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ประกาศ
ระเบียบคณะพยาบาลศาสตร์
ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. 2557
--------------------------------------เพือ่ ให้การจัดและดาเนินงานด้านกิจการนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้สิทธิและหน้าทีข่ องตนเอง ภายใต้
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนให้ได้รับการฝึกฝนในการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบ
เรียบร้อย มีคารวธรรม ปัญญาธรรมและสามัคคีธรรมตามระบอบประชาธิปไตย อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 4 และ 5 จึงให้วางระเบียบดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะพยาบาลศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์ พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตัง้ แต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
คณะ
หมายถึง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สโมสร
หมายถึง
สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ชุมนุม
หมายถึง
ชุมนุมกิจกรรมของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณบดี
หมายถึง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สมาชิก
หมายถึง
สมาชิกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา หมายถึง นักศึกษาทีไ่ ด้รับแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งเกีย่ วกับ
การดาเนินงานในสโมสรนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประธานชั้นปี หมายถึง
ประธานนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในแต่ละชั้นปี
คณะกรรมการเลือกตัง้ หมายถึง คณะกรรมการเลือกตัง้ ทีส่ โมสรนักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
แต่งตัง้
ทีป่ รึกษา
หมายถึง
บุคคลซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์แต่งตัง้ เป็นทีป่ รึกษาการ
ดาเนินงานกิจการนักศึกษาตามระเบียบนี้
ข้อ 4 ให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มอี านาจ
กาหนดวิธีปฏิบัตทิ ไี่ ม่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ได้ตามความจาเป็น
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หมวดที่ 1
วัตถุประสงค์ของสโมสร นักศึกษา
ข้อ 1 สโมสรนักศึกษามีวัตถุประสงค์การดาเนินงานสอดคล้องกับการดาเนินกิจกรรมนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.1 ส่งเสริมความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบในกิจการต่างๆ ของนักศึกษาเพือ่
ประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษาทัง้ ในด้านประสบการณ์ วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม
1.2 ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักใช้สิทธิแลหน้าทีข่ องตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตย โดย
ฝึกและปลูกฝังนิสัยให้มคี วามรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รวมทัง้ เคารพสิทธิและหน้าทีข่ องผู้อนื่
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิก
1.3 ฝึกการเป็นผู้นาสังคม มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ มีความเสียสละ อุทิศตนเพือ่
ประโยชน์ส่วนรวม เพือ่ ความเจริญของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ
1.4 ส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามัคคี มีน้าใจ มีบุคลิกภาพพลานามัยและมนุษย
สัมพันธ์ทดี่ ี
1.5 เชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจ
ระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและกับสถาบันอืน่
1.6 ส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์อนั ดีงามของชาติ
1.7 ผดุงและดาเนินงานเพือ่ เผยแพร่เกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2
สิทธิ และหน้าทีข่ องสมาชิก
สมาชิก ได้แก่ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สิทธิและหน้าที่
ของสมาชิก มีดงั ต่อไปนี้
1. ให้ความร่วมมือและปฏิบัตติ ามระเบียบ
2. เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทีส่ โมสรจัดให้มขี ึ้น
3. สิทธิแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ตามแนวทางแห่งประชาธิปไต
ยและ /หรือเสนอ
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการสโมสร
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. เข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการสโมสร โดยมีสิทธิแสดงความคิด
เห็น ให้
ข้อเสนอ เมือ่ ได้รับอนุญาตจากประธานในทีป่ ระชุม
5. มีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้ และสมัครรับเลือกตัง้ เป็นกรรมการสโมสร ประธานชั้นปี
6. สมาชิกไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 ของจานวนสมาชิกทัง้ หมดมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อ
คณะกรรมการสโมสร ให้มกี ารพิจารณาทบทวนมติเกีย่ วกับผลประโยชน์ทสี่ มาชิกโดยส่วนรวมพึงได้รับจาก
สโมสร ภายหลังจากคณะกรรมการสโมสรได้มกี ารทบทวนมติและชี้แจงแก่สมาชิกกลุ่มดังกล่าวแล้วยืนยัน
มติเดิม สมาชิกจานวนดังกล่าวมีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อคณะกรรมการกิจการนักศึกษาเพือ่ พิจารณาขอลง
ประชามติ ทัง้ นี้คณะกรรมการกิจการนักศึกษาจะเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสโมสรชี้แจงต่อสมาชิก
ทัง้ หมดก่อนลงประชามติ
การตัดสิน
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1. กรณีทมี่ ผี ู้มาลงประชามติไม่ถึงร้อยละ 60 ของจานวนสมาชิกทัง้ หมดให้ถือว่า
คาร้องนั้นไม่ได้รับการพิจารณา
2. กรณีทมี่ ผี ู้มาลงมติ เกินร้อยละ 60 ของจานวนสมาชิกทัง้ หมดให้ถือคะแนน
ข้างมากซึ่งต้องเกินร้อยละ 50 ของสมาชิกทีม่ าลงประชามติ ในคราวนั้น
หมวดที่ 3
คณะกรรมการสโมสร
สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วยก รรมการทีม่ าจากการเลือกตัง้ และ
กรรมการโดยตาแหน่ง
ข้อ 1 ให้จัดตัง้ สโมสรนักศึกษาคณะขึ้นเป็นตัวแทนของนักศึกษาในคณะ และรับผิดชอบการ
บริหารกิจกรรมของนักศึกษาทัง้ ปวงในคณะ
ข้อ
2 สโมสรนักศึกษาคณะได้มาจากการเลือกตัง้ ภายในคณะ
และ กรรมการโดยตาแหน่ง
ประกอบด้วย ประธานชั้นปี ประธานชุมนุม และตัวแทนสมาชิกสภานักศึกษา ซึ่งเป็นนักศึกษาภายในคณะ
1 คน
ข้อ 3 คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะจากการเลือกตัง้ ประกอบด้วย
3.1 นายกสโมสร
3.2 อุปนายก (ฝ่ายกิจการภายใน 1 คน และฝ่ายกิจการภายนอก 1 คน)
3.3 เลขานุการ
3.4 เหรัญญิก
3.5 ประชาสัมพันธ์
3.6 สวัสดิการและปฏิคม
3.7 อาคารสถานที่ และพัสดุ
3.8 ประธานกีฬา
3.9 ประธานวิชาการ
3.10 ประธานกิจกรรมและนันทนาการ
3.11 ตาแหน่งอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม
ข้อ 4 ให้คณบดีเป็นผู้ลงนามแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะ
หมวดที่ 4
สมาชิกภาพของกรรมการสโมสร
การเลือกตัง้ กรรมการจากการเลือกตัง้ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
ข้อ 1 ให้นายกสโมสรมีอานาจแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการเลือกตัง้ ชุดหนึ่งขึ้น
จานวน 3 -5 คน เพือ่ ดาเนินการเลือกตัง้ เป็นไปตามหมวดที่ 5 ของระเบียบนี้
ข้อ 2 ผู้สมัครรับเลือกตัง้ ต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนทีจ่ ะเป็นกรรมการสโมสร ตามที่
กาหนดในข้อ 3
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ข้อ

3 ผู้ทดี่ ารงตาแหน่งกรรมการสโมสร จะต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
3.1 เป็นสมาชิกของสโมสร
3.2 ต้องไม่ใช่สมาชิกทีไ่ ด้รับภาวะรอพินิจในการศึกษาในขณะทีร่ ับเลือกตัง้ แต่ละ

ตาแหน่ง
3.3 ต้องไม่ใช่สมาชิกทีม่ คี วามประพฤติเสียหาย โดยถูกภาคทัณฑ์หรือทาทัณฑ์บน
หรือเคยถูกพักการศึกษา
3.4 ต้องไม่ลาพักการศึกษาในปีการศึกษานั้น
3.5 ต้องไม่ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการสโมสรมากกว่า 1 ตาแหน่ง ในวาระ
เดียวกัน
3.6 เฉพาะตาแหน่งนายกสโมสร ผู้สมัครจะต้องเป็นสมาชิกทีม่ ฐี านะชั้นปีที่ 2 ขึ้น
ไป และมีดชั นีสะสมเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.5 ในขณะสมัครรับเลือกตัง้
ข้อ 4 สมาชิกภาพของคณะกรรมการสโมสร แต่ละตาแหน่งสิ้นสุดลงเมือ่
4.1 ออกตามวาระ
4.2 ตาย
4.3 ลาออก
4.4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือลาพักการศึกษา
4.5 ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
4.6 ขาดประชุมสโมสรคณะ 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่แจ้งเป็นลายลักษณ์อกั ษร
4.7 เมือ่ คณะกรรมการสโมสรจานวนเกินกึง่ หนึ่งของสมาชิกทัง้ หมดมีมติให้ถอด
ถอน
4.8 ไม่มคี ณ
ุ สมบัตติ ามหมวด 4 ข้อ 3
4.9 การลาออกของนายกสโมสร จะมีผลต่อเมือ่ ได้รับการอนุมตั จิ ากคณบดีเป็นลาย
ลักษณ์อกั ษร
4.10 การลากออกของกรรมการสโมสรตาแหน่งอืน่ ๆ จะมีผลต่อเมือ่ ต้องได้รับการ
เห็นชอบจากนายกสโมสร และเสนอต่อคณบดีเพือ่ พิจารณาอนุมตั เิ ป็นลายลักษณ์
อักษร
ข้อ 5 ถ้านายกสโมสรพ้นจากตาแหน่งตามข้อ 4 ให้ถือว่ากรรมการ ตามหมวด 3 ข้อ 3
พ้นจากตาแหน่งด้วยทัง้ หมด
ข้อ 6 ถ้ากรรมการตามหมวด 3 ข้อ 3 พ้นจากตาแหน่งเกินกึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการ
จากการเลือกตัง้ ให้ถือว่ากรรมการจากการเลือกตัง้ พ้นจากตาแหน่งทัง้ หมด
ข้อ 7 ถ้าตาแหน่งคณะกรรมการสโมสรว่างลงก่อนสิ้นวาระเกิน 90 วัน ให้มกี ารเลือกตัง้
แทนตาแหน่งทีว่ ่างลงภายในกาหนดเวลา 20 วัน ผู้ทเี่ ข้ามาแทนนั้นให้อยู่ในตาแหน่งเพียงเท่าวาระของผู้
ซึ่งตนแทน
หมวดที่ 5
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การเลือกตัง้ กรรมการสโมสร
ข้อ 1 ให้คณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตัง้ จากนายกสโมสรดาเนินการเลือกตัง้ คณะกรรมการ
ชุดใหม่ ให้เสร็จสิ้นก่อนปิดภาคการศึกษาที่ 2 อย่างน้อย 30 วัน
ข้อ 2 ให้คณะกรรมการชั้นปีชุดเดิมดาเนินการเลือกตัง้ ประธานชั้นปีแต่ละชั้นปีของปีการศึกษา
ต่อไป โดยให้สมาชิกแต่ละชั้นปีเป็นผู้เลือก ทัง้ นี้ให้เสร็จสิ้นก่อนปิดภาคการศึกษาที่ 2 อย่างน้อย 30 วัน
สาหรับประธานชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษาต่อไปให้คณะกรรมการสโมสรชุดใหม่ ดาเนินการเลือกตัง้ ให้เสร็จ
สิ้นภายใน 30 วันแรกของภาคการศึกษาที่ 1
ข้อ 3 การเลือกกรรมการ ตามหมวด 3 ข้อ 3 ให้เลือกเป็นกลุ่ม กลุ่มทีไ่ ด้รับเลือกคะแนน
เสียงสูงทีส่ ุดเป็นกลุ่มทีไ่ ด้รับการเลือกตัง้ ในกรณีทมี่ ผี ู้สมัครเพียงกลุ่มเดียวต้องได้รับการรับรองจาก
สมาชิก ไม่ต่ากว่า 2 ใน 3 ของจานวนสมาชิกทีม่ าใช้สิทธิ ถ้าคะแนนเสียงสนับสนุนไม่ถึง
2 ใน 3 ให้
จัดการเลือกตัง้ ขึ้นใหม่ ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และไม่เกิน 15 วัน และถ้าในการเลือกตัง้ ครั้งนี้ มี
กลุ่มสมัครรับเลือกตัง้ เพียงกลุ่มเดียว แต่ไม่ได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนถึง 2 ใน 3 ของจานวนสมาชิกทีม่ า
ใช้สิทธิ ให้คณะกรรมการดาเนินการเลือกตัง้ ปรึกษาคณะกรรมการกิจการนักศึกษา เสนอชื่อสมาชิกที่
เหมาะสมต่อคณบดีเพือ่ ประกาศแต่งตัง้ เป็นกรรมการตามหมวด 3 ข้อ 3 ต่อไป ภายในเวลา 7 วัน
ข้อ 4 ในกรณีทไี่ ม่มผี ู้สมัคร ตามข้อ 3 ให้คณะกรรมการดาเนินการเลือกตัง้ ดาเนินการให้มกี าร
เลือกตัง้ ใหม่ ภายใน 15 วัน ในกรณีทไี่ ม่มผี ู้สมัครรับเลือกตัง้ อีก ให้คณะกรรมการดาเนินการเลือกตัง้
ปรึกษาคณะกรรมการกิจการนักศึกษา เสนอชื่อสมาชิกทีเ่ หมาะสมต่อคณบดีเพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการตาม
หมวด 3 ข้อ 3 ต่อไป ภายใน 7 วัน
ข้อ 5 ให้ประธานดาเนินการเลือกตัง้ เสนอรายชื่อผู้ทไี่ ด้รับเลือกตัง้ ตามข้อ 2 และข้อ 3 หรือข้อ
4 ต่อคณบดีเพือ่ ประกาศแต่งตัง้ และให้ดารงตาแหน่งวาระละ
1 ปี การศึกษา นับตัง้ แต่วันทีล่ งนาม
ประกาศแต่งตัง้
ข้อ 6 ให้คณะกรรมการสโมสรชุดปัจจุบัน ส่งมอบงานต่อคณะกรรมการสโมสรชุดใหม่ ให้เสร็จ
สิ้น ภายใน 45 วัน นับตัง้ แต่วันประกาศแต่งตัง้ คณะกรรมการ สโมสรชุดใหม่
ข้อ 7 ในกรณีทกี่ รรมการ ตามหมวด 3 ข้อ 3 พ้นจากตาแหน่งก่อนภาคการศึกษาที่ 2
ให้
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา แต่งตัง้ ผู้ดาเนินการชุดหนึ่งทาหน้าทีแ่ ทนกรรมการชุดเดิม และจัดให้มกี าร
เลือกตัง้ กรรมการชุดใหม่ ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับ ตัง้ แต่วันทีก่ รรมการชุดเดิมพ้นจากตาแหน่ง
ข้อ 8 ในกรณีทกี่ รรมการตามหมวด 3 ข้อ 3 พ้นจากตาแหน่งภายหลังภาคการศึกษาที่ 1 ให้
คณะกรรมการกิจการนักศึกษาเสนอชื่อสมาชิกทีเ่ หมาะสมต่อคณบดีเพือ่ ประกาศแต่งตัง้ เป็นกรรมการเพือ่
ทาหน้าทีแ่ ทนกรรมการชุดเดิม ทัง้ นี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วันทีก่ รรมการชุดเดิมพ้นจาก
ตาแหน่ง
ข้อ 9 กรรมการตามข้อ 7 และข้อ 8 ให้มวี าระการทางานเท่าวาระทีเ่ หลือของคณะกรรมการชุด
เดิมเท่านั้น
ข้อ 10 ในกรณีทกี่ รรมการส โมสรตาแหน่งใดไม่สามารถปฏิบัตหิ น้าทีไ่ ด้เป็นการชั่วคราว
คณะกรรมการสโมสรมีอานาจแต่งตัง้ ผู้ปฏิบัตหิ น้าทีแ่ ทน
ข้อ 11 ในกรณีทกี่ รรมการตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งตามหมวด 3 ข้อ 3 พ้นจากตาแหน่งก่อน
หมดวาระให้คณะกรรมการสโมสรเสนอชื่อสมาชิกทีเ่ หมาะสมต่อคณบดี เพือ่ แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งแทน
หมวดที่ 6
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อานาจและหน้าทีข่ องคณะกรรมการสโมสร
ข้อ 1 คณะกรรมการสโมสร มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
1.1 พิจารณาวางนโยบายและดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทรี่ ะบุไว้ในหมวด 1
1.2 พิจารณาจัดสร รควบคุม และรับผิดชอบในการใช้จ่ายเงินของสโมสร ให้เกิด
ประโยชน์แก่สมาชิกส่วนรวมให้มากทีส่ ุด
1.3 พิจารณาการจัดตัง้ ชุมนุมต่าง ๆ ในสโมสร
1.4 วางระเบียบข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ การทางานภายในสโมสรทีไ่ ม่ขัดแย้งต่อระเบียบ
ข้อบังคับของคณะ และของมหาวิทยาลัย
1.5 มีอานาจเรียกประชุมสมาชิก เพือ่ ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ
1.6 มีสิทธิแต่งตัง้ สมาชิกเป็นอนุกรรมการ เพือ่ ดาเนินการในกิจการต่างๆ
1.7 พิจารณาโครงการของกลุ่มสมาชิก และเสนอต่อคณะกรรมการกิจการนักศึกษา
ข้อ 2 นายกสโมสรมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
2.1 เป็นตัวแทนของสมาชิก
2.2 ดูแลและรับผิดชอบการดาเนินงานของสโมสร เพือ่ ให้เป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการสโมสร
2.3 ประสานงานระหว่างสโมสรกับองค์การนักศึกษา และคณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา
2.4 รับผิดชอบการเงินของสโมสรร่วมกับเหรัญญิก หรือกรรมการอืน่ ๆ ทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย
ข้อ 3 อุปนายกฝ่ายกิจการภายใน มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
3.1 ประสานงานกับสมาชิก อาจารย์ บุคคลากร ภายในคณะ
3.2 ปฏิบัตหิ น้าทีแ่ ทนนายกสโมสร เมือ่ ได้รับมอบหมายหรือ นายกสโมสรไม่สามารถ
ปฏิบัตหิ น้าทีไ่ ด้
ข้อ 4 อุปนายกฝ่ายกิจการภายนอก มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
4.1 ประสานงานกับสมาชิกและองค์กรอืน่ ๆ ภายนอกคณะ
4.2 ปฏิบัตหิ น้าทีแ่ ทนนายกสโมสร เมือ่ ได้รับมอบหมายหรือนายกสโมสรไม่สามารถ
ปฏิบัตหิ น้าทีไ่ ด้ ในกรณีทอี่ ปุ นายกกิจการภายใน ไม่สามารถปฏิบัตหิ น้าทีไ่ ด้
ข้อ 5 เลขานุการ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
5.1 จัดเตรียม ติดต่อออกหนังสือเชิญวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ของคณะกรรมการสโมสร และจดบันทึกรายงานการประชุม
5.2 รับส่ง และโต้ตอบหนังสือของสโมสร
5.3 เก็บรวบรวมเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ของสโมสร
ข้อ 6 เหรัญญิก มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
6.1 รับผิดชอบจัดทาบัญชี งบประมาณรับ -จ่าย เสนอคณะกรรมการสโมสร และ
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
6.2 ควบคุมรับผิดชอบการเงินให้เป็นไปตามระเบียบการเงินของสโมสร และรายงาน
ฐานะการเงินของสโมสร ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการสโมสร
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ข้อ 7 ประชาสัมพันธ์ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
7.1 รับผิดชอบด้านประชาสัมพันธ์ของสโมสร
7.2 ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์กบั หน่วยงานอืน่
ข้อ 8 สวัสดิการ และปฏิคม มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
8.1 รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการของสโมสร
8.2 ประสานงานด้านสวัสดิการกับหน่วยงานอืน่
8.3 ต้อนรับแขกผู้มเี กียรติ และบริการอาหาร เครื่องดืม่
ข้อ 9 อาคารสถานที่ และพัสดุ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
9.1 รับผิดชอบงานด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ของสโมสร ซึ่งได้แก่การจัดหาเก็บรักษา ซ่อม
บารุง และทารายงานบัญชี
9.2 ประสานงานด้านพัสดุ กับหน่วยงานอืน่
9.3 ติดต่อประสานงานสถานทีจ่ ัดกิจกรรม
9.4 จัดเตรียมสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้ตลอดกิจกรรมและเป็นไปตาม
กาหนดการ
ข้อ 10 ประธานกีฬา มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
10.1 รับผิดชอบงานด้านกีฬาของสโมสร
10.2 ประสานงานด้านกีฬากับหน่วยงานอืน่
ข้อ 11 ประธานวิชาการ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
11.1 รับผิดชอบงานด้านวิชาการของสโมสร
11.2 ประสานงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอืน่
ข้อ 12 ประธานกิจกรรมและนันทนาการ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
12.1 คิดค้น สร้างสรรค์ วางแผนการจัดกิจกรรม
12.2 ดาเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ข้อ 13 ประธานชั้นปี มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
13.1 ติดต่อประสานงานระหว่างสมาชิกกับสโมสร
13.2 หน้าทีอ่ นื่ ๆ ทีค่ ณะกรรมการสโมสรมอบหมาย
ข้อ 14 ประธานชุมนุม มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
14.1 ติดต่อประสานงานระหว่างสมาชิกชุมนุมกับสโมสร
14.2 หน้าทีอ่ นื่ ๆ ทีค่ ณะกรรมการสโมสรมอบหมาย
ข้อ 15 ตัวแทนสมาชิกสภานักศึกษา มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
15.1 รับ-ส่ง ข่าวสารระหว่างสโมสรและสภานักศึกษา
15.2 หน้าทีอ่ นื่ ๆ ทีค่ ณะกรรมการสโมสรมอบหมาย
หมวดที่ 7
การประชุม
ข้อ 1 นายกสโมสรเป็นผู้เรียกประชุม หรือโดยเลขานุการซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกสโมสร
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ข้อ 2 กรรมการสโมสร อย่างน้อย 1 ใน 4 อาจเข้าชื่อเสนอให้นายกสโมสรเรียกประชุม
คณะกรรมการสโมสรในกรณีพเิ ศษได้
ข้อ 3 ในการประชุมต้องมีกรรมการสโมสรอย่างน้อยครึ่งหนึ่งเข้าร่วมประชุม จึงจะครบองค์
ประชุม
ข้อ 4 ในกรณีทกี่ รรมการสโมสรเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 3 ให้เรียกประชุม
อีกครั้งหนึ่งหลังจากเรียกประชุมครั้งแรกภายใน 2 วัน ในการประชุมครั้งหลัง แม้ว่ากรรมการสโมสรเข้า
ร่วมประชุมไม่ถึงครึ่งหนึ่งให้ถือว่าครบองค์ประชุม
ข้อ 5 การลงมติ ให้ถือเอาเสียงข้างมากขององค์ประชุมเป็นการชี้ขาด ถ้าคะแนนเท่ากันให้
ประธานในทีป่ ระชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ 6 ในการประชุมทุกครั้ง ให้เลขานุการเป็นผู้บันทึกการประชุมไว้เป็นหลักฐาน และเสนอที่
ประชุมในครั้งต่อไป
หมวดที่ 8
การเงินของสโมสร
ข้อ 1 รายได้ของสโมสร ได้จาก
1.1 เงินสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา
1.2 เงินทีม่ หาวิทยาลัยจัดสรรให้ ในกิจกรรมร่วมกับองค์การนักศึกษาหรือคณะอืน่ ๆ
1.3 เงินรายได้ของสโมสรทีเ่ หลือจากการใช้จ่ายในปีกอ่ น
1.4 เงินรายได้จากกิจกรรมพิเศษทีส่ โมสรจัดขึ้น
1.5 เงินรายได้อนื่ ๆ
ข้อ 2 หัวหน้าโครงการต่าง ๆ ต้องตัง้ งบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการสโมสร เพือ่ จัดสรร
เงินรายได้ ตามข้อ 1
ข้อ 3 การเบิกจ่ายเงินรายได้ ตามข้อ 1.1 , 1.2 , และ 1.3 ให้อยู่ในความควบคุมของ
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
ข้อ 4 การเบิกจ่ายเงิน ตามข้อ 1.4 และ 1.5 ให้อยู่ในความควบคุมของคณะกรรมการ
สโมสร
ข้อ 5 การจ่ายเงินเพือ่ กิจการพิเศษใด ๆ ทีน่ อกเหนืองบประมาณต้องได้รับการอนุมตั ิ จาก
คณะกรรมการสโมสรทุกครั้ง
ข้อ 6 ชุมนุม ทีไ่ ด้รับการจัดสรรงบรายได้ จักต้องแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายแก่คณะกรรมการ
สโมสร และสมาชิก ก่อนสิ้นสุดวาระอย่างน้อย 15 วัน
ข้อ 7 การจ่ายเงินของสโมสรในกรณีเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถเรียกประชุมคณะกรรมการ
สโมสรจะทาได้กต็ อ่ เมือ่ ได้รับอนุมตั จิ ากนายกสโมสรเท่านั้น ทัง้ นี้วงเงินดังกล่าวต้องไม่เกิน 1,000 บาท
(หนึ่งพันบาทถ้วน) หลังจากนั้น ให้นายกสโมสรนาเสนอทีป่ ระชุมคราวต่อไป
หมวดที่ 9
ชมรม
ข้อ 1 ชมรม หมายถึง กลุ่มสมาชิกทีร่ ่วมกันทากิจกรรมอันเป็นประโยชน์ตอ่ สมาชิก ชมรม และ
สังคม
ข้อ 2 การจัดตัง้ ชมรม
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2.1 ต้องมีระเบียบข้อบังคับ ทีร่ ะบุวัตถุประสงค์ของชมรมชัดเจนและ ได้รับความ
เห็นชอบจากสโมสร
2.2 ต้องมีสมาชิกก่อตัง้ ไม่น้อยกว่า 80 คน จากคณะต่างๆไม่น้อยกว่า 5 คณะ
2.3 ต้องมีกรรมการบริหารชมรม
2.4 ต้องเสนอรายชื่ออาจารย์ทปี่ รึกษาชมรม อย่างน้อย 1 ท่าน
2.5 ต้องจดทะเบียนชมรมต่อคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
ข้อ 3 คณะกรรมการบริหารชมรม ต้องได้รับการเลือกตัง้ จากสมาชิก ชมรม และนายกสโมสร
เป็นผู้นาเสนอต่อคณะกรรมการกิจการนักศึกษาเพือ่ พิจารณาและเสนอต่อคณบดีเพือ่ ประกาศแต่งตัง้
ข้อ 4 คณะกรรมการบริหารชมรม ประกอบด้วย
4.1 ประธาน
4.2 รองประธาน
4.3 เลขานุการ
5.4 เหรัญญิก
5.5 ประชาสัมพันธ์
5.6 ตาแหน่งอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ กรรมการบริหารทัง้ หมดรวมแล้วต้องไม่
เกิน 10 ตาแหน่ง
ประกาศ ณ วันที่ ………. พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

(ลงชื่อ)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

(นางมาลี ล้วนแก้ว)

