
 

 
ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

วา่ดว้ยสโมสรนกัศึกษา 
พ.ศ. 2552 

…………………………………………………….. 
 
 โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ว่าด้วยสโมสร
นกัศึกษา พ.ศ. 2552 

อาศยัอ านาจตามความในข้อ 75 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย
กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2552 จึงให้ออกประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าดว้ยสโมสร
นกัศึกษา ไวด้งัต่อไปน้ี 

หมวดที ่1 ว่าด้วยหมวดทัว่ไป 
ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยสโมสร

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

หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ีใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 
ขอ้ 4 ตามประกาศน้ี 

  “มหาวทิยาลยั” หมายถึง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
  “คณะ”  หมายถึง คณะต่างๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา และใหห้มายรวมถึงส่วนราชการเทียบเท่าคณะท่ีมีช่ือเรียกอยา่งอ่ืน 
  “เขตพื้นท่ี” หมายถึง เขตพื้นท่ีในสังกดัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
  “ผูมี้อ านาจ” หมายถึง ผูมี้อ  านาจก ากบัดูแลตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลา้นนา วา่ดว้ยกิจกรรมนกัศึกษา พ.ศ. 2552 
  “อาจารยท่ี์ปรึกษา” หมายถึง ขา้ราชการ พนกังาน เจา้หนา้ท่ีของมหาวทิยาลยัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง
ใหท้  าหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษา 
  “นกัศึกษา”  หมายถึง นกัศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
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“สภานกัศึกษาเขตพื้นท่ี” หมายถึง สภานกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
เขตพื้นท่ีต่างๆ 

“สโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี” หมายถึง สโมสรนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา เขตพื้นท่ีต่างๆ 
  “สโมสรนักศึกษาคณะ” หมายถึง สโมสรนักศึกษาของคณะในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เขตพื้นท่ีต่างๆ และให้หมายรวมถึงสโมสรนกัศึกษาของส่วนราชการเทียบเท่า
คณะท่ีมีช่ือเรียกอยา่งอ่ืน 

“ชมรม”  หมายถึง ชมรมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา ท่ีจดทะเบียนไวก้บัสโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี 

“ชมรมคณะ”  หมายถึง ชมรมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา ท่ีจดทะเบียนไวก้บัสโมสรนกัศึกษาคณะ 
  “กิจกรรมนักศึกษา” หมายถึง กิจกรรมของนักศึกษาท่ีจดัข้ึนโดยสภานักศึกษาเขตพื้นท่ี 
หรือองคก์ารนกัศึกษา หรือสโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี หรือสโมสรนกัศึกษาคณะ หรือชมรม หรือชมรมคณะ 
  “ท่ีประชุม” หมายถึง ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเขตพื้นท่ี หรือ
สโมสรนกัศึกษาคณะ 
  “คณะกรรมการบริหาร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเขตพื้นท่ี หรือ
สโมสรนกัศึกษาคณะ 

ขอ้ 5 ใหค้ณะกรรมการบริหาร มาจาก 
  5.1 สโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี 

(ก) นายกสโมสรนักศึกษาเขตพื้นท่ี มาจากการเลือกตั้งทัว่ไปโดยตรงและลับของ
นกัศึกษาภายในเขตพื้นท่ี 

(ข) นายกสโมสรนกัศึกษาคณะ 
(ค) นายกสโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ีเสนอรายช่ือนกัศึกษาต่อผูมี้อ านาจเพื่อแต่งตั้งเป็น

คณะกรรมการบริหาร ซ่ึงเม่ือรวมกบับุคคลตาม (ก) และ (ข) แลว้จะตอ้งไม่เกิน 15 คน 
5.2 สโมสรนกัศึกษาคณะ 

(ก) นายกสโมสรนกัศึกษาคณะ มาจากการเลือกตั้งทัว่ไปโดยตรงและลบัของนกัศึกษา
ภายในคณะ 

(ข) นายกสโมสรนักศึกษาคณะ เสนอรายช่ือนักศึกษาต่อผูมี้อ านาจเพื่อแต่งตั้ งเป็น
คณะกรรมการบริหาร ซ่ึงเม่ือรวมกบับุคคลตาม (ก) แลว้จะตอ้งไม่เกิน 15 คน 

ขอ้ 6 ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามประกาศน้ีใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
ขอ้ 7 การแก้ไขประกาศน้ีสามารถด าเนินการไดโ้ดยการประชุมร่วมระหว่างสภานักศึกษาเขต

พื้นท่ีกบัสโมสรนกัศึกษาคณะ เพื่อน าเสนอต่อผูมี้อ  านาจ 
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หมวดที่ 2 ว่าด้วยการประชุม 
ขอ้ 8 ก าหนดใหมี้การประชุมสมยัสามญัภาคการศึกษาละ 2 สมยั ในระหวา่งเปิดภาคเรียน  

อน่ึงในการนัดประชุมให้ เลขานุการแจ้งว ัน  เวลา สถาน ท่ี  วาระการประชุม ให้
คณะกรรมการบริหาร ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั 

ขอ้ 9 ให้คณะกรรมการบริหาร ลงช่ือในใบลงช่ือท่ีเลขานุการจดัเตรียมไว ้คณะกรรมการบริหาร 
ท่ีมิไดล้งช่ือและไม่ไดแ้จง้เหตุผลอนัควรภายใน 7 วนัท าการใหถื้อวา่ขาดประชุม 

ขอ้ 10 คณะกรรมการบริหารท่ีเขา้ร่วมประชุมหลงัจากท่ีไดมี้การพิจารณาลงมติในญตัติใด ๆ ไป
แลว้จะขออภิปรายหรือขอลงมติยอ้นหลงัมิได ้แต่มีสิทธ์ิขออภิปรายหรือลงมติในญตัติต่อไปได ้

ขอ้ 11 ในการประชุมสโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี หรือสโมสรนกัศึกษาคณะ ตอ้งมีคณะกรรมการ
บริหารเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง จึงจะถือเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้เรียกประชุมอีกคร้ัง
หน่ึงภายใน 7 วนั ถ้ามีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของคณะกรรมการบริหาร ให้ถือว่าครบองค์
ประชุม 

ขอ้ 12 การประชุมสโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี หรือสโมสรนกัศึกษาคณะยอ่มเป็นการเปิดเผย 
ขอ้ 13 ในการประชุมสโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี หรือสโมสรนกัศึกษาคณะตอ้งมีอาจารยท่ี์ปรึกษา

เขา้ร่วมประชุม 
ขอ้ 14 การประชุมสโมสรนักศึกษาเขตพื้ น ท่ี  หรือสโมสรนักศึกษาคณะให้ใช้ประกาศ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยสภานักศึกษา พ.ศ. 2552 หมวดท่ี 4-12 มาบงัคบัใช้โดย
อนุโลม 

หมวดที่ 3 ว่าด้วยการบริหารงาน 
ขอ้ 15 การจดัระบบการบริหารงานสโมสรนักศึกษาเขตพื้นท่ี หรือสโมสรนักศึกษาคณะนั้น ให้

นายกสโมสรนกัศึกษาบริหารจดัการภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
ขอ้ 16 เม่ือนายกสโมสรนักศึกษาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้อุปนายกสโมสร

นกัศึกษา คนใดคนหน่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 
ในกรณีท่ีนายกสโมสรนกัศึกษาและอุปนายกสโมสรนกัศึกษา ไม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบติั

หนา้ท่ีได ้ใหน้ายกสโมสรนกัศึกษาแต่งตั้งผูรั้กษาการ 1 คน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 
ขอ้ 17 กรณีท่ีนายกสโมสรนักศึกษาพ้นจากต าแหน่ง ให้คณะกรรมการบริหารทั้ งคณะ พ้นจาก

ต าแหน่งไปดว้ย ยกเวน้คณะกรรมการบริหาร ตามขอ้ 5.1 (ข) และให้ด าเนินการเลือกตั้งนายกสโมสรนกัศึกษา
คนใหม่ ภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัพน้จากต าแหน่ง เวน้แต่วาระเหลือไม่เกิน 90 วนั ให้คณะกรรมการบริหาร
ชุดเดิมทั้งคณะท าหนา้ท่ีรักษาการ และเสนอช่ือผูรั้กษาการนายกสโมสรนกัศึกษาต่อผูมี้อ  านาจ 
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หมวดที่  4 ว่าด้วยการจัดท าโครงการและด าเนินโครงการ 
ขอ้ 18 ให้สโมสรนักศึกษาจัดท าโครงการส าหรับงบประมาณ  เสนอต่อสภานักศึกษาเขตพื้นท่ี 

ภายในสมยัประชุมสามญัสภานกัศึกษาเขตพื้นท่ี 
ขอ้ 19 ในกรณีท่ีมีโครงการเร่งด่วนซ่ึงไม่ได้เสนอไวใ้นสมัยประชุมสภานักศึกษาเขตพื้นท่ี ให้

สโมสรนกัศึกษา จดัท าโครงการเสนอต่อสภานกัศึกษาเขตพื้นท่ี ภายใน 15 วนัท าการ ก่อนด าเนินโครงการ 
ขอ้ 20 โครงการท่ีด าเนินการแลว้เสร็จตอ้งด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานและส่งใบเสร็จรับเงิน

ให้สภานักศึกษาเขตพื้นท่ี  ภายใน 15 ว ันนับแต่ว ันส้ินสุดการด าเนินงาน ทั้ งน้ีต้องไม่ เกินว ันส้ินสุด
ปีงบประมาณสโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี หรือสโมสรนกัศึกษาคณะ 

ขอ้ 21 ให้สโมสรนักศึกษาเขตพื้นท่ี หรือสโมสรนักศึกษาคณะ จดัท ารายงานผลการบริหารงาน
รอบ 6 เดือน และรอบ 1 ปี ส่งใหส้ภานกัศึกษาเขตพื้นท่ีพิจารณา ภายใน 30 วนันบัแต่วนัครบก าหนด 

หมวดที่ 5 ว่าด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา 
ขอ้ 22 ให้ผูมี้อ  านาจแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาสโมสรนกัศึกษาจากขา้ราชการ พนกังาน ลูกจา้งในเขต

พื้นท่ี หรือคณะ แลว้แต่กรณี 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี     9     มิถุนายน พ.ศ. 2552 
 
     

 (นายชยัยง  เอ้ือวริิยานุกูล) 
อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 


