนของนักศึกษาในคณะ และ
รับผิดชอบการบริหารกิจกรรมของนักศึกษาท้ังปวงในคณะ 
               ขอ 2 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีุขภาพไดมาจากการเลือกตั้งภายในคณะ  และกรรมการ
โดยตําแหนงประกอบดวย  ประธานช้ันป  ประธานชุมนุม  และตัวแทนสมาชิกสภานักศึกษา  ซึ่งเปนนักศึกษาภายในคณะ 1 
คน 
               ขอ 3 คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะ จากการเลือกตั้ง ประกอบดวย 
  3.1 นายกสโมสร 
  3.2 อุปนายก (ฝายกิจการภายใน 1 คน และฝายกิจการภายนอก 1 คน) 
  3.3 เลขานุการ 
  3.4 เหรญัญิก 
  3.5 ประชาสมัพันธ 
  3.6 สวัสดิการและปฏคิม 
  3.7 อาคารสถานท่ี  และพัสด ุ
  3.8 ประธานกีฬา 
  3.9 ประธานวิชาการ 
  3.10 ประธานกิจกรรมและนันทนาการ 
  3.11 ตําแหนงอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
               ขอ 4 ใหคณบดีเปนผูลงนามแตงตั้งและถอดถอนกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะ 

หมวดท่ี 4  
สมาชกิภาพของกรรมการสโมสร 

               การเลือกตั้งกรรมการจากการเลือกตั้ง  ใหปฏิบัติ  ดังน้ี 
               ขอ 1 ใหนายกสโมสรมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งชุดหน่ึงข้ึนจํานวน  3-5 คน เพ่ือ
ดําเนินการเลือกตั้งเปนไปตามหมวดท่ี 5 ของระเบียบน้ี 
               ขอ 2 ผูสมัครรับเลือกตั้งตองมีคุณสมบัติครบถวนท่ีจะเปนกรรมการสโมสร  ตามท่ีกําหนดในขอ 3 
               ขอ 3 ผูท่ีดํารงตําแหนงกรรมการสโมสร  จะตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
        3.1  เปนสมาชิกของสโมสร 
        3.2  ตองไมใชสมาชิกท่ีไดรับภาวะรอพินิจในการศึกษาในขณะท่ีรับเลือกตั้งแตละตําแหนง 
        3.3  ตองไมใชสมาชิกท่ีมีความประพฤติเสียหาย  โดยถูกภาคทัณฑหรือทําทัณฑบนหรือเคยถูกพัก
การศึกษา 
        3.4  ตองไมลาพักการศึกษาในปการศึกษาน้ัน 
        3.5  ตองไมดํารงตําแหนงในคณะกรรมการสโมสรมากกวา  1  ตําแหนง  ในวาระเดียวกัน 
        3.6  เฉพาะตําแหนงนายกสโมสร  ผูสมัครจะตองเปนสมาชิกท่ีมีฐานะช้ันปท่ี  2 ข้ึนไป และมีดัชนี
สะสมเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.5 ในขณะสมัครรับเลือกตั้ง 
               ขอ 4 สมาชิกภาพของคณะกรรมการสโมสร แตละตําแหนงสิ้นสุดลงเมื่อ 
        4.1 ออกตามวาระ 
        4.2 ตาย 



        4.3 ลาออก 
        4.4 พนสภาพการเปนนักศึกษาหรือลาพักการศึกษา 
        4.5 ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 
        4.6 ขาดประชุมสโมสรคณะ 3 ครั้งติดตอกันโดยไมแจงเปนลายลักษณอักษร 
        4.7 เมื่อคณะกรรมการสโมสรจํานวนเกินก่ึงหน่ึงของสมาชิกท้ังหมดมีมติใหถอดถอน 
        4.8 ไมมีคุณสมบัติตามหมวด 4 ขอ 3  
        4.9 การลาออกของนายกสโมสร  จะมีผลตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากคณบดีเปนลายลักษณอักษร 
        4.10 การลาออกของกรรมการสโมสรตําแหนงอ่ืนๆ จะมีผลตอเมื่อตองไดรับการเห็นชอบจากนายก
สโมสร และเสนอตอคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติเปนลายลักษณอักษร 
               ขอ 5 ถานายกสโมสรพนจากตําแหนงตามขอ 4 ใหถือวากรรมการ ตามหมวด 3 ขอ 3 พนจากตําแหนงดวย
ท้ังหมด 
               ขอ 6 ถากรรมการตามหมวด  3 ขอ 3 พนจากตําแหนงเกินก่ึงหน่ึงของกรรมการจากการเลือกตั้งใหถือวา
กรรมการจากการเลือกตั้งพนจากตําแหนงท้ังหมด 
               ขอ 7 ถาตําแหนงคณะกรรมการสโมสรวางลงกอนสิ้นวาระ 90 วัน ใหมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงท่ีวางลงภายใน
กําหนดเวลา 20 วัน ผูท่ีเขามาแทนน้ันใหอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระของผูซึ่งตนแทน 

หมวดท่ี 5 
การเลือกต้ังกรรมการสโมสร 

               ขอ 1 ใหคณะกรรมการซึ่งไดรับการแตงตั้งจากนายกสโมสรดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม ใหเสร็จสิ้น
กอนปดภาคการศึกษาท่ี 2 อยางนอย 30 วัน 
               ขอ 2 ใหคณะกรรมการช้ันปชุดเดิมดําเนินการเลือกตั้งประธานช้ันปแตละช้ันปของปการศึกษาตอไปโดยให
สมาชิกแตละช้ันเปนผูเลือก  ท้ังน้ีใหเสร็จสิ้นกอนปดภาคการศึกษาท่ี 2 อยางนอย 30 วัน สําหรับประธานช้ันปท่ี 1 ในป
การศึกษาตอไปใหคณะกรรมการสโมสรชุดใหม ดําเนินการเลือกตั้งใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วันแรกของภาคการศึกษาท่ี 1  
               ขอ 3 การเลือกกรรมการ ตามหมวด 3 ขอ 3 ใหเลือกเปนกลุม กลุมท่ีไดรับเลือกคะแนนเสียงสูงท่ีสุดเปนกลุมท่ี
ไดรับการเลือกตั้ง ในกรณีท่ีมีผูสมัครเพียงกลุมเดียวตองไดรบัการรบัรองจากสมาชิก ไมต่ํากวา 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกท่ีมา
ใชสิทธิ ถาคะแนนเสียงสนับสนุนไมถึง 2 ใน 3 ใหจัดการเลือกตั้งข้ึนใหม ภายในเวลาไมนอยกวา 7 วัน และไมเกิน 15 วัน 
และถาในการเลือกตั้งครั้งน้ี มีกลุมสมัครรับเลือกตั้งเพียงกลุมเดียว แตไมไดรับคะแนนเสียงสนับสนุนถึง 2 ใน 3 ของจํานวน
สมาชิกท่ีมาใชสิทธิ ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งปรึกษาคณะกรรมการกิจการนักศึกษา เสนอช่ือสมาชิกท่ีเหมาะสมตอ
คณบดีเพ่ือประกาศแตงตั้งเปนกรรมการตามหมวด 3 ขอ 3 ตอไป ภายในเวลา 7 วัน 
               ขอ 4 ในกรณีท่ีไมมีผูสมัคร ตามขอ 3 ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งดําเนินการใหมีการเลือกตั้งใหม 
ภายใน 15 วัน ในกรณีท่ีไมมีผูสมัครรับเลือกตั้งอีก ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งปรึกษาคณะกรรมการกิจการนักศึกษา 
เสนอช่ือสมาชิกท่ีเหมาะสมตอคณบดีเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการตามหมวด 3 ขอ 3 ตอไปภายใน 7 วัน 
               ขอ 5 ใหประธานดําเนินการเลือกตั้งเสนอรายช่ือผูท่ีไดรับเลือกตั้งตามขอ 2 และขอ 3 หรือขอ 4 ตอคณบดีเพ่ือ
ประกาศแตงตั้งและดํารงตําแหนงวาระละ 1 ป การศึกษา นับตั้งแตวันท่ีลงนามประกาศแตงตั้ง 
               ขอ 6 ใหคณะกรรมการสโมสรชุดปจจุบัน สงมอบงานคณะกรรมการสโมสรชุดใหม  ใหเสร็จสิ้น ภายใน 45 วัน 
นับตั้งแตวันประกาศแตงตั้งคณะกรรมการ สโมสรชุดใหม 
               ขอ 7 ในกรณีท่ีกรรมการ ตามหมวด 3 ขอ 3 พนจากตําแหนงกอนภาคการศึกษาท่ี 2 ใหคณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา แตงตั้งผูดําเนินการชุดหน่ึงทําหนาท่ีแทนกรรมการชุดเดิม และจัดใหมีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม ใหเสร็จสิ้น
ภายใน 30 วัน นับ ตั้งแตวันท่ีกรรมการชุดเดิมพนจากตําแหนง 
               ขอ 8 ในกรณีท่ีกรรมการตามหมวด 3 ขอ 3 พนจากตําแหนงภายหลังภาคการศึกษาท่ี 1 ใหคณะกรรมการ
กิจการนักศึกษาเสนอช่ือสมาชิกท่ีเหมาะสมตอคณบดีเพ่ือประกาศแตงตั้งเปนกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีแทนกรรมการชุดเดิม 
ท้ังน้ีใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันท่ีกรรมการชุดเดิมพนจากตําแหนง 
               ขอ 9 กรรมการตามขอ 7 และขอ 8 ใหมีวาระการทํางานเทาวาระท่ีเหลือของคณะกรรมการชุดเดิมเทาน้ัน 
               ขอ 10 ในกรณีท่ีกรรมการสโมสรตําแหนงใดไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเปนการช่ัวคราว คณะกรรมการสโมสรมี
อํานาจแตงตั้งผูปฏิบัติหนาท่ีแทน 



               ขอ 11 ในกรณีท่ีกรรมการตําแหนงใดตําแหนงหน่ึงตามหมวด 3 ขอ 3 พนจากตําแหนงกอนหมดวาระให
คณะกรรมการสโมสรเสนอช่ือสมาชิกท่ีเหมาะสมตอคณบดี เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน 

หมวดท่ี 6  
อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการสโมสร 

               ขอ  1  คณะกรรมการสโมสร  มีอํานาจและหนาท่ี  ดังน้ี 
1.1 พิจารณาวางนโยบายและดาํเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในหมวด  1 
1.2 พิจารณาจัดสรรควบคุมและรับผิดชอบในการใชจายเงินของสโมสร  ใหเกิดประโยชนแกสมาชิก

สวนรวมใหมากท่ีสุด 
1.3 ดําเนินงานกิจกรรมตางๆภายในคณะ และมหาวิทยาลัย 
1.4 พิจารณาการจัดตั้งชุมนุมตางๆในสโมสร 
1.5 วางระเบียบขอบังคับ  ขอปฏิบัติ  การทํางานภายในสโมสรท่ีไมขัดแยงตอระเบียบขอบังคับของคณะ  

และของมหาวิทยาลัย 
1.6 มีอํานาจเรยีกประชุมสมาชิก  เพ่ือช้ีแจงเรื่องตางๆ 
1.7 มีสิทธิแตงตั้งสมาชิกเปนอนุกรรมการ  เพ่ือดําเนินการในกิจการตางๆ 
1.8 พิจารณาโครงการของกลุมสมาชิก  และเสนอตอคณะกรรมการกิจการนักศึกษา 

               ขอ  2  นายกสโมสรมีอํานาจหนาท่ี  ดังน้ี 
๒.๑ เปนตัวแทนของสมาชิก 
๒.๒ ดูแลและรับผิดชอบการดําเนินงานของสโมสร  เพ่ือใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการสโมสร 
๒.๓ ประสานงานระหวางสโมสรกับองคการนักศึกษา สภานักศึกษา  และคณะกรรมการกิจการนักศึกษา 
๒.๔ รับผดิชอบการเงินของสโมสรรวมกับเหรัญญิก  หรือกรรมการอ่ืนๆ  ท่ีไดรับมอบหมาย 

               ขอ  3  อุปนายกฝายกิจการภายใน  มีอํานาจหนาท่ี  ดงัน้ี 
 3.1  ประสานงานกับสมาชิก  อาจารย  บุคลากร  ภายในคณะ 
 3.2  ปฏิบัติหนาท่ีแทนนายกสโมสร  เมื่อไดรับมอบหมายหรือ  นายกสโมสรไมสามรถปฏิบัติหนาท่ีได 

               ขอ  4  อุปนายกฝายกิจการภายนอก  มีอํานาจหนาท่ี  ดังน้ี 
 4.1  ประสานงานกับสมาชิกและองคกรอ่ืนๆ  ภายนอกคณะ 
 4.2  ปฏิบัติหนาท่ีแทนนายกสโมสร  เมื่อไดรับมอบหมายหรือ  นายกสโมสรไมสามรถปฏิบัติหนาท่ีได  ใน
กรณีท่ีอุปนายกกิจการภายใน  ไมสามารถปฏิบัตหินาท่ีได 

               ขอ  5  เลขานุการ  มีอํานาจหนาท่ี  ดังน้ี 
 5.1  จัดเตรียม  ตดิตอออกหนังสอืเชิญวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมของ
คณะกรรมการสโมสร  และจดบันทึกรายงานการประชุม 
 5.2  รับสง  และโตตอบหนังสือของสโมสร 
 5.3  เก็บรวบรวมเอกสารและขอมูลตางๆของสโมสร 

               ขอ  6  เหรัญญิก  มอํีานาจหนาท่ี  ดังน้ี 
 6.1  รับผิดชอบจัดทําบัญชี  งบประมาณรับ – จาย  เสนอคณะกรรมการสโมสร  และคณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา 
 6.2  ควบคมุรับผิดชอบการเงินใหเปนไปตามระเบียบการเงินของสโมสร  และรายงานฐานะการเงินของ
สโมสร  ตอท่ีประชุมคณะกรรมการสโมสร 

               ขอ  7  ประชาสัมพันธ  มีอํานาจหนาท่ี  ดังน้ี 
 7.1  รับผิดชอบดานประชาสัมพันธของสโมสร 
 7.2  ประสานงานดานประชาสัมพันธกับหนวยงานอ่ืน 

               ขอ  8  สวัสดิการ  และปฏคิม  มีอํานาจหนาท่ี  ดังน้ี 
 8.1  รับผิดชอบงานดานสวัสดิการของสโมสร 
 8.2  ประสานงานดานสวัสดิการกับหนวยงานอ่ืน 
 8.3  ตอนรับแขกผูมเีกียรติ  และบริการอาหาร  เครื่องดื่ม 



               ขอ  9  อาคารสถานท่ี  และพัสดุ  มีอํานาจหนาท่ี  ดังน้ี 
 9.1  รับผิดชอบงานดานพัสดุ  ครุภัณฑของสโมสร  ซึ่งไดแกการหา การเก็บรักษา  ซอมบํารุง  และทํา
รายงานบัญชี 
 9.2  ประสานงานดานพัสดุ  กับหนวยงานอ่ืน 
 9.3  ติดตอประสานงานสถานท่ีจัดกิจกรรม 
 9.4  จัดเตรียมสถานท่ี  โสตทัศนูปกรณใหพรอมใชตลอดกิจกรรมและเปนไปตามกําหนด 

               ขอ  10  ประธานกีฬา  มอํีานาจหนาท่ี  ดังน้ี 
 10.1  รับผิดชอบงานดานกีฬาของสโมสร 
 10.2  ประสานงานดานกีฬากับหนวยงานอ่ืน 

               ขอ  11  ประธานวิชาการ  มีอํานาจหนาท่ี  ดังน้ี 
 11.1  รับผิดชอบงานดานวิชาการของสโมสร 
 11.2  ประสานงานดานวิชาการกับหนวยงานอ่ืน 

               ขอ  12  ประธานกิจกรรมและนันทนาการ  มีอํานาจหนาท่ี  ดังน้ี 
 12.1  คิดคน  สรางสรรค  วางแผนการจัดกิจกรรม 
 12.2  ดําเนินการจัดกิจกรรมใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

               ขอ  13  ประธานช้ันป  มีอํานาจหนาท่ี  ดังน้ี 
 13.1  ติดตอประสานงานระหวางสมาชิกกับสโมสร 
 13.2  หนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการสโมสรมอบหมาย 

               ขอ  14  ประธานชุมนุม  มีอํานาจหนาท่ี  ดังน้ี 
 14.1  ติดตอประสานงานระหวางสมาชิกชุมนุมกับสโมสร 
 14.2  หนาท่ีอ่ืนๆ  ท่ีคณะกรรมการสโมสรมอบหมาย 

               ขอ  15  ตัวแทนสมาชิกสภานักศึกษา  มีอํานาจหนาท่ี  ดังน้ี 
 15.1  รับ – สง  ขาวสารระหวางสโมสรและสภานักศึกษา 
 15.2  หนาท่ีอ่ืนๆ  ท่ีคณะกรรมการสโมสรมอบหมาย 

หมวดท่ี 7 
การประชมุ 

               ขอ  1  นายกสโมสรเปนผูเรียกประชุม  หรือโดยเลขานุการซึ่งไดรับมอบหมายจากนายสโมสร 
               ขอ  2  กรรมการสโมสร  อยางนอย  1  ใน  4  อาจเขาช่ือเสนอใหนายกสโมสรเรียกประชุมคณะกรรมการ
สโมสรในกรณีพิเศษได 
               ขอ  3  ในการประชุมตองมีกรรมการสโมสรอยางนอยครึ่งหน่ึงเขารวมประชุม  จึงจะครบองคประชุม 
               ขอ  4  ในกรณีท่ีกรรมการสโมสรเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามขอ  3  ใหเรียกประชุมอีกครั้งหน่ึง
หลังจากเรียกประชุมครั้งแรกภายใน  2  วัน  ในการประชุมครั้งหลัง  แมวากรรมการสโมสรเขารวมประชุมไมถึงครึ่งหน่ึง ถือ
วาครบองคประชุม 
               ขอ  5  การลงมติ  ใหถือเอาเสียงขางมากขององคประชุมเปนการช้ีขาด  ถาคะแนนเทากันใหประธานในท่ีประชุม
เปนผูช้ีขาด 
               ขอ  6  ในการประชุมทุกครั้ง  ใหเลขานุการเปนผูบันทึกการประชุมไวเปนหลักฐาน  และเสนอท่ีประชุมในครั้ง
ตอไป 

หมวดท่ี  8 
การเงินของสโมสร 

               ขอ  1 รายไดสโมสร  ไดจาก 
  1.1  เงินสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา 
  1.2  เงินท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรให  ในกิจกรรมรวมกับองคการนักศึกษา สภานักศึกษา หรือคณะอ่ืนๆ 
  1.3  เงินรายไดของสโมสรท่ีเหลือจาการใชจายในปกอน 
  1.4  เงินรายไดจากกิจกรรมพิเศษท่ีสโมสรจัดข้ึน 



  1.5  เงินรายไดอ่ืนๆ 
               ขอ  2 หัวหนาโครงการตางๆ  ตองตั้งงบประมาณเสนอตอคณะกรรมการสโมสร  เพ่ือจัดสรรเงินรายได  ตามขอ  
1 
               ขอ  3 การเบิกจายเงินรายได  ตามขอ  1.1,1.2, และ 1.3  ใหอยูในความควบคุมของคณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา 
               ขอ  4 การเบิกจาย  ตามขอ  1.4  และ  1.5  ใหอยูในความควบคุมของคณะกรรมการสโมสร 
               ขอ  5 การจายเงินเพ่ือกิจการพิเศษใดๆ  ท่ีนอกเหนืองบประมาณตองไดรับการอนุมัติ  จากคณะกรรมการสโมสร
ทุกครั้ง 
               ขอ  6 ชุมนุม  ท่ีไดรับการจัดสรรงบรายได  จักตองแสดงบัญชีรายรับ  รายจายแกคณะกรรมการสโมสร  และ
สมาชิก  กอนสิ้นสดุวาระอยางนอย  15  วัน 
               ขอ  7 การจายเงินของสโมสรในกรณีเรงดวน  ซึ่งไมสามารถเรียกประชุมคณะกรรมการสโมสรจะทําไดก็ตอเมื่อ
ไดรับอนุมัติจากนายกสโมสรเทาน้ัน  ท้ังน้ีวงเงินดังกลาวตองไมเกิน  1,000 บาท  (หน่ึงพันบาทถวน)  หลังจากน้ัน  ใหนายก
สโมสรนําเสนอท่ีประชุมคราวตอไป 

หมวดท่ี  9 
ชมรม 

               ขอ  1 ชมรม  หมายถึง  กลุมสมาชิกท่ีรวมกันทํากิจกรรมอันเปนประโยชนตอสมาชิกชมรม  และสังคม 
               ขอ  2 การจัดตั้งชมรม 
  2.1  ตองมีระเบียบขอบังคับ  ท่ีระบุวัตถุประสงคของชมรมชัดเจนและไดรับความเห็นชอบจากสโมสร 
  2.2  ตองมีสมาชิกกอตั้งไมนอยกวา  20  คน  จากคณะตางๆไมนอยกวา  ๒  คณะ 
  2.3  ตองมีกรรมการบริหารชมรม 
  2.4  ตองเสนอรายช่ืออาจารยท่ีปรึกษาชมรม  อยางนอย  1  ทาน 
  2.5  ตองจดทะเบียนชมรมตอคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา 
               ขอ  3 คณะกรรมการบริหารชมรม  ตองไดรับการเลือกตั้งจากสมาชิก  ชมรม  และนายกสโมสรเปนผูนําเสนอตอ
คณะกรรมการกิจการนักศึกษาเพ่ือพิจารณาและเสนอตอคณบดีเพ่ือประกาศแตงตั้ง 
               ขอ  4 คณะกรรมการบริหารชมรม  ประกอบดวย 
  4.1  ประธาน 
  4.2  รองประธาน 
  4.3  เลขานุการ 
  4.4  เหรัญญิก 
  4.5  ประชาสัมพันธ 
  4.6  ตําแหนงอ่ืนๆ  ตามความเหมาะสม  ท้ังน้ี  กรรมการบริหารท้ังหมดรวมแลวตองไมเกิน  10  
ตําแหนง 
 

  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ..........  พฤษภาคม  พ.ศ.  25๖๑ 
 

(………………………………………………………..) 
เรืออากาศโทนายแพทย นาวิน สรุภักด ี

รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีุขภาพ 
 


