
 

 
ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

วา่ดว้ยองคก์ารนกัศึกษา พ.ศ. 2552 
---------------------------------------------------- 

 โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ว่าด้วยองค์การ
นกัศึกษา พ.ศ. 2552 

อาศยัอ านาจตามความในข้อ 74 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ว่าด้วย
กิจกรรมนกัศึกษา พ.ศ. 2552 จึงใหอ้อกประกาศวา่ดว้ยองคก์ารนกัศึกษา ไวด้งัต่อไปน้ี 

หมวดที ่1 ว่าด้วยหมวดทัว่ไป 
ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยองค์การ

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

หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ีใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 
ขอ้ 4 ตามประกาศน้ี 

  “มหาวทิยาลยั” หมายถึง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
  “เขตพื้นท่ี” หมายถึง เขตพื้นท่ีในสังกดัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
  “ผูมี้อ านาจ” หมายถึง ผูมี้อ  านาจก ากบัดูแลตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลา้นนา วา่ดว้ยกิจกรรมนกัศึกษา พ.ศ. 2552 
  “อาจารยท่ี์ปรึกษา” หมายถึง ขา้ราชการ พนกังาน เจา้หนา้ท่ีของมหาวทิยาลยัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง
ใหท้  าหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษา 
  “นกัศึกษา” หมายถึง นกัศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

“สภานกัศึกษา” หมายถึง สภานกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
  “องคก์ารนกัศึกษา” หมายถึง องคก์ารนกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
  “สโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี” หมายถึง สโมสรนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา เขตพื้นท่ีต่างๆ  
  “กิจกรรมนักศึกษา” หมายถึง กิจกรรมของนักศึกษาท่ีจดัข้ึนโดยสภานักศึกษา หรือสภา
นกัศึกษาเขตพื้นท่ี หรือองคก์ารนกัศึกษา หรือสโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี หรือสโมสรนกัศึกษาคณะ 
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  “ท่ีประชุม” หมายถึง ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารองคก์ารนกัศึกษา 
  “คณะกรรมการบริหาร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

ขอ้ 5 ใหค้ณะกรรมการบริหาร มาจากนายกสโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี ทุกเขตพื้นท่ี 
ขอ้ 6 ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามประกาศน้ีใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
ขอ้ 7 การแก้ไขประกาศน้ีสามารถด าเนินการได้โดยการประชุมร่วมระหว่างสภานักศึกษากบั

องคก์ารนกัศึกษา เพื่อน าเสนอต่อผูมี้อ  านาจ 

หมวดที่ 2 ว่าด้วยการประชุม 
ขอ้ 8 ก าหนดใหเ้ปิดการประชุมสมยัสามญัภาคการศึกษาละ 2 คร้ัง ในระหวา่งเปิดภาคเรียน 

อน่ึงในการนัดประชุม  ให้ เลขานุการแจ้งว ัน  เวลา สถาน ท่ี  วาระการประชุมให้
คณะกรรมการบริหาร ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั 

ขอ้ 9 ให้คณะกรรมการบริหาร ลงช่ือในใบลงช่ือท่ีเลขานุการจดัเตรียมไว ้คณะกรรมการบริหาร
ท่ีมิไดล้งช่ือและไม่ไดแ้จง้เหตุผลอนัควรภายใน 7 วนัท าการใหถื้อวา่ขาดประชุม 

ขอ้ 10 คณะกรรมการบริหารท่ีเขา้ร่วมประชุมหลงัจากท่ีไดมี้การพิจารณาลงมติในญตัติใดๆ ไป
แลว้จะขออภิปรายหรือขอลงมติยอ้นหลงัมิได ้แต่มีสิทธ์ิขออภิปรายหรือลงมติในญตัติต่อไปได ้

ขอ้ 11 ในการประชุมองคก์ารนกัศึกษา ตอ้งมีคณะกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึง
หน่ึง จึงจะถือเป็นองคป์ระชุม   

ในกรณีท่ีองคก์ารนกัศึกษาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุม ให้เรียกประชุมอีกคร้ังหน่ึง
ภายใน 7 วนั ถา้มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 4 ของคณะกรรมการบริหาร ใหถื้อวา่ครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 12 ในกรณีท่ีนายกสโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
ได ้ใหม้อบหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้อุปนายกสโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี เขา้ร่วมประชุมแทน 

ขอ้ 13 การประชุมองคก์ารนกัศึกษายอ่มเป็นการเปิดเผย 
ขอ้ 14 ในการประชุมองคก์ารนกัศึกษาตอ้งมีอาจารยท่ี์ปรึกษาเขา้ร่วมประชุม 
ขอ้ 15 การประชุมองค์การนกัศึกษา ให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ว่า

ดว้ยสภานกัศึกษา พ.ศ. 2552 หมวดท่ี 4-12 มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

หมวดที่ 3 ว่าด้วยการบริหารงานองค์การนักศึกษา 
ขอ้ 16 การจดัระบบการบริหารงานองค์การนักศึกษานั้น ให้นายกองค์การนักศึกษาบริหารจดัการ

ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
ขอ้ 17 เม่ือนายกองค์การนักศึกษาไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดใ้ห้นายกองค์การนักศึกษามอบหมาย

ใหอุ้ปนายกองคก์ารนกัศึกษาคนใดคนหน่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 
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ในกรณีท่ีนายกองค์การนกัศึกษาไม่ไดม้อบหมายไว ้ให้คณะกรรมการบริหารประชุมแต่งตั้ง
ผูรั้กษาการข้ึนมา 1 คน 

ขอ้ 18 ใหอ้งคก์ารนกัศึกษา มีคณะกรรมการด าเนินงาน ดงัน้ี 
  18.1 เลขานุการ 
  18.2 เหรัญญิก 
  18.3 ประธานฝ่ายกีฬา 
  18.4 ประธานฝ่ายพฒันาสังคมและบ าเพญ็ประโยชน์ 
  18.5 ประธานฝ่ายวชิาการและนกัศึกษาสัมพนัธ์ 
  18.6 ประธานฝ่ายศิลปะและวฒันธรรม 
  18.7 หนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร 
  ให้นายกองคก์ารนกัศึกษา เสนอรายช่ือนกัศึกษาต่อผูมี้อ  านาจ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

ขอ้ 19 กรณีท่ีนายกองคก์ารนกัศึกษาพน้จากต าแหน่ง ให้ด าเนินการเลือกตั้งนายกองค์การนกัศึกษา
คนใหม่ ภายใน 30 วนั นับตั้งแต่วนัพน้จากต าแหน่ง เวน้แต่วาระการด ารงต าแหน่งเหลือน้อยกว่า 90 วนั ให้
คณะกรรมการบริหาร เสนอช่ือผูรั้กษาการต่อผูมี้อ  านาจ 

หมวดที่  4 ว่าด้วยการจัดท าโครงการและด าเนินโครงการ 
ขอ้ 20 ให้องคก์ารนกัศึกษาจดัท าแผนงบประมาณ เสนอต่อสภานกัศึกษา ภายในสมยัประชุมสามญั

สภานกัศึกษา 
ขอ้ 21 ในกรณีท่ีมีโครงการเร่งด่วนซ่ึงไม่ได้เสนอไวใ้นสมัยประชุมสภานักศึกษา ให้องค์การ

นกัศึกษาจดัท าโครงการเสนอต่อสภานกัศึกษา ภายใน 15 วนัท าการ ก่อนด าเนินโครงการ 
ขอ้ 22 โครงการท่ีด าเนินการแลว้เสร็จตอ้งด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานและส่งใบเสร็จรับเงิน

ใหส้ภานกัศึกษา ภายใน 15 วนันบัแต่วนัส้ินสุดการด าเนินการ ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินวนัส้ินสุดปีงบประมาณ 
ขอ้ 23 ให้องค์การนักศึกษาจดัท ารายงานผลการบริหารงานรอบ 6 เดือน และรอบ 1 ปี ส่งให้สภา

นกัศึกษาพิจารณาภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีครบก าหนด 

หมวดที่ 5 ว่าด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา 
ขอ้ 24 ใหผู้มี้อ  านาจแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาองคก์ารนกัศึกษาจากทุกเขตพื้นท่ี 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี      9    มิถุนายน  พ.ศ. 2552 

     
(นายชยัยง  เอ้ือวริิยานุกูล) 

อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 


