ขอบังคับคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยกิจกรรมนักศึกษา คณะรัฐศาสตร
พ.ศ. 2557
โดยที่เปนการสมควรตราขอบังคับวาดวยกิจกรรมนักศึกษา คณะรัฐศาสตร อาศัยอํานาจตามความ
ในขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการปกครองนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2522 สวนที่ 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

สวนที่ 1 วัตถุประสงคของกิจกรรม
ขอ 5 กิจกรรมของนักศึกษามีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
(1) เพื่อปลูกฝงคุณธรรมแกนักศึกษา
(2) เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูและฝกฝนตัวเองในการใชสิทธิเสรีภาพ และการปกครองตนเอง
ตามหลักประชาธิปไตย
(3) เพื่อใหนักศึกษามีความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
(4) เพื่อสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งทางดานวิชาการและประสบการณในวิชาชีพ
แกนักศึกษา โดยเนนหนักสาขารัฐศาสตร
(5) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีบุคลิกภาพพลานามัยและมนุษยสัมพันธที่ดี

- 2 (6) เพื่อปลูกฝงและรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
(7) เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมสวนรวม
(8) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีทัศนคติกวางขวางและฝกฝน
ในการจัดกิจกรรมใหเปนไปตามวัตถุประสงคขางตน
(9) เพื่อเผยแพรชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
สวนที่ 2 สิทธิและหนาที่ของนักศึกษา
ขอ 6 นักศึกษามีสิทธิและหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) มีสิทธิโดยเทาเทียมกันในการสมัครรับเลือกตั้งและออกเสียงในกิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษา
ตามระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับกิจกรรมนั้น ๆ
(2) มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและวิจารณอยางเสรีเกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
และคณะ
(3) มีสิทธิเทาเทียมกันในกิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษาในคณะ ตามวัตถุประสงคของกิจกรรมนักศึกษา
(4) มีหนาที่ดํารงไวซึ่งความสามัคคี ความเปนเอกภาพทั้งภายในคณะและทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
(5) มีหนาที่ปฏิบัติตามขอบังคับนี้
สวนที่ 3 คณะกรรมการนักศึกษา คณะรัฐศาสตร
ขอ 7 ใหมี “คณะกรรมการนักศึกษา คณะรัฐศาสตร” ชื่อยอวา “กนศ.ร” เปนผูรับผิดชอบดําเนิน
การเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา มีชื่อภาษาอังกฤษวา Political Science Student’s Committee of Thammasat
University ใชอักษรยอ “P.S.C.”
ขอ 8 กนศ.ร ประกอบดวย กรรมการจํานวนไมเกิน 15 คน ซึ่งนักศึกษาเปนผูเลือกตั้ง มีตําแหนง ดังตอไปนี้
(1) ประธาน
(2) รองประธาน
(3) เลขานุการ
(4) เหรัญญิก
(5) หัวหนาฝายสงเสริมวิชาการ
(6) หัวหนาฝายวัฒนธรรม
(7) หัวหนาฝายประชาสัมพันธ
(8) หัวหนาฝายสวัสดิการ
(9) หัวหนาฝายกีฬา

- 3 (10) กรรมการอีกไมเกิน 6 คน ซึ่งดําเนินตําแหนงอื่นๆ ตามความเหมาะสม
ขอ 9 กนศ.ร. มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบรวมกัน ดังตอไปนี้
(1) บริหารจัดการและประสานงานกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา
(2) ดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
(3) กําหนดนโยบาย จัดทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจําปของ กนศ.ร.
(4) กํากับดูแลและใหความสะดวกในการดําเนินงานของกลุมกิจกรรมคณะ
(5) รับทราบแผนงานประจําปของกลุมกิจกรรมคณะ
(6) การถอดถอนกรรมการที่ดํารงตําแหนงใน กนศ.ร. ตามขอ 8 ใหเปนไปตามดุลยพินิจของ ประธาน
กนศ.ร. โดยประธาน กนศ.ร. ตองเสนอชื่อตอคณบดีเพื่อใหคณบดีลงนามถอดถอน
(7) รับฟงความคิดเห็นจากนักศึกษาและอาจารยในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา
(8) แตงตั้งอนุกรรมการขึ้นเพื่อทําหนาที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาตามที่เห็นสมควร
ขอ 10 ใหประธาน กนศ.ร. มีอํานาจหนาที่ควบคุมและจัดระเบียบการบริหารภายใน กนศ.ร.
และประสานงานกับนายกองคการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโดยตรง
ขอ 11 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง กนศ.ร. คือ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร ชั้นปริญญาตรี
ขอ 12 ผูมีสิทธิรับเลือกตั้งเปน กนศ.ร. ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนนักศึกษาคณะรัฐศาสตรที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
(2) ตองมีผลการศึกษาอยูในเกณฑไมต่ํากวา 2.00
(3) ไมเปนกรรมการกลุม หรือกิจกรรมอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(4) ไดศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยมาแลวไมเกิน 4 ป ในปที่สมัครเขารับเลือกตั้ง
(5) ไมอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัย ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
(6) ไมอยูในขณะลาพักการศึกษาในปการศึกษานั้น
ขอ 13 ใหดําเนินการเลือกตั้ง กนศ.ร. ประจําปการศึกษานั้นใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วันกอนปดการศึกษา
ภาคสอง ใหประกาศวัน เวลา และสถานที่ที่จะมีการเลือกตั้งใหนักศึกษาทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน
ขอ 14 การเลือกตั้ง กนศ.ร. ใหกระทําโดยการเลือกตั้งทั่วไปภายในคณะ ผูสมัครเขารับการเลือกตั้ง
ตองรวมกันเปนกลุม โดยระบุตําแหนงหนาที่ใหครบตามขอที่ 8
ขอ 15 การเลือกตั้ง กนศ.ร. ใหผูเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเพียง 1 กลุม การนับคะแนนใหถือวากลุมที่ไดรับคะแนน
สูงสุดไดรับการเลือกตั้ง ถาคะแนนสูงสุดเทากัน ใหมีการเลือกตั้งใหมเฉพาะกลุมที่ไดคะแนนสูงสุดเทากัน จนกวาจะได
กลุมที่ไดคะแนนสูงสุด ถาสมัครเพียงกลุมเดียว ตองไดคะแนนเสียงรับรองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของผูลงคะแนนเสียงหาก
ไมไดรับการรับรองจะตองดําเนินการเลือกตั้งใหมใหเสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแตวันเลือกตั้งครั้งแรก
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ขอ 16 คณบดีเปนผูลงนามประกาศแตงตั้ง และถอดถอน กนศ.ร.
ขอ 17 กนศ.ร. อยูในตําแหนงคราวละ 1 ปการศึกษา โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแตวันที่คณบดีประกาศแตงตั้ง และ
กนศ.ร. ตองมอบงานตอ กนศ.ร. ชุดตอไปใหเสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับการเลือกตั้ง อายุของ กนศ.ร. สิ้นสุด
ลงในวันมอบงานแก กนศ.ร. ชุดใหม
ขอ 18 กรรมการ กนศ.ร. พนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) ขาดคุณสมบัติตามขอ 12
(5) ออกตามขอ 9 (6)
(6) ถูกลงโทษทางวินัย ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
(7) นักศึกษาคณะรั ฐ ศาสตร ชั้น ปริญ ญาตรี เกิน กวากึ่งหนึ่งของนักศึกษารัฐศาสตร ชั้น ปริญญาตรี
ทั้งหมด เขาชื่อกันใหออก อาจเปนทั้งคณะหรือรายบุคคล โดยความเห็นชอบของคณบดี
ขอ 19 เมื่อ กนศ.ร. พนจากตําแหนงทั้งคณะตามขอ 18 (3) หรือ 18 (7) ในกรณีนี้ใหมีการเลือกตั้ง กนศ.ร. ใหม
ใหเสร็จสิ้นภายใน 20 วัน หลังจาก กนศ.ร. พนจากตําแหนงโดยให กนศ.ร. ชุดเดิมปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา กนศ.ร. ชุด
ใหมเขารับตําแหนง อายุของ กนศ.ร. ชุดใหมนี้เริ่มตั้งแตวันประกาศแตงตั้ง และสิ้นสุดลงตามอายุของ กนศ.ร. ชุดกอน ถา
กนศ.ร. พนจากตําแหนงกอนปดการศึกษาภาคสองไมเกิน 60 วัน ก็ไมตองมีการเลือกตั้งใหมตามวรรคหนึ่ง ให กนศ.ร.
พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่สมควรตอคณบดี เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน
ขอ 20 ในกรณีที่กรรมการ กนศ.ร. คนหนึ่งคนใดพนจากตําแหนง ให กนศ.ร. พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่สมควร
ตอคณบดี เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน
ขอ 21 ใหมีการประชุม กนศ.ร. ระหวางเปดภาคการศึกษา อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง
(1) ในการประชุม กนศ.ร. ตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
จึงถือวาเปนองคประชุม
(2) ใหประธาน กนศ.ร. เปนประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธาน กนศ.ร. ไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหรองประธานทําหนาที่แทน กรณีที่บุคคลทั้งสองไมอยูใหเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งที่
เขารวมประชุม เปนประธานดําเนินการประชุมแทน
(3) การลงมติ ให ถือเสี ย งข า งมากของที่ป ระชุม กรรมการคนหนึ่งออกเสีย งไดห นึ่งเสีย ง ในกรณีที่
คะแนนเสียงเทากันโดยประธานที่ประชุมยังไมไดใชสิทธิ์ออกเสียง ใหประธานที่ประชุมมีสิทธิ์ออก
เสียงชี้ขาด เฉพาะกรณีที่ กนศ.ร. ถือเปนเรื่องสําคัญและกรณีขอ 9 (6) และขอ 56 ใหใชมติ 2 ใน 3
ของจํานวนกรรมการ กนศ.ร. ทั้งหมด
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ขอ 22 กนศ.ร. อาจเชิญกรรมการกลุมกิจกรรมสังกัด กนศ.ร. เขารวมประชุมชี้แจงแสดงความคิดเห็นได
สวนที่ 4 กลุมกิจกรรมคณะ
ขอ 23 กลุมกิจกรรมคณะ หมายถึงกลุมของนักศึกษารวมตัวกันภายใตระเบียบขอบังคับเดียวกัน
เพื่อทํากิจกรรมใหแกสวนรวม มีลักษณะสําหรับนักศึกษาทั่วไป และอยูภายใตการกํากับของ กนศ.ร.
ขอ 24 การจัดตั้งกลุมกิจกรรม ใหทําไดโดยมีนักศึกษาไมนอยกวา 50 คน จากชั้นปตางๆ ทั้ง 4 ชั้นป
เขาชื่อยื่นตอคณะ และใหคณะ แสนอความเห็นตอคณบดี เพื่อพิจารณาแตงตั้งการเสนอขอจัดตั้งตองมี
ระเบียบขอบังคับของกลุมดวย อยางนอยตองมีรายการตอไปนี้
(1) ชื่อกลุม
(2) ทะเบียนสมาชิกกลุม
(3) วัตถุประสงคของกลุม ที่ไมฝาฝนตอระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย
(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 ซึ่งสมาชิกของแตละกลุม
เปนผูเลือกตั้งใหดํารงตําแหนง ดังตอไปนี้
(1) ประธาน
(2) เลขานุการ
(3) เหรัญญิก
(4) กรรมการอื่นไมนอยกวา 2 คน ตามที่คณะกรรมการกลุมเห็นสมควร
ขอ 28 ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกลุมตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูสมัครรับเลือกตั้งเปน กนศ.ร.
ขอ 29 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกลุมมีดังตอไปนี้
(1) มีฐานะเปนผูแทน และเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานของกลุม ใหเปนไปตามวัตถุประสงค
(2) เสนอแผนงานประจําปตอ กนศ.ร.
(3) วางระเบียบปฏิบัติของกลุม
(4) พิจารณาการกระทําของสมาชิกที่ฝาฝนระเบียบของกลุม หรือนําความเสื่อมเสียมาสูกลุม
มติของคณะกรรมการกลุมที่ใหสมาชิกระงับการใชสิทธิ์ หรือถอนชื่อออกจากเปนสมาชิกกลุม
ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการกลุมทั้งหมด
(5) รับผิดชอบ ดูแลรักษาเอกสารและวัสดุอุปกรณตางๆ ของกลุม
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ขอ 30 ผูใชสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการกลุม และผูรับสมัครเลือกตั้งเปนกรรมการกลุมตองจดทะเบียนเปนสมาชิกของ
กลุมเปนเวลาไมนอยกวา 60 วัน กอนการเลือกตั้ง
ขอ 31 ใหคณะกรรมการกลุมดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นดํารงตําแหนงกรรมการชุดใหมใหเสร็จสิ้นกอนปด
การศึกษาภาคสอง 30 วัน และมอบงานแกกรรมการชุดใหมใหเสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับแตวันเลือกตั้ง อายุของ
คณะกรรมการกลุมสิ้นสุดลงในวันมอบงานแกคณะกรรมการชุดใหม
ขอ 32 คณบดีเปนผูลงนามประกาศแตงตั้ง หรือถอดถอนกรรมการกลุม
ขอ 33 กรรมการกลุมพนตําแหนงเมื่อ
(1) ออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) ขาดคุณสมบัติตามขอ 28
(5) ถูกลงโทษทางวินัย ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
(6) สมาชิกกลุมจํานวนเกินกวากึ่งหนึ่งเขาชื่อใหออก
ขอ 34 การประชุมคณะกรรมการกลุม ใหใชขอ 21 โดยอนุโลม
ขอ 35 กลุมกิจกรรมคณะ อาจเลิก หรือถูกยกเลิกไดโดยเหตุหนึ่งเหตุใดดังตอไปนี้
(1) เลิกโดยเหตุทกี่ ําหนดไวในระเบียบขอบังคับของกลุมนั้นๆ
(2) มีจํานวนสมาชิกลดลงต่ํากวา 20 คน
(3) ไมไดดําเนินการตามวัตถุประสงคของกลุม หรือดําเนินการฝาฝนวัตถุประสงคของกลุม
(4) ฝาฝน ไมปฏิบัติตามระเบียบนี้
(5) ทําความเสื่อมเสียตอชื่อเสียง และเกียรติคุณของคณะ หรือมหาวิทยาลัย
ขอ 36 ทะเบียนสมาชิกกลุม โดยสมาชิกกลุมกิจกรรมคณะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) เปนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร ที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
(2) ไมอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัย ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
(3) ไมอยูในขณะลาพักการศึกษาในปการศึกษานั้น
ขอ 37 ใหกลุมกิจกรรมคณะสงทะเบียนสมาชิกกลุมและรายชื่อคณะกรรมการกลุมตามขอ 27 ใหกับคณะเพื่อให
คณบดีประกาศแตงตั้ง และพิจารณาตามขอ 35 โดยตองสงหลังจากคณบดีประกาศแตงตั้ง กนศ.ร. ไมเกิน 30 วัน
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สวนที่ 5 คณะกรรมการแกนนักศึกษา คณะรัฐศาสตร
ขอ 38 ใหมี “คณะกรรมการแกนนักศึกษา คณะรัฐศาสตร รุน…” ชื่อยอ “คกร.” เปนผูประสานงานกิจกรรม
ชั้นปของรุน
ขอ 39 ให กนศ.ร. ดําเนินการการเลือกตั้งแกนนักศึกษาคณะรัฐศาสตรรุน… ใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน ตั้งแต
เปดภาคการศึกษาแรกของนักศึกษาชั้นปที่ 1 และใหประกาศวัน เวลา และสถานที่ที่จะมีการเลือกตั้งใหนักศึกษาทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน
ขอ 40 แกนนักศึกษาคณะรัฐศาสตรรุน จะตองแตงตั้ง คกร. ซึ่งประกอบดวย
(1) แกนนักศึกษาคณะรัฐศาสตรรุน…
(2) ประสานงานศูนยรังสิต
(3) ประสานงานทาพระจันทร
(4) กรรมการอื่น 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) ใหความรวมมือตามที่แกนนักศึกษาคณะรัฐศาสตรรุนรองขอตามที่เห็นสมควร
สวนที่ 6 คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะรัฐศาสตร
ขอ 45 ใหมี “คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะรัฐศาสตร” ชื่อยอ “กกต.ร.” มีหนาที่ดําเนินการเลือกตั้ง
กนศ.ร.

- 8 ขอ 46 ที่มาของ กกต.ร. ประกอบไปดวย
(1) ประธาน กกต.ร. ใหผูบริหารคณะที่คณบดีแตงตั้งใหเปนผูดูแลดานกิจการนักศึกษาเปนประธานโดย
ตําแหนง
(2) เจาหนาที่งานกิจกรรมนักศึกษาคณะ ไมเกิน 4 คน
(3) ตัวแทน คกร. ระดับปริญญาตรีแตละชั้นป ชั้นปละ 1 คน
โดยทั้งนี้ตัวแทน คกร. ระดับปริญญาตรีแตละชั้นป นั้นจะตองไมเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง กนศ.ร. หรือ
เปนผูที่ดํารงตําแหนงในปการศึกษานั้น ๆ
ขอ 47 กกต.ร. มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) ดําเนินการจัดการเลือกตั้ง กนศ.ร. ใหเปนไปตามขอบังคับ
(2) รับเรื่องรองเรียนกอนและหลังการเลือกตั้ง
(3) หลังทราบผลการเลือกตั้ง ให กกต.ร. นํารายชื่อ กนศ.ร. แจงตอคณบดีเพื่อประกาศแตงตั้ง
(4) กําหนดวันเลือกตั้ง
ขอ 48 การสรรหา กกต.ร. ตองแลวเสร็จภายในเวลา 30 วันหลังเปดภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษานั้น
ขอ 49 ใหคณบดีลงนามแตงตั้งภายใน 15 วันหลังการเสนอชื่อ
ขอ 50 กกต.ร. จะหมดวาระหลังจากการประกาศแตงตั้ง กนศ.ร.
สวนที่ 7 การเงิน
ขอ 51 ใหคณะจัดทํางบประมาณโดยจัดสรรเปน 3 สวน ดังตอไปนี้
(1) สวนของ กนศ.ร.
(2) สวนอุดหนุนกลุมกิจกรรมคณะ
(3) สวนงบกลาง
ในปใดที่ไมมีการจัดตั้งกลุมกิจกรรมสังกัด กนศ.ร. ขึ้นมา 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 คนขึ้นไป สามารถเขาชื่อขอตรวจสอบบัญชีการเงินของ
กนศ.ร. ได ตามที่เห็นสมควร ไมเกินภาคละ 1 ครั้ง

