
 
 

 

 
ระเบียบส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร์ 

ว่ำด้วยสโมสรนักศึกษำส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร์ มหำวทิยำลยัแม่ฟ้ำหลวง 

พ.ศ. 2556 

--------------------------------------- 
 เพื่อใหก้ารจดัและด าเนินงานดา้นกิจการนกัศึกษาส านกัวชิาพยาบาลศาสตร์ เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย จึงใหว้างระเบียบ วา่ดว้ยสโมสรนกัศึกษาส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง ดงัน้ี 

 ข้อ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบส านกัวชิาพยาบาลศาสตร์วา่ดว้ยสโมสรนกัศึกษาส านกัวชิา
พยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2556” 
 ข้อ 2   ระเบียบน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

 ข้อ 3   ในระเบียบน้ี 

  ส านกัวชิา   หมายความถึง ส านกัวชิาพยาบาลศาสตร์มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

  สโมสร  หมายความถึง     สโมสรนกัศึกษาส านกัวชิาพยาบาลศาสตร์  
      มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

  ชมรม  หมายความถึง ชมรมกิจกรรมของนกัศึกษาส านกัวชิาพยาบาลศาสตร์ 

      มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
  คณบดี  หมายความถึง คณบดีส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

  สมาชิก  หมายความถึง สมาชิกสโมสรนกัศึกษาส านกัวชิาพยาบาลศาสตร์ 
      มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

คณะกรรมการ    หมายความถึง   คณะกรรมการสโมสรนกัศึกษาส านกัวชิา 
     พยาบาลศาสตร์มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง   
ประธานชั้นปี      หมายความถึง ประธานนกัศึกษาแต่ละชั้นปีส านกัวชิาพยาบาลศาสตร์  

     มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง     
 คณะกรรมการกิจการนกัศึกษา  หมายความถึง    คณะกรรมการกิจการนกัศึกษาคณะซ่ึง
       แต่งตั้งโดยคณบดี 

 ข้อ 4  ใหร้องคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาเป็นผูรั้กษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ีและใหมี้อ านาจ
ก าหนดวธีิปฏิบติัท่ีไม่ขดัแยง้กบัระเบียบน้ีไดต้ามความจ าเป็น 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 1 

ช่ือและเคร่ืองหมำย 

 ข้อ 5  สโมสรน้ีใหช่ื้อวา่“สโมสรนกัศึกษาส านกัวชิาพยาบาลศาสตร์มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง” มี
ช่ือยอ่วา่ “ส.น.พย.บ.มฟล.” หรือ ช่ือภาษาองักฤษ วา่ “MAE FAH LUANG NURSING STUDENT 
UNION” มีช่ือยอ่วา่ “MFUNSU” 

 ข้อ 6   เคร่ืองหมายของสโมสรมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 

 

ซ่ึงมีความหมายดงัต่อไปน้ี 
- พื้นหลงัสีแดงหมายถึง ความเขม้แข็ง ความมีพลงั ท่ีเป็นแรงขบัเคล่ือนพื้นฐานของนกัศึกษาใน

การท าส่ิงดีงาม 

- ตะเกียงท่ีเกิดข้ึนจากตวัอกัษร NS สีทอง หมายถึง ตะเกียงเป็นสัญลกัษณ์ของพยาบาล ตวัอกัษร 

NS สีทองมาจากค าวา่ Nursing student ท่ีมีสติปัญญาอนัสวา่งไสวอนัจะน าไปสู่ความส าเร็จ 

- ตราสัญลกัษณ์ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง บ่งบอกถึงสถาบนัท่ีศึกษาอยู่และเป็นท่ีพึ่งพิงของ

ส านกัวชิาและนกัศึกษาพยาบาล แห่งมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

- เปลวไฟสีขาว หมายถึงการน าทาง ช้ีน าไปสู่การท ากิจกรรมต่างๆท่ีเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายดว้ย

ความดีงาม บริสุทธ์ิ และ ยติุธรรม 

- ดอกปีบ หมายถึง ดอกปีบท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของพยาบาลประเทศไทย อนัหมายถึงพยาบาลผู ้

พร้อมท่ีจะประกอบคุณงามความดี ประดุจกล่ินหอมของดอกปีบ และพร้อมท่ีสร้างประโยชน์

เช่นเดียวกบัการเป็นสมุนไพร 

 
 



 
 

หมวดที ่2 

วตัถุประสงค์ของสโมสร 

   ข้อ 7     สโมสรน้ีมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

 7.1. เพื่อส่งเสริมความรู้ทางดา้นวชิาการ และความรู้ในวชิาชีพแก่สมาชิก 

  7.2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่สมาชิก 

  7.3.    เพื่อเป็นส่ือกลางในการส่งเสริมความสามคัคี ความเขา้ใจอนัดีระหวา่งสมาชิก รวมถึง
  เป็นส่ือกลางในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกและบุคลากรในส านกัวชิา 

  7.4 . เพื่อส่งเสริมพลานามยัและพฒันาบุคลิกภาพของสมาชิก 

  7.5. เพื่อส่งเสริมใหส้มาชิกตระหนกัในความรับผดิชอบในหนา้ท่ีของตนและปลูกฝังนิสัย
  ใหมี้ความรับผดิชอบต่อส่วนรวม  

  7.6.  เพื่อใหส้มาชิกไดฝึ้กฝนการใชสิ้ทธิ เสรีภาพและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

  7.7. เพื่อคุม้ครองสิทธิและรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิก 

  7.8. เพื่อเผยแพร่และรักษาช่ือเสียง ของส านกัวชิาและมหาวทิยาลยั 

  7.9. เพื่อส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งสโมสรกบัองคก์รและสถาบนัอ่ืน 

  7.10. เพื่อเป็นส่ือกลางในการรวมกลุ่มการจดักิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
 

หมวดที ่3 

สิทธิและหน้ำที่ของสมำชิก 

 ข้อ 8   สมาชิกไดแ้ก่ นกัศึกษาส านกัวชิาพยาบาลศาสตร์มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

 ข้อ 9  สิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิก มีดงัต่อไปน้ี 

  9.1. ใหค้วามร่วมมือและปฏิบติัตามระเบียบ 

9.2.  เขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสโมสรจดัใหมี้ข้ึน 

  9.3. สิทธิแสดงความคิดเห็นตามหลกัประชาธิปไตยหรือเสนอขอ้เสนอแนะต่อ 
  คณะกรรมการสโมสร 

  9.4. เขา้ร่วมการประชุมของคณะกรรมการสโมสร โดยมีสิทธิแสดงความคิดเห็น ให ้
  ขอ้เสนอ เม่ือไดรั้บอนุญาตจากประธานในท่ีประชุม 

  9.5. มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และสมคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสโมสร ประธานชั้นปี 

  9.6. สมาชิกไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 20 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดมีสิทธิลงช่ือเพื่อยืน่ค าร้องขอ
  ต่อคณะกรรมการสโมสร ใหมี้การพิจารณาทบทวนมติเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีสมาชิกโดย
  ส่วนรวมพึงไดรั้บจากสโมสร    ภายหลงัจากคณะกรรมการสโมสรไดมี้การทบทวนมติและ
  ช้ีแจงแก่สมาชิกกลุ่มดงักล่าวแลว้ยนืยนัมติเดิม   สมาชิกจ านวนดงักล่าวมีสิทธิลงช่ือเพื่อยืน่



 
 

  ค าร้องต่อคณะกรรมการกิจการนกัศึกษาเพื่อพิจารณาขอลงประชามติ   ทั้งน้ีคณะกรรมการ
  กิจการนกัศึกษาจะเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการสโมสรช้ีแจงต่อสมาชิกทั้งหมดก่อนลง
  ประชามติ 

กำรตัดสิน 

  9.6.1.  กรณีท่ีมีผูม้าลงประชามติไม่ถึงร้อยละ 60 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดใหถื้อ
  วา่ค าร้องนั้นไม่ไดรั้บการพิจารณา 

9.6.2. กรณีท่ีมีผูม้าลงมติไม่เกินร้อยละ 60 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดใหถื้อคะแนน
ขา้งมากซ่ึงตอ้งเกินร้อยละ 50    ของสมาชิกท่ีมาลงประชามติ ในคราวนั้น 

9.7. สมาชิกไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 20 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดมีสิทธิรวมตวัยืน่เสนอโครงการ
 และของบประมาณต่อสโมสรและคณะกรรมการกิจการนกัศึกษา ทั้งน้ีโครงการจะตอ้งไม่
 ซ ้ าซอ้นกบัโครงการท่ีคณะกรรมการสโมสรและทางมหาวทิยาลยัจดัข้ึน 

  

หมวดที ่4 

คณะกรรมกำรสโมสร 

 ข้อ 10   คณะกรรมการสโมสร ประกอบดว้ย กรรมการจากการเลือกตั้ง และกรรมการโดยต าแหน่ง 

 ข้อ 11   กรรมการจากการเลือกตั้งประกอบดว้ย 

  11.1. นายกสโมสร 

  11.2. อุปนายกฝ่ายกิจการภายใน 

11.3. อุปนายกฝ่ายกิจการภายนอก 

     11.4. เลขานุการ 

  11.5. เหรัญญิก 

  11.6. ประธานฝ่ายกิจกรรม 

  11.7.  ประธานฝ่ายวชิาการ 

  11.8.  ประธานฝ่ายสวสัดิการ 

  11.9. ประธานฝ่ายต่างๆตามความเหมาะสม  
 ทั้งน้ี กรรมการทั้งหมดตอ้งรวมแลว้ไม่เกิน 20 ต าแหน่ง 

 ข้อ 12    กรรมการโดยต าแหน่งประกอบดว้ย ประธานชั้นปี ประธานชมรม ตวัแทนสมาชิกสภา
นกัศึกษาอยา่งนอ้ย 1 คน และ ตวัแทนองคก์ารนกัศึกษา 1 คน ซ่ึงเป็นนกัศึกษาภายในส านกัวชิาพยาบาลศาสตร์ 

 

 
 
 



 
 

หมวดที่ 5 

คุณลกัษณะของคณะกรรมกำรสโมสร 

 ข้อ 13    การเลือกตั้งกรรมการจากการเลือกตั้ง 

 13.1. ใหน้ายกสโมสรมีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งชุดหน่ึงข้ึน 
 จ านวน 3-5 คน เพื่อด าเนินการเลือกตั้งเป็นไปตามหมวดท่ี 6 ของระเบียบน้ี 

 13.2.  ผูส้มคัรรับเลือกตั้งตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นท่ีจะเป็นกรรมการสโมสร ตามท่ีก าหนด
 ในขอ้ 14 

 ข้อ 14   ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งกรรมการสโมสร จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

 14.1. เป็นสมาชิกของสโมสร 

 14.2.  ไม่ใช่สมาชิกท่ีรอพิจารณาคะแนนในการศึกษาในขณะท่ีรับเลือกตั้งแต่ละ
 ต าแหน่ง 

14.3. ไม่ใช่สมาชิกท่ีมีความประพฤติเสียหาย โดยถูกภาคทณัฑ ์หรือท าทณัฑบ์น หรือ เคย
ถูกพกัการศึกษา 

 14.4. ไม่ลาพกัการศึกษาในปีการศึกษานั้น 

 14.5.  ไม่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการสโมสรมากกวา่ 1 ต าแหน่ง ในวาระเดียวกนั 

 14.6. เฉพาะต าแหน่งนายกสโมสร ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นสมาชิกท่ีมีฐานะชั้นปีท่ี 2 ข้ึนไป และ
 มีเกรดสะสมเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 2.5 ในขณะสมคัรรับเลือกตั้ง 

 ข้อ 15   สมาชิกภาพของคณะกรรมการสโมสร แต่ละต าแหน่งส้ินสุดลงเม่ือ 

 15.1   ออกตามวาระ คือ หน่ึงปีการศึกษา  
 15.2   ลาออก 

          15.3.1  การลาออกของนายกสโมสรจะมีผลต่อเม่ือไดรั้บการอนุมติัจากคณบดีเป็น
  ลายลกัษณ์อกัษร 

                             15.3.2  การลาออกของกรรมการสโมสรต าแหน่งอ่ืนๆจะมีผลต่อเม่ือตอ้งไดรั้บการ
   เห็นชอบจากนายกสโมสร และเสนอต่อคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 15.3   เสียชีวติ 

 15.4   กรรมการสโมสรไม่ต ่ากวา่ 2 ใน 3 มีมติใหอ้อกจากต าแหน่ง 

 15.5   สมาชิกมีมติใหพ้น้จากต าแหน่งโดยวธีิตามขอ้ 9.6 

 15.6   ไม่มีคุณสมบติัตามขอ้ 15 ขอ้ใดขอ้หน่ึงยกเวน้ขอ้ 14.6 

 ข้อ 16   ถา้นายกสโมสรพน้จากต าแหน่งตามขอ้15 ใหถื้อวา่กรรมการตามขอ้ 12  พน้จากต าแหน่งดว้ย
ทั้งหมด 

 ข้อ17   ถา้กรรมการตามขอ้11 พน้จากต าแหน่งเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการจากการเลือกตั้งให้
ถือวา่กรรมการจากการเลือกตั้งพน้จากต าแหน่งทั้งหมด 



 
 

หมวดที ่6 

กำรเลอืกตั้งกรรมกำรสโมสร 

 ข้อ18   ใหค้ณะกรรมการซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากนายกสโมสรด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ตามขอ้ 12 ชุดใหม่ ใหเ้สร็จส้ินก่อนปิดภาคการศึกษาท่ี 2 อยา่งนอ้ย 30 วนั 

 ข้อ 19   ใหค้ณะกรรมการชั้นปีชุดเดิมด าเนินการเลือกตั้งประธานชั้นปีแต่ละชั้นปีของปีการศึกษา
ต่อไปโดยใหส้มาชิกแต่ละชั้นปีเป็นผูเ้ลือก   ทั้งน้ีใหเ้สร็จส้ินก่อนปิดภาคการศึกษาท่ี 2 อยา่ง
นอ้ย 30 วนั   ส าหรับประธานชั้นปีท่ี 1 ในปีการศึกษาต่อไปใหค้ณะกรรมการสโมสรชุดใหม่ด าเนินการ
เลือกตั้งใหเ้สร็จส้ินภายใน  30 วนัแรกของภาคการศึกษาท่ี 1 

 

 ข้อ 20   การเลือกกรรมการ  ตามขอ้ 11 ใหเ้ลือกเป็นกลุ่ม กลุ่มท่ีไดรั้บเลือกคะแนนเสียงสูงท่ีสุดเป็น
กลุ่มท่ีได้รับการเลือกตั้ ง ในกรณีท่ีมีผู ้สมัครเพียงกลุ่มเดียวต้องได้รับการรับรองจากสมาชิก ไม่ต ่ า
กว่า 2 ใน 3  ของจ านวนสมาชิกท่ีมาใช้สิทธิ ถา้คะแนนเสียงสนับสนุนไม่ถึง 2 ใน 3 ให้จดัการเลือกตั้งข้ึน
ใหม่ ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั และไม่เกิน 15 วนั และถา้ในการเลือกตั้งคร้ังน้ี มีกลุ่มสมคัรรับเลือกตั้ง
เพียงกลุ่มเดียว   แต่ไม่ได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนถึง  2 ใน  3 ของจ านวนสมาชิกท่ีมาใช้สิทธิ ให้
คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งปรึกษาคณะกรรมการกิจการนักศึกษา เสนอช่ือสมาชิกท่ีเหมาะสมต่อ
คณบดีเพื่อประกาศแต่งตั้งเป็นกรรมการตามขอ้ 11 ต่อไป ภายในเวลา 7 วนั 

 ข้อ 21  ในกรณีท่ีไม่มีผูส้มคัร  ตามขอ้ 11 ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งด าเนินการใหมี้การ
เลือกตั้งใหม่   ภายใน   15 วนั    ในกรณีท่ีไม่มีผูส้มคัรรับเลือกตั้งอีก ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง
ปรึกษาคณะกรรมการกิจการนกัศึกษา เสนอช่ือสมาชิกท่ีเหมาะสมต่อคณบดีเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการตาม
ขอ้ 11 ต่อไป ภายใน 7 วนั 

 ข้อ 22    ใหป้ระธานด าเนินการเลือกตั้งเสนอรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งตามขอ้ 19 และขอ้ 20 หรือ
ขอ้ 21 ต่อคณบดีเพื่อประกาศแต่งตั้งและใหด้ ารงต าแหน่งวาระละ 1 ปีการศึกษานบัตั้งแต่วนัท่ีลงนาม
ประกาศแต่งตั้ง 

 ข้อ 23    ใหค้ณะกรรมการสโมสรชุดปัจจุบนั ส่งมอบงานต่อคณะกรรมการสโมสรชุดใหม่ ให้เสร็จ
ส้ิน ภายใน 45 วนั นบัตั้งแต่วนัประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรชุดใหม่ 
 ข้อ 24  ในกรณีท่ีกรรมการ ตามขอ้ 11 พน้จากต าแหน่งก่อนภาคการศึกษาท่ี 2ใหค้ณะกรรมการ
กิจการนกัศึกษาแต่งตั้งผูด้  าเนินการชุดหน่ึงท าหนา้ท่ีแทนกรรมการตามขอ้ 11  ชุดเดิมและจดัใหมี้การ
เลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ ให้เสร็จส้ินภายใน 30 วนั นบั   ตั้งแต่วนัท่ีกรรมการชุดเดิมพน้จากต าแหน่ง 

 ข้อ 25    ในกรณีท่ีกรรมการตามขอ้ 11 พน้จากต าแหน่งภายหลงัภาคการศึกษาท่ี 1 ใหค้ณะกรรมการ
กิจการนกัศึกษาเสนอช่ือสมาชิกท่ีเหมาะสมต่อคณบดีเพื่อประกาศแต่งตั้งเป็นกรรมการเพื่อท าหนา้ท่ีแทน
กรรมการชุดเดิม ทั้งน้ีใหเ้สร็จส้ินภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีกรรมการชุดเดิมพน้จากต าแหน่ง 



 
 

 ข้อ 26    กรรมการตามขอ้ 24 และขอ้ 25 ใหมี้วาระการท างานเท่าวาระท่ีเหลือของคณะกรรมการชุด
เดิมเท่านั้น 

 ข้อ 27   ในกรณีท่ีกรรมการสโมสรต าแหน่งใดไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นการชัว่คราว 
คณะกรรมการสโมสรมีอ านาจแต่งตั้งผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

 ข้อ 28   ในกรณีท่ีกรรมการต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึงตามขอ้ 12 พน้จากต าแหน่งก่อนหมดวาระให้
คณะกรรมการสโมสรเสนอช่ือสมาชิกท่ีเหมาะสมต่อคณบดี เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทน 

 
 
 

หมวดที่ 7 

อ ำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสโมสร 

 ข้อ 29    คณะกรรมการสโมสร มีอ านาจและหนา้ท่ี ดงัน้ี 

 29.1. พิจารณาวางนโยบายและด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นขอ้ 7 

 29.2. พิจารณาจดัสรรควบคุม และรับผดิชอบในการใชจ่้ายเงินของสโมสร ใหเ้กิด
 ประโยชน์แก่สมาชิกส่วนรวมใหม้ากท่ีสุด 

 29.3. พิจารณาการจดัตั้งชมรมต่าง ๆ ในสโมสร 

 29.4. วางระเบียบขอ้บงัคบั ขอ้ปฏิบติั การท างานภายในสโมสรท่ีไม่ขดัแยง้ต่อระเบียบ
 ขอ้บงัคบัของส านกัวชิาและของมหาวทิยาลยั 

 29.5. มีอ านาจเรียกประชุมสมาชิก เพื่อช้ีแจงเร่ืองต่าง ๆ 

 29.6. มีสิทธิแต่งตั้งสมาชิกเป็นอนุกรรมการ เพื่อด าเนินการในกิจการต่างๆ 

 29.7. พิจารณาโครงการของกลุ่มสมาชิก และเสนอต่อคณะกรรมการ กิจการนกัศึกษา 
 ข้อ 30    นายกสโมสรมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

 30.1. เป็นตวัแทนของสมาชิก 

 30.2. ดูแลและรับผดิชอบการด าเนินงานของสโมสร  เพื่อใหเ้ป็นไปตามมติของ
 คณะกรรมการสโมสร 

 30.3. ประสานงานระหวา่งสโมสรกบัองคก์ารนกัศึกษา และคณะกรรมการกิจการนกัศึกษา 
  รับผดิชอบการเงินของสโมสรร่วมกบัเหรัญญิก  หรือกรรมการอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 ข้อ 31    อุปนายกฝ่ายกิจการภายใน มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

 31.1. ประสานงานกบัสมาชิก อาจารย ์ขา้ราชการ ภายในส านกัวชิาและมหาวทิยาลยั 

 31.2. ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนนายกสโมสร เม่ือไดรั้บมอบหมายหรือ นายกสโมสรไม่สามารถ
 ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้



 
 

 ข้อ 32    อุปนายกฝ่ายกิจการภายนอก มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

 32.1. ประสานงานกบัสมาชิกและองคก์รอ่ืน ๆ ภายนอกมหาวทิยาลยั 

 32.2. ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนนายกสโมสร  เม่ือไดรั้บมอบหมายหรือนายกสโมสรไม่สามารถ
 ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ในกรณีท่ีอุปนายกกิจการภายใน ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

 ข้อ 33    เลขานุการ มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

 33.1. จดัเตรียม ติดต่อออกหนงัสือเชิญวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
 ของคณะกรรมการสโมสร และจดบนัทึกรายงานการประชุม 

 33.2. รับส่ง และโตต้อบหนงัสือของสโมสร 

 33.3. เก็บรวบรวมเอกสารและขอ้มูลต่าง ๆ ของสโมสร 

 ข้อ 34   เหรัญญิก มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

 34.1. รับผดิชอบจดัท าบญัชี งบประมาณรับ-จ่าย เสนอคณะกรรมการสโมสร และ
 คณะกรรมการกิจการนกัศึกษา 
 34.2. ควบคุมรับผดิชอบการเงินใหเ้ป็นไปตามระเบียบการเงินของสโมสร และรายงาน
 ฐานะการเงินของสโมสร ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสโมสร 

 ข้อ 35    ฝ่ายกิจกรรม มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

 35.1. รับผดิชอบดา้นประชาสัมพนัธ์ของสโมสร 

 35.2. ประสานงานดา้นประชาสัมพนัธ์กบัหน่วยงานอ่ืน 

 35.3. รับผดิชอบงานดา้นพสัดุ ครุภณัฑข์องสโมสร ซ่ึงไดแ้ก่การจดัหาเก็บรักษา ซ่อมบ ารุง 
 และท ารายงานบญัชี 

 35.4. ประสานงานดา้นพสัดุ กบัหน่วยงานอ่ืน 
35.5. รับผดิชอบงานดา้นกีฬาของสโมสร 

 35.6. ประสานงานดา้นกีฬากบัหน่วยงานอ่ืน 

 ข้อ 36   สวสัดิการ มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

 36.1. รับผดิชอบงานดา้นสวสัดิการของสโมสร 

 36.2. ประสานงานดา้นสวสัดิการกบัหน่วยงานอ่ืน 

 ข้อ 37    ประธานวชิาการ มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

 37.1. รับผดิชอบงานดา้นวชิาการของสโมสร 

 37.2. ประสานงานดา้นวชิาการกบัหน่วยงานอ่ืน 

 ข้อ 38    ประธานชั้นปี มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

 38.1. ติดต่อประสานงานระหวา่งสมาชิกกบัสโมสร 

 38.2. หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการสโมสรมอบหมาย 



 
 

    ข้อ 39    ประธานชมรม มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

 39.1. ติดต่อประสานงานระหวา่งสมาชิกชมรมกบัสโมสร 

 39.2. หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการสโมสรมอบหมาย 

 ข้อ 40    ตวัแทนสมาชิกสภานกัศึกษา และองคก์ารนกัศึกษา มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

 40.1. รับ-ส่ง ข่าวสารระหวา่งสโมสรและสภานกัศึกษา 
 40.2. หนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการสโมสรมอบหมาย 

   
 

 

 

หมวดที่ 8 

กำรประชุม 

 ข้อ 41    นายกสโมสรเป็นผูเ้รียกประชุมหรือโดยเลขานุการซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากนายกสโมสร 

 ข้อ 42    กรรมการสโมสรอย่างน้อย  1 ใน  4 อาจเข้า ช่ือเสนอให้นายกสโมสรเรียกประชุม
คณะกรรมการสโมสรในกรณีพิเศษได ้

 ข้อ 43    ในการประชุมตอ้งมีกรรมการสโมสรอยา่งนอ้ยคร่ึงหน่ึงเขา้ร่วมประชุม จึงจะครบองค์
ประชุม 

 ข้อ 44  ในกรณีท่ีกรรมการสโมสรเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามขอ้ 43ใหเ้รียกประชุมอีก
คร้ังหน่ึงหลงัจากเรียกประชุมคร้ังแรกภายใน 2 วนั ในการประชุมคร้ังหลงั แมว้า่กรรมการสโมสรเขา้ร่วม
ประชุมไม่ถึงคร่ึงหน่ึงใหถื้อวา่ครบองคป์ระชุม 

 ข้อ 45    การลงมติใหถื้อเอาเสียงขา้งมากขององคป์ระชุมเป็นการช้ีขาด   ถา้คะแนนเท่ากนัให้
ประธานในท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

 ข้อ 46    ในการประชุมทุกคร้ัง ใหเ้ลขานุการเป็นผูบ้นัทึกการประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน และเสนอท่ี
ประชุมในคร้ังต่อไป 

  
หมวดที่ 9 

กำรเงินของสโมสร 

 ข้อ 47    รายไดข้องสโมสร ไดจ้าก 

 47.1. เงินสนบัสนุนกิจกรรมนกัศึกษา จากนกัศึกษาภายในส านกัวชิาพยาบาลศาสตร์   
          หรือจากผูส้นบัสนุนกิจกรรมภายนอกมหาวทิยาลยั 

  47.2. เงินรายไดข้องสโมสรท่ีเหลือจากการใชจ่้ายในปีก่อน 

  47.3. เงินรายไดจ้ากกิจกรรมพิเศษท่ีสโมสรจดัข้ึน เช่น การจ าหน่ายของท่ีระลึกของสโมสร  



 
 

  47.4. เงินรายไดอ่ื้น ๆ 

 ข้อ 48    หวัหนา้โครงการต่างๆ  ตอ้งตั้งงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการ 

สโมสร เพื่อจดัสรรเงินรายได ้ตามขอ้ 47 

 ข้อ 49    การเบิกจ่ายเงินรายได ้ตามขอ้ 47.1, 47.2  และ 47.3 ใหอ้ยูใ่นความควบคุมของ
คณะกรรมการกิจการนกัศึกษา 
 ข้อ 50   การเบิกจ่ายเงิน ตามขอ้  47.4  ใหอ้ยูใ่นความควบคุมของคณะกรรมการสโมสร 

 ข้อ 51    การจ่ายเงินเพื่อกิจการพิเศษใดๆ  ท่ีนอกเหนืองบประมาณตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก
คณะกรรมการสโมสรทุกคร้ัง 

 ข้อ 52    ชมรมท่ีไดรั้บการจดัสรรงบรายได ้จกัตอ้งแสดงบญัชีรายรับ รายจ่ายแก่คณะกรรมการ
สโมสร และสมาชิก ก่อนส้ินสุดวาระอยา่งนอ้ย 15 วนั 

 ข้อ 53    การจ่ายเงินของสโมสรในกรณีเร่งด่วน ซ่ึงไม่สามารถเรียกประชุมคณะกรรมการสโมสรจะ
ท าได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุมติัจากนายกสโมสรเท่านั้นทั้งน้ีวงเงินดังกล่าวตอ้งไม่เกิน 1,000 บาท (หน่ึงพนับาท
ถว้น) หลงัจากนั้น ใหน้ายกสโมสรน าเสนอท่ีประชุมคราวต่อไป 

   
หมวดที่ 10 

ชมรม 

 ข้อ 54    ชมรม หมายถึง กลุ่มสมาชิกท่ีร่วมกนัท ากิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกชมรมและ
มหาวทิยาลยั 

 ข้อ 55    การจดัตั้งชมรม 

  55.1. ตอ้งมีระเบียบขอ้บงัคบัของชมรม ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสโมสร 

  55.2. ตอ้งมีสมาชิกก่อตั้งไม่นอ้ยกวา่ 30 คน 

  55.3. ตอ้งมีกรรมการบริหารชมรม 

    55.4. ตอ้งเสนอรายช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาชมรม อยา่งนอ้ย 1 ท่าน 

     55.5. ตอ้งจดทะเบียนชมรมต่อสโมสรและตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของสโมสร 

  55.6. วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งชมรมภายใตก้ารควบคุมดูแลของสโมสร จะตอ้ง 
สอดคลอ้งกบัสโมสร องคก์รการนกัศึกษาและองคก์รอ่ืนๆในมหาวทิยาลยั 
แต่ไม่ขดัต่อระเบียบ ขอ้บงัตบัต่างๆของมหาวทิยาลยั 
55.7. หากการจดัตั้งชมรมภายใตก้ารควบคุมดูแลของสโมสร ไม่เป็นไปตาม 
ขอ้ก าหนดในขอ้ท่ี 55, 56, และ 57 คณะกรรมการสโมสรจะพิจารณายกเลิกการ 
อนุมติัการจดัตั้งชมรม โดยมีนายกสโมสรเป็นประธานในการประชุมพิจารณายกเลิกการ 
จดัตั้งชมรม 



 
 

ข้อ 56    คณะกรรมการบริหารชมรม ตอ้งไดรั้บการเลือกตั้งจากสมาชิกชมรมและนายกสโมสรเป็น
ผูน้ าเสนอต่อคณะกรรมการกิจการนกัศึกษาเพื่อพิจารณาและเสนอต่อคณบดีเพื่อประกาศแต่งตั้ง 
 ข้อ 57    คณะกรรมการบริหารชมรม ประกอบดว้ย 

  53.1. ประธาน 

  53.2. รองประธาน 

  53.3. เลขานุการ 

  53.4. เหรัญญิก 

53.6. ต าแหน่งอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งน้ี กรรมการบริหารทั้งหมดรวมแลว้ตอ้งไม่
เกิน 10 ต าแหน่ง 

 

                          ประกาศ ณ วนัท่ี   10 มีนาคม 2556 

                                                        
 

                                                                      (ลงช่ือ)                     
                                                                                            (รองศาสตราจารยสุ์ปราณี อทัธเสรี) 
                                                                                                  คณบดีส านกัวชิาพยาบาลศาสตร์ 


