
 

 

 

 

 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

          เรื่อง การจัดต้ังสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนงานกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป�นไป

ด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎร์ธานี ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดที่ ๑๐ การจัดกิจกรรมนักศึกษา

ในระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงประกาศจัดต้ังสโมสรนักศึกษาประจำคณะ เรียกว่า 

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารสโมสร ดังน้ี 

 ๑. คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 

 ๑.๑ นายกสโมสรนักศึกษา 

 ๑.๒ รองนายกสโมสรนักศึกษาฝ่ายบริหาร 

 ๑.๓ รองนายกสโมสรนักศึกษาฝ่ายวิชาการ 

 ๑.๔ รองนายกสโมสรนักศึกษาฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ 

 ๑.๕ รองนายกสโมสรนักศึกษาฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และจริยธรรม 

 ๑.๖ รองนายกสโมสรนักศึกษาฝ่ายกีฬา 

 ๑.๗ รองนายกสโมสรนักศึกษาฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ 

 ๑.๘ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

 ๑.๙ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ 

 ๑.๑๐ หัวหน้าฝ่ายปฏิคม 

 ๑.๑๑ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ 

 ๑.๑๒ หัวหน้าฝ่ายโสตศิลป์ 

 ๑.๑๓ ประธานนักศึกษาประจำหลักสูตรเป�นกรรมการสโมสรนักศึกษาโดยตำแหน่ง  

 ๑.๑๔ เหรัญญิก 

 ๑.๑๕ เลขานุการ 

 ๒. คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกต้ังเป�นนายกสโมสรนักศกึษา 

 ๒.๑ เป�นนักศกึษาช้ันป�ที่ ๒ หรือ ช้ันป�ที่ ๓ ของหลักสูตรการศึกษา 

 ๒.๒ ไม่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และไม่อยู่ในระหว่างพักการศึกษา 

 ๒.๓ มีความรบัผิดชอบ มีจิตสาธารณะ  

 ๒.๔ มผีลการศึกษาเฉลี่ยไมต่่ำกว่า ๒.๒๐ ในวันสมัคร 

๒/๓ คุณสมบัติ... 

 



-๒- 
 

 

 ๓. คุณสมบัติของคณะกรรมการสโมสรนักศกึษา 

 ๓.๑ เป�นนักศกึษาช้ันป�ที่ ๑ ช้ันป�ที่ ๒ หรือ ช้ันป�ที่ ๓ ของหลักสูตรการศกึษา 

 ๓.๒ ไม่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และไม่อยู่ในระหว่างพักการศึกษา 

 ๓.๓ มีความรบัผิดชอบ มีจิตสาธารณะ 

 ๓.๔ มผีลการศึกษาเฉลี่ยไมต่่ำกว่า ๒.๐๐  

๔. คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบ ดังน้ี  

 ๔.๑ บริหารกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับสโมสรนักศึกษา โดยไม่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง

ประกาศของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

 ๔.๒ กำหนดนโยบายการดำเนินงานกิจกรรมประจำป� 

 ๔.๓ ควบคุมดูแลและให้ความสะดวกในการดำเนินงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ

ให้เป�นไปตามวัตถุประสงค์ 

 ๔.๔ ร่วมมือประสานงานและให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป�นประโยชน์ต่อนักศึกษาของคณะฯ 

 ๔.๕ วางระเบียบสโมสรนักศึกษา เพ่ือประโยชน์ของการดำเนินงาน 

 ๔.๖ พิจารณาแต่งต้ัง และ/หรือ ถอดถอนเลขานุการและกรรมการฝ่าย 

 ๔.๗ ประมวลและรายงานผลการดำเนินงานในรอบป�ของสโมสรนักศึกษา 

 ๔.๘ เป�นหน่วยงานกลางของนักศึกษาในการประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานภายนอก 

  ๕. การได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 

  ๕.๑ นายกสโมสรนักศึกษามาจากการเลือกต้ังโดยตรงของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ 

  ๕.๒ กรรมการสโมสรนักศึกษามาจากการแต่งต้ังโดยนายกสโมสรนักศึกษา 

  ๕.๓ นักศึกษาผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง ได้แก่ นักศึกษาที่ไม่อยู่ในระหว่างลาพักการเรียน 

หรือถูกสั่งให้พักการศึกษา 

  ๕.๔ นักศึกษาผู้มีสิทธิออกเสียงแต่ละคนมีสิทธิเลือกผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษาได้เพียง ๑ คน 

 ๕.๕ ผลการนับคะแนนเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษา คณะกรรมการการเลือกต้ังรวมคะแนน

ทั้งหมด เพ่ือประกาศผลการเลือกต้ัง 

 ๕.๖ ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลเลือกต้ังภายใน ๕ วัน นับแต่วันเลือกต้ัง 

 ๕.๗ คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๑ ป� 

 ๕.๘ ให้คณบดีแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วัน

ประกาศผลการเลือกต้ัง 

๖. คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาแต่ละตำแหน่งมีหน้าที่ ดังน้ี 

 ๖.๑ นายกสโมสรนักศึกษา  
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๓/๖.๑.๑ เป�นผู้แทน... 

 

  ๖.๑.๑ เป�นผู้แทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  

  ๖.๑.๒ ดูแล และรับผิดชอบ ในการดำเนินงานของกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 

  ๖.๑.๓ ควบคุมดูแลและจัดให้มีความร่วมมือประสานงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 

  ๖.๑.๔ เรียกประชุมและเป�นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 

และกรรมการประสานงานกิจกรรม 

  ๖.๑.๕ ปฏิบัติการอ่ืนๆ ตามที่คณบดีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 

 ๖.๒ รองนายกสโมสรนักศึกษา 

 ๖.๒.๑ ทำหน้าที่แทนนายกสโมสรนักศึกษา ในกรณีที่นายกสโมสรนักศึกษาไม่อยู่

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยต้องได้รับมอบหมายเป�นลายลักษณ์อักษรจากนายกสโมสรนักศึกษา 

และแจ้งให้คณะฯ ทราบ 

 ๖.๒.๒ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสโมสรนักศึกษา 

  ๖.๓ เลขานุการ 

 ๖.๓.๑ รับ-ส่ง และจัดเตรียมหนังสือ โต้ตอบหนังสือของสโมสรนักศึกษา 

 ๖.๓.๒ รับผิดชอบจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา และส่งสำเนารายงานการประชุมให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาภายใน 

๒๐ วัน หลังการประชุม 

 ๖.๓.๓ ดูแลรักษาเอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของสโมสรนักศึกษา 

 ๖.๓.๔ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสโมสรนักศึกษา 

 ๖.๔ เหรัญญิก 

 ๖.๔.๑ ควบคุมการรับ-จ่ายเงินของสโมสรนักศึกษาให้เป�นไปตามระเบียบ 

 ๖.๔.๒ จัดทำบัญชีรับ-จ่ายเงินของสโมสรนักศึกษาที่ได้รับจากคณะฯและแหล่งอ่ืน  

 ๖.๕ ประชาสัมพันธ์ 

 ๖.๕.๑ เผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา 

ตลอดจนกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ฯ 

 ๖.๕.๒ รับผิดชอบในการติดประกาศของสโมสรนักศึกษา 

 ๖.๕.๓ รับผิดชอบการส่งเสียงตามสาย ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย รวมทั้งรับผิดชอบ

ดูแลอุปกรณ์การส่งเสียงตามสาย 
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๔/๖.๖ ปฏิคม... 

 ๖.๖ ปฏิคม 

 ๖.๖.๑ รับผิดชอบในงานด้านรับรอง และบริการของสโมสรนักศึกษา 

 ๖.๖.๒ ประสานงานกับหน่วยงาน ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

 ๖.๗ พัสดุ 

 ๖.๗.๑ จัดทำบัญชีรายการพัสดุของสโมสรนักศึกษา 

 ๖.๗.๒ จัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุของสโมสรนักศึกษาให้เป�นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 ๖.๗.๓ ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุต่างๆ ให้กับกรรมการฝ่ายต่างๆ ของสโมสรนักศึกษา 

 ๖.๘ สวัสดิการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการของสโมสรนักศึกษารวมทั้งประสานงาน

กับกรรมการ 

 ๖.๙ ฝ่ายโสตศิลป์ มีหน้าที่รับผิดชอบงานและประสานงาน ด้านศิลปกรรมของสโมสรนักศึกษา 

 ๖.๑๐ กรรมการสโมสรนักศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากนายกสโมสร

นักศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา หรือมีหน้าที่ตามที่มติที่ประชุม 

๗. คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

 ๗.๑ ออกตามวาระ เมื่อดำรงตำแหน่งครบ ๑ ป� นับต้ังแต่วันที่ได้รับการแต่งต้ังจากคณบดี 

 ๗.๒ ตาย 

 ๗.๓ ลาออกจากตำแหน่ง 

 ๗.๔ พ้นสภาพการเป�นนักศึกษาหรือลาพักการศึกษา 

 ๗.๕ ถูกลงโทษทางวินัยขั้นความผิดร้ายแรง 

 ๗.๖ ขาดประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ๓ ครั้งติดต่อกัน โดยไม่ได้แจ้ง

เป�นลายลักษณ์อักษร 

 ๗.๗ คณบดีมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง โดยระบุความผิด 

  ๘. ถ้าตำแหน่งกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาว่างลงเกิน ๖๐ วัน ก่อนสิ้นวาระ ให้คณะกรรมการ

บริหารสโมสรนักศึกษาที่เหลือ เลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒ เสนอต่อคณบดีเพ่ือพิจารณา

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน ยกเว้นเมื่อนายกสโมสรนักศึกษาว่างลงให้เลื่อนนายกคนที่ ๑ ขึ้น

ดำรงตำแหน่งแทน และให้คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเสนอแต่งต้ังกรรมการคนหน่ึงแทน

ตำแหน่งที่ว่าง กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาที่เข้ามาแทนนั้นให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระของ

ผู้ซึ่งตนแทน ถ้าตำแหน่งกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาว่างลงไม่เกิน ๖๐ วันก่อนสิ้นวาระ จะไม่เสนอ

แต่งต้ังแทนก็ได้ 

  ๙. กรณีที่คณะกรรมการบริหารสโมสรทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเกิน ๙๐ วัน 

ให้จัดการเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ภายใน ๒๐ วัน คณะกรรมการบริหารสโมสร

นักศึกษาที่เข้ามาแทนน้ันให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาที่ถูกแทน 
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๕/๑๐ ให้คณะกรรมการ... 

 ๑๐. ให้คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาชุดที่หมดวาระมอบหมายงานให้คณะกรรมการ

บริหารสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ

บริหารสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ 

  ๑๑. คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมประกอบด้วย สโมสรนักศึกษา และหัวหน้ากลุ่มเรียน 

 ๑๑.๑ คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมมีหน้าที่ให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน

กิจกรรมนักศึกษาต่อนายกสโมสรนักศึกษา และประสานงานเพ่ือให้การดำเนินงานของสโมสร

นักศึกษาเป�นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ประกาศ ณ  วันที่  ๑๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐       

    

 

 

                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์  สมณะ) 

         คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 


