
 

 
ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

วา่ดว้ยสภานกัศึกษา 
พ.ศ. 2552 

--------------------------------------------- 
 โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ว่าด้วยสภา
นกัศึกษา พ.ศ. 2552 

อาศยัอ านาจตามความในข้อ 73 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย
กิจกรรมนกัศึกษา พ.ศ. 2552 จึงใหอ้อกประกาศวา่ดว้ยสภานกัศึกษา ไวด้งัต่อไปน้ี 

หมวดที ่1 ว่าด้วยหมวดทัว่ไป 
ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา วา่ดว้ยสภานกัศึกษา 

พ.ศ. 2552” 
ขอ้ 2 ใหใ้ชป้ระกาศน้ีตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีประกาศ 
ขอ้ 3 บรรดาหลกัเกณฑ์ วิธีการ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ในประกาศน้ี 

หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ีใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 
ขอ้ 4 ตามประกาศน้ี 

  “มหาวทิยาลยั” หมายถึง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
“เขตพื้นท่ี” หมายถึง เขตพื้นท่ีในสังกดัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
“คณะ”  หมายถึง คณะต่างๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลา้นนา และใหห้มายความรวมถึงหน่วยงานเทียบเท่าท่ีมีช่ือเรียกอยา่งอ่ืน 
  “ผูมี้อ านาจ” หมายถึง ผูมี้อ  านาจก ากบัดูแลตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลา้นนา วา่ดว้ยกิจกรรมนกัศึกษา พ.ศ. 2552 
  “นกัศึกษา” หมายถึง นกัศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
  “สมาชิกสภานกัศึกษา” หมายถึง สมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา เขตพื้นท่ีต่างๆ 
  “สภานกัศึกษา” หมายถึง สภานกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
  “สภานกัศึกษาเขตพื้นท่ี” หมายถึง สภานกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
เขตพื้นท่ีต่างๆ 



 2 

  “องคก์ารนกัศึกษา” หมายถึง องคก์ารนกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
  “สโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี” หมายถึง สโมสรนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา เขตพื้นท่ีต่างๆ 
   “สโมสรนักศึกษาคณะ” หมายถึง สโมสรนักศึกษาของคณะในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เขตพื้นท่ีต่างๆ และให้หมายรวมถึงสโมสรนกัศึกษาของส่วนราชการเทียบเท่า
คณะท่ีมีช่ือเรียกอยา่งอ่ืน 
   “ชมรม”  หมายถึง ชมรมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา ท่ีจดทะเบียนไวก้บัสโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี 
   “ชมรมคณะ”  หมายถึง ชมรมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา ท่ีจดทะเบียนไวก้บัสโมสรนกัศึกษาคณะ 
  “กิจกรรมนักศึกษา” หมายถึง กิจกรรมของนักศึกษาท่ีจดัข้ึนโดยสภานักศึกษา หรือสภา
นกัศึกษาเขตพื้นท่ี หรือองค์การนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษาเขตพื้นท่ี หรือสโมสรนักศึกษาคณะ หรือ
ชมรม หรือชมรมคณะ 
  “ท่ีประชุม” หมายถึง ท่ีประชุมสภานกัศึกษา หรือสภานกัศึกษาเขตพื้นท่ี 
  “ท่ีประชุมร่วม” หมายถึง ท่ีประชุมร่วมระหว่างสภานักศึกษากบัองค์การนักศึกษา หรือ
สภานกัศึกษาเขตพื้นท่ีกบัสโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี หรือสภานกัศึกษาเขตพื้นท่ีกบัสโมสรนกัศึกษาคณะ 
  “วาระ”  หมายถึง เร่ืองหรือประเด็นต่างๆ ท่ีน าเขา้มาปรึกษาหารือ และ ตกลงกนัท่ี
ประชุมในสมยัประชุมหน่ึงๆ 
  “กระทูถ้าม” หมายถึง ขอ้ค าถามหรือกระทู้ถามของผูเ้ขา้ร่วมประชุมสภา ท่ีเก่ียวกับ
กิจการทั้งดา้นขอ้เทจ็จริงและนโยบาย ซ่ึงแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
  “กระทูถ้ามสด” หมายถึง กระทูถ้ามท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์อนัส าคญัของนักศึกษา หรือ
ของมหาวทิยาลยั หรือของเขตพื้นท่ี หรือมีเหตุอนัเร่งด่วน ตอ้งรีบด าเนินการ 
  “ญตัติ”  หมายถึง เร่ืองหรือปัญหาท่ีสมาชิก เสนอต่อท่ีประชุมโดยมีความมุ่งหมาย
ท่ีจะใหส้มาชิกลงมติ 
  “แปรญตัติ” หมายถึง การเสนอเปล่ียนแปลงญตัติ 
  “การอภิปราย” หมายถึง การกล่าวถึงแสดงความคิดเห็นในเชิงสนบัสนุนหรือคดัคา้น 
  “คณะกรรมาธิการ” หมายถึง คณะบุคคลท่ีสภานกัศึกษา หรือสภานกัศึกษาเขตพื้นท่ีแต่งตั้ง
ข้ึนเพื่อท ากิจการหรือพิจารณา สอบสวน หรือศึกษาเร่ืองใด เร่ืองหน่ึง 
  “คณะกรรมาธิการเต็มสภา” หมายถึง สมาชิกสภาทุกคนในท่ีประชุมประกอบกันเป็น
คณะกรรมาธิการ 
   “คณะกรรมการบริหาร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา สภานักศึกษาเขต
พื้นท่ี องคก์ารนกัศึกษา สโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี หรือสโมสรนกัศึกษาคณะ 
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ขอ้ 5 ให้สมาชิกสภานกัศึกษามาจากการเลือกตั้งทัว่ไป โดยตรงและลบั แบ่งเป็นเขตเลือกตั้งตาม
คณะในแต่ละเขตพื้นท่ี โดยมีสัดส่วนใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา วา่ดว้ย
กิจกรรมนกัศึกษา พ.ศ. 2552 เศษท่ีเกินก่ึงหน่ึงใหปั้ดข้ึน 

ขอ้ 6 การพิจารณาแผนงบประมาณ โครงการขององค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาเขตพื้นท่ี 
สโมสรนกัศึกษาคณะ ชมรม หรือชมรมคณะ ใหพ้ิจารณาตามล าดบัขั้นดงัน้ี 

6.1 คณะกรรมาธิการฝ่ายพิจารณาโครงการและงบประมาณ 
6.2 คณะกรรมการบริหารสภานกัศึกษา หรือสภานกัศึกษาเขตพื้นท่ี 

ขอ้ 7 ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามประกาศน้ีใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
ขอ้ 8 การแกไ้ขประกาศน้ีสามารถด าเนินการไดโ้ดยการประชุมร่วมระหว่างสภานกัศึกษา สภา

นกัศึกษาเขตพื้นท่ี องคก์ารนกัศึกษา สโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี และสโมสรนกัศึกษาคณะ เพื่อน าเสนอต่อผูมี้
อ านาจ 

หมวดที่ 2 ว่าด้วยการประชุม 
ขอ้ 9 ก าหนดใหเ้ปิดการประชุมสมยัสามญัภาคการศึกษาละ 2 สมยั ดงัต่อไปน้ี  

9.1 สมยัท่ี 1 ให้เปิดประชุมภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับการแต่งตั้ง และให้ปิดประชุม
สภาสมยัท่ี 1 ภายใน 30 วนันบัตั้งแต่วนัเปิดประชุม 

9.2 สมยัท่ี 2 ให้เปิดประชุมภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปิดภาคเรียนท่ี 1 และใหปิ้ดประชุมสภา
สมยัท่ี 2 ภายใน 60 วนั นบัแต่วนัเปิดประชุม 

9.3 สมยัท่ี 3 ให้เปิดประชุมภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปิดภาคเรียนท่ี 2 และใหปิ้ดประชุมสภา
สมยัท่ี 3 ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัเปิดประชุม 

9.4 สมยัท่ี 4 ให้เปิดประชุมภายใน 60 วนันบัแต่วนัเปิดภาคเรียนท่ี 2 และใหปิ้ดประชุมสภา
สมยัท่ี 4 ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัเปิดประชุม 

อน่ึงในการนัดประชุมให้เลขานุการแจง้วนั เวลา สถานท่ี วาระ ให้สมาชิกสภานักศึกษา 
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั 

ขอ้ 10 ให้สมาชิกสภานักศึกษาลงช่ือในใบลงช่ือท่ีเลขานุการสภานักศึกษาจดัเตรียมไว ้สมาชิก
สภานกัศึกษาท่ีมิไดล้งช่ือใหถื้อวา่ขาดประชุม 

ขอ้ 11 สมาชิกสภานกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมประชุมหลงัจากท่ีไดมี้การพิจารณา อภิปราย ลงมติในญตัติ
ใดๆ ไปแลว้จะขออภิปรายหรือขอลงมติยอ้นหลงัมิได ้แต่มีสิทธ์ิขออภิปรายหรือลงมติในญตัติต่อไปได ้

ขอ้ 12 ในการประชุมสภานกัศึกษา หรือสภานักศึกษาเขตพื้นท่ี ตอ้งมีสมาชิกเขา้ร่วมประชุมไม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง จึงจะถือเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีสมาชิกเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมให้เรียกประชุมอีกคร้ังหน่ึงภายใน 7 
วนั ถา้มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 4 ของสมาชิก ใหถื้อวา่ครบองคป์ระชุม  
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ขอ้ 13 ในกรณีท่ีสมาชิกขาดประชุม 2 คร้ังติดต่อกนั โดยไม่แจง้เหตุอนัสมควรเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อประธานสภานักศึกษา หรือประธานสภานักศึกษาเขตพื้นท่ี ให้ประธานสภานักศึกษา หรือ
ประธานสภานกัศึกษาเขตพื้นท่ี เสนอช่ือบุคคลนั้นต่อผูมี้อ  านาจใหถ้อดถอนผูน้ั้นออกจากการเป็นสมาชิก 

ขอ้ 14 การประชุมสภานกัศึกษา หรือสภานกัศึกษาเขตพื้นท่ี ยอ่มเป็นการเปิดเผย  
ขอ้ 15 ในการประชุมสภานักศึกษา หรือสภานักศึกษาเขตพื้นท่ี สามารถเชิญบุคคลภายนอกเขา้

ร่วมประชุมได ้แต่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุม 
ขอ้ 16 เม่ือประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุมแลว้ ให้เลขานุการแจง้จ านวนสมาชิกท่ีเขา้

ประชุมและแจง้รายช่ือสมาชิกท่ีลาดว้ยเหตุผลอนัควร 
ขอ้ 17 สมาชิกท่านใดประสงค์จะกล่าวถอ้ยค าในท่ีประชุมให้ยกมือเหยียดตรงข้ึนพน้ศีรษะ เม่ือ

ประธานอนุญาตแลว้จึงกล่าวได ้

หมวดที่ 3 ว่าด้วยการจัดระเบียบวาระการประชุม 
ขอ้ 18 ให้พิจารณาแต่เฉพาะเร่ืองท่ีอยู่ในวาระการประชุมเท่านั้น เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติเป็นอย่าง

อ่ืน ในการจดัระเบียบวาระนั้นใหท้  าตามล าดบัดงัน้ี 
18.1 เปิดการประชุม 
18.2 เร่ืองท่ีประธานแจง้ต่อท่ีประชุม 
18.3 รับรองรายงานการประชุมคร้ังก่อน 
18.4 กระทูถ้าม 
18.5 เร่ืองท่ีคณะกรรมการบริหารเสนอ 
18.6 เร่ืองท่ีคา้งพิจารณา 
18.7 เร่ืองท่ีเสนอใหม่ 
18.8 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
ในกรณีท่ีมีเร่ืองเร่งด่วนให้ประธานในท่ีประชุม จดัไวใ้นวาระล าดับใดก็ได้ โดยขอมติท่ี

ประชุม 
ขอ้ 19 การกล่าวถอ้ยค าในท่ีประชุมตอ้งกล่าวต่อประธานในท่ีประชุมเสมอ 
ขอ้ 20 เลขานุการต้องตรวจสอบแก้ไขรายงานการประชุมทุกคร้ังเพื่อเสนอให้ท่ีประชุมรับรอง 

สมาชิกมีสิทธ์ิขอแกไ้ขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้ตรงกบัความเป็นจริงเพื่อใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ 
เม่ือท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังใดแลว้ให้ประธานในท่ีประชุมลงลายมือช่ือ

ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

หมวดที่ 4 ว่าด้วยการเล่ือนการประชุมและการปิดการประชุม 
ขอ้ 21 เม่ือพน้ก าหนดเวลาการประชุมไปพอสมควรแลว้ สมาชิกยงัมาไม่ครบองค์ประชุม ให้เล่ือน

การประชุมออกไปก่อน 
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ขอ้ 22 ประธานในท่ีประชุมมีอ านาจปรึกษากบัท่ีประชุมในปัญหาใดๆ สั่งพกัการประชุม สั่งเล่ือน
การประชุม หรือสั่งเลิกการประชุมตามท่ีเห็นสมควร 

ขอ้ 23 ในการเสนอปิดประชุมหรือเล่ือนประชุมหรือพกัการประชุมนั้น ท าไดโ้ดยตอ้งมีเสียงรับรอง
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 4 แลว้ใหเ้ป็นไปตามมติของท่ีประชุม 

ขอ้ 24 ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการประชุมไดด้ว้ยเหตุสุดวสิัย ให้เลขานุการแจง้เล่ือนการประชุม
ใหส้มาชิกทราบโดยด่วน 

หมวดที่ 5 ว่าด้วยการเสนอญัตติ 
ขอ้ 25 ญตัติทั้งหลายตอ้งเสนอล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนัท าการ ก่อนการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ต่อประธานสภานกัศึกษาและตอ้งมีเสียงรับรองไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 4 และตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอและผูรั้บรองใน
ญตัตินั้นดว้ย 

ขอ้ 26 ญตัติท่ีประธานสั่งบรรจุเขา้วาระ ให้เลขานุการบรรจุญตัติดงักล่าวเขา้วาระในการประชุมคร้ัง
ต่อไป 

ขอ้ 27 ผูมี้สิทธ์ิเสนอญตัติ มีดงัต่อไปน้ี 
  27.1 คณะกรรมการบริหารสภานกัศึกษา 
  27.2 สมาชิกสภานกัศึกษา 

ขอ้ 28 เม่ือก าลงัพิจารณาปรึกษาญตัติใดอยู ่หา้มมิใหเ้สนอญตัติอ่ืนใดเวน้แต่ญตัติต่อไปน้ี 
  28.1 ขอแปรญตัติ 
  28.2 ขอให้รวมวาระ เน่ืองจากเป็นเร่ืองท านองเดียวกนั 
  28.3 ขอให้ส่งปัญหาไปยงัคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาหรือให้บุคคลใดมาแถลงขอ้เท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็นต่อท่ีประชุม 
  28.4 ขอให้รวมหรือแยกประเด็นพิจารณาปรึกษา 
  28.5 ขอให้เล่ือนการพิจารณาปรึกษา 
  28.6 ขอให้เปิดอภิปราย 
  28.7 ขอใหปิ้ดอภิปราย 
  28.8 ขอใหย้กเร่ืองอ่ืนข้ึนพิจารณาปรึกษา 
  28.9 ขอใหถ้อดหรือขอแกไ้ขญตัติท่ีไดเ้สนอมา 
  28.10 ขอใหพ้ิจารณาวา่สมาชิกสภาท าผิดระเบียบการประชุม 
  28.11 ญตัติกลางสภาดงักรณีต่อไปน้ี 
  กรณีท่ีสมาชิกสภาไม่เห็นดว้ยกบัค าแปรญตัติของกรรมาธิการและให้คงร่างเดิมไว ้ในกรณีท่ี
สมาชิกยอมเลิกมติเดิม ทั้งน้ีตอ้งมีเสียงรับรองไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 4 

ขอ้ 29 ญตัติตามขอ้ 28.6 และ 28.8 ห้ามมิใหผู้ใ้ดเสนอในคราวเดียวกบัการอภิปรายของตน 
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ขอ้ 30 ญตัติตามขอ้ 28.8 หา้มมิใหเ้สนอ   
28.1 ในการเปิดอภิปรายทัว่ไป   
28.2 ในการพิจารณาร่างระเบียบหรือขอ้บงัคบัต่าง ๆ  

ขอ้ 31 ญัตติท่ีตกไปแล้ว ห้ามมิให้น าญัตติท่ีมีหลักการเดียวกันมาเสนออีก เวน้แต่ประธานในท่ี
ประชุมจะเห็นชอบ 

ขอ้ 32 ผูเ้สนอญตัติหรือผูแ้ปรญตัติมีสิทธ์ิจะขอแกไ้ขหรือถอดญตัติเม่ือใดก็ได ้
ขอ้ 33 การถอนช่ือออกจากการเป็นผูรั้บรอง ให้กระท าก่อนการบรรจุเขา้วาระและตอ้งแจง้ให้ผูเ้สนอ

ญตัติทราบก่อนเสมอ 
ขอ้ 34 ญตัติหรือค าแปรญตัติ ท่ีผูเ้สนอหรือผูแ้ปรญตัติไม่อยู่ในท่ีประชุม โดยไม่มีผูแ้ทนช้ีแจง ให้

ถือวา่ญตัติหรือค าแปรญตัตินั้นตกไป 
ส าหรับการมอบหมายใหช้ี้แจงแทนนั้นตอ้งท าเป็นหนงัส่ือยื่นต่อประธานสภานกัศึกษา 

ขอ้ 35 การแปรญตัติใหก้ระท าไดต้ลอดเวลาในกรณีท่ีพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการเต็มสภา  
ในกรณีท่ีพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการข้ึนพิจารณา ให้ส่งค าแปรญตัติในการพิจารณาเสนอ

ต่อกรรมาธิการ 
ขอ้ 36 การเสนอญตัติใหเ้ปิดอภิปรายทัว่ไปเพื่อลงมติไม่ไวว้างใจคณะกรรมการบริหารตอ้งมีสมาชิก

รับรองไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของสมาชิก 

หมวดที่ 6 ว่าด้วยการอภิปราย 
ขอ้ 37 ผูมี้สิทธ์ิอภิปรายในท่ีประชุมคือ 

  37.1 คณะกรรมการบริหารสภานกัศึกษา 
  37.2 สมาชิกสภานกัศึกษา 
  37.3 คณะกรรมการบริหารองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
  37.4 ผูไ้ดรั้บเชิญตามขอ้ 78 หรือ 79 
  37.5 ผูท่ี้ประธานอนุญาต 

ขอ้ 38 ผูมี้สิทธ์ิอภิปรายก่อน คือ ผูเ้สนอญตัติหรือผูแ้ปรญตัติ ถา้ผูเ้สนอญตัติหรือผูแ้ปรญตัติมีหลาย
ท่านใหป้ระธานในท่ีประชุมอนุญาตให้อภิปรายก่อนเพียงท่านเดียว  

กรรมาธิการซ่ึงไดส้งวนความเห็นหรือสงวนค าแปรญตัติ กรรมาธิการผูไ้ดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมาธิการซ่ึงไดส้งวนความเห็น หรือไดรั้บมอบหมายจากผูแ้ปรญตัติไวใ้นขั้นกรรมาธิการ ให้มีฐานะ
เสมือนผูแ้ปรญตัติดว้ย 

ขอ้ 39 เม่ือผู ้อภิปรายก่อนตามข้อ 38 ได้อภิปรายแล้ว การอภิปรายในล าดับต่อไปต้องเป็นการ
อภิปรายสลับกันระหว่างฝ่ายค้าน ฝ่ายสนับสนุน เวน้แต่ในวาระของฝ่ายใดไม่มีผูอ้ภิปรายอีกฝ่ายหน่ึงจึง
อภิปรายซอ้นได ้  
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การอภิปรายไม่สนบัสนุนและไม่คดัคา้น ยอ่มท าไดโ้ดยไม่ตอ้งอภิปรายสลบัและมิให้นบัเป็น
วาระอภิปรายของฝ่ายใด 

ขอ้ 40 ถา้มีผูอ้ภิปรายหลายท่าน ประธานจะให้ท่านใดอภิปรายก็ได้ แต่ให้ค  านึงถึงผูเ้สนอญตัติ ผู ้
แปรญตัติ ผูรั้บรองญตัติหรือผูรั้บรองค าแปรญตัติและผูท่ี้ยงัไม่ไดอ้ภิปรายดว้ยทั้งน้ีควรให้โอกาสอภิปรายได้
ทัว่ถึงกนั 

ขอ้ 41 การอภิปรายตอ้งอยูใ่นประเด็นหรือเก่ียวกบัประเด็นท่ีก าลงัพิจารณา ไม่ซ ้ าซาก วนเวียน หรือ
ซ ้ ากบัผูอ่ื้น  

ขอ้ 42 สมาชิกสภาท่านใดถูกพาดพิงถึงเร่ืองส่วนตวัหรือเร่ืองใดท่ีท าให้สมาชิกท่านนั้นเสียหายหรือ
สมาชิกสภาท่านนั้นอาจยืนข้ึนในท่ีของตน โดยยกมือข้ึนพน้ศีรษะเพื่อแสดงการประทว้งและขออนุญาตช้ีแจง
วา่การอภิปรายและการฝ่าฝืนดงักล่าวอยา่งไร  

ให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผูว้ินิจฉัยค าช้ีแจงนั้นว่าถูกตอ้งหรือไม่ และวินิจฉัยว่าได้มีการ
อภิปรายหรือฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัดงักล่าวตามท่ีประทว้งหรือไม่ ค  าวนิิจฉยัของประธานให้เป็นอนัขาดหรือ
ใหถื้อเป็นท่ีส้ินสุดและใหป้ระธานด าเนินการไปตามท่ีเห็นสมควร 

ขอ้ 43 ผูอ้ภิปรายถอนค าพูดของตนเองได้ เม่ือถอนค าพูดแลว้ จะไม่มีการบนัทึกไวใ้นบนัทึกการ
ประชุม 

ขอ้ 44 การอภิปรายเป็นอนัยติุเม่ือ 
44.1 ไม่มีผูอ้ภิปราย 
44.2 ท่ีประชุมลงมติใหย้กเร่ืองอ่ืนข้ึนพิจารณาปรึกษา 
44.3 ท่ีประชุมลงมติใหปิ้ดประชุม 

ขอ้ 45 ถ้ามีผูเ้สนอให้ลงมติก็ดี หรือขอให้ยกเร่ืองอ่ืนข้ึนพิจารณาปรึกษาก็ดี สมาชิกอ่ืนอาจช้ี
ประเด็นท่ียงัไม่มีการอภิปรายเพื่อเห็นเหตุพลาดอภิปรายต่อไปก็ได ้

ขอ้ 46 ในกรณีท่ีประธานเห็นวา่ไดมี้การอภิปรายพอสมควรแลว้ จะขอให้ท่ีประชุมวินิจฉยัและลง
มติวา่ควรจะเปิดการอภิปรายหรือไม่ก็ได ้

ขอ้ 47 เม่ือท่ีประชุมมีมติใหปิ้ดการอภิปราย ก่อนลงมติ ผูมี้สิทธิตาม ขอ้ 37 หรือคณะกรรมาธิการ
หรือกรรมาธิการผูส้งวนความเห็นไว ้มีสิทธิท่ีจะขออภิปรายเพื่อเป็นการสรุปอีกคร้ังหน่ึง การอภิปราย
ดงักล่าวท าไดเ้พียงคนเดียวเท่านั้น 

ขอ้ 48 ประธานอนุญาตให้บุคคลใด ๆ ท่ีคณะกรรมการบริหารมอบอ านาจให้มาอภิปรายแทนได ้
ไม่วา่การอภิปรายนั้นจะเป็นการแถลงต่อท่ีประชุม การตอบขอ้ซกัถามของสมาชิกสภาหรือการกล่าวอยา่ง
อ่ืน 

ขอ้ 49 การอภิปรายใด ๆ ในท่ีประชุมนั้น จะน าขอ้ความท่ีอภิปรายไปฟ้องร้องหรือกล่าวโทษกนั
เพื่อเอาความผดิแก่ผูอ้ภิปรายตามวนิยันกัศึกษา และความผดิตามกฎหมายไม่ได ้

ในการน้ีใหร้วมถึงบุคคลอ่ืนผูน้ าขอ้ความนั้นไปโฆษณาดว้ย 
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หมวด ที ่7 ว่าด้วยการลงมติ 
ขอ้ 50 ในกรณีท่ีจะตอ้งลงมติของสภานกัศึกษา ใหป้ระธานขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
ขอ้ 51 ในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติ 

51.1 การออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย 
51.2 การออกเสียงลงคะแนนลบั 
การออกเสียงโดยปกตินั้นตอ้งเป็นการลงคะแนนโดยเปิดเผย เวน้แต่สมาชิกสภาเสนอให้

ออกเสียงลงคะแนนลับ และต้องมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกสภาท่ีเข้า
ประชุม 

ขอ้ 52 การลงคะแนนเสียงโดยเปิดเผยใหมี้วธีิปฏิบติัดงัน้ี 
52.1 ยกมือข้ึนพน้ศีรษะ 
52.2 ยนืข้ึน 
52.3 วธีิอ่ืนท่ีท่ีประชุมเห็นสมควรเฉพาะกรณี 
โดยปกติแลว้ใช้วิธีตาม 52.1 เวน้แต่สมาชิกสภาขอมติของท่ีประชุมเห็นสมควรหรือมีการ

นบัคะแนนเสียงใหม่ตามขอ้ 60 
ขอ้ 53 การออกเสียงคะแนนลบั ใหก้ระท าโดยเขียนลงในบตัรลงคะแนนซ่ึงเลขานุการไดเ้ตรียมไว  ้
ขอ้ 54 ล าดับการลงมตินั้น จะลงมติโดยทันทีตามญัตติใดญัตติหน่ึงท่ีพิจารณา หรือจะลงมติ

ตามล าดบัญตัติท่ีไดพ้ิจารณา หรือจะลงจากหลงัยอ้นไปหาแรกก็ได ้แต่ความผิดพลาดในเร่ืองดงักล่าวน้ีไม่
เป็นเหตุใหม้ติท่ีไดล้งคะแนนลบัและลงคะแนนเสร็จแลว้เสียไป 

ขอ้ 55 ประธานมีอ านาจสั่งใหร้วมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ 
ขอ้ 56 ในการลงมติทุกคร้ังให้ประธานตรวจดูวา่ มีสมาชิกอยูใ่นห้องประชุมครบจ านวนเป็นองค์

ประชุมหรือไม่ ถา้ไม่ครบองคป์ระชุมจะท าลงมติในเร่ืองใด ๆ นั้นไม่ได ้เวน้แต่ในท่ีประชุมเห็นควร 
ขอ้ 57 สมาชิกซ่ึงเขา้มาในท่ีระหวา่งการออกเสียงลงคะแนน ในกรณีออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมี

สิทธิท่ีจะลงคะแนนทางฝ่ายท่ียงันับไม่เสร็จเท่านั้น หรือในกรณีออกเสียงคะแนนลบัมีสิทธิลงคะแนนได้
ก่อนประธานสั่งให้นบัคะแนนเสียงสมาชิกท่ีเขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากการนบัคะแนนเสร็จแลว้ไม่มีสิทธิ
ลงคะแนนยอ้นหลงั 

ขอ้ 58 เม่ือประธานถามท่ีประชุมวา่ ในเร่ืองท่ีมีผูเ้สนอนั้นจะมีผูใ้ดเห็นเป็นอยา่งอ่ืนหรือไม่ ถา้ไม่
มีใหถื้อวา่ท่ีประชุมเห็นดว้ย 

ขอ้ 59 เม่ือไดน้บัคะแนนเสร็จแลว้ประธานตอ้งประกาศมติต่อท่ีประชุมทนัที ถา้เร่ืองใดตอ้งการ
คะแนนเสียงเท่าใดก็ใหป้ระกาศก่อนดว้ย คะแนนเสียงขา้งมากเท่าใดจึงมีผลใชบ้งัคบั 

ขอ้ 60 การนบัคะแนนเสียงคร้ังใดในท่ีประชุม ถา้คณะกรรมการบริหารร้องขอหรือสมาชิกสภา
เสนอญตัติโดยมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ร้องขอให้มีการนบัคะแนนเสียงใหม่ก็ให้มีการนับ
คะแนนเสียงนั้นใหม ่
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ขอ้ 61 มติของสภานกัศึกษา ใหเ้ป็นไปตามเสียงขา้งมากของสมาชิกท่ีเขา้ประชุมสมาชิก 1 ท่าน มี
สิทธิออกเสียงได ้1 เสียง 

ขอ้ 62 เสียงขา้งมากนั้น ในกรณีความเห็นของท่ีประชุมมี 2 ฝ่าย ให้หมายความถึงจ านวนคะแนน
เสียงฝ่ายท่ีมากกว่า และในกรณีความเห็นของท่ีประชุมมีเกิน 2 ฝ่าย ให้หมายความถึงจ านวนคะแนนเสียง
ของฝ่ายมากท่ีสุด  

ถา้มีเสียงเท่ากนัใหป้ระธานออกเสียงช้ีขาด โดยกระท าเป็นการเปิดเผย 
ขอ้ 63 ใหมี้ผูน้บัคะแนนเสียงอยา่งนอ้ย 2 ท่าน 

หมวดที ่8 ว่าด้วยกระทู้ถาม 
ขอ้ 64 การตั้งกระทูถ้ามให้เสนอล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยไม่ตอ้งมีเสียงรับรอง แต่ให้มี

ขอ้ความกะทดัรัด และเป็นค าถามในขอ้เท็จจริงหรือนโยบาย การอา้งขอ้เท็จจริงใด ๆ ประกอบนั้น ผูต้ ั้ ง
กระทูถ้ามตอ้งรับรองว่าถูกตอ้ง และถา้จ าเป็นจะตอ้งมีค าช้ีแจงประกอบ ก็ให้ระบุไวอี้กส่วนหน่ึงต่างหาก
 การกระทูถ้ามตอ้งเก่ียวขอ้งกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยูเ่ท่านั้น 

ขอ้ 65 สมาชิกสภาผู ้ยื่นกระทู้ถามเท่านั้ นท่ีมีสิทธิในการตั้ งค  าถาม และซักถามในท่ีประชุม
นอกจากท่ีประชุมมีมติใหเ้ปิดอภิปราย สมาชิกสภาจึงมีสิทธิอภิปรายได ้

ขอ้ 66 เม่ือสมาชิกสภาหรือคณะกรรมการบริหารไดต้อบกระทูถ้ามของผูย้ื่นกระทูต่้อท่ีประชุม
แลว้ แต่ค าตอบยงัไม่ครบหรือยงัไม่ชดัเจนพอ ผูต้ ั้งกระทูถ้ามมีสิทธิถามไดอี้กแต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 3 คร้ัง เวน้
แต่ผูต้ ั้งกระทูจ้ะขอซกัถามต่อไป เพราะค าตอบยงัไม่หมดประเด็นโดยความเห็นชอบของท่ีประชุม 

ขอ้ 67 กระทูถ้ามนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดต่อไปน้ี 
67.1 เป็นเชิงประชดเสียดสีหรือแกลง้ใส่ร้าย 
67.2 คลุมเครือหรือเขา้ใจยาก 
67.3 เร่ืองท่ีไดต้อบแลว้ หรือช้ีแจงแลว้วา่ไม่ตอบ 
67.4 เป็นการใหอ้อกความเห็น 
67.5 เป็นเร่ืองท่ีไม่มีสาระส าคญั 
67.6 เป็นเร่ืองส่วนตวัของบุคคลใดๆ เวน้แต่ท่ีเก่ียวกบักิจการในหนา้ท่ี 

ขอ้ 68 กระทูถ้ามใดๆ ท่ีสภาไม่ผา่นการพิจารณาใหบ้รรจุเป็นวาระ ใหค้ณะกรรมการสภานกัศึกษา
ช้ีแจงเหตุผลเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อผูย้ื่นกระทูน้ั้นโดยเร็ว หากผูย้ื่นกระทูย้งัยืนยนักระทูข้องตนอีกให้ยื่น
กระทูต่้อกรรมการสภาเป็นคร้ังท่ีสองไดอี้ก แต่ตอ้งมีเสียงสมาชิกรับรองไม่นอ้ยกวา่ 10 ท่าน 

ขอ้ 69 ค าถาม ขอ้เท็จจริงท่ีอา้ง ตลอดจนค าช้ีแจงประกอบในการตั้งกระทูถ้ามของสมาชิกสภานั้น
ตอ้งไม่วกวน ซ ้ าซากหรือมีลกัษณะท านองอภิปราย 

ขอ้ 70 กระทูท่ี้เป็นเร่ืองท่ีตอบแลว้ หรือช้ีแจงแลว้วา่ไม่ตอบ ตามขอ้  67.3 อาจตั้งค  าถามข้ึนใหม่ก็
ได ้เม่ือมีสาระส าคญัต่างกนั หรือพฤติการณ์ในขณะท่ีมีกระทูถ้ามนั้นไดเ้ปล่ียนไปจากกระทูถ้ามคร้ังก่อน 
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ขอ้ 71 ในการประชุมสภานกัศึกษาคร้ังหน่ึง ๆ นั้นมิไดจ้ดัระเบียบวาระการประชุมส าหรับกระทู้
ถาม โดยมีผูต้ ั้งกระทูถ้ามท่านเดียวกนัถามเกินกวา่หน่ึงกระทู ้เวน้แต่ไม่มีกระทูถ้ามของสมาชิกสภาท่านอ่ืน
เหลืออยู ่

ขอ้ 72 ในกรณีท่ีเป็นท่ีสงสัยวา่เป็นกระทูถ้ามด่วนหรือไม่ ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการสภาท่ี
จะวนิิจฉยั 

ขอ้ 73 การจดัล าดบักระทูถ้ามนั้น ถา้มีกระทูถ้ามด่วน ใหจ้ดัไวใ้นล าดบัก่อน กระทูธ้รรมดา 
ขอ้ 74 ผูต้ ั้งกระทูถ้ามมีสิทธิถอนกระทูข้องตนได้เม่ือถึงระเบียบวาระการประชุมส าหรับกระทู้

ถาม ถา้ผูต้ ั้งกระทูถ้ามไม่ถาม หรือไม่อยูใ่นท่ีประชุมขณะนั้น ใหถื้อวา่ไดถ้อนกระทูน้ั้น 
ขอ้ 75 ตอบกระทู้ถามจะขอเล่ือนการตอบกระทู้ของผูย้ื่นกระทู้ต่อท่ีประชุมก็ได้แต่ต้องช้ีแจง

เหตุผลประกอบ และใหก้ าหนดดว้ยวา่จะตอบกระทูถ้ามนั้นเม่ือใด   
ขอ้ 76 กระทู้ถามใดท่ีคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา หรือคณะกรรมการบริหารองค์การ

นกัศึกษา หรือคณะกรรมการบริหารสโมสรนกัศึกษาคณะ ยงัไม่ไดต้อบให้เป็นอนัระงบัไป เม่ือดงักล่าวทั้ง
คณะนั้น พน้จากต าแหน่ง 

ขอ้ 77 เม่ือประธานสภาไดจ้ดัส่งกระทูถ้ามไปยงัผูท่ี้จะตอบกระทูน้ั้น ให้ประธานสภาก าหนดว่า
จะให้ผูต้อบ ตอบกระทูน้ั้นในการประชุมคร้ังใด แต่ใหต้อบกระทูน้ั้นภายในการประชุมคร้ังสุดทา้ยก่อนพน้
จากต าแหน่ง 

หมวดที ่ 9 ว่าด้วยการเชิญบุคคลมาให้ข้อเทจ็จริงหรือแสดงความคิดเห็น 
ขอ้ 78 ถ้าสภานักศึกษามีมติให้เชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็ จจริงหรือแสดงความคิดเห็น ให้

ประธานสภานกัศึกษาเชิญในนามของสภานกัศึกษา 
ขอ้ 79 คณะกรรมาธิการอาจเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นก็ได้โดย

ประธานคณะกรรมาธิการเชิญในนามของสภานักศึกษา หรืออาจจะให้ประธานสภาเชิญในนามสภา
นกัศึกษาก็ได ้

ขอ้ 80 ผูส้ังเกตการณ์ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นผูท่ี้สภานักศึกษาเชิญมา ไม่มีสิทธิอภิปราย เวน้แต่ประธานจะ
อนุญาตเท่านั้น 

หมวดที ่ 10 ว่าด้วยกรรมาธิการ 
ขอ้ 81 สภานกัศึกษาอาจตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อให้กระท ากิจกรรม หรือพิจารณาสอบสวนหรือ

ปรึกษาเร่ืองใดๆ อนัอยูใ่นอ านาจหน้าท่ีและงานของสภานักศึกษา โดยจะก าหนดให้เป็นคณะกรรมาธิการ
สามญัหรือคณะกรรมาธิการวสิามญัก็ได ้  

คณะกรรมาธิการสามัญ ประกอบด้วยบุคคลท่ีสภานักศึกษาเลือกตั้ งจากสมาชิกสภา
นกัศึกษาเท่านั้น ส่วนคณะกรรมาธิการวิสามญัจะเลือกตั้งจากบุคคลซ่ึงมิไดเ้ป็นสมาชิกสภานกัศึกษาดว้ยก็
ไดแ้ต่ทั้งน้ีตอ้งมีจ านวนไม่เกินก่ึงหน่ึงของกรรมาธิการวสิามญัทั้งหมด 
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ขอ้ 82 ให้สภานกัศึกษาตั้งคณะกรรมาธิการข้ึนไดอี้กตามเห็นสมควร โดยมีสมาชิกรับรองไม่นอ้ย
กวา่ก่ึงหน่ึง  

สมาชิกสภานักศึกษา 1 คน จะด ารงต าแหน่งกรรมาธิการสามัญได้เพียงต าแหน่งเดียว
เท่านั้น  

คณะกรรมาธิการวสิามญันั้นจะมีก่ีคนก็ได ้แลว้แต่ท่ีประชุมจะเห็นสมควร 
ขอ้ 83 การประชุมคณะกรรมาธิการตอ้งมีกรรมาธิการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงจึงจะเป็นองค์ประชุม

และใหน้ าประกาศน้ีมาใชโ้ดยอนุโลม 
ขอ้ 84 ใหค้ณะกรรมาธิการแต่ละคณะเลือกตั้งประธานและเลขานุการจากกรรมาธิการในคณะนั้น 
ขอ้ 85 คณะกรรมาธิการอาจขอให้บุคคลใดส่งเอกสารหรือเชิญบุคคลใดมาแถลงขอ้เท็จจริงหรือ

แสดงความคิดเห็นในกิจกรรมท่ีกระท าตามเห็นสมควร 
ขอ้ 86 สมาชิกสภานักศึกษา คณะกรรมการบริหาร และผูท่ี้คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มี

สิทธิเขา้ฟังการประชุมของคณะกรรมาธิการได ้แต่กรณีการประชุมลบั ผูท่ี้จะเขา้ฟังการประชุมไดต้อ้งเป็นผู ้
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการประชุมเท่านั้น 

ขอ้ 87 การช้ีแจงหรือแสดงความคิดเห็น ผูเ้สนอญตัติหรือผูแ้ปรญตัติอาจมอบหมายเป็นหนังสือ
ใหผู้รั้บรองญตัติ หรือผูรั้บรองค าแปรญตัติท าการแทนได ้

ขอ้ 88 เม่ือคณะกรรมาธิการไดก้ระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเร่ืองใดตามท่ีสภา
นกัศึกษามอบหมายเสร็จแลว้ใหร้ายงานต่อสภานกัศึกษาทราบ  

ในกรณีท่ีเป็นการพิจารณาร่างระเบียบหรือขอ้บงัคบัต่างๆ เม่ือกรรมาธิการพิจารณาเสร็จ
แล้วให้เสนอร่างระเบียบหรือขอ้บงัคบัต่างๆ ใหม่นั้นหรือส่วนท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งบนัทึกเสนอต่อ
ประธานสภานักศึกษาและตอ้งระบุว่า ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในขอ้ใด หากมีมติของคณะกรรมาธิการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัค าแปรญตัตินั้นวา่เป็นประการใดหรือมีการสงวนความเห็นของกรรมาธิการท่านใด ก็ให้ระบุไว้
ในบนัทึกดว้ย 

ขอ้ 89 ถา้กรรมาธิการเห็นว่ามีขอ้สังเกตท่ีคณะกรรมการบริหารควรทราบหรือควรปฏิบติัก็ให้
บนัทึกขอ้สังเกตนั้นไว ้  

ในกรณีท่ีสภานกัศึกษาเห็นดว้ยกบัขอ้สังเกตท่ีคณะกรรมาธิการให้ประธานสภาแจง้ไปยงั
คณะกรรมการบริหารภายใน 5 วนั นบัแต่สภานกัศึกษาใหเ้ห็นชอบ 

ขอ้ 90 ถา้มีมติของสภานกัศึกษาให้คณะกรรมาธิการกระท ากิจกรรมหรือพิจารณาสอบสวนหรือ
ศึกษาเร่ืองใดๆ ให้แลว้เสร็จภายในเวลาใด และคณะกรรมาธิการนั้นกระท ากิจการใดหรือพิจารณาสอบสวน
หรือศึกษาไม่แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด ประธานคณะกรรมาธิการจะต้องรายงานต่อประธานสภา
นกัศึกษาและขอเสนอต่อสภานกัศึกษาเพื่อขอขยายเวลาดงักล่าว ซ่ึงสภานกัศึกษาอาจมีมติเป็นอยา่งอ่ืนก็ได้
ตามแต่เห็นสมควร  

หากสภามิไดก้ าหนดระยะเวลาดงักล่าวใหถื้อวา่มีก าหนดไม่เกิน 15 วนั 
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ขอ้ 91 กรรมาธิการพน้ต าแหน่งต่อเม่ือ 
91.1 ออกตามวาระ 
91.2 ตาย 
91.3 ลาออก 
91.4 พน้สภาพการเป็นนกัศึกษาหรือไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการศึกษา 
91.5 ขาดการประชุม 3 คร้ังติดต่อกนัโดยไม่แจง้ให้ประธานสภานักศึกษาทราบล่วงหน้า

เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
91.6 ผูมี้อ  านาจมีค าสั่งใหพ้น้จากต าแหน่งโดยระบุความผดิไวใ้นค าสั่งอยา่งชดัเจน 
91.7 นกัศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูมี้สิทธ์ิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภานกัศึกษา

ในเขตการเลือกตั้ง มีค  าร้องขอให้หมดสภาพเป็นรายบุคคล หรือจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของนกัศึกษาทั้ง
เขตพื้นท่ี มีค  าร้องขอใหห้มดสภาพทั้งคณะ โดยใหเ้ขา้ช่ือเสนอต่อผูมี้อ  านาจ 

ขอ้ 92 คณะกรรมาธิการจะหมดภาระหนา้ท่ีต่อเม่ือ 
92.1 เสร็จส้ินภารกิจท่ีสภานกัศึกษาไดม้อบหมาย 
92.2 มีการตั้งคณะกรรมาธิการใหม่แทนคณะเดิม 
92.3 ลาออกทั้งคณะ 

ขอ้ 93 ในกรณีท่ีกรรมาธิการหรือคณะกรรมาธิการพน้จากต าแหน่งหรือภาระหน้าท่ีตามขอ้ 91
และขอ้ 92.3 ใหป้ระธานคณะกรรมาธิการรีบเสนอต่อประธานสภานกัศึกษาเพื่อเลือกตั้งซ่อม 

ขอ้ 94 ในกรณีท่ีพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการเต็มสภาจะกระท าไดต่้อเม่ือ คณะกรรมการบริหาร
หรือสมาชิกสภาเสนอเป็นญตัติ และท่ีประชุมเห็นควร 

ขอ้ 95 ท่ีประชุมอาจมีมติให้คณะกรรมาธิการคณะหน่ึงคณะใดด าเนินกิจการของสภานอกสมยั
ประชุมก็ได ้

ขอ้ 96 คณะกรรมาธิการคนใดไม่เห็นด้วยกบัมติของกรรมาธิการส่วนมากในข้อใดก็อาจเสนอ
ความเห็นของตนในขอ้นั้นเพื่อใชอ้ภิปราย เพื่อขอการวนิิจฉยัจากสภานกัศึกษาในฐานะเช่นเดียวกบัผูแ้ปร
ญตัติแต่จะมอบใหผู้อ่ื้นใชสิ้ทธิสงวนเช่นวา่แทนตนไม่ได ้

หมวดที ่11 ว่าด้วยการพจิารณาร่างระเบียบข้อบังคับ 
ขอ้ 97 ระเบียบขอ้บงัคบัตอ้งแบ่งออกเป็นขอ้ ๆ และมีบนัทึกประกอบต่อไปน้ี 

97.1 หลกัการแห่งการร่างระเบียบขอ้บงัคบั 
97.2 เหตุผลในการเสนอร่างระเบียบขอ้บงัคบั 
หลกัการแห่งการร่างระเบียบขอ้บงัคบัให้ก าหนดโดยชดัเจนในกรณีท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม 

ระเบียบขอ้บงัคบัก็ใหร้ะบุขอ้ท่ีตอ้งการแกไ้ขเพิ่มเติมไวด้ว้ย 
ขอ้ 98 การพิจารณาร่างระเบียบขอ้บงัคบัใหก้ระท าเป็น 3 วาระตามล าดบั 
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ขอ้ 99 การพิจารณาร่างระเบียบขอ้บงัคบัในวาระท่ี1ให้สภานักศึกษาพิจารณาและมีมติว่าจะรับ
หลกัการแห่งร่างระเบียบบงัคบันั้นหรือไม่  

ในกรณีท่ีสภานกัศึกษาลงมติในวาระท่ี 1 ให้รับหลกัการร่างระเบียบขอ้บงัคบันั้นก็ให้สภา
นกัศึกษาพิจารณาในล าดบัต่อไปในวาระท่ี 2 

ขอ้ 100 การพิจารณาร่างระเบียบขอ้บังคบัในวาระท่ี 2 ให้พิจารณาโดยคณะกรรมาธิการท่ีสภา
นกัศึกษาแต่งตั้งหรือคณะกรรมาธิการเตม็สภาแลว้แต่กรณีในล าดบัขั้นในการพิจารณาดงัน้ี 

100.1 การแต่งตั้งคณะกรรมาธิการข้ึนพิจารณาหรือพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการเตม็สภาก็
ได ้ทั้งน้ีแลว้แต่ท่ีประชุมจะเห็นสมควรแลว้แต่กรณี 

100.2 การแปรญัตติในคณะกรรมาธิการท่ีสภานักศึกษาตั้ งข้ึนหรือการแปรญัตติในท่ี
ประชุมเพื่อพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการเตม็สภา 

100.3 การพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการเตม็สภาจะท าไดต่้อเม่ือ คณะกรรมการบริหารหรือ
สมาชิกสภาเสนอญตัติ โดยมีสมาชิกสภารับรองไม่นอ้ยกวา่ 5 ท่านร้องขอและท่ีประชุมเห็นควร 

ในกรณีท่ีมีการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการเต็มสภานั้น เม่ือผ่านการพิจารณาตามข้อ 
100.2 แห่งขอ้น้ีแลว้ใหถื้อวา่พิจารณาในวาระท่ี 2 ส้ินสุดลง 

ในกรณีท่ีมีการตั้งคณะกรรมาธิการข้ึนพิจารณา และคณะกรรมาธิการได้ส่งร่างระเบียบ
ข้อบังคับต่อประธานสภานักศึกษา แล้ว ถ้ามีผูแ้ปรญัตติหรือผูไ้ด้รับมอบหมายไม่เห็นด้วยกับมติของ
คณะกรรมาธิการในข้อใด ก็อาจสงวนการแปรญัตติในข้อนั้ นเพื่อใช้อภิปรายและขอค าวินิจฉัยจาก
ประธานสภานกัศึกษา แลว้ให้ประธานสภานักศึกษาน าร่างระเบียบขอ้บงัคบัเสนอต่อท่ีประชุมหลงัจากท่ี
สมาชิกสภาไดอ้ภิปรายค าแปรญตัติและท่ีขอสงวนค าแปรญตัติเสร็จทุกขอ้แลว้ ก็ให้ถือวา่การพิจารณาใน
วาระท่ี 2 เป็นอนัส้ินสุดลง 

ในกรณี ระ เบี ยบข้อบังคับ ท่ี สภานัก ศึกษ าลงม ติ รับหลักก ารแล้ว  ถ้ าจะ ส่ งให้
คณะกรรมาธิการพิจารณา ท่ีประชุมตอ้งก าหนดวนัแปรญตัติดว้ย คณะกรรมการบริหารหรือสมาชิกสภาผูใ้ด
เห็นสมควรจะแกไ้ขเพิ่มเติมก็ให้เสนอค าแปรญตัติล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยปกติให้แปรญตัติเป็น
ขอ้ๆ แล้วเสนอต่อประธานคณะกรรมาธิการภายใน 3 วนันับแต่วนัท่ีสภานักศึกษารับหลักการแห่งร่าง
ระเบียบขอ้บงัคบันั้น 

ขอ้ 101 ในการแปรญตัติของสมาชิกในวาระท่ี 2 น้ี ผูแ้ปรญัตติจะตอ้งยื่นค าขอแปรญตัติในการ
พิจารณา ท่านกรรมาธิการผูใ้ดมิไดย้ืน่ค  าขอแปรญตัติจะแปรญตัติในท่ีประชุมมิได ้  

ค าขอแปรญตัติตอ้งก าหนดขอ้ท่ีแปรญตัติพร้อมทั้งขอ้ความ 
ขอ้ 102 เม่ือพิจารณาร่างระเบียบขอ้บงัคบัในวาระท่ี 2 เสร็จแลว้ให้สภานกัศึกษาพิจารณาในวาระ

สุดทา้ย เป็นวาระท่ี 3  
ในการพิจารณาร่างระเบียบข้อบังคับในวาระท่ี 3 นั้ นให้ ท่ีประชุมลงมติว่าสมควร

ประกาศใชเ้ป็นขอ้บงัคบัหรือไม่ การพิจารณาในวาระน้ีไม่มีการอภิปราย 
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ขอ้ 103 ในการพิจารณาร่างระเบียบขอ้บงัคบัท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้ ใหส้ภานกัศึกษา
ตอ้งพิจารณาเร่ิมตน้ดว้ยช่ือร่าง หลกัการแห่งร่าง และเหตุผลในการเสนอร่างโดยพิจารณาตามล าดบัท่ีมีผู ้
สงวนค าแปรญตัติไวเ้ท่านั้น เวน้แต่ท่ีประชุมจะลงมติเป็นอยา่งอ่ืน 

ขอ้ 104 ในกรณีท่ีสภานกัศึกษาในวาระท่ี 1 ไม่รับหลกัการในร่างระเบียบขอ้บงัคบัหรือลงมติใน
วาระท่ี 3 วา่ไม่สมควรประกาศใช ้ถือวา่ร่างระเบียบขอ้บงัคบัดงักล่าวเป็นอนัตกไป 

ขอ้ 105 ถา้สภานกัศึกษามีมติแยง้กบัมติของคณะกรรมการบริหารและสภานกัศึกษาตอ้งการยนืมติ
นั้นให้เรียกประชุมสภานกัศึกษาเพื่อพิจารณายนืยนัมติเดิมอีกคร้ังหน่ึงภายใน 7 วนั หลงัการประชุมคร้ังก่อน 
การลงมติในการประชุมคร้ังท่ี 2 น้ี ตอ้งไดค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกสภานกัศึกษา
ทั้งหมด 

ในกรณีท่ีมหาวิทยาลยัไม่เห็นชอบดว้ยในระเบียบขอ้บงัคบัใหป้ระธานสภานกัศึกษาแจง้ให้
ท่ีประชุมทราบเพื่อใหท่ี้ประชุมลงมติวา่ จะยืนยนัน าระเบียบขอ้บงัคบัเดิมเสนอต่อมหาวทิยาลยั หรือตอ้งร่าง
ระเบียบใหม ่

การลงมติเพื่อยนืยนัตามความในวรรคก่อนตอ้งมีเสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกสภาทั้งหมด 
ขอ้ 106 เม่ือได้ด าเนินการตามความในขอ้ 103 และ 104 ให้ประธานสภาแจง้ไปยงัมหาวิทยาลัย 

หรือนายกองคก์ารนกัศึกษา หรือนายกสโมสรนกัศึกษาคณะ แลว้แต่กรณี 
ขอ้ 107 ในกรณีท่ีสภาส้ินอายุหรือมีการยุบสภา ญตัติใด ๆ หรือร่างระเบียบขอ้บงัคบัท่ีสภายงัมิได้

พิจารณาหรือพิจารณายงัไม่เสร็จเป็นอนัตกไป 
ขอ้ 108 ในการพิจารณาเร่ืองอ่ืน ซ่ึงสภานกัศึกษาไดรั้บหลกัการแลว้ใหด้ าเนินขั้นตอนการพิจารณา 

ตามการพิจารณาร่างระเบียบขอ้บงัคบัโดยอนุโลม 

หมวดที ่12 ว่าด้วยการรับเร่ืองเสนอต่อสภานักศึกษา 
ขอ้ 109 สมาชิกสภานกัศึกษา คณะกรรมการบริหาร และนกัศึกษา ประสงคจ์ะเสนอเร่ืองใดให้สภา

นัก ศึกษาพิจารณาปรึกษาให้ความเห็นก็ได้ โดยให้ เสนอเป็นญัตติใน เร่ืองนั้ น ต่อสภานัก ศึกษา
คณะกรรมาธิการสภานกัศึกษา  

คณะกรรมาธิการสภานกัศึกษามีอ านาจวินิจฉยัเร่ืองนั้นเอง ตามท่ีเห็นสมควรหรือตามท่ีเคย
มีมติในท่ีประชุมคร้ังหน่ึงแลว้ 

ขอ้ 110 หากคณะกรรมาธิการสภาไม่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอเร่ืองใด ๆ จะตอ้งน าเร่ืองนั้นขอ
ความเห็นจากสภานกัศึกษา ถา้ท่ีประชุมไม่เห็นชอบดว้ยกบัคณะกรรมาธิการสภานกัศึกษา ให้สภานกัศึกษา
ด าเนินการพิจารณาเร่ืองนั้นต่อไป โดยถือเสมือนหน่ึงวา่คณะกรรมการสภานกัศึกษารับเร่ืองนั้น 

ขอ้ 111 ถา้คณะกรรมาธิการสภานกัศึกษาสั่งรับเร่ืองใดเขา้พิจารณาปรึกษาในสภานกัศึกษาแลว้ให้
เลขานุการส่งเร่ืองนั้นไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้งไดพ้ิจารณาภายใน 5 วนั 
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ขอ้ 112 โครงการท่ีเสนอจากองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาเขตพื้นท่ี สโมสรนักศึกษาคณะ 
ชมรม หรือชมรมคณะ ให้สภานกัศึกษา หรือสภานกัศึกษาเขตพื้นท่ีพิจารณาให้แลว้เสร็จภายใน 15 วนัท า
การ นบัตั้งแต่วนัรับโครงการ หากสภานกัศึกษาไม่พิจารณาหรือไม่ขออนุมติัเพิ่มเวลาการพิจารณาให้ถือว่า
โครงการดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัจากสภานกัศึกษา 

ในกรณีท่ีไม่สามารถพิจารณาให้แลว้เสร็จภายใน 15 วนัได ้ให้สภานกัศึกษาแจง้เหตุผลให้
ผูเ้สนอโครงการทราบ และพิจารณาต่อใหเ้สร็จภายใน 7 วนั แต่ตอ้งไม่เกินวนัท่ีตอ้งด าเนินโครงการ 

หมวดที่ 13 ว่าด้วยการประชุมร่วม 
ขอ้ 113 การประชุมของท่ีประชุมร่วม จะกระท าเม่ือ 

113.1 นักศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของนักศึกษาในเขตพื้น ท่ี  เสนอถอดถอนคณะ
กรรมการบริหาร หรือสมาชิกสภานักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย
กิจกรรมนกัศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ้ 18.9  

113.2 สมาชิกสภานกัศึกษาไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของสมาชิกท่ีมีอยู ่เสนอญตัติให้เปิดอภิปราย
ทัว่ไปเพื่อลงมติไม่ไวว้างใจคณะกรรมการบริหาร 

113.3 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีเขตพื้นท่ี เรียกประชุม 
ขอ้ 114 ให้นายกองค์การนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษาเขตพื้นท่ี หรือนายกสโมสรนักศึกษาคณะ

แลว้ต่อกรณี เป็นประธานในท่ีประชุมร่วม 
ขอ้ 115 การประชุมท่ีประชุมร่วม ให้น าความในหมวดท่ี 4-12 ของประกาศน้ี มาบังคับใช้โดย

อนุโลม 

หมวดที่ 14 ว่าด้วยการบริหารงาน 
ขอ้ 116 การจดัระบบการบริหารงานสภานักศึกษา หรือสภานักศึกษาเขตพื้นท่ีนั้น ให้ประธานสภา

นกัศึกษา หรือประธานสภานกัศึกษาเขตพื้นท่ีบริหารจดัการภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
ขอ้ 117 เม่ือประธานสภานกัศึกษา หรือประธานสภานกัศึกษาเขตพื้นท่ีไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้ห้

ประธานสภานกัศึกษา หรือประธานสภานกัศึกษาเขตพื้นท่ีมอบหมายให้รองประธานสภานักศึกษา หรือรอง
ประธานสภานกัศึกษาเขตพื้นท่ีคนใดคนหน่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

  ในกรณีท่ีประธานสภานกัศึกษา หรือประธานสภานักศึกษาเขตพื้นท่ีไม่ไดม้อบหมายไว ้ให้
คณะกรรมการบริหารประชุมแต่งตั้งผูรั้กษาการข้ึนมา 1 คน 

ขอ้ 118 กรณีท่ีประธานสภานักศึกษา หรือประธานสภานักศึกษาเขตพื้นท่ีพ้นจากต าแหน่ง ให้
ด าเนินการเลือกตั้งประธานสภานกัศึกษา หรือประธานสภานกัศึกษาเขตพื้นท่ีคนใหม่ ภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่
วนัพน้จากต าแหน่ง เวน้แต่วาระการด ารงต าแหน่งเหลือน้อยกว่า 90 วนั ให้คณะกรรมการบริหาร เสนอช่ือผู ้
รักษาการต่อผูมี้อ  านาจ 
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หมวดที่  15 ว่าด้วยการจัดท าโครงการและด าเนินโครงการ 
ขอ้ 119 ให้สภานักศึกษา หรือสภานักศึกษาเขตพื้นท่ีจดัท าแผนงบประมาณ เสนอต่อผูมี้อ านาจเพื่อ

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบตามความยนิยอมของคณะกรรมการบริหาร 
ขอ้ 120 ในกรณีท่ีมีโครงการเร่งด่วนซ่ึงไม่ไดเ้สนอไวใ้นแผนงบประมาณ ให้สภานกัศึกษา หรือสภา

นกัศึกษาเขตพื้นท่ี จดัท าโครงการเสนอต่อผูมี้อ านาจ ภายใน 15 วนัท าการ ก่อนด าเนินโครงการ 
ขอ้ 121 โครงการท่ีด าเนินการแลว้เสร็จตอ้งด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานและส่งใบเสร็จรับเงิน

ใหผู้ต้รวจสอบบญัชี ภายใน 15 วนันบัแต่วนัส้ินสุดการด าเนินการ ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินวนัส้ินสุดปีงบประมาณ 
ขอ้ 122 ให้สภานกัศึกษา หรือสภานกัศึกษาเขตพื้นท่ีจดัท ารายงานผลการบริหารงานรอบ 6 เดือน และ

รอบ 1 ปี ส่งใหผู้มี้อ  านาจพิจารณาภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีครบก าหนด 

หมวดที่ 16 ว่าด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา 
ขอ้ 123 ใหผู้มี้อ  านาจแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาสภานกัศึกษาจากทุกเขตพื้นท่ี 

 
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี    9   มิถุนายน พ.ศ. 2552 
      
 

(นายชยัยง  เอ้ือวริิยานุกูล) 
อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 


