ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
...................................................
ข้อบังคับนี้ มีเพื่อการบริหารจัดการองค์กรนักศึกษาให้มีความเหมาะสม คล่องตัว และสอดคล้องกับ
ค่านิยมองค์กร เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บาเพ็ญประโยชน์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความใน มาตรา ๒๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐
สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๔๔๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภานักศึกษาและสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พ .ศ.
๒๕๒๓
(๒) ระเบียบ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย สภานักศึกษาและสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
(ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
“รองอธิการบดี” หมายความว่า รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเกี่ยวกับกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ศึกษาในทุกระดับปริญญาหรือต่ากว่า
“อาจารย์ที่ปรึกษา ” หมาย ความว่า อาจารย์ผู้ได้รับแต่งตั้งจากอธิการบดีให้เป็น อาจารย์ที่ปรึกษา ของ
กลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม เพื่อทาหน้าที่เสนอแนะและให้คาปรึกษา
เกี่ยวกับการ ดาเนินกิจกรรมของนักศึกษาตามข้อบังคับนี้
“ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนในทุกระดับปริญญาหรือต่ากว่า
“องค์กรนักศึกษา” หมายความว่า หน่วยงานนักศึกษาซึ่งทาหน้าที่บริหารกิจกรรมนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานหลัก ได้แก่ สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา
“สภานักศึกษา” หมายความว่า สภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

๒

“สโมสรนักศึกษา” หมายความว่า สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
“ชมรม” หมายความว่า ชมรมกิจกรรมนักศึกษาที่สังกัดสโมสรนักศึกษา
“สมาชิกสภานักศึกษา” หมายความว่า สมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคั บนี้และมีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ ให้องค์กรนักศึกษาอยู่ในการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดีเป็นผู้กากับดูแล
ข้อ ๗ ให้ องค์กรนักศึกษา กาหนดหลักการและแนว ทาง การดาเนินกิจกรรมของนักศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(๑) ธารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัย
(๒) ธารงไว้ซึ่งความมั่นคงของมหาวิทยาลัย
(๓) ธารงไว้ซึ่งผลประโยชน์ส่วนรวมของนักศึกษา
(๔) เผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
(๕) ส่งเสริมความสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่นักศึกษา
(๖) ส่งเสริม ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกตนเองในการใช้สิทธิเสรีภาพและการปกครองตนเองตาม
แนวทางประชาธิปไตยโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(๗) ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษามีความสานึกรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
(๘) ส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์
(๙) ส่งเสริมกิจกรรมด้านวินัยและทักษะทางสังคม วิชาชีพ วิชาการ และจิตตปัญญาศึกษา
(๑๐) ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่านิยมที่ถูกต้อง
(๑๑) ส่งเสริมกิจกรรมด้านสร้างเสริมสุขภาพ และส่งเสริมนักศึกษาให้มีบุคลิกภาพ พลานามัย และ
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
หมวด ๒
สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของนักศึกษา
ข้อ

๘ นักศึกษามีสิทธิและเสรีภาพ ดังต่อไปนี้
(๑) สิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
และมี ความเสมอภาคที่จะได้รับความยุติธรรมและผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การเข้าสมัครในตาแหน่งต่าง ๆ ขององค์กรนักศึกษา และออกเสียง แสดงประชามติในกิจการต่างๆ
ของนักศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับกิจการนั้น

๓

(๓) เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์แก่การดาเนินงานและความเจริญก้าวหน้าของ
องค์กร
นักศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(๔) ร้องเรียนต่อสภานักศึกษาเพื่อพิจารณาและหาแนวทางแก้ไขเสนอต่อมหาวิทยาลัย กรณีที่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม
(๕) สิทธิและ เสรีภาพในการศึกษา การอบรม การพูด การเขียน การโฆษณา การก่อตั้งกลุ่ม
เพื่อจัดกิจกรรม ภายใต้ขอบเขตข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
(๖) เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรนักศึกษาจัดขึ้นตามความเหมาะสม และใช้ประโยชน์จากอาคาร สถานที่
และบริการที่มหาวิทยาลัยจัดอานวยให้
ข้อ ๙ นักศึกษามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ธารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัย
(๒) ศึกษาหาความรู้อย่างตั้งใจและเต็มความสามารถ
(๓) ให้ความเคารพและให้เกียรติคณาจารย์
(๔) รักษาและนาชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย
(๕) ธารงไว้ซึ่งวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย
(๖) ธารงไว้ซึ่งความสามัคคีในหมู่นักศึกษา
(๗) ป ฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย ประกาศของส่วนงานและประกาศของสภานักศึกษา
(๘) ให้ความร่วมมือในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและ การดาเนินกิจกรรมของนักศึกษา
หมวด ๓
สภานักศึกษา
ข้อ
๑๐ ให้จัดตั้งสภานักศึกษาขึ้นมีชื่อว่า “สภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ” โดยมีที่ทาการตั้งอยู่
ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ใช้อักษรย่อว่า ส.น.ม. ใช้คาภาษาอังกฤษว่า “Mahidol University Student Council”
ข้อ ๑๑ เครื่องหมายของสภานักศึกษาใช้เครื่องหมายของมหาวิทยาลัย
“สภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล” และ “Mahidol University Student Council”

มีข้อความใต้เครื่องหมายว่า

ข้อ ๑๒ สมาชิกสภานักศึกษาได้แก่ผู้แทนนักศึกษาที่ได้รับการเลือกตั้งโดยนักศึกษาแต่ละส่วนงาน
ในอัตราส่วนนักศึกษาจานวนสามร้อยคนแรกให้มีผู้แทนได้สองคน สาหรับทุกสามร้อยคนต่อไปให้มีผู้แทนเพิ่มได้
อีกหนึ่งคน เศษของสามร้อยคนถ้าเกินหนึ่งร้อยห้าสิบคนให้นับเป็นสามร้อยคน แต่ จานวนผู้แทนของแต่ละ
ส่วนงานรวมกันแล้วต้องไม่เกินหกคน
ในการดาเนินการเลือกตั้ง ให้สภานักศึกษาเป็นผู้ออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเลือกตั้งและ
วิธี ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้แทนนักศึกษา และกากับดูแลให้การเลือกตั้งเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนของทุกปี
ข้อ ๑๓ สมาชิกสภานักศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๔

(๑) เป็นนักศึกษา ซึ่งได้ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์แล้วในปีการศึกษานั้น
(๒) มีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคเรียนสุดท้ายก่อนภาคเรียนที่มีการเลือกตั้ง มากกว่า ๒.๐๐
(๓) ผู้ที่ดารงตาแหน่ง ประธานสภานักศึกษา ต้องเป็นนักศึกษาในชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไปของปีการศึกษา
ที่จะดารงตาแหน่ง
(๔) ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา หรือกรรมการชมรม
(๖) ไม่เป็นผู้มีสภาพวิทยาทัณฑ์
ข้อ ๑๔ สภานักศึกษา ประกอบไปด้วย
(๑) ประธานสภา
(๒) รองประธานสภา คนที่ ๑
(๓) รองประธานสภา คนที่ ๒
(๔) เลขาธิการสภา
(๕) รองเลขาธิการสภา
(๖) เหรัญญิก
(๗) สมาชิกสภา จานวนที่ได้มา ตามข้อ ๑๒
การดารงตาแหน่งต่างๆ ในสภานักศึกษา ให้สมาชิกสภานักศึกษาออกเสียงลงมติเลือกกันเอง โดยถือเสียง
ข้างมาก และให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานนารายชื่อผู้ได้รับเลือกทุกตาแหน่งเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณา
และมีคาสั่งแต่งตั้งต่อไป
ข้อ ๑๕ ให้อธิการบดีแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสภานักศึกษาตามที่เห็นสมควร เพื่อทาหน้าที่
ให้คาปรึกษา แนะนา และกากับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้การดาเนินงานของสภานักศึกษาเป็น
ความเรียบร้อยสอดคล้องกับนโยบาย และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ไปด้วย

ข้อ ๑๖ ให้สมาชิกสภานักศึกษาอยู่ในตาแหน่งคราวละหนึ่งปี มีกาหนดตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ถึง
๓๑ ตุลาคมของปีถัดไป และให้รักษาการอยู่ในตาแหน่งจนกว่าสมาชิกสภานักศึกษาชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ข้อ ๑๗ สมาชิกภาพ ของสมาชิกสภานักศึกษาสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(๕) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๓
(๖) ถูกถอดถอนโดยอธิการบดี

๕

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภานักศึกษาคนหนึ่งคนใดสิ้น
สุด ลงก่อนหมดวาระ
ให้ สภานักศึกษาดาเนินการ ให้มีการเลือกผู้แทนนักศึกษาใหม่ เพื่อทาหน้าที่แทนสมาชิกสภานักศึกษาคนเดิม
ให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ยกเว้นระยะเวลาดารงตาแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าหกสิบวัน
จะไม่ จัดให้มีการเลือกผู้แทนนักศึกษาใหม่ก็ได้
ข้อ ๑๙ ในกรณีมีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีมีอานาจในการยุบสภานักศึกษาได้ และเมื่อดาเนินการแล้ว
ให้แจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ สภานักศึกษาพ้นจากตาแหน่งก่อน ครบวาระทั้งชุด ให้กองกิจการนักศึกษาเป็น
ผู้ดาเนินการจัดการเลือกตั้งสภานักศึกษาชุดใหม่เพื่อทาหน้าที่แทนสภานักศึกษาชุดเดิม
ให้เสร็จสิ้นภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ สภานักศึกษาชุดเดิมพ้นจากตาแหน่ง โดยวาระการทางานของ สภานักศึกษาชุดใหม่
ให้มีเพียงเท่าวาระที่เหลือ อยู่ ของสภานักศึกษาชุดเดิมเท่านั้น ในระหว่างที่ยังไม่มีสภานักศึกษาชุดใหม่ให้
รองอธิการบดีทาหน้าที่แทนสภานักศึกษา
ในกรณีที่เหลือระยะเวลาการดารงตาแหน่งไม่เกินหกสิบวัน ให้ สภานักศึกษาชุดใหม่จากการเลือกตั้ง
มีวาระการดารงตาแหน่งจนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคมของปีถัดไป
ข้อ ๒๑ สภานักศึกษามีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กากับดูแลการดาเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาทั้งระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๒) อนุมัตินโยบาย โครงการและงบประมาณของสโมสรนักศึกษา
(๓) ออกประกาศและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสภานักศึกษา ทั้งนี้ต้องไม่ขัด กับ
ข้อบังคับและนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๔) ตรวจสอบวิจารณ์และประเมินผลการดาเนินงานขอ งสโมสรนักศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่ได้แถลงไว้ต่อสภานักศึกษา
(๕) ลงมติไม่ไว้วางใจและเสนอต่ออธิการบดี เพื่อถอดถอนสมาชิกสภานักศึกษา เมื่อมีเหตุผลอันสมควร
โดยมติในกรณีดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด
(๖) ลงมติไม่ไว้วางใจและเสนอต่อ อธิการบดี เพื่อ ถอดถอนกรรมการสโมสรนักศึกษา เมื่อมีเหตุผล
อันสมควร โดย มติในกรณีดังกล่าวต้อง ได้รับความเห็นชอบ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิก
สภานักศึกษาทั้งหมด
(๗) จัดทารายงานประเมินผลการดาเนินกิจกรรมในรอบปีและรวบรวมผลการดาเนินกิจกรรมของ
สโมสรนักศึกษาและชมรมเสนอต่ออธิการบดีเมื่อครบวาระ
(๘) ให้ความร่วมมือในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
(๙) เสนอปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับนี้ โดยความเห็นชอบของอธิการบดี

๖

ข้อ ๒๒ การประชุมและวิธีการดาเนินงานของสภานักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของสภานักศึกษา
โดยความเห็นชอบของอธิการบดี
หมวด ๔
สโมสรนักศึกษา
ข้อ ๒๓ ให้จัดตั้งสโมสรนักศึกษาขึ้นมีชื่อว่า “สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล” โดยมีที่ทาการตั้งอยู่
ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยใช้อักษรย่อว่า ส.ม.ม.ใช้คาภาษาอังกฤษว่า“Mahidol University Student Association”
ในแต่ละส่วนงานอาจจัดให้มีสโมสรนักศึกษาระดับส่วนงานขึ้น เพื่อดาเนินกิจกรรมของนักศึกษาใน
ส่วนงาน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการจัดตั้งและดาเนินงานให้เป็นไปตามประกาศของสภานักศึกษา
ข้อ ๒๔ เครื่องหมายสโมสรนักศึกษาใช้เครื่องหมายของมหาวิทยาลัย มีข้อความใต้เครื่องหมายว่า
“สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล” และ “Mahidol University Student Association”
ข้อ ๒ ๕ สโมสรนักศึกษา เป็นศูนย์กลางส่งเสริม และจัด กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นักศึกษา โดย
มีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเป็นผู้ดาเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๖ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นนักศึกษา ซึ่งได้ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์แล้วในปีการศึกษานั้น
(๒) มี ผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคเรียนสุดท้ายก่อนภาคเรียนที่มีการเลือกตั้ง มากกว่
๒.๐๐
า
(๓) ผู้ที่ดารงตาแหน่งนายกสโมสรและอุปนายกต้องเป็นนักศึกษาในชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไปของปีการศึกษา
ที่จะดารงตาแหน่ง
(๔) ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งสมาชิกสภานักศึกษา กรรมการชมรม กรรมการสโมสรนักศึกษาระดับ
ส่วนงาน
(๖) ไม่เป็นผู้มีสภาพวิทยาทัณฑ์
ข้อ ๒๗ สโมสรนักศึกษา ประกอบไปด้วย
(๑) นายกสโมสร
(๒) อุปนายก
(๓) เลขานุการ
(๔) เหรัญญิก
(๕) ปฏิคม
(๖) ประชาสัมพันธ์
(๗) กรรมการอื่น จานวนไม่เกิน ๙ คน
(๘) นายกสโมสรนักศึกษาระดับส่วนงาน

๗

(๙) ผู้แทนชมรมด้านต่างๆ ตามข้อ ๓๗ ด้านละ ๒ คน
การได้มาซึ่งกรรมการสโมสร นักศึกษา ตาม ข้อ ๒๗ (๑) ถึง (๗) ให้มาจาก การเลือกตั้ง ของนักศึกษา
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตามที่สภานักศึกษากาหนดโดยความเห็นชอบของอธิการบดี
ข้อ ๒๘ ให้อธิการบดีแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาเพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษา แนะนา และ
กากับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้ กิจกรรมของนักศึกษาดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับนโยบาย และ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๙ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาอยู่ในตาแหน่งคราวละหนึ่งปีมีกาหนดตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึง
๓๑ มีนาคมของปีถัดไปและให้รักษาการในตาแหน่งจนกว่าคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุใหม่
ด จะเข้ารับหน้าที่
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดเดิมต้องส่งมอบงานต่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ให้
เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่
ข้อ ๓๐ กรรมการสโมสรนักศึกษา ตามข้อ ๒๗ (๑) ถึง (๗) จะได้รับการเลือกตั้งเป็ นทีม ทีม ละ
ไม่น้อยกว่าสิบคน และไม่เกินสิบห้าคน ทั้งนี้ต้องประกอบด้วยนักศึกษาอย่างน้อยจากสามส่วนงานขึ้นไป ทีมใด
ได้คะแนนเสียงสูงสุดถือว่าได้รับการเลือกตั้ง
ในการดาเนินการเลือกตั้ง ให้สภานักศึกษาเป็นผู้ออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเลือกตั้งและ
วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสร และกากับดูแลให้การเลือกตั้งเสร็จสิ้นภายในเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปี
ข้อ ๓๑ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาพ้นตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒๖
(๕) ถูกถอดถอนโดยอธิการบดี
(๖) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(๗) กรรมการตามข้อ ๒๗ (๒) ถึง (๗) พ้นจากตาแหน่งพร้อมนายกสโมสรนักศึกษา
ข้อ ๓๒ ในกรณีที่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คนหนึ่งคนใด ตามข้อ ๒๗ (๒) ถึง (๗) พ้นจาก
ตาแหน่งก่อน ครบวาระ ให้นายก สโมสรนักศึกษา เสนอชื่อ ผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการแทน โดยเสนอต่อ
สภานักศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบและนารายชื่อเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทน
ข้อ ๓๓ ในกรณีมีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีมีอานาจในการยุบสโมสรนักศึกษาได้ และเมื่อ
ดาเนินการแล้วให้แจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๘

ข้อ ๓๔ ในกรณีที่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระทั้งชุด ให้สภานักศึกษา
แต่งตั้งผู้ดาเนินการขึ้นคณะหนึ่ง ทาหน้าที่แทนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดเดิมจนกว่าคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ และให้สภานักศึกษาดาเนินการให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาชุดใหม่ให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดเดิมพ้นจากตาแหน่ง
โดยวาระการทางานของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ให้มีเพียงเท่าวาระที่เหลือ อยู่ของคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาชุดเดิมเท่านั้น
ในกรณีที่เหลือระยะเวลาการดารงตาแหน่งไม่เกินหกสิบวัน ให้สโมสรนักศึกษาชุดใหม่จากการเลือกตั้ง
มีวาระการดารงตาแหน่งจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป
ข้อ ๓๕ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษามีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ดาเนินการและบริหารกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษา
(๒) กากับดูแล และสนับสนุนการดาเนินงานของชมรม
(๓) ออกประกาศและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับ การดาเนินงานของสโมสรนักศึกษา และชมรม
โดยเสนอต่อสภานักศึกษาเพื่อทราบ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศของสภานักศึกษา
(๔) กาหนดนโยบาย จัดทาแผนงาน โครงการและงบประมาณประจาปีของสโมสรนักศึกษา เสนอต่อ
สภานักศึกษา
(๕) พิจารณาจัดสรรงบประมาณ โครงงานประจาปีของชมรมในสังกัด
(๖) จัดทารายงานประเมินผลการดาเนินกิจกรรมในรอบปี เสนอสภานักศึกษาเมื่อครบวาระ
(๗) ส่งผู้แทน เข้าร่วมประชุมสภานักศึกษา กรณีที่ได้รับการร้องขอ
(๘) เรียกประชุมนักศึกษา เพื่อชี้แจงเรื่องต่างๆ ตามที่เห็นสมควร
(๙) ให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๖ การประชุมและวิธีการดาเนินงานของสโมสรนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของ
สโมสรนักศึกษา
หมวด ๕
ชมรม
ข้อ ๓๗ การจัดกิจกรรมให้ทาในรูป แบบของชมรม ตามความสนใจของนักศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย
ชมรมด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) ชมรมด้านกีฬา ซึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกีฬา วิธีการเล่นกีฬาที่ถูกต้อง
เหมาะสมสาหรับประเภทกีฬา ปลูกฝังการมีน้าใจนักกีฬา ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อ สร้างเสริม สุขภาพ และสร้าง
ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
(๒) ชมรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนา และก่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ทางด้านศิลปะให้แก่นักศึกษาเพื่อให้เกิดความสุนทรียภาพโดยทั่วไปและสามารถนาไ ปประยุกต์ใช้ใน

๙

ชีวิตจริงได้ รวมถึงฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนีย
ม ประเพณีไทยให้แก่นักศึกษา
ส่งเสริมความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ ปลูกฝังค่านิยมที่
ถูกต้องบนพื้นฐานความเป็นไทย
(๓) ชมรมด้านบาเพ็ญประโยชน์ ซึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม แล ะปลูกฝังให้นักศึกษามีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนา และบาเพ็ญประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่ง รวมถึงการบริการวิชาการ ส่งเสริม และ
ปลูกฝังความสานึก รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
(๔) ชมรมด้านวิชาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความคิดทางด้าน
วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม ให้แก่นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ รวมถึงก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่ และสร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๘ การจัดตั้ง ชมรม การดาเนินกิจกรรมและการยุบเลิกชมรมให้เป็นไปตาม
สภานักศึกษาโดยความเห็นชอบของอธิการบดี

ประกาศของ

ข้อ ๓๙ ให้ชมรมเสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ ข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นที่
ปรึกษาตามความเหมาะสม เพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษา แนะนา และกากับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้กิจกรรมของ
นักศึกษาดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับนโยบาย และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔๐ สมาชิกของชมรม ได้แก่ นักศึกษา ซึ่งสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก
ของชมรมนั้น ๆ
ข้อ ๔๑ ในชมรมให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่ง ประกอบด้วย ประธาน กรรมการ เหรัญญิก และ
อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งสมาชิกชมรมเป็นผู้เลือก โดยให้ ดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคมของปีการศึกษา
นั้น แล้วให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธาน เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาต่อ สโมสรนักศึกษา เพื่อรวบรวมและเสนอต่อ
อธิการบดีเพื่อพิจารณาและมีคาสั่งแต่งตั้งต่อไป
ให้คณะกรรมการชมรม อยู่ในตาแหน่งคราวละหนึ่งปี มีกาหนดตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๑ มีนาคม
ของปีถัดไป และให้รักษาการอยู่ในตาแหน่งจนกว่าจะมีคณะกรรมการชมรมชุดใหม่เข้ารับหน้าที่แทน
ข้อ ๔๒ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชมรม มีดังนี้
(๑) บริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรม
(๒) กาหนดนโยบาย จัดทาแผนงาน โครงงานและงบประมาณประจาปีของชมรมเสนอต่อ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
(๓) ออกข้อปฏิบัติของชมรมโดยความเห็นชอบ ของอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนั้น ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับ
ข้อบังคับและนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๔) จัดทารายงานประเมินผลการดาเนินกิจกรรมในรอบปี เสนอสโมสรนักศึกษาเมื่อครบวาระ

๑๐

(๕) พิจารณาและมีมติให้สมาชิกชมรมระงับการใช้สิทธิ หรือให้ถอนชื่อออกจากการเป็น สมาชิก ของ
ชมรม กรณีที่มีการ กระทาผิดข้อปฏิบัติ ของชมรมหรือนาความเสื่อมเสียมาสู่ชมรม โดยมติดังกล่าวต้องได้รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการชมรมทั้งหมด
(๖) รับผิดชอบ ดูแลรักษาเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ของชมรม
หมวด ๖
การเงิน
ข้อ ๔๓ ให้ สโมสรนักศึกษา เสนองบประมาณ ตามโครงการและกิจกรรม ประจาปีของชมรมเพื่อให้
สภานักศึกษาพิจารณาอนุมัติ แล้วนาเสนอ มหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การ
บริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๔๔ เงินที่นามาใช้ในกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ เงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้
โครงการและกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ และเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา

ตามงบประมาณ

ข้อ ๔๕ ให้สโมสรนักศึกษาพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยให้กับชมรมและ
เสนอสภานักศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๔๖ ให้สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาจัดทาสรุปรายงานการเบิก-จ่ายงบประมาณเงิน
กิจกรรมนักศึกษาประจาปี เพื่อเสนอต่ออธิการบดี เมื่อครบวาระ

ค่า

หมวด ๗
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๗ ให้สมาชิกสภานักศึกษาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ชมรม และกรรมการชมรมที่มีอยู่แล้ว
ก่อนวันที่ข้อบังคับนีใ้ ช้บังคับ ดาเนินงานต่อไปได้ภายใต้ข้อบังคับนีจ้ นกว่าจะครบวาระ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
(ลงนาม) วิจารณ์ พานิช
(ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

