
 
ขอบังคับคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

วาดวยกิจกรรมนักศึกษา คณะรัฐศาสตร 

พ.ศ. 2557 

 

 โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบังคับวาดวยกิจกรรมนักศึกษา คณะรัฐศาสตร อาศัยอํานาจตามความ 

ในขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการปกครองนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2522 สวนท่ี 3  

จึงตราขอบังคับไว ดังตอไปนี้  

 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยกิจกรรมนักศึกษา 

คณะรัฐศาสตร พ.ศ. 2557” 

 ขอ 2 ขอบังคับนี้ในใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ 3 ใหยกเลิกขอบังคับคณะรัฐศาสตร วาดวยกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร พ.ศ. 2522 

 ขอ 4 ตามขอบังคับนี้ 

  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

  “ขอบังคับ” หมายถึง ขอบังคับคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

  “คณะ”  หมายถึง คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

  “คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

  “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

  สวนท่ี 1 วัตถุประสงคของกิจกรรม 

 ขอ 5 กิจกรรมของนักศึกษามีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

(1) เพ่ือปลูกฝงคุณธรรมแกนักศึกษา 

(2) เพ่ือใหนักศึกษาเรียนรูและฝกฝนตัวเองในการใชสิทธิเสรีภาพ และการปกครองตนเอง 

ตามหลักประชาธิปไตย 

(3) เพ่ือใหนักศึกษามีความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

(4) เพ่ือสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรท้ังทางดานวิชาการและประสบการณในวิชาชีพ 

แกนักศึกษา โดยเนนหนักสาขารัฐศาสตร 

(5) เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีบุคลิกภาพพลานามัยและมนุษยสัมพันธท่ีดี 
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(6) เพ่ือปลูกฝงและรักษาไวซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

(7) เพ่ือปลูกฝงใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมสวนรวม 

(8) เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีทัศนคติกวางขวางและฝกฝน 

ในการจัดกิจกรรมใหเปนไปตามวัตถุประสงคขางตน 

(9) เพ่ือเผยแพรชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 

 

  สวนท่ี 2 สิทธิและหนาท่ีของนักศึกษา 

 ขอ 6 นักศึกษามีสิทธิและหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

(1) มีสิทธิโดยเทาเทียมกันในการสมัครรับเลือกตั้งและออกเสียงในกิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษา 

ตามระเบียบและขอบังคับเก่ียวกับกิจกรรมนั้น ๆ  

(2) มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและวิจารณอยางเสรีเก่ียวกับกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  

และคณะ 

(3) มีสิทธิเทาเทียมกันในกิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษาในคณะ ตามวัตถุประสงคของกิจกรรมนักศึกษา 

(4) มีหนาท่ีดํารงไวซ่ึงความสามัคคี ความเปนเอกภาพท้ังภายในคณะและท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย 

(5) มีหนาท่ีปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

 

  สวนท่ี 3 คณะกรรมการนักศึกษา คณะรัฐศาสตร 

 ขอ 7 ใหมี “คณะกรรมการนักศึกษา คณะรัฐศาสตร” ชื่อยอวา “กนศ.ร” เปนผูรับผิดชอบดําเนิน 

การเก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษา มีชื่อภาษาอังกฤษวา Political Science Student’s Committee of Thammasat 

University ใชอักษรยอ “P.S.C.”  

 ขอ 8 กนศ.ร ประกอบดวย กรรมการจํานวนไมเกิน 15 คน ซ่ึงนักศึกษาเปนผูเลือกตั้ง มีตําแหนง ดังตอไปนี้ 

(1) ประธาน 

(2) รองประธาน 

(3) เลขานุการ 

(4) เหรัญญิก 

(5) หัวหนาฝายสงเสริมวิชาการ 

(6) หัวหนาฝายวัฒนธรรม 

(7) หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 

(8) หัวหนาฝายสวัสดิการ 

(9) หัวหนาฝายกีฬา 
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(10)  กรรมการอีกไมเกิน 6 คน ซ่ึงดําเนินตําแหนงอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

 ขอ 9 กนศ.ร. มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบรวมกัน ดังตอไปนี้ 

(1) บริหารจัดการและประสานงานกิจการท้ังปวงท่ีเก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษา  

(2) ดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 

(3) กําหนดนโยบาย จัดทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจําปของ กนศ.ร. 

(4) กํากับดูแลและใหความสะดวกในการดําเนินงานของกลุมกิจกรรมคณะ 

(5) รับทราบแผนงานประจําปของกลุมกิจกรรมคณะ 

(6) การถอดถอนกรรมการท่ีดํารงตําแหนงใน กนศ.ร. ตามขอ 8 ใหเปนไปตามดุลยพินิจของ ประธาน 

กนศ.ร. โดยประธาน กนศ.ร. ตองเสนอชื่อตอคณบดีเพ่ือใหคณบดีลงนามถอดถอน 

(7) รับฟงความคิดเห็นจากนักศึกษาและอาจารยในเรื่องเก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษา 

(8) แตงตั้งอนุกรรมการข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีเก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษาตามท่ีเห็นสมควร 

 ขอ 10 ใหประธาน กนศ.ร. มีอํานาจหนาท่ีควบคุมและจัดระเบียบการบริหารภายใน กนศ.ร.  

และประสานงานกับนายกองคการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโดยตรง 

 ขอ 11 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง กนศ.ร. คือ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร ชั้นปริญญาตรี 

 ขอ 12 ผูมีสิทธิรับเลือกตั้งเปน กนศ.ร. ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เปนนักศึกษาคณะรัฐศาสตรท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

(2) ตองมีผลการศึกษาอยูในเกณฑไมต่ํากวา 2.00 

(3) ไมเปนกรรมการกลุม หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

(4) ไดศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยมาแลวไมเกิน 4 ป ในปท่ีสมัครเขารับเลือกตั้ง 

(5) ไมอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัย ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

(6) ไมอยูในขณะลาพักการศึกษาในปการศึกษานั้น 

 ขอ 13 ใหดําเนินการเลือกตั้ง กนศ.ร. ประจําปการศึกษานั้นใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วันกอนปดการศึกษา 

ภาคสอง ใหประกาศวัน เวลา และสถานท่ีท่ีจะมีการเลือกตั้งใหนักศึกษาทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน 

 ขอ 14 การเลือกตั้ง กนศ.ร. ใหกระทําโดยการเลือกตั้งท่ัวไปภายในคณะ ผูสมัครเขารับการเลือกตั้ง 

ตองรวมกันเปนกลุม โดยระบุตําแหนงหนาท่ีใหครบตามขอท่ี 8  

 ขอ 15 การเลือกตั้ง กนศ.ร. ใหผูเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเพียง 1 กลุม การนับคะแนนใหถือวากลุมท่ีไดรับคะแนน

สูงสุดไดรับการเลือกตั้ง ถาคะแนนสูงสุดเทากัน ใหมีการเลือกตั้งใหมเฉพาะกลุมท่ีไดคะแนนสูงสุดเทากัน จนกวาจะได

กลุมท่ีไดคะแนนสูงสุด ถาสมัครเพียงกลุมเดียว ตองไดคะแนนเสียงรับรองไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของผูลงคะแนนเสียงหาก

ไมไดรับการรับรองจะตองดําเนินการเลือกตั้งใหมใหเสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแตวันเลือกตั้งครั้งแรก 
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 ขอ 16 คณบดีเปนผูลงนามประกาศแตงตั้ง และถอดถอน กนศ.ร. 

 ขอ 17 กนศ.ร. อยูในตําแหนงคราวละ 1 ปการศึกษา โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแตวันท่ีคณบดีประกาศแตงตั้ง และ

กนศ.ร. ตองมอบงานตอ กนศ.ร. ชุดตอไปใหเสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับการเลือกตั้ง อายุของ กนศ.ร. สิ้นสุด

ลงในวันมอบงานแก กนศ.ร. ชุดใหม 

 ขอ 18 กรรมการ กนศ.ร. พนจากตําแหนงเม่ือ 

(1) ออกตามวาระ 

(2) ตาย 

(3) ลาออก 

(4) ขาดคุณสมบัติตามขอ 12 

(5) ออกตามขอ 9 (6) 

(6) ถูกลงโทษทางวินัย ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

(7) นักศึกษาคณะรัฐศาสตร ชั้นปริญญาตรี เกินกวาก่ึงหนึ่งของนักศึกษารัฐศาสตร ชั้นปริญญาตรี

ท้ังหมด เขาชื่อกันใหออก อาจเปนท้ังคณะหรือรายบุคคล โดยความเห็นชอบของคณบดี 

 ขอ 19 เม่ือ กนศ.ร. พนจากตําแหนงท้ังคณะตามขอ 18 (3) หรือ 18 (7) ในกรณีนี้ใหมีการเลือกตั้ง กนศ.ร. ใหม

ใหเสร็จสิ้นภายใน 20 วัน หลังจาก กนศ.ร. พนจากตําแหนงโดยให กนศ.ร. ชุดเดิมปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวา กนศ.ร. ชุด

ใหมเขารับตําแหนง อายุของ กนศ.ร. ชุดใหมนี้เริ่มตั้งแตวันประกาศแตงตั้ง และสิ้นสุดลงตามอายุของ กนศ.ร. ชุดกอน ถา 

กนศ.ร. พนจากตําแหนงกอนปดการศึกษาภาคสองไมเกิน 60 วัน ก็ไมตองมีการเลือกตั้งใหมตามวรรคหนึ่ง ให กนศ.ร. 

พิจารณาเสนอชื่อบุคคลท่ีสมควรตอคณบดี เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน 

 ขอ 20 ในกรณีท่ีกรรมการ กนศ.ร. คนหนึ่งคนใดพนจากตําแหนง ให กนศ.ร. พิจารณาเสนอชื่อบุคคลท่ีสมควร

ตอคณบดี เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน 

 ขอ 21 ใหมีการประชุม กนศ.ร. ระหวางเปดภาคการศึกษา อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง 

(1) ในการประชุม กนศ.ร. ตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

จึงถือวาเปนองคประชุม 

(2) ใหประธาน กนศ.ร. เปนประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธาน กนศ.ร. ไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติ

หนาท่ีได ใหรองประธานทําหนาท่ีแทน กรณีท่ีบุคคลท้ังสองไมอยูใหเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งท่ี

เขารวมประชุม เปนประธานดําเนินการประชุมแทน 

(3) การลงมติ ใหถือเสียงขางมากของท่ีประชุม กรรมการคนหนึ่งออกเสียงไดหนึ่งเสียง ในกรณีท่ี

คะแนนเสียงเทากันโดยประธานท่ีประชุมยังไมไดใชสิทธิ์ออกเสียง ใหประธานท่ีประชุมมีสิทธิ์ออก

เสียงชี้ขาด เฉพาะกรณีท่ี กนศ.ร. ถือเปนเรื่องสําคัญและกรณีขอ 9 (6) และขอ 56 ใหใชมติ 2 ใน 3 

ของจํานวนกรรมการ กนศ.ร. ท้ังหมด 
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ขอ 22 กนศ.ร. อาจเชิญกรรมการกลุมกิจกรรมสังกัด กนศ.ร. เขารวมประชุมชี้แจงแสดงความคิดเห็นได 

  สวนท่ี 4 กลุมกิจกรรมคณะ 

 ขอ 23 กลุมกิจกรรมคณะ หมายถึงกลุมของนักศึกษารวมตัวกันภายใตระเบียบขอบังคับเดียวกัน  

เพ่ือทํากิจกรรมใหแกสวนรวม มีลักษณะสําหรับนักศึกษาท่ัวไป และอยูภายใตการกํากับของ กนศ.ร. 

 ขอ 24 การจัดตั้งกลุมกิจกรรม ใหทําไดโดยมีนักศึกษาไมนอยกวา 50 คน จากชั้นปตางๆ ท้ัง 4 ชั้นป  

เขาชื่อยื่นตอคณะ และใหคณะ แสนอความเห็นตอคณบดี เพ่ือพิจารณาแตงตั้งการเสนอขอจัดตั้งตองมี 

ระเบียบขอบังคับของกลุมดวย อยางนอยตองมีรายการตอไปนี้ 

(1) ชื่อกลุม 

(2) ทะเบียนสมาชิกกลุม 

(3) วัตถุประสงคของกลุม ท่ีไมฝาฝนตอระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

(4) ระเบียบวิธีการดําเนินการบริหารงานของกลุม 

 การจัดตั้ง หรือยุบเลิกกลุมกิจกรรมคณะ ทําไดโดยคําสั่งของคณบดี 

 ขอ 25 กลุมกิจกรรมคณะ จะไดรับเงินอุดหนุนจากคณะตามสมควร 

ขอ 26 กลุมกิจกรรมคณะ ตองมีสมาชิกเปนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร ไมนอยกวา 20 คน สมาชิกภาพ 

ของสมาชิกกลุมกิจกรรมคณะ สิ้นสุดลงในวันสุดทายกอนเปดภาคการศึกษาภาคแรก 

ขอ 27 กลุมกิจกรรมคณะ แตละกลุมใหมีคณะกรรมการกลุม ไมนอยกวา 5 คน ซ่ึงสมาชิกของแตละกลุม 

เปนผูเลือกตั้งใหดํารงตําแหนง ดังตอไปนี้ 

(1) ประธาน 

(2) เลขานุการ 

(3) เหรัญญิก 

(4) กรรมการอ่ืนไมนอยกวา 2 คน ตามท่ีคณะกรรมการกลุมเห็นสมควร 

 ขอ 28 ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกลุมตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูสมัครรับเลือกตั้งเปน กนศ.ร. 

 ขอ 29 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกลุมมีดังตอไปนี้ 

(1) มีฐานะเปนผูแทน และเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานของกลุม ใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

(2) เสนอแผนงานประจําปตอ กนศ.ร.  

(3) วางระเบียบปฏิบัติของกลุม 

(4) พิจารณาการกระทําของสมาชิกท่ีฝาฝนระเบียบของกลุม หรือนําความเสื่อมเสียมาสูกลุม  

มติของคณะกรรมการกลุมท่ีใหสมาชิกระงับการใชสิทธิ์ หรือถอนชื่อออกจากเปนสมาชิกกลุม  

ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการกลุมท้ังหมด 

(5) รับผิดชอบ ดูแลรักษาเอกสารและวัสดุอุปกรณตางๆ ของกลุม 
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 ขอ 30 ผูใชสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการกลุม และผูรับสมัครเลือกตั้งเปนกรรมการกลุมตองจดทะเบียนเปนสมาชิกของ

กลุมเปนเวลาไมนอยกวา 60 วัน กอนการเลือกตั้ง 

 ขอ 31 ใหคณะกรรมการกลุมดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกข้ึนดํารงตําแหนงกรรมการชุดใหมใหเสร็จสิ้นกอนปด

การศึกษาภาคสอง 30 วัน และมอบงานแกกรรมการชุดใหมใหเสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับแตวันเลือกตั้ง อายุของ

คณะกรรมการกลุมสิ้นสุดลงในวันมอบงานแกคณะกรรมการชุดใหม 

 ขอ 32 คณบดีเปนผูลงนามประกาศแตงตั้ง หรือถอดถอนกรรมการกลุม 

 ขอ 33 กรรมการกลุมพนตําแหนงเม่ือ 

(1) ออกตามวาระ 

(2) ตาย 

(3) ลาออก 

(4) ขาดคุณสมบัติตามขอ 28  

(5) ถูกลงโทษทางวินัย ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

(6) สมาชิกกลุมจํานวนเกินกวาก่ึงหนึ่งเขาชื่อใหออก 

 ขอ 34 การประชุมคณะกรรมการกลุม ใหใชขอ 21 โดยอนุโลม 

 ขอ 35 กลุมกิจกรรมคณะ อาจเลิก หรือถูกยกเลิกไดโดยเหตุหนึ่งเหตุใดดังตอไปนี้ 

(1) เลิกโดยเหตุท่ีกําหนดไวในระเบียบขอบังคับของกลุมนั้นๆ 

(2) มีจํานวนสมาชิกลดลงต่ํากวา 20 คน 

(3) ไมไดดําเนินการตามวัตถุประสงคของกลุม หรือดําเนินการฝาฝนวัตถุประสงคของกลุม 

(4) ฝาฝน ไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

(5) ทําความเสื่อมเสียตอชื่อเสียง และเกียรติคุณของคณะ หรือมหาวิทยาลัย 

ขอ 36 ทะเบียนสมาชิกกลุม โดยสมาชิกกลุมกิจกรรมคณะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

(1) เปนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร ท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย 

(2) ไมอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัย ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

(3) ไมอยูในขณะลาพักการศึกษาในปการศึกษานั้น 

ขอ 37 ใหกลุมกิจกรรมคณะสงทะเบียนสมาชิกกลุมและรายชื่อคณะกรรมการกลุมตามขอ 27 ใหกับคณะเพ่ือให

คณบดีประกาศแตงตั้ง และพิจารณาตามขอ 35 โดยตองสงหลังจากคณบดีประกาศแตงตั้ง กนศ.ร. ไมเกิน 30 วัน 
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 สวนท่ี 5 คณะกรรมการแกนนักศึกษา คณะรัฐศาสตร 

ขอ 38 ใหมี “คณะกรรมการแกนนักศึกษา คณะรัฐศาสตร รุน…” ชื่อยอ “คกร.” เปนผูประสานงานกิจกรรม 

ชั้นปของรุน 

ขอ 39 ให กนศ.ร. ดําเนินการการเลือกตั้งแกนนักศึกษาคณะรัฐศาสตรรุน… ใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน ตั้งแต

เปดภาคการศึกษาแรกของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 และใหประกาศวัน เวลา และสถานท่ีท่ีจะมีการเลือกตั้งใหนักศึกษาทราบ

ลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน  

ขอ 40 แกนนักศึกษาคณะรัฐศาสตรรุน จะตองแตงตั้ง คกร. ซ่ึงประกอบดวย 

(1) แกนนักศึกษาคณะรัฐศาสตรรุน… 

(2) ประสานงานศูนยรังสิต 

(3) ประสานงานทาพระจันทร 

(4) กรรมการอ่ืน ๆ ไมเกิน 6 คน 

ขอ 41 จากนั้นใหแกนนักศึกษาคณะรัฐศาสตรรุน… รวบรวมรายชื่อ คกร. สงให ประธาน กนศ.ร. รับทราบและ

ให กนศ.ร. แจงตอคณบดีแตงตั้ง คกร. ภายใน 30 วันตั้งแตทราบผลการเลือกตั้ง 

ขอ 42 การถอดถอนหรือเปลี่ยนแปลง คกร. ใหเปนไปตามดุลยพินิจของแกนนักศึกษาคณะรัฐศาสตรรุน… 

ขอ 43 ผูมีสิทธิเลือกตั้งแกนนักศึกษาคณะรัฐศาสตรรุน ตองเปนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี รุนนั้น 

ขอ 44 คกร. มีอํานาจดังนี้  

(1) ชวยแกนนักศึกษาคณะรัฐศาสตรรุนในการประสานการดําเนินกิจกรรมภายรุน 

(2) รับผิดชอบรวมกันในการดําเนินงานของรุน 

(3) เสนอแนะความคิดเห็นในการบริหารงานและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตอแกนนักศึกษา 

คณะรัฐศาสตรรุน 

(4) พิจารณาและวางแผนรวมกันในการดําเนินงานของรุน 

(5) ใหความรวมมือตามท่ีแกนนักศึกษาคณะรัฐศาสตรรุนรองขอตามท่ีเห็นสมควร 

สวนท่ี 6 คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะรัฐศาสตร 

 ขอ 45 ใหมี “คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะรัฐศาสตร” ชื่อยอ “กกต.ร.” มีหนาท่ีดําเนินการเลือกตั้ง     

กนศ.ร. 
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 ขอ 46 ท่ีมาของ กกต.ร. ประกอบไปดวย 

(1) ประธาน กกต.ร. ใหผูบริหารคณะท่ีคณบดีแตงตั้งใหเปนผูดูแลดานกิจการนักศึกษาเปนประธานโดย

ตําแหนง 

(2) เจาหนาท่ีงานกิจกรรมนักศึกษาคณะ ไมเกิน 4 คน 

(3) ตัวแทน คกร. ระดับปริญญาตรีแตละชั้นป ชั้นปละ 1 คน 

  โดยท้ังนี้ตัวแทน คกร. ระดับปริญญาตรีแตละชั้นป นั้นจะตองไมเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง กนศ.ร. หรือ

เปนผูท่ีดํารงตําแหนงในปการศึกษานั้น ๆ  

ขอ 47 กกต.ร. มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

(1) ดําเนินการจัดการเลือกตั้ง กนศ.ร. ใหเปนไปตามขอบังคับ 

(2) รับเรื่องรองเรียนกอนและหลังการเลือกตั้ง 

(3) หลังทราบผลการเลือกตั้ง ให กกต.ร. นํารายชื่อ กนศ.ร. แจงตอคณบดีเพ่ือประกาศแตงตั้ง 

(4) กําหนดวันเลือกตั้ง 

ขอ 48 การสรรหา กกต.ร. ตองแลวเสร็จภายในเวลา 30 วันหลังเปดภาคการศึกษาท่ี 2 ของปการศึกษานั้น 

ขอ 49 ใหคณบดีลงนามแตงตั้งภายใน 15 วันหลังการเสนอชื่อ 

ขอ 50 กกต.ร. จะหมดวาระหลังจากการประกาศแตงตั้ง กนศ.ร. 

  สวนท่ี 7 การเงิน 

 ขอ 51 ใหคณะจัดทํางบประมาณโดยจัดสรรเปน 3 สวน ดังตอไปนี้ 

(1) สวนของ กนศ.ร. 

(2) สวนอุดหนุนกลุมกิจกรรมคณะ 

(3) สวนงบกลาง 

  ในปใดท่ีไมมีการจัดตั้งกลุมกิจกรรมสังกัด กนศ.ร. ข้ึนมา ใหยกเลิกขอ (2) 

 ขอ 52 รายไดของ กนศ.ร. คือ 

(1) เงินอุดหนุนจากคณะ 

(2) เงินรายไดพิเศษ จาการหาทุนของ กนศ.ร. เอง 

 ขอ 53 การเบิกจายงบประมาณของ กนศ.ร. และกลุมกิจกรรมคณะ ใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติของ 

ฝายการเงินของคณะโดยอนุโลม 

 ขอ 54 การสั่งจายกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากงบประมาณ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกอน 

 ขอ 55 นักศึกษาคณะรัฐศาสตรจํานวน 50 คนข้ึนไป สามารถเขาชื่อขอตรวจสอบบัญชีการเงินของ  

กนศ.ร. ได ตามท่ีเห็นสมควร ไมเกินภาคละ 1 ครั้ง 
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