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ผู้จัดท ำ 
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      ๒ 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

ค ำน ำ 

คู่มือก ำกับกำรบังคับใช้ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๗ ฉบับคณะท ำงำนปรับปรุง

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดลน้ี เป็นคู่มือที่กระผมในฐำนะประธำนคณะท ำงำน

ปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ ได้จัดท ำข้ึนตำมข้อเสนอแนะของท่ำนรองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำร

นักศึกษำละกิจกรรมพิเศษ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยำเวช (วำระ พ.ศ. ๒๕๕๔- พ.ศ. ๒๕๕๗) เพ่ือให้กำรบังคับ

ใช้ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำเกิดประสิทธิภำพสูงสุดและมีแนวทำงกำรด ำเนินกำรในทิศทำงเดียวกันทุก

ส่วนงำน 

ทั้งน้ี ในคู่มือก ำกับกำรบังคับใช้ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๗ ฉบับคณะท ำงำน

ปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล อำจมีข้อควำมบำงส่วนกล่ำวกระทบต่อคณะ

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๓ จึงกรำบขออภัย

เป็นอย่ำงสูงหำกมีกำรกล่ำวพำดพิงหรือล่วงเกินท่ำนทั้งหลำย แต่ทั้งน้ีกระผมมิได้มีเจตนำกล่ำวร้ำยให้โทษแก่ท่ำน กระผมได้น ำ

ควำมจริงในทำงปฏิบัติในฐำนะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๓ เพ่ือให้

ท่ำนผู้อ่ำนได้เห็นถึงควำมจ ำเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขข้อบั งคับมหำวิทยำลัยมหิดลให้มีควำมทันสมัยและมีควำมพร้อมต่อกำร

เปลี่ยนแปลง 

กระผมหวังว่ำคู่มือฉบับน้ีจะท ำให้กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ภำยใต้ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภำพสูงสุดต่อกำรด ำเนินกำรด้ำนกิจกำรนักศึกษำของทั้งมหำวิทยำลัยและ

ส่วนงำน อีกท้ังยังเหมำะกับผู้สนใจทั่วไปในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรนักศึกษำ 

 
 
 

ชญำนนท์  ทัศนียพันธ์ุ 
ประธำนคณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

ผู้จัดท ำ 
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จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

สำรบัญ 

                  หน้ำ 

เจตนำรมณ์ของข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๗             ๔ 

 ปัญหำจำกข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓             ๕ 

 เจตนำรมณ์ทั่วไปที่เป็นกรอบในกำรร่ำงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๗          ๖ 

 เจตนำรมณ์เฉพำะในด้ำนต่ำง ๆ ของข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๗          ๖ 

โครงสร้ำงองค์กรนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล                 ๘ 

ข้อสังเกตตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๗             ๙ 

 ข้อควำมท่ัวไป                   ๙ 

 หมวด ๑                  ๑๐ 

 หมวด ๒                  ๑๐ 

 หมวด ๓                   ๑๑ 

 หมวด ๔                  ๑๒ 

 หมวด ๕                  ๑๔ 

 หมวด ๖                  ๑๖ 

 หมวด ๗                  ๑๖ 

 หมวด ๘                  ๑๖ 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๗             ๑๗ 

ตำรำงเปรียบเทียบข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๗         ๓๓  

ภำคผนวก   



      ๔ 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

เจตนำรมณ์ของข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกำรนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๗ ร่ำงข้ึนบนสถำนกำรณ์ที่ต้องเปลี่ยนแปลงเน้ือหำ

รำยละเอียดบำงส่วนของข้อบังคับฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรเปิดปิดภำคเรียนใหม่อันเน่ืองมำจำกกำรเปิดปิดภำคเรียนพร้อมกับ

ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน และยังเป็นกำรปรับปรุงแก้ไขรำยละเอียดของข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้สำมำรถบังคับใช้ได้จริง ทั้งน้ี เน่ืองมำจำกข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓  

เป็นข้อบังคับด้ำนกิจกรรมนักศึกษำฉบับแรกภำยใต้พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลั ยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นพระรำชบัญญัติที่

เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรจัดกำรและกำรบริหำรมหำวิทยำลัยจำกเดิมเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ (ออกนอกระบบ) ท ำให้

อำจเกิดควำมเร่งรีบในกำรออกข้อบังคับฉบับดังกล่ำว จนมิได้มีกำรศึกษำปัญหำและคำดกำรณ์ผลกระทบที่เกิดข้ึนก่อนกำรบังคับ 

อันจะเห็นได้ว่ำข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีโครงสร้ำงอ ำนำจกำรบริหำรอย่ำงคลุมเครือ 

กำรท ำงำนขององค์กรนักศึกษำด ำเนินไปอย่ำงไม่เป็นไปตำมบทบัญญัติที่เกี่วข้อง อีกทั้งยังมีกำรควบรวมให้นักศึกษำในทุกระดับ

ปริญญำรวมถึงต่ ำกว่ำระดับปริญญำต้องมำใช้ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในกำรบริกำร

จัดกำรด้ำนกิจกรรมนักศึกษำ ซึ่งโดยเจตนำรมณ์ของข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ น้ัน ถือ

เป็นเจตนำรมณ์ที่ดี ที่จะท ำให้เกิดภำพของ WE MAHIDOL หรือกำรรวมเป็นหน่ึงเดียวของพ่ี-น้องนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดลได้

ท ำกิจกรรมร่วมกัน แต่ในทำงปฏิบัติ ตัวข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่ได้มีโครงสร้ำงหรือมี

ระเบียบมำบังคับ ท ำให้ตัวข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขำดเสถียรภำพตำมเจตนำรมณ์ อีก

ทั้งข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ ยังไม่สำมำรถน ำไปบังคับใช้ในแต่สะส่วนงำนได้ กล่ำวคือ

มิได้มีกำรบัญญัติรำยละเอียดใด ๆ ของสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนนอกจำก (๑) ในแต่ละส่วนงำนอำจจัดให้มีสโมสรนักศึกษำ

ระดับส่วนงำนข้ึน เพ่ือด ำเนินกิจกรรมของนักศึกษำในส่วนงำน ทั้งน้ี หลักเกณฑ์ วิธีกำรจัดต้ังและด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมประกำศ

ของสภำนักศึกษำ (๒) นำยกสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำน เป็นกรรมกำรสโมสรนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดลโดยต ำแหน่ง และเมื่อ

ได้พิจำรณำโดยหลักกำรแล้ว กำรด ำเนินกำรตำม (๑) ถือเป็นเร่ืองที่ไม่เหมำะสมอันเน่ืองมำจำกประกำศของสภำนักศึกษำซึ่งเป็น

หน่ึงในองค์กรนักศึกษำตำมข้อบังคับฯ อันประกอบด้วยนักศึกษำของแต่ละส่วนงำน จะต้องออกประกำศเพ่ือบังคับใช้ในทุกส่วน

งำนน้ัน หมำยควำมว่ำประกำศของสภำนักศึกษำจะต้องมีศักด์ิเทียบเท่ำกับประกำศของมหำวิทยำลัยและเป็นกำรบังคับใช้ไปยัง

หัวหน้ำส่วนงำนทุกส่วนงำนอันเน่ืองมำจำกเป็นผู้บังคับบัญชำสูงสุดของส่วนงำนน้ัน ๆ และยังมีเหตุอื่นที่ท ำให้กำรบังคับใช้ข้อบังคับ

มหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขำดเสถียรภำพ ดังจะกล่ำวโดยสรุปต่อไป 

ดังน้ันเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจในเจตนำรมณ์แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๗ อย่ำง

ถูกต้อง จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องย้อนกลับไปพิจำรณำปัญหำในทำงปฏิบัติที่ เกิดข้ึนในอดีตจำกกำรบังคับใช้ข้อบังคับ

มหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ เสียก่อนเพ่ือท ำให้ทรำบควำมเป็นมำและเป็นไปของกำรแก้ไขปรังปรุง

ในข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๗ 



      ๕ 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

๑. ปัญหำจำกข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ อันน ำมำซึ่งกำรร่ำงข้อบังคับ

มหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดลด้ำน

กิจกรรมนักศึกษำฉบับแรกภำยใต้พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงอำจน ำมำซึ่ง

ควำมเร่งรัดในกำรก ำหนดมำตรฐำนด้ำนกิจกรรมนักศึกษำใหม่โดยศึกษำจะบรรดำระเบียบเดิมที่มีกำร

บังคับใช้อยู่ก่อนหน้ำแล้ว แต่ทั้งน้ีทั้งน้ันเสมือนว่ำข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ยังมิได้มีกำรส ำรวจควำมคิดเห็นทั่วไปจำกนักศึกษำรวมถึงบุคคลำกรซึ่งเก่ียวข้องกับกิจกรรม

นักศึกษำ จำกกำรศึกษำของคณะท ำงำนฯ ท ำให้มีข้อสังเกตซึ่งน ำไปสู่กำรแก้ไขข้อบังคับฯ ๔ ประเด็นดังน้ี 

๑. ปัญหำเร่ืองกำรตีควำมและกำรบังคับใช้ 

- กำรที่ ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้นิยำม

ควำมหมำยของ “นักศึกษำ” ให้ครอบคลุมถึงนักศึกษำทุกระดับปริญญำและต่ ำกว่ำ ท ำให้

กำรตีควำมและกำรบังคับใช้ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. 

๒๕๕๓ น้ันครอบคลุมกำรด ำเนินงำนด้ำนกิจกรรมนักศึกษำของทั้งมหำวิทยำลัยซึ่งรวมถึง

บัณฑิตวิทยำลัยและอนุปริญญำบัตรด้วย ท ำให้กำรด ำเนินกำรด้ำนกิจกรรมนักศึกษำในระดับ

ปริญญำตรีมีปัญหำในกำรออกประกำศเพ่ือก ำกับดูแลและบริหำรงำน 

๒. ปัญหำเร่ืองกำรด ำรงต ำแหน่งของผู้ด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ ในองค์กรนักศึกษำ 

- ด้วยข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ มิได้มีกำรระบุ

กฎเกณฑ์ในกำรถอดถอนผู้ด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ ในองค์กรนักศึกษำต่ำงจำก ระเบียบ

มหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย สภำนักศึกษำและสโมสรนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 

๒๕๒๓ ซึ่งมีกำรระบุเร่ืองดังกล่ำวไว้อย่ำงชัดเจนเป็นระเบียบ 

๓. ปัญหำเร่ืองกำรบริหำรจัดกำรจัดกำรองค์กรนักศึกษำ 

- กำรบริหำรจัดกำรองค์กรนักศึกษำตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ มิได้มีกำรระบุเร่ืองของสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนไว้อย่ำงละเอียด เพียงแต่

ก ำหนดไว้ให้เป็นไปตำมประกำศของสภำนักศึกษำเท่ำน้ัน 

- กำรนิยำมประเภทของ “ชมรม” ไม่สอดคล้องกับกำรปฏิบัติในกำรด ำเนินกิจกรรมนักศึกษำ 

จึงท ำให้สัดส่วนของชมรมมีควำมต่ำงกันมำก ท ำให้ไม่เกิดควำมแปลกใหม่ในกำรท ำกิจกรรม

นักศึกษำ 

๔.  ปัญหำเร่ืองวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะบุคคลในองค์กรนักศึกษำ 

- เน่ืองด้วยมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรเปิด-ปิดภำคเรียนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ท ำให้วำระกำรด ำรง

ต ำแหน่งต่ำงๆ ในองค์กรนักศึกษำมีกำรเปลี่ยนแปลงไป 



      ๖ 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

 

๒. เจตนำรมณ์ทั่วไปที่เป็นกรอบในกำรร่ำงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๗  

โดยคณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

กำรร่ำงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยคณะท ำงำนปรับปรุง

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ ที่แต่งต้ังข้ึนโดยมหำวิทยำลัยมหิดลตำมควำม

เห็นชอบของสภำนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดลในกำรประชุมสมัยสำมัญสภำนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล

คร้ังที่ ๒ ประจ ำปีวำระ ๒๕๕๖ น้ัน คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรม

นักศึกษำ ได้มีกำรพิจำรณำก ำหนดกรอบแนวทำงหลักในกำรจัดท ำร่ำงข้อบังคับฯ ฉบับใหม่ที่ถือว่ำเป็น

เจตนำรมณ์ทั่วไปแห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้ ดังน้ี 

๑. กำรแก้ไขปัญหำในกำรพิจำรณำวินิจฉัยตีควำมและผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยตีควำมปัญหำเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำม

ข้อบังคับฯ 

๒. กำรด ำเนินกิจกรรมนักศึกษำส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีให้เป็นไปตำมข้อบังคับฯ ในกรณีของ

บัณฑิตวิทยำลัยหรือระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรีให้เป็นอ ำนำจของส่วนงำนในกำรออกประกำศเพ่ือก ำกับดูแล

กิจกรรมนักศึกษำน้ันๆ  

๓. รองอธิกำรบดีที่ก ำกับดูแลด้ำนกิจกรรมนักศึกษำเป็นผู้ก ำกับดูแลกำรด ำเนินกิจกรรมนักศึกษำระดับ

ปริญญำตรีและก ำกับดูแลนโยบำยด้ำนกิจกรรมนักศึกษำของทั้งมหำวิทยำลัย 

๔. หลักกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรมนักศึกษำของทั้งมหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำมข้อบังคับ

มหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๕. กำรใช้สิทธิเลือกต้ังหรือออกเสียงประชำมติต่ำงๆ เป็นหน้ำท่ีของนักศึกษำทุกคน 

๖. กรณีที่ไม่มีผู้ลงสมัครรับเลือกต้ัง หรือสภำนักศึกษำไม่สำมำรถจัดกำรเลือกต้ังได้ ให้ สภำนักศึกษำเรียก

ประชุมนำยกสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนเพ่ือสรรหำผู้ด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ ในสโมสรนักศึกษำ 

๗. นักศึกษำสำมำรถถอดถอนผู้ด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ ในองค์กรนักศึกษำได้ 

 

๓. เจตนำรมณ์เฉพำะในด้ำนต่ำง ๆ ของข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กำรจัดท ำข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีจุดมุ่งหมำยที่จะพัฒนำและ

ปรับปรุงโครงสร้ำงส ำคัญของสภำนักศึกษำมหิดลและสโมสรนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล เพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกรรม

นักศึกษำสำมำรถตอบสนองนโยบำยของมหำวิทยำลัยและสำมำรถขับเคลื่อนไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 



      ๗ 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

ฉะน้ัน ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงมีเจตนำรมณ์และหลักกำรส ำคัญในด้ำน

ต่ำงๆ ดังน้ี 

๑. องค์กรนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดลประกอบด้วย สภำนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดลและสโมสรนักศึกษำ

มหำวิทยำลัยมหิดล 

๒. อธิกำรบดีคงไว้ซึ่งอ ำนำจในกำรพิจำรณำตีควำมและวินิจฉัยปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับฯ และ

มีอ ำนำจในกำรวินิจฉัยกรณีอื่นใดที่มิได้ถูกระบุไว้ในข้อบังคับฯ โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับฯ และเจตนำรมณ์

แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

๓. กำรคุ้มครอง ส่งเสริมและกำรสนับสนุนกำรใช้สิทธิของนักศึกษำอย่ำงถูกต้องภำยใต้ข้อบังคับ

มหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

๔. กำรหำทำงออกให้แก่กรณทีี่มิได้ถูกระบุไว้ในข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

๕. กำรด ำเนินกำรด้ำนกิจกรรมนักศึกษำของนักศึกษำบัณฑิตวิทยำลัยและระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรีให้เป็น

อ ำนำจของส่วนงำนในกำรก ำกับดูแล 

๖. กำรประชุมร่วมกันระหว่ำงสภำนักศึกษำปริญญำตรีและสภำนักศึกษำบัณฑิตวิทยำลัย เพ่ือเปิดโอกำสให้

เกิดภำพกำรท ำกิจกรรมร่วมกันระหว่ำงนักศึกษำปริญญำตรีและนักศึกษำบัณฑิตวิทยำลัย 

๗. กำรก ำหนดจ ำนวนผู้แทนนักศึกษำของแต่ละส่วนงำนให้มีจ ำนวนสูงสุดเท่ำกันทุกส่วนงำนเพ่ือให้โครงสร้ำง

ของสภำนักศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๘. กำรก ำหนดวิธีกำรได้มำซึ่งผู้แทนนักศึกษำให้สอดคล้องกับกำรปฏิบัติโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกนักศึกษำ

ในส่วนงำนน้ันๆ  

๙. กำรเปิดช่องทำงให้มหำวิทยำลัยสำมำรถเปลี่ยนช่ือต ำแหน่งต่ำงๆ ในกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำได้ตำม

ควำมเหมำะสมของยุคสมัยและนโยบำยของมหำวิทยำลัย 

๑๐. กำรระบุ ให้ กรอบกำรด ำ เ นินงำนของสโมสรนักศึกษำ ระ ดับส่ วนงำนเป็นไปตำม ข้อบั งคับ

มหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

 



      ๘ 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

โครงสร้ำงองค์กรนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล  



      ๙ 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

ข้อสังเกตตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑๖ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
ข้อสังเกต เพ่ือให้ข้อบังคับมีผลบังคับใช้ก่อนสภำนักศึกษำประจ ำปีวำระ ๒๕๕๗ หมดวำระ 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับน้ี 
“นักศึกษำ” หมำยควำมว่ำ นักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดลที่ศึกษำในระดับปริญญำตรี  
“นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ” หมำยควำมว่ำ นักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดลที่ศึกษำในระดับสูงกว่ำปริญญำตรี 

ข้อสังเกต ในข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีกำรแบ่งแยกกำรด ำเนินกำรชัดเจนระหว่ำง
นักศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำและนักศึกษำระดับปริญญำตรี 

“อำจำรย์ที่ปรึกษำ” หมำยควำมว่ำ คณำจำรย์ หรือ ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย ที่ได้รับแต่งต้ังจำกอธิกำรบดีให้เป็น
อำจำรย์ที่ปรึกษำของกลุ่มกิจกรรมต่ำง ๆ ได้แก่ สภำนักศึกษำ สโมสรนักศึกษำ ชมรม เพ่ือท ำหน้ำท่ีเสนอแนะและให้ค ำปรึกษำ
เก่ียวกับกำรด ำเนินกิจกรรมของนักศึกษำตำมข้อบังคับน้ี 

“ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย”  หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัยซึ่งจ้ำงจำกเงินงบประมำณแผ่นดินและ
เงินรำยได้ของส่วนงำน ลูกจ้ำงซึ่งจ้ำงจำกเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย และหมำยควำมรวมถึง พนักงำนวิทยำลัย 
ข้อสังเกต เป็นกำรแก้ไขค ำนิยำมเพ่ือให้รองรับกำรออกนอกระบบของมหำวิทยำลัย 

“หัวหน้ำส่วนงำน” หมำยควำมว่ำ คณบดี ผู้อ ำนวยกำร รองอธิกำรบดีที่ได้รับมอบหมำยให้ดูแลวิทยำเขตที่มีกำรเรียน
กำรสอนในระดับปริญญำตรี และหมำยควำมรวมถึง ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรจัดต้ังวิทยำเขตอ ำนำจเจริญ และรองอธิกำรบดีฝ่ำย
โครงกำรจัดต้ังวิทยำเขตนครสวรรค์ 

“รองหัวหน้ำส่วนงำน” หมำยควำมว่ำ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิทยำเขต หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมำยจำกหัวหน้ำส่วนงำนให้ก ำกับดูแลเก่ียวกับกิจกำรนักศึกษำในส่วนงำนน้ัน ๆ 
ข้อสังเกต ในข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้บัญญัติหมวดว่ำด้วยสโมสรนักศึกษำระดับ
ส่วนงำนข้ึน ซึ่งแต่เดิมไม่มี จึงได้นิยำมศัพท์เหล่ำน้ีข้ึนมำเพ่ือให้ครอบคลุมกำรด ำเนินกิจกรรมนักศึกษำของแต่ละส่วนงำน 

“องค์กรนักศึกษำ” หมำยควำมว่ำ หน่วยงำนของนักศึกษำซึ่งท ำหน้ำท่ีก ำกับดูแลและบริหำรกิจกรรมของนักศึกษำของ
มหำวิทยำลัยมหิดล ประกอบด้วยหน่วยงำนหลัก ได้แก ่สภำนักศึกษำและสโมสรนักศึกษำ 
ข้อสังเกต เน่ืองจำกในปัจจุบันนักศึกษำส่วนมำกยังมีควำมเข้ำใจผิดเก่ียวกับองค์กรนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดลจึงขออธิบำย
ควำมหมำยและค ำนิยำมขององค์กรนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดลซึ่งหมำยถึงหน่วยงำนหลักสองหน่วยงำนอันได้แก่สภำนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยมหิดลและสโมสรนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดลเท่ำน้ัน ในกรณีที่มีกำรรวมกลุ่มกันของนักศึกษำไม่ว่ำจะสังกัดใดของ
มหำวิทยำลัยจะไม่ถือว่ำกลุ่มของนักศึกษำเหล่ำน้ันเป็นองค์กรนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดลตำมขอบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย 
กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๗ แต่อำจเรียกเป็น “หน่วยงำนนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล” ได้  

 



      ๑๐ 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

หมวด ๑ 

ข้อ ๖  กำรด ำเนินกิจกรรมนักศึกษำส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีในระดับมหำวิทยำลัย ให้อยู่ในกำรก ำกับดูแลขอ
มหำวิทยำลัย โดยมีรองอธิกำรบดีเป็นผู้ก ำกับดูแล และให้เป็นไปตำมข้อบังคับน้ี 

กำรด ำเนินกิจกรรมนักศึกษำของนักศึกษำระดับปริญญำตรี และต่ ำกว่ำปริญญำตรี ในระดับส่วนงำน ให้อยู่ในกำรก ำกับ
ดูแลของส่วนงำนโดยมีหัวหน้ำส่วนงำน หรือรองหัวหน้ำส่วนงำนหรือผู้ที่หัวหน้ำส่วนงำนมอบหมำยให้ดูแลด้ำนกิจกรรมนักศึกษำ
ของส่วนงำนน้ัน ๆ เป็นผู้ก ำกับดูแล 

ข้อ ๗  กำรด ำเนินกิจกรรมนักศึกษำของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ให้อยู่ในกำรก ำกับดูแลของบัณฑิตวิทยำลัยโดยมี
คณบดีบัณฑิตวิทยำลัยเป็นผู้ก ำกับดูแล และให้เป็นไปตำมประกำศของบัณฑิตวิทยำลัย 
ข้อสังเกต ได้แบ่งแยกกำรด ำเนินงำนด้ำนกิจกรรมนักศึกษำท้ังระดับมหำวิทยำลัยและส่วนงำนไว้อย่ำงชัดเจน ท้ังน้ี นโยบำยด้ำน
กิจกรรมนักศึกษำยังต้องรับจำกผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยของฝ่ำยบริหำร 

ข้อ ๘ ให้สภำนักศึกษำ มีกำรประชุมร่วมกันกับสภำนักศึกษำของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ อย่ำงน้อยปีละสองคร้ัง 
ข้อสังเกต เพ่ือให้นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำและนักศึกษำระดับปริญญำตรีได้มีกำรพูดคุยและเสนอควำมคิดเห็นในกำรท ำ
กิจกรรมนักศึกษำร่วมกัน โดยอำจใช้เวทีกำรพูดคุยกันเพ่ือสร้ำงสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ อำศัยควำมร่วมมือกันระหว่ำงนักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำและนักศึกษำระดับปริญญำตรี 

หมวด ๒ 

ข้อ ๑๑ นักศึกษำมีหน้ำท่ี ดังต่อไปน้ี 
 (๙) ใช้สิทธิในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำนักศึกษำ คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำ และสิทธิอื่นใดที่พึงมีตำมระบอบ

ประชำธิปไตย ภำยใต้ข้อบังคับน้ี 
ข้อสังเกต ให้เร่ืองกำรใช้สิทธิเลือกต้ังเป็นหน้ำท่ีของนักศึกษำเพ่ือให้นักศึกษำได้ตระหนักถึงกำรใช้สิทธิที่พึงมีตำมระบอบ
ประชำธิปไตย 

  



      ๑๑ 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

หมวด ๓ 

ข้อ ๑๔ สมำชิกสภำนักศึกษำได้แก่ ผู้แทนนักศึกษำท่ีมำจำกนักศึกษำแต่ละส่วนงำน ส่วนงำนละไม่เกินสำมคน 
ข้อสังเกต ให้สมำชิกสภำนักศึกษำมำจำกนักศึกษำในแต่ละส่วนงำนโดยมีจ ำนวนที่เท่ำกันทุกส่วนงำนเพ่ือให้แต่ละส่วนงำนมีศักด์ิ
เทียบเท่ำกัน 

ข้อ ๑๕  สมำชิกสภำนักศึกษำ ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับมหำวิทยำลัยหรือส่วนงำนหรือกรรมกำรชมรมระดับ

มหำวิทยำลัย 
ข้อสังเกต เพ่ือส่งเสริมให้จ ำนวนของนักศึกษำท่ีสนใจในกำรท ำกิจกรรมมีมำกข้ึน 

ข้อ ๑๖ สภำนักศึกษำ ประกอบด้วย 
(๗) ผู้ช่วยประธำนสภำ ตำมท่ีประชุมสภำนักศึกษำเห็นสมควรให้มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งตำม (๑) ถึง (๕) ในสภำนักศึกษำ ให้สมำชิกสภำนักศึกษำออกเสียงลงมติเลือกกันเอง โดยถือเสียงข้ำง

มำกและกำรด ำรงต ำแหน่งตำม (๖) และ (๗) ให้ประธำนสภำนักศึกษำเป็นผู้เสนอช่ือสมำชิกสภำนักศึกษำให้ที่ประชุมสภำนักศึกษำ
รับรอง  

ทั้งน้ี ให้ประธำนสภำนักศึกษำเสนอรำยช่ือผู้ได้รับเลือกทุกต ำแหน่ง ตำมวรรคแรกต่ออธิกำรบดีเพ่ือพิจำรณำแต่งต้ัง 
ข้อสังเกต เป็นกำรจัดโครงสร้ำงของสภำนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดลข้ึนมำใหม่ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรของสภำนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยมหิดลมีควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพในกำรท ำงำน ทั้งน้ีในกำรเสนอช่ือแต่งต้ังสภำนักศึกษำวำระใหม่จะเป็น
หน้ำท่ีของประธำนสภำนักศึกษำวำระก่อนหน้ำ 

ข้อ ๑๗ ให้สภำนักศึกษำเสนอช่ืออำจำรย์ที่ปรึกษำให้อธิกำรบดีพิจำรณำแต่งต้ังตำมท่ีเห็นสมควร เพ่ือท ำหน้ำท่ี ให้
ค ำปรึกษำ แนะน ำ และก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของสภำนักศึกษำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยสอดคล้องกับ
นโยบำย และข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
ข้อสังเกต ให้สภำนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดลเป็นผู้เสนอรำยช่ือที่ปรึกษำเพ่ือให้ค ำแนะน ำ ในกำรท ำงำนของสภำนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยมหิดล 

  



      ๑๒ 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

หมวด ๔ 

ข้อ ๓๑ สโมสรนักศึกษำ ประกอบด้วย 
(๗)  วิเทศสัมพันธ์ 
(๘)  กรรมกำรด้ำนกีฬำ 
(๙)  กรรมกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 
(๑๐) กรรมกำรด้ำนบ ำเพ็ญประโยชน์ 
(๑๑) กรรมกำรด้ำนวิชำกำร 
(๑๒) กรรมกำรอื่น ๆ อีกจ ำนวนไม่เกิน ๑๔ คน 
(๑๓) นำยกสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำน 
ทั้งน้ี มหำวิทยำลัยอำจก ำหนดกรรมกำรอื่น ๆ เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงช่ือต ำแหน่งต่ำง ๆ ในกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ

ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยออกเป็นประกำศของมหำวิทยำลัย 
กำรได้มำซึ่งกรรมกำรสโมสรนักศึกษำตำมข้อ ๓๑ (๑) ถึง (๑๒) ให้มำจำกกำรเลือกต้ังของนักศึกษำของทั้งมหำวิทยำลัย

ที่มำใช้สิทธิ โดยจะได้รับกำรเลือกต้ังเป็นทีม ทีมละไม่น้อยกว่ำสิบห้ำคน และไม่เกินย่ีสิบห้ำคน ทั้งน้ี ต้องประกอบด้วยนักศึกษำ
อย่ำงน้อยห้ำส่วนงำนข้ึนไป ทีมใดได้คะแนนเสียงสูงสุดหรือได้รับกำรรับรองจำกนักศึกษำผู้มำใช้สิทธิเลือกต้ัง ถือว่ำได้รับกำร
เลือกต้ัง และให้สภำนักศึกษำเสนอรำยช่ือผู้ได้รับกำรเลือกต้ังต่ออธิกำรบดีเพ่ือแต่งต้ังต่อไป 
ข้อสังเกต ๑. มีกำรเพ่ิมเติมต ำแหน่งของกรรมกำรสโมสรนักศึกษำ เพ่ือให้ตอบสนองกำรด ำเนินงำนของสโมสรนักศึกษำได้อย่ำง
ชัดเจน มีภำระงำนควำมรับผิดชอบตำมกำรเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย โดยกรรมกำรตำม (๗) ได้เพ่ิมเติมข้ึน เพ่ือหวังสนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรด้ำนกิจกรรมนักศึกษำให้สอดรับกับกำรเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ซึ่งคำดกำรณ์ว่ำจะมีสัดส่วนของนักศึกษำ
ต่ำงชำติเข้ำมำศึกษำท่ีมหำวิทยำลัยมหิดลมำกข้ึน และองค์กรนักศึกษำต้องสำมำรถตอบสนองกำรท ำกิจกรรมนักศึกษำต่ำงชำติได้ 
อีกท้ังยังส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยนักศึกษำระหว่ำงประเทศไทยละต่ำงประเทศด้วย 

 ๒. กำรเพ่ิมเติมต ำแหน่งของกรรมกำรสโมสรนักศึกษำ (๘) ถึง (๑๑) เพ่ือตอบสนองกำรด ำเนินกิจกรรมของชมรมใน
สังกัดสโมสรนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดลอย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ของแต่ละชมรม ท้ังน้ี คณะงำน
ปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำได้ยกเลิกกรรมกำรสโมสรนักศึกษำประเภทผู้แทนชมรมแต่ละด้ำน
ออกไป เน่ืองจำกในกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำสมำวิทยำลัยมหิดลและองค์กรนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล ไม่ได้มีกำรบัญญัติไว้ซึ่งแนว
ทำงกำรได้มำของกรรมกำรสโมสรนักศึกษำประเภทดังกล่ำว ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย 
กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๓. เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีควำมคล่องตัว
สำมำรถตอบสนองต่อนโยบำยของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยมหิดลและมีประสิทธิภำพสูงในยุคสมัยที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำได้ 
คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำจึงได้บัญญัติวรรคหน่ึงของข้อ ๓๑ น้ีข้ึนมำ เพ่ือให้
อ ำนำจแก่ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดลได้ตำมควำม
เหมำะสมและยุคสมัย แต่มิสำมำรถเปลี่ยนแปลงจ ำนวนหรืออ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรสโมสรนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดลให้
นอกเหนือจำกหลักกำรและเจตนำรมณ์ของข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ 



      ๑๓ 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

 ข้อ ๓๔ ในกรณีที่ไม่มีผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังกรรมกำรสโมสรนักศึกษำ หรือ สภำนักศึกษำไม่สำมำรถจัดให้มีกำรเลือกต้ัง
กรรมกำรสโมสรนักศึกษำตำมข้อ ๓๑(๑) ถึง (๑๒) ได้ ให้ประธำนสภำนักศึกษำเรียกประชุมนำยกสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำน
เพ่ือหำผู้ท ำหน้ำท่ีเป็นคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำตำมข้อ ๓๑ วรรคแรก 
ข้อสังเกต ในกำรได้มำซึ่งคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล ด้วยวิธีพิเศษน้ี สภำนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล จะได้
ออกประกำศมำเพ่ือขยำยควำมในกำรด ำเนินกำรตำมข้อน้ีอย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม 

 ข้อ ๓๖  เมื่อนำยกสโมสรนักศึกษำพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ ให้กรรมกำรสโมสรนักศึกษำตำมข้อ ๓๑(๒) ถึง (๑๒) 
ประชุมและเลือกกรรมกำรสโมสรคนใดคนหน่ึงเข้ำรับต ำแหน่งนำยกสโมสรนักศึกษำ โดยผู้ที่จะด ำรงต ำแหน่งนำยกสโมสรนักศึกษำ
ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมสภำนักศึกษำ 
ข้อสังเกต เน่ืองจำกกำรเลือกต้ังสโมสรนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล โยหลักกำรแห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรม
นักศึกษำได้บัญญัติให้กำรได้มำซึ่งสโมสรนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดลต้องมำจำกกำรเลือกต้ังเป็นทีม ดังน้ันเพ่ือให้กำรใช้สิทธิ
เลือกต้ังของนักศึกษำไม่สูญเปล่ำ จึงสมควรให้บุคคลในสโมสรนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล ซึ่งมีคุณสมบัติเหมำะสม ได้ด ำรง
ต ำแหน่งนำยกสโมสรนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดลแทนนำยกสโมสรนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดลที่พ้นจำกต ำแหน่งไป ท้ังน้ี ผู้ที่
ได้รับกำรเสนอช่ือให้ด ำรงต ำแหน่งนำยกสโมสรนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดลจ ำเป็นต้องได้รับควำมเห็นชอบให้ด ำรงต ำแหน่งตำกท่ี
ประชุมสภำนักศึกษำ  



      ๑๔ 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

หมวด ๕ 

ข้อ ๔๔  ให้แต่ละส่วนงำนจัดต้ังสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนข้ึนโดยไม่ขัดต่อข้อบังคับน้ีและแจ้งมหำวิทยำลัยเพ่ือทรำบ 
ข้อสังเกต แต่ละส่วนงำนต้องจัดต้ังสโมสรนักศึกษำระดับสวนงำนข้ึนมำ โดยอำจจัดท ำเป็นประกำศของส่วนงำนก็ได้ ท้ังน้ี หลักกำร 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน วิธีกำรด ำเนินงำน จะขัดหรือแย้งกับข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
มิได้ 
 ข้อ ๔๖  กรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 (๑)... 

ทั้งน้ี แต่ละส่วนงำนอำจก ำหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมตำมท่ีเห็นสมควร 
ข้อสังเกต แต่ส่วนงำนสำมำรถก ำหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมของกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนได้ ท้ังน้ี กำรก ำหนดคุณสมบัติ
เพ่ิมจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๗ และต้องไม่เป็นกำรจ ำกัด
คุณสมบัติหรือปิดกั้นกำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำในส่วนงำนน้ันๆ  

ข้อ ๔๘  กำรได้มำซึ่งกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนให้มำจำกกำรเลือกต้ังหรือรับรองหรือกำรสรรหำจำก
นักศึกษำในส่วนงำนน้ัน  

ในกรณีที่มำจำกกำรเลือกต้ังและรับรองให้รองหัวหน้ำส่วนงำนแต่งต้ังนักศึกษำในส่วนงำนน้ันข้ึนมำคณะหน่ึงมีจ ำนวนไม่
น้อยกว่ำห้ำคนแต่ไม่เกินเก้ำคนท ำหน้ำท่ีเป็นคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนแล้วแจ้งรำยช่ือ
คณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังให้สภำนักศึกษำเพ่ือทรำบ ทั้งน้ี คณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังต้องมิใช่นักศึกษำซึ่งลงสมัครรับเลือกต้ังใน
คร้ังน้ัน 

ในกรณีที่เป็นกำรสรรหำจำกนักศึกษำในแต่ละส่วนงำนน้ันให้ยึดถือแบบแผนกำรสรรหำตำมประเพณีนิยมของนักศึกษำใน
ส่วนงำน 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรกำรเลือกต้ังหรือรับรองหรือกำรสรรหำกรรมกำรสโมสรระดับส่วนงำน ให้เป็นไปตำมประกำศของ
ส่วนงำน และแจ้งมหำวิทยำลัยเพ่ือทรำบ 
ข้อสังเกต กำรได้มำซึ่งสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนของแต่ละส่วนงำนมีควำมหลำกหลำยตำมแต่ประเพณีนิยมของส่วนงำนน้ันๆ 
คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำจึงได้บัญญัติข้อควำมในข้อน้ีไว้ ท้ังน้ี แต่ละส่วนงำน
จ ำเป็นต้องจัดท ำประกำศซึ่งวิธีกำรได้มำของคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำน อน่ึง ในกรณีที่กำรได้มำซึ่งสโมสร
นักศึกษำระดับส่วนงำนมำจำกกำรเลือกต้ัง ให้แต่ละส่วนงำนยึดถือกำรปฏิบัติกำรเลือกต้ังสโมสรนักศึกษำนักศึกษำระดับส่วนงำน
ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ข้อ ๔๙ กรณีที่ไม่สำมำรถจัดให้มีคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนได้ตำมข้อ ๔๗ ให้หัวหน้ำส่วนงำนหรือรอง
หัวหน้ำส่วนงำนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำส่วนงำนแต่งต้ังให้สมำชิกสภำนักศึกษำและผู้แทนนักศึกษำของแต่ละช้ันปี ช้ันปี
ละหน่ึงคนในส่วนงำนน้ัน ท ำหน้ำท่ีแทนคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำน และให้ประชุมคัดเลือกต ำแหน่งตำม ข้อ ๔๗ 
โดยอนุโลม และแจ้งหัวหน้ำส่วนงำนเพ่ือแต่งต้ังต่อไป  



      ๑๕ 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

ทั้งน้ี ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งต้ังตำมวรรคหน่ึง ท ำหน้ำท่ีแทนคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนได้ ๖๐ 
วันนับแต่วันประกำศแต่งต้ัง เพ่ือด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงเพ่ือให้ได้มำซึ่งคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนโดยควำม
เห็นชอบของนักศึกษำในส่วนงำนน้ัน 
ข้อสังเกต เพ่ือให้สำมำรถได้มำซึ่งกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนด้วยวิธีกำรพิเศษ คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำจึงได้มีกำรบัญญัติบทบัญญัติตำมข้อ ๔๙ ข้ึน เพ่ือหำผู้ด ำเนินกำรจัดกำรเลือกต้ังหรือ
สรรหำคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนหรือด ำเนินกำรแทนในช่วยระยะเวลำหน่ึงข้ึนมำ โดยควำมเห็นชอบของ
นักศึกษำในส่วนงำนน้ันๆ  

ข้อ ๕๔ ให้นำยกสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนรำยงำนผลกำรได้รับอนุมัติโครงกำรจำกส่วนงำนต่อมหำวิทยำลัยเพ่ือ
ทรำบ  
ข้อสังเกต เน่ืองด้วยในอดีตที่ผ่ำนมำ กำรด ำเนินกิจกรรมนักศึกษำของนักศึกษำในแต่ละส่วนงำนมีควำมเป็นอิสระสูงและไม่มี
ระเบียบแบบแผนใดที่ได้ระบุเพ่ือให้มหำวิทยำลัยมหิดลรับทรำบข้อมูลถึงผลกำรอนุมัติกำรจัดโครงกำรของแต่ละส่วนงำน อำจสร้ำง
ควำมสับสนและควำมเข้ำใจผิดให้แก่ผู้ปกครองของนักศึกษำของแต่ละส่วนงำนเมื่อมีเหตุให้ติดต่อมำทำงมหำวิทยำลัยมหิดลโดยตรง 
ดังน้ัน เพ่ือให้มหำวิทยำลัยมหิดลได้รับทรำบถึงกำรจัดโครงกำรกิจกรรมของนักศึกษำของแต่ละส่วนงำนอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ 
คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำจึงได้บัญญัติข้อน้ีไว้ เพ่ือให้มหำวิทยำลัยมหิดลสำมำรถ
ติดตำมและรับรู้ถึงกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำของแต่ละส่วนงำน 
 
 
 

  



      ๑๖ 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

หมวด ๖ 

ข้อ ๕๙ ในชมรมให้มีคณะกรรมกำรชุดหน่ึงประกอบด้วย ประธำน รองประธำน เลขำนุกำร เหรัญญิกและกรรมกำร  
ให้คณะกรรมกำรชมรมมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละหน่ึงปี ก ำหนดต้ังแต่วันที่ ๑ มิถุนำยน ถึง ๓๑ พฤษภำคมของปี

ถัดไป และให้รักษำกำรอยู่ในต ำแหน่งจนกว่ำจะมีคณะกรรมกำรชมรมชุดใหม่เข้ำรับหน้ำท่ีแทน 
ข้อสังเกต มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรชมรมอย่ำงชัดเจน และเปิดช่องให้กรรมกำรชมรมชุดก่อนหน้ำสำมำรถ
รักษำกำรแทนกรรมกำรชมรมชุดใหม่ได้ 

หมวด ๗ 

ข้อ ๖๕ ในกำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณของสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำน ให้เป็นอ ำนำจของแต่ละส่วนงำนในกำร
พิจำรณำอนุมัติ  

เงินที่น ำมำใช้ในกิจกรรมของสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำน ได้แก่ เงินที่มหำวิทยำลัยจัดสรรให้ ให้สโมสรนักศึกษำระดับ
ส่วนงำนเป็นผู้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเพ่ือท ำกิจกรรมภำยในส่วนงำนและน ำเสนอคณบดีเพ่ือพิจำรณำอนุมัติกำรเบิกจ่ำยตำม
ประกำศที่ส่วนงำนก ำหนด 
ข้อสังเกต เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณของแต่ละส่วนงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  

หมวด ๘ 

 ข้อ ๖๘ ให้สภำนักศึกษำจัดแบ่งหมวดหมู่ของชมรมสังกัดสโมสรนักศึกษำท่ีมีอยู่แล้วก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับให้เสร็จ
สิ้นภำยใน ๑ เดือนหลังข้อบังคับน้ีใช้บังคับและแจ้งมหำวิทยำลัย สโมสรนักศึกษำและชมรมเพ่ือทรำบต่อไป 
ข้อสังเกต เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขององค์กรนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล สำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้ ทั้งน้ี กำรแก้ไขประกำศหรือ
ข้อก ำหนด หรือระเบียบอื่นใดของสภำนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดลและสโมสรนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดลต้องด ำเนินกำรให้แล้ว
เสร็จก่อนวันที่ ๑๖ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันครบรอบ ๑ ปีหลังจำกท่ีข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้บังคับใช้ 

  



      ๑๗ 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล 

ว่ำด้วยกิจกรรมนักศึกษำ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

************************ 

 โดยท่ีเป็นกำรสมควรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรองค์กรนักศึกษำให้มีควำมเหมำะสม คล่องตัวและสอดคล้อง

กับค่ำนิยมองค์กร จริยธรรม บ ำเพ็ญประโยชน์ ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยย่ิงข้ึน  

 อำ ศัยอ ำนำจตำมควำมใน ข้อ ๒๔(๒)  แห่ งพระรำชบัญญั ติมหำวิทยำลัยมหิ ดล  พ .ศ. ๒๕๕๐  

สภำมหำวิทยำลัยมหิดล ในกำรประชุมครั้งท่ี ๔๘๙/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลำคม ๒๕๕๗ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่ำ “ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยกิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑๖ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยกิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้  

“อธิกำรบดี” หมำยควำมว่ำ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหิดล 

“รองอธิกำรบดี” หมำยควำมว่ำ รองอธิกำรบดีท่ีได้รับมอบหมำยจำกอธิกำรบดีให้ดูแลเกี่ยวกับกิจกำรนักศึกษำ 

“นักศึกษำ” หมำยควำมว่ำ นักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดลท่ีศึกษำในระดับปริญญำตรี  

“นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ” หมำยควำมว่ำ นักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดลท่ีศึกษำในระดับสูงกว่ำ 

ปริญญำตร ี

“อำจำรย์ท่ีปรึกษำ” หมำยควำมว่ำ คณำจำรย์ หรือ ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย ท่ีได้รับแต่งต้ังจำกอธิกำรบดี

ให้เป็นอำจำรย์ท่ีปรึกษำของกลุ่มกิจกรรมต่ำง ๆ ได้แก่ สภำนักศึกษำ สโมสรนักศึกษำ ชมรม เพื่อท ำหน้ำท่ีเสนอแนะและ

ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกรรมของนักศึกษำตำมข้อบังคับนี้ 

“ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย”  หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัยซึ่ งจ้ำงจำกเงินงบประมำณ

แผ่นดินและเงินรำยได้ของส่วนงำน ลูกจ้ำงซึ่งจ้ำงจำกเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย และหมำยควำมรวมถึง พนักงำน

วิทยำลัย 



      ๑๘ 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

“หัวหน้ำส่วนงำน” หมำยควำมว่ำ คณบดี ผู้อ ำนวยกำร รองอธิกำรบดีท่ีได้รับมอบหมำยให้ดูแลวิทยำเขตท่ีมี

กำรเรียนกำรสอนในระดับปริญญำตรี และหมำยควำมรวมถึง ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรจัดต้ังวิทยำเขตอ ำนำจเจริญ และรอง

อธิกำรบดีฝ่ำยโครงกำรจัดต้ังวิทยำเขตนครสวรรค์ 

“รองหัวหน้ำส่วนงำน” หมำยควำมว่ำ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิทยำเขต หรือบุคคลท่ี

ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำส่วนงำนให้ก ำกับดูแลเกี่ยวกับกิจกำรนักศึกษำในส่วนงำนนั้น ๆ 

“องค์กรนักศึกษำ” หมำยควำมว่ำ หน่วยงำนของนักศึกษำซึ่งท ำหน้ำท่ีก ำกับดูแลและบริหำรกิจกรรมของ

นักศึกษำของมหำวิทยำลัยมหิดล ประกอบด้วยหน่วยงำนหลัก ได้แก่ สภำนักศึกษำและสโมสรนักศึกษำ 

“สภำนักศึกษำ” หมำยควำมว่ำ สภำนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล 

“สโมสรนักศึกษำ” หมำยควำมว่ำ สโมสรนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล 

“ชมรม” หมำยควำมว่ำ ชมรมกิจกรรมนักศึกษำในสังกัดของสโมสรนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล 

“สมำชิกสภำนักศึกษำ” หมำยควำมว่ำ สมำชิกสภำนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล 

 ข้อ ๕ ให้อธิกำรบดีรักษำกำรตำมข้อบังคับนี้โดยมีอ ำนำจตีควำมและวินิจฉัยปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำม

ข้อบังคับนี้ 

  เมื่อไม่มีข้อควำมใดแห่งข้อบังคับฉบับนี้บังคับแก่กรณีใด ให้อธิกำรบดีวินิจฉัยกรณีนั้นไปตำมประเพณีกำร

ด ำเนินกำรด้ำนกิจกรรมนักศึกษำของมหำวิทยำลัย 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

ข้อ ๖  กำรด ำเนินกิจกรรมนักศึกษำส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีในระดับมหำวิทยำลัย ให้อยู่ในกำรก ำกับ

ดูแลของมหำวิทยำลัย โดยมีรองอธิกำรบดีเป็นผู้ก ำกับดูแล และให้เป็นไปตำมข้อบังคับนี้ 

กำรด ำเนินกิจกรรมนักศึกษำของนักศึกษำระดับปริญญำตรี และต่ ำกว่ำปริญญำตรี ในระดับส่วนงำน  

ให้อยู่ในกำรก ำกับดูแลของส่วนงำนโดยมีหัวหน้ำส่วนงำน หรือรองหัวหน้ำส่วนงำนหรือผู้ท่ีหัวหน้ำส่วนงำนมอบหมำยให้

ดูแลด้ำนกิจกรรมนักศึกษำของส่วนงำนนั้น ๆ เป็นผู้ก ำกับดูแล 

ข้อ ๗  กำรด ำเนินกิจกรรมนักศึกษำของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ให้อยู่ในกำรก ำกับดูแลของบัณฑิต

วิทยำลัยโดยมีคณบดีบัณฑิตวิทยำลัยเป็นผู้ก ำกับดูแล และให้เป็นไปตำมประกำศของบัณฑิตวิทยำลัย 

ข้อ ๘ ให้สภำนักศึกษำ มีกำรประชุมร่วมกันกับสภำนักศึกษำของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ อย่ำงน้อย  

ปีละสองครั้ง 

 

 



      ๑๙ 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

ข้อ ๙ กำรด ำเนินกิจกรรมของนักศึกษำ ตำมข้อ ๖ และข้อ ๗ ใหค้ ำนึงถึงหลักกำรและแนวทำงดังต่อไปน้ี 

(๑) ธ ำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรของมหำวิทยำลัย  

(๒) ธ ำรงไว้ซึ่งควำมมั่นคงของมหำวิทยำลัย  

( ๓ ) ธ ำรงไว้ซึ่งผลประโยชน์ส่วนรวมของนักศึกษำ  

(๔)  เผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติคุณของมหำวิทยำลัย  

(๕)  ส่งเสริมควำมสำมัคคี และควำมเป็นอันหนึ่งอนัเดียวกันในหมู่นักศึกษำ  

(๖)  ส่งเสริมให้นักศึกษำได้เรียนรู้และฝึกตนเองในกำรใช้สิทธิเสรีภำพและกำรปกครองตนเองตำมแนวทำง

ประชำธิปไตยโดยไม่ขัดต่อกฎหมำยและข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 

(๗) ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษำมีควำมส ำนึกรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชำติ  

(๘) ส่งเสริมกิจกรรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์  

(๙) ส่งเสริมกิจกรรมด้ำนวินัยและทักษะทำงสังคม วิชำชีพ วิชำกำร และจิตตปัญญำศึกษำ  

(๑๐) ส่งเสริมกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถ่ิน และค่ำนิยมท่ีถูกต้อง  

(๑๑) ส่งเสริมกิจกรรมด้ำนสร้ำงเสริมสุขภำพ และส่งเสริมนักศึกษำให้มีบุคลิ กภำพ พลำนำมัยและ 

มนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 

หมวด ๒ 

สิทธิ เสรีภำพและหน้ำที่ของนักศึกษำ 

ข้อ ๑๐ นักศึกษำมีสิทธิและเสรีภำพ ดังต่อไปนี้ 

(๑) สิทธิและเสรีภำพเท่ำเทียมกันภำยใต้ขอบเขตของกฎหมำย และข้อบังคับของมหำวิทยำลัย และมีควำม

เสมอภำคท่ีจะได้รับควำมยุติธรรมและผลประโยชน์ร่วมกัน 

(๒) กำรเข้ำสมัครในต ำแหน่งต่ำง ๆ ขององค์กรนักศึกษำ และออกเสียงประชำมติในกิจกำรต่ำง ๆ  ของนักศึกษำ

ตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัยท่ีเกี่ยวกับกิจกำรนั้น 

(๓) เสนอควำมคิดเห็นอันเป็นประโยชน์แก่กำรด ำเนินงำนและควำมเจริญก้ำวหน้ำขององค์กรนักศึกษำซึ่ง

จะต้องอยู่ภำยใต้ขอบเขตข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 

(๔) ร้องเรียนต่อสภำนักศึกษำเพื่อพิจำรณำและหำแนวทำงแก้ไขเสนอต่อมหำวิทยำลัยกรณีท่ีไม่ได้รับควำมเป็น

ธรรม 

(๕) สิทธิและเสรีภำพในกำรศึกษำ กำรอบรม กำรพูด กำรเขียน กำรโฆษณำ กำรก่อต้ังกลุ่ม เพื่อจัดกิจกรรม 

ภำยใต้ขอบเขตข้อบังคับของมหำวิทยำลัย และวัฒนธรรมอันดีงำมของไทย 

 



      ๒๐ 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

(๖) เข้ำร่วมกิจกรรมท่ีองค์กรนักศึกษำจัดข้ึนตำมควำมเหมำะสม และใช้ประโยชน์จำกอำคำร สถำนท่ี และ

บริกำรท่ีมหำวิทยำลัยจัดอ ำนวยให้ 

ข้อ ๑๑ นักศึกษำมีหน้ำท่ี ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ธ ำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรของมหำวิทยำลัย 

 (๒) ศึกษำหำควำมรู้อย่ำงตั้งใจและเต็มควำมสำมำรถ 

 (๓) ให้ควำมเคำรพและให้เกียรติคณำจำรย์ 

 (๔) รักษำและน ำชื่อเสียงมำสู่มหำวิทยำลัย 

 (๕) ธ ำรงไวซ้ึ่งวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงำมของไทย 

 (๖) ธ ำรงไว้ซึ่งควำมสำมัคคีในหมู่นักศึกษำ 

 (๗) ปฏิบัติตำมข้อบังคับ ประกำศของมหำวิทยำลัย ประกำศของส่วนงำน ประกำศและค ำสั่งขององค์กร

นักศึกษำ  

 (๘) ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยและกำรด ำเนินกิจกรรมของนักศึกษำ 

 (๙) ใช้สิทธิในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำนักศึกษำ คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำ และสิทธิอื่นใดท่ีพึงมีตำม

ระบอบประชำธิปไตย ภำยใต้ข้อบังคับนี้ 

หมวด ๓ 

สภำนักศึกษำ 

ข้อ ๑๒ ให้จัดต้ังสภำนักศึกษำข้ึนมีชื่อว่ำ “สภำนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล” โดยมีท่ีท ำกำรต้ังอยู่ภำยใน

บริเวณมหำวิทยำลัยใช้อักษรย่อว่ำ ส.น.ม. ใช้ค ำภำษำอังกฤษว่ำ “Mahidol University Student Council” 

ข้อ ๑๓ เครื่องหมำยของสภำนักศึกษำใช้เครื่องหมำยของมหำวิทยำลัยมีข้อควำมใต้เครื่องหมำยว่ำ  

“สภำนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล” และ “Mahidol University Student Council” 

ข้อ  ๑๔ สมำชิกสภำนัก ศึกษำไ ด้แก่  ผู้ แทนนัก ศึกษำท่ีมำจำกนัก ศึกษำแต่ละส่วนงำน ส่ วนงำน 

ละไม่เกินสำมคน 

ในกำรด ำเนินกำรได้มำซึ่งสมำชิกสภำนักศึกษำ ให้สภำนักศึกษำเป็นผู้ออกประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร

ได้มำซึ่งผู้แทนนักศึกษำและก ำกับดูแลให้เสร็จสิ้นภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 

ข้อ ๑๕  สมำชิกสภำนักศึกษำ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(๑) เป็นนักศึกษำ ซึ่งได้ลงทะเบียนเป็นนักศึกษำโดยสมบูรณ์แล้วในปีกำรศึกษำนัน้  

(๒) มีผลกำรเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมจนถึงภำคเรียนสุดท้ำยก่อนภำคเรียนท่ีมีแต่งต้ังมำกกว่ำ ๒.๐๐  

 



      ๒๑ 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

(๓) ผู้ท่ีด ำรงต ำแหน่งประธำนสภำนักศึกษำต้องเป็นนักศึกษำต้ังแต่ชั้นปีท่ี ๓ ข้ึนไปของปีกำรศึกษำท่ีจะด ำรง

ต ำแหน่ง 

(๔) ไม่อยู่ในระหว่ำงถูกลงโทษทำงวินัยตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย  

(๕) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับมหำวิทยำลัยหรือส่วนงำนหรือกรรมกำรชมรม

ระดับมหำวิทยำลัย  

(๖) ไม่เป็นผู้มีสภำพวิทยำทัณฑ ์

ข้อ ๑๖ สภำนักศึกษำ ประกอบด้วย 

(๑) ประธำนสภำ 

(๒) รองประธำนสภำ คนท่ี ๑ 

(๓) รองประธำนสภำ คนท่ี ๒                          

(๔) เลขำธิกำรสภำ 

(๕) รองเลขำธิกำรสภำ 

(๖) เหรัญญิก 

(๗) ผู้ช่วยประธำนสภำ ตำมท่ีประชุมสภำนักศึกษำเห็นสมควรให้มี 

(๘) สมำชิกสภำ จ ำนวนท่ีได้มำ ตำมข้อ ๑๔ 

กำรด ำรงต ำแหน่งตำม (๑) ถึง (๕) ในสภำนักศึกษำ ให้สมำชิกสภำนักศึกษำออกเสียงลงมติเลือกกันเอง โดยถือ

เสียงข้ำงมำกและกำรด ำรงต ำแหน่งตำม (๖) และ (๗) ให้ประธำนสภำนักศึกษำเป็นผู้เสนอชื่อสมำชิกสภำนักศึกษำให้ท่ี

ประชุมสภำนักศึกษำรับรอง  

ท้ังนี้ ให้ประธำนสภำนักศึกษำเสนอรำยชื่อผู้ได้รับเลือกทุกต ำแหน่ง ตำมวรรคแรกต่ออธิกำรบดีเพื่อพิจำรณำ

แต่งต้ัง 

ข้อ ๑๗ ให้สภำนักศึกษำเสนอชื่ออำจำรย์ท่ีปรึกษำให้อธิกำรบดีพิจำรณำแต่งต้ังตำมท่ีเห็นสมควร เพื่อท ำหน้ำท่ี 

ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้กำรด ำเนินงำนของสภำนักศึกษำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย

สอดคล้องกับนโยบำย และข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 

ข้อ ๑๘ ให้สมำชิกสภำนักศึกษำมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละหนึ่งปี ก ำหนดต้ังแต่วันท่ี ๑ กุมภำพันธ์ จนถึง

วันท่ี ๓๑ มกรำคมของปีถัดไป 

ข้อ ๑๙ สมำชิกภำพ ของสมำชิกสภำนักศึกษำสิ้นสุดลงเมื่อ  

(๑) ครบวำระ  

(๒) ตำย  



      ๒๒ 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

(๓) ลำออก 

(๔) พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ  

(๕) ขำดคุณสมบัติตำมข้อ ๑๕ 

(๖) ถูกถอดถอนโดยอธิกำรบดี 

(๗) ถูกถอดถอนตำมมติของสภำนักศึกษำ 

ข้อ  ๒๐ ในกรณี ท่ีสมำชิกภำพของสมำชิกสภำนัก ศึกษำคนหนึ่ งคนใดสิ้ นสุดลงก่ อนหมดวำระ  

ให้สภำนักศึกษำด ำเนินกำรให้ได้มำซึ่ง สมำชิกสภำนักศึกษำ เพื่อท ำหน้ ำท่ีแทนสมำชิกสภำนักศึกษำคนเดิม  

ให้เสร็จสิ้นภำยในสำมสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจำกประธำนสภำนักศึกษำ ยกเว้นระยะเวลำด ำรงต ำแหน่งเหลืออยู่น้อย

กว่ำหกสิบวัน จะไม่จัดให้มีกำรได้มำซึ่งสมำชิกสภำนักศึกษำใหม่ก็ได้ 

ข้อ ๒๑ กรณีสภำนักศึกษำพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระทั้งชุด ให้หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบด้ำนกิจกำรนักศึกษำ

ของมหำวิทยำลัย  ด ำ เนินกำรให้ ไ ด้มำซึ่ งสภำนัก ศึกษำชุด ใหม่ เพื่ อท ำหน้ ำ ท่ี แทนสภำนัก ศึกษำชุ ด เ ดิม  

ให้เสร็จสิ้นภำยในสำมสิบวันนับแต่วันท่ีสภำนักศึกษำชุดเดิมพ้นจำกต ำแหน่ง โดยวำระกำรท ำงำนของสภำนักศึกษำชุด

ใหม่ ให้มีเพียงเท่ำวำระท่ีเหลืออยู่ของสภำนักศึกษำชุดเดิม 

ในระหว่ำงท่ียังไม่มีสภำนักศึกษำชุดใหม่ ให้รองอธิกำรบดีท ำหน้ำท่ีแทนสภำนักศึกษำ  

ข้อ ๒๒ สภำนักศึกษำมีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปนี้ 

(๑) ก ำกับดูแลกำรด ำเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษำท้ังระดับมหำวิทยำลัยและส่วนงำน ให้เป็นไปตำม 

วัตถุประสงค์ และนโยบำยของมหำวิทยำลัย 

(๒) อนุมัตินโยบำย โครงกำรและงบประมำณของสโมสรนักศึกษำ 

(๓) ออกประกำศ ข้อก ำหนด หรือ ค ำสั่งท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของสภำนักศึกษำ ท้ังนี้ต้องไม่ขัดกับ 

ข้อบังคับและนโยบำยของมหำวิทยำลัย 

(๔) ตรวจสอบวิจำรณ์และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสโมสรนักศึกษำให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีได้แถลงไว้ต่อ

สภำนักศึกษำ 

(๕) จัดท ำรำยงำนประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรมในรอบปีและรวบรวมผลกำรด ำเนินกิจกรรมของสโมสร

นักศึกษำและชมรมเสนอต่ออธิกำรบดีเมื่อครบวำระ 

 (๖) ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย และกิจกรรมของมหำวิทยำลัย 

 (๗) เสนอปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับนี้ โดยควำมเห็นชอบของอธิกำรบดี 

 (๘) ถอดถอนสมำชิกสภำนกัศึกษำ นำยกสโมสรนักศึกษำ และกรรมกำรสโมสรนักศึกษำ 

 



      ๒๓ 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

ข้อ ๒๓ กำรประชุมและวิธีกำรด ำเนินงำนของสภำนักศึกษำให้เป็นไปตำมประกำศของสภำนักศึกษำ 

ข้อ ๒๔  กำรถอดถอนสมำชิกสภำนักศึกษำ ให้ด ำเนินกำร ดังนี้   

นักศึกษำของมหำวิทยำลัยจ ำนวนต้ังแต่ ๒๕๐ คน หรือ กรรมกำรสโมสรนักศึกษำจ ำนวน ๒ ใน ๓ ของ

คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับมหำวิทยำลัย หรือสมำชิกสภำนักศึกษำจ ำนวน ๑ ใน ๕ ของสภำนักศึกษำ สำมำรถ

ยื่นถอดถอนสมำชิกสภำนักศึกษำรำยบุคคลต่อประธำนสภำนักศึกษำ  เมื่อประธำนสภำนักศึกษำได้รับเรื่องถอดถอนแล้ว

ให้เรียกประชุมสภำนักศึกษำภำยใน ๑๕ วันนับแต่วันท่ีได้รับเร่ืองถอดถอน เพื่อพิจำรณำกำรถอดถอนสมำชิกสภำนกัศึกษำ

รำยบุคคลโดยกำรจะถอดถอนหรือไม่นั้น ให้เป็นไปตำมมติเสียงข้ำงมำกของสภำนักศึกษำท่ีมำประชุม 

สมำชิกสภำนักศึกษำท่ีสภำนักศึกษำมีมติให้ถอดถอนตำมวรรคแรก อำจยื่นอุทธรณ์ต่ออธิกำรบดีได้ภำยใน ๗ 
วันนับจำกวันท่ีทรำบมติดังกล่ำว และกำรวินิจฉัยอุทธรณ์ของอธิกำรบดีถือเป็นท่ีสุด  

ข้อ ๒๕  กำรเสนอยุบสภำนักศึกษำ ให้ด ำเนินกำร ดังนี ้

นักศึกษำท้ังมหำวิทยำลัยจ ำนวน ๑ ใน ๘ หรือ มติเอกฉันท์ของคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำของมหำวิทยำลัย 

สำมำรถเสนอยุบสภำนักศึกษำต่ออธิกำรบดีได้ เมื่ออธิกำรบดีได้รับเรื่องยุบสภำนักศึกษำแล้ว  ให้เรียกประชุม

คณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำท่ีอธิกำรบดีแต่งต้ัง ภำยใน ๑๕ วันนับแต่วันท่ีได้รับเร่ืองยุบสภำนักศึกษำเพื่อพิจำรณำ

กลั่นกรองกำรเสนอยุบสภำนักศึกษำโดยกำรจะยุบสภำนักศึกษำหรือไม่นั้นให้เป็นไปตำมมติเสียงข้ำงมำกของ

คณะกรรมกำรดังกล่ำว และถือเป็นท่ีสุด  

ข้อ ๒๖ ในกรณีมีเหตุผลอันสมควร อธิกำรบดีมีอ ำนำจในกำรยุบสภำนักศึกษำได้ และเมื่อด ำ เนินกำรแล้ว ให้

แจ้งสภำมหำวิทยำลัยเพื่อทรำบ   

หมวด ๔ 

สโมสรนักศึกษำ 

 ข้อ ๒๗  ให้จัดต้ังสโมสรนักศึกษำข้ึนมีชื่อว่ำ “สโมสรนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล” โดยมีท่ีท ำกำรต้ังอยู่ 

ภำยในบริเวณมหำวิทยำลัย ใช้อักษรย่อว่ำ ส.ม.ม. ใช้ค ำภำษำอังกฤษว่ำ“Mahidol University Student Association”  

ข้อ ๒๘  เครื่องหมำยสโมสรนักศึกษำใช้เครื่องหมำยของมหำวิทยำลัย มีข้อควำมใต้เครื่องหมำยว่ำ “สโมสร

นักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล” และ “Mahidol University Student Association” 

ข้อ ๒๙  สโมสรนักศึกษำ เป็นศูนย์กลำงส่งเสริมและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นักศึกษำ โดยมีคณะกรรมกำร

สโมสรนักศึกษำเป็นผู้ด ำเนินงำนเพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และนโยบำยของมหำวิทยำลัย 

ข้อ ๓๐ คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  

(๑) เป็นนักศึกษำ ซึ่งได้ลงทะเบียนเป็นนักศึกษำโดยสมบูรณ์แล้วในปีกำรศึกษำนั้น  

(๒) มีผลกำรเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมจนถึงภำคเรียนสุดท้ำยก่อนภำคเรียนท่ีมีกำรเลือกต้ัง มำกกว่ำ ๒.๐๐  



      ๒๔ 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

(๓) ผู้ท่ีด ำรงต ำแหน่งนำยกสโมสรและอุปนำยกต้องเป็นนักศึกษำต้ังแต่ชั้นปีท่ี ๓ ข้ึนไปของปีกำรศึกษำท่ีจะ

ด ำรงต ำแหน่ง 

(๔) ไม่อยู่ในระหว่ำงถูกลงโทษทำงวินัยตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งสมำชิกสภำนักศึกษำ กรรมกำรชมรมระดับมหำวิทยำลัย กรรมกำรสโมสรนักศึกษำ

ระดับส่วนงำน เว้นแต่นำยกสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนตำมข้อ ๓๑ (๑๓) 

(๖) ไม่เป็นผู้มีสภำพวิทยำทัณฑ์ 

ข้อ ๓๑ สโมสรนักศึกษำ ประกอบด้วย 

(๑)  นำยกสโมสร 

(๒)  อุปนำยกสโมสร 

(๓)  เลขำนุกำร 

  (๔)  เหรัญญิก 

  (๕)  ปฏิคม                                          

(๖)  ประชำสัมพนัธ์ 

(๗)  วิเทศสัมพันธ ์

           (๘)  กรรมกำรด้ำนกีฬำ 

           (๙)  กรรมกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 

(๑๐) กรรมกำรด้ำนบ ำเพ็ญประโยชน ์

(๑๑) กรรมกำรด้ำนวิชำกำร 

(๑๒) กรรมกำรอื่น ๆ อีกจ ำนวนไม่เกิน ๑๔ คน 

(๑๓) นำยกสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำน 

ท้ังนี้ มหำวิทยำลัยอำจก ำหนดกรรมกำรอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงชื่อต ำแหน่งต่ำง ๆ ในกำรบริหำร

สโมสรนักศึกษำได้ตำมควำมเหมำะสม โดยออกเป็นประกำศของมหำวิทยำลัย 

กำรได้มำซึ่งกรรมกำรสโมสรนักศึกษำตำมข้อ ๓๑ (๑) ถึง (๑๒) ให้มำจำกกำรเลือกต้ังของนักศึกษำของท้ัง

มหำวิทยำลัยท่ีมำใช้สิทธิ โดยจะได้รับกำรเลือกต้ังเป็นทีม ทีมละไม่น้อยกว่ำสิบห้ำคน และไม่เกินยี่สิบห้ำคน ท้ังนี้  ต้อง

ประกอบด้วยนักศึกษำอย่ำงน้อยห้ำส่วนงำนข้ึนไป ทีมใดได้คะแนนเสียงสูงสุดหรือได้รับกำรรับรองจำกนักศึกษำผู้มำใช้

สิทธิเลือกต้ัง ถือว่ำได้รับกำรเลือกต้ัง และให้สภำนักศึกษำเสนอรำยชื่อผู้ได้รับกำรเลือกต้ังต่ออธิกำรบดีเพื่อแต่งต้ังต่อไป  

 

 



      ๒๕ 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

ในกำรด ำเนินกำรเลือกต้ัง ให้สภำนักศึกษำเป็นผู้ออกประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรเลือกต้ังและวิธีกำร

ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมกำรสโมสร โดยควำมเห็นชอบของอธิกำรบดี และก ำกับดูแลให้กำรเลือกต้ังให้เสร็จสิ้นภำยใน

เดือนมีนำคมของทุกปี 

ข้อ ๓๒ ให้สโมสรนักศึกษำเสนอชื่ออำจำรย์ท่ีปรึกษำให้อธิกำรบดีพิจำรณำแต่งต้ังตำมท่ีเห็นสมควรเพื่อท ำ

หน้ำท่ีให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้กิจกรรมของนักศึกษำด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย

สอดคล้องกับนโยบำยและข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 

ข้อ ๓๓ กรรมกำรสโมสรนักศึกษำตำมข้อ ๓๑ (๑) ถึง (๑๒) มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละหนึ่งปี ก ำหนด

ต้ังแต่วันท่ี ๑ มิถุนำยน จนถึงวันท่ี ๓๑ พฤษภำคมของปีถัดไป คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำชุดเดิมต้องส่งมอบงำนต่อ

คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำชุดใหม่ให้เสร็จสิ้นภำยในสำมสิบวันนับแต่วันประกำศแต่งต้ังคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำ

ชุดใหม ่

ข้อ ๓๔ ในกรณีที่ไม่มีผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังกรรมกำรสโมสรนักศึกษำ หรือ สภำนักศึกษำไม่สำมำรถจัดให้มีกำร

เลือกต้ังกรรมกำรสโมสรนักศึกษำตำมข้อ ๓๑(๑) ถึง (๑๒) ได้ ให้ประธำนสภำนักศึกษำเรียกประชุมนำยกสโมสรนักศึกษำ

ระดับส่วนงำนเพื่อหำผู้ท ำหน้ำท่ีเป็นคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำตำมข้อ ๓๑ วรรคแรก 

ข้อ ๓๕ คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำพ้นต ำแหน่งเมื่อ  

(๑) ครบวำระ  

(๒) ตำย  

(๓) ลำออก 

(๔) ขำดคุณสมบัติตำมข้อ ๓๐ 

(๕) ถูกถอดถอนโดยอธิกำรบดี 

(๖) พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 

(๗) ถูกถอดถอนโดยสภำนักศึกษำ 

ข้อ ๓๖  เมื่อนำยกสโมสรนักศึกษำพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ ให้กรรมกำรสโมสรนักศึกษำตำมข้อ ๓๑(๒) 

ถึง (๑๒) ประชุมและเลือกกรรมกำรสโมสรคนใดคนหนึ่งเข้ำรับต ำแหน่งนำยกสโมสรนักศึกษำ โดยผู้ท่ีจะด ำรงต ำแหน่ง

นำยกสโมสรนักศึกษำต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมสภำนักศึกษำ  

ข้อ ๓๗ ในกรณีท่ีกรรมกำรสโมสรนักศึกษำคนหนึ่งคนใด ตำมข้อ ๓๑ (๒) ถึง (๑๒) พ้นจำกต ำแหน่ง 

ก่อนครบวำระ ให้นำยกสโมสรนักศึกษำเสนอชื่อผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมกำรสโมสรนักศึกษำแทนโดยเสนอต่อสภำ

นักศึกษำเพื่อให้ควำมเห็นชอบและเสนออธิกำรบดีเพื่อพิจำรณำแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งแทน 

 



      ๒๖ 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

ข้อ ๓๘ ในกรณีที่คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระท้ังชุด ให้สภำนักศึกษำ แต่งต้ัง

ผู้ด ำเนินกำรข้ึนคณะหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตำมข้อ ๓๐ หรือคุณสมบัติอื่นๆ ตำมท่ีสภำนักศึกษำก ำหนด ท ำหน้ำท่ีแทน

คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำชุดเดิมจนกว่ำคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำชุดใหม่จะเข้ำรับหน้ำท่ี และให้สภำนักศึกษำ

ด ำเนินกำรให้มีกำรเลือกต้ังคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำชุดใหม่ให้เสร็จสิ้นภำยในสี่สิบห้ำวันนับแต่วันท่ีคณะกรรมกำร

สโมสรนักศึกษำชุดเดิมพ้นจำกต ำแหน่ง โดยวำระด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำชุดใหม่ให้มีเพียงเท่ำ

วำระท่ีเหลืออยู่ของคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำชุดเดิม 

ข้อ ๓๙ คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำมีอ ำนำจหน้ำท่ี ดังนี้  

(๑) ด ำเนินกำรและบริหำรกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนักศึกษำ  

(๒) ก ำกับดูแลและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของชมรมในสังกัดสโมสรนักศึกษำ 

(๓) ออกประกำศ ข้อก ำหนด หรือ ค ำสั่งท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของสโมสรนักศึกษำและชมรมโดยเสนอ

ต่อสภำนักศึกษำเพื่อทรำบ ท้ังนี้ต้องไม่ขัดกับข้อบังคับของมหำวิทยำลัยและประกำศของสภำนักศึกษำ  

(๔) ก ำหนดนโยบำย จัดท ำแผนงำน โครงกำรและงบประมำณประจ ำปีของสโมสรนักศึกษำ เสนอต่อสภำ

นักศึกษำ เพื่อให้ควำมเห็นชอบ 

(๕) พิจำรณำจัดสรรงบประมำณ โครงงำนประจ ำปีของชมรมในสังกัด 

(๖) จัดท ำรำยงำนประเมินผลกำรด ำเนนิกิจกรรมในรอบปี เสนอสภำนักศึกษำเมื่อครบวำระ 

(๗) ส่งผู้แทนเข้ำร่วมประชุมสภำนักศึกษำ กรณีท่ีได้รับกำรร้องขอ 

(๘) เรียกประชุมนักศึกษำ เพื่อชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ ตำมท่ีเห็นสมควร 

(๙) ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกิจกรรมของมหำวิทยำลัย 

ข้อ ๔๐ กำรประชุมและวิธีกำรด ำเนินงำนของสโมสรนักศึกษำให้เป็นไปตำมประกำศของสโมสรนักศึกษำ 

ข้อ ๔๑ กำรถอดถอนกรรมกำรสโมสรนักศึกษำ ให้ด ำเนินกำรได้ ดังนี้ 

นักศึกษำของมหำวิทยำลัย จ ำนวนต้ังแต่ ๒๕๐ คน หรือ กรรมกำรสโมสรนักศึกษำจ ำนวน ๒ ใน ๓ ของ

คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับมหำวิทยำลัย หรือ สมำชิกสภำนักศึกษำจ ำนวน ๑ ใน ๕ ของสภำนักศึกษำสำมำรถ

ยื่นถอดถอนกรรมกำรสโมสรนักศึกษำรำยบุคคลต่อประธำนสภำนักศึกษำได้ เมื่อประธำนสภำนักศึกษำได้รับเร่ืองถอดถอน

แล้วให้เรียกประชุมสภำนักศึกษำภำยใน ๑๕ วันนับแต่วันท่ีได้รับเร่ืองถอดถอน เพื่อพิจำรณำกำรถอดถอนกรรมกำรสโมสร

นักศึกษำรำยบุคคลโดยกำรจะถอดถอนหรือไม่นั้น ให้เป็นไปตำมมติเสียงข้ำงมำกของสภำนักศึกษำท่ีมำประชุม 

ในกรณียื่นถอดถอนนำยกสโมสรนักศึกษำ นักศึกษำของมหำวิทยำลัย จ ำนวน ๑ ใน ๑๐  หรือ สมำชิก 

สภำนักศึกษำจ ำนวน ๒ ใน ๕ ของสภำนักศึกษำ สำมำรถยื่นถอดถอนนำยกสโมสรนักศึกษำได้ และกำรถอดถอน  

ให้เป็นไปตำมมติเสียงข้ำงมำกของสภำนักศึกษำท่ีมำประชุม   



      ๒๗ 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

ผู้ท่ีสภำนักศึกษำมีมติให้ถอดถอนตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง อำจยื่นอุทธรณ์ต่ออธิกำรบดีได้ ภำยใน ๗ วันนับ

จำกวันท่ีทรำบมติดังกล่ำวและกำรวินิจฉัยอุทธรณ์ของอธิกำรบดี ถือเป็นท่ีสุด 

ข้อ ๔๒ กำรเสนอยุบสโมสรนักศึกษำ ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

นักศึกษำของมหำวิทยำลัยจ ำนวน ๑ ใน ๘ หรือ มติ ๔ ใน ๕ ของสภำนักศึกษำสำมำรถยื่นเรื่องยุบสโมสร

นักศึกษำ ต่ออธิกำรบดีได้ เมื่ออธิกำรบดีได้รับเรื่องยุบสโมสรนักศึกษำแล้วให้เรียกประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกำร

นักศึกษำท่ีอธิกำรบดีแต่งต้ัง ภำยใน ๑๕ วันนับแต่วันท่ีได้รับเรื่องยุบสโมสรนักศึกษำเพื่อพิจำรณำกลั่นกรองกำรเสนอยุบ

สโมสรนักศึกษำโดยกำรจะยุบสโมสรนักศึกษำหรือไม่นั้น ให้เป็นไปตำมมติเสียงข้ำงมำกของคณะกรรมกำรดังกล่ำว และ

ถือเป็นท่ีสุด  

ข้อ ๔๓ ในกรณีมีเหตุผลอันสมควร อธิกำรบดีมีอ ำนำจในกำรยุบสโมสรนักศึกษำได้ และเมื่อด ำเนินกำรแล้วให้

แจ้งสภำมหำวิทยำลัยเพื่อทรำบ  

หมวด ๕ 

สโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำน 

ข้อ ๔๔  ให้แต่ละส่วนงำนจัด ต้ังสโมสรนัก ศึกษำระ ดับส่วนงำน ข้ึนโดยไม่ ขัด ต่อ ข้อบัง คับนี้ และ  

แจ้งมหำวิทยำลัยเพื่อทรำบ  

ข้อ ๔๕  สโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนเป็นศูนย์กลำงกำรส่งเสริมและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นักศึกษำใน

ส่วนงำนนั้นและมีคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนเป็นผู้ด ำเนินงำนโดยเป็นไปตำมวัตถุประสงค์และนโยบำย

ของส่วนงำนและมหำวิทยำลัย รวมถึงให้ควำมร่วมมือแก่กำรด ำเนินงำนของสภำนักศึกษำและสโมสรนักศึกษำ  

ข้อ ๔๖  กรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑) เป็นนักศึกษำ ซึ่งได้ลงทะเบียนเป็นนักศึกษำโดยสมบูรณ์แล้วในปีกำรศึกษำนั้น 

(๒) มีผลกำรเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมจนถึงภำคเรียนสุดท้ำยก่อนภำคเรียนท่ีมีกำรแต่งต้ังมำกกว่ำ ๒.๐๐ 

(๓) เป็นนักศึกษำท่ีลงทะเบียนและก ำลังศึกษำอยู่ในส่วนงำนนั้น 

(๔) ไม่อยู่ในระหว่ำงถูกลงโทษทำงวินัยตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งสมำชิกสภำนักศึกษำ คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำเว้นแต่ต ำแหน่งนำยกสโมสร

นักศึกษำตำมข้อ ๓๑ (๑๓) 

(๖) ไม่เป็นผู้มีสภำพวิทยำทัณฑ์ 

ท้ังนี้ แต่ละส่วนงำนอำจก ำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมตำมท่ีเห็นสมควร 
 
 
 



      ๒๘ 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

ข้อ ๔๗  สโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำน ประกอบด้วย  
(๑) นำยกสโมสร 

(๒) อุปนำยก 

(๓) เลขำนุกำร                                

(๔) เหรัญญิก 

(๕) ประชำสัมพันธ์ 

(๖) วิเทศสัมพันธ์ 

(๗) ปฏิคม 

ท้ังนี้ แต่ละส่วนงำนอำจก ำหนดกรรมกำรอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงชื่อต ำแหน่งต่ำง ๆ ในกำรบริหำร

สโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนได้ตำมควำมเหมำะสมของส่วนงำนนั้น โดยออกเป็นประกำศของส่วนงำนและแจ้ง

มหำวิทยำลัยเพื่อทรำบ 

ข้อ ๔๘  กำรได้มำซึ่งกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนให้มำจำกกำรเลือกต้ังหรือรับรองหรือกำรสรรหำ

จำกนักศึกษำในส่วนงำนนั้น  

ในกรณีท่ีมำจำกกำรเลือกต้ังและรับรองให้รองหัวหน้ำส่วนงำนแต่งต้ังนักศึกษำในส่วนงำนนั้นข้ึนมำ  

คณะหนึ่งมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำห้ำคนแต่ไม่เกินเก้ำคนท ำหน้ำท่ีเป็นคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังสโมสรนักศึกษำระดับส่วน

งำนแล้วแจ้งรำยชื่อคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังให้สภำนักศึกษำเพื่อทรำบ ท้ังนี้ คณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังต้องมิใช่

นักศึกษำซึ่งลงสมัครรับเลือกต้ังในครั้งนั้น 

ในกรณีที่เป็นกำรสรรหำจำกนักศึกษำในแต่ละส่วนงำนนั้นให้ยึดถือแบบแผนกำรสรรหำตำมประเพณีนิยมของ

นักศึกษำในส่วนงำน 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรกำรเลือกต้ังหรือรับรองหรือกำรสรรหำกรรมกำรสโมสรระดับส่วนงำน ให้เป็นไปตำม

ประกำศของส่วนงำน และแจ้งมหำวิทยำลัยเพื่อทรำบ 

 ข้อ  ๔๙ กรณี ท่ี ไม่สำมำรถจัดให้มีคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนได้ตำมข้อ ๔๗ 

ให้หัวหน้ำส่วนงำนหรือรองหัวหน้ำส่วนงำนหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำส่วนงำนแต่งต้ังให้สมำชิกสภำนักศึกษำและ

ผู้แทนนักศึกษำของแต่ละชั้นปี ชั้นปีละหนึ่งคนในส่วนงำนนั้น ท ำหน้ำท่ีแทนคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำน 

และให้ประชุมคัดเลือกต ำแหน่งตำม ข้อ ๔๗ โดยอนุโลม และแจ้งหัวหน้ำส่วนงำนเพื่อแต่งต้ังต่อไป  

ท้ังนี้ ให้คณะกรรมกำรท่ีได้รับแต่งต้ังตำมวรรคหนึ่ง ท ำหน้ำท่ีแทนคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำน

ได้ ๖๐ วันนับแต่วันประกำศแต่งต้ัง เพื่อด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อให้ได้มำซึ่งคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับ

ส่วนงำนโดยควำมเห็นชอบของนักศึกษำในส่วนงำนนั้น 

 



      ๒๙ 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

ข้อ ๕๐  คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละหนึง่ปีนับแต่วันประกำศ

แต่งต้ังคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนจำกหัวหน้ำส่วนงำน และให้รักษำกำรในต ำแหน่งจนกว่ำ

คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนชุดใหม่จะเข้ำรับหน้ำท่ี   

คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนชุดเดิมต้องส่งมอบงำนต่อคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับ

ส่วนงำนชุดใหม่ให้เสร็จสิ้นภำยในสำมสิบวันนับแต่วันประกำศแต่งต้ังคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนชุดใหม่ 

ข้อ ๕๑ คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนจะพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ 

(๑) ครบวำระ 

(๒) ตำย 

(๓) ลำออก 

(๔) ขำดคุณสมบัติตำมข้อ ๔๖ 

(๕) ถูกถอดถอนโดยหัวหน้ำส่วนงำน 

(๖) พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 

(๗) กรรมกำรตำมข้อ ๔๗ (๒) ถึง (๗) พ้นจำกต ำแหนง่พร้อมนำยกสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำน 

ข้อ ๕๒ คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนมีอ ำนำจหน้ำท่ีดังนี้ 

(๑) ด ำเนินกำรและบริหำรกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษำ 

(๒) ก ำกับดูแลและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของชมรมระดับส่วนงำน 

(๓) ออกประกำศท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนและชมรมระดับส่วนงำน และ

เสนอต่อรองหัวหน้ำส่วนงำนเพื่อทรำบ ท้ังนี้ ต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับของมหำวิทยำลัยและประกำศของสภำนักศึกษำ และ

สโมสรนักศึกษำ 

(๔) ก ำหนดนโยบำย จัดท ำแผนงำน โครงกำรและงบประมำณประจ ำปีของสโมสรนักศึกษำ เสนอต่อรองหัวหน้ำ

ส่วนงำน เพื่อให้ควำมเห็นชอบ 

(๕) พิจำรณำจัดสรรงบประมำณ โครงกำรประจ ำปีของชมรมในสังกัด และเสนอต่อหัวหน้ำส่วนงำนเพื่ออนุมัติ

และแจ้งมหำวิทยำลัยเพื่อทรำบ 

(๖) จัดท ำรำยงำนประเมินผลกำรด ำเนนิกิจกรรมในรอบปี เสนอต่อหัวหน้ำส่วนงำนเมื่อครบวำระ 

(๗) ส่งผู้แทนเข้ำร่วมประชุมสภำนักศึกษำ หรือสโมสรนักศึกษำ กรณีท่ีได้รับกำรร้องขอ 

(๘) เรียกประชุมนักศึกษำในส่วนงำน เพื่อชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ ตำมท่ีเห็นสมควร 

(๙) ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกิจกรรมของมหำวิทยำลัยและองค์กรนักศึกษำ 

 



      ๓๐ 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

ข้อ ๕๓ สโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนอำจจัดให้มีชมรมนักศึกษำของแต่ละส่วนงำนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริม

หลักสูตรและควำมสำมำรถของนักศึกษำในส่วนงำนนั้น ๆ 

ท้ังนี้ ให้สโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนเป็นผู้ออกประกำศหลักเกณฑ์วิธีกำรจัดต้ัง กำรด ำเนินงำนและ 

กำรยุบเลิกชมรมในสังกัดสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนโดยไม่ขัดต่อข้อบังคับนี้และประกำศของส่วนงำน และเสนอ

หัวหน้ำส่วนงำนให้ควำมเห็นชอบและแจ้งมหำวิทยำลัยเพื่อทรำบ 

ข้อ ๕๔ ให้นำยกสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนรำยงำนผลกำรได้รับอนุมั ติโครงกำรจำกส่วนงำนต่อ

มหำวิทยำลัยเพื่อทรำบ   

หมวด ๖ 
ชมรม 

ข้อ ๕๕ กำรจัดกิจกรรมให้ท ำในรูปแบบของชมรมตำมควำมสนใจของนักศึกษำซึ่งประกอบไปด้วยชมรมด้ำน

ต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชมรมด้ำนกีฬำ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกีฬำ วิธีกำรเล่นกีฬำท่ีถูกต้อง เหมำะสม

ส ำหรับประเภทกีฬำ ปลูกฝังกำรมีน้ ำใจนักกีฬำ ส่งเสริมกำรเล่นกีฬำเพื่อสร้ำงเสริมสุขภำพ และสร้ำงชื่อเสียงให้กับ

มหำวิทยำลัย 

(๒) ชมรมด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนำ และก่อให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์

ทำงด้ำนศิลปะให้แก่นักศึกษำเพื่อให้เกิดควำมสุนทรียภำพโดยท่ัวไปและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ รวมถึง

ฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้แก่นักศึกษำ ส่งเสริมควำมเข้ำใจควำมแตกต่ำง

ทำงวฒันธรรม ส่งเสริมกำรเรียนรู้วัฒนธรรมนำนำชำติ ปลูกฝังค่ำนิยมท่ีถูกต้องบนพื้นฐำนควำมเป็นไทย 

(๓) ชมรมด้ำนบ ำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และปลูกฝังให้นักศึกษำมีควำมคิดริเริ่ม

สร้ำงสรรค์ในกำรพัฒนำ และบ ำเพ็ญประโยชน์ในด้ำนใดด้ำนหนึ่งรวมถึงกำรส่งเสริม  และปลูกฝังควำมส ำนึกรับผิดชอบ

ต่อชุมชน สังคม และประเทศชำติ 

(๔) ชมรมด้ำนวิชำกำร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบริกำรวิชำกำร ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะควำมรู้ และควำมคิด

ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์มนุษยศำสตร์สังคมศำสตร์ และศิลปกรรม ให้แก่นักศึกษำหรือบุคคลท่ัวไปสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตจริงได้รวมถึงก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม องค์ควำมรู้ใหม่ และสร้ำงชื่อเสียงให้กับมหำวิทยำลัย 

ข้อ ๕๖ กำรจัดต้ังชมรม กำรด ำเนินกิจกรรมและกำรยุบเลิกชมรมให้เป็นไปตำมประกำศของสภำนักศึกษำโดย

ควำมเห็นชอบของอธิกำรบดี 

 

 



      ๓๑ 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

ข้อ ๕๗ ให้คณะกรรมกำรชมรมแต่ละชมรม เสนอชื่ออำจำรย์ท่ีปรึกษำต่อประธำนชมรมภำยในเดือนมิถุนำยน 

โดยสโมสรนักศึกษำรวบรวมเสนออธิกำรบดีเพื่อพิจำรณำแต่งต้ังตำมควำมเหมำะสม เพื่อท ำหน้ำท่ีให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ 

และก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนให้กิจกรรมของนักศึกษำด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยสอดคล้องกับนโยบำยและข้อบังคับ

ของมหำวิทยำลัย 

ข้อ ๕๘ สมำชิกของชมรมได้แก่ นักศึกษำซึ่งสนใจเข้ำร่วมกิจกรรมและได้ข้ึนทะเบียนเป็นสมำชิกของชมรมนั้น 

ๆ 

ข้อ ๕๙ ในชมรมให้มีคณะกรรมกำรชุดหนึ่งประกอบด้วย ประธำน รองประธำน เลขำนุกำร เหรัญญิกและ

กรรมกำร  

ให้คณะกรรมกำรชมรมมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละหนึ่งปี ก ำหนดต้ังแต่วันท่ี ๑ มิถุนำยน ถึง ๓๑ 

พฤษภำคมของปีถัดไป และให้รักษำกำรอยู่ในต ำแหน่งจนกว่ำจะมีคณะกรรมกำรชมรมชุดใหม่เข้ำรับหน้ำท่ีแทน 

ข้อ ๖๐ คณะกรรมกำรชมรมมีอ ำนำจหน้ำท่ี มีดังนี้  

(๑) บริหำรงำนท่ัวไปให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของชมรม 

(๒) ก ำหนดนโยบำย จัดท ำแผนงำน โครงงำนและงบประมำณประจ ำปีของชมรมเสนอต่อคณะกรรมกำรสโมสร

นักศึกษำ 

(๓) ออกข้อปฏิบัติของชมรมโดยควำมเห็นชอบของอำจำรย์ท่ีปรึกษำชมรมนั้น ท้ังนี้ต้องไม่ขัดกับข้อบังคับและ

นโยบำยของมหำวิทยำลัย 

(๔) จัดท ำรำยงำนประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรมในรอบปี เสนอสโมสรนักศึกษำเมื่อครบวำระ 

(๕) พิจำรณำและมีมติให้สมำชิกชมรมระงับกำรใช้สิทธิ หรือให้ถอนชื่อออกจำกกำรเป็นสมำชิกของชมรม กรณี

ท่ีมีกำรกระท ำผิดข้อปฏิบัติของชมรมหรือน ำควำมเสื่อมเสียมำสู่ชมรม โดยมติดังกล่ำวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ

สองในสำมของคณะกรรมกำรชมรมท้ังหมด 

(๖) รับผิดชอบดูแลรักษำเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์ของชมรม 

หมวด ๗ 

กำรเงิน 

ข้อ ๖๑ ให้สโมสรนักศึกษำเสนองบประมำณตำมโครงกำรและกิจกรรมประจ ำปีของชมรมเพื่อให้ สภำนักศึกษำ

พิจำรณำอนุมัติ แล้วน ำเสนอมหำวิทยำลัยเพื่อด ำเนินกำรตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัย ว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณและ

กำรเงิน 

ข้อ ๖๒  เงินท่ีน ำมำใช้ในกิจกรรมนักศึกษำ ได้แก่เงินท่ีมหำวิทยำลัยจัดสรรให้ตำมงบประมำณโครงกำรและ

กิจกรรมท่ีได้รับอนุมัติ และเงินท่ีได้จำกกำรจัดกิจกรรมขององค์กรนักศึกษำ 



      ๓๒ 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ 

ข้อ ๖๓ ให้สโมสรนักศึกษำพิจำรณำจัดสรรงบประมำณท่ีได้รับจำกมหำวิทยำลัยให้กับชมรมและเสนอสภำ

นักศึกษำเพื่อให้ควำมเห็นชอบและน ำเสนอรองอธิกำรบดีเพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรเบิกจ่ำยตำมประกำศมหำวิทยำลัย

ก ำหนด 

ข้อ ๖๔ ให้สภำนักศึกษำและสโมสรนักศึกษำจัดท ำสรุปรำยงำนกำรเบิก-จ่ำยงบประมำณเงินค่ำกิจกรรม

นักศึกษำประจ ำปี เพื่อเสนอต่ออธิกำรบดี เมื่อครบวำระ 

ข้อ ๖๕ ในกำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณของสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำน ให้เป็นอ ำนำจของ  

แต่ละส่วนงำนในกำรพิจำรณำอนุมัติ  

เงินท่ีน ำมำใช้ในกิจกรรมของสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำน ได้แก่ เงินท่ีมหำวิทยำลัยจัดสรรให้ ให้สโมสร

นักศึกษำระดับส่วนงำนเป็นผู้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเพื่อท ำกิจกรรมภำยในส่วนงำนและน ำเสนอคณบดีเพื่อพิจำรณำ

อนุมัติกำรเบิกจ่ำยตำมประกำศท่ีส่วนงำนก ำหนด 

หมวด ๘ 

บทเฉพำะกำล 

ข้อ ๖๖ ให้สมำชิกสภำนักศึกษำ คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำ ชมรม กรรมกำรชมรม สโมสรนักศึกษำระดับ

ส่วนงำนและกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนท่ีมีอยู่แล้ว ก่อนวันท่ีข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ด ำเนินงำนต่อไปได้ภำยใต้

ข้อบังคับนี้จนกว่ำจะครบวำระตำมข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๖๗ กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษำของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำท่ีได้ปฏิบัติตำมระเบียบ หรือ 

กฎเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยำลัย ให้ถือเป็นกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๖๘ ให้สภำนักศึกษำจัดแบ่งหมวดหมู่ของชมรมสังกัดสโมสรนักศึกษำท่ีมีอยู่แล้วก่อนวันท่ีข้อบังคับนี้ใช้

บังคับให้เสร็จสิ้นภำยใน ๑ เดือนหลังข้อบังคับนี้ใช้บังคับและแจ้งมหำวิทยำลัย สโมสรนักศึกษำและชมรมเพื่อทรำบต่อไป 

ข้อ ๖๙ ให้ประกำศของสภำนักศึกษำและสโมสรนักศึกษำท่ีมีอยู่แล้วก่อนวันท่ีข้อบังคับนี้ใช้บังคับ สำมำรถ

บังคับใช้ต่อไปได้ ๑ ปีนับจำกวันท่ีข้อบังคับนี้บังคับใช้โดยอนุโลม ท้ังนี้ให้สภำนักศึกษำและสโมสรนักศึกษำด ำเนินกำร

แก้ไขปรับปรุงบรรดำประกำศให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 

 

ประกำศ  ณ วันท่ี ๕  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

วิจำรณ์  พำนิช 

(ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์วิจำรณ์ พำนิช) 
นำยกสภำมหำวิทยำลัยมหิดล 



๓๓ 

 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ            

ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ข้อบังคับกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  

(ฉบับเดิม) 

ข้อบังคับกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(ฉบับใหม่) 

เหตุผล 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) ระเบียบมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย สภำนักศึกษำ

และสโมสรนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 

๒๕๒๓ 

(๒) ระเบียบมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย สภำนักศึกษำ

และสโมสรนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก “ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรม

นักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓” 

ยกเลิกข้อบังคับฉบับเก่ำ เพ่ือมิให้มีข้อบังคับหรือ

ระเบียบใดขัดต่อข้อบังคับฉบับใหม่ 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับน้ี  

“อธิกำรบดี” หมำยควำมว่ำ อธิกำรบดี

มหำวิทยำลัยมหิดล 

“รองอธิกำรบดี” หมำยควำมว่ำ รองอธิกำรบดีที่

ได้รับมอบหมำยให้ดูแลเก่ียวกับกิจกำรนักศึกษำ

มหำวิทยำลัยมหิดล 

“นักศึกษำ” หมำยควำมว่ำ นักศึกษำ

มหำวิทยำลัยมหิดลที่ศึกษำในทุกระดับปริญญำหรือต่ ำกว่ำ 

“อำจำรย์ที่ปรึกษำ” หมำยควำมว่ำ อำจำรย์ผู้ได้รับ

แต่งต้ังจำกอธิกำรบดีให้เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำของกลุ่ม

กิจกรรม 

ต่ำง ๆ ได้แก่ สภำนักศึกษำ สโมสรนักศึกษำ ชมรม เพ่ือท ำ

ข้อ ๔ ในข้อบังคับน้ี  

“อธิกำรบดี” หมำยควำมว่ำ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหิดล 

“รองอธิกำรบดี” หมำยควำมว่ำ รองอธิกำรบดีที่ได้รับ

มอบหมำยให้ดูแลเก่ียวกับกิจกำรนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล 

“นักศึกษำ” หมำยควำมว่ำ นักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดลที่

ศึกษำในระดับปริญญำตรี 

“นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ” หมำยควำมว่ำ นักศึกษำ

มหำวิทยำลัยมหิดลที่ศึกษำในระดับสูงกว่ำปริญญำตรี 

“นักศึกษำระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี” หมำยควำมว่ำ 

นักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดลที่ศึกษำในระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี 

“อำจำรย์ที่ปรึกษำ” หมำยควำมว่ำ คณำจำรย์ หรือ 

ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย ท่ีได้รับแต่งต้ังจำกอธิกำรบดีให้เป็น

๑. แก้ไขข้อควำมเดิม (ในค ำนิยำม “นักศึกษำ” และ 

“ส่วนงำน”) จำก “ในทุกระดับปริญญำหรือต่ ำกว่ำ” 

เป็น “ในระดับปริญญำตรี” เพ่ือให้สำมำรถบังคับใช้ได้

ต่อนักศึกษำในระดับปริญญำตรี 

 

๒. เพ่ิมค ำนิยำม “นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ” 

เพ่ือให้สอดคล้องตำมข้อบังคับฉบับน้ี 

 

๓. เพ่ิมค ำนิยำม “นักศึกษำระดับต ำกว่ำปริญญำตรี” 

เพ่ือให้สอดคล้องตำมข้อบังคับฉบับน้ี 

 



๓๔ 

 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ            

หน้ำท่ีเสนอแนะและให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับกำรด ำเนินกิจกรรม

ของนักศึกษำตำมข้อบังคับน้ี 

“ส่วนงำน” หมำยควำมว่ำ ส่วนงำนของ

มหำวิทยำลัยมหิดลที่มีกำรเรียนกำรสอนในทุกระดับปริญญำ

หรือต่ ำกว่ำ 

“องค์กรนักศึกษำ” หมำยควำมว่ำ หน่วยงำน

นักศึกษำซึ่งท ำหน้ำท่ีบริหำรกิจกรรมนักศึกษำของ

มหำวิทยำลัยมหิดล ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงำนหลัก ได้แก่ 

สภำนักศึกษำและสโมสรนักศึกษำ 

“สภำนักศึกษำ” หมำยควำมว่ำ สภำนักศึกษำ

มหำวิทยำลัยมหิดล 

“สโมสรนักศึกษำ” หมำยควำมว่ำ สโมสรนักศึกษำ

มหำวิทยำลัยมหิดล 

“ชมรม” หมำยควำมว่ำ ชมรมกิจกรรมนักศึกษำท่ี

สังกัดสโมสรนักศึกษำ 

“สมำชิกสภำนักศึกษำ” หมำยควำมว่ำ สมำชิกสภำ

นักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล 

อำจำรย์ที่ปรึกษำของกลุ่มกิจกรรมต่ำง ๆ ได้แก่ สภำนักศึกษำ 

สโมสรนักศึกษำ ชมรม เพ่ือท ำหน้ำท่ีเสนอแนะและให้ค ำปรึกษำ

เก่ียวกับกำรด ำเนินกิจกรรมของนักศึกษำตำมข้อบังคับน้ี 

“ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำร 

พนักงำนมหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงซึ่งจ้ำงจำกเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย 

และหมำยรวมถึง พนักงำนวิทยำลัย 

“หัวหน้ำส่วนงำน” หมำยควำมว่ำ  คณบดี ผู้อ ำนวยกำร 

รองอธิกำรบดีที่ได้รับมอบหมำยให้ดูแลวิทยำเขตที่มีกำรเรียนกำร

สอนในระดับปริญญำตรี และหมำยควำมรวมถึง ผู้อ ำนวยกำร

โครงกำรจัดต้ังวิทยำเขตอ ำนำจเจริญและผู้อ ำนวยกำรโครงกำรจัดต้ัง

วิทยำเขตนครสวรรค์ 

 “รองหัวหน้ำส่วนงำน” หมำยควำมว่ำ รองคณบดี ผู้ช่วย

คณบดี ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิทยำเขต หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำย

จำกหัวหน้ำส่วนงำนให้ก ำกับดูแลเกี่ยวกับกิจกำรนักศึกษำในส่วน

งำนน้ัน ๆ 

“องค์กรนักศึกษำ” หมำยควำมว่ำ หน่วยงำนนักศึกษำซึ่ง

ท ำหน้ำท่ีก ำกับดูแลและบริหำรกิจกรรมนักศึกษำของ

มหำวิทยำลัยมหิดล ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงำนหลัก ได้แก่ สภำ

นักศึกษำและสโมสรนักศึกษำ 

“สภำนักศึกษำ” หมำยควำมว่ำ สภำนักศึกษำ

มหำวิทยำลัยมหิดล 

๔. แก้ไขค ำนิยำมของอำจำรย์ที่ปรึกษำเพ่ือให้มีควำม

ชัดเจนมำกย่ิงข้ึน 

 

๔. เพ่ิมค ำนิยำม “ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย” ให้มี

ควำมหมำยครอบคลุมถึงข้ำรำชกำรและพนักงำน

มหำวิทยำลัย 

 

๕. เพ่ิมค ำนิยำมของหัวหน้ำส่วนงำนและรองหัวหน้ำ

ส่วนงำนเพ่ือให้รองรับในหมวดว่ำด้วยสโมสรนักศึกษำ

ระดับส่วนงำน 

 

๖. เพ่ิมเติมค ำนิยำมขององค์กรนักศึกษำให้มีหน้ำท่ี

ก ำกับดูแลด้วย เพรำะองค์กรนักศึกษำเป็นค ำนิยำมอัน

หมำยรวมถึงสภำนักศึกษำและสโมสรนักศึกษำ ทั้งน้ี

อ ำนำจหน้ำท่ีของสภำนักศึกษำคือกำรก ำกับดูแล

กิจกรรมนักศึกษำซึ่งจัดข้ึนโดยสโมสรนักศึกษำท่ีมี

หน้ำท่ีบริหำรกิจกรรมนักศึกษำ 

 

 



๓๕ 

 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ            

“สโมสรนักศึกษำ” หมำยควำมว่ำ สโมสรนักศึกษำ

มหำวิทยำลัยมหิดล 

“ชมรม” หมำยควำมว่ำ ชมรมกิจกรรมในสังกัดของสโมสร

นักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล 

“สมำชิกสภำนักศึกษำ” หมำยควำมว่ำ สมำชิกสภำ

นักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล 

ข้อ ๕ ให้อธิกำรบดีรักษำกำรตำมข้อบังคับน้ีและมี

อ ำนำจตีควำมและวินิจฉัยปัญหำเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำม

ข้อบังคับน้ี 

 

ข้อ ๕ ให้อธิกำรบดีรักษำกำรตำมข้อบังคับน้ีโดยมีอ ำนำจ

ตีควำมและวินิจฉัยปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับน้ี 

เมื่อไม่มีข้อควำมใดแห่งข้อบังคับฉบับน้ีบังคับแก่กรณีใด 

ให้อธิกำรบดีวินิจฉัยกรณีน้ันไปตำมประเพณีกำรด ำเนินกำรด้ำน

กิจกรรมนักศึกษำของมหำวิทยำลัย 

มีเพ่ือให้อธิกำรบดีสำมำรถตีควำมกำรด ำเนินกำรที่มิได้

บัญญัติไว้ในข้อบังคับฉบับน้ี เพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกรรม

นักศึกษำสอดคล้องต่อนโยบำยของมหำวิทยำลัยและ

สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้องตำมข้อบังคับ 

 

  



๓๖ 

 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ            

 หมวด ๑ 

บททั่วไป 

 

-ไม่เคยมีเรื่องน้ีแต่เดิม-             ข้อ ๖ กำรด ำเนินกิจกรรมนักศึกษำส ำหรับนักศึกษำระดับ

ปริญญำตรีในระดับมหำวิทยำลัย ให้อยู่ในกำรก ำกับดูแลของ

มหำวิทยำลัย โดยมีรองอธิกำรบดีเป็นผู้ก ำกับดูแล และให้เป็นไปตำม

ข้อบังคับน้ี 

       กำรด ำเนินกิจกรรมนักศึกษำของนักศึกษำระดับปริญญำตรี 

และต่ ำกว่ำปริญญำตรี ในระดับส่วนงำน ให้อยู่ในกำรก ำกับดูแลของ

ส่วนงำนโดยมีหัวหน้ำส่วนงำน หรือรองหัวหน้ำส่วนงำนหรือผู้ที่

หัวหน้ำส่วนงำนมอบหมำยให้ดูแลด้ำนกิจกรรมนักศึกษำของส่วน

งำนน้ัน ๆ เป็นผู้ก ำกับดูแล 

เพ่ือให้กำรก ำกับดูแลกิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำ

ตรีและต่ ำกว่ำระดับปริญญำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย

เหมำะสม 

-ไม่เคยมีเรื่องน้ีแต่เดิม- ข้อ ๗ กำรด ำเนินกิจกรรมนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ให้อยู่ในกำร

ก ำกับดูแลของบัณฑิตวิทยำลัยโดยมีคณบดีบัณฑิตวิทยำลัยเป็นผู้

ก ำกับดูแล และให้เป็นไปตำมประกำศของบัณฑิตวิทยำลัย 

เพ่ือให้กำรก ำกับดูแลกิจกรรมนักศึกษำระดับ

บัณฑิตศึกษำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยเหมำะสมและ

ให้อ ำนำจแก่บัณฑิตวิทยำลัยในกำรออกประกำศเพ่ือ

ก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรด้ำนกิจกรรมนักศึกษำระดับ

บัณฑิตศึกษำ 

-ไม่เคยมีเรื่องน้ีแต่เดิม- ข้อ ๘ ให้สภำนักศึกษำ มีกำรประชุมร่วมกันกับสภำนักศึกษำของ

นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ อย่ำงน้อยปีละสองคร้ัง 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกรรมของนักศึกษำท้ังระดับ

ปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำมีควำมสอดคล้องไป

ในทิศทำงเดียวกัน และอำจมีกำรจัดกิจกรรมร่วมกัน

ระหว่ำงนักศึกษำระดับปริญญำตรีและนักศึกษำระดับ

บัณฑิตศึกษำ 

  



๓๗ 

 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ            

 หมวด ๒  

สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของนักศึกษา 

 

ข้อ ๙ นักศึกษำมีหน้ำท่ี ดังต่อไปน้ี 

(๑) ธ ำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรของมหำวิทยำลัย 

(๒) ศึกษำหำควำมรู้อย่ำงต้ังใจและเต็มควำมสำมำรถ 

(๓) ให้ควำมเคำรพและให้เกียรติคณำจำรย์ 

(๔) รักษำและน ำช่ือเสียงมำสู่มหำวิทยำลัย 

(๕) ธ ำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงำมของไทย 

(๖) ธ ำรงไว้ซึ่งควำมสำมัคคีในหมู่นักศึกษำ 

(๗) ปฏิบัติตำมข้อบังคับ ประกำศของมหำวิทยำลัย ประกำศ

ของส่วนงำนและประกำศของสภำนักศึกษำ 

(๘) ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยและ

กำรด ำเนินกิจกรรมของนักศึกษำ 

 

ข้อ ๑๑ นักศึกษำมีหน้ำท่ี ดังต่อไปน้ี 

(๑) ธ ำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรของมหำวิทยำลัย 

(๒) ศึกษำหำควำมรู้อย่ำงต้ังใจและเต็มควำมสำมำรถ 

(๓) ให้ควำมเคำรพและให้เกียรติคณำจำรย์ 

(๔) รักษำและน ำช่ือเสียงมำสู่มหำวิทยำลัย 

(๕) ธ ำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงำมของไทย 

(๖) ธ ำรงไว้ซึ่งควำมสำมัคคีในหมู่นักศึกษำ 

(๗) ปฏิบัติตำมข้อบังคับ ประกำศของมหำวิทยำลัย ประกำศของ

ส่วนงำน ประกำศและค ำสั่งขององค์กรนักศึกษำ  

(๘) ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยและกำร

ด ำเนินกิจกรรมของนักศึกษำ 

(๙) ใช้สิทธิในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำนักศึกษำ คณะกรรมกำร

สโมสรนักศึกษำ และสิทธิอื่นใดที่พึงมีตำมระบอบประชำธิปไตย 

ภำยใต้ข้อบังคับน้ี 

 

๑. ด้วยคณะท ำงำนเห็นว่ำกำรที่นักศึกษำปฏิบัติตำม

ประกำศของสภำนักศึกษำเพียงอย่ำงเดียว อำจท ำให้

กำรบริหำรกิจกรรมนักศึกษำของสโมสรนักศึกษำไม่

เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย คณะท ำงำนฯ จึง

เห็นสมควรให้แก้ไขเป็นประกำศและค ำสั่งขององค์กร

นักศึกษำ ซึ่งในที่น้ีหมำยรวมทั้งสภำนักศึกษำและ

สโมสรนักศึกษำ 

 

๒. เพ่ิมเติมหน้ำท่ีของนักศึกษำในกำรใช้สิทธิต่ำงๆ ใน

กำรเลือกต้ังและสิทธิตำมระบอบประชำธิปไตย 

  



๓๘ 

 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ            

 หมวด ๓ 

สภานักศึกษา 

 

ข้อ ๑๒ สมำชิกสภำนักศึกษำได้แก่ผู้แทนนักศึกษำที่ได้รับกำร

เลือกต้ังโดยนักศึกษำแต่ละส่วนงำน ในอัตรำส่วนนักศึกษำ

จ ำนวนสำมร้อยคนแรกให้มีผู้แทนได้สองคน ส ำหรับทุกสำม

ร้อยคนต่อไปให้มีผู้แทนเพ่ิมได้อีกหน่ึงคน เศษของสำมร้อย

คนถ้ำเกินหน่ึงร้อยห้ำสิบคนให้นับเป็นสำมร้อยคน แต่จ ำนวน

ผู้แทนของแต่ละส่วนงำนรวมกันแล้วต้องไม่เกินหกคน 

ในกำรด ำเนินกำรเลือกต้ัง ให้สภำนักศึกษำเป็นผู้

ออกประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรเลือกต้ังและวิธี

ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังผู้แทนนักศึกษำและก ำกับดูแลให้กำร

เลือกต้ังเสร็จสิ้นภำยในเดือนกันยำยนของทุกปี 

ข้อ ๑๔ สมำชิกสภำนักศึกษำได้แก่ผู้แทนนักศึกษำที่ มำจำก

นักศึกษำแต่ละส่วนงำน ส่วนงำนละไม่เกินสำมคน 

 ในกำรด ำเนินกำรได้มำซึ่งสมำชิกสภำนักศึกษำ ให้สภำ

นักศึกษำเป็นผู้ออกประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรได้มำซึ่ง

ผู้แทนนักศึกษำและก ำกับดูแลให้เสร็จสิ้นภำยในเดือนธันวำคมของ

ทุกป ี

๑. แก้ไขควำมเดิมจำก “เลือกต้ัง” เป็น “ได้มำ” 

เพรำะในควำมเป็นจริงแล้วกำรจัดกำรเลือกต้ังของ

สมำชิกสภำนักศึกษำของแต่ละส่วนงำนเป็นไปด้วย

ควำมยำกล ำบำก ท้ังน้ีเพ่ือเปิดช่องทำงให้สำมำรถ

ด ำเนินกำรสรรหำสมำชิกสภำนักศึกษำซึ่งเป็นตัวแทน

จำกแต่ละส่วนงำน เพ่ือมำด ำรงต ำแหน่งเป็นสมำชิก

สภำนักศึกษำได้ 

 

๒. แก้ไขจ ำนวนผู้แทนของแต่ละส่วนงำนจำกเดิมให้มี

ผู้แทนจำกแต่ละส่วนงำนได้ข้ันต่ ำ ๒ คนและมำกสุด ๖ 

คนโดยอิงจำกจ ำนวนของนักศึกษำในแต่ละส่วนงำนน้ัน 

ทำงคณะท ำงำนฯ เห็นว่ำจำกกำรขยำยตัวของแต่ละ

ส่วนงำนในมหำวิทยำลัย มีแนวโน้มรับนักศึกษำเพ่ิม

มำกข้ึนในทุก ๆ ปี เพ่ือไม่ให้จ ำนวนของสมำชิกสภำ

นักศึกษำมีมำกเกินไป จนอำจเป็นปัญหำในกำร

ด ำเนินกำรเปิดประชุมเพ่ือขอมติต่ำง ๆ จำกที่ประชุม

สภำนักศึกษำ คณะท ำงำนฯ จึงเห็นสมควรก ำหนด

สัดส่วนผู้แทนของทุกส่วนงำนให้มำกที่สุดส่วนงำนละ ๓ 

คน ท้ังน้ีเพ่ือให้เกิดควำมเท่ำเทียมกันของแต่ละส่วน

งำน  



๓๙ 

 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ            

ข้อ ๑๓ สมำชิกสภำนักศึกษำ ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 

(๑) เป็นนักศึกษำ ซึ่งได้ลงทะเบียนเป็นนักศึกษำโดยสมบูรณ์

แล้วในปีกำรศึกษำน้ัน 

(๒) มีผลกำรเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมจนถึงภำคเรียนสุดท้ำยก่อน

ภำคเรียนที่มีกำรเลือกต้ังมำกกว่ำ ๒.๐๐ 

(๓) ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งประธำนสภำนักศึกษำต้องเป็นนักศึกษำ

ในช้ันปีที่ ๓ ข้ึนไปของปีกำรศึกษำ ที่จะด ำรงต ำแหน่ง 

(๔) ไม่อยู่ในระหว่ำงถูกลงโทษทำงวินัยตำมข้อบังคับของ

มหำวิทยำลัย 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำหรือ

หรือกรรมกำรชมรม  

(๖) ไม่เป็นผู้มีสภำพวิทยำทัณฑ์ 

ข้อ ๑๕ สมำชิกสภำนักศึกษำ ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 

(๑) เป็นนักศึกษำ ซึ่งได้ลงทะเบียนเป็นนักศึกษำโดยสมบูรณ์แล้วใน

ปีกำรศึกษำน้ัน 

(๒) มีผลกำรเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมจนถึงภำคเรียนสุดท้ำยก่อนภำค

เรียนที่มีกำรแต่งต้ังมำกกว่ำ ๒.๐๐ 

(๓) ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งประธำนสภำนักศึกษำต้องเป็นนักศึกษำต้ังแต่

ช้ันปีที่ ๓ ข้ึนไปของปีกำรศึกษำที่จะด ำรงต ำแหน่ง 

(๔) ไม่อ ยู่ในระหว่ำงถูกลงโทษทำง วินัยตำมข้อบังคับของ

มหำวิทยำลัย 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับ

มหำวิทยำลัยหรือส่วนงำนหรือกรรมกำรชมรมระดับมหำวิทยำลัย  

(๖) ไม่เป็นผู้มีสภำพวิทยำทัณฑ์ 

๑. แก้ไขข้อควำม (๓) จำก “ในช้ันปีที่ ๓ ข้ึนไป” เป็น 

“ต้ังแต่ช้ันปีที่ ๓ ข้ึนไป” เพ่ือเพ่ิมควำมชัดเจนในกำร

ตีควำมหมำยคุณสมบัติของผู้ที่จะด ำรงต ำแหน่ง

ประธำนสภำนักศึกษำ 

 

๒. เพ่ิมเติมข้อควำมใน (๕) ให้ครอบคลุมถึง

คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำน เพรำะ

อ ำนำจหน้ำท่ีของสภำนักศึกษำนอกจำกก ำกับดูแล

สโมสรนักศึกษำในระดับมหำวิทยำลัยแล้ว ยังต้อง

ก ำกับดูแลสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนด้วยเพ่ือให้

กำรท ำกิจกรรมนักศึกษำเป็นไปด้วยควำมเป็นธรรม 

คณะท ำงำนฯ จึงเห็นสมควรเพ่ิมข้อควำมดังกล่ำวไว้ 

ทั้งน้ีเพ่ือเปิดโอกำสให้นักศึกษำท่ีมิได้บริหำรกิจกรรม

นักศึกษำมำร่วมกันก ำกับดูแลกิจกรรมนักศึกษำด้วย  

ข้อ ๑๔ สภำนักศึกษำ ประกอบไปด้วย 

(๑) ประธำนสภำ 

(๒) รองประธำนสภำ คนที่ ๑ 

(๓) รองประธำนสภำ คนที่ ๒ 

(๔) เลขำธิกำรสภำ 

(๕) รองเลขำธิกำรสภำ 

(๖) เหรัญญิก 

(๗) สมำชิกสภำ จ ำนวนที่ได้มำ ตำมข้อ ๑๒ 

ข้อ ๑๖ สภำนักศึกษำ ประกอบไปด้วย 

(๑) ประธำนสภำ 

(๒) รองประธำนสภำ คนที่ ๑ 

(๓) รองประธำนสภำ คนที่ ๒ 

(๔) เลขำธิกำรสภำ 

(๕) รองเลขำธิกำรสภำ 

(๖) เหรัญญิก 

(๗) ผู้ ช่วยประธำนสภำ ตำมที่ประชุมสภำนักศึกษำ

๑. เพ่ือให้กำรบริหำรงำนของสภำนักศึกษำเป็นไปด้วย

ควำมเรียบร้อย คณะท ำงำนฯ จึงเห็นสมควรเพ่ิม (๗) 

ผู้ช่วยประธำนสภำนักศึกษำ ตำมจ ำนวนที่สภำ

นักศึกษำก ำหนดให้มี เพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนกำร

ท ำงำนฝ่ำยต่ำง ๆ ภำยในสภำนักศึกษำ 

 

๒. กำรด ำรงต ำแหน่งหลักตำม (๑) – (๕) ของสภำ

นักศึกษำต้องได้รับเสียงเห็นชอบจำกท่ีประชุมสภำ



๔๐ 

 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ            

กำรด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ ในสภำนักศึกษำ ให้สมำชิก

สภำนักศึกษำออกเสียงลงมติเลือกกันเอง โดยถือเสียง ข้ำง

มำก และให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธำนน ำรำยช่ือผู้ได้รับเลือก

ทุกต ำแหน่งเสนอต่ออธิกำรบดีเพ่ือพิจำรณำ และ มีค ำสั่ง

แต่งต้ังต่อไป 

 

 

 

เห็นสมควรให้มี 

(๘) สมำชิกสภำ จ ำนวนที่ได้มำ ตำมข้อ ๑๔ 

กำรด ำรงต ำแหน่งตำม (๑) ถึง (๕) ในสภำนักศึกษำ ให้

สมำชิกสภำนักศึกษำออกเสียงลงมติเลือกกันเอง โดยถือเสียงข้ำง

มำกและกำรด ำรงต ำแหน่งตำม (๖) และ (๗) ให้ประธำนสภำ

นักศึกษำเป็นผู้ เสนอช่ือสมำชิกสภำนักศึกษำให้ที่ประชุมสภำ

นักศึกษำรับรอง  

ทั้งน้ี ให้ประธำนสภำนักศึกษำเสนอรำยช่ือผู้ได้รับเลือก

ทุกต ำแหน่ง ตำมวรรคแรกต่ออธิกำรบดีเพ่ือพิจำรณำแต่งต้ัง 

นักศึกษำ ส่วน (๖) และ (๗) มีไว้เพ่ือสนับสนุนกำร

ท ำงำนของประธำนสภำนักศึกษำ จึงเห็นสมควรให้

ต ำแหน่งที่ (๖) และ (๗) น้ัน ได้รับกำรเสนอช่ือจำก

ประธำนสภำนักศึกษำโดยเลือกจำกสมำชิกสภำ

นักศึกษำเพ่ือให้สภำนักศึกษำเป็นผู้ลงมติรับรอง 

ข้อ ๑๕ ให้อธิกำรบดีแต่งต้ังอำจำรย์ที่ปรึกษำสภำนักศึกษำ

ตำมที่เห็นสมควร เพ่ือท ำหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และ

ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของสภำ

นักศึกษำเป็นไปด้วย ควำมเรียบร้อยสอดคล้องกับนโยบำย 

และข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 

ข้อ ๑๗ ให้สภำนักศึกษำเสนอช่ืออำจำรย์ที่ปรึกษำให้อธิกำรบดี

พิจำรณำแต่งต้ังตำมที่เห็นสมควร เพ่ือท ำหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ 

แนะน ำ และก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของสภำ

นักศึกษำเป็นไปด้วย ควำมเรียบร้อยสอดคล้องกับนโยบำย และ

ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 

เพ่ือให้สภำนักศึกษำและผู้บริหำรได้ร่วมกันพิจำรณำ

เสนอช่ืออำจำรย์ที่ปรึกษำให้สำมำรถท ำงำนร่วมกันกับ

สภำนักศึกษำและมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับนโยบำย

ด้ำนกิจกำรนักศึกษำของมหำวิทยำลัย  

ข้อ ๑๖ ให้สมำชิกสภำนักศึกษำอยู่ในต ำแหน่งครำวละหน่ึงปี 

มีก ำหนดต้ังแต่วันที่ ๑ พฤศจิกำยน ถึง ๓๑ ตุลำคมของปี

ถัดไป และให้รักษำกำรอยู่ในต ำแหน่งจนกว่ำสมำชิกสภำ

นักศึกษำชุดใหม่จะเข้ำรับหน้ำท่ี 

ข้อ ๑๘ ให้สมำชิกสภำนักศึกษำอยู่ในต ำแหน่งครำวละหน่ึงปี มี

ก ำหนดต้ังแต่วันที่ ๑ กุมภำพันธ์ จนถึงวันที ่๓๑ มกรำคมของปี

ถัดไป 

แก้ไขเพ่ือให้เหมำะสมต่อกำรเปิดปิดภำคกำรศึกษำใหม่ 

ข้อ ๑๗ สมำชิกภำพ ของสมำชิกสภำนักศึกษำสิ้นสุดลงเมื่อ  

(๑) ครบวำระ  

(๒) ตำย  

(๓) ลำออก 

ข้อ ๑๙ สมำชิกภำพ ของสมำชิกสภำนักศึกษำสิ้นสุดลงเมื่อ 

(๑) ครบวำระ  

(๒) ตำย  

(๓) ลำออก 

 



๔๑ 

 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ            

(๔) พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ  

(๕) ขำดคุณสมบัติตำมข้อ ๑๓  

(๖) ถูกถอดถอนโดยอธิกำรบดี 

(๔) พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ  

(๕) ขำดคุณสมบัติตำมข้อ ๑๕  

(๖) ถูกถอดถอนโดยอธิกำรบดี 

(๗) ถูกถอดถอนตำมมติของสภำนักศึกษำ 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่สมำชิกภำพของสมำชิกสภำนักศึกษำคน

หน่ึงคนใดสิ้นสุดลงก่อนหมดวำระ ให้สภำนักศึกษำด ำเนินกำร

ให้มีกำรเลือกผู้แทนนักศึกษำใหม่ เพ่ือท ำหน้ำที่แทนสมำชิก

สภำนักศึกษำคนเดิม ให้เสร็จสิ้นภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่

ได้รับแจ้ง ยกเว้นระยะเวลำด ำรงต ำแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่ำหก

สิบวัน จะไม่จัดให้มีกำรเลือกผู้แทนนักศึกษำใหม่ก็ได้ 

 

ข้อ ๒๐  ในกรณีที่สมำชิกภำพของสมำชิกสภำนักศึกษำคนหน่ึงคน

ใดสิ้นสุดลงก่อนหมดวำระ ให้สภำนักศึกษำด ำเนินกำรให้ได้มำซึ่ง

สมำชิกสภำนักศึกษำ เพ่ือท ำหน้ำท่ีแทนสมำชิกสภำนักศึกษำคนเดิม 

ให้เสร็จสิ้นภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกประธำนสภำ

นักศึกษำ ยกเว้นระยะเวลำด ำรงต ำแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่ำหกสิบวัน 

จะไม่จัดให้มีกำรได้มำซึ่งสมำชิกสภำนักศึกษำใหม่ก็ได้ 

 

๑. เปลี่ยนแปลงจำก “กำรเลือกต้ัง” เป็น “กำรได้มำ” 

เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อ ๑๔ 

 

๒. ขยำยก ำหนดเวลำจำกเดิม “ภำยใน ๑๕ วัน” เป็น 

“ภำยใน ๓๐ วัน” เพ่ือเว้นระยะให้กำรด ำเนินกำรซึ่ง

กำรได้มำ มีคุณภำพและสำมำรถตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผู้ที่มำแทนได้อย่ำงละเอียด 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่สภำนักศึกษำพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ

ทั้งชุด ให้กองกิจกำรนักศึกษำเป็น ผู้ด ำเนินกำรจัดกำรเลือกต้ัง

สภำนักศึกษำชุดใหม่เพ่ือท ำหน้ำที่แทนสภำนักศึกษำชุดเดิม 

ให้เสร็จสิ้นภำยใน สำมสิบวันนับแต่วันที่สภำนักศึกษำชุดเดิม

พ้นจำกต ำแหน่ง โดยวำระกำรท ำงำนของสภำนักศึกษำชุด

ใหม่ ให้มีเพียงเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของสภำนักศึกษำชุดเดิม

เท่ำน้ัน ในระหว่ำงที่ยังไม่มีสภำนักศึกษำชุดใหม่ให้ รอง

อธิกำรบดีท ำหน้ำท่ีแทนสภำนักศึกษำ 

ในกรณีที่เหลือระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งไม่เกิน

หกสิบวัน ให้สภำนักศึกษำชุดใหม่จำกกำรเลือกต้ัง มีวำระกำร

ด ำรงต ำแหน่งจนถึงวันที่ ๓๑ ตุลำคมของปีถัดไป 

ข้อ ๒๑ กรณสีภำนักศึกษำพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระทั้งชุด ให้

หน่วยงำนที่ รับผิดชอบด้ำนกิจกำรนักศึกษำของมหำวิทยำลัย 

ด ำเนินกำรให้ได้มำซึ่งสภำนักศึกษำชุดใหม่เพ่ือท ำหน้ำที่แทนสภำ

นักศึกษำชุดเดิม ให้เสร็จสิ้นภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่สภำ

นักศึกษำชุดเดิมพ้นจำกต ำแหน่ง โดยวำระกำรท ำงำนของสภำ

นักศึกษำชุดใหม่ ให้มีเพียงเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของสภำนักศึกษำชุด

เดิม  

 ในระหว่ำงที่ยังไม่มีสภำนักศึกษำชุดใหม่ ให้รองอธิกำรบดี

ท ำหน้ำท่ีแทนสภำนักศึกษำ 

๑. แก้ไขข้อควำมจำก “กองกิจกำรนักศึกษำ”เป็น 

“หน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนกิจกำรนักศึกษำของ

มหำวิทยำลัย” เน่ืองจำกในอนำคตอำจมีกำร

เปลี่ยนแปลงช่ือกองกิจกำรนักศึกษำเพ่ือให้สอดคล้อง

ต่อค่ำนิยมและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

๒. แก้ไขจำก “เลือกต้ัง” เป็น “ได้มำ” เพ่ือให้

สอดคล้องกับข้อ ๑๔ 

 



๔๒ 

 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ            

ข้อ ๒๑ สภำนักศึกษำมีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปน้ี 

(๑) ก ำกับดูแลกำรด ำเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษำทั้ง

ระดับมหำวิทยำลัยและส่วนงำน ให้เป็นไปตำม วัตถุประสงค์ 

และนโยบำยของมหำวิทยำลัย 

(๒) อนุมัตินโยบำย โครงกำรและงบประมำณของสโมสร

นักศึกษำ 

(๓) ออกประกำศและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน

ของสภำนักศึกษำ ทั้งน้ีต้องไม่ขัดกับ ข้อบังคับและนโยบำย

ของมหำวิทยำลัย 

(๔) ตรวจสอบวิจำรณ์และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ

สโมสรนักศึกษำให้เป็นไปตำมนโยบำย ที่ได้แถลงไว้ต่อสภำ

นักศึกษำ 

(๕) ลงมติไม่ไว้วำงใจและเสนอต่ออธิกำรบดี เพ่ือถอดถอน

สมำชิกสภำนักศึกษำ เมื่อมีเหตุผลอันสมควร โดยมติในกรณี

ดังกล่ำวต้องได้รับควำมเห็นชอบไม่น้อยกว่ำสองในสำมของ

จ ำนวนสมำชิกสภำนักศึกษำท้ังหมด  

(๖) ลงมติไม่ไว้วำงใจและเสนอต่ออธิกำรบดี เพ่ือถอดถอน

กรรมกำรสโมสรนักศึกษำ เมื่อมีเหตุผลอันสมควรโดยมติใน

กรณีดังกล่ำวต้องได้รับควำมเห็นชอบไม่น้อยกว่ำสองในสำม

ของจ ำนวนสมำชิกสภำนักศึกษำท้ังหมด 

(๗) จัดท ำรำยงำนประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรมในรอบปี

และรวบรวมผลกำรด ำเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษำและ

ข้อ ๒๒ สภำนักศึกษำมีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปน้ี 

(๑) ก ำกับดูแลกำรด ำเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษำทั้งระดับ

มหำวิทยำลัยและส่วนงำน ให้เป็นไปตำม วัตถุประสงค์ และนโยบำย

ของมหำวิทยำลัย 

(๒) อนุมัตินโยบำย โครงกำรและงบประมำณของสโมสรนักศึกษำ 

(๓) ออกประกำศ ข้อก ำหนดหรือ ค ำสั่ งที่ เกี่ยวข้องกับกำร

ด ำเนินงำนของสภำนักศึกษำ ทั้ งน้ีต้องไม่ขัดกับ ข้อบังคับและ

นโยบำยของมหำวิทยำลัย 

(๔) ตรวจสอบวิจำรณ์และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสโมสร

นักศึกษำให้เป็นไปตำมนโยบำย ที่ได้แถลงไว้ต่อสภำนักศึกษำ 

(๕) จัดท ำรำยงำนประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรมในรอบปีและ

รวบรวมผลกำรด ำเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษำและชมรมเสนอ

ต่ออธิกำรบดีเมื่อครบวำระ 

(๖) ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย และ

กิจกรรมของมหำวิทยำลัย  

(๗) เสนอปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับน้ี  โดยควำมเห็นชอบของ

อธิกำรบดี 

(๘) ถอดถอนสมำชิกสภำนักศึกษำ นำยกสโมสรนักศึกษำ และ

กรรมกำรสโมสรนักศึกษำ 

๑. เพ่ิมเติมควำมใน (๓) ให้สภำนักศึกษำสำมำรถออก

ค ำสั่งแต่งต้ังกรรมกำร อนุกรรมกำร คณะท ำงำน ฯลฯ 

หรือค ำสั่งอื่น ๆ โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับน้ีและเพ่ือให้กำร

ด ำเนินของสภำนักศึกษำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 

๒. ยุบรวมอ ำนำจหน้ำท่ีของ (๕) และ (๖) เดิมให้อยู่ใน 

(๘) ใหม่เพ่ิมให้สำมำรถตีควำมได้ง่ำยข้ึน  



๔๓ 

 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ            

ชมรมเสนอต่ออธิกำรบดีเมื่อครบวำระ 

(๘) ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย และ

กิจกรรมของมหำวิทยำลัย 

(๙) เสนอปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับน้ีโดยควำมเห็นชอบของ

อธิกำรบดี 

ข้อ ๒๒ กำรประชุมและวิธีกำรด ำเนินงำนของสภำนักศึกษำให้

เป็นไปตำมประกำศของสภำนักศึกษำโดยควำมเห็นชอบของ

อธิกำรบดี 

ข้อ ๒๓ กำรประชุมและวิธีกำรด ำเนินงำนของสภำนักศึกษำให้

เป็นไปตำมประกำศของสภำนักศึกษำ 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรของสภำนักศึกษำสำมำรถ

ปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละวำระ 

-ไม่เคยมีเรื่องน้ีแต่เดิม- ข้อ ๒๔ กำรถอดถอนสมำชิกสภำนักศึกษำ ให้ด ำเนินกำร 

ดังน้ี 

นักศึกษำของมหำวิทยำลัยจ ำนวนต้ังแต่ ๒๕๐ คน หรือ

กรรมกำรสโมสรนักศึกษำจ ำนวน ๒ ใน ๓ ของคณะกรรมกำรสโมสร

นักศึกษำระดับมหำวิทยำลัย หรือสมำชิกสภำนักศึกษำจ ำนวน ๑ ใน 

๕ ของสภำนักศึกษำ สำมำรถย่ืนถอดถอนสมำชิกสภำนักศึกษำ

รำยบุคคลต่อประธำนสภำนักศึกษำ เมื่อประธำนสภำนักศึกษำได้รับ

เร่ืองถอดถอนแล้วให้เรียกประชุมสภำนักศึกษำภำยใน ๑๕ วันนับ

แต่วันที่ได้รับเร่ืองถอดถอน เพ่ือพิจำรณำกำรถอดถอนสมำชิกสภำ

นักศึกษำรำยบุคคลโดยกำรจะถอดถอนหรือไม่น้ัน ให้เป็นไปตำมมติ

เสียงข้ำงมำกของสภำนักศึกษำที่มำประชุม 

สมำชิกสภำนักศึกษำที่สภำนักศึกษำมีมติให้ถอดถอนตำม

วรรคแรก อำจย่ืนอุทธรณ์ต่ออธิกำรบดีได้ภำยใน ๗ วันนับจำกวันที่

ทรำบมติดังกล่ำว และกำรวินิจฉัยอุทธรณ์ของอธิกำรบดีถือเป็นที่สุด 

ให้มีรูปแบบกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ถอดถอนสมำชิกสภำ

นักศึกษำรำยบุคคล โดยจ ำนวนของนักศึกษำผู้มีสิทธิ

ถอดถอนสมำชิกสภำนักศึกษำน้ัน เป็นจ ำนวนที่

คณะท ำงำนฯ มีควำมเห็นว่ำเหมำะสมเพรำะว่ำจ ำนวน

นักศึกษำ ๒๕๐ คนเป็นสัดส่วนโดยประมำณของ

นักศึกษำแต่ละช้ันปี และเน่ืองจำกเป็นกำรถอดถอน

สมำ ชิกสภำนักศึ กษำรำยบุคคล  จึ ง ให้ จ ำ นวน

คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำถึง ๒ ใน ๓ เพรำะ

สมำชิกสภำนักศึกษำแต่ละคนถือเป็นตัวแทนของ

นักศึกษำในแต่ละส่วนงำน และกำรถอดถอนสมำชิก

สภำนักศึกษำรำยบุคคลให้เป็นสิทธิของสภำนักศึกษำ 



๔๔ 

 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ            

-ไม่เคยมีเรื่องน้ีแต่เดิม- ข้อ ๒๕ กำรเสนอยุบสภำนักศึกษำ ให้ด ำเนินกำร ดังน้ี   

นักศึกษำทั้งมหำวิทยำลัยจ ำนวน ๑ ใน ๘ หรือ มติเอก

ฉันท์ของคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำของมหำวิทยำลัย สำมำรถ

เสนอยุบสภำนักศึกษำต่ออธิกำรบดีได้ เมื่ออธิกำรบดีได้รับเร่ืองยุบ

สภำนักศึกษำแล้วให้เรียกประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ

ที่อธิกำรบดีแต่งต้ัง ภำยใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองยุบสภำ

นักศึกษำเพ่ือพิจำรณำกลั่นกรองกำรเสนอยุบสภำนักศึกษำ โดยกำร

จะยุบสภำนักศึกษำหรือไม่น้ันให้เป็นไปตำมมติเสียงข้ำงมำกของ

คณะกรรมกำรดังกล่ำว และถือเป็นทีสุ่ด 

เพ่ือให้กำรพิจำรณำยุบหรือไม่ยุบสภำนักศึกษำเป็นของ

คณะกรรมกำรผู้เก่ียวข้อง 

  



๔๕ 

 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ            

 หมวด ๔ 

สโมสรนักศึกษา 

 

ข้อ ๒๓  ให้จัดต้ังสโมสรนักศึกษำข้ึนมีช่ือว่ำ “สโมสรนักศึกษำ

มหำวิทยำลัยมหิดล” โดยมีที่ท ำกำรต้ังอยู่ ภำยในบริเวณ

มหำวิทยำลัย ใช้อักษรย่อว่ำ ส.ม.ม. ใช้ค ำภำษำอังกฤษว่ำ

“Mahidol University Student Association”  

ในแต่ละส่วนงำนอำจจัดให้มีสโมสรนักศึกษำระดับ

ส่วนงำนข้ึน เพ่ือด ำเนินกิจกรรมของนักศึกษำในส่วนงำน ทั้งน้ี

หลักเกณฑ์ วิธีกำรจัดต้ังและด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมประกำศ

ของสภำนักศึกษำ 

ข้อ ๒๗  ให้จัดต้ังสโมสรนักศึกษำข้ึนมีช่ือว่ำ “สโมสรนักศึกษำ

มหำวิทยำลัยมหิดล” โดยมีที่ท ำกำรต้ังอ ยู่  ภำยในบริ เวณ

มหำวิทยำลัย ใช้อักษรย่อว่ำ ส.ม.ม. ใช้ค ำภำษำอังกฤษว่ำ“Mahidol 

University Student Association”  

คณะท ำงำนฯ เห็นว่ำควรเพ่ิมเติมหมวดสโมสรนักศึกษำ

ระดับส่วนงำนข้ึนใหม่ ในข้อบังคับฉบับน้ี โดยอ้ำงอิง

ข้อมูลบำงส่วนจำก “ประกำศสภำนักศึกษำ

มหำวิทยำลัยมหิดลเร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีกำรจัดต้ังและ

ด ำเนินงำนของสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำน พ.ศ. 

๒๕๕๖” เพ่ือให้สโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนมีกำร

ด ำเนินงำนที่ชัดเจนเป็นไปในแบบแผนเดียวกัน และ

สำมำรถตอบสนองนโยบำยของสโมสรนักศึกษำ

มหำวิทยำลัยมหิดลได้ 

ข้อ ๒๖  คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี  

(๑) เป็นนักศึกษำ ซึ่งได้ลงทะเบียนเป็นนักศึกษำโดยสมบูรณ์

แล้วในปีกำรศึกษำน้ัน  

(๒) มีผลกำรเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมจนถึงภำคเรียนสุดท้ำยก่อน

ภำคเรียนที่มีกำรเลือกต้ัง มำกกว่ำ ๒.๐๐  

(๓) ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งนำยกสโมสรและอุปนำยกต้องเป็น

นักศึกษำช้ันปีที่ ๓ ข้ึนไปของปีกำรศึกษำ ที่จะด ำรงต ำแหน่ง 

(๔) ไม่อยู่ในระหว่ำงถูกลงโทษทำงวินัยตำมข้อบังคับของ

มหำวิทยำลัย 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งสมำชิกสภำนักศึกษำ กรรมกำร

ชมรม กรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำน 

ข้อ ๓๐  คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี  

(๑) เป็นนักศึกษำ ซึ่งได้ลงทะเบียนเป็นนักศึกษำโดยสมบูรณ์แล้วใน

ปีกำรศึกษำน้ัน  

(๒) มีผลกำรเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมจนถึงภำคเรียนสุดท้ำยก่อนภำค

เรียนที่มีกำรเลือกต้ัง มำกกว่ำ ๒.๐๐  

(๓) ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งนำยกสโมสรและอุปนำยกต้องเป็นนักศึกษำ

ต้ังแต่ช้ันปีที่ ๓ ข้ึนไปของปีกำรศึกษำ ท่ีจะด ำรงต ำแหน่ง 

(๔) ไม่อ ยู่ในระห ว่ำง ถูกลงโทษทำง วิ นัยตำม ข้อบั งคั บของ

มหำวิทยำลัย 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งสมำชิกสภำนักศึกษำ กรรมกำรชมรม

ระดับมหำวิทยำลัย กรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำน เว้นแต่

๑. แก้ไขข้อควำม (๓) จำก “ในช้ันปีที่ ๓ ข้ึนไป” เป็น 

“ต้ังแต่ช้ันปีที่ ๓ ข้ึนไป” เพ่ือเพ่ิมควำมชัดเจนในกำร

ตีควำมหมำยคุณสมบัติของผู้ที่จะด ำรงต ำแหน่งนำยก

สโมสรและอุปนำยกสโมสร 

 

๒. เพ่ิมเติมข้อควำมใน (๕) เพ่ือให้เกิดควำมเป็นธรรม

และเป็นกำรกระจำยโอกำสให้นักศึกษำผู้ท ำกิจกรรมมี

มำกย่ิงข้ึน 



๔๖ 

 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ            

(๖) ไม่เป็นผู้มีสภำพวิทยำทัณฑ์ นำยกสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนตำมข้อ ๓๑ (๑๓) 

(๖) ไม่เป็นผู้มีสภำพวิทยำทัณฑ์ 

ข้อ ๒๗ สโมสรนักศึกษำ ประกอบไปด้วย 

            (๑) นำยกสโมสร 

(๒) อุปนำยก 

(๓) เลขำนุกำร 

(๔) เหรัญญิก 

(๕) ปฏิคม 

(๖) ประชำสัมพันธ์ 

(๗) กรรมกำรอื่น จ ำนวนไม่เกิน ๙ คน  

(๘) นำยกสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำน 

(๙) ผู้แทนชมรมด้ำนต่ำงๆ ตำมข้อ ๓๗ ด้ำนละ ๒ 

คน 

************************************* 

ข้อ ๓๐ กรรมกำรสโมสรนักศึกษำตำมข้อ ๒๗ (๑) ถึง (๗) จะ

ได้รับกำรเลือกต้ังเป็นทีม ทีมละไม ่น้อยกว่ำสิบคน และไม่เกิน

สิบห้ำคน ทั้งน้ีต้องประกอบด้วยนักศึกษำอย่ำงน้อยจำกสำม

ส่วนงำนข้ึนไปทีมใดได้คะแนนเสียงสูงสุดถือว่ำได้รับกำร

เลือกต้ัง 

 ในกำรด ำเนินกำรเลือกต้ัง ให้สภำนักศึกษำเป็นผู้

ออกประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรเลือกต้ังและ วิธีกำร

ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังคณะกรรมกำรสโมสร และก ำกับดูแล

ข้อ ๓๑ สโมสรนักศึกษำ ประกอบไปด้วย 

            (๑) นำยกสโมสร 

(๒) อุปนำยกสโมสร 

(๓) เลขำนุกำร 

(๔) เหรัญญิก 

(๕) ปฏิคม 

(๖) ประชำสัมพันธ์ 

(๗) วิเทศสัมพันธ์ 

(๘) กรรมกำรด้ำนกีฬำ 

(๙) กรรมกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 

(๑๐) กรรมกำรด้ำนบ ำเพ็ญประโยชน์ 

(๑๑) กรรมกำรด้ำนวิชำกำร 

(๑๒) กรรมกำรอื่น ๆ จ ำนวนไม่เกิน ๑๔ คน  

(๑๓) นำยกสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำน 

ทั้งน้ี มหำวิทยำลัยอำจก ำหนดกรรมกำรอื่น ๆ เพ่ิมเติม

หรือเปลี่ยนแปลงช่ือต ำแหน่งต่ำง ๆ ในกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ

ได้ตำมควำมเหมำะสมของส่วนงำนน้ัน โดยออกเป็นประกำศของ

มหำวิทยำลัย 

 กำรได้มำซึ่งกรรมกำรสโมสรนักศึกษำตำมข้อ ๓๑ (๑) ถึง 

(๑๒) ให้มำจำกกำรเลือกต้ังของนักศึกษำของทั้งมหำวิทยำลัยที่มำ

๑. คณะท ำงำนฯ เห็นสมควรว่ำเพ่ือให้กำรด ำเนินงำน

ของคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำเป็นไปด้วยควำม

เรียบร้อยและปรับเปลี่ยนไปตำมยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

ไป จึงเพ่ิมเติมกรรมกำรสโมสรนักศึกษำฝ่ำยต่ำง ๆ เพ่ือ

ตอบสนองกำรท ำงำนที่มีแนวโน้มว่ำจะขยำยตัวข้ึน

อย่ำงรวดเร็วจำกกำรเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

และตอบสนองกำรท ำกิจกรรมของชมรมต่ำง ๆ ใน

สังกัดสโมสรนักศึกษำ โดยก ำหนดให้มีกรรมกำรเพ่ือ

ก ำกับดูแลและประสำนงำนร่วมกับชมรมในแต่ละด้ำน 

โดยมำแทนที่ กรรมกำร (๙) จำกข้อบังคับฉบับเก่ำ 

 

๒. เพ่ือให้มหำวิทยำลัยสำมำรถก ำหนดช่ือและ

กรรมกำรของสโมสรนักศึกษำเพ่ิมเติมได้  

 

๓. กำรปรับเปลี่ยนกำรก ำกับดูแลกำรเลือกต้ังจำก

ก ำหนดเดิม “ให้เสร็จสิ้นภำยในเดือนกุมภำพันธ์” เป็น 

“ให้เสร็จสิ้นภำยในเดือนมีนำคม” เพ่ือให้สอดคล้องกับ

กำรเปิดปิดภำคกำรศึกษำ 

 



๔๗ 

 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ            

ให้กำรเลือกต้ังเสร็จสิ้นภำยในเดือน กุมภำพันธ์ของทุกปี ใช้สิทธิ โดยจะได้รับกำรเลือกต้ังเป็นทีม ทีมละไม ่น้อยกว่ำสิบห้ำคน 

และไม่เกินย่ีสิบห้ำคน ทั้งน้ีต้องประกอบด้วยนักศึกษำอย่ำงน้อยห้ำ

ส่วนงำนข้ึนไป ทีมใดได้คะแนนเสียงสูงสุดหรือได้รับกำรรับรองจำก

นักศึกษำผู้มำใช้สิทธิเลือกต้ัง ถือว่ำได้รับกำรเลือกต้ัง และให้สภำ

นักศึกษำเสนอรำยช่ือผู้ได้รับกำรเลือกต้ังต่ออธิกำรบดีเพ่ือแต่งต้ัง

ต่อไป 

ในกำรด ำเนินกำรเลือกต้ัง ให้สภำนักศึกษำเป็นผู้ออก

ประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรเลือกต้ังและ วิธีกำรลงคะแนน

เสียงเลือกต้ังกรรมกำรสโมสร โดยควำมเห็นชอบของอธิกำรบดี 

และก ำกับดูแลให้กำรเลือกต้ังเสร็จสิ้นภำยในเดือนมีนำคมของทุกป ี

๔. ก ำหนดจ ำนวนของกรรมกำรสโมสรนักศึกษำให้

เหมำะสมมำกย่ิงข้ึนกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป และ

เพ่ือตอบรับจ ำนวนของกรรมกำรที่มีมำกข้ึน 

ข้อ ๒๘ ให้อธิกำรบดีแต่งต้ังอำจำรย์ที่ปรึกษำสโมสรนักศึกษำ

ตำมที่เห็นสมควร เพ่ือท ำหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และ

ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้กิจกรรมของนักศึกษำด ำเนิน

ไปด้วย ควำมเรียบร้อยสอดคล้องกับนโยบำย และข้อบังคับ

ของมหำวิทยำลัย 

ข้อ ๓๒ ให้สโมสรนักศึกษำเสนอช่ืออำจำรย์ที่ปรึกษำให้อธิกำรบดี

พิจำรณำแต่งต้ังตำมท่ีเห็นสมควรเพ่ือท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ 

และก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้กิจกรรมของนักศึกษำด ำเนินไป

ด้วยควำมเรียบร้อยสอดคล้องกับนโยบำยและ ข้อบังคับของ

มหำวิทยำลัย 

เพ่ือให้สโมสรนักศึกษำและผู้บริหำรได้ร่วมกันพิจำรณำ

เสนอช่ืออำจำรย์ที่ปรึกษำให้สำมำรถท ำงำนร่วมกันกับ

สภำนักศึกษำและมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับนโยบำย

ด้ำนกิจกำรนักศึกษำของมหำวิทยำลัย 

ข้อ ๒๙ คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำอยู่ในต ำแหน่งครำวละ

หน่ึงปี มีก ำหนดต้ังแต่วันที่ ๑ เมษำยน ถึง ๓๑ มีนำคมของปี

ถัดไป และให้รักษำกำรในต ำแหน่งจนกว่ำคณะกรรมกำร

สโมสรนักศึกษำชุดใหม่จะเข้ำรับหน้ำท่ี  

 คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำชุดเดิมต้องส่งมอบ

งำนต่อคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำชุดใหม่ให้ เสร็จสิ้น

ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันประกำศแต่งต้ังคณะกรรมกำร

ข้อ ๓๓ กรรมกำรสโมสรนักศึกษำ ตำมข้อ ๓๑ (๑) ถึง (๑๒) อยู่ใน

ต ำแหน่งครำวละหน่ึงปี มีก ำหนดต้ังแต่วันที ่๑ มิถุนำยน จนถึงวันที่ 

๓๑ พฤษภำคมของปีถัดไป คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำชุดเดิม

ต้องส่งมอบงำนต่อคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำชุดใหม่ให้เสร็จสิ้น

ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันประกำศแต่งต้ังคณะกรรมกำรสโมสร

นักศึกษำชุดใหม่ 

แก้ไขเพ่ือให้เหมำะสมต่อกำรเปิดปิดภำคกำรศึกษำใหม่ 



๔๘ 

 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ            

สโมสรนักศึกษำชุดใหม่ 

-ไม่เคยมีเรื่องน้ีแต่เดิม- ข้อ ๓๔ ในกรณีที่ ไม่มีผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังกรรมกำรสโมสร

นักศึกษำ หรือสภำนักศึกษำไม่สำมำรถจัดให้มีกำรเลือกต้ังกรรมกำร

สโมสรนักศึกษำตำมข้อ ๓๑ (๑) ถึง (๑๒) ได้ ให้ประธำนสภำ

นักศึกษำเรียกประชุมนำยกสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนเพ่ือหำ

ผู้ท ำหน้ำท่ีเป็นคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำตำมข้อ ๓๑ วรรคแรก 

เพ่ิมเติมกรณีที่ไม่มีผู้สมัครมำเลือกต้ังหรือสภำนักศึกษำ

ไม่สำมำรถจัดกำรเลือกต้ังตำมวิธีกำรปกติได้ 

ข้อ ๓๑ คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำพ้นต ำแหน่งเมื่อ  

(๑) ครบวำระ  

(๒) ตำย  

(๓) ลำออก 

(๔) ขำดคุณสมบัติตำมข้อ ๓๐  

(๕) ถูกถอดถอนโดยอธิกำรบดี 

(๖) พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 

(๗) กรรมกำรตำมข้อ ๒๗ (๒) ถึง (๗) พ้นจำกต ำ

แห่นงพร้อมนำยกสโมสรนักศึกษำ 

ข้อ ๓๕ คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ  

(๑) ครบวำระ  

(๒) ตำย  

(๓) ลำออก 

(๔) ขำดคุณสมบัติตำมข้อ ๓๐  

(๕) ถูกถอดถอนโดยอธิกำรบดี 

(๖) พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 

(๗) ถูกถอดถอนโดยสภำนักศึกษำ 

แก้ไข (๗) เดินเน่ืองจำกกำรเลือกต้ังสโมสรนักศึกษำจะ

ด ำเนินกำรเลือกต้ังเป็นทีม คณะท ำงำนฯ จึงเห็นว่ำท่ี

นำยกสโมสรนักศึกษำพ้นจำกต ำแหน่ง กรรมกำรที่

เหลืออยู่พึงมีสิทธิที่จะด ำรงต ำแหน่งนำยกสโมสร

นักศึกษำได้ ตรำบเท่ำที่ไม่ขัดต่อคุณสมบัติตำม

ข้อบังคับน้ี  

 

เพ่ิมเติม (๗) เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนในกรณีที่ถูกถอด

ถอนรำยบุคคลโดยสภำนักศึกษำ 

-ไม่เคยมีเรื่องน้ีแต่เดิม- ข้อ ๓๖ เมื่อนำยกสโมสรนักศึกษำพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ ให้

กรรมกำรสโมสรนักศึกษำตำมข้อ ๓๑ (๒) ถึง (๑๒) ประชุมและ

เลือกกรรมกำรสโมสรคนใดคนหน่ึงเข้ำรับต ำแหน่งนำยกสโมสร

นักศึกษำ โดยผู้ที่จะด ำรงต ำแหน่งนำยกสโมสรนักศึกษำต้องได้รับ

ควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมสภำนักศึกษำ 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของสโมสรนักศึกษำที่มำจำกกำร

เลือกต้ังเป็นทีมสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้ 

ข้อ ๓๒ ในกรณีที่กรรมกำรสโมสรนักศึกษำ คนหน่ึงคนใด ตำม

ข้อ ๒๗ (๒) ถึง (๗) พ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ ให้นำยก

ข้อ ๓๗ ในกรณีที่กรรมกำรสโมสรนักศึกษำคนหน่ึงคนใด ตำมข้อ 

๓๑ (๒) ถึง (๑๒) พ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ ให้นำยกสโมสร

 



๔๙ 

 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ            

สโมสรนักศึกษำเสนอช่ือผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมกำรแทน โดย

เสนอต่อสภำนักศึกษำเพ่ือให้ควำมเห็นชอบและน ำรำยช่ือเสนอ

อธิกำรบดีเพ่ือพิจำรณำแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งแทน 

นักศึกษำเสนอช่ือผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมกำรสโมสรนักศึกษำแทน 

โดยเสนอต่อสภำนักศึกษำเพ่ือให้ควำมเห็นชอบและเสนออธิกำรบดี

เพ่ือพิจำรณำแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งแทน 

ข้อ ๓๔ ในกรณีที่คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำพ้นจำก

ต ำแหน่งก่อนครบวำระทั้ ง ชุดให้สภำนักศึกษำแต่งต้ัง

ผู้ด ำเนินกำรข้ึนคณะหน่ึง ท ำหน้ำที่แทนคณะกรรมกำร

สโมสรนักศึกษำชุดเดิมจนกว่ำคณะกรรมกำร สโมสร

นักศึกษำชุดใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่  และให้สภำนักศึกษำ

ด ำเนินกำรให้มีกำรเลือกต้ังคณะกรรมกำรสโมสร นักศึกษำ

ชุ ด ใ ห ม่ ใ ห้ เ ส ร็ จ สิ้ น ภ ำ ย ใ น ส ำ ม สิ บ วั น นั บ แ ต่ วั น ที่

คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำชุดเดิมพ้นจำกต ำแหน่ง โดย

วำระกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำชุดใหม่ให้

มี เพียงเท่ำวำระที่ เหลืออ ยู่ของคณะกรรมกำร สโมสร

นักศึกษำชุดเดิมเท่ำน้ัน 

ในกรณีที่เหลือระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งไม่เกิน

หกสิบวัน ให้สโมสรนักศึกษำชุดใหม่จำกกำรเลือกต้ัง มีวำระ

กำรด ำรงต ำแหน่งจนถึงวันที่ ๓๑ มีนำคมของปีถัดไป 

ข้อ ๓๘ ในกรณีที่คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำพ้นจำกต ำแหน่ง

ก่อนครบวำระทั้งชุด ให้สภำนักศึกษำ แต่งต้ังผู้ด ำเนินกำรข้ึนคณะ

หน่ึงซึ่งมีคุณสมบัติตำมข้อ ๓๐ หรือคุณสมบัติอื่นๆ ตำมที่สภำ

นักศึกษำก ำหนด ท ำหน้ำที่แทนคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำชุด

เดิมจนกว่ำคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำชุดใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่ 

และให้สภำนักศึกษำด ำเนินกำรให้มีกำรเลือกต้ังคณะกรรมกำร

สโมสรนักศึกษำชุดใหม่ให้เสร็จสิ้นภำยในสี่สิบห้ำวันนับแต่วันที่

คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำชุดเดิมพ้นจำกต ำแหน่ง โดยวำระ

ด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำชุดใหม่ให้มีเพียง

เท่ำวำระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมกำร สโมสรนักศึกษำชุดเดิม 

๑. แก้ไขจำกเดิมให้เสร็จสิ้น “ภำยใน ๓๐ วัน” เป็น 

“ภำยใน ๔๕ วัน” เน่ืองจำกสภำนักศึกษำต้องใช้เวลำ

ในกำรเตรียมกำรเลือกต้ัง ท้ังเร่ืองกำรจัดเตรียมสถำนที่

และกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอกและกำร

ประชำสัมพันธ์เพ่ือให้นักศึกษำมำใช้สิทธิลงคะแนน

เสียงเลือกต้ัง คณะท ำงำนฯ เกรงว่ำสภำนักศึกษำจะไม่

สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันภำยในระยะเวลำ ๓๐ วันซึ่ง

จะท ำให้เกิดผลเสียในทำงที่ไม่ดีข้ึนต่อตัวองค์กร

นักศึกษำ 

 

๒. เพ่ิมคุณสมบัติของผู้ด ำเนินกำรแทนคณะกรรมกำร

สโมสรนักศึกษำให้มีควำมชัดเจนย่ิงข้ึน 

ข้อ ๓๕ คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำมีอ ำนำจหน้ำท่ีดังน้ี  

(๑) ด ำเนินกำรและบริหำรกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษำ  

(๒) ก ำกับดูแลและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของชมรม 

(๓) ออกประกำศและข้อก ำหนดที่ เกี่ ยวข้องกั บกำร

ด ำเนินงำนของสโมสรนักศึกษำและชมรมโดยเสนอต่อสภำ

ข้อ ๓๙ คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำมีอ ำนำจหน้ำท่ีดังน้ี 

(๑) ด ำเนินกำรและบริหำรกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษำ  

(๒) ก ำกับดูแลและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของชมรมในสังกัด

สโมสรนักศึกษำ 

(๓) ออกประกำศ ข้อก ำหนดหรือ ค ำสั่ งที่ เกี่ยวข้องกับกำร

 



๕๐ 

 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ            

นักศึ กษำ เ พ่ือทรำบทั้ ง น้ี ต้อง ไม่ ขั ดกับ ข้อบั งคั บขอ ง

มหำวิทยำลัยและประกำศของสภำนักศึกษำ  

(๔ )  ก ำหนดนโยบำย จั ดท ำแผนงำน โครงกำรและ

งบประมำณประจ ำปีของสโมสรนักศึกษำ เสนอต่อ สภำ

นักศึกษำ 

(๕) พิจำรณำจัดสรรงบประมำณ โครงงำนประจ ำปีของชมรม

ในสังกัด 

(๖) จัดท ำรำยงำนประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรมในรอบปี 

เสนอสภำนักศึกษำเมื่อครบวำระ 

(๗) ส่งผู้แทนเข้ำร่วมประชุมสภำนักศึกษำ กรณีที่ได้รับกำร

ร้องขอ 

(๘) เรียกประชุมนักศึกษำ เพ่ือช้ีแจงเร่ืองต่ำง ๆ ตำมที่

เห็นสมควร 

(๙) ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกิจกรรมของมหำวิทยำลัย 

ด ำเนินงำนของสโมสรนักศึกษำและชมรมโดยเสนอต่อสภำ

นักศึกษำเพ่ือทรำบ ทั้งน้ีต้องไม่ขัดกับข้อบังคับของมหำวิทยำลัย

และประกำศของสภำนักศึกษำ  

(๔) ก ำหนดนโยบำย จัดท ำแผนงำน โครงกำรและงบประมำณ

ประจ ำปีของสโมสรนักศึกษำ เสนอต่อสภำนักศึกษำ เพ่ือให้ควำม

เห็นชอบ 

(๕) พิจำรณำจัดสรรงบประมำณ โครงงำนประจ ำปีของชมรมใน

สังกัด 

(๖) จัดท ำรำยงำนประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรมในรอบปี เสนอ

สภำนักศึกษำเมื่อครบวำระ 

(๗) ส่งผู้แทนเข้ำร่วมประชุมสภำนักศึกษำ กรณีที่ได้รับกำรร้องขอ 

(๘) เรียกประชุมนักศึกษำ เพ่ือช้ีแจงเร่ืองต่ำง ๆ ตำมท่ีเห็นสมควร 

(๙) ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกิจกรรมของมหำวิทยำลัย 

 

-ไม่เคยมีเรื่องน้ีแต่เดิม- 
ข้อ ๔๑ กำรถอดถอนกรรมกำรสโมสรนักศึกษำ ให้

ด ำเนินกำร ดังน้ี 

  นักศึกษำของมหำวิทยำลัยจ ำนวนต้ังแต่ ๒๕๐ คนหรือ

กรรมกำรสโมสรนักศึกษำจ ำนวน ๒ ใน ๓ ของคณะกรรมกำรสโมสร

นักศึกษำระดับมหำวิทยำลัย หรือ สมำชิกสภำนักศึกษำจ ำนวน ๑ 

ใน ๕ ของสภำนักศึกษำสำมำรถย่ืนถอดถอนกรรมกำรสโมสร

นักศึกษำรำยบุคคลต่อประธำนสภำนักศึกษำได้ เมื่อประธำนสภำ

นักศึกษำได้รับเร่ืองถอดถอนแล้วให้เรียกประชุมสภำนักศึกษำ

เป็นจ ำนวนที่คณะท ำงำนฯ มีควำมเห็นว่ำเหมำะสม

เพรำะว่ำจ ำนวนนักศึกษำ ๒๕๐  คนเป็นสัดส่วน

โดยประมำณของนักศึกษำแต่ละช้ันปี และเน่ืองจำก

เป็นกำรถอดถอนกรรมกำรสโมสรนักศึกษำรำยบุคคล 

จึงใช้จ ำนวนสมำชิกสภำนักศึกษำ ๑ ใน ๕ ของสภำ

นักศึกษำ โดยประมำณเน่ืองจำกสมำชิกสภำนักศึกษำ

เป็นตัวแทนของนักศึกษำแต่ละส่วนงำน และสมำชิก

สภำนักศึกษำจ ำนวนต้ังแต่ ๑ ใน ๕ ของสภำจะมี



๕๑ 

 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ            

ภำยใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองถอดถอน เพ่ือพิจำรณำกำรถอด

ถอนกรรมกำรสโมสรนักศึกษำรำยบุคคลโดยกำรจะถอดถอนหรือไม่

น้ันให้เป็นไปตำมมติเสียงข้ำงมำกของสภำนักศึกษำที่มำประชุม 

ในกรณีย่ืนถอดถอนนำยกสโมสรนักศึกษำให้นักศึกษำของ

มหำวิทยำลัยจ ำนวน ๑ ใน ๑๐ หรือสมำชิกสภำนักศึกษำจ ำนวน ๒ 

ใน ๕ ของสภำนักศึกษำสำมำรถย่ืนถอดถอนนำยกสโมสรนักศึกษำ

ได้และกำรถอดถอนให้เป็นไปตำมมติเสียงข้ำงมำกของสภำนักศึกษำ

ที่มำประชุม 

ผู้ที่สภำนักศึกษำมีมติให้ถอดถอนตำมวรรคหน่ึงและวรรค

สอง อำจยื่นอุทธรณ์ต่ออธิกำรบดีได้ ภำยใน ๗ วันนับจำกวันที่ทรำบ

มติดังกล่ำว และกำรวินิจฉัยอุทธรณ์ของอธิกำรบดี ถือเป็นที่สิ้นสุด 

สัดส่วนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมำณ ๓ ส่วนงำน และกรณีที่

ถอดถอนนำยกสโมสรนักศึกษำให้มีจ ำนวนสัดส่วนของ

นักศึกษำ ๑ ใน ๑๐ ของนักศึกษำทั้งหมด หรือสมำชิก

สภำนักศึกษำจ ำนวน ๒ ใน ๕ ของสภำนักศึกษำ

เน่ืองจำกนำยกสโมสรนักศึกษำเป็นหัวหน้ำของทีม

สโมสรนักศึกษำ คณะท ำงำนจึงก ำหนดหลักเกณฑ์กำร

ถอดถอนให้มีสัดส่วนของนักศึกษำให้มำกข้ึน 

-ไม่เคยมีเรื่องน้ีแต่เดิม- ข้อ ๔๒ กำรเสนอยุบสโมสรนักศึกษำ ให้ด ำเนินกำร ดังน้ี  

นักศึกษำของมหำวิทยำลัยจ ำนวน ๑ ใน ๘ หรือ มติ ๔ ใน 

๕ ของสภำนักศึกษำสำมำรถย่ืนเร่ืองยุบสโมสรนักศึกษำ ต่อ

อธิกำรบดีได้ เมื่ออธิกำรบดีได้รับเร่ืองยุบสโมสรนักศึกษำแล้วให้

เรียกประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำที่อธิกำรบดีแต่งต้ัง 

ภำยใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ไ ด้รับเร่ืองยุบสโมสรนักศึกษำ เพ่ือ

พิจำรณำกลั่นกรองกำรเสนอยุบสโมสรนักศึกษำ โดยกำรจะยุบ

สโมสรนักศึกษำหรือไม่ น้ันให้ เป็นไปตำมมติเสียงข้ำงมำกของ

คณะกรรมกำรดังกล่ำว และถือเป็นที่สิ้นสุด 

เพ่ือให้กำรพิจำรณำยุบหรือไม่ยุบสโมสรนักศึกษำเป็น

ของคณะกรรมกำรผู้เก่ียวข้อง 

 

 

 



๕๒ 

 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ            

-ไม่เคยมีหมวดน้ีแต่เดิม- หมวด ๕ 

สโมสรนักศึกษาระดับส่วนงาน 

 

-ไม่เคยมีเรื่องน้ีแต่เดิม- ข้อ ๔๔  ให้แต่ละส่วนงำนจัดต้ังสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนข้ึน  

โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับน้ีและแจ้งมหำวิทยำลัยเพ่ือทรำบ 

เพ่ือให้แต่ละส่วนงำนมีสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำน 

-ไม่เคยมีเรื่องน้ีแต่เดิม- ข้อ ๔๕  สโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนเป็นศูนย์กลำงกำรส่งเสริม

และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นักศึกษำในส่วนงำนน้ันและมี

คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนเป็นผู้ด ำเนินงำนที่

เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และนโยบำยของส่วนงำนและมหำวิทยำลัย 

รวมถึงให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนของสภำนักศึกษำและ

สโมสรนักศึกษำ  

ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ในภำพรวมของสโมสรนักศึกษำ

ระดับส่วนงำน 

-ไม่เคยมีเรื่องน้ีแต่เดิม- ข้อ ๔๖  กรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนต้องมีคุณสมบัติ 

ดังน้ี 

(๑) เป็นนักศึกษำ ซึ่งได้ลงทะเบียนเป็นนักศึกษำโดยสมบูรณ์แล้วใน

ปีกำรศึกษำน้ัน 

(๒) มีผลกำรเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมจนถึงภำคเรียนสุดท้ำยก่อนภำค

เรียนที่มีกำรแต่งต้ังมำกกว่ำ ๒.๐๐ 

(๓) เป็นนักศึกษำท่ีลงทะเบียนและก ำลังศึกษำอยู่ในส่วนงำนน้ัน 

(๔) ไม่อ ยู่ในระห ว่ำง ถูกลงโทษทำง วิ นัยตำม ข้อบั งคั บของ

มหำวิทยำลัย 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งสมำชิกสภำนักศึกษำ คณะกรรมกำร

สโมสรนักศึกษำเว้นแต่ต ำแหน่งนำยกสโมสรนักศึกษำตำมข้อ ๓๑ 

(๑๓) 

ก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับ

ส่วนงำน 



๕๓ 

 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ            

(๖) ไม่เป็นผู้มีสภำพวิทยำทัณฑ์ 

ทั้งน้ี แต่ละส่วนงำนอำจก ำหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมตำมท่ีเห็นสมควร 

-ไม่เคยมีเรื่องน้ีแต่เดิม- ข้อ ๔๗  สโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนอำจประกอบไปด้วย  

(๑) นำยกสโมสร 

(๒) อุปนำยก 

(๓) เลขำนุกำร 

(๔) เหรัญญิก 

(๕) ประชำสัมพันธ์ 

(๖) วิเทศสัมพันธ์ 

(๗) ปฏิคม 

             ทั้งน้ี แต่ละส่วนงำนอำจก ำหนดกรรมกำรอื่น ๆ 

เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงช่ือต ำแหน่งต่ำง ๆ ในกำรบริหำรสโมสร

นักศึกษำระดับส่วนงำนได้ตำมควำมเหมำะสมของส่วนงำนน้ัน โดย

ออกเป็นประกำศของส่วนงำนและแจ้งมหำวิทยำลัยเพ่ือทรำบ 

ก ำหนดองค์ประกอบของสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำน 

-ไม่เคยมีเรื่องน้ีแต่เดิม- ข้อ ๔๘  กำรได้มำซึ่งกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนให้มำ

จำกกำรเลือกต้ังหรือรับรองหรือกำรสรรหำจำกนักศึกษำในส่วนงำน

น้ัน 

ในกรณีที่มำจำกกำรเลือกต้ังและรับรองให้รองหัวหน้ำส่วน

งำนแต่งต้ังนักศึกษำในส่วนงำนน้ันข้ึนมำคณะหน่ึงมีจ ำนวนไม่น้อย

กว่ำห้ำคนแต่ไม่เกินเก้ำคนท ำหน้ำที่เป็นคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง

สโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนแล้วแจ้งรำยช่ือคณะกรรมกำรกำร

เลือกต้ังให้สภำนักศึกษำเพ่ือทรำบ  

เ พ่ือรองรับซึ่ งกำรได้มำของคณะกรรมกำรสโมสร

นักศึกษำระดับส่วนงำนของแต่ละส่วนงำนที่มีควำม

แตกต่ำงกันไป 



๕๔ 

 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ            

ทั้งน้ีคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังต้องมิใช่นักศึกษำซึ่งลง

สมัครรับเลือกต้ังในคร้ังน้ัน 

ในกรณีที่เป็นกำรสรรหำจำกนักศึกษำในแต่ละส่วนงำนน้ัน

ให้ยึดถือแบบแผนกำรสรรหำตำมประเพณีนิยมของนักศึกษำในส่วน

งำน 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรกำรเลือกต้ังหรือรับรองหรือกำรสรร

หำกรรมกำรสโมสรนักศึกษำ ระดับส่วนงำน ให้เป็นไปตำมประกำศ

ของส่วนงำน และแจ้งมหำวิทยำลัยเพ่ือทรำบ 

-ไม่เคยมีเรื่องน้ีแต่เดิม- ข้อ ๔๙  ในกรณีที่ไม่สำมำรถจัดให้มีคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำ

ระดับส่วนงำนได้ตำมข้อ ๔๗ ให้หัวหน้ำส่วนงำนหรือรองหัวหน้ำ

ส่วนงำนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำส่วนงำนแต่งต้ังให้

สมำชิกสภำนักศึกษำและผู้แทนนักศึกษำของแต่ละช้ันปี ช้ันปีละ

หน่ึงคนในส่วนงำนน้ันท ำหน้ำท่ีแทนคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำ

ระดับส่วนงำน และให้ประชุมคัดเลือกต ำแหน่งตำมข้อ ๔๗ โดย

อนุโลม และแจ้งหัวหน้ำส่วนงำนเพ่ือแต่งต้ังต่อไป 

ทั้งน้ี ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งต้ังตำมวรรคหน่ึง ท ำ

หน้ำที่แทนคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนได้ ๖๐ วัน

นับแต่วันประกำศแต่งต้ัง เพ่ือด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงเพ่ือให้

ได้มำซึ่งคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนโดยควำม

เห็นชอบของนักศึกษำในส่วนงำนน้ัน 

 

ในเมื่อส่วนงำนไม่สำมำรถจัดให้มีกรรมกำรสโมสร

นักศึกษำระดับส่วนงำนได้ ให้ถือวิธีกำรปฏิบัติตำม

ข้อบังคับน้ี เพ่ือเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติหำกเกิด

กรณีตำมที่ได้ระบุไว้น้ี เพ่ือให้ได้มำซึ่งสโมสรนักศึกษำ

ระดับส่วนงำนโดยมำจำกเสียงของนักศึกษำในส่วนงำน

น้ัน ๆ  



๕๕ 

 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ            

-ไม่เคยมีเรื่องน้ีแต่เดิม- ข้อ ๕๐  คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนอยู่ในต ำแหน่ง

ครำวละหน่ึงปีนับแต่วันประกำศแต่งต้ังคณะกรรมกำรสโมสร

นักศึกษำระดับส่วนงำนจำกหัวหน้ำส่วนงำน และให้รักษำกำรใน

ต ำแหน่งจนกว่ำคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนชุดใหม่

จะเข้ำรับหน้ำท่ี  

คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนชุดเดิมต้อง

ส่งมอบงำนต่อคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนชุดใหม่

ให้เสร็จสิ้นภำยในสำมสิบวันนับแต่วันประกำศแต่งต้ังคณะกรรมกำร

สโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนชุดใหม่ 

ก ำหนดระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำร

สโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำน 

-ไม่เคยมีเรื่องน้ีแต่เดิม- ข้อ ๕๑ คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนพ้นจำก

ต ำแหน่งเมื่อ  

(๑) ครบวำระ  

(๒) ตำย  

(๓) ลำออก 

(๔) ขำดคุณสมบัติตำมข้อ ๔๖  

(๕) ถูกถอดถอนโดยหัวหนำส่วนงำน 

(๖) พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 

(๗) กรรมกำรตำมข้อ ๔๗ (๒) ถึง (๗) พ้นจำกต ำแหน่ง

พร้อมนำยกสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำน 

ก ำหนดควำมชัดเจนในกำรกำรพ้นออกจำกต ำแหน่ง 

เพ่ือให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันกับสโมสรนักศึกษำ

มหำวิทยำลัยมหิดล 

-ไม่เคยมีเรื่องน้ีแต่เดิม- ข้อ ๕๒ คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนมีอ ำนำจ

หน้ำท่ีดังน้ี 

(๑) ด ำเนินกำรและบริหำรกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษำ  

ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของสโมสรนักศึกษำระดับส่วน

งำน ให้มี รูปแบบกำรปฏิบั ติสอดคล้องกันกับกำร

ด ำเนินงำนขององค์กรนักศึกษำ 



๕๖ 

 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ            

(๒) ก ำกับดูแลและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของชมรมระดับส่วน

งำน 

(๓) ออกประกำศ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของสโมสรนักศึกษำ

ระดับส่วนงำนและชมรมระดับส่วนงำน และเสนอต่อรองหัวหน้ำ

ส่วนงำนเพ่ือทรำบ ทั้งน้ี ต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับของมหำวิทยำลัย

และประกำศของสภำนักศึกษำ และสโมสรนักศึกษำ  

(๔) ก ำหนดนโยบำย จัดท ำแผนงำน โครงกำรและงบประมำณ

ประจ ำปีของสโมสรนักศึกษำ เสนอต่อรองหัวหน้ำส่วนงำน เพ่ือให้

ควำมเห็นชอบ 

(๕) พิจำรณำจัดสรรงบประมำณ โครงงำนประจ ำปีของชมรมใน

สั งกั ด  และ เสนอต่อหั วห น้ำส่ วนงำน เ พ่ื ออนุมั ติ แล ะแจ้ ง

มหำวิทยำลัยเพ่ือทรำบ 

(๖) จัดท ำรำยงำนประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรมในรอบปี เสนอต่อ

หัวหน้ำส่วนงำนเมื่อครบวำระ 

(๗) ส่งผู้แทนเข้ำร่วมประชุมสภำนักศึกษำหรือสโมสรนักศึกษำ 

กรณีที่ได้รับกำรร้องขอ 

(๘) เรียกประชุมนักศึกษำในส่วนงำน เพ่ือช้ีแจงเร่ืองต่ำง ๆ ตำมที่

เห็นสมควร 

(๙) ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกิจกรรมของมหำวิทยำลัยและ

องค์กรนักศึกษำ 

 

-ไม่เคยมีเรื่องน้ีแต่เดิม- 

 

ข้อ ๕๓  สโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนอำจจัดให้มีชมรม

นักศึกษำของแต่ละส่วนงำนเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ

ก ำหนดให้สโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนของแต่ละส่วน

งำนเป็นผู้ออกประกำศในกำรก ำกับดูแลชมรมในสังกัด 



๕๗ 

 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ            

ควำมสำมำรถของนักศึกษำในส่วนงำนน้ัน ๆ 

ทั้งน้ี ให้สโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนเป็นผู้ออกประกำศ

หลักเกณฑ์วิธีกำรจัดต้ัง กำรด ำเนินงำนและกำรยุบเลิกชมรมใน

สังกัดสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนโดยไม่ขัดต่อข้อบังคับน้ีและ

ประกำศของส่วนงำน จำกน้ันให้เสนอหัวหน้ำส่วนงำนเพ่ือให้ควำม

เห็นชอบและแจ้งมหำวิทยำลัยเพ่ือทรำบ 

-ไม่เคยมีเรื่องน้ีแต่เดิม- ข้อ ๕๔  ให้นำยกสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนรำยงำน

ผลกำรได้รับอนุมัติโครงกำรจำกส่วนงำนต่อมหำวิทยำลัยเพ่ือทรำบ 

เพ่ือให้มหำวิทยำลัย และองค์กรนักศึกษำทรำบถึง

กิจกรรมต่ำง ๆ ของแต่ละส่วนงำน 

  



๕๘ 

 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ            

หมวด ๕ 

ชมรม 

หมวด ๖ 

ชมรม 

 

ข้อ ๓๗  กำรจัดกิจกรรมให้ท ำในรูปแบบของชมรม ตำม

ควำมสนใจของนักศึกษำซึ่งประกอบไปด้วย ชมรมด้ำนต่ำง ๆ 

ดังต่อไปน้ี 

(๑) ชมรมด้ำนกีฬำ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้

เกี่ยวกับกีฬำ วิธีกำรเล่นกีฬำที่ถูกต้อง เหมำะสมส ำหรับ

ประเภทกีฬำ ปลูกฝังกำรมีน้ ำใจนักกีฬำ ส่งเสริมกำรเล่นกีฬำ

เพ่ือสร้ำงเสริมสุขภำพ และสร้ำง ช่ือเสียงให้กับมหำวิทยำลัย 

(๒) ชมรมด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ส่งเสริมพัฒนำ และก่อให้เกิดควำมคิด สร้ำงสรรค์ทำงด้ำน

ศิลปะให้แก่นักศึกษำเพ่ือให้เกิดควำมสุนทรียภำพโดยทั่วไป

และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ รวมถึงฟ้ืนฟู 

อนุรักษ์ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี

ไทยให้แก่นักศึกษำ ส่งเสริมควำมเข้ำใจควำมแตกต่ำงทำง

วัฒนธรรม ส่งเสริมกำรเรียนรู้วัฒนธรรมนำนำชำติ ปลูกฝัง

ค่ำนิยมที่ ถูกต้องบนพ้ืนฐำนควำมเป็นไทย 

(๓) ชมรมด้ำนบ ำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เ พ่ื อ

ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษำมีควำมคิด ริเร่ิมสร้ำงสรรค์ใน

กำรพัฒนำ และบ ำเพ็ญประโยชน์ในด้ำนใดด้ำนหน่ึง รวมถึง

กำรบ ริกำร วิชำกำรส่ ง เส ริมและปลูกฝั งควำมส ำนึก 

รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชำติ 

ข้อ ๕๕  กำรจัดกิจกรรมให้ท ำในรูปแบบของชมรม ตำมควำมสนใจ

ของนักศึกษำซึ่งประกอบไปด้วย ชมรมด้ำนต่ำง ๆ ดังต่อไปน้ี 

(๑) ชมรมด้ำนกีฬำ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับ

กีฬำ วิธีกำรเล่นกีฬำที่ถูกต้อง เหมำะสมส ำหรับประเภทกีฬำ 

ปลูกฝังกำรมีน้ ำใจนักกีฬำ ส่งเสริมกำรเล่นกีฬำเพ่ือสร้ำงเสริม

สุขภำพ และสร้ำง ช่ือเสียงให้กับมหำวิทยำลัย 

(๒) ชมรมด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม

พัฒนำ และก่อให้เกิดควำมคิด สร้ำงสรรค์ทำงด้ำนศิลปะให้แก่

นักศึกษำเพ่ือให้เกิดควำมสุนทรียภำพโดยทั่วไปและสำมำรถน ำไป

ประยุกต์ใ ช้ใน ชี วิตจ ริงไ ด้ รวมถึงฟ้ืนฟู อนุ รักษ์ เผยแพร่  

ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยให้แก่นักศึกษำ 

ส่งเสริมควำมเข้ำใจควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม ส่งเสริมกำรเรียน!

วัฒนธรรมนำนำชำติ ปลูกฝังค่ำนิยมที่ ถูกต้องบนพ้ืนฐำนควำมเป็น

ไทย 

(๓) ชมรมด้ำนบ ำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและ

ปลูกฝังให้นักศึกษำมีควำมคิด ริเร่ิมสร้ำงสรรค์ในกำรพัฒนำ และ

บ ำเพ็ญประโยชน์ในด้ำนใดด้ำนหน่ึง รวมถึงกำรส่งเสริมและปลูกฝัง

ควำมส ำนึกรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชำติ 

(๔) ชมรมด้ำนวิชำกำร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เ พ่ือบริกำรวิชำกำร 

ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะควำมรู้และควำมคิดทำงด้ำนวิทยำศำสตร์

คณะท ำงำนฯ แก้ไขควำมจำก (๓) ค ำว่ำ “บริกำร

วิชำกำร” ให้มำอยู่ใน (๔) แทนทั้งน้ีเน่ืองจำกกำร

บริกำรวิชำกำรควรถูกจัดให้อยู่ในวัตถุประสงค์หลักของ

ชมรมด้ำนวิชำกำร เพรำะชมรมด้ำนวิชำกำรนอกจำก

จะส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพองค์ควำมรู้ในด้ำนวิชำ

แล้ว ควรให้บริกำรวิชำกำรแก่นักศึกษำและบุคคลทั่วไป 

เพ่ือให้น ำองค์ควำมรู้น้ันไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 



๕๙ 

 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ            

(๔) ชมรมด้ำนวิชำกำร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ส่งเสริมกำร

พัฒนำทักษะควำมรู้และควำมคิดทำงด้ำนวิทยำศำสตร์

มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ และศิลปกรรม ให้แก่นักศึกษำ

หรือบุคคลทั่วไปสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้

รวมถึงก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม องค์ควำมรู้ใหม่ 

และสร้ำงช่ือเสียงให้กับมหำวิทยำลัย 

มนุษยศำสตร์สังคมศำสตร์และศิลปกรรม ให้แก่นักศึกษำหรือบุคคล

ทั่วไปสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้รวมถึงก่อให้เกิดกำร

สร้ำงสรรค์นวัตกรรม องค์ควำมรู้ใหม่ และสร้ำงช่ือเสียงให้กับ

มหำวิทยำลัย 

ข้อ ๓๙  ให้ชมรมเสนอให้มหำวิทยำลัยแต่งต้ังอำจำรย์ 

ข้ำรำชกำร หรือพนักงำนมหำวิทยำลัยเป็นที่ ปรึกษำตำม

ควำมเหมำะสม เพ่ือท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และ

ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้กิจกรรมของ นักศึกษำ

ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยสอดคล้องกับนโยบำยและ

ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 

ข้อ ๕๗ ให้คณะกรรมกำรชมรมแต่ละชมรม เสนอช่ืออำจำรย์ที่

ปรึกษำต่อประธำนชมรมภำยในเดือนมิถุนำยน โดยให้สโมสร

นักศึกษำรวบรวมรำยช่ือเสนออธิกำรบดีเพ่ือพิจำรณำแต่งต้ังตำม

ควำมเหมำะสม เพ่ือท ำหน้ำท่ีให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และก ำกับดูแล

กำรปฏิบั ติงำนให้กิจกรรมของนักศึกษำด ำเนินไปด้วยควำม

เรียบร้อยสอดคล้องกับนโยบำยและข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 

แก้ไขปรับปรุงรูปประโยคให้มีควำมชัดเจนในกำร

ตีควำมมำกย่ิงข้ึน  

ข้อ ๔๑ ในชมรมให้มีคณะกรรมกำรชุดหน่ึง ประกอบด้วย 

ประธำน กรรมกำร เหรัญญิก และ อำจำรย์ที่ปรึกษำ ซึ่ง

สมำชิกชมรมเป็นผู้เลือก โดยให้ด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นภำยใน

เดือนมีนำคมของปีกำรศึกษำ น้ัน แล้วให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็น

ประธำน เสนอช่ืออำจำรย์ที่ปรึกษำต่อสโมสรนักศึกษำ เพ่ือ

รวบรวมและเสนอต่อ อธิกำรบดีเพ่ือพิจำรณำและมีค ำสั่ง

แต่งต้ังต่อไป 

ให้คณะกรรมกำรชมรม อยู่ในต ำแหน่งครำวละ

หน่ึงปี มีก ำหนดต้ังแต่วันที่ ๑ เมษำยน ถึง ๓๑ มีนำคม ของปี

ถัดไป  และให้ รักษำกำรอ ยู่ ใ นต ำ แห น่ งจนก ว่ ำจะมี

ข้อ ๕๙  ในชมรมให้มีคณะกรรมกำรชุดหน่ึงประกอบด้วย ประธำน 

รองประธำน เลขำนุกำร เหรัญญิกและกรรมกำร ทั้งน้ีให้มีอำจำรย์

ที่ปรึกษำซึ่งคณะกรรมกำรชมรมเป็นผู้เลือก โดยให้ด ำเนินกำรให้

เสร็จสิ้นภำยในเดือนมิถุนำยนของปีกำรศึกษำน้ัน แล้วให้ผู้ที่ได้รับ

เลือกเป็นประธำน เสนอช่ืออำจำรย์ที่ปรึกษำต่อสโมสรนักศึกษำ 

เพ่ือรวบรวมและเสนอต่ออธิกำรบดีเพ่ือพิจำรณำแต่งต้ังต่อไป 

ให้คณะกรรมกำรชมรมอยู่ในต ำแหน่งครำวละหน่ึงปีมี

ก ำหนดต้ังแต่วันที่ ๑ มิถุนำยน ถึง ๓๑ พฤษภำคมของปีถัดไป และ

ให้รักษำกำรอยู่ในต ำแหน่งจนกว่ำจะมีคณะกรรมกำรชมรมชุดใหม่

เข้ำรับหน้ำท่ีแทน 

๑. แก้ไของค์ประกอบของชมรมเน่ืองจำกในข้อบังคับ

ฉบับปี ๒๕๕๓ ได้เขียนไว้ว่ำ “ในชมรมให้มี

คณะกรรมกำรชุดหน่ึง ประกอบด้วย ประธำน 

กรรมกำร เหรัญญิก และ อำจำรย์ที่ปรึกษำ ซึ่งสมำชิก

ชมรมเป็นผู้เลือก” ซึ่งอำจตีควำมหมำยได้ว่ำอำจำรย์ที่

ปรึกษำเป็นหน่ึงในกรรมกำรชมรมด้วย และนอกจำก

กำรแก้ไขรำยละเอียดดังกล่ำว คณะท ำงำนฯ ได้เพ่ิม

ต ำแหน่งต่ำง ๆ ของกรรมกำรชมรมเพ่ือให้กำรบริหำร

จัดกำรภำยในชมรมเป็นไปด้วยควำมมีประสิทธิภำพ 



๖๐ 

 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ            

คณะกรรมกำรชมรมชุดใหม่เข้ำรับหน้ำท่ีแทน ๒. แก้ไขวันเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งให้สอดคล้องกับ

สโมสรนักศึกษำ 

 

หมวด ๖ 

การเงิน 

หมวด ๗ 

การเงิน 

 

-ไม่เคยมีเรื่องน้ีแต่เดิม- ข้อ ๖๕  ในกำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณของสโมสร

นักศึกษำระดับส่วนงำน ให้เป็นอ ำนำจของแต่ละส่วนงำนในกำร

พิจำรณำอนุมัติ 

เงินที่น ำมำใช้ในกิจกรรมของสโมสรนักศึกษำระดับส่วน

งำน ได้แก่ เงินที่มหำวิทยำลัยจัดสรรให้ ให้สโมสรนักศึกษำระดับ

ส่วนงำนเป็นผู้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเพ่ือท ำกิจกรรมภำยในส่วน

งำนและน ำเสนอคณบดีเพ่ือพิจำรณำอนุมัติกำรเบิกจ่ำยตำมประกำศ

ส่วนงำนก ำหนด 

เพ่ือให้สโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนมีสิทธิบริหำร

งบประมำณรำยได้ของสโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำน

ได้อย่ำงอิสระเพ่ือใช้จัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษำในส่วน

งำนน้ัน ๆ  

  



๖๑ 

 

จัดท ำโดย คณะท ำงำนปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ            

 หมวด ๘ 

บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ ๔๗  ให้สมำชิกสภำนักศึกษำคณะกรรมกำรสโมสร

นักศึกษำ ชมรม และกรรมกำรชมรมที่มีอยู่แล้ว ก่อนวันที่

ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ ด ำเนินงำนต่อไปได้ภำยใต้ข้อบังคับน้ี

จนกว่ำจะครบวำระ 

ข้อ ๖๖ ให้สมำชิกสภำนักศึกษำ คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำ 

ชมรม กรรมกำรชมรม สโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนและกรรมกำร

สโมสรนักศึกษำระดับส่วนงำนที่มีอยู่แล้ว ก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีใช้

บังคับ ด ำเนินงำนต่อไปได้ภำยใต้ข้อบังคับน้ีจนกว่ำจะครบวำระตำม

ข้อบังคับน้ี 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขององค์กรนักศึกษำ รวมทั้ง

ชมรมในสังกัดสโมสรนักศึกษำและสโมสรนักศึกษำ

ระดับส่วนงำนสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้ภำยใต้

ข้อบังคับน้ี 

-ไม่เคยมีเรื่องน้ีแต่เดิม- ข้อ ๖๗ กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษำของบัณฑิตศึกษำที่

ได้ปฏิบัติตำมระเบียบหรือ กฎเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยำลัย ให้ถือเป็น

กำรปฏิบัติตำมข้อบังคับน้ี 

เพ่ือเป็นกำรรับรองกำรด ำเนินงำนขององค์กรนักศึกษำ

บัณฑิตวิทยำลัย 

-ไม่เคยมีเรื่องน้ีแต่เดิม- ข้อ ๖๘ ให้สภำนักศึกษำจัดแบ่งหมวดหมู่ของชมรมสังกัดสโมสร

นักศึกษำที่มีอยู่แล้วก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับให้เสร็จสิ้นภำยใน 

๑ เดือนหลังข้อบังคับน้ีใช้บังคับและแจ้งมหำวิทยำลัย สโมสร

นักศึกษำและชมรมเพ่ือทรำบต่อไป 

เพ่ือให้สภำนักศึกษำจัดแบ่งหมวดหมู่ของชมรมแต่ละ

ชมรมให้มีควำมเหมำะสมย่ิงข้ึนกับกำรด ำเนินงำนและ

กำรจัดกิจกรรมของชมรมต่ำงๆ  

-ไม่เคยมีเรื่องน้ีแต่เดิม- ข้อ ๖๙ ให้ประกำศขอสภำนักศึกษำและสโมสรนักศึกษำที่มีอยู่แล้ว

ก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับสำมำรถบังคับใช้ต่อไปได้ ๑ ปีนับจำก

วันที่ข้อบังคับน้ีบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งน้ีให้สภำนักศึกษำและสโมสร

นักศึกษำด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงบรรดำประกำศให้ แล้วเสร็จ

โดยเร็ว 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขององค์กรนักศึกษำ สำมำรถ

ด ำเนินกำรต่อไปได้ภำยใต้ข้อบังคับน้ีโดยไม่มีช่องว่ำง

ของกำรด ำเนินงำนระหว่ำงที่มีกำรเปลี่ยนผ่ำนตำม

ข้อบังคับน้ี 
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