
 

ข"อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ ี

ว:าด"วย  กิจกรรมนักศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

............................................... 

 เพื่อให*การดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  เปDนไปด*วยความเรียบร*อย  

มีประสิทธิภาพ  และให*นักศึกษารู*จักการใช*สิทธิและหน*าที่ของตนเอง  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา   

๑๘ (๒)  แหS งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ .ศ.๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยจึ งออกข*อบั งคับ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  วSาด*วยกิจกรรมนักศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๙  ดังตSอไปน้ี 

 ข*อ  ๑  ข*อบังคับน้ีเรียกวSา  “ข*อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  วSาด*วยกิจกรรมนักศึกษา  

พ.ศ.๒๕๔๙” 

 ข*อ  ๒  ให*ยกเลิกข*อบังคับ  ประกาศ  หรือคำสั่งอื่นใดของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับองค\การนักศึกษา

หรือกิจกรรมนักศึกษาและให*ใช*ข*อบังคับน้ีแทน 

 ข*อ  ๓  ให*ใช*ข*อบังคับน้ี  ต้ังแตSวันถัดจากประกาศเปDนต*นไป 

 ข*อ  ๔  ในข*อบังคับน้ี 

      “มหาวิทยาลัย”  หมายความวSา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

      “อธิการบดี”   หมายความวSา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

      “รองอธิการบดี”  หมายความวSา รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย 

      “คณะ”   หมายความวSา คณะที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชกฤษฎีกา 

       การแบSงสSวนราชการหรือโครงการจัดต้ัง 

       คณะหรือหนSวยงานที่เรียกช่ืออยSางอื่น 

       ที่เทียบเทSาคณะและได*ผSานความเห็นชอบ 

       จากสภาให*เปDนโครงการและมีหน*าที่ 

       ผลิตบัณฑิต 

      “กองกิจการนักศึกษา” หมายความวSา กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย 

      “คณบดี”   หมายความวSา คณบดีของคณะตSาง ๆ  ในมหาวิทยาลัย 

      “รองคณบดี”  หมายความวSา รอบคณบดีที่คณบดีของคณะตSาง ๆ  มอบหมาย 

      “ผู*อำนวยการ/หัวหน*ากองกิจการนักศึกษา”   หมายความวSา   บุคคลซึ่งมหาวิทยาลัย 

               แตSงต้ังเปDนผู*อำนวยการ/ 

               หัวหน*ากองกิจการนักศึกษา 



      “หัวหน*างานกิจกรรมนักศึกษา” หมายความวSา บุคคลซึ่งมหาวิทยาลัยมีคำสั่งแตSงต้ัง 

        เปDนหัวหน*างานกิจรรมนักศึกษา 

        สังกัดกองกิจการนักศึกษา 

      “อาจารย\ที่ปรึกษา”  หมายความวSา บุคคลซึ่งมหาวิทยาลัยมีคำสั่งแตSงต้ังให* 

       เปDนอาจารย\ที่ปรึกษาขององค\กร 

       นักศึกษาในกิจกรรมตSาง ๆ 

      “สภานักศึกษา”  หมายความวSา สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

      “องค\การนักศึกษา”  หมายความวSา องค\การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

       รำไพพรรณี 

      “สโมสรนักศึกษาคณะ” หมายความวSา คณะกรรมการนักศึกษาแตSละคณะที ่

       สังกัดอยูSในมหาวิทยาลัย 

      “ชมรม”   หมายความวSา กลุSมหรือหมูSคณะของนักศึกษาที่มีวัตถุ 

       ประสงค\ไมSขัดกับข*อบังคับน้ีและได*รับ 

       อนุญาตให*สังกัดในองค\การนักศึกษา 

      “นักศึกษา”   หมายความวSา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

      “กิจกรรมนักศึกษา”  หมายความวSา กิจกรรมที่นักศึกษาหรือมหาวิทยาลัยจัดข้ึน 

       ตามขนบธรรมเนียมประเพณีและความสนใจ 

       ของนักศึกษาเพื่อสร*างเสริมสมรรถภาพด*าน 

       ตSาง ๆ 

      “ศูนย\ให*การศึกษา”  หมายความวSา ศูนย\ให*การศึกษานอกมหาวิทยาลัย 

      “ผู*ประสานงานให*การศึกษา”   หมายความวSา  บุคคลผู*ซึ่งมหาวิทยาลัยมีคำสั่งแตSงต้ัง 

       ให*เปDนกรรมการประสานงานกิจกรรมนักศึกษา 

       ณ  ศูนย\ให*การศึกษา 

      “คณะกรรมการนักศึกษาศูนย\ให*การศึกษา”  หมายความวSา  คณะกรรมการนักศึกษา 

       ศูนย\ให*การศึกษาแตSละแหSง 

      “เงินกิจกรรมนักศึกษา” หมายความวSา เงินซึ่งมหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษา 

       ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

       รำไพพรรณี  วSาด*วยเงินกิจกรรมนักศึกษา 

       สำหรับนักศึกษาแตSละประเภท 

 

 

 

 

 



หมวดท่ี  ๑ 

วัตถุประสงคO 

 ข*อ  ๕  การดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา  มีวัตถุประสงค\เพื่อ 

(๑)  สSงเสริมความรู*  ความสามารถ  ความรับผิดชอบในกิจกรรมตSาง ๆ  ของนักศึกษา   

เพื่อประโยชน\ในกิจกรรมรSวมหลักสูตร  ทั้งในด*านประสบการณ\วิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา 

(๒)  สร*างเสริมและปลูกฝjงคุณธรรม  จริยธรรมของนักศึกษา  ให*มีความรัก  ความสามัคคี 

ในหมูSนักศึกษา  เสียสละ  อุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน\เพื่อสังคมและประเทศชาติ 

(๓)  ให*นักศึกษาเรียนรู*และฝkกตนเองในการใช*สิทธิ  หน*าที่  เสรีภาพ  การปกครองตนเอง

ตามระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย\เปDนประมุข 

(๔)  อนุรักษ\  สSงเสริม  เผยแพรS  และทำนุบำรุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

 (๕)  สSงเสริมพลานามัย  และพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา 

(๖)  สSงเสริมการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล*องตSอนโยบาย  และระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

(๗)  เปDนศูนย\กลางติดตSอประสานงานการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษากับองค\กร  หรือ

บุคคลภายนอก 

(๘)  สSงเสริมและแผยแพรSช่ือเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 

 

หมวดท่ี  ๒ 

สิทธิ  เสรีภาพ  และหน"าท่ีของนักศึกษา 

 ข*อ  ๖  สิทธิ  เสรีภาพของนักศึกษา 

(๑)  นักศึกษายSอมมีสิทธิเทSาเทียมกันในการเข*ารSวมกิจกรรมตามนัยแหSงข*อบังคับน้ี 

(๒)  นักศึกษามีสิทธิแสดงความคิดเห็น  เพื่อการสร*างสรรค\มหาวิทยาลัยและสังคม 

(๓)  นักศึกษามีเสรีภาพในการหาความรู*และประสบการณ\ทั้งในและนอกหลักสูตรตาม

ความสามารถของตนเอง 

 ข*อ  ๗  หน*าที่ของนักศึกษา 

(๑)  นักศึกษามีหน*าที่รักษาไว*ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย\  และการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย\เปDนประมุข 

(๒)  นักศึกษามีหน*าที่รักษาไว*ซึ่ง ช่ือเสียงเกียรติคุณ  ความสามัคคีของนักศึกษาและ 

ของมหาวิทยาลัย 

(๓)  นักศึกษามีหน*าที่ผดุงไว*ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมของชาติไทย 

(๔)  นักศึกษามีหน*าที่ศึกษาเลSาเรียนอยSางเต็มความสามารถ 

(๕)  นักศึกษามีหน*าที่ต*องปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ข*อบังคับขององค\การนักศึกษาและของ

มหาวิทยาลัย  รวมทั้งให*ความรSวมมือเข*ารSวมกิจกรรมที่องค\การนักศึกษาและมหาวิทยาลัยจัดข้ึน 



หมวดท่ี  ๓ 

การจัดส:วนการบริหารกิจกรรมนักศึกษา 

 ข*อ  ๘  การบริหารกิจกรรมนักศึกษาแบSงออกเปDน  ๓  สSวน  คือ 

(๑)  สภานักศึกษา 

(๒)  องค\การนักศึกษา 

(๓)  สโมสรนักศึกษาคณะ 

 ข*อ  ๙  สภานักศึกษาหมายความวSา  “สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี”  เรียกเปDนช่ือ 

ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ วS า   “ Rambhai Barni Rajabhat University Student Council”   ห รื อ ใช* ช่ื อ ยS อ  

“RBRUSC” 

 ข*อ  ๑๐  องค\การนักศึกษาหมายความวSา  “องค\การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี” เรียก 

เปD น ภ าษ าอั งก ฤษ วS า   “ Rambhai Brani Rajabhat University Student Organization”   ห รื อ ใช*  

ช่ือยSอ “RBRUSO” 

 ข*อ  ๑๑  สโมสรนักศึกษาหมายความวSา  “สโมสรนักศึกษาคณะ”  เรียกเปDนภาษาอังกฤษวSา 

“Student Commitlee of Faculty” 

 

หมวดท่ี  ๔ 

สภานักศึกษา 

 ข*อ  ๑๒  คณะกรรมการสภานักศึกษา  ประกอบด*วย  กรรมการสภานักศึกษาไมSน*อยกวSาสามสิบคน  

โดยมีตำแหนSงตSาง ๆ  ดังน้ี 

   (๑)  ประธานสภานักศึกษา 

   (๒)  รองประธานสภานักศึกษาจำนวนไมSเกินสองคน 

   (๓)  กรรมการสภานักศึกษา  จากตัวแทนคณะตSาง ๆ  คณะละ  ๕  คน 

   (๔)  เลขานุการสภานักศึกษา 

   (๕)  ผู*ชSวยเลขานุการสภานักศึกษา 

 ข*อ  ๑๓  การสรรหาประธานสภานักศึกษา  ให*กรรมการสภานักศึกษาจากตัวแทนคณะตามข*อ   

๑๕ (๑)  เปDนผู*เลือกกันเอง  และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อแตSงต้ัง 

 ข*อ  ๑๔  ให*ประธานสภานักศึกษาเสนอช่ือรองประธานสภานักศึกษา  เลขานุการสภานักศึกษา  และ

ผู*ชSวยเลขานุการสภานักศึกษาเพื่อให*มหาวิทยาลัยแตSงต้ัง 

 ข*อ  ๑๕  กรรมการสภานักศึกษามี  ๒  ประเภท 

  (๑)  กรรมการสภานักศึกษา  จากตัวแทนนักศึกษาทั้งคณะ ๆ  ละ  ๑  คน 

  (๒)  กรรมการสภานักศึกษา  จากนักศึกษาในแตSละช้ันป�ของคณะตSาง ๆ  ช้ันป�ละ  ๑  คน 



  การเลือกต้ังกรรมการสภานักศึกษาจากตัวแทนนักศึกษาทั้งคณะ  และกรรมการสภา

นักศึกษาจากตัวแทนนักศึกษาแตSละช้ันป�ของคณะตSาง ๆ  ให*ทำเปDนประกาศของมหาวิทยาลัยและให*

ดำเนินการให*แล*วเสร็จภายใน  ๔๕  วันนับแตSวันเป�ดภาคเรียนที่หน่ึงของป�การศึกษา 

 ข*อ  ๑๖  สภานักศึกษามีอำนาจหน*าที่  ดังตSอไปน้ี 

  (๑)  พิจารณาการจัดสรรงบประมาณ  และติดตามการใช*งบประมาณจากเงินกิจกรรม

นักศึกษาขององค\การนักศึกษา 

  (๒)  ติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมขององค\การนักศึกษา 

  (๓)  เสนอความคิดเห็นตSอองค\การนักศึกษา 

  (๔)  ออกกฎหรือข*อบังคับขององค\การนักศึกษาเทSาทีไ่มSขัดตSอระเบียบน้ี  และได*รับความเปDน

ชอบจากมหาวิทยาลัย 

  (๕)  ควบคุมการบริหารงานขององค\การนักศึกษาให*เปDนไปอยSางมีประสิทธิภาพ 

  (๖)  รักษาความสามัคคีและสSงเสริมสมัพนัธภาพระหวSางนักศึกษา  อาจารย\และมหาวิทยาลยั 

 ข*อ  ๑๗  คุณสมบัติของประธานสภานักศึกษา 

  (๑)  เปDนกรรมการสภานักศึกษาจากตัวแทนนักศึกษาคณะตSาง ๆ 

  (๒)  ต*องมีผลการเรียนได*คะแนนสะสมไมSน*อยกวSา  ๒.๕๐ 

 ข*อ  ๑๘  ให*อธิการบดีเปDนผู*ลงนามในคำสั่งแตSงต้ังคณะกรรมการสภานักศึกษา 

 ข*อ  ๑๙  คระกรรมการสภานักศึกษาอยูSในตำแหนSงได*คราวละหน่ึงป�การศึกษา  และรักษาการ 

อยูSในตำแหนSงจนกวSากรรมการสภานักศึกษาชุดใหมSจะเข*ารับหน*าที่ 

 ข*อ  ๒๐  คุณสมบัติของคณะกรรมการสภานักศึกษา 

  (๑)  เปDนตัวแทนนักศึกษาทั้งคณะจากคณะตSาง ๆ  หรือ 

  (๒)  เปDนตัวแทนนักศึกษาแตSละช้ันป�จากคณะตSาง ๆ 

 ข*อ  ๒๑  คณะกรรมการสภานักศึกษาพ*นจากตำแหนSงเมื่อ 

  (๑)  ตาย 

  (๒)  ขาดคุณสมบัติ 

  (๓)  ลาออก 

  (๔)  ถูกลงโทษให*พักการเรียน 

  (๕)  มีการกระทำอันเสื่อมเสียเกียรติของการเปDนกรรมการสภานักศึกษา  หรือขาด 

ความรับผิดชอบในหน*าที่ที่ ได*รับมอบหมาย  และคณะกรรมการสภานักศึกษาพิจารณามีมติให*ออก 

ด*วยคะแนนเสียงไมSน*อยกวSากึ่งหน่ึงของจำนวนคณะกรรมการที่เข*าประชุม 

  (๖)  มหาวิทยาลัยประกาศยุบสภานักศึกษา 

 ข*อ  ๒๒  หากตำแหนSงประธานสภานักศึกษาหรือกรรมการสภานักศึกษาวSางลงกSอนครบวาระ 

ให*ดำเนินการเลือกต้ังในตำแหนSงที่วSางลงให*เสร็จสิ้นภายในสอบห*าวันนับต้ังแตSตำแหนSงน้ีวSางลง  เว*นแตS 

วาระที่เหลือมีเวลาไมSถึงหกสิบวันจะไมSดำเนินการดังกลSาวข*างต*นก็ได* 



 ข*อ  ๒๓  สภานักศึกษาอาจจัดให*มีคณะอนุกรรมการฝ�ายตSาง ๆ  เพื่อดำเนินงานหรือติดตามการ

ดำเนินงานขององค\การนักศึกษาได* 

 ข*อ  ๒๔  ประธานสภานักศึกษามีอำนาจหน*าที่  ดังน้ี 

  (๑)  เปDนประธานในที่ประชุมสภานักศึกษา 

  (๒)  ควบคุมและประสานงานกับหนSวยงานตSาง ๆ  ให*ดำเนินงานอยSางมีประสิทธิภาพ 

  (๓)  เปDนกรรมการในคณะกรรมการสSงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  โดยตำแหนSง 

 ข*อ  ๒๕  รองประธานสภานักศึกษามีอำนาจหน*าที่  ดังน้ี 

  (๑)  ปฏิบัติหน*าที่ตามที่ประธานสภานักศึกษามอบหมาย 

  (๒)  ปฏิบัติหน*าที่แทนประธานสภานักศึกษา  หากประธานสภานักศึกษาไมSสามารถปฏิบัติ

หน*าที่ได*ตามปกติ 

 ข*อ  ๒๖  เลขานุการสภานักศึกษามีอำนาจหน*าที่  ดังน้ี 

  (๑)  จัดทำวาระการประชุม  และออกหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสภานักศึกษากSอนมี

การประชุมครั้งตSอไปอยSางน*อยสามวัน  เว*นแตSมีการประชุมติดตSอกันหรือมีการประชุมโดยเรSงดSวน 

  (๒)  บันทึกและทำรายงานการประชุมของสภานักศึกษา 

  (๓)  เก็บรวบรวมเอกสารตSาง ๆ  ของสภานักศึกษา 

  (๔)  ปฏิบัติหน*าที่อื่น ๆ  ตามที่ประธานสภานักศึกษามอบหมาย 

 ข*อ  ๒๗  ผู*ชSวยเลขานุการสภานักศึกษามีอำนาจหน*าที่ทำกิจกรรมตSาง ๆ  ตามหน*าที่ที่เลขานุการ 

สภานักศึกษามอบหมาย 

 ข*อ  ๒๘  การประชุมสภานักศึกษา  ต*องกมีกรรมการสภานักศึกษาเข*ารSวมประชุมไมSน*อยกวSากึ่งหน่ึง

ของคณะกรรมการสภานักศึกษาทั้งหมด  และมีอาจารย\ที่ปรึกษาเข*ารSวมประชุมอยSางน*อยหน่ึงคนจึงถือวSา 

ครบองค\ประชุม 

     ในกรณีที่ไมSครบองค\ประชุม  ให*ประธานสภานักศึกษาหรือผู*รักษาการแทนเปDนผู*เรียก

ประชุมใหมSภายในสามวัน  และถ*ายังไมSครบองค\ประชุมอีกให*อยูSในดุลพินิจของประธานสภานักศึกษา 

หรือผู*รักษาการแทนในการกำหนดวันประชุมใหมS  แตSต*องไมSเกินสามวัน  เว*นแตSเปDนการประชุมในเรื่อง 

สำคัญให*กำหนดวัดประชุมโดยไมSชักช*า 

 ข*อ  ๒๙  การลงมติใด ๆ  ในที่ประชุมให*ใช*วิธีการลงมติโดยเป�ดเผยโดยถือเสียงข*างมากเปDนเกณฑ\ 

หากคะแนนเสียงเทSากันให*ประธานในที่ประชุมเปDนผู*ช้ีขาด  แตSถ*าหากกรรมการสภานักศึกษาจำนวน 

ไมSน*อยกวSาหน่ึงในสามของคณะกรรมการสภานักศึกษาที่มาประชุมร*องขอให*ประชุมลับ  ให*ประธานสภา

นักศึกษาดำเนินการประชุมลับได*โดยไมSต*องขอมติที่ประชุม 

 ข*อ  ๓๐  การออกเสียงไมSไว*วางใจกรรมการองค\การนักศึกษาเปDนรายบุคคลหรือทั้งคณะ  มติ

คณะกรรมการสภานักศึกษาต*องมีมติไมSไว*วางใจด*วยคะแนนเสียง  ไมSน*อยกวSาสองในสามของจำนวน

คณะกรรมการสภานักศึกษาทั้งหมดและให*นำมติไมSไว*วางใจเสนอตSอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาจึงจะมีผลโดย

สมบูรณ\ 

 ข*อ  ๓๑  ให*รายงานผลการประชุมทุกครั้งตSอมหาวิทยาลัยภายในเจ็ดวันหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น 



หมวดท่ี  ๕ 

องคOการนักศึกษา 

 ข*อ  ๓๒  คณะกรรมการองค\การนักศึกษามีจำนวนไมSเกินสี่สิบคน  ประกอบด*วย 

  (๑)  นายกองค\การนักศึกษา  ซึง่ได*มาโดยการเลือกต้ัง 

  (๒)  กรรมการองค\การนักศึกษา  ซึ่งแตSงต้ังโดยคำแนะนำของนายกองค\การนักศึกษาและให*

มีกรรมการดำรงตำแหนSง  ดังน้ี 

   (ก)  รองนายกองค\การนักศึกษา 

   (ข)  เลขานุการ 

   (ค)  เหรัญญิก 

   (ง)  ประชาสัมพันธ\ 

   (จ)  ปฏิคม 

   (ฉ)  นายกสโมสรนักศึกษาคณะ  และหรือประธานคณะกรรมการนักศึกษาศูนย\ให*

การศึกษาเปDนคณะกรรมการองค\การนักศึกษาโดยตำแหนSง 

   (ช)  ตำแหนSงอื่นตามที่คณะกรรมการองค\การนักศึกษากำหนด 

  การดำเนินการรับสมัครและเลือกต้ังนายกองค\การนักศึกษาโดยนักศึกษาทั้ งหมด   

ให*ดำเนินการกSอนเป�ดภาคเรียนที ่ ๒  ไมSน*อยกวSา  ๔๕  วัน 

 ข*อ  ๓๓  คณะกรรมการองค\การนักศึกษาจะเปDนคณะกรรมการสภานักศึกษาในคราวเดียวกันไมSได* 

 ข*อ  ๓๔  ในกรณีที่ไมSมีผู*สมัครเปDนนายกองค\การนักศึกษา  ให*กองกิจการนักศึกษาดำเนินการให*ได*มา

ซึ่งนายกองค\การนักศึกษา  ในข*อ  ๓๒ (๑)  ทั้งน้ีโดยอาศัยหลักเกณฑ\และกระบวนการเดียวกันของข*อ   

๑๕ (๑)  (๒)  มาบังคับใช*โดยอนุโลม 

 ข*อ  ๓๕  คุณสมบัติผู*สมัครรับเลือกต้ังเปDนนายกองค\การนักศึกษา 

  (๑)  ต*องเปDนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยูSในปjจจุบัน 

  (๒)  ต*องมีผลการเรียนได*คะแนนสะสมไมSต่ำกวSา  ๒.๐๐  นับถือภาคการศึกษาสุดท*ายกSอน

การรับสมัคร 

  (๓)  ต*องเปDนนักศึกษาถึงวันสมัครรับเลือกต้ังไมSน*อยกวSาสองภาคการศึกษา  สำหรับ 

นักศึกษาภาคปกติ  หรือไมSน*อยกวSาหน่ึงภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตร  ๒  ป�ตSอเน่ือง  และไมS 

น*อยกวSาสองภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาประเภทอื่น 

 ข*อ  ๓๖  ให*อธิการบดีเปDนผู*ลงนามในคำสั่งแตSงต้ังคณะกรรมการองค\การนักศึกษา 

 ข*อ  ๓๗  ให*คณะกรรมการองค\การนักศึกษาอยูSในตำแหนSงคราวละหน่ึงป�การศึกษาของนักศึกษา 

แตSละประเภท  และรักษาการอยูSในตำแหนSง  จนกวSาคณะกรรมการชุดใหมSจะเข*ารับหน*าที ่

 ข*อ  ๓๘  คณะกรรมการองค\การนักศึกษา  พ*นจากตำแหนSงเมื่อ 

  (๑)  ตาย 

  (๒)  ขาดคุณสมบัติ 



  (๓)  ลาออก 

  (๔)  ออกตามวาระ 

  (๕)  นายกองค\การนักศึกษาวSางลงกSอนครบวาระ 

  (๖)  พ*นสภาพการเปDนนักศึกษา 

  (๗)  พักการเรียนหรือถูกลงโทษให*พักการเรียน 

  (๘)  ขาดการประชุมองค\การนักศึกษาตSอเน่ืองกันสามครั้ง  โดยไมSมีเหตุผลอันสมควร 

และที่ประชุมองค\การนักศึกษามีมติให*พ*นจากสมาชิกภาพ  ด*วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหน่ึงของจำนวน

คณะกรรมการที่เข*ารSวมประชุม 

  (๙)  มีการกระทำอันเสื่อมเสียเกียรติของการเปDนคณะกรรมการองค\การนักศึกษา  หรือขาด

ความรับผิดชอบตSอหน*าที่ที่ ได*รับมอบหมาย  โดยคณะกรรมการองค\การนักศึกษาพิจารณาและมีมติ 

ให*พ*นจากสมาชิกภาพ  ด*วยคะแนนเสียงกึ่งหน่ึงของจำนวนคณะกรรมการที่เข*าประชุม 

  (๑๐)  ถูกถอดถอนตามมติของสภานักศึกษา 

  (๑๑)  มหาวิทยาลัยประกาศยุบองค\การนักศึกษา 

 ข*อ  ๓๙  หากตำแหนSงนายกองค\การนักศึกษาวSางลงกSอนครบวาระ  ให*กองกิจการนักศึกษา

ดำเนินการเลือกต้ังนายกองค\การนักศึกษาใหมSภายในสิบห*าวันนับต้ังแตSวันที่ตำแหนSงดังกลSาววSางลง  และให*

นายกองค\การนักศึกษาคนใหมSดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุดใหมS  โดยเสนอช่ือให*มหาวิทยาลัยมีคำสั่ง

แตSงต้ัง 

  กรณีนายกองค\การนักศึกษาไมSสามารถปฏิบัติหน*าที่ได*ให*มหาวิทยาลัยแตSงต้ังรองนายก

องค\การนักศึกษาให*ปฏิบัติหน*าที่แทน 

 ข*อ  ๔๐  คณะกรรมการองค\การนักศึกษามีอำนาจหน*าที่  ดังน้ี 

  (๑)  กำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารงานขององค\การนักศึกษา 

  (๒)  แถลงนโยบายการบริหารงานและโครงการดำเนินกิจกรรมตSาง ๆ  รวมทั้งจัดสรร

งบประมาณประจำป�เสนอขออนุมัติตSอสภานักศึกษา 

  (๓)  บริหารงานและดำเนินงานให*เปDนไปตามนโยบายที่ได*แถลงตSอสภานักศึกษา 

  (๔)  ดำเนินการเบิกจSายเงิน  ให*เปDนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีวSาด*วย

เงินคSากิจกรรมสำหรับนักศึกษาแตSละประเภท 

  (๕)  เปDนศูนย\กลางเสริมสร*างความเข*าใจและความสัมพันธ\ระหวSางนักศึกษาและบุคลากรใน

มหาวิทยาลัย 

  (๖)  เสนอความเห็นตSอมหาวิทยาลัยกรณีที่คณะกรรมการสภานักศึกษาปฏิบัติหน*าที่ 

โดยมิชอบ 

  (๗)  ดำเนินการรณรงค\ให*นักศึกษามีจิตสำนึกที่ดีชSวยกันรักษาช่ือเสียงอันดีของมหาวิทยาลัย

ทั้งด*านการแตSงกาย  ความประพฤติอื่น ๆ 

 ข*อ  ๔๑  นายกองค\การนักศึกษามีอำนาจหน*าที่  ดังน้ี 

  (๑)  เปDนหัวหน*าฝ�ายบริหารในการดำเนินกิจกรรมขององค\การนักศึกษา 



  (๒)  เปDนประธานการประชุมองค\การนักศึกษา 

  (๓)  เปDนตัวแทนนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

  (๔)  เปDนกรรมการในคณะกรรมการสSงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  โดยตำแหนSง 

 ข*อ  ๔๒  รองนายกองค\การนักศึกษามีอำนาจหน*าที่  ดังน้ี 

  (๑)  ปฏิบัติหน*าที่ตามที่นายกองค\การนักศึกษามอบหมาย 

  (๒)  ปฏิบัติหน*าที่แทนนายกองค\การนักศึกษาในกรณีที่นายกองค\การนักศึกษาไมSสามารถ

ปฏิบัติหน*าที่ได*ตามปกติ 

  (๓)  ดำเนินกิจกรรมตามโครงการตSาง ๆ  ที่ได*รับมอบหมาย 

 ข*อ  ๔๓  เลขานุการมีอำนาจหน*าที่  ดังน้ี 

  (๑)  เปDนหัวหน*าสำนักงานองค\การนักศึกษา 

  (๒)  จัดทำระเบียบวาระการประชุม  รายงานการประชุม 

  (๓)  เปDนเลขานุการในการประชุมองค\การนักศึกษา 

  (๔)  รับผิดชอบงานตSาง ๆ  ตามที่นายกองค\การนักศึกษามอบหมายและติดตามการ

ดำเนินงานขององค\การนักศึกษา 

 ข*อ  ๔๔  เหรัญญิกมีอำนาจหน*าที่  ดังน้ี 

  (๑)  รับผิดชอบ  ควบคุม  กำกับการเบิกจSายเงินขององค\การนักศึกษา  ให*เปDนไปตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  วSาด*วยเงินคSากิจกรรมสำหรับนักศึกษาแตSละประเภท 

  (๒)  จัดทำบัญชีรายรับ  รายจSายขององค\การนักศึกษา 

  (๓)  ช้ีแจงและแถลงฐานะการเงินขององค\การตSอสภานักศึกษา 

  (๔)  หน*าที่อื่น ๆ  ตามที่ได*รับมอบหมาย 

 ข*อ  ๔๕  ฝ�ายประชาสัมพันธ\  มีอำนาจหน*าที่  ดังน้ี 

  (๑)  เผยแพรSข*อมูลขSาวสารกิจกรรมตSาง ๆ  ขององค\การนักศึกษา 

  (๒)  หน*าที่อื่น ๆ  ตามที่ได*รับมอบหมาย 

 ข*อ  ๔๖  ฝ�ายปฏิคม  มีอำนาจหน*าที่  ดังน้ี 

  (๑)  รับผิดชอบด*านงานการรับรอง  ต*อนรับ 

  (๒)  หน*าที่อื่น ๆ  ตามที่ได*รับมอบหมาย 

 ข*อ  ๔๗  อำนาจหน*าที่ของตำแหนSงอื่น ๆ  ตามข*อ  ๓๒ (ช) ให*เปDนไปตามที่องค\การนักศึกษากำหนด 

 ข*อ  ๔๘  การประชุมคณะกรรมการองค\การนักศึกษา  ให*ดำเนินการ  ดังน้ี 

  (๑)  นายกองค\การนักศึกษา  เปDนผู*กำหนดวัน  เวลา  และวาระการประชุม 

  (๒)  การประชุมต*องมีคณะกรรมการองค\การนักศึกษาเข*ารSวมประชุมอยSางน*อยกึ่งหน่ึง 

ของคณะกรรมการองค\การนักศึกษาทั้งหมด  และมีอาจารย\ที่ปรึกษาเข*ารSวมประชุมอยSางน*อยหน่ึงคน 

จึงถือวSาครบองค\ประชุม 

  (๓)  ให*รายงานผลการประชุมทุกครั้งตSอมหาวิทยาลัยภายในเจ็ดวัน  หลังจากการประชุม

เสร็จสิ้น 



 ข*อ  ๔๙  ในองค\การนักศึกษาให*มีชมรม  เพื่อดำเนินกิจกรรมที่มีลักษณะที่นักศึกษาทั่วไปทั้ง

มหาวิทยาลัยเข*ารSวมและเปDนสมาชิกได* 

 ข*อ  ๕๐  การจัดต้ังชมรมให*เปDนไปตามข*อกำหนดขององค\การนักศึกษา  โดยมีองค\ประกอบตSอไปน้ี 

  (๑)  รายช่ือสมาชิกที่เข*าช่ือกันขอจัดต้ังชมรม 

  (๒)  รายช่ือคณะกรรมการชมรม 

  (๓)  รายช่ือสมาชิกชมรมจำนวนไมSน*อยกวSา  ๑๐๐  คน  ที่มาจากหลักสูตรตSาง ๆ   อยSางน*อย  

๕  หลักสูตร  แตSละหลักสูตรให*มีสมาชิกไมSน*อยกวSา  ๕  คน  โดยนักศึกษาแตSละคนสมัครเปDนสมาชิกชมรมได*

เพียงชมรมเดียว 

  (๔) รายช่ืออาจารย\ที่ปรึกษาชมรม 

  (๕)  โครงการในการดำเนินกิจกรรมของชมรม 

  (๖)  อื่น ๆ  ตามที่องค\การนักศึกษากำหนด 

 ข*อ  ๕๑  การจัดกิจกรรมชมรม  ให*มีลักษณะดังตSอไปน้ี 

  (๑)  สSงเสริมวิชาการ 

  (๒)  สSงเสริมกีฬา  และนันทนาการ 

  (๓)  สSงเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 

  (๔)  สSงเสริมการบำเพ็ญประโยชน\ 

  (๕)  อื่น ๆ  ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและองค\การนักศึกษากำหนด 

 ข*อ  ๕๒  ให*ประธานชมรมรายงานผลการดำเนินงานของชมรม  ตSอที่ประชุมองค\การนักศึกษา 

อยSางน*อยภาคเรียนละหน่ึงครั้ง 

 ข*อ  ๕๓  การจัดต้ังหรือการยุบชมรม  ให*เปDนไปตามมติของที่ประชุมองค\การนักศึกษาแล*วเสนอ 

กองกิจการนักศึกษาเพื่อดำเนินการ 

 

หมวดท่ี  ๖ 

สโมสรนักศึกษาคณะ 

 ข*อ  ๕๔  คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ  หรือคณะกรรมการนักศึกษาศูนย\ให*การศึกษา  

ประกอบด*วย 

  (๑)  นายกสโมสรนักศึกษาคณะ  หรือประธานคณะกรรมการนักศึกษาศูนย\ให*การศึกษา 

  (๒)  รองนายกสโมสรนักศึกษาคณะ  หรือรองประธานคณะกรรมการนักศึกษาศูนย\ให*

การศึกษา 

  (๓)  เลขานุการ 

  (๔)  เหรัญญิก 

  (๕)  หัวหน*าหมูSเรียน 



  (๖)  ตำแหนSงอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ  หรือคณะกรรมการนักศึกษา

ศูนย\ให*การศึกษากำหนด 

 

 ข*อ  ๕๕  การมาซึ่งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ  หรือคณะกรรมการนักศึกษาศูนย\ให*

การศึกษา 

  (๑)  ให*คณบดีดำเนินการให*ได*มาซึ่งตำแหนSงตSาง ๆ  ตามข*อ  ๕๔  โดยให*ดำเนินการให*แล*ว

เสร็จภายในสี่สิบห*าวัน  กSอนสิ้นป�การศึกษาของนักศึกษาแตSละประเภท  ให*คณะหรือผู*ประสานงานศูนย\ให*

การศึกษาเสนอตSอมหาวิทยาลัย  เพื่อดำเนินการแตSงต้ัง 

  (๒)  ให*อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได*รับมอบหมายเปDนผู*แตSงต้ังคณะกรรมการสโมสร

นักศึกษาคณะหรือคณะกรรมการนักศึกษาศูนย\ให*การศึกษา 

 ข*อ  ๕๖  หากคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ  หรือคณะกรรมการนักศึกษาศูนย\ให*การศึกษา

ตำแหนSงใดวSางลง  ให*คณบดีหรือผู*ประสานงานศูนย\ให*การศึกษาดำเนินการให*ได*มาซึ่งตำแหนSงดังกลSาวภายใน

สิบห*าวันนับต้ังแตSวันที่ตำแหนSงวSางลงเพื่อดำเนินการแตSงต้ัง  และให*ดำรงตำแหนSงน้ันแทนจนครบวาระที่เหลือ  

เว*นแตSวาระการดำรงตำแหนSงเหลือไมSถึงหกสิบวันจะไมSดำเนินดังกลSาวข*างต*นได* 

 ข*อ  ๕๗  ให*คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะหรือคณะกรรมการนักศึกษาศูนย\ให*การศึกษาอยูSใน

ตำแหนSงคราวละหน่ึงป�การศึกษาของนักศึกษาแตSละประเภท 

 ข*อ  ๕๘  คุณสมบัติของนายกสโมสรนักศึกษาคณะหรือประธานกรรมการนักศึกษาศูนย\ให*การศึกษา 

  (๑)  ต*องเปDนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยูSในปjจจุบัน 

  (๒)  ต*องสังกัดคณะหรือศูนย\ให*การศึกษา 

  (๓)  ต*องไมSเปDนกรรมการองค\การนักศึกษาในข*อ  ๓๒  ไมSวSาตำแหนSงใด 

 ข*อ  ๕๙  คุณสมบัติของกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะหรือกรรมการนักศึกษาศูนย\ให*การศึกษา 

  (๑)  ต*องเปDนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยูSในปjจจุบัน 

  (๒)  ต*องสังกัดคณะหรือศูนย\ให*การศึกษา 

  (๓)  ต*องไมSเปDนกรรมการองค\การนักศึกษาในข*อ  ๓๕  ไมSวSาตำแหนSงใด 

 ข*อ  ๖๐  นายกสโมสรนักศึกษาคณะ  หรือประธานกรรมการนักศึกษาศูนย\ให*การศึกษาพ*นจาก

ตำแหนSงเมื่อ 

  (๑)  ตาย 

  (๒)  ขาดคุณสมบัติ 

  (๓)  ลาออก 

  (๔)  ออกตามวาระ 

  (๕)  พ*นสภาพการเปDนนักศึกษา 

  (๖)  พักการเรียนหรือถูกลงโทษให*พักการเรียน 

  (๗)  ขาดการประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาหรือคณะกรรมการนักศึกษาศูนย\ให*

การศึกษาตSอเน่ืองกันสามครั้งโดยไมSมีเหตุผลอันสมควรและที่ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะหรือ



คณะกรรมการนักศึกษาศูนย\ให*การศึกษามีมติให*พ*นจากสมาชิกภาพด*วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหน่ึงของจำนวน

คณะกรรมการที่เข*าประชุม 

  (๘)  มีการกระทำอันเสื่อมเสียเกียรติของการเปDนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ  หรือ

คณะกรรมการนักศึกษาศูนย\ ให* การศึกษาหรือขาดความรับผิดชอบตSอหน*าที่ ที่ ได* รับมอบหมาย   

โดยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ  หรือคณะกรรมการนักศึกษาศูนย\ให*การศึกษาพิจารณาและมีมติ 

ด*วยคะแนนเสียงกึ่งหน่ึงของจำนวนคณะกรรมการที่เข*าประชุม 

  (๙)  มหาวิทยาลัยประกาศยุบคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ  หรือคณะกรรมการ

นักศึกษาศูนย\ให*การศึกษา 

 ข*อ  ๖๑  คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ  หรือคณะกรรมการนักศึกษาศูนย\ให*การศึกษา  

ให*มีอำนาจหน*าที่  ดังน้ี 

  (๑)  ดำเนินกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะ  หรือศูนย\ให*การศึกษาให*เปDนไปตามนโยบายของ

องค\การนักศึกษา 

  (๒)  จัดทำโครงการและกำหนดการจัดกิจกรรมตSาง ๆ  ของสโมสรนักศึกษาคณะหรือ 

ศูนย\การศึกษาตลอดป�การศึกษาเสนอขออนุมัติงบประมาณจากองค\การนักศึกษา 

  (๓)  ให*การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมขององค\การนักศึกษา 

  (๔)  หน*าที่อื่น ๆ  ตามที่ได*รับมอบหมาย 

 ข*อ  ๖๒  นายกสโมสรนักศึกษาคณะ  หรือประธานคณะกรรมการนักศึกษาศูนย\ให*การศึกษามี 

อำนาจหน*าที่  ดังน้ี 

  (๑)  เปDนหัวหน*าฝ�ายบริหารในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาภายในคณะ  หรือศูนย\ให*

การศึกษา 

  (๒)  เปDนประธานการประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะหรือคณะกรรมการ

นักศึกษาศูนย\ให*การศึกษา 

  (๓)  เปDนตัวแทนนักศึกษาคณะหรือศูนย\ให*การศึกษาในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

  (๔)  หน*าที่อื่น ๆ  ตามที่ได*รับมอบหมาย 

 ข*อ  ๖๓  รองนายกสโมสรนักศึกษาคณะ  หรือรองประธานคณะกรรมการนักศึกษาศูนย\ให*การศึกษา  

มีอำนาจหน*าที่  ดังน้ี 

  (๑)  ปฏิบั ติหน*าที่ตามที่นายกสโมสรนักศึกษาคณะ  หรือประธานคณะกรรมการ 

นักศึกษาศูนย\ให*การศึกษามอบหมาย 

  (๒)  ปฏิบัติหน*าที่แทนนายกสโมสรนักศึกษาคณะ  หรือประธานคณะกรรมการนักศึกษาศูนย\

ให*การศึกษาที่ไมSสามารถปฏิบัติหน*าที่ได*ตามปกติ 

 ข*อ  ๖๔  เลขานุการ  มีอำนาจหน*าที่  ดังน้ี 

  (๑)  เปDนหัวหน*าสำนักงานสโมสรนักศึกษาคณะ  หรือศูนย\ให*การศึกษา 

  (๒)  จัดทำระเบียบวาระการประชุม  รายงานการประชุม 



  (๓)  เปDนเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะ  หรือ

คณะกรรมการนักศึกษาศูนย\ให*การศึกษา 

  (๔)  รับผิดชอบงานตSาง ๆ  ตามที่ได*รับมอบหมาย 

 ข*อ  ๖๕  เหรัญญิก  มีอำนาจหน*าที่  ดังน้ี 

  (๑)  รับผิดชอบ  ควบคุม  กำกับ  การเบิกจSายเงินของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ  

หรือคณะกรรมการนักศึกษาศูนย\ให*การศึกษา 

  (๒)  จัดทำบัญ ชีรายรับ   รายจSายของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ  หรือ

คณะกรรมการนักศึกษาศูนย\ให*การศึกษา 

  (๓)  ช้ีแจงและแถลงฐานะการเงินของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ  หรือ

คณะกรรมการนักศึกษาศูนย\ให*การศึกษาตSอสภานักศึกษา 

  (๔)  หน*าที่อื่น ๆ  ตามที่ได*รับมอบหมาย 

 ข*อ  ๖๗  อำนาจหน*าที่ของตำแหนSงอื่น ๆ  ตามข*อ  ๕๔ (๖)  ให*เปDนไปตามที่คณะกรรมการสโมสร

นักศึกษาคณะ  หรือคณะกรรมการนักศึกษาศูนย\ให*การศึกษากำหนด 

 

หมวดท่ี  ๗ 

อาจารยOท่ีปรึกษา 

 ข*อ  ๖๘  การได*มาซึ่งอาจารย\ที่ปรึกษา  มีดังน้ีคือ 

  (๑)  ให*สภานักศึกษา  และองค\การนักศึกษาเสนอช่ืออาจารย\ที่ปรึกษาโดยให*หัวหน*างาน

กิจกรรมนักศึกษา  เปDนประธานที่ปรึกษาโดยตำแหนSง  ทั้งน้ี  ให*สภานักศึกษาและองค\การนักศึกษาเสนอช่ือ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อให*มหาวิทยาลัยพิจารณาแตSงต้ังภายใน  ๑๕  วัน  นับต้ังแตSวันที่มหาวิทยาลัย 

ได*แตSงต้ังคณะกรรมการสภานักศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค\การนักศึกษา 

  (๒)  ให*สโมสรนักศึกษาคณะเสนอช่ืออาจารย\ที่ปรึกษา  โดยให*รองคณบดีฝ�ายกิจการ

นักศึกษาหรือผู*อำนวยการศูนย\ให*การศึกษาเปDนประธานที่ปรึกษาโดยตำแหนSง 

  (๓)  ให*ชมรมเสนอรายช่ืออาจารย\ที่ปรึกษาตSอองค\การนักศึกษา  โดยระบุช่ืออาจารย\ทSาน

หน่ึงเปDนประธานที่ปรึกษา 

  การแตSงต้ังอาจารย\ที่ปรึกษา  ให*กองกิจการนักศึกษาดำเนินการเสนอให*มหาวิทยาลัยออก

คำสั่งแตSงต้ังอาจารย\ที่ปรึกษาในแตSละองค\กร 

 ข*อ  ๖๙  อาจารย\ที่ปรึกษามีหน*าที่ดังน้ี 

  (๑)  พิจารณาให*คำแนะนำ  คำปรึกษาแกSนักศึกษาในความรับผิดชอบในงานฝ�ายตSาง ๆ   

ที่เกี่ยวข*องตามข*อบังคับน้ีโดยไมSขัดกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

  (๒)  เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับงานตSาง ๆ  ของนักศึกษาตSอมหาวิทยาลัย 

  (๓)  ควบคุมดูแล  การเข*ารSวมกิจกรรมกับนักศึกษาในสSวนตSาง ๆ  ที่เกี่ยวข*อง 

  (๔)  เข*ารSวมประชุมกับกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาในข*อ  ๘  ที่ตนเปDนที่ปรึกษา 



หมวดท่ี  ๘ 

การดำเนนิงาน 

 ข*อ  ๗๐  การใช*จSายเงินขององค\การนักศึกษา  ให*เปDนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

วSาด*วย  เงินกิจกรรมนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 ข*อ  ๗๑  การใช*จSายเงินต*องทำบัญชีรายรับ  รายจSายทุกครั้ง 

 ข*อ  ๗๒  ให*เหรัญญิกแสดงบัญชีรายรับ  รายจSาย  เมื่อจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล*วทุกครั้งแล*วแจ*ง 

หรือติดประกาศให*ทราบโดยทั่วกัน 

 

หมวดท่ี  ๙ 

หมวดอ่ืน ๆ 

 ข*อ  ๗๓  หากมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนนักศึกษาประเภทอื่น ๆ  การดำเนินงานกิจกรรม 

ของนักศึกษาประเภทน้ัน  มหาวิทยาลัยอาจกำหนดให*ใช*ข*อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  วSาด*วย

กิจกรรมนักศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๙  ตามฉบับน้ีได* 

 ข*อ  ๗๔  การแก*ไขเพิ่มเติมใด ๆ  ในข*อบังคับน้ีให*กระทำได*โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏรำไพพรรณี 

 ข*อ  ๗๕  ให*อธิการบดีเปDนผู*รักษาการให*เปDนไปตามข*อบังคับน้ี  และเปDนผู*วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่เกิด

ปjญหาในการตีความตามข*อบังคับ  คำวินิจฉัยของอธิการบดีให*ถือเปDนทีสุ่ด 

 

บทเฉพาะกาล 

 ข*อ  ๗๖  คณะกรรมการองค\การนักศึกษาในป�การศึกษา  ๒๕๔๘  ให*ถือวSาเปDนไปตามข*อบังคับเดิม

ของมหาวิทยาลัยจนหมดวาระ 

 ข*อ  ๗๗  การดำเนินการใด ๆ  ของคณะกรรมการองค\การนักศึกษากSอนการประกาศใช*ข*อบังคับน้ี 

ให*ถือวSาเปDนการดำเนินการตามข*อบังคับเดิมของมหาวิทยาลัย 

 ข*อ  ๗๘ กรณีที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบSงสSวนราชการระดับกอง ของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏรำไพพรรณี  โดยกำหนดช่ือ  “กองกิจการนักศึกษา”  เปDนอยSางอื่นให*กองกิจการนักศึกษาตาม

ข*อบังคับน้ี  หมายถึง  สSวนราชการน้ัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  กุมภาพนัธ\  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

 

 ลงช่ือ 

(นายอาชว\    เตาลานนท\) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 


