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-คู่ฉบับ- 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

พุทธศักราช 2537 

 เพ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ของตนเอง ภายใต้บทบัญญัติกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดี รู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติ ตลอดจน 

ให้ได้รับการฝึกฝนในการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีตามระบอบประชาธิปไตย อันเป็น 

ตัวอย่างที่ควรยึดถือปฏิบัติ และได้รับความนับถือจากบุคคลทั่วไป อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 (2)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พุทธศักราช 2533 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงตราข้อบังคับไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ชื่อว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบล- 

ราชธานี พุทธศักราช 2537” 

 ข้อ 2. ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 

 ข้อ 3. ในข้อบังคับนี้ 

  “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  “นักศึกษา”  หมายถึง  นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายถึง  อาจารย์  ข้าราชการ  หรือบุคลากรประจ ามหาวิทยาลัย- 
        อุบลราชธานี ที่สโมสรนักศึกษา สภานักศึกษา คณะกรรมการ 

                  สโมสรนักศึกษา คณะ ชมรม เสนอมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
        แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษา 

  “องค์การ”  หมายถึง  องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  “สโมสร”  หมายถึง  สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  “คณะกรรมการบริหาร” หมายถึง  คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา  

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  “คณะกรรมการด าเนินงาน”  หมายถึง คณะกรรมการด าเนินงานสโมสรนักศึกษา  

                             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  “สภานักศึกษา”  หมายถึง   สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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  “คณะ”   หมายถึง  คณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  “คณบดี”  หมายถึง  คณบดีคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  “สโมสรนักศึกษาคณะ” หมายถึง  สโมสรนักศึกษาคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

  “ชมรม”   หมายถึง  กลุ่มนักศึกษา ซึ่งด าเนินการกิจกรรม ประเภทเดียวกัน 

        และสังกัดสโมสรนักศึกษา 

  อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการนักศึกษาทุกประเภท มีวาระการด ารงต าแหน่ง  1 ปี 

 ข้อ 4 . องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 ข้อ 5. องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใช้ชื่อ อ.ม.อบ. เรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า Ubon 
Ratchathani University Student Organization หรือชื่อย่อว่า “UBUSO”  

 

หมวดที่ 1 

วัตถุประสงค์ 

 ข้อ 6. องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

         6.1 ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา เพ่ือประโยชน์ 
     ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในด้านประสบการณ์ วิชาการ และวิชาชีพแก่นักศึกษา 

6.2 ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักสิทธิ และหน้าที่ของตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตย  

     มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และเคารพสิทธิของผู้อื่น 

6.3 ฝึกการเป็นผู้น าสังคม เสียสละ บ าเพ็ญประโยชน์ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

     เพ่ือความเจริญของประเทศชาติ 

6.4 ส่งเสริมความสามัคคี บุคลิกภาพ พลานามัย ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา และสวัสดิการส่วนรวม 
    ของนักศึกษา 

6.5 เชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจ ระหว่างนักศึกษา 

     ต่อมหาวิทยาลัย และต่อสถาบันอื่น 

6.6  ปลูกฝังและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์อันดีงามของชาติ   

6.7  ผดุงและด าเนินงานเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 2 
สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของนักศึกษา 

 ข้อ 7. สิทธิ เสรีภาพ 

7.1 นักศึกษาย่อมมีความเสมอภาคกัน และอยู่ในความคุ้มครองแห่งข้อบังคับนี้เสมอกัน ขั้นหรือระดับ
    การศึกษาไม่ก่อให้เกิดเอกสิทธิแต่อย่างใด  
7.2  นักศึกษาย่อมมีเสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการชุมนุมเพ่ือวิจารณ์ 

      หรือแสดงความคิดเห็นอันก่อให้เกิดประโยชน์ โดยเปิดเผยภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และ 

    ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

7.3  นักศึกษามีเสรีภาพในการศึกษา หาความรู้และประสบการณ์ ทั้งในและนอกหลักสูตรตามความ 

      สามารถของตน 

7.4  นักศึกษามีเสรีภาพที่จะรวมกันเป็นกลุ่ม เพ่ือด าเนินการเลือกตั้งตามบทบัญญัติแห่งข้อบังคับนี้  
7.5  นักศึกษามีสิทธิเสนอข้อคิดเห็น หรือยื่นเรื่องราว เพ่ือร้องเรียนต่ออธิการบดี เมื่อเห็นว่าตน 

             ไม่ได้รับการปฏิบัติด้วยความยุติธรรม 

7.6  นักศึกษามีสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมกัน ในการเสนอตัวเพื่อรับเลือกตั้ง และออกเสียงประชามต ิ
             ตามบทบัญญัต ิ

 ข้อ 8. หน้าที่ 
8.1  นักศึกษามีหน้าที่ธ ารงไว้ซึ่งความสามัคคี เกียรติยศ และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

 8.2  นักศึกษามีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มก าลังความสามารถ 

 8.3  นักศึกษามีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของมหาวิทยาลัย ตลอดจน 

      กฎหมายบ้านเมือง 

8.4  นักศึกษามีหน้าที่ผดุงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย 

8.5  ในการใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ นักศึกษามีหน้าที่ต้องกระท าโดยสุจริตและ 
            มุ่งต่อประโยชน์ส่วนรวม 
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หมวดที่ 3 

การจัดส่วนบริหารกิจการขององค์การนักศึกษา 

 ข้อ 9. กรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

9.1 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีชื่อย่อว่า ส.ม.อบ. เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า 
    Ubon Ratchathani University Student Union หรือ “UBUSU ” 

 9.2 สภานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีชื่อย่อว่า ส.น.ม.อบ. เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า 
    Ubon Ratchathani University Student Council หรือชื่อย่อว่า “UBUSC” 

 ข้อ 10. กรรมการบริหารกิจกรรมของนักศึกษา ระดับคณะให้อยู่ในรูปสโมสรนักศึกษาคณะ ตามความใน 

  หมวดที่ 9 

 

 

หมวดที่ 4 
สโมสรนักศึกษา 

 ข้อ 11. สมาชิกสโมสรมี 2 ประเภท คือ 

  11.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน 

  11.2 สมาชิกวิสามัญ  ได้แก่ นักศึกษาระดับต่ ากว่า หรือสูงกว่าระดับปริญญาตรี ตามความสมัครใจ  

 ข้อ 12. สิทธิ หน้าที่ และสมาชิกภาพของสมาชิกสโมสร 

  12.1 สมาชิกสโมสร ต้องเสียค่าบ ารุงสโมสรตามอัตรา และภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  12.2 สมาชิกสโมสร มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย 

  12.3 สมาชิกสโมสร มีสิทธิที่จะเข้าร่วมกิจกรรมและรับบริการต่าง ๆ ที่สโมสรจัดขึ้น 

  12.4 สมาชิกสโมสร มีสิทธิที่จะเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ ต่อการด าเนินงาน และความ 
         เจริญก้าวหน้าของสโมสร 

  12.5 สมาชิกสโมสรสิ้นสมาชิกภาพ เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 ข้อ 13. สโมสรประกอบด้วยกรรมการ 2 ประเภท คือ 

  13.1 คณะกรรมการบริหาร 
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  13.2 คณะกรรมการด าเนินงาน 

 ข้อ 14. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 

  14.1 นายกสโมสรนักศึกษา 

  14.2 อุปนายกชาย 

  14.3 อุปนายกหญิง 

  14.4 เลขานุการ 

  14.5 ประชาสัมพันธ์ 

  14.6 เหรัญญิก 

  14.7 ประธานฝ่ายบ าเพ็ญประโยชน์ 

  14.8 ประธานฝ่ายกีฬา 

  14.9 ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

  14.10 ประธานฝ่ายวิชาการ 

  14.11 กรรมการอื่น ๆ อีกไม่เกิน 5 คน 

 ข้อ 15. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ร่วมกันดังนี้ 

  15.1 บริหารงานกิจกรรมนักศึกษาโดยไม่ขัดต่อข้อบังคับนี้ 

  15.2 ควบคุมดูแลการด าเนินการของคณะ ชมรม หรือกลุ่มกิจกรรมที่สังกัดสโมสรให้เป็นไปตาม 
                นโยบายที่วางไว้ 

  15.3 ก าหนดนโยบาย การด าเนินงาน จัดท าแผน และงบประมาณประจ าปี ของคณะกรรมการ 
         บริหาร เสนอต่อสภานักศึกษา 

  15.4 พิจารณารับจดทะเบียนหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะเข้าสังกัดสโมสร 

  15.5 พิจารณาและอนุมัติโครงงานการด าเนินงาน และงบประมาณประจ าปีของคณะ ชมรม 
         หรือกลุ่มกิจกรรมท่ีสังกัดสโมสร แล้วรวบรวมเป็นข้อบังคับ งบประมาณประจ าปี เสนอต่อ 
               สภานักศึกษา 
  15.6 พิจารณาระเบียบข้อบังคับของสโมสร คณะ ชมรม หรือกลุ่มกิจกรรม เพ่ือเสนอต่อสภา- 

         นักศึกษา 

  15.7 เข้าประชุมร่วมกับสภานักศึกษา 
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  15.8 ร่วมมือและให้ความสะดวกในการด าเนินงานของสโมสรนักศึกษาต่าง ๆ 

  15.9 มอบงานให้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ก่อนปิดภาคการศึกษา และให้ถือว่าวาระของ 

         กรรมการบริหารสิ้นสุดเมื่อมอบงานเรียบร้อยแล้ว 

 ข้อ 16. กรรมการบริหารแต่ละต าแหน่ง มีหน้าที่ดังนี้ 

  16.1 นายกสโมสร 

         16.1.1 มีฐานะเป็นผู้แทนนักศึกษา 

         16.1.2 เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

         16.1.3 เป็นผู้เสนออนุมัติโครงการ และงบประมาณของคณะกรรมการบริหารต่อสภานักศึกษา 

         16.1.4 รับผิดชอบในการด าเนินงานของคณะกรรมการสโมสร 

         16.1.5 เป็นผู้พิจารณา เสนอให้แต่งตั้งหรือปลดกรรมการด าเนินงาน ต่อสภานักศึกษา 

         16.1.6 ควบคุมดูแลการด าเนินงานของกรรมการสโมสร 

  16.2 อุปนายก 

         16.2.1 ด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากนายกสโมสร 

         16.2.2 ปฏิบัติงานแทนนายกสโมสร ในกรณีที่นายกสโมสรไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้

  16.3 เลขานุการ 

         16.3.1 จัดท าระเบียบวาระการประชุม ของคณะกรรมการบริหารแล้ว ส่งให้กรรมการบริหาร-
          สโมสรก่อนมีประชุมครั้งต่อไป 

         16.3.2 รับ-ส่ง และโต้ตอบหนังสือของสโมสร 

         16.3.3 จัดท างบประมาณของเลขานุการ เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณา 

         16.3.4 ด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากนายกสโมสร 

  16.4 เหรัญญิก 

         16.4.1 ควบคุมการรับจ่ายเงินของสโมสรนักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย   

         16.4.2 รับ-จ่ายเงิน ที่นอกเหนือจากงบประมาณประจ าปีที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย 

         16.4.3 จัดท าบัญชีรายรับ-จ่าย และแสดงฐานะการเงินของสโมสร 

         16.4.4 ส่งบัญชีการใช้จ่ายเงินให้สภานักศึกษา หรือมหาวิทยาลัยตรวจสอบ เมื่อสภานักศึกษา 

         หรือมหาวิทยาลัยต้องการตรวจสอบ ทั้งนี้การตรวจสอบต้องบอกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
         7 วัน 
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         16.4.5 ส่งบัญชีการเงินทั้งหมดให้คณะกรรมการสโมสรชุดใหม่ ภายใน 15 วัน หลังจากพ้น 
               ต าแหน่ง 

         16.4.6 จัดท างบประมาณของเหรัญญิก เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณา 

         16.4.7 ด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากนายกสโมสร 

  16.5 ประชาสัมพันธ์ 

         16.5.1 เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบาย 

         และการด าเนินงานของสโมสรตลอดจนกิจการบางอย่างของมหาวิทยาลัย 

         16.5.2 รับผิดชอบในการติดประกาศโปสเตอร์ บทความ และข้อเขียนต่าง ๆ บนบอร์ด 

         ของสโมสร 

          16.5.3 รับผิดชอบการส่งเสียงตามสาย ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

          16.5.4 จัดท างบประมาณของกรรมการประชาสัมพันธ์ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือ 
                 พิจารณา 

         16.5.5 ด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากนายกสโมสร 

  16.6 ประธานฝ่ายต่าง ๆ  

         16.6.1 เป็นประธานในการประชุมประธานชมรมท่ีสังกัดในฝ่ายของตน และรับผิดชอบ 

         กิจกรรมของฝ่าย 

         16.6.2 จัดท างบประมาณของฝ่าย และด าเนินการรวบรวมงบประมาณของชมรมต่างๆ 

         ในฝ่ายของตนเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารสโมสรพิจารณา 

         16.6.3 จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ร่วมกับเหรัญญิกสโมสรนักศึกษา ตามรายละเอียดงบประมาณ 

         ที่ได้รับอนุมัต ิ

         16.6.4 ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสโมสร 

 ข้อ 17. ก่อนเข้ารับหน้าที่กรรมการบริหารสโมสร ต้องปฏิญาณตนร่วมกับนักศึกษาว่า “จะรักษาไว้และ 

ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ทั้งนี้จะซื่อสัตย์สุจริตและจะปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 

 ข้อ 18. คณะกรรมการด าเนินงาน ได้แก่ นักศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า 8 คน ที่นายกสโมสรพิจารณาแต่งตั้ง 

แล้วเสนอสภานักศึกษาเพ่ือทราบ 
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 ข้อ 19. คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที่ด าเนินงานของสโมสรตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการ
บริหาร 

 ข้อ 20. การประชุม คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการด าเนินงาน ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อย 

กว่ากึ่งหนึ่ง ของจ านวนกรรมการที่อยู่ในต าแหน่ง จึงครบองค์ประชุม 

 ข้อ 21. อธิการบดี เป็นผู้พิจารณาลงนามในประกาศแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริหาร 

 ข้อ 22. กรรมการบริหาร และกรรมการด าเนินงาน พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

  22.1 ออกตามวาระ 

  22.2 ตาย 

  22.3 ลาออก 

  22.4 ถูกลงโทษทางวินัยจากมหาวิทยาลัย 

  22.5 ออกตามข้อ 46 วรรค 5 

  22.6 พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา หรือได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาพักการศึกษา 

  22.7 พ้นจากต าแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ หรือต าแหน่งประธานหอพัก 

 ข้อ 23. ถ้าต าแหน่งกรรมการบริหารสโมสรว่างลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
กรรมการบริหารที่เหลืออยู่ เลือกผู้ที่เหมาะสมเสนอต่ออธิการบดี เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งต าแหน่งที่ว่างลง กรรมการ 

บริหารที่เข้ามาแทนนั้น ให้อยู่ในต าแหน่งเพียงครบวาระผู้ซึ่งตนแทน 

หมวดที่ 5 
สภานักศึกษา 

 ข้อ 24. สภานักศึกษาประกอบด้วยสมาชิกนักศึกษา ที่มาจากการเลือกตั้งทั่วไปตามหมวดที่ 8  

 ข้อ 25. ให้ที่ประชุมสภานักศึกษา เลือกสภานักศึกษา เข้าด ารงต าแหน่งในสภานักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

  25.1 ประธานสภานักศึกษา 

  25.2 รองประธานสภานักศึกษา 

  25.3 เลขานุการ 

  25.4 กรรมการประชาสัมพันธ์ 

  25.5 กรรมการอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 
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 ข้อ 26. ผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ 25 มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

  26.1 ประธานสภานักศึกษา 

         26.1.1 เป็นประธานในที่ประชุมสภานักศึกษา และด าเนินการของสภานักศึกษา 

         26.1.2 เรียกนักศึกษาท้ังหมดเพ่ือลงประชามติ ตามความในข้อ 46 วรรคสอง และกรณ ี
         อ่ืนภายในขอบเขตของหมวดที่ 2 ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสภานักศึกษาและได้  
                   รับอนุมัติจากอธิการบดี 

         26.1.3 แต่งตั้งสมาชิกสภานักศึกษา เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ของสภานักศึกษา โดยความเห็นชอบ 
         ของสภานักศึกษา 

  26.2 รองประธานสภานักศึกษา 

         26.2.1 มีหน้าที่ช่วยประธานสภานักศึกษาในกิจการทั้งปวง 

         26.2.2 เมื่อประธานสภานักศึกษาไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน 

         สภานักศึกษาท าการแทนประธานสภานักศึกษา 

         26.2.3 ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานนักศึกษา 

  26.3 เลขานุการ 

         26.3.1 ออกหนังสือนัดประชุมสภานักศึกษา 

         26.3.2 จัดท ารายงานการประชุมสภานักศึกษา 

         26.3.3 เก็บและรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ของสภานักศึกษา และท าหน้าที่ธุรการอ่ืน ๆ 

         ของสภานักศึกษา 

  26.4 กรรมการประชาสัมพันธ์ 

         26.4.1 รับผิดชอบแถลงข่าวการด าเนินงานของสภานักศึกษา 

         26.4.2 จัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ เพ่ือเผยแพร่กิจการของสภานักศึกษา 

 ข้อ 27. ให้สภานักศึกษาแต่งตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ให้เป็นคณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภานักศึกษา 

อย่างน้อย 3 คณะ แต่ละคณะประกอบด้วยกรรมาธิการอย่างน้อย 5 คน ดังนี้ 

  27.1 คณะกรรมาธิการฝ่ายการด าเนินงานของสโมสรนักศึกษา 

  27.2 คณะกรรมาธิการฝ่ายการเงิน 

  27.3 คณะกรรมาธิการฝ่ายธุรการ 

  27.4 คณะกรรมาธิการฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา 
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 ข้อ 28. ให้คณะกรรมาธิการมีวาระเท่ากับที่สภานักศึกษาก าหนด แต่ไม่เกินวาระของสภานักศึกษา 

 ข้อ 29. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการแต่ละฝ่าย 

  29.1 คณะกรรมาธิการฝ่ายการด าเนินงานของสโมสร 

         29.1.1 ศึกษาและเก็บข้อมูลการด าเนินงานของสโมสร เพ่ือน าเสนอต่อสภานักศึกษา 

         ในกรณีที่เห็นสมควร 

         29.1.2 เรียกตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของสโมสรหรือหน่วยงานอื่น ๆ 

         ที่สังกัดสโมสร ในการเรียกตรวจสอบดังกล่าวให้สโมสรแสดงเอกสารต่อคณะ 

         กรรมาธิการภายใน 7 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับทราบจากคณะกรรมาธิการเป็น 

         ลายลักษณ์อักษร 

  29.2 คณะกรรมาธิการฝ่ายการเงิน 

         29.2.1 ควบคุมและจัดท าบัญชีการเงินของสภานักศึกษา 

         29.2.2 เรียกตรวจสอบบัญชีการเงินสโมสร และหน่วยงานอื่น ๆ ที่สังกัดสโมสรในการ 

         เรียกตรวจสอบดังกล่าว ให้สโมสรหรือหน่วยงานอื่นที่สังกัดสโมสร แสดงบัญชี 

         การเงินต่อคณะกรรมาธิการ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบจากคณะ 

         กรรมาธิการเป็นลายลักษณ์อักษร 

  29.3 คณะกรรมาธิการฝ่ายธุรการ 

         29.3.1 ศึกษาและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวกับนักศึกษา 
         เพ่ือน าเสนอต่อสภานักศึกษาเมื่อเห็นสมควร 

         29.3.2 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากสภานักศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวกับการออก 
             ระเบียบข้อบังคับ 

  29.4 คณะกรรมาธิการฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา 

         29.4.1 ศึกษาและเก็บข้อมูล เกี่ยวกับงานสวัสดิการนักศึกษา เพ่ือน าเสนอต่อสภานักศึกษา 
         เมื่อเห็นสมควร 

 ข้อ 30. สภานักศึกษา มีอ านาจแต่งตั้งนักศึกษา ที่เป็นหรือไม่ได้เป็นสมาชิกสภานักศึกษา เป็นคณะกรรมา- 

ธิการวิสามัญ เพ่ือพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ แล้วรายงานต่อสภานักศึกษา 

 ข้อ 31. คณะกรรมาธิการ ในข้อ 30 มีวาระเท่ากับทีส่ภานักศึกษาก าหนด แต่ไม่เกินวาระสภานักศึกษา 



- 11 - 
 

 ข้อ 32. ก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภานักศึกษา ต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภานักศึกษาว่า “จะรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 

 ข้อ 33. สมาชิกสภานักศึกษา ย่อมเป็นผู้แทนนักศึกษา และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์
ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดอาณัติมอบหมายใด ๆ 

 ข้อ 34. สภานักศึกษามีหน้าที่ดังนี้ 

  34.1 พิจารณารับทราบนโยบายของสโมสร 

  34.2 ควบคุมตรวจสอบการท างานของสโมสรให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ 

  34.3 ตรวจสอบทรัพย์สินและบัญชีการเงินของสโมสร 

  34.4 เป็นศูนย์รวมความคิด หรือมติของนักศึกษาในเรื่องที่เก่ียวกับ ผลประโยชน์ของนักศึกษา 

         ทั้งมหาวิทยาลัย 

  34.5 พิจารณาอนุมัติหรือแก้ไขระเบียบปฏิบัติของสโมสร และหน่วยงานอื่นที่สังกัดสโมสร 

  34.6 ลงมติไม่ไว้วางใจในระดับบุคคล หรือระดับงานของสโมสร และหน่วยงานอื่นที่สังกัดสโมสร   

  34.7 ไกล่เกลี่ยปัญหาข้อขัดแย้งของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

  34.8 จัดส่งตัวแทนนักศึกษา 3 คน เข้าร่วมประชุมพิจารณาโทษเสนอต่อมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ 
         ความผิดทางวินัย หรือข้อขัดแย้งใด ๆ ของนักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการปกครองของ 
         มหาวิทยาลัย 

  34.9 วางระเบียบข้อบังคับการประชุมสภานักศึกษา เพ่ือถือปฏิบัติ 

 ข้อ 35. เมื่อประธานและรองประธานสภานักศึกษา ไม่อยู่ในที่ประชุมให้สมาชิกสภานักศึกษา เลือกตั้ง 

กันเองเป็นประธานเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

 ข้อ 36. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 2 สมัย หรือแล้วแต่สภานักศึกษาจะก าหนด แต่ไม่เกิน 4  

สมัย วันเริ่มสมัยประชุมประจ าปี ให้สภานักศึกษา ก าหนดการประชุมสภานักศึกษาครั้งแรก ต้องก าหนดให้สมาชิก 

มาประชุมภายใน 3 วัน หลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา 

 ข้อ 37. โดยปกติให้ประธานสภานักศึกษา เป็นผู้เรียกประชุมสภานักศึกษา ตามสมัยประชุมและเป็นผู้ 

เปิดและปิดการประชุม 

  ในการประชุมสภานักศึกษาครั้งแรกให้อธิการบดีเป็นผู้เรียกประชุมและปิดประชุม 

  ในการประชุมสภานักศึกษาครั้งแรกประธานในที่ประชุมชั่วคราว จะด าเนินการเลือกตั้งประธาน 

สภาและรองประธานสภา ให้ได้มาจากการพิจารณาของสภานักศึกษา 
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 ข้อ 38. นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย หรือ
นักศึกษา ประธานนักศึกษาก็ดี นายกสโมสรก็ดี หรือสมาชิกสภานักศึกษามีจ านวนไม่ต่ ากว่า 1 ใน 3 ของสมาชิก 

ที่อยู่ในต าแหน่งก็ดี หรือนักศึกษามีจ านวนไม่ต่ ากว่า 1 ใน 5 ของจ านวนนักศึกษาท้ังหมดก็ดี อาจจะท าค าร้อง 

ยื่นต่อประธานสภานักศึกษา ขอให้เปิดประชุมวิสามัญได้ 

 ข้อ 39. การลงมติให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ตัดสิน ถ้ามีเสียงเท่ากัน ให้ประธานสภาออกเสียงชี้ 

ขาดเพ่ิมอีกเสียงหนึ่ง เว้นแต่บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ในระเบียบข้อบังคับการประชุมสภานักศึกษา 

 ข้อ 40. การประชุมสภานักศึกษา ให้เป็นการเปิดเผย ตามลักษณะที่ก าหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับการ 

ประชุมสภานักศึกษา 

  นายกสโมสรหรือสมาชิกสภานักศึกษา รวมกันไม่ต่ ากว่า 1 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกที่มาประชุม 

ร้องขอให้ประธานสภานักศึกษาด าเนินการประชุมลับได้โดยไม่ต้องขอมติที่ประชุม 

 ข้อ 41. ที่ประชุมของสภานักศึกษา สมาชิกย่อมมีสิทธิ์ตั้งกระทู้ถาม กรรมการบริหารสโมสรในข้อความ 

ใด ๆ อันเกี่ยวกับการงานในหน้าที่ได้ โดยเสนอต่อประธานสภาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 

 ข้อ 42. สมาชิกสภานักศึกษา ให้อยู่ในต าแหน่งคราวละหนึ่งปี ถ้าต าแหน่งสมาชิกสภานักศึกษาว่างลง 

เพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ขึ้นแทนให้เต็มต าแหน่งที่ว่าง 

ลงภายในก าหนดเวลา 10 วัน สมาชิกสภานักศึกษาที่เข้ามาแทนนั้น ให้อยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าก าหนดเวลา 

ของผู้ซึ่งตนแทน 

  ถ้าต าแหน่งสมาชิกสภานักศึกษาว่างลง ก่อนสิ้นวาระไม่เกิน 60 วัน จะไม่เลือกสมาชิกสภานักศึกษา
ขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้ 

 ข้อ 43. ให้อธิการบดีเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง และถอดถอนสมาชิกสภานักศึกษา 

 ข้อ 44. สมาชิกภาพแห่งสภานักศึกษาย่อมสิ้นสุดลงเมื่อ 

  44.1 ออกตามวาระ 

  44.2 ตาย 

  44.3 ลาออก 

  44.4 ถูกลงโทษทางวินัยจากมหาวิทยาลัย 

  44.5 ที่ประชุมของนักศึกษามีมติให้ออกตามข้อ 46 วรรค 4 
 ข้อ 45. ให้ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการ กรรมการ ประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมาธิการ  

ร่วมกันท างบประมาณค่าใช้จ่ายของสภานักศึกษาเสนอสภานักศึกษา 
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หมวด 6 
ดุลยภาพระหว่างสโมสรและสภานักศึกษา 

 ข้อ 46. สมาชิกสภานักศึกษาไม่ต่ ากว่า 1 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกที่อยู่ในต าแหน่งมีสิทธิ์ที่จะร่วมกันยื่น 

ค าร้องต่อประธานสภานักศึกษาว่า กรรมการบริหารสโมสร ปฏิบัติการฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อยของมหาวิทยาลัย 

หรือสวัสดิภาพนักศึกษา ละเว้นปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ ห รือมีความ
ประพฤติอันน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัยภายในก าหนด 30 วัน นับแต่มีการกระท าดัง 

กล่าวเกิดข้ึน 

  เมื่อประธานสภานักศึกษา ได้รับค าร้องตามความในวรรคแรก ก็ให้เรียกประชุมสภานักศึกษา และ
คณะกรรมการสโมสรโดยมิชักช้า เพ่ือให้การอภิปราย เกี่ยวกับค าร้องนั้นว่าสมควร จะส่งเรื่องให้นักศึกษาทั้ง 

หมดเพ่ือออกเสียงประชามติหรือไม่ หากสภานักศึกษามีมติให้ออกเสียงประชามติ ให้ประธานสภานักศึกษา  เรียก
นักศึกษาทั้งหมด เพ่ือออกเสียงประชามติ เมื่อมติอย่างไรให้ประธานสภานักศึกษา เสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณา 

ออกค าสั่ง 

  การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษา ในการออกเสียงประชามติดังกล่าวนี้ ให้กระท าโดยลงคะแนนลับ  

ระเบียบข้อบังคับการออกเสียงประชามตินั้นให้ใช้ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภานักศึกษาโดยอนุโลม แต่ต้อง 

มีนักศึกษามาลงมติไม่ต่ ากว่ากึ่งหนึ่ง ของจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

  หากคณะกรรมการบริหารสโมสร ได้รับเสียงสนับสนุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของผู้ออกเสียงก็ให้คณะ- 

กรรมการบริหารสโมสร คงด ารงต าแหน่งต่อไป ให้อธิการบดีมีค าสั่งยุบสภานักศึกษา เพ่ือท าการเลือกตั้งสภา- 

นักศึกษาใหม่ ภายในก าหนด 20 วัน 

  หากคณะกรรมการบริหารสโมสรนั้น ได้รับเสียงสนับสนุนน้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ออกเสียงก็ให้
อธิการบดี   มีค าสั่งให้คณะกรรมการบริหารสโมสรพ้นต าแหน่งทั้งชุด   และให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ- 

บริหารสโมสรชุดใหม่ภายในก าหนด 20 วัน 

          การเลือกตั้งใหม ่และการอยู่ในต าแหน่งของผู้ได้รับเลือกตั้งใหม่ ให้น าข้อ 42 มาใช้ โดยอนุโลม 
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หมวดที่ 7 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและรับเลือกตั้ง 

 ข้อ 47. นักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

  47.1 เป็นสมาชิกสโมสร 

  47.2 ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยจากมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 48. นักศึกษาผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง 

  48.1 เป็นสมาชิกสโมสร 

  48.2 ไมอ่ยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยจากมหาวิทยาลัย 

  48.3 ไม่เคยมีความประพฤติเสียหาย 

  48.4 เป็นผู้มีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2 

 

หมวดที่ 8 
การเลือกตั้งและการแต่งตั้ง 

 ข้อ 49. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา เป็น 2 ประเภท คือ 

  49.1 สมาชิกสภานักศึกษาที่มาจากการเลือกตั้งทั่วไป ให้นักศึกษาแต่ละชั้นปีของทุกคณะยกเว้น  
         นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เลือกสมาชิกสภานักศึกษา โดยถือจ านวนนักศึกษาแต่ละชั้นปี จ านวน
        150 คน ต่อสมาชิกสภานักศึกษา 1 คน กรณทีีช่ั้นปีใดมีจ านวนนักศึกษาไม่ถึง  150  มีสิทธิ์ 

        เลือกสมาชิกสภานักศึกษาได้อีก 1 คน และเศษของจ านวนนักศึกษาท่ีเกินกว่า 75 คน ให้มี 

        สิทธิ์เลือกสมาชิกสภานักศึกษา ได้ 1 คน รวมกันเป็นสภานักศึกษา 

  49.2 สมาชิกสภานักศึกษาที่มาจากการเลือกตั้งภายในคณะ ให้นักศึกษาแต่ละคณะ จ านวน 200  

         คน มีสิทธิ์เลือกสมาชิกสภานักศึกษา 1 คน กรณีท่ีคณะใดมีจ านวนนักศึกษา ไม่ถึง 200 คน 

         มีสิทธิ์เลือกสมาชิกสภานักศึกษาได้อีก 1 คน และเศษของจ านวนนักศึกษาที่เกิน 100 คน 
         ให้มีสิทธิ์เลือกสมาชิกสภานักศึกษาได้ 1 คน รวมกันเป็นสภานักศึกษา 

 ข้อ 50. สมาชิกสภานักศึกษาทั้ง 2 ประเภท ต้องสังกัดกลุ่ม 
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 ข้อ 51. กลุ่มท่ีจะส่งสมาชิกสมัครได้ จะต้องส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาเกินกว่าจ านวนกึ่ง 

หนึ่งของจ านวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด 

 ข้อ 52. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา พร้อมกันกับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสร  

โดยให้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการเลือกตั้งของสโมสรนักศึกษา 

 ข้อ 53. การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนั้น ให้ด าเนินการเลือกตั้งเป็นกลุ่ม และแต่ละกลุ่มต้อง 

ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่หมายเลข 1-10 ตามนัยแห่งข้อ 14 โดยให้มีการแถลงนโยบายและหาเสียงภาย 

ในก าหนดไม่เกิน 15 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง 

  ให้มีการเลือกตั้งเดือนมกราคม กลุ่มใดได้คะแนนสูงสุดก็ให้กลุ่มนั้นได้รับเลือกตั้ง 

 ข้อ 54. การเลือกตั้งในข้อ 53 หากกลุ่มที่เข้ารับการเลือกตั้ง ได้คะแนนเสียงสูงสุดเท่ากัน ให้มีการ 

เลือกตั้งเฉพาะกลุ่ม ที่มีคะแนนเสียงสูงสุดเท่ากันใหม่ ภายใน 3 วัน 

 ข้อ 55. ให้อธิการบดีแต่งตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และกรรมการบริหารสโมสรภายใน 7 วัน นับแต่วัน 

ประกาศผลการเลือกตั้ง 

 ข้อ 56. ภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง ถ้านักศึกษาไม่ต่ ากว่า 1 ใน 5 ของจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

เห็นว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาก็ดี การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรก็ดี เป็นไปโดยทุจริต หรือ 

ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติในข้อบังคับนี้ ย่อมมีสิทธิ์ยื่นค าร้องเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้อธิการบดีตัดสินหรือวินิจฉัยว่าการ
เลือกตั้งดังกล่าวนั้น กระท าโดยมิชอบ ซึ่งค าตัดสินของอธิการบดถีือเป็นสิ้นสุด หากผลการวินิจฉัยแสดงว่าการ 

เลือกตั้งเป็นไปโดยมิชอบ ให้ด าเนินการเลือกตั้งใหม่ภายใน 20 วัน 

 ข้อ 57. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาเฉพาะชั้นปีที่ 1 ภายใน 30 วัน หลังวันเปิดเทอมแรกของ 

ปีการศึกษาใหม่ 

 

หมวดที่ 9 
การจัดกิจกรรมนักศึกษาในระดับคณะ 

 ข้อ 58. สโมสรนักศึกษาคณะต้องมาจากการเลือกตั้งทั่วไปภายในคณะ 

 ข้อ 59. สโมสรนักศึกษาคณะเป็นตัวแทนของนักศึกษาในคณะ และรับผิดชอบบริหารกิจกรรมของนักศึกษา 

ในคณะทั้งปวง 
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 ข้อ 60. คุณสมบัติของผู้รับเลือกตั้ง และมีผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง วิธีการเลือกตั้ง การด ารงต าแหน่ง 

และการพ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามประกาศ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษาภายในคณะ หรือเป็นไปตามข้อบังคับ 

นี้โดยอนุโลม 

 ข้อ 61. การออกประกาศใด ๆ อันเก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษาในคณะ ให้อยู่ในอ านาจและดุลพินิจของ 

คณบดี ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 

  

หมวดที่ 10 
ชมรม 

 ข้อ 62. ชมรมของสโมสรจะต้องมีลักษณะที่นักศึกษาทั่วไป ทั้งมหาวิทยาลัยสามารถเป็นสมาชิกได้ 

 ข้อ 63. ชมรมท่ีจัดตั้งขึ้นต้องมีลักษณะการด าเนินงานอย่างน้อยในด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้ 

  63.1 กีฬา 

  63.2 ศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง 

  63.3 บ าเพ็ญประโยชน์ 

  63.4 วิชาการ 

 ข้อ 64. ให้แต่ละชมรมมีกรรมการชมรมท าหน้าที่บริหารงานของชมรม 

 ข้อ 65. คณะกรรมการชมรมประกอบด้วย 

  65.1 ประธาน 

  65.2 รองประธาน 

  65.3 เลขานุการ 

  65.4 เหรัญญิก 

  65.5 กรรมการประชาสัมพันธ์ 

  65.6 กรรมการพัสดุ 

  65.7 กรรมการอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 

 ข้อ 66. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชมรมมีดังต่อไปนี้ 

  66.1 บริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรม 
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  66.2 ก าหนดนโยบาย จัดท าแผนงานโครงการ และงบประมาณประจ าปีของชมรมเสนอต่อ 

         คณะกรรมการบริหาร 

  66.3 เสนอระเบียบปฏิบัติของชมรมต่อคณะกรรมการบริหาร เพ่ือขออนุมัติจากสภานักศึกษา 

  66.4 รับผิดชอบดูแลรักษาเอกสารและวัสดุครุภัณฑ์ของชมรม 

 ข้อ 67. ให้แต่ละชมรมด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมชุดใหม่ จากสมาชิกชมรมให้เสร็จสิ้น 

ก่อนสิ้นเดือน มกราคม และมอบงานให้คณะกรรมการชุดใหม่ ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง 

 ข้อ 68. สมาชิกภาพของสมาชิกชมรมชุดเก่าสิ้นสุดในวันเปิดภาคการศึกษาภาคแรก 

 ข้อ 69. นายกสโมสร เป็นผู้ลงนามในประกาศแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการชมรม 

 ข้อ 70. กรรมการชมรมพ้นต าแหน่งเมื่อ 

  70.1 ออกตามวาระ 

  70.2 ตาย 

  70.3 ลาออก 

  70.4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาพักการศึกษา 

  70.5 ถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 71. ให้คณะกรรมการชมรมชุดใหม่ก าหนดนโยบาย โครงการ และงบประมาณประจ าปีของชมรม 

ต่อคณะกรรมการบริหารสโมสร ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน หลังวันเปิดเรียนภาคแรกของปีการศึกษาใหม่ 

 ข้อ 72. ให้คณะกรรมการชมรมจัดท ารายงานประเมินผลการด าเนินงานในรอบปีของชมรม เสนอต่อ 

คณะกรรมการบริหารสโมสร ก่อนสิ้นสุดวาระกรรมการชมรมในปีนั้น 

 ข้อ 73. ให้ชมรมต่าง ๆ ในสังกัดสโมสรจดทะเบียนใหม่ภายใน 7 วัน หลังจากคณะกรรมการชมรม 

ชุดใหม่รับมอบงานแล้ว 

 ข้อ 74. การจัดตั้งชมรมใหม่นั้น นักศึกษาที่เสนอจัดตั้งจะต้องเสนอโครงการ ต่อคณะกรรมการบริหาร 

สโมสร โดยจะต้องมีนักศึกษา เป็นสมาชิกก่อตั้งไม่น้อยกว่า 60 คน จากคณะต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 3 คณะ เมื่อ
คณะกรรมการบริหารสโมสร เห็นชอบแล้วให้เสนอสภานักศึกษา เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 ข้อ 75. การยุบเลิกชมรมอาจกระท าได้โดยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้ 

  75.1 มีจ านวนสมาชิกลดลงจนเหลือน้อยกว่า 60 คน 

  75.2 ไม่ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของชมรม หรือด าเนินการฝ่าฝืนวัตถุประสงค์ของ ชมรม 
          75.3 ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
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 ข้อ 76. ในการยุบเลิกชมรมนี้ ให้คณะกรรมการบริหารสโมสรพิจารณาลงมติ หากคณะกรรมการบริหาร 

สโมสรมีมติ 2 ใน 3 ให้ยุบ เลิก ให้น าเสนอต่อสภานักศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 

หมวดที่ 11 
การเงิน 

 ข้อ 77. เงินขององค์การนักศึกษา คือ เงินอุดหนุนจากทางมหาวิทยาลัย เงินค่าบ ารุงกิจกรรมจากสมาชิก  

เงินจ านวนนี้ ให้เกบ็รักษาไว้ที่งานเงินรายได้มหาวิทยาลัย 

  เงินรายได้ที่มาจากการหารายได้ขององค์การ ชมรม คณะ ให้ด าเนินการเก็บรักษาและเบิกจ่าย 

ตามระเบียบขององค์การนักศึกษา 

 ข้อ 78. การเบิกจ่ายงบประมาณขององค์การนักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์ 

การนักศึกษา ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อระเบียบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 79. การจัดสรรงบประมาณในสโมสร ให้เป็นหน้าที่ของสโมสรพิจารณาจัดแบ่งให้แก่คณะ ฝ่าย ชมรมหรือ
กลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม นายกสโมสรคณะ ประธานชมรม ประธานฝ่ายหรือกลุ่มกิจกรรม 
เป็นผู้เสนอตั้งงบประมาณและขอใช้ต่อคณะกรรมการบริหารสโมสร โดยมีสิทธิให้ค าชี้แจงถึงความจ าเป็น  ในการขอ
งบประมาณ แต่ไม่มีสิทธิที่จะเข้าร่วมพิจารณางบประมาณ  

 ข้อ 80. การจัดสรรงบประมาณในสโมสร คณะกรรมการบริหารต้องพิจารณาจัดสรรให้เสร็จสิ้น แล้วเสนอ   
เป็นข้อบังคับงบประมาณประจ าปี ต่อสภานักศึกษาก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน ของทุกปี 

  การพิจารณาในขั้นสภานักศึกษาต้องกระท าให้เสร็จสิ้นภายใน 10 วัน นับตั้งแต่คณะกรรมการ 

บริหารได้เสนองบประมาณเป็นต้นมา ถ้าเกินก าหนดนี้ สภานักศึกษายังมิได้มีมติแต่อย่างใด ให้ถือว่าร่างงบประมาณ 

นั้นผ่านสภานักศึกษา 

 ข้อ 81. การพิจารณาร่างข้อบังคับงบประมาณ ขององค์การนักศึกษาทุกครั้ง ของสภานักศึกษา ให้มีผู้แทน 

ของทางสโมสรเข้าไปชี้แจง รายละเอียดเหตุผลต่อที่ประชุมสภานักศึกษา โดยต้องแจ้งก าหนดให้คณะกรรมการ 

สโมสรทราบล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน 

 ข้อ 82. อธิการบดีมีอ านาจแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ให้ท าการตรวจสอบบัญชีการเงินขององค์การนักศึกษาได้
ตามท่ีเห็นสมควร 
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 ข้อ 83. นักศึกษาผู้ใดที่ได้รับเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ ตามท่ีบัญญัติไว้ในข้อบังคับนี้ได้ใช้จ่ายเงิน 

ไปโดยฝ่าฝืนระเบียบการจ่ายเงินตามข้อ 79 จะต้องรับผิดชอบใช้คืนแก่องค์การนักศึกษา ภายในก าหนดเวลา 

15 วัน นับแต่วันตรวจพบ มิฉะนั้นอาจถูกลงโทษทางวินัย จากทางมหาวิทยาลัย หรือถูกมหาวิทยาลัยด าเนินคดี 

ตามควรแห่งกรณี 

 

หมวดที่ 12 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับองค์การนักศึกษา 

 ข้อ 84. ข้อบังคับนี้จะแก้ไขได้ก็แต่โดยเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

  84.1 ญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมต้องมาจากคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา หรือ 

         จากคณะกรรมการบริหารสโมสร หรือจากสมาชิกสภานักศึกษา ไม่ต่ ากว่า 1 ใน 5 ของ 

               จ านวนสมาชิกสภานักศึกษา 

  84.2 ญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับนี้ ให้สภานักศึกษาพิจารณาเป็นสามวาระ 

  84.3 การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการให้ใช้วิธีเรียกชื่อ และต้องมีเสียงเห็น 

         สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมไม่ต่ ากว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกท้ังหมด 

  84.4 เมื่อพิจารณาวาระท่ีสองเสร็จแล้ว ให้รอไว้ 7 วัน เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้สภานักศึกษา 

         พิจารณาในวาระท่ีสามต่อไป 

  84.5 การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสามนั้น ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและต้องมีเสียงเห็นชอบในการ 
               ที่จะออกใช้เป็นข้อบังคับได้ไม่ต่ ากว่า 2 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 

  84.6 เมื่อออกเสียงมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว ให้ประธานสภานักศึกษาน าเสนออธิการบดี เพ่ือ 

         พิจารณาน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวิทยาลัยลงมติเห็นชอบก็ให้ประกาศใช้ 

         บังคับต่อไป 

 ข้อ 85. ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น สภามหาวิทยาลัย มีอ านาจที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือยกเลิก 

ข้อบังคับนี้ได้ 
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หมวดที่ 13 
อาจารย์ท่ีปรึกษาและการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

 ข้อ 86. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้การด าเนินงานขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไป 

ตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ มหาวิทยาลัยจะได้จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา  ของสโมสรนักศึกษา สภา
นักศึกษา คณะกรรมการ สโมสรนักศึกษาคณะ และชมรมต่าง ๆ เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าและดูแลกิจการ 

ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว และด าเนินการตามครรลองท่ีชอบด้วยระเบียบแบบแผน ประเพณีนิยม 

อันดีโดยทั่วไป 

 ข้อ 87. กิจกรรมของนักศึกษาทุกประเภท ให้ขออนุมัติจัดท าขึ้น ในนามของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ หรือสภานักศึกษา หรือชมรม 

  กิจกรรมดังกล่าวจะต้องอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และจะต้องได้รับอนุมัติ 

จากอธิการบดี หรือคณบดี ตามแต่กรณีเสียก่อนจึงด าเนินการได้ 

 

หมวดที่ 14 
บททั่วไป 

 ข้อ 88. นักศึกษาจะด ารงต าแหน่งสมาชิกสภานักศึกษา กรรมการบริหารสโมสร กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ 
กรรมการชมรม ในเวลาเดียวกันไม่ได้ 

 ข้อ 89. อธิการบดีมีอ านาจออกประกาศ หรือ ค าสั่งเก่ียวกับการด าเนินกิจกรรมนักศึกษา ที่ไม่ขัดหรือ 

แย้งกับข้อบังคับนี้ 

 ข้อ 90. ให้เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ตามบทบัญญัติแห่งข้อบังคับนี้ภายใน 20 วัน หลังจากวันเปิดภาคแรก
ของปีการศึกษา โดยให้สโมสรนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะ ร่วมกันด าเนินการเลือกตั้ง 

 ข้อ 91. ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ตามข้อ 90 สมาชิกสภานักศึกษา ตามข้อ 49.2 จะสังกัด 

กลุ่มหรือสมัครอิสระก็ได้ 

 ข้อ 92. ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
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เฉพาะกาล 
 ข้อ 93. ให้สโมสรนักศึกษาที่ได้ประกาศแต่งตั้ง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยองค์การ -
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พุทธศักราช 2537 เรียบร้อยแล้วคงสภาพเป็นสโมสรนักศึกษาตามข้อบังคับนี้ 

 ข้อ 94. ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2538 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา 

 

  ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2537 

 

นายเกษม  สุวรรณกุล 

( นายเกษม  สุวรรณกุล ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 

    

 

    

   

   

 

 

  

พิมพ์ นายทิตกร  สุดแสน 

ตรวจ/ทาน นางอมร  วิชัยวงศ์ 

 


