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(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการดาเนินกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน พ.ศ. .............
……………………..
เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ดาเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๕๗ แห่งประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยธรรมนูญนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๙ และ
โดยมติที่ประชุมสภาผู้แทนนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ในการประชุมครั้งที่ ……..
เมื่อวันที่ ……………………………… จึงให้วางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการดาเนินกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน พ.ศ. ................”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการดาเนินกิจกรรม
นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“ธรรมนูญนิสิต” หมายความว่า ข้อบังคับว่าด้วยธรรมนูญนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๙
“ระเบียบ” หมายความว่า ระเบียบว่าด้วยการดาเนินกิจกรรมนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน พ.ศ. ……………..
“วิทยาเขต” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
“นิสิต” หมายความว่า นิสิตที่กาลังศึกษาในขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน
“องค์การนิสิต” หมายความว่า องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตาม
ข้อบังคับว่าด้วยธรรมนูญนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๙
“องค์การนิสิตกาแพงแสน” หมายความว่า องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“องค์การบริหารกาแพงแสน” หมายความว่า องค์การบริหาร องค์การนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
“สภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน” หมายความว่า สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
“สโมสรนิสิตกาแพงแสน” หมายความว่า หน่วยงานนิสิตในคณะต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ซึ่งบริหารกิจกรรมนิสิตภายในคณะ โดยสังกัดองค์การบริหาร
กาแพงแสน
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“ชมรมกาแพงแสน” หมายความว่า หน่วยงานนิสิตที่ก่อตั้งขึ้นใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน เพื่อดาเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของชมรม โดยสังกัด
องค์การบริหารกาแพงแสน
“ชุมนุมกาแพงแสน” หมายความว่า หน่วยงานนิสิตที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดาเนินกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของชุมนุมโดยสังกัดสโมสรนิสิตกาแพงแสน
“กลุ่มจัดตั้ง” หมายความว่า หน่วยงานนิสิตในระดับต้น ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดาเนิน
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม โดยสังกัดองค์การบริหารกาแพงแสน
“คณะกรรมการบริหารกาแพงแสน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารองค์การ
บริหารองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
“สมาชิกสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน” หมายความว่า นิสิตที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทน
นิสิตในสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
“ชั้นปีของนิสิต” หมายความว่า ระยะเวลาที่นิสิตเข้ามาศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนับปีที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตปีแรก เป็นปีที่ ๑ และปีที่ขนึ้ ทะเบียนเป็นนิสิตตั้งแต่
ปีที่ ๔ ขึ้นไปเป็นปีที่ ๔ นิสิตที่มีหลักสูตรการศึกษามากกว่า ๔ ปี ให้นับชั้นปีของนิสิตตามหลักสูตรการศึกษานัน้
“ระเบียบของมหาวิทยาลัย” หมายความว่า ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือประกาศ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อ ๕ ข้อบังคับที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติโดยพิจารณาตามข้อบังคับว่าด้วยธรรมนูญ
นิสิต โดยอนุโลม
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย รักษาการตามระเบียบ และมีอานาจในการ
ออกระเบียบการบริหารงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระเบียบนี้
หมวด ๑
นิสิต
ข้อ ๗ สิทธิและเสรีภาพของนิสิต
(๑) นิสิตมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย มีความเสมอภาคที่จะได้รับความยุติธรรมและผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) นิสิตมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันในการลงคะแนนเสียง แสดงประชามติ และ
เสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งในตาแหน่งต่าง ๆ ขององค์การบริหารกาแพงแสน และสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบบังคับว่าด้วยการนั้น ๆ
(๓) นิสิตมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันในการเสนอเรื่องราว และเสนอความคิดเห็น
ต่อสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน องค์การบริหารกาแพงแสน
(๔) นิสิตมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
ตามวิธีการที่สภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนบัญญัติไว้
(๕) นิสิตมีเสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา การศึกษา การอบรม
และการรวมกันเป็นสโมสรนิสิตกาแพงแสน ชมรมกาแพงแสน ชุมนุมกาแพงแสน หรือกลุ่มจัดตั้งกาแพงแสน
ภายใต้ขอบเขตระเบียบของมหาวิทยาลัย และวัฒนธรรม อันดีงามของไทย
(๖) นิสิตมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์การบริหารกาแพงแสนและองค์การนิสิต
กาแพงแสนจัดขึ้นตามความเหมาะสม และใช้ประโยชน์อาคาร สถานทีแ่ ละบริการที่องค์การบริหารกาแพงแสน
และองค์การนิสิตกาแพงแสนจัดไว้เพื่อนิสิต
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(๗) นิสิตมีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของนิสิตระดับปริญญาตรีในปี
การศึกษานั้น เพื่อขอแก้ไขระเบียบ หรือข้อบังคับที่สภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนหรือองค์การบริหารกาแพงแสน
ประกาศใช้บังคับ
(๘) นิสิตมีสิทธิที่จะรับทราบข้อมูล ข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการกาหนดระเบียบ
ปฏิบัติ หรือประกาศที่เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมนิสิตที่จะใช้บังคับต่อนิสิต และมีสิทธิร่วมกันลงชื่อไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๒๐ ของจานวนนิสิต เพื่อขอให้วิทยาเขตกาแพงแสนชะลอ หรือระงับการออกประกาศใช้บังคับ
จนกว่าจะได้มีการร่วมกันพิจารณาให้เกิดความเหมาะสม
ข้อ ๘ นิสิตมีหน้าที่
(๑) รักษาและนาชื่อเสียงและเกียรติคุณมาสู่มหาวิทยาลัย
(๒) ศึกษาหาความรู้อย่างเต็มความสามารถ
(๓) ธารงไว้ซึ่งความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่คณะ
(๔) ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๕) ปฏิบัติตามธรรมนูญนิสิต ในกรณีที่เห็นว่าการปฏิบัติตามธรรมนูญนิสิตเป็นการไม่
ชอบธรรม ให้เสนอต่อองค์การนิสิตกาแพงแสน เพื่อพิจารณาดาเนินการเสนอขอแก้ไขหรือยกเลิก
(๖) ให้ความร่วมมือต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารกาแพงแสนและองค์การ
นิสิตกาแพงแสน
(๗) ต้องไปเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกาแพงแสน และสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต
กาแพงแสน
หมวด ๒
องค์การนิสิตกาแพงแสน
ข้อ ๙ องค์การนิสิตกาแพงแสน เป็นหน่วยงานนิสิตซึ่งมีหน้าที่บริหารกิจกรรมนิสิตของวิทยา
เขต โดยให้ขึ้นตรงต่อฝ่ายกิจการนิสิตของวิทยาเขต
ข้อ ๑๐ ให้องค์การนิสิตกาแพงแสน พึงดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรา ๙ แห่งธรรมนูญนิสิต
ข้อ ๑๑ องค์การนิสิตกาแพงแสน มีหน่วยงานหลักในการดาเนินกิจการ ๒ หน่วยงาน คือ
องค์การบริหารกาแพงแสนและสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน
“องค์การนิสิตกาแพงแสน” มีชื่อย่อว่า “อ.มก.กพส.” มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า
“Kasetsart University Student Body Organization : Kamphaeng Saen Campus” และมีชื่อย่อเป็น
ภาษาอังกฤษว่า “KU.SBO.KPS.”
“สภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน” มีชื่อย่อว่า “สภ.ก.กพส.” มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า
“Kasetsart University Student Council Board : Kamphaeng Saen Campus” และมีชื่อย่อเป็น
ภาษาอังกฤษว่า “KU.SC.KPS.”
“องค์การบริหารกาแพงแสน” มีชื่อย่อว่า “อบ.ก.กพส.” มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า
“Kasetsart University Student Administrative Board : Kamphaeng Saen Campus” และมีชื่อย่อเป็น
ภาษาอังกฤษว่า “KU.SAB.KPS.”
ข้อ ๑๒ วาระการทางานตาแหน่งต่างๆ ในองค์การนิสิตกาแพงแสนมีกาหนด ๑ ปี โดย
นับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ของปีถัดไป และให้คณะกรรมการบริหารหน่วยงานนิสิตที่พ้น
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วาระการทางานส่งมอบงานและบัญชีทรัพย์สินต่าง ๆ ของหน่วยงานนิสิต ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
นิสิตชุดใหม่ภายใน ๓๐ วัน ก่อนถึงวันสิ้นสุดวาระการทางาน
ข้อ ๑๓ ให้หน่วยงานนิสิตในสังกัดองค์การนิสิตกาแพงแสน เสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
อาจารย์หรือข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาตามความเหมาะสม โดยกลุ่มจัดตั้ง มีอาจารย์ที่
ปรึกษาได้ไม่เกิน ๒ คน ชมรมกาแพงแสน มีอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ไม่เกิน ๒ คน องค์การบริหารกาแพงแสน สภา
ผู้แทนนิสิตกาแพงแสน หรือสโมสรนิสิตกาแพงแสนมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน ๓ คน เพื่อให้คาปรึกษาและ
แนะนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ระเบียบของมหาวิทยาลัยกาหนด
หมวด ๓
สภาผู้แทนนิสติ กาแพงแสน
ข้อ ๑๔ ระเบียบและข้อบังคับใดของสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน และองค์การบริหาร
กาแพงแสน จะตราขึ้น และใช้บังคับได้ ก็แต่โดยมติของสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน ทัง้ นี้จะต้องไม่ขัดกับระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยและระเบียบนี้
ข้อ ๑๕ การเสนอ ร่างระเบียบและข้อบังคับใดๆ ให้ประธานสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนหรือ
นายกองค์การบริหารกาแพงแสน หรือสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของจานวนสมาชิกสภาผู้แทน
นิสิตเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนนิสติ กาแพงแสน
ข้อ ๑๖ การใช้จ่ายเงินในกิจการของสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนให้ประธานสภาผู้แทนนิสิต
กาแพงแสนเป็นผู้เบิกจ่ายและแจ้งให้สภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนทราบ
ให้ประธานสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนร่วมกับเหรัญญิกสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน จัดทาบัญชี
รายรับ รายจ่ายเงินตลอดปี แจ้งต่อสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน โดยจัดให้เป็นวาระแรกของการประชุมสภา
ผู้แทนนิสิตกาแพงแสนสมัยสามัญครั้งสุดท้ายในปีนั้น
ข้อ ๑๗ ให้มีประธานสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนคนหนึ่งและรองประธานสภาผู้แทนนิสิต
กาแพงแสนตามความเหมาะสม ซึ่งอธิการบดีเป็นผู้ประกาศแต่งตั้งจากสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน ตาม
ผลการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนชุดใหม่
ประธานสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน ได้มาจากการคัดเลือกโดยตรงจากสมาชิกสภาผูแ้ ทนนิสิต
กาแพงแสน และตาแหน่งอื่น ๆ ได้มาจากการเสนอชื่อของประธานสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน และได้รับความ
เห็นชอบจากสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน โดยมีประธานสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน คนที่ครบวาระการ
ดารงตาแหน่งทาหน้าที่ประธานที่ประชุม และเป็นผู้รายงานผลการเลือกตั้งต่ออธิการบดี เพื่อให้สามารถออก
ประกาศแต่งตั้งได้ภายใน ๑๕ วันหลังจากวันเลือกตั้ง
เมื่อพ้นกาหนดเวลาตามวรรคสองแล้ว และยังไม่มีประกาศแต่งตั้งให้ถือว่าผู้ทสี่ ภาผู้แทนนิสิต
กาแพงแสน ลงมติเลือกตั้งเป็นประธานสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน และรองประธานสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน
โดยถูกต้อง
ข้อ ๑๘ ประธานสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนและรองประธานสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนย่อม
พ้นตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ลาออกจากตาแหน่ง
(๒) สภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนให้ถอดถอนตามเกณฑ์โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓
ใน ๔ ของสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพในสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน ตามข้อ ๑๙
ข้อ ๑๙ สมาชิกภาพในสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน ย่อมสิ้นสุดลง เมื่อ
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(๑) ครบวาระ
(๒) ประธานสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนอนุมัติให้ลาออก
(๓) สถานภาพนิสิตในวิทยาเขตสิ้นสุดลง หรือได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือมี
สถานภาพเป็นนิสิตรอพินิจ หรือขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในระเบียบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต
กาแพงแสน
(๔) ถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่โทษพักการศึกษาขึ้นไป
(๕) ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการบริหารกาแพงแสน หรือในคณะกรรมการบริหาร
สโมสรนิสิตกาแพงแสน หรือในคณะกรรมการบริหาร ชมรมกาแพงแสน
(๖) ประพฤติตนเสื่อมเสียร้ายแรง หรือไม่เข้าประชุม ๓ ครัง้ ติดต่อกันโดยไม่แจ้ง
สาเหตุหรือสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนลงมติให้พ้นจากสมาชิกภาพด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ขององค์
ประชุม
(๗) นิสิตผู้เลือกตั้งมีประชามติเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ให้ถอดถอนออก
จากสมาชิกภาพ
(๘) มีประชามติไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของนิสิตในวิทยาเขตให้ยุบสภาผูแ้ ทนนิสิต
กาแพงแสน
ข้อ ๒๐ ให้มีคณะกรรมการสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน ประกอบด้วย
(๑) ประธานสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน
(๒) รองประธานสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน
(๓) เลขาธิการสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน
(๔) รองเลขาธิการสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน
(๕) เหรัญญิก สภาผูแ้ ทนนิสติ กาแพงแสน
(๖) เลขานุการ สภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน
(๗) คณะกรรมาธิการประจา
(๘) สมาชิกสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนอื่น ๆ
ข้อ ๒๑ เลขาธิการสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน รองเลขาธิการสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน
เหรัญญิก สภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน และกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการประจานั้น สภาผู้แทนนิสิต
กาแพงแสนเป็นผู้เลือกตั้งจากสมาชิกสภาผูแ้ ทนนิสิตกาแพงแสนและประธานสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน เป็น
ผู้รายงานผลการเลือกตั้งต่ออธิการบดี เพื่อให้สามารถออกประกาศแต่งตั้งได้ภายใน ๑๕ วัน หลังจากการ
เลือกตั้งครบทุกตาแหน่งแล้ว
ข้อ ๒๒ คณะกรรมาธิการประจาตามข้อ ๒๐ (๗) มี ๑๐ ชุด คือ
(๑) คณะกรรมาธิการการเงิน ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนไม่น้อย
กว่า ๓ คน
(๒) คณะกรรมาธิการพัสดุและทรัพย์สิน ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต
กาแพงแสน ไม่น้อยกว่า ๓ คน
(๓) คณะกรรมาธิการบริการและรับเรื่องทัว่ ไป ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต
กาแพงแสน ไม่น้อยกว่า ๓ คน
(๔) คณะกรรมาธิการเอกสารและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทน
นิสิตกาแพงแสน ไม่น้อยกว่า ๓ คน
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(๕) คณะกรรมาธิการสโมสรนิสิตและวิชาการ ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต
กาแพงแสน ไม่น้อยกว่า ๓ คน
(๖) คณะกรรมาธิการบาเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต
กาแพงแสน ไม่น้อยกว่า ๓ คน
(๗) คณะกรรมาธิการศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน
ไม่น้อยกว่า ๓ คน
(๘) คณะกรรมาธิการกีฬา ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน ไม่น้อย
กว่า ๓ คน
(๙) คณะกรรมาธิการองค์การบริหารกาแพงแสน ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทน
นิสิตกาแพงแสน ไม่น้อยกว่า ๓ คน
(๑๐) คณะกรรมาธิการประกันคุณภาพ ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต
กาแพงแสน ไม่น้อยกว่า ๓ คน
ข้อ ๒๓ ประธานสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน โดยความเห็นชอบของที่ประชุมสภาผู้แทนนิสิต
กาแพงแสน และไม่ขัดต่อระเบียบการประชุมสภาผู้แทนนิสิต จะแต่งตั้งคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจเพื่อดาเนิน
กิจกรรมเร่งด่วนอันเป็นประโยชน์ของนิสิตก็ได้
ข้อ ๒๔ คณะกรรมาธิการประจาแต่ละชุด มีกรรมาธิการคนหนึ่งในคณะกรรมาธิการนั้นเป็น
ประธาน ซึ่งกรรมาธิการนั้นเป็นผู้เลือกตั้ง เพื่อควบคุมดูแลการดาเนินงานในหน้าที่
ตาแหน่งในคณะกรรมาธิการประจาว่างลง ให้สภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนดาเนินการเลือกตั้ง
ซ่อมภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ตาแหน่งว่างลง
ข้อ ๒๕ สภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน มีอานาจหน้าที่และสิทธิดังนี้
(๑) พิทักษ์และป้องกันผลประโยชน์และสิทธิอนั ชอบธรรมของนิสิตและชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณาลงมติเห็นชอบในการจัดสรรเงินบารุงกิจกรรมนิสิตประจาปีขององค์การ
บริหารกาแพงแสน ด้วยคะแนนเสียง ๒ ใน ๓ ขององค์ประชุม
(๓) ควบคุมให้องค์การบริหารกาแพงแสนปฏิบัติตามแนวนโยบายที่ได้แถลงไว้ในการ
หาเสียงเลือกตั้งและที่ได้แถลงต่อสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน
(๔) ควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหาร
กาแพงแสน สโมสรนิสิตกาแพงแสน และชมรมกาแพงแสน
(๕) พิจารณาเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารกาแพงแสน
(๖) เสนอขอแก้ไข หรือเพิ่มเติมระเบียบของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับองค์การนิสิต
กาแพงแสน ข้อเสนอดังกล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจานวน
สมาชิกสภาผู้แทนนิสิตทั้งหมด
(๗) เสนอความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยเพื่อให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาปรับปรุงแก้ไข หรือเอื้อประโยชน์ต่อนิสิตส่วนใหญ่
(๘) ให้ความเห็นชอบระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
องค์การบริหารกาแพงแสน โดยไม่ขัดแย้งต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย
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(๙) ยับยั้งการดาเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดขององค์การบริหารกาแพงแสน ซึ่งสภา
ผู้แทนนิสิตกาแพงแสนเห็นว่าขัดแย้งกับนโยบายที่ได้แถลงไว้หรืออาจจะก่อความเสียหายให้กับนิสิต และแจ้งมติ
ยับยั้งดังกล่าว ให้ทราบภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่วันที่มีมติยับยั้ง
ในกรณีเช่นนี้ให้องค์การบริหารกาแพงแสน หยุดการดาเนินการในเรื่องนั้นไว้ก่อนและ
หากเห็นว่าควรดาเนินงานต่อไปตามเดิมให้ยื่นอุทธรณ์ต่อสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน เพื่อให้ทบทวนมติยับยั้งนั้น
ถ้าผลการทบทวนของสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน ปรากฏว่ามีมติยืนยันตามเดิมหรือเปลี่ยนแปลงมติดว้ ยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งขององค์ประชุมสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน ให้สภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนแจ้งให้องค์การ
บริหารกาแพงแสนทราบภายใน ๕ วัน นับตั้งแต่วันที่รับเรื่องอุทธรณ์ และให้องค์การบริหารนิสิตกาแพงแสนถือ
ปฏิบัติตามมตินั้นหรือเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ในกรณีที่องค์การบริหารกาแพงแสนไม่ยื่นอุทธรณ์ ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่สภา
ผู้แทนนิสิตกาแพงแสน ลงมติยับยั้งตามวรรคต้น ให้ถือว่าการดาเนินการนั้นขององค์การบริหารกาแพงแสนเป็น
อันยกเลิก
(๑๐) เชิญผู้เกีย่ วข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงในการพิจารณานโยบาย และการดาเนินการ
ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดขององค์การบริหารกาแพงแสน สโมสรนิสิตกาแพงแสน และชมรมกาแพงแสน ตามที่เห็นว่า
จาเป็น
(๑๑) ขอตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานการดาเนินงานขององค์การบริหาร
กาแพงแสน ตามที่เห็นว่าจาเป็น ซึ่งองค์การบริหารกาแพงแสนจะต้องจัดให้ตรวจสอบตามที่ขอภายใน ๗ วัน นับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน
(๑๒) พิจารณายุบชมรมกาแพงแสนหรือการจัดตั้งชมรมกาแพงแสนตามที่ องค์การ
บริหารกาแพงแสนเสนอแล้วเสนอผลการลงมติให้มหาวิทยาลัยพิจารณาออกประกาศต่อไป
(๑๓) ส่งเสริมและเผยแพร่ให้นิสิตทั่วไปได้รับทราบถึงธรรมนูญนิสิต ระเบียบ และ
ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานนิสิต
ข้อ ๒๖ ประธานสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ควบคุมและดาเนินกิจกรรมของสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน
(๒) เป็นประธานของที่ประชุมในการประชุมสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน การประชุม
คณะกรรมการสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน การประชุมนิสิตทั้งปวง การแสดงประชามติ และการประชุมร่วม
ระหว่างสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนกับองค์การบริหารกาแพงแสน
(๓) เป็นผู้แทนของสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนในกิจการภายนอก
(๔) รักษาให้เป็นไปตามระเบียบนี้ หรือทีส่ ภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนมอบหมาย
ข้อ ๒๗ รองประธานสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนในกรณีที่ประธานสภา
ผู้แทนนิสิตกาแพงแสนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
(๒) ช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ ของสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน ตามที่ประธานสภา
ผู้แทนนิสิตกาแพงแสนมอบหมาย
ข้อ ๒๘ เลขาธิการสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนในกรณีที่ประธานสภา
ผู้แทนนิสิตกาแพงแสน หรือรองประธานสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนีไ้ ม่มีอานาจ
ลงนามในเอกสารแทนประธานสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน

-๘-

(๒) ประสานงานระหว่างสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน กับหน่วยงานนิสิต และ
หน่วยงานอื่นทั้งภายใน และภายนอกวิทยาเขต
(๓) ช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ ของสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน ตามที่ประธานสภาผู้แทน
นิสิตกาแพงแสนมอบหมาย
รองเลขาธิการสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน มีอานาจหน้าที่ช่วยเหลือเลขาธิการสภา
ผู้แทนนิสิตกาแพงแสนในกิจการทั้งปวงและตามที่เลขาธิการสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนมอบหมาย
ข้อ ๒๙ เหรัญญิกสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน มีหน้าทีร่ ับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินของสภา
ผู้แทนนิสิตกาแพงแสน ตามที่ประธานสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนเสนอขออนุมัติ ควบคุมและรับผิดชอบการเงิน
และบัญชีของสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๐ เลขานุการสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ออกหนังสือเชิญประชุมสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนและหนังสืออื่นๆ ในกิจการ
ของสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน
(๒) จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมและจัดทารายงานการประชุมสภาผู้แทนนิสิต
กาแพงแสนและการประชุมอื่น ๆ ของสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน รวมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาของที่
ประชุมตามที่ประธานสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนหรือสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนมอบหมาย
(๓) ปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณของสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน
(๔) ชี้แจงระเบียบข้อบังคับและยืนยันหลักฐานเอกสารต่อ ที่ประชุมสภาผู้แทนนิสิต
กาแพงแสนหรือต่อสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน และยืนยันมติของสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน
(๕) ประสานงานระหว่างประธานสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนกับคณะกรรมาธิการ
ประจาคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจและหน่วยงานนิสิต
(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ประธานสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนมอบหมาย
ข้อ ๓๑ คณะกรรมาธิการประจา มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) คณะกรรมาธิการการเงิน มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีเงินบารุงกิจกรรมนิสิตของสภา
ผู้แทนนิสิตกาแพงแสน องค์การบริหารกาแพงแสน สโมสรนิสิตกาแพงแสน และชมรมกาแพงแสน รวมทั้ง
ตรวจสอบ สรุปเบิกจ่ายเงินงบประมาณบารุงกิจกรรมนิสิตประจาปีจากองค์การบริหารกาแพงแสน และสรุปผล
การดาเนินงานให้สภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนทราบ
(๒) คณะกรรมาธิการพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่ดูแลพัสดุ และทรัพย์สินของสภา
ผู้แทนนิสิตกาแพงแสน และดาเนินการตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สินขององค์การบริหารกาแพงแสน เพื่อเสนอต่อ
สภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน และมีอานาจขอตรวจสอบรายละเอียดจากหน่วยงานนิสิต เมื่อเห็นว่าจาเป็นในการ
ปฏิบัติหน้าที่และสรุปผลการดาเนินงานให้สภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนทราบ
(๓) คณะกรรมาธิการบริการและรับเรื่องทัว่ ไป มีหน้าที่ดแู ลสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต
กาแพงแสนและนิสิตหรือบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อ ดาเนินการรับเรื่องทั่วไปที่มีการร้องเรียน แล้วนาเสนอ
ประธานสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนพิจารณาบรรจุในวาระการประชุม และนาผลการพิจารณาไปดาเนินการ
ต่อไป รวมทั้งสรุปผลการดาเนินงานให้สภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนทราบ
(๔) คณะกรรมาธิการเอกสารและประชาสัมพันธ์ มีหน้าทีร่ ับผิดชอบต่องานจัดหาและ
เตรียมเอกสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ของสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน รวมทั้ง
ส่งเสริมและเผยแพร่ให้นิสิตทัว่ ไปได้ทราบถึงธรรมนูญนิสิตและระเบียบ รวมทั้งสรุปผลการดาเนินงานให้สภา
ผู้แทนนิสิตกาแพงแสนทราบ

-๙-

(๕) คณะกรรมาธิการสโมสรนิสิตกาแพงแสนและวิชาการ มีหน้าที่ดูแลการทางานอัน
เกี่ยวกับสโมสรนิสิตกาแพงแสนและชมรมด้านวิชาการ ตลอดจนนโยบายและระเบียบของสโมสรนิสิต
กาแพงแสนและชมรมด้านวิชาการ ตรวจสอบแบบประเมินผลโครงการของสโมสรนิสิตกาแพงแสนและชมรม
ด้านวิชาการประสานงานระหว่างสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนกับสโมสรนิสิตกาแพงแสนหรือชมรมด้านวิชาการ
รวมทั้งสรุปผลการดาเนินงานให้สภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนทราบ
(๖) คณะกรรมาธิการบาเพ็ญประโยชน์ มีหน้าที่ดูแลการทางานอันเกี่ยวกับชมรมด้าน
บาเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมของชมรมด้านบาเพ็ญประโยชน์ ตลอดจนถึงนโยบายและระเบียบของชมรมด้าน
บาเพ็ญประโยชน์ ตรวจสอบแบบประเมินผลโครงการของชมรมด้านบาเพ็ญประโยชน์ ประสานงานระหว่างสภา
ผู้แทนนิสิตกาแพงแสนกับชมรมด้านบาเพ็ญประโยชน์ รวมทั้งสรุปผลการดาเนินงานให้สภาผู้แทนนิสิต
กาแพงแสนทราบ
(๗) คณะกรรมาธิการศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่ดูแลการทางานอันเกี่ยวกับชมรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมของชมรมศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนถึงนโยบายและระเบียบของชมรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ตรวจสอบแบบประเมินผลโครงการของชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประสานงานระหว่างสภา
ผู้แทนนิสิตกาแพงแสน กับชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสรุปผลการดาเนินงานให้สภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน
ทราบ
(๘) คณะกรรมาธิการกีฬา มีหน้าที่ดูแลการทางานอันเกี่ยวกับชมรมด้านกีฬา
กิจกรรมของชมรมด้านกีฬาและกิจกรรมกีฬาอื่น ๆ ของนิสิต ตลอดจนนโยบายและระเบียบของชมรมกีฬา
ตรวจสอบแบบประเมินผลโครงการของชมรมด้านกีฬา ประสานงานระหว่างสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนกับชมรม
ด้านกีฬารวมทั้งสรุปผลการดาเนินงานให้สภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนทราบ
(๙) คณะกรรมาธิการองค์การบริหารกาแพงแสน มีหน้าที่เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดาเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารกาแพงแสน ตรวจสอบแบบประเมินผลโครงการขององค์การ
บริหารกาแพงแสน รวมทั้งสรุปผลการดาเนินงานให้สภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนทราบ
(๑๐) คณะกรรมาธิการประกันคุณภาพ มีหน้าที่ดูแลกระบวนการการดาเนินงาน
กิจกรรมนิสิต ของสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน องค์การบริหารกาแพงแสน สโมสรนิสิตกาแพงแสน และชมรม
กาแพงแสน ให้ทราบว่าองค์กรนิสิต มีการดาเนินงานตามกระบวนการ PDCA เพื่อให้ทราบถึงระบบประกัน
คุณภาพขององค์กรนิสิต ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และสรุปผลการดาเนินงานให้สภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน
ทราบ
การสรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการประจาแต่ละภาคการศึกษา เมื่อสภาผู้แทน
นิสิตกาแพงแสน ได้รับทราบและแก้ไขเป็นที่ถูกต้องแล้ว ให้ประธานสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนรายงานผลการ
ดาเนินงานทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๒ การดารงตาแหน่งในคณะกรรมการสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนและคณะกรรมาธิการ
ประจาเป็นอันสิ้นสุดเมื่อ
(๑) พ้นจากสมาชิกภาพในสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน
(๒) ขอลาออก
(๓) สภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนมีมติถอดถอนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓
ขององค์ประชุม
ข้อ ๓๓ สมาชิกสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) เข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน

- ๑๐ -

(๒) รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนิสิตทั้งปวงเสนอต่อสภาผู้แทนนิสิต
กาแพงแสน
(๓) พิทักษ์ไว้ซึ่งผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและนิสิตทัง้ ปวง ตลอดจนค้นคว้าและ
แสวงหาข้อเท็จจริงเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ
(๔) มีสิทธิยื่นญัตติในการประชุมสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน โดยมีสมาชิกสภาผู้แทน
นิสิตกาแพงแสน รับรองไม่น้อยกว่า ๓ คน และมีสิทธิยื่นกระทู้ถาม
(๕) มีสิทธิลงมติไม่ไว้วางใจประธานหรือรองประธานสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน โดย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต กาแพงแสน
เมื่อมีการลงมติเช่นนี้ให้ ประธานหรือรองประธานสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนลาออก
แล้วให้ดาเนินการเลือกตั้งใหม่และนาผลการเลือกตั้งเสนออธิการบดี เพื่อประกาศแต่งตั้งภายใน ๗ วัน
(๖) ลงมติถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งอื่นในคณะกรรมการสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน
นอกจากตาแหน่งประธานและรองประธานสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓
ขององค์ประชุม
ข้อ ๓๔ การประชุมสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนหมายถึง การประชุมสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต
กาแพงแสนทั้งหมด การประชุมนี้ย่อมเป็นการประชุมโดยเปิดเผย และเป็นไปตามระเบียบการประชุมของสภา
ผู้แทนนิสิตกาแพงแสน ทั้งนี้ จะต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุมโดยไม่รวมสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต
กาแพงแสนที่ลาประชุม
ในกรณีที่จานวนสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามวรรคแรก
ให้เรียกประชุมใหม่อีกครั้งหนึ่ง และหากจานวนสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม
อีก แต่สมาชิกสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนที่มาประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้ประชุมก็ถือว่าครบองค์ประชุม
ข้อ ๓๕ ในแต่ละปีมีการประชุมสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนสมัยสามัญ รวมทั้งสิ้น ๔ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑ ภายใน ๗ วัน หลังจากวันเปิดเรียนภาคต้นของปีการศึกษานั้น
ครั้งที่ ๒ ภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันเสร็จสิ้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต
กาแพงแสน ชัน้ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๓ ภายใน ๗ วัน หลังจากวันเปิดเรียนภาคปลายของปีการศึกษานั้น
ครั้งที่ ๔ ภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันเสร็จสิ้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต
กาแพงแสนชุดที่จะดารงตาแหน่งในปีถัดไป
ข้อ ๓๖ การประชุมสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนสมัยวิสามัญ จะกระทาได้ต่อเมื่อมีเรื่องสาคัญที่
ประธานสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนเห็นสมควรนาเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน ก่อนการ
ประชุมสมัยสามัญครั้งถัดไปหรือนายกองค์การบริหารกาแพงแสน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
กาแพงแสน หรือสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนจานวนไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจานวนสมาชิกสภาผู้แทน
นิสิตกาแพงแสนทั้งหมดร้องขอต่อประธานสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน
ภายหลังสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน ได้มมี ติรับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนนิสิต
กาแพงแสน ในแต่ละครั้งเรียบร้อยแล้วให้แจ้งผลการประชุมให้เป็นที่ทราบของนิสิตโดยทั่วไป
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หมวด ๔
องค์การบริหารกาแพงแสน
ข้อ ๓๗ องค์การบริหารกาแพงแสน เป็นหน่วยงานหลักขององค์การนิสิตกาแพงแสนที่ใช้
อานาจบริหารและดาเนินกิจกรรมนิสิตตามบทบัญญัติแห่งธรรมนูญนิสิตและระเบียบนี้
ข้อ ๓๘ การปฏิบัติงานขององค์การบริหารกาแพงแสนให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
และหากมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยก่อน
ข้อ ๓๙ ในการจัดกิจกรรมใด ๆ ขององค์การบริหารกาแพงแสน ประธานในการจัดงานนั้น
จะต้องส่งใบประเมินผลงาน หรือโครงการตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๔๐ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกาแพงแสนทั้งชุด ให้คณะกรรมการ
บริหารกาแพงแสนโดยนายกองค์การบริหารกาแพงแสนและเหรัญญิกรวบรวมหลักฐานการเงิน บัญชีพัสดุ และ
ทรัพย์สินทั้งหมดส่งให้คณะกรรมาธิการตรวจสอบการเงิน พัสดุ และทรัพย์สิน เพื่อตรวจสอบก่อนการมอบหมาย
งานให้คณะกรรมการบริหารกาแพงแสนชุดใหม่ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนสิ้นสุดวาระการทางาน
ข้อ ๔๑ ให้มีคณะกรรมการประจาองค์การบริหารกาแพงแสน ประกอบด้วย
(๑) คณะกรรมการบริหารกาแพงแสน
(๒) นายกสโมสรนิสิตกาแพงแสนทุกคณะ
(๓) ผู้แทนประธานชมรม กาแพงแสนด้านต่างๆ ด้านละ ๒ คน
(๔) ตัวแทนหัวหน้าหอพักกาแพงแสน ไม่เกิน ๔ คน
ให้คณะกรรมการชุดนี้ ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายการบริหาร และการดาเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารกาแพงแสน ตลอดจนทาหน้าทีป่ ระสานงานในการดาเนินกิจกรรมนิสิตตาม ข้อ ๔๗
ข้อ ๔๒ คณะกรรมการบริหารกาแพงแสนชุดหนึ่งมีผู้ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า ๙ ตาแหน่งและ
ไม่เกิน ๓๕ ตาแหน่ง โดยให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวประกอบด้วยตาแหน่งหลักดังนี้
(๑) นายกองค์การบริหารกาแพงแสน
(๒) รองนายกองค์การบริหารกาแพงแสน
(๓) เหรัญญิก
(๔) เลขานุการ
ส่วนตาแหน่งอื่นๆที่เพิ่มเติมนอกจากนี้ให้เป็นไปตามความเหมาะสม
ข้อ ๔๓ กรรมการในคณะกรรมการบริหารกาแพงแสนพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) หมดวาระ
(๒) ลาออก
(๓) นายกองค์การบริหารกาแพงแสน ลาออก หรือพ้นจากตาแหน่ง
(๔) สถานภาพนิสิตในมหาวิทยาลัยสิ้นสุดลง หรือได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหรือ
มีสถานภาพนิสิตรอพินิจ ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในระเบียบการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกาแพงแสน
(๕) ถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่โทษพักการศึกษาขึ้นไป
ข้อ ๔๔ ในกรณีที่บางตาแหน่งในคณะกรรมการบริหารกาแพงแสนว่างลงก่อนครบวาระให้
คณะกรรมการบริหารกาแพงแสน ที่ยังคงอยู่ในตาแหน่ง สรรหาบุคคลเข้าดารงตาแหน่งแทนภายใน ๑๕ วัน โดย
ผ่านการรับรองจากสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน ยกเว้นตาแหน่งนายกองค์การบริหาร กาแพงแสน
ผู้ที่เข้าดารงตาแหน่งแทนตามวรรคแรกมีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของ
วาระของผู้ที่ตนแทน
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ข้อ ๔๕ คณะกรรมการบริหารกาแพงแสน ได้มาโดยการเลือกตั้งทางตรงจากนิสิตทั้งปวงใน
วิทยาเขตและอธิการบดีเป็นผู้ประกาศ แต่งตั้งตามผลการเลือกตั้งนั้น การสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดารงตาแหน่งใน
คณะกรรมการบริหาร กาแพงแสน จะต้องสมัครรวมกันเป็นคณะบุคคล ไม่น้อยกว่า ๙ คน และไม่เกิน ๓๕ คน
โดยระบุตาแหน่งที่สมัครของแต่ละบุคคลไว้ด้วย
ข้อ ๔๖ คณะกรรมการบริหารกาแพงแสนจะต้องแถลงนโยบายการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารกาแพงแสน พร้อมส่งเอกสารจัดทางบประมาณประกอบการแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาผู้แทน
นิสิตกาแพงแสน ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๑
ข้อ ๔๗ คณะกรรมการประจาองค์การบริหารกาแพงแสนมีอานาจหน้าที่และสิทธิดังนี้
(๑) ร่วมพิจารณาวางแผน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนิสิต กลุ่มจัดตั้ง ชมรม ชุมนุม
สโมสร รวมทั้งสวัสดิภาพและสวัสดิการนิสิตทั้งปวง
(๒) ดาเนินการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไปในวิทยาเขต
(๓) ช่วยสนับสนุนการดาเนินงานขององค์การบริหารกาแพงแสน
(๔) มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน เพื่อแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการลงมติ
(๕) เรียกประชุมนิสิตหรือกลุ่มนิสิตเพื่อชี้แจงเรื่องราวต่าง ๆ หรือว่ากล่าวตักเตือนใน
กรณีที่กระทาผิดระเบียบข้อบังคับ หรือศีลธรรมอันดีงามตามเห็นสมควร และอาจนาเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป
ข้อ ๔๘ คณะกรรมการบริหารกาแพงแสน มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) บริหารกิจกรรมทั้งปวงเกี่ยวกับนิสิตโดยไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณาและวางแผนการดาเนินงานขององค์การบริหารกาแพงแสนให้เป็นไป
ตามนโยบาย
(๓) วางระเบียบข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ และข้อแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
องค์การบริหารกาแพงแสน โดยเสนอต่อสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๔) ดาเนินการเลือกตั้งทั่วไปในวิทยาเขต
(๕) เรียกประชุมนิสิตทั้งหมดในวิทยาเขต เพื่อชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร
(๖) ดาเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณขององค์กรกิจกรรมนิสิตในสังกัดองค์การ
บริหารกาแพงแสน และสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน เพื่อเสนอให้สภาผูแ้ ทนนิสิตกาแพงแสนพิจารณาลงมติ
(๗) ให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมส่วนรวมขององค์การนิสิต และของ
มหาวิทยาลัย
(๘) มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน เพื่อแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มสี ิทธิออกเสียงในการลงมติ
ข้อ ๔๙ นายกองค์การบริหารกาแพงแสน มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการดาเนินงานทั้งปวงขององค์การบริหารกาแพงแสน
(๒) เสนอผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกาแพงแสน และสมาชิกสภาผู้แทน
นิสิตกาแพงแสนต่ออธิการบดี เพื่อประกาศแต่งตั้ง
(๓) เสนอผลการสรรหาบุคคลเข้าดารงตาแหน่งแทนตาแหน่งที่ว่างในคณะ
กรรมการบริหาร และนาเสนออธิการบดีเพื่อประกาศแต่งตั้ง
(๔) เสนอแต่งตั้งและถอดถอนตาแหน่งต่าง ๆ ตามข้อ ๔๒ เพื่อช่วยงานของคณะ
กรรมการบริหารกาแพงแสน ตามมติของคณะกรรมการบริหารกาแพงแสน
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(๕) เป็นผู้แทนองค์การนิสิตกาแพงแสนในการดาเนินกิจกรรมนิสิตภายนอก
มหาวิทยาลัย
(๖) เป็นประธานคณะกรรมการองค์การบริหารกาแพงแสน
ข้อ ๕๐ รองนายกองค์การบริหารกาแพงแสน มีหน้าที่รับผิดชอบการดาเนินงานขององค์การ
บริหารกาแพงแสน ตามทีน่ ายกองค์การบริหารกาแพงแสนมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การ
บริหารกาแพงแสน ในกรณีนายกองค์การบริหารกาแพงแสนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ข้อ ๕๑ เหรัญญิกมีหน้าที่รบั ผิดชอบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารกาแพงแสน ตามที่
นายกองค์การบริหารกาแพงแสนเสนออนุมัติ ควบคุม และรับผิดชอบการเงินการบัญชีขององค์การบริหาร
กาแพงแสน ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕๒ เลขานุการ มีหน้าทีร่ ับผิดชอบการดาเนินงานสารบรรณ จัดพิมพ์หนังสือและเอกสาร
จัดเตรียมวาระการประชุม รายงานการประชุม จัดประชุม จัดเก็บ และรวบรวมเอกสารต่าง ๆ และการ
ประสานงานระหว่างองค์การบริหารกาแพงแสนกับหน่วยอื่น ๆ
ข้อ ๕๓ ตาแหน่งอืน่ ๆ ที่นายกองค์การบริหารกาแพงแสน เสนอขอแต่งตั้งจะต้องกาหนด
หน้าที่ให้ชัดเจน และไม่ซ้าซ้อนกับหน้าที่ที่มีผู้ปฏิบัติอยู่แล้ว
ทั้งนี้ให้องค์การบริหารกาแพงแสนรายงานผลการดาเนินงานทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัย
หมวด ๕
สโมสรนิสิต กาแพงแสน
ข้อ ๕๔ กิจกรรมนิสิตแต่ละคณะของวิทยาเขต ให้ดาเนินงานในรูปสโมสรนิสิตกาแพงแสน ใน
สังกัดองค์การบริหารกาแพงแสนและอยู่ในความควบคุมดูแลของคณะนัน้ ๆ
ข้อ ๕๕ แต่ละคณะมีสโมสรนิสิตกาแพงแสนเพียงสโมสรเดียว และใช้ชื่อสโมสรนิสิต
กาแพงแสนดังกล่าวตามชื่อของคณะนั้น ๆ
ข้อ ๕๖ สโมสรนิสิตกาแพงแสนแต่ละคณะมีคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตกาแพงแสน ซึ่ง
เป็นตัวแทนของนิสิตในคณะนั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบการดาเนินงานทั้งปวงเกี่ยวกับกิจกรรมของนิสิตในคณะนั้น ๆ
และสโมสรนิสติ กาแพงแสนจะมีชุมนุมในสังกัดก็ได้
ข้อ ๕๗ สโมสรนิสิตกาแพงแสนแต่ละคณะให้กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมนิสิต
ในคณะของตนรวมทั้งระเบียบเกี่ยวกับชุมนุมในสังกัดได้ ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดแย้งกับระเบียบของมหาวิทยาลัย และ
ระเบียบนี้ โดยเสนอผ่านคณะต้นสังกัด และองค์การนิสิตกาแพงแสน
ข้อ ๕๘ คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตกาแพงแสนแต่ละคณะ จะต้องให้ความร่วมมือแก่
องค์การนิสิตกาแพงแสน ในการดาเนินกิจกรรมของนิสิตทั้งปวง
ข้อ ๕๙ คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตกาแพงแสนแต่ละคณะต้องจัดทางบประมาณเงิน
บารุงกิจกรรมนิสิตตามระยะเวลาที่องค์การบริหารกาแพงแสนกาหนด มิฉะนั้นให้ถือว่าสละสิทธิในการขอรับ
งบประมาณประจาปีนั้น ๆ ทัง้ นี้ ให้รวมงบประมาณของชุมนุมในสังกัดเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณนั้นด้วย และ
ต้องจัดทารายงานประเมินผลกิจกรรมในรอบปี เสนอต่อสภาผู้แทนนิสิตก่อนปิดภาคการศึกษาภาคปลาย
งบประมาณตามวรรคแรก จะต้องเป็นงบประมาณสาหรับค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อนิสิตและมหาวิทยาลัย หรือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมที่ด้อยโอกาสโดยทั่วไป
ข้อ ๖๐ คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตกาแพงแสนแต่ละคณะได้มาโดยการเลือกตั้งทั่วไป
จากนิสิตในคณะนั้น ๆ ที่ลงทะเบียนเรียน ณ วิทยาเขต โดยให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีผู้ดารงตาแหน่งไม่น้อย
กว่า ๖ ตาแหน่ง ประกอบด้วยตาแหน่งหลัก ๆ ดังนี้

- ๑๔ -

(๑) นายกสโมสรนิสิตกาแพงแสน
(๒) รองนายกสโมสรนิสิตกาแพงแสน
(๓) เหรัญญิก
(๔) เลขานุการ
ส่วนตาแหน่งอื่นๆที่เพิ่มเติมนอกจากนี้ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสโมสรนิสิต
กาแพงแสนคณะนั้นๆ
คณะกรรมการบริหารของสโมสร ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ดารงตาแหน่งคณะกรรมการองค์การบริหาร องค์การนิสิต
(๒) ไม่ดารงตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนนิสติ
(๓) ไม่ดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริหารของกลุ่ม ชมรม หรือสโมสรนิสิตอื่น ๆ
(๔) ไม่เป็นนิสติ ที่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกกรณี
ข้อ ๖๑ คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสทิ ธิออกเสียงเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตกาแพงแสน ตลอดจนวิธีการเลือกตั้ง การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง
ในคณะกรรมการบริหารดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารกิจกรรมนิสิตในคณะนั้น ๆ
ให้ทุกสโมสรนิสิตกาแพงแสนดาเนินการยกร่างระเบียบใหม่ให้สอดคล้องกับธรรมนูญนิสิตและ
ระเบียบนี้ ภายใน ๙๐ วัน หลังจากการประกาศระเบียบนี้มีผลบังคับใช้
หมวด ๖
ชมรมกาแพงแสน
ข้อ ๖๒ ชมรมกาแพงแสนที่ได้ก่อตั้งมาก่อนระเบียบนี้ ให้ยกร่างระเบียบหรือข้อบังคับการ
ดาเนินกิจกรรมของตนตามข้อ ๗๔ ไม่ให้ขัดแย้งกับธรรมนูญนิสิตและระเบียบนี้ภายใน ๙๐ วันหลังจากการ
ประกาศและมีผลบังคับใช้
(๑) ชื่อของชมรมกาแพงแสน ให้ใช้ชื่อของชมรมเดิมหรือปรับตามความเหมาะสม
แล้วตามด้วยคาว่า “กาแพงแสน”
(๒) ชมรมกาแพงแสน จะต้องมีคณะกรรมการบริหารตามตาแหน่งต่าง ๆ ไม่น้อย
กว่า ๘ ตาแหน่ง แต่ไม่เกิน ๑๕ ตาแหน่ง โดยมีตาแหน่งหลัก ๆ ดังนี้
๑. ประธานชมรม
๒. รองประธานชมรม
๓. เหรัญญิก
๔. เลขานุการ
ส่วนตาแหน่งอื่นๆที่เพิ่มเติมนอกจากนี้ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของชมรมกาแพงแสน
คณะกรรมการบริหารชมรม ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ดารงตาแหน่งคณะกรรมการองค์การบริหาร องค์การนิสิต
(๒) ไม่ดารงตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนนิสติ
(๓) ไม่ดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริหารของกลุ่ม ชมรม หรือสโมสรนิสิตอื่น ๆ
(๔) ไม่เป็นนิสติ ที่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกกรณี
ข้อ ๖๓ ชมรมกาแพงแสน มีหน้าที่ให้การบริการแก่นิสิตตามวัตถุประสงค์ขององค์กรจะกีดกัน
นิสิตที่มาขอใช้บริการหรือมาร่วมกิจกรรมของชมรมไม่ได้ จะต้องดูแลรับผิดชอบอาคาร สถานที่ตั้งของชมรมให้
สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอและไม่ฝ่าฝืนระเบียบของมหาวิทยาลัย

- ๑๕ -

ข้อ ๖๔ ชมรมกาแพงแสน จะจัดตั้งขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินกิจกรรมด้านใด
ด้านหนึ่งโดยเฉพาะ คือ
(๑) ชมรมกาแพงแสนด้านกีฬา จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่นิสิต
เกี่ยวกับกีฬา ประโยชน์ของการเล่นกีฬาและวิธีการเล่นกีฬาที่ถูกต้องสาหรับกีฬาแต่ละประเภท เปิดโอกาสให้
นิสิตเรียนรู้และพัฒนาการเล่นกีฬาประเภทที่ตนถนัด และปลูกฝังให้นิสิตมีน้าใจนักกีฬา และสร้างความสัมพันธ์
ฉันท์มิตรกับบุคคลอื่น อันจักเป็นแนวทางให้นิสิตรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีพลานามัยดี และมีส่วนสาคัญ
ในการยกมาตรฐานการกีฬาของมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้น
ชื่อของชมรมด้านกีฬา ให้ใช้ชื่อของประเภทหรือชนิดกีฬา แล้วตามด้วยคาว่า
“กาแพงแสน”
(๒) ชมรมกาแพงแสนด้านศิลปวัฒนธรรม จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม
เผยแพร่ แลกเปลี่ยนและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยมความ
ภาคภูมิใจและความซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมไทยแก่นิสิต ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของ
นานาชาติ
(๓) ชมรมกาแพงแสนด้านบาเพ็ญประโยชน์ จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสติ
มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ในการบาเพ็ญสารธารณประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น อาสาพัฒนาชนบท
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาเยาวชน เผยแพร่ความรู้สู่ชนบท เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญแก่ชุมชนและสังคม
ตลอดจนการปลูกฝังจิตสานึกความรับผิดชอบของนิสิตที่มีต่อสังคม
(๔) ชมรมกาแพงแสนด้านวิชาการ จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่
ความรู้ทางวิชาการแก่นิสิต เพื่อเป็นการฝึกให้นิสิตนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องมาทาประโยชน์ต่อส่วนรวม เผยแพร่
องค์ความรู้ต่างๆให้กับหมู่คณะและสังคม
ข้อ ๖๕ ชมรมกาแพงแสนทีจ่ ะจัดตั้งขึ้นใหม่ จะต้องมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแน่
ชัด และไม่ซ้าซ้อนวัตถุประสงค์หลักของชมรมกาแพงแสนทีไ่ ด้จัดตั้งขึ้นก่อนแล้ว จึงจะจัดตั้งขึ้นได้ ทั้งนี้ ยกเว้น
ชมรมกาแพงแสนที่ดาเนินกิจกรรมด้านการออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท
ข้อ ๖๖ การก่อตั้งชมรมกาแพงแสนในสังกัดองค์การบริหารกาแพงแสน ให้มีขั้นตอน และ
วิธีปฏิบัติดังนี้
(๑) กลุ่มที่ได้จัดตั้งไว้แล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา และมีการดาเนินกิจกรรมอย่าง
น้อย ๓ กิจกรรม ซึ่งมีจานวนคณะกรรมการบริหารและสมาชิกตั้งแต่ ๕๐ คนขึ้นไปสามารถขอจัดตั้งเป็นชมรมได้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินกิจกรรมตามเจตนารมณ์ของชมรม
(๒) ยืน่ หนังสือการขอจัดตัง้ ชมรมต่อองค์การบริหารกาแพงแสน พร้อมแนบ
รายละเอียดของชมรม
(๓) รายละเอียดของชมรมประกอบด้วย ชื่อและวัตถุประสงค์ รายชื่ออาจารย์ที่
ปรึกษา รายชื่อสมาชิก พร้อมแนบใบสมัครเป็นสมาชิกชมรม คณะกรรมการบริหารในระหว่างการขออนุมัติ
ก่อตั้งระเบียบการดาเนินกิจกรรมและประเภทของชมรม
(๔) จานวนสมาชิกเริ่มก่อตั้งชมรมต้องไม่ต่ากว่า ๕๐ คน และต้องมีสมาชิกจากคณะ
ต่าง ๆ ไม่ต่ากว่าครึ่งหนึ่งของคณะทั้งหมดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
(๕) เมื่อองค์การบริหารกาแพงแสนได้รับเรื่องการขอจัดตั้งชมรมแล้ว ให้เสนอ
ความเห็นแจ้งต่อสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน ภายใน ๑๕ วัน
(๖) สภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนพิจารณาลงมติภายใน ๑๕ วัน หลังจากได้รับเรื่อง
การขอจัดตั้งและแจ้งให้องค์การบริหารนิสิตกาแพงแสนดาเนินการแจ้งต่อชมรมที่จะก่อตั้งทราบผลการลงมติ

- ๑๖ -

(๗) องค์การบริหาร กาแพงแสนและสภาผูแ้ ทนนิสิตกาแพงแสน อาจเชิญตัวแทนจาก
ชมรมที่จะก่อตั้งมาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในที่ประชุมได้หากเห็นสมควร
(๘) เมื่อสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนมีมติให้จัดตั้งชมรมใดให้สภาผู้แทนนิสิต
กาแพงแสนเสนอมหาวิทยาลัยภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันที่อนุมัติ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดตั้งภายใน ๑๕ วัน
เมื่อพ้นกาหนดเวลานี้แล้ว ถ้ามหาวิทยาลัยไม่มีประกาศการจัดตั้งชมรมก่อตั้งใหม่ ให้แต่ละชมรมสามารถทา
กิจกรรมได้เลย
ข้อ ๖๗ ระเบียบหรือข้อบังคับการดาเนินกิจกรรมของชมรมกาแพงแสน ประกอบด้วย
รายละเอียดที่สาคัญดังนี้
(๑) ชื่อและเครื่องหมายของชมรม
(๒) ที่ตั้งสานักงานและวัตถุประสงค์ของชมรม
(๓) ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก
(๔) สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกในชมรม
(๕) องค์ประกอบ โครงสร้างการบริหารงาน อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ชมรม
(๖) คุณสมบัตขิ องผู้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการบริหารของชมรม
(๗) การคัดเลือก แต่งตั้ง และการพ้นวาระของคณะกรรมการบริหารและตาแหน่งต่าง
ๆ ในชมรม
(๘) การประชุมและการตัดสินชี้ขาด
(๙) การเงินและทรัพย์สิน
(๑๐) การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน การสั่งจ่ายเงินและการเบิกเงินของชมรม
(๑๑) การได้มาของทรัพย์สินในชมรม
(๑๓) การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับที่กาหนดโดยชมรม
ข้อ ๖๘ ให้แต่ละชมรมกาแพงแสน ทาการคัดเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ และอาจารย์ที่
ปรึกษารับผิดชอบในกิจการของชมรมให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้องค์การบริหาร
กาแพงแสน และสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนทราบเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยประกาศแต่งตั้งต่อไป
ข้อ ๖๙ ชมรมกาแพงแสน ต้องให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
และองค์การบริหารกาแพงแสน ตลอดจนทากิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบบารุงกิจกรรม
นิสิต
ข้อ ๗๐ ให้แต่ละชมรมกาแพงแสน ทารายงานการดาเนินกิจกรรม และสรุปการเบิกจ่ายเงิน
ทั้งหมดในรอบปีเสนอต่อองค์การบริหารกาแพงแสนก่อนวันครบวาระ ๓๐ วัน
ข้อ ๗๑ ชมรมกาแพงแสน จะถูกยุบเลิกโดยมติของสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนเมื่อ
(๑) ไม่มีผลงานปรากฏในรอบปี โดยถือผลงานจากรายงานตามข้อ ๖๙ และข้อ ๗๐
ของระเบียบนี้เป็นเกณฑ์
(๒) ทากิจกรรมผิดวัตถุประสงค์ อันก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชื่อเสียงของ
นิสิต หรือชมรม หรือมหาวิทยาลัย หรือสร้างความแตกแยกในสังคมนิสิต
(๓) ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหรือองค์การนิสิตกาแพงแสน อัน
ก่อให้เกิดอภิสิทธิ์หรือทาให้แบบแผนการปฏิบัติงาน และระบบการบริหารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยเสียหาย

- ๑๗ -

ข้อ ๗๒ เมื่อชมรมกาแพงแสนถูกยุบเลิก ให้โอนทรัพย์สินของชมรมนั้น ๆ เป็นขององค์การ
บริหารกาแพงแสนทั้งหมด โดยองค์การบริหารกาแพงแสน เป็นผู้ตรวจสอบ และดาเนินการจัดการให้เรียบร้อย
แล้วรายงานต่อมหาวิทยาลัย
หมวด ๗
กลุ่มจัดตั้ง กาแพงแสน
ข้อ ๗๓ ผู้เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน มีจานวนตั้งแต่ ๕๐ คน
ขึ้นไป สามารถรวมกันจัดตั้งกลุ่มได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินกิจกรรมตามเจตนารมณ์ของกลุ่ม
ทั้งนี้กลุ่มที่จัดตั้งจะต้องไม่มีชื่อ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย วัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจกรรมที่
เหมือน คล้าย หรือใกล้เคียงกับ กลุ่ม หรือชมรม ที่ได้จัดตั้งขึ้นอยู่ก่อนแล้ว
ข้อ ๗๔ ให้ผู้ทเี่ ป็นหัวหน้าคณะนิสิตยื่นขอคาร้องจัดตั้งกลุ่มต่อองค์การบริหารกาแพงแสน คา
ขอจัดตั้งกลุ่มให้เป็นไปตามแบบที่องค์การบริหารกาหนด ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อกลุ่ม สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายของกลุ่ม
(๒) ประเภทกิจกรรม
(๓) วัตถุประสงค์
(๔) ลักษณะกิจกรรม
(๕) กลุ่มเป้าหมาย
(๖) อาจารย์ทปี่ รึกษา
(๗) สถานที่ตดิ ต่อ
(๘) ชื่อ คณะ รหัสนิสิต และลายมือชื่อของหัวหน้าคณะนิสิตพร้อมทั้งเพื่อนสมาชิก
ข้อ ๗๕ คณะกรรมการบริหารของกลุ่ม ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ดารงตาแหน่งคณะกรรมการองค์การบริหาร องค์การนิสิต
(๒) ไม่ดารงตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนนิสติ
(๓) ไม่ดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริหารของกลุ่ม ชมรม หรือสโมสรนิสิตอื่น ๆ
(๔) ไม่เป็นนิสติ ที่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกกรณี
ข้อ ๗๖ เมื่อองค์การบริหารกาแพงแสนได้รับคาร้องขอจัดตั้งกลุ่มแล้ว ให้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคาร้อง ภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่องค์การบริหารได้รับคาร้องขอดังกล่าว
ในกรณีที่องค์การบริหารกาแพงแสนตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้องค์การบริหาร
กาแพงแสน พิจารณาหากเห็นสมควรให้เสนอต่อสภาผู้แทนนิสิตภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่องค์การบริหาร
กาแพงแสน ได้พิจารณาเสร็จสิ้น
ในกรณีที่องค์การบริหารกาแพงแสน ตรวจสอบแล้วเห็นว่าคาร้องขอจัดตั้งกลุ่มไม่
เป็นไปตามวรรคหนึ่งให้องค์การบริหารแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ขอจัดตั้งกลุ่มทราบภายใน ๗ วัน นับ
แต่วันที่องค์การบริหารกาแพงแสน ได้พิจารณาเสร็จสิ้น
ข้อ ๗๗ ให้สภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน พิจารณาเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบต่อการจัดตั้งกลุ่ม
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สภาผู้แทนนิสิตได้รับคาเสนอขอจัดตั้งกลุ่มจากองค์การบริหารกาแพงแสน
ในกรณีที่สภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน มีมติเห็นชอบต่อการจัดตั้งกลุ่ม ให้สภาผู้แทน
นิสิตแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อานวยการกองบริหารวิชาการและนิสิต และองค์การบริหารกาแพงแสนภายใน ๗ วัน
นับแต่มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกลุ่ม จากนั้นให้องค์การบริหารกาแพงแสน แจ้งผลการพิจารณาให้กลุ่มทราบภายใน
๗ วันนับแต่ได้รับหนังสือจากสภาผู้แทนนิสติ กาแพงแสน

- ๑๘ -

ในกรณีที่สภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนมีมติไม่เห็นชอบต่อการจัดตั้งกลุ่ม ให้สภาผู้แทน
นิสิตกาแพงแสนแจ้งเป็นหนังสือ พร้อมทั้งเหตุผลให้องค์การบริหารกาแพงแสนทราบภายใน ๗ วันนับแต่มีมติไม่
เห็นชอบให้จัดตั้งกลุ่ม จากนัน้ ให้องค์การบริหารกาแพงแสน แจ้งผลการพิจารณาให้กลุ่มทราบภายใน ๗ วันนับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือจากสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน
ข้อ ๗๘ กลุ่มย่อมยุบเลิกด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) มีการยุบเลิกกลุ่มไปรวมกับกลุ่ม หรือชมรมอื่น
(๒) ประธานกลุ่มเสนอขอยุบเลิกกลุ่ม
(๓) องค์การบริหาร และสภาผู้แทนนิสิตเห็นพ้องต้องกันให้ยุบเลิกกลุ่ม
(๔) มีจานวนคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกไม่ถึง ๔๐ คน
(๕) กระทาการอันเสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติภูมิแห่งความเป็นนิสิต หรือละเมิด
ระเบียบของทางมหาวิทยาลัย ธรรมนูญนิสิต หรือระเบียบนี้
ข้อ ๗๙ เมื่อกลุ่มถูกยุบเลิก ให้องค์การบริหารกาแพงแสนตรวจสอบ และต้องประกาศการยุบ
เลิกกลุ่มนั้นให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป
หมวด ๘
การเงิน
ข้อ ๘๐ เงินงบประมาณในการดาเนินกิจกรรมนิสิต ได้มาจากเงินบารุงกิจกรรมนิสิตตาม
ระเบียบว่าด้วยการบริหารเงินบารุงกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๘๑ เงินงบประมาณตามข้อ ๘๐ ให้จัดสรรให้องค์การบริหารกาแพงแสน สภาผู้แทนนิสิต
กาแพงแสนสโมสรนิสิตกาแพงแสน และ ชมรมกาแพงแสน และกันส่วนหนึ่งไว้เป็นงบกลางขององค์การนิสิต
กาแพงแสนตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) องค์การบริหารกาแพงแสน
ไม่เกิน
๓๕ %
(๒) สภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน
ไม่เกิน
๕%
(๓) สโมสรนิสิตกาแพงแสน และชมรมกาแพงแสน ไม่เกิน
๕๐ %
(๔) เงินสารององค์การบริหารกาแพงแสน ชุดใหม่ ไม่น้อยกว่า
๓%
(๕) งบกลาง
ไม่น้อยกว่า
๕%
(๖) เงินสารองขององค์การนิสิตกาแพงแสน
ไม่เกิน
๒%
ข้อ ๘๒ ให้องค์การบริหารกาแพงแสน และสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนร่วมกันพิจารณาจัดสรร
งบประมาณเงินบารุงกิจกรรมนิสิตตามข้อ ๘๑ ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดเรียนภาคต้นโดยองค์การบริหารกาแพงแสน
เป็นหน่วยงานเสนอแผนการจัดสรรงบประมาณประจาปีต่อสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน และให้สภาผู้แทนนิสิต
กาแพงแสน พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วนาเสนอมหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติหลักการต่อไป หน่วยงานนิสิตที่
ได้รับอนุมัตงิ บประมาณแล้ว จักขอเบิกจ่ายได้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ จากนิสิตหรือหน่วยงานนิสิต
หากสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนไม่เห็นชอบกับแผนการจัดสรรงบประมาณประจาปีของ
องค์การบริหารกาแพงแสน ให้องค์การบริหารกาแพงแสนนาข้อมูลกลับไปพิจารณาเพื่อแก้ไขตามทีส่ ภาผู้แทน
นิสิตกาแพงแสนทักท้วง และนาเรื่องกลับเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนอีกครัง้ เพื่อลงมติเห็นชอบ
ภายใน ๓ วัน หลังจากวันที่ประชุมลงมติ
ข้อ ๘๓ การเบิกจ่ายเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินบารุงกิจกรรมนิสิต วิทยาเขตกาแพงแสน พ.ศ. ....................

- ๑๙ -

ส่วนของงบกลางให้เบิกจ่ายโดยนายกองค์การบริหารกาแพงแสน โดยความเห็นชอบของสภา
ผู้แทนนิสิตกาแพงแสน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมขององค์การนิสิตกาแพงแสน
ข้อ ๘๔ เงินสารองขององค์การนิสิตกาแพงแสน ให้องค์การบริหารกาแพงแสน พิจารณา
จัดสรรเพิ่มเติมให้แก่สภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน สโมสรนิสิตกาแพงแสน หรือชมรมกาแพงแสน ที่มีกิจกรรม
สาคัญและจาเป็นโดยเงินบารุงกิจกรรมนิสิตที่ได้จัดสรรไปให้แล้วนั้นได้ถูกเบิกจ่ายโดยถูกต้องเหมาะสม และมีเงิน
งบประมาณเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการทากิจกรรมต่อไป และสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนได้ลงมติ
เห็นชอบแล้วเท่านั้น
ข้อ ๘๕ ในกรณีที่มีเงินบารุงกิจกรรมนิสิตคงเหลือเมื่อสิ้นปีดาเนินงาน ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) เงินบารุงกิจกรรมนิสิตคงเหลือของทุกฝ่าย ให้ยกยอดคงเหลือนั้นไปตั้งเป็นงบ
กลางสมทบในปีต่อไป
(๒) เงินรายได้นอกงบประมาณเงินบารุงกิจกรรมนิสิตคงเหลือของฝ่ายใด ให้ยกยอด
คงเหลือนั้นไปสมทบเป็นงบประมาณของฝ่ายนั้นในปีต่อไป
ข้อ ๘๖ เงินรายได้นอกงบประมาณเงินบารุงกิจกรรมนิสติ ขององค์การบริหารกาแพงแสน
สภานิสติ กาแพงแสน สโมสรนิสิตกาแพงแสน และชมรมกาแพงแสน และชุมนุมในสังกัดสโมสรนิสิตกาแพงแสน
จะต้องนาฝากธนาคารที่เชื่อถือได้หรือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเบิกจ่ายเงินรายได้ส่วนนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบการใช้จ่ายของหน่วยกิจกรรมนิสิตแห่งตน
โดยจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมรับรู้
ข้อ ๘๗ ให้องค์การบริหารกาแพงแสน สภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน สโมสรนิสิตกาแพงแสน
และชมรมกาแพงแสนชุดใหม่ เสนอของบประมาณเงินบารุงกิจกรรมนิสติ ตั้งแต่มีคาสั่งประกาศแต่งตั้งองค์การ
บริหารกาแพงแสนชุดใหม่ จนถึง ๓๐ วัน ก่อนเปิดเรียนภาคต้น ของปีการศึกษานั้น ๆ ตามระเบียบและวิธีการที่
องค์การบริหารกาแพงแสนกาหนด โดยความเห็นชอบของสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน
ข้อ ๘๘ ให้องค์การบริหารกาแพงแสน จัดทาสรุปการเบิก - จ่ายเงินงบประมาณบารุงกิจกรรม
นิสิตประจาปี พร้อมงบประมาณเหลือจ่ายผ่านสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย ก่อนวันที่
๓๑ พฤษภาคม ของปีถัดไป
หมวด ๙
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนและคณะกรรมการบริหารกาแพงแสน
ข้อ ๘๙ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนและคณะกรรมการบริหารกาแพงแสน
ชุดใหม่ ตามข้อ ๘๔ และข้อ ๙๑ จะต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของปีการศึกษา โดยมี
คณะกรรมการการเลือกตั้ง จานวนไม่น้อยกว่า ๑๒ คน ซึ่งได้รับการเสนอโดยคณะกรรมการบริหารกาแพงแสน
และได้รับการรับรองด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งจากสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนการเลือกตั้งตามวรรคต้น เป็นการ
เลือกตั้งทางตรงไม่มีการจากัดชั้นปีของนิสิตที่สมัครเข้ารับเลือกตั้งโดยมีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๙๖
หรือข้อ ๙๙
ข้อ ๙๐ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) ต้องไม่เป็นผู้ลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตหรือคณะ
กรรมการบริหารกาแพงแสน
(๒) ต้องไม่เป็นนิสิตที่เคยถูกลงโทษทางวินัยนิสิต ตั้งแต่พักการศึกษาเป็นต้นไป

- ๒๐ -

การรับสมัคร การกาหนดวัน เวลา และสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง วิธีการเลือกตั้ง และ
การตัดสิทธิผู้ไม่ไปเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามระเบียบการเลือกตั้งที่องค์การบริหารกาแพงแสนกาหนดโดยความ
เห็นชอบของสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน
ข้อ ๙๑ ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนอย่างน้อยคณะละ ๓ คน ในกรณีที่จานวนนิสิต
มากกว่า ๔๐๐ คน ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตเพิ่มในอัตราส่วน ๑ คนต่อนิสิต ๒๐๐ คน และถ้าจานวนนิสิตมี
เศษเกิน ๑๕๐ คน ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตเพิ่มขึ้นอีก ๑ คน
การนับจานวนนิสิต เพือ่ การพิจารณาจานวนสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน จากแต่ละ
คณะตามวรรคต้น ให้ถือตามจานวนนิสิต ที่จะต้องไปศึกษาที่วิทยาเขตกาแพงแสนในปีการศึกษาถัดไป หรือนิสิต
ที่ลงทะเบียนเรียน ณ วิทยาเขตกาแพงแสน โดยไม่รวมนิสติ ที่จะจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่มีการเลือกตั้ง
และนิสิตชัน้ ปีที่ ๑ ในปีการศึกษาถัดไปและผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน
เฉพาะคณะที่ตนเองสังกัดเท่านั้น
ข้อ ๙๒ ให้คณะกรรมการบริหารกาแพงแสนดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต
กาแพงแสน ชัน้ ปีที่ ๑ ที่ศึกษาในวิทยาเขตกาแพงแสน โดยการเลือกตั้งทางตรงภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันเปิด
เรียนภาคต้นของปีการศึกษาแรกที่นิสิตชั้นปีที่ ๑ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตจากนิสิตชั้นปีที่ ๑ อย่างน้อยคณะละ ๒ คนในกรณีจานวนนิสิตชั้นปี
ที่ ๑ ในคณะนั้นมากกว่า ๔๐๐ คน ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตในอัตราส่วน ๑ คนต่อนิสิต ๒๐๐ คน และถ้า
จานวนนิสิตชั้นปีที่ ๑ มีเศษเกิน ๑๕๐ คน ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตเพิม่ ขึ้นอีก ๑ คน
ผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งและลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งตามวรรคต้นได้แก่นิสิตชั้นปีที่ ๑
ในคณะที่ตนเองสังกัดเท่านั้น
ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งและลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งตามวรรคต้นได้แก่นิสิตชั้นปีที่ ๑
ในคณะที่ตนเองสังกัดเท่านั้น
ข้อ ๙๓ ในกรณีที่จานวนสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต ที่ได้จากการเลือกตั้งตามข้อ ๙๑ ไม่ครบ
จานวนตามเกณฑ์ ให้ดาเนินการเลือกตั้งซ่อมพร้อมกันกับการเลือกตั้งในข้อ ๙๒
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งซ่อมตามวรรคต้นได้แก่นิสิต
ในคณะต้นสังกัด ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไปเท่านั้น
ข้อ ๙๔ ให้นาจานวนสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตที่ได้รับเลือกตั้งตามข้อ ๙๑ และข้อ ๙๒ ไป
รวมกัน โดยแยกรวมเป็นคณะ และให้ถือว่าผลรวมนั้นคือจานวนสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตที่คณะนั้นจะพึงมีตลอด
วาระของการทางาน แม้ว่าผลรวมดังกล่าวจะน้อยกว่าจานวนสมาชิก เมื่อคิดตามเกณฑ์ในข้อ ๙๒ ก็ตาม
ทั้งนี้สมาชิกสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน จะมีได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน และไม่เกิน ๖๐ คน
ข้อ ๙๕ ในกรณีที่ตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตของแต่ละคณะว่างลงก่อน ครบวาระให้คณะ
กรรมการบริหารสโมสรนิสิตของคณะต้นสังกัด ดาเนินการเลือกตั้งซ่อมภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ตาแหน่งว่าง
ลง และให้รายงานผลต่อประธานสภาผู้แทนนิสิตเพื่อเสนอแต่งตั้ง เว้นแต่จะมีเวลาคงเหลือตามวาระการทางาน
ไม่ถึง ๙๐ วัน ไม่ต้องเลือกตั้งซ่อม
ผู้ได้รับเลือกตั้ง ในการเลือกตัง้ ซ่อมตามวรรคต้นมีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลืออยู่
ตามวาระของสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน
ข้อ ๙๖ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน ตามข้อ ๙๒ ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
(๑) ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ
(๒) มีคะแนนสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๒๕

- ๒๑ -

(๓) ไม่เป็นนิสิตที่เคยถูกลงโทษทางวินัยนิสิตตั้งแต่ โทษ พักการศึกษาขึ้นไป
สมาชิกสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนที่ได้รับการเลือกตั้ง จะต้องไม่ไปดารงตาแหน่งใด ๆ ใน
คณะกรรมการบริหารกาแพงแสน หรือคณะกรรมการบริหารหน่วยงานนิสิต
ข้อ ๙๗ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนแต่ละครั้ง ถ้าจานวนผู้สมัครเข้ารับ
เลือกตั้งไม่ครบตามจานวนสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนที่ต้องการ ให้ใช้วิธีลงคะแนนเสียงรับรองไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๓๐ ของจานวนนิสิตในคณะต้นสังกัด
ข้อ ๙๘ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกาแพงแสน ให้ดาเนินการพร้อมกันกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนในข้อ ๙๒ และให้เป็นการเลือกตั้งทางตรงจากนิสิตทั้งปวง
ข้อ ๙๙ ผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) ตาแหน่งหลักตามข้อ ๔๒
- ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๓ ภาคการศึกษา
ปกติ
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๒๕
- ไม่เป็นนิสิตที่เคยถูกลงโทษทางวินัยนิสิต ตั้งแต่โทษพักการศึกษาขึ้นไป
(๒) ตาแหน่งอื่น ๆ ในคณะกรรมการบริหารกาแพงแสน
- ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๑ ภาคการศึกษา
ปกติ
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
- ไม่เป็นนิสิตที่เคยถูกลงโทษทางวินัยนิสิตตั้งแต่โทษพักการศึกษาขึ้นไป
(๓) นิสิตที่ได้ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการบริหารกาแพงแสน จะต้องไม่ไปดารง
ตาแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการบริหารหน่วยงานนิสิตหรือสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน
ข้อ ๑๐๐ การสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อดารงตาแหน่งในคณะกรรมการบริหารกาแพงแสนจะต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ ๔๒ และข้อ ๔๕ และให้ถือว่าคณะบุคคลผู้สมัครที่ได้รับคะแนนนิยมสูงสุด เป็นคณะ
บุคคลที่ได้รับเลือกตั้ง เป็นคณะกรรมการบริหารกาแพงแสนในองค์การนิสิตกาแพงแสน
กรณีที่คณะบุคคลที่สมัครรับเลือกตั้งตามวรรคต้นมีเพียงคณะบุคคลเดียว ให้ใช้วิธีลงคะแนน
เสียงรับรองจากนิสิตทั้งปวง ทั้งนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงรับรองไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจานวนนิสิตที่มา
ลงคะแนนจึงจะถือได้ว่าได้รับเลือกตั้ง
หมวด ๑๐
ประชามติ
ข้อ ๑๐๑ ประชามติ คือ เสียงข้างมากที่ได้จากการลงคะแนนเสียงทั่วไปของนิสิตทั้งปวง
ข้อ ๑๐๒ การขอประชามติย่อมกระทาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณีต่อไปนี้
(๑) เกิดข้อขัดแย้งอันสาคัญ
(๒) เมื่อสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสนและองค์การบริหารกาแพงแสนเห็นชอบ
(๓) เมื่อนิสิตทั่วไปจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของนิสิตในปีการศึกษานั้น เข้าชื่อ
กันร้องขอต่อองค์การนิสิตกาแพงแสน
ข้อ ๑๐๓ ก่อนการแสดงประชามติจะต้องมีการอภิปรายทั่วไปอย่างน้อย ๑ ครั้ง และการ
ลงคะแนนเสียงแสดงประชามติจะต้องดาเนินการภายใน ๓ วัน นับจากวันสุดท้ายของวันเปิดอภิปรายทั่วไป

- ๒๒ -

ข้อ ๑๐๔ ในการแสดงประชามติแต่ละครั้งให้ถือว่าเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนนิสิต
ทั้งหมดที่มาลงคะแนนเสียง เป็นข้อตกลงที่ได้รับความยินยอมพร้อมใจจากนิสิตทั้งปวง และข้อขัดแย้งที่
เกี่ยวข้องเป็นอันยุติ
หมวด ๑๑
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๐๕ การเสนอขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมระเบียบนี้ จะกระทาได้เมื่อสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต
กาแพงแสนเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า ๓ ใน ๔ ขององค์ประชุม และได้รบั การอนุมัติจากวิทยาเขต
ข้อ ๑๐๖ บทบัญญัติอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับนิสิตที่ออกโดย องค์การนิสิตกาแพงแสน หาก
ขัดแย้งต่อระเบียบนี้ไม่มีผลบังคับใช้
ข้อ ๑๐๗ ให้ประธานสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน นายกองค์การบริหารกาแพงแสน นายก
สโมสรนิสิตกาแพงแสนและประธานชมรมกาแพงแสน เป็นผู้รับผิดชอบในการตั้งคณะกรรมาธิการหรือ
คณะกรรมการหรือคณะทางาน เพื่อดาเนินการยกร่าง หรือแก้ไขระเบียบข้อบังคับการประชุมและระเบียบการ
บริหารงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงานของตนให้สอดคล้องกับเจตจานงแห่งระเบียบนี้ ให้เป็นการเรียบร้อยภายใน
๙๐ วัน นับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและให้นาเสนอขออนุมัติใช้ต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๐๘ ให้ถือว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตกาแพงแสน และคณะกรรมการบริหาร
กาแพงแสน คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตกาแพงแสน และคณะกรรมการบริหารชมรมกาแพงแสน ประจาปี
การศึกษา .............. ซึ่งได้ดาเนินการเสร็จสิน้ แล้วก่อนวันประกาศใช้ระเบียบนี้เป็นการดาเนินการตามเจตนารมย์
แห่งระเบียบนี้ และผลการเลือกตั้งนับเป็นผลอันสมบูรณ์
ประกาศ ณ วันที่ …................................
(ลงนาม)
(............................................................)
..........................................................

