ระเบียบสำนักวิชำพยำบำลศำสตร์
ว่ำด้ วยสโมสรนักศึกษำสำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยแม่ ฟ้ำหลวง
พ.ศ. 2556
--------------------------------------เพื่อให้การจัดและดาเนินงานด้านกิจการนักศึกษาสานักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อย จึงให้วางระเบียบ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาสานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดังนี้
ข้ อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสานักวิชาพยาบาลศาสตร์ วา่ ด้วยสโมสรนักศึกษาสานักวิชา
พยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2556”
ข้ อ 2 ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ในระเบียบนี้
สานักวิชา
หมายความถึง สานักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สโมสร
หมายความถึง สโมสรนักศึกษาสานักวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชมรม
หมายความถึง ชมรมกิจกรรมของนักศึกษาสานักวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณบดี
หมายความถึง คณบดีสานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สมาชิก
หมายความถึง สมาชิกสโมสรนักศึกษาสานักวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะกรรมการ หมายความถึง คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาสานักวิชา
พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประธานชั้นปี หมายความถึง ประธานนักศึกษาแต่ละชั้นปี สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา หมายความถึง
คณะกรรมการกิจการนักศึกษาคณะซึ่ง
แต่งตั้งโดยคณบดี
ข้ อ 4 ให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจ
กาหนดวิธีปฏิบตั ิที่ไม่ขดั แย้งกับระเบียบนี้ได้ตามความจาเป็ น

หมวดที่ 1
ชื่อและเครื่องหมำย
ข้ อ 5 สโมสรนี้ให้ชื่อว่า“สโมสรนักศึกษาสานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” มี
ชื่อย่อว่า “ส.น.พย.บ.มฟล.” หรื อ ชื่อภาษาอังกฤษ ว่า “MAE FAH LUANG NURSING STUDENT
UNION” มีชื่อย่อว่า “MFUNSU”
ข้ อ 6 เครื่ องหมายของสโมสรมีลกั ษณะดังต่อไปนี้

ซึ่ งมีความหมายดังต่อไปนี้
- พื้นหลังสี แดงหมายถึง ความเข้มแข็ง ความมีพลัง ที่เป็ นแรงขับเคลื่อนพื้นฐานของนักศึกษาใน
การทาสิ่ งดีงาม
- ตะเกียงที่เกิดขึ้นจากตัวอักษร NS สี ทอง หมายถึง ตะเกียงเป็ นสัญลักษณ์ของพยาบาล ตัวอักษร
NS สี ทองมาจากคาว่า Nursing student ที่มีสติปัญญาอันสว่างไสวอันจะนาไปสู่ ความสาเร็ จ
- ตราสัญลัก ษณ์ มหาวิท ยาลัย แม่ ฟ้าหลวง บ่ งบอกถึ งสถาบันที่ ศึ กษาอยู่และเป็ นที่ พ่ ึง พิง ของ
สานักวิชาและนักศึกษาพยาบาล แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- เปลวไฟสี ขาว หมายถึงการนาทาง ชี้นาไปสู่ การทากิจกรรมต่างๆที่เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ ายด้วย
ความดีงาม บริ สุทธิ์ และ ยุติธรรม
- ดอกปี บ หมายถึ ง ดอกปี บที่เป็ นสัญลักษณ์ ของพยาบาลประเทศไทย อันหมายถึ งพยาบาลผู้
พร้อมที่จะประกอบคุณงามความดี ประดุจกลิ่ นหอมของดอกปี บ และพร้อมที่สร้างประโยชน์
เช่นเดียวกับการเป็ นสมุนไพร

หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์ ของสโมสร
ข้ อ 7 สโมสรนี้มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
7.1. เพื่อส่ งเสริ มความรู้ทางด้านวิชาการ และความรู้ในวิชาชีพแก่สมาชิก
7.2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมแก่สมาชิก
7.3. เพื่อเป็ นสื่ อกลางในการส่ งเสริ มความสามัคคี ความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก รวมถึง
เป็ นสื่ อกลางในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและบุคลากรในสานักวิชา
7.4 . เพื่อส่ งเสริ มพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพของสมาชิก
7.5. เพื่อส่ งเสริ มให้สมาชิกตระหนักในความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนและปลูกฝังนิสัย
ให้มีความรับผิดชอบต่อส่ วนรวม
7.6. เพื่อให้สมาชิกได้ฝึกฝนการใช้สิทธิ เสรี ภาพและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
7.7. เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิและรักษาสิ ทธิ ประโยชน์ของสมาชิก
7.8. เพื่อเผยแพร่ และรักษาชื่อเสี ยง ของสานักวิชาและมหาวิทยาลัย
7.9. เพื่อส่ งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสโมสรกับองค์กรและสถาบันอื่น
7.10. เพื่อเป็ นสื่ อกลางในการรวมกลุ่มการจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่ วนรวม

ข้ อ 8
ข้ อ 9

หมวดที่ 3
สิ ทธิและหน้ ำที่ของสมำชิก
สมาชิกได้แก่ นักศึกษาสานักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สิ ทธิ และหน้าที่ของสมาชิก มีดงั ต่อไปนี้
9.1. ให้ความร่ วมมือและปฏิบตั ิตามระเบียบ
9.2. เข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สโมสรจัดให้มีข้ ึน
9.3. สิ ทธิแสดงความคิดเห็นตามหลักประชาธิปไตยหรื อเสนอข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการสโมสร
9.4. เข้าร่ วมการประชุมของคณะกรรมการสโมสร โดยมีสิทธิ แสดงความคิดเห็น ให้
ข้อเสนอ เมื่อได้รับอนุญาตจากประธานในที่ประชุม
9.5. มีสิทธิ ออกเสี ยงเลือกตั้ง และสมัครรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการสโมสร ประธานชั้นปี
9.6. สมาชิกไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 ของจานวนสมาชิกทั้งหมดมีสิทธิ ลงชื่อเพื่อยืน่ คาร้องขอ
ต่อคณะกรรมการสโมสร ให้มีการพิจารณาทบทวนมติเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่สมาชิกโดย
ส่ วนรวมพึงได้รับจากสโมสร ภายหลังจากคณะกรรมการสโมสรได้มีการทบทวนมติและ
ชี้แจงแก่สมาชิกกลุ่มดังกล่าวแล้วยืนยันมติเดิม สมาชิกจานวนดังกล่าวมีสิทธิ ลงชื่อเพื่อยืน่

คาร้องต่อคณะกรรมการกิจการนักศึกษาเพื่อพิจารณาขอลงประชามติ ทั้งนี้คณะกรรมการ
กิจการนักศึกษาจะเปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการสโมสรชี้ แจงต่อสมาชิกทั้งหมดก่อนลง
ประชามติ
กำรตัดสิ น
9.6.1. กรณี ที่มีผมู ้ าลงประชามติไม่ถึงร้อยละ 60 ของจานวนสมาชิกทั้งหมดให้ถือ
ว่าคาร้องนั้นไม่ได้รับการพิจารณา
9.6.2. กรณี ที่มีผมู้ าลงมติไม่เกินร้อยละ 60 ของจานวนสมาชิกทั้งหมดให้ถือคะแนน
ข้างมากซึ่ งต้องเกินร้อยละ 50 ของสมาชิกที่มาลงประชามติ ในคราวนั้น
9.7. สมาชิกไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 ของจานวนสมาชิกทั้งหมดมีสิทธิ รวมตัวยืน่ เสนอโครงการ
และของบประมาณต่อสโมสรและคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ทั้งนี้โครงการจะต้องไม่
ซ้ าซ้อนกับโครงการที่คณะกรรมการสโมสรและทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น
หมวดที่ 4
คณะกรรมกำรสโมสร
ข้ อ 10 คณะกรรมการสโมสร ประกอบด้วย กรรมการจากการเลือกตั้ง และกรรมการโดยตาแหน่ง
ข้ อ 11 กรรมการจากการเลือกตั้งประกอบด้วย
11.1. นายกสโมสร
11.2. อุปนายกฝ่ ายกิจการภายใน
11.3. อุปนายกฝ่ ายกิจการภายนอก
11.4. เลขานุการ
11.5. เหรัญญิก
11.6. ประธานฝ่ ายกิจกรรม
11.7. ประธานฝ่ ายวิชาการ
11.8. ประธานฝ่ ายสวัสดิการ
11.9. ประธานฝ่ ายต่างๆตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ กรรมการทั้งหมดต้องรวมแล้วไม่เกิน 20 ตาแหน่ง
ข้ อ 12 กรรมการโดยตาแหน่งประกอบด้วย ประธานชั้นปี ประธานชมรม ตัวแทนสมาชิกสภา
นักศึกษาอย่างน้อย 1 คน และ ตัวแทนองค์การนักศึกษา 1 คน ซึ่งเป็ นนักศึกษาภายในสานักวิชาพยาบาลศาสตร์

ข้ อ 13

ข้ อ 14

ข้ อ 15

ข้ อ 16

หมวดที่ 5
คุณลักษณะของคณะกรรมกำรสโมสร
การเลือกตั้งกรรมการจากการเลือกตั้ง
13.1. ให้นายกสโมสรมีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นการเลือกตั้งชุดหนึ่งขึ้น
จานวน 3-5 คน เพื่อดาเนินการเลือกตั้งเป็ นไปตามหมวดที่ 6 ของระเบียบนี้
13.2. ผูส้ มัครรับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็ นกรรมการสโมสร ตามที่กาหนด
ในข้อ 14
ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งกรรมการสโมสร จะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
14.1. เป็ นสมาชิกของสโมสร
14.2. ไม่ใช่สมาชิกที่รอพิจารณาคะแนนในการศึกษาในขณะที่รับเลือกตั้งแต่ละ
ตาแหน่ง
14.3. ไม่ใช่สมาชิกที่มีความประพฤติเสี ยหาย โดยถูกภาคทัณฑ์ หรื อทาทัณฑ์บน หรื อ เคย
ถูกพักการศึกษา
14.4. ไม่ลาพักการศึกษาในปี การศึกษานั้น
14.5. ไม่ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการสโมสรมากกว่า 1 ตาแหน่ง ในวาระเดียวกัน
14.6. เฉพาะตาแหน่งนายกสโมสร ผูส้ มัครจะต้องเป็ นสมาชิกที่มีฐานะชั้นปี ที่ 2 ขึ้นไป และ
มีเกรดสะสมเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.5 ในขณะสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกภาพของคณะกรรมการสโมสร แต่ละตาแหน่งสิ้ นสุ ดลงเมื่อ
15.1 ออกตามวาระ คือ หนึ่งปี การศึกษา
15.2 ลาออก
15.3.1 การลาออกของนายกสโมสรจะมีผลต่อเมื่อได้รับการอนุมตั ิจากคณบดีเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
15.3.2 การลาออกของกรรมการสโมสรตาแหน่งอื่นๆจะมีผลต่อเมื่อต้องได้รับการ
เห็นชอบจากนายกสโมสร และเสนอต่อคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
15.3 เสี ยชีวติ
15.4 กรรมการสโมสรไม่ต่ากว่า 2 ใน 3 มีมติให้ออกจากตาแหน่ง
15.5 สมาชิกมีมติให้พน้ จากตาแหน่งโดยวิธีตามข้อ 9.6
15.6 ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 15 ข้อใดข้อหนึ่งยกเว้นข้อ 14.6
ถ้านายกสโมสรพ้นจากตาแหน่งตามข้อ15 ให้ถือว่ากรรมการตามข้อ 12 พ้นจากตาแหน่งด้วย

ทั้งหมด
ข้ อ17 ถ้ากรรมการตามข้อ11 พ้นจากตาแหน่งเกินกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการจากการเลือกตั้งให้
ถือว่ากรรมการจากการเลือกตั้งพ้นจากตาแหน่งทั้งหมด

หมวดที่ 6
กำรเลือกตั้งกรรมกำรสโมสร
ข้ อ18 ให้คณะกรรมการซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจากนายกสโมสรดาเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ตามข้อ 12 ชุดใหม่ ให้เสร็ จสิ้ นก่อนปิ ดภาคการศึกษาที่ 2 อย่างน้อย 30 วัน
ข้ อ 19 ให้คณะกรรมการชั้นปี ชุดเดิมดาเนินการเลือกตั้งประธานชั้นปี แต่ละชั้นปี ของปี การศึกษา
ต่อไปโดยให้สมาชิกแต่ละชั้นปี เป็ นผูเ้ ลือก ทั้งนี้ให้เสร็ จสิ้ นก่อนปิ ดภาคการศึกษาที่ 2 อย่าง
น้อย 30 วัน สาหรับประธานชั้นปี ที่ 1 ในปี การศึกษาต่อไปให้คณะกรรมการสโมสรชุดใหม่ดาเนินการ
เลือกตั้งให้เสร็ จสิ้ นภายใน 30 วันแรกของภาคการศึกษาที่ 1
ข้ อ 20 การเลือกกรรมการ ตามข้อ 11 ให้เลือกเป็ นกลุ่ม กลุ่มที่ได้รับเลือกคะแนนเสี ยงสู งที่สุดเป็ น
กลุ่ ม ที่ ไ ด้รั บ การเลื อ กตั้ง ในกรณี ที่ มี ผู ้ส มัค รเพี ย งกลุ่ ม เดี ย วต้อ งได้รั บ การรั บ รองจากสมาชิ ก ไม่ ต่ า
กว่า 2 ใน 3 ของจานวนสมาชิ กที่ มาใช้สิทธิ ถ้าคะแนนเสี ยงสนับสนุ นไม่ถึง 2 ใน 3 ให้จดั การเลื อกตั้งขึ้ น
ใหม่ ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และไม่เกิ น 15 วัน และถ้าในการเลื อกตั้งครั้งนี้ มีกลุ่มสมัครรับเลื อกตั้ง
เพี ย งกลุ่ ม เดี ย ว แต่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ คะแนนเสี ยงสนั บ สนุ น ถึ ง 2 ใน 3 ของจ านวนสมาชิ ก ที่ ม าใช้ สิ ทธิ ให้
คณะกรรมการดาเนิ นการเลื อกตั้งปรึ กษาคณะกรรมการกิ จการนักศึ กษา เสนอชื่ อสมาชิ กที่ เหมาะสมต่อ
คณบดีเพื่อประกาศแต่งตั้งเป็ นกรรมการตามข้อ 11 ต่อไป ภายในเวลา 7 วัน
ข้ อ 21 ในกรณี ที่ไม่มีผสู ้ มัคร ตามข้อ 11 ให้คณะกรรมการดาเนิ นการเลือกตั้งดาเนินการให้มีการ
เลือกตั้งใหม่ ภายใน 15 วัน ในกรณี ที่ไม่มีผสู ้ มัครรับเลือกตั้งอีก ให้คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้ง
ปรึ กษาคณะกรรมการกิจการนักศึกษา เสนอชื่อสมาชิกที่เหมาะสมต่อคณบดีเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการตาม
ข้อ 11 ต่อไป ภายใน 7 วัน
ข้ อ 22 ให้ประธานดาเนิ นการเลือกตั้งเสนอรายชื่อผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้งตามข้อ 19 และข้อ 20 หรื อ
ข้อ 21 ต่อคณบดีเพื่อประกาศแต่งตั้งและให้ดารงตาแหน่งวาระละ 1 ปี การศึกษานับตั้งแต่วนั ที่ลงนาม
ประกาศแต่งตั้ง
ข้ อ 23 ให้คณะกรรมการสโมสรชุดปัจจุบนั ส่ งมอบงานต่อคณะกรรมการสโมสรชุดใหม่ ให้เสร็ จ
สิ้ น ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วนั ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรชุดใหม่
ข้ อ 24 ในกรณี ที่กรรมการ ตามข้อ 11 พ้นจากตาแหน่งก่อนภาคการศึกษาที่ 2ให้คณะกรรมการ
กิจการนักศึกษาแต่งตั้งผูด้ าเนิ นการชุดหนึ่งทาหน้าที่แทนกรรมการตามข้อ 11 ชุดเดิมและจัดให้มีการ
เลือกตั้งกรรมการชุ ดใหม่ ให้เสร็ จสิ้ นภายใน 30 วัน นับ ตั้งแต่วนั ที่กรรมการชุดเดิมพ้นจากตาแหน่ง
ข้ อ 25 ในกรณี ที่กรรมการตามข้อ 11 พ้นจากตาแหน่งภายหลังภาคการศึกษาที่ 1 ให้คณะกรรมการ
กิจการนักศึกษาเสนอชื่ อสมาชิกที่เหมาะสมต่อคณบดีเพื่อประกาศแต่งตั้งเป็ นกรรมการเพื่อทาหน้าที่แทน
กรรมการชุ ดเดิม ทั้งนี้ให้เสร็ จสิ้ นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วนั ที่กรรมการชุดเดิมพ้นจากตาแหน่ง

ข้ อ 26 กรรมการตามข้อ 24 และข้อ 25 ให้มีวาระการทางานเท่าวาระที่เหลือของคณะกรรมการชุด
เดิมเท่านั้น
ข้ อ 27 ในกรณี ที่กรรมการสโมสรตาแหน่งใดไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นการชัว่ คราว
คณะกรรมการสโมสรมีอานาจแต่งตั้งผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทน
ข้ อ 28 ในกรณี ที่กรรมการตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งตามข้อ 12 พ้นจากตาแหน่งก่อนหมดวาระให้
คณะกรรมการสโมสรเสนอชื่ อสมาชิกที่เหมาะสมต่อคณบดี เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทน

หมวดที่ 7
อำนำจและหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรสโมสร
ข้ อ 29 คณะกรรมการสโมสร มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
29.1. พิจารณาวางนโยบายและดาเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 7
29.2. พิจารณาจัดสรรควบคุม และรับผิดชอบในการใช้จ่ายเงินของสโมสร ให้เกิด
ประโยชน์แก่สมาชิกส่ วนรวมให้มากที่สุด
29.3. พิจารณาการจัดตั้งชมรมต่าง ๆ ในสโมสร
29.4. วางระเบียบข้อบังคับ ข้อปฏิบตั ิ การทางานภายในสโมสรที่ไม่ขดั แย้งต่อระเบียบ
ข้อบังคับของสานักวิชาและของมหาวิทยาลัย
29.5. มีอานาจเรี ยกประชุมสมาชิก เพื่อชี้แจงเรื่ องต่าง ๆ
29.6. มีสิทธิ แต่งตั้งสมาชิกเป็ นอนุกรรมการ เพื่อดาเนินการในกิจการต่างๆ
29.7. พิจารณาโครงการของกลุ่มสมาชิก และเสนอต่อคณะกรรมการ กิจการนักศึกษา
ข้ อ 30 นายกสโมสรมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
30.1. เป็ นตัวแทนของสมาชิก
30.2. ดูแลและรับผิดชอบการดาเนินงานของสโมสร เพื่อให้เป็ นไปตามมติของ
คณะกรรมการสโมสร
30.3. ประสานงานระหว่างสโมสรกับองค์การนักศึกษา และคณะกรรมการกิจการนักศึกษา
รับผิดชอบการเงินของสโมสรร่ วมกับเหรัญญิก หรื อกรรมการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ 31 อุปนายกฝ่ ายกิจการภายใน มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
31.1. ประสานงานกับสมาชิก อาจารย์ ข้าราชการ ภายในสานักวิชาและมหาวิทยาลัย
31.2. ปฏิบตั ิหน้าที่แทนนายกสโมสร เมื่อได้รับมอบหมายหรื อ นายกสโมสรไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้

ข้ อ 32 อุปนายกฝ่ ายกิจการภายนอก มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
32.1. ประสานงานกับสมาชิกและองค์กรอื่น ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย
32.2. ปฏิบตั ิหน้าที่แทนนายกสโมสร เมื่อได้รับมอบหมายหรื อนายกสโมสรไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ในกรณี ที่อุปนายกกิจการภายใน ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ข้ อ 33 เลขานุการ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
33.1. จัดเตรี ยม ติดต่อออกหนังสื อเชิ ญวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ของคณะกรรมการสโมสร และจดบันทึกรายงานการประชุม
33.2. รับส่ ง และโต้ตอบหนังสื อของสโมสร
33.3. เก็บรวบรวมเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ของสโมสร
ข้ อ 34 เหรัญญิก มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
34.1. รับผิดชอบจัดทาบัญชี งบประมาณรับ-จ่าย เสนอคณะกรรมการสโมสร และ
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
34.2. ควบคุมรับผิดชอบการเงินให้เป็ นไปตามระเบียบการเงินของสโมสร และรายงาน
ฐานะการเงินของสโมสร ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสโมสร
ข้ อ 35 ฝ่ ายกิจกรรม มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
35.1. รับผิดชอบด้านประชาสัมพันธ์ของสโมสร
35.2. ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์กบั หน่วยงานอื่น
35.3. รับผิดชอบงานด้านพัสดุ ครุ ภณั ฑ์ของสโมสร ซึ่ งได้แก่การจัดหาเก็บรักษา ซ่อมบารุ ง
และทารายงานบัญชี
35.4. ประสานงานด้านพัสดุ กับหน่วยงานอื่น
35.5. รับผิดชอบงานด้านกีฬาของสโมสร
35.6. ประสานงานด้านกีฬากับหน่วยงานอื่น
ข้ อ 36 สวัสดิการ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
36.1. รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการของสโมสร
36.2. ประสานงานด้านสวัสดิการกับหน่วยงานอื่น
ข้ อ 37 ประธานวิชาการ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
37.1. รับผิดชอบงานด้านวิชาการของสโมสร
37.2. ประสานงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่น
ข้ อ 38 ประธานชั้นปี มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
38.1. ติดต่อประสานงานระหว่างสมาชิกกับสโมสร
38.2. หน้าที่อื่น ๆ ที่คณะกรรมการสโมสรมอบหมาย

ข้ อ 39 ประธานชมรม มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
39.1. ติดต่อประสานงานระหว่างสมาชิกชมรมกับสโมสร
39.2. หน้าที่อื่น ๆ ที่คณะกรรมการสโมสรมอบหมาย
ข้ อ 40 ตัวแทนสมาชิกสภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
40.1. รับ-ส่ ง ข่าวสารระหว่างสโมสรและสภานักศึกษา
40.2. หน้าที่อื่นๆ ที่คณะกรรมการสโมสรมอบหมาย

หมวดที่ 8
กำรประชุ ม
ข้ อ 41 นายกสโมสรเป็ นผูเ้ รี ยกประชุมหรื อโดยเลขานุการซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกสโมสร
ข้ อ 42 กรรมการสโมสรอย่ า งน้ อ ย 1 ใน 4 อาจเข้า ชื่ อ เสนอให้ น ายกสโมสรเรี ยกประชุ ม
คณะกรรมการสโมสรในกรณี พิเศษได้
ข้ อ 43 ในการประชุมต้องมีกรรมการสโมสรอย่างน้อยครึ่ งหนึ่งเข้าร่ วมประชุม จึงจะครบองค์
ประชุม
ข้ อ 44 ในกรณี ที่กรรมการสโมสรเข้าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 43ให้เรี ยกประชุมอีก
ครั้งหนึ่งหลังจากเรี ยกประชุมครั้งแรกภายใน 2 วัน ในการประชุมครั้งหลัง แม้วา่ กรรมการสโมสรเข้าร่ วม
ประชุมไม่ถึงครึ่ งหนึ่งให้ถือว่าครบองค์ประชุม
ข้ อ 45 การลงมติให้ถือเอาเสี ยงข้างมากขององค์ประชุมเป็ นการชี้ ขาด ถ้าคะแนนเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมเป็ นผูช้ ้ ี ขาด
ข้ อ 46 ในการประชุมทุกครั้ง ให้เลขานุการเป็ นผูบ้ นั ทึกการประชุมไว้เป็ นหลักฐาน และเสนอที่
ประชุมในครั้งต่อไป
หมวดที่ 9
กำรเงินของสโมสร
ข้ อ 47 รายได้ของสโมสร ได้จาก
47.1. เงินสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา จากนักศึกษาภายในสานักวิชาพยาบาลศาสตร์
หรื อจากผูส้ นับสนุนกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย
47.2. เงินรายได้ของสโมสรที่เหลือจากการใช้จ่ายในปี ก่อน
47.3. เงินรายได้จากกิจกรรมพิเศษที่สโมสรจัดขึ้น เช่น การจาหน่ายของที่ระลึกของสโมสร

47.4. เงินรายได้อื่น ๆ
ข้ อ 48 หัวหน้าโครงการต่างๆ ต้องตั้งงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการ
สโมสร เพื่อจัดสรรเงินรายได้ ตามข้อ 47
ข้ อ 49 การเบิกจ่ายเงินรายได้ ตามข้อ 47.1, 47.2 และ 47.3 ให้อยูใ่ นความควบคุมของ
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
ข้ อ 50 การเบิกจ่ายเงิน ตามข้อ 47.4 ให้อยูใ่ นความควบคุมของคณะกรรมการสโมสร
ข้ อ 51 การจ่ายเงินเพื่อกิจการพิเศษใดๆ ที่นอกเหนืองบประมาณต้องได้รับการอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการสโมสรทุกครั้ง
ข้ อ 52 ชมรมที่ได้รับการจัดสรรงบรายได้ จักต้องแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายแก่คณะกรรมการ
สโมสร และสมาชิก ก่อนสิ้ นสุ ดวาระอย่างน้อย 15 วัน
ข้ อ 53 การจ่ายเงินของสโมสรในกรณี เร่ งด่วน ซึ่ งไม่สามารถเรี ยกประชุมคณะกรรมการสโมสรจะ
ทาได้ก็ ต่อเมื่ อได้รับอนุ ม ตั ิ จากนายกสโมสรเท่านั้นทั้งนี้ วงเงิ นดังกล่ าวต้องไม่ เกิ น 1,000 บาท (หนึ่ งพันบาท
ถ้วน) หลังจากนั้น ให้นายกสโมสรนาเสนอที่ประชุมคราวต่อไป
หมวดที่ 10
ชมรม
ข้ อ 54 ชมรม หมายถึง กลุ่มสมาชิ กที่ร่วมกันทากิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ต่อสมาชิกชมรมและ
มหาวิทยาลัย
ข้ อ 55 การจัดตั้งชมรม
55.1. ต้องมีระเบียบข้อบังคับของชมรม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสโมสร
55.2. ต้องมีสมาชิกก่อตั้งไม่นอ้ ยกว่า 30 คน
55.3. ต้องมีกรรมการบริ หารชมรม
55.4. ต้องเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาชมรม อย่างน้อย 1 ท่าน
55.5. ต้องจดทะเบียนชมรมต่อสโมสรและต้องอยูภ่ ายใต้การควบคุมของสโมสร
55.6. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรมภายใต้การควบคุมดูแลของสโมสร จะต้อง
สอดคล้องกับสโมสร องค์กรการนักศึกษาและองค์กรอื่นๆในมหาวิทยาลัย
แต่ไม่ขดั ต่อระเบียบ ข้อบังตับต่างๆของมหาวิทยาลัย
55.7. หากการจัดตั้งชมรมภายใต้การควบคุมดูแลของสโมสร ไม่เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดในข้อที่ 55, 56, และ 57 คณะกรรมการสโมสรจะพิจารณายกเลิกการ
อนุมตั ิการจัดตั้งชมรม โดยมีนายกสโมสรเป็ นประธานในการประชุมพิจารณายกเลิกการ
จัดตั้งชมรม

ข้ อ 56 คณะกรรมการบริ หารชมรม ต้องได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกชมรมและนายกสโมสรเป็ น
ผูน้ าเสนอต่อคณะกรรมการกิจการนักศึกษาเพื่อพิจารณาและเสนอต่อคณบดีเพื่อประกาศแต่งตั้ง
ข้ อ 57 คณะกรรมการบริ หารชมรม ประกอบด้วย
53.1. ประธาน
53.2. รองประธาน
53.3. เลขานุการ
53.4. เหรัญญิก
53.6. ตาแหน่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการบริ หารทั้งหมดรวมแล้วต้องไม่
เกิน 10 ตาแหน่ง
ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2556
(ลงชื่อ)
(รองศาสตราจารย์สุปราณี อัทธเสรี )
คณบดีสานักวิชาพยาบาลศาสตร์

