
     
ประกาศคณะรัฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง กิจกรรมนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์  พ.ศ. 2565 

      ------------------------------------------ 

           โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ อาศัยอ านาจตามความใน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พ.ศ. 2563 หมวด 3  จึงออก

ประกาศคณะรัฐศาสตร์  ไว้ดังต่อไปนี้  

 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เรื่อง กิจกรรมนักศึกษา        

คณะรัฐศาสตร์ พ.ศ. 2565” 

 ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ตามประกาศนี้ 

  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

  “ประกาศ” หมายถึง ประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  “คณะ”  หมายถึง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  “คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

 ข้อ 4 กิจกรรมของนักศึกษามีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

(1) เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมแก่นักศึกษา 

(2) เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนตัวเองในการใช้สิทธิเสรีภาพ และการปกครองตนเอง 

ตามหลักประชาธิปไตย 

(3) เพ่ือให้นักศึกษามีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

(4) เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งทางด้านวิชาการและประสบการณ์ในวิชาชีพ 

แก่นักศึกษา โดยเน้นหนักสาขารัฐศาสตร์ 

(5) เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีบุคลิกภาพพลานามัยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

(6) เพ่ือปลูกฝังและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

(7) เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม 
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(8) เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทัศนคติกว้างขวางและฝึกฝน 

ในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น 

(9) เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของคณะและมหาวิทยาลัย 
 

ส่วนที่ 2 สิทธิและหน้าที่ของนักศึกษา 

 ข้อ 5 นักศึกษามีสิทธิและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสิทธิโดยเท่าเทียมกันในการสมัครรับเลือกตั้งและออกเสียงในกิจกรรมต่างๆ  

ของนักศึกษาตามระเบียบและประกาศเกี่ยวกับกิจกรรมนั้นๆ  

(2) มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและวิจารณ์อย่างเสรีเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ  

ของมหาวิทยาลัยและคณะ 

(3) มีสิทธิเท่าเทียมกันในกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาในคณะ ตามวัตถุประสงค์ของ 

กิจกรรมนักศึกษา 

(4) มีหน้าที่ด ารงไว้ซึ่งความสามัคคี ความเป็นเอกภาพทั้งภายในคณะและท่ัวทั้งมหาวิทยาลัย 

(5) มีหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้ 
 

ส่วนที่ 3 คณะกรรมการนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ 

 ข้อ 6 ให้มี “คณะกรรมการนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์” ชื่อย่อว่า “กนศ.ร.” เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับ

กิจกรรมนักศึกษา มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Political Science Student’s Committee  of  Thammasat University 

ใช้อักษรย่อ “P.S.C.”  

 ข้อ 7 กนศ.ร. ประกอบด้วย กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15  คน ซึ่งนักศึกษาเป็น ผู้เลือกตั้ง 

มีต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) ประธาน 

(2) รองประธาน 

(3) เลขานุการ 

(4) เหรัญญิก 

(5) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวิชาการ 

(6) หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

(7) กรรมการฝ่ายประสานงานท่าพระจันทร์ 

(8) กรรมการอีกไม่เกิน 8 คน ซึ่งด ารงต าแหน่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
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         ข้อ 8 กนศ.ร. มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน ดังต่อไปนี้ 

(1) บริหารจัดการและประสานงานกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา  

(2) ด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 

(3) ก าหนดนโยบาย จัดท าแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจ าปีของ กนศ.ร. 

(4) ก ากับดูแลและให้ความสะดวกในการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมคณะ 

(5) รับทราบแผนงานประจ าปีของกลุ่มกิจกรรมคณะ 

(6) การถอดถอนกรรมการที่ด ารงต าแหน่งใน กนศ.ร. ตามข้อ 7  ให้เป็นไปตามดุลยพินิจ 

ของประธาน กนศ.ร. โดยประธาน กนศ.ร. ต้องเสนอชื่อต่อคณบดีเพื่อให้คณบดีลงนามถอดถอน 

(7) รับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษาและอาจารย์ในเรื่องเก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษา 

(8) แต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นเพ่ือท าหน้าที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาตามที่เห็นสมควร 

 ข้อ 9 ให้ประธาน กนศ.ร. มีอ านาจหน้าที่ควบคุมและจัดระเบียบการบริหารภายใน กนศ.ร. และประสานงาน 

กับนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยตรง 

 ข้อ 10 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กนศ.ร. คือ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปริญญาตรี 

 ข้อ 11 ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็น กนศ.ร. ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

(2) ต้องมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ไม่ต่ ากว่า 2.00 

(3) ไม่เป็นกรรมการกลุ่ม หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(4) ได้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่เกิน 4 ปี ในปีที่สมัครเข้ารับเลือกตั้ง 

(5) ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัย ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(6) ไมอ่ยู่ในขณะลาพักการศึกษาในปีการศึกษานั้น 

 ข้อ 12 ให้ด าเนินการเลือกตั้ง กนศ.ร. ประจ าปีการศึกษานั้นให้เสร็จสิ้นภายใน  30  วันก่อนปิดการศึกษา  

ภาคสอง เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น/ฉุกเฉินอันสมควร ให้เป็นดุลพินิจของคณบดีในการขยายเวลาได้ตามความเหมาะสม โดย

ให้ประกาศวัน เวลา และสถานที่ท่ีจะมีการเลือกตั้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 

 ข้อ 13 การเลือกตั้ง กนศ.ร. ให้กระท าโดยการเลือกตั้งทั่วไปภายในคณะรัฐศาสตร์ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง

ต้องรวมกันเป็นกลุ่ม โดยระบุต าแหน่งหน้าที่ให้ครบตามข้อที่ 7  

 ข้อ 14 การเลือกตั้ง กนศ.ร. ให้ผู้เลือกตั้งลงคะแนนเสียงเพียง 1 กลุ่ม การนับคะแนนให้ถือว่ากลุ่มที่ได้รับ

คะแนนสูงสุดได้รับการเลือกตั้ง ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้มีการเลือกตั้งใหม่เฉพาะกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

จนกว่าจะได้กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด ถ้าสมัครเพียงกลุ่มเดียว ต้องได้คะแนนเสียงรับรองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้

ลงคะแนนเสียงหากไม่ได้รับการรับรองจะต้องด าเนินการเลือกตั้งใหม่ให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้งครั้งแรก 
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 ข้อ 15 กรณทีี่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง  กนศ.ร. ให้ กนศ.ร. ชุดเดิมรักษาการต่อไปจนกว่าจะได้ กนศ.ร. ชุดใหม่ 

ให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง กนศ.ร. ประกอบด้วย ประธานกลุ่มกิจกรรม   แกนรุ่นทุก  ชั้นปี และ

นายกสโมสรนักศึกษาสาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ    ภาคภาษาอังกฤษ ท าหน้าที่สรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง   

กนศ.ร. เพื่อเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งให้ได้ ภายใน 30 วัน นับจากวันปิดรับสมัครเลือกตั้งในคราวแรก 

 ข้อ 16 วิธีการเลือกตั้ง กนศ.ร. ให้จัดการเลือกตั้ง ณ คูหาเลือกตั้ง เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น หรือมีอุปสรรคจนท าให้

ไม่สามารถจัดเลือกตั้ง ณ คูหาเลือกตั้งได้ ให้คณบดีใช้ดุลพินิจเปลี่ยนไปใช้วิธีเลือกตั้งแบบออนไลน์ได้ โดยต้องประกาศ

ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 

 ข้อ 17  คณบดีเป็นผู้ลงนามประกาศแต่งตั้ง และถอดถอน กนศ.ร. 

 ข้อ 18 กนศ.ร. อยู่ในต าแหน่งคราวละ 1 ปีการศึกษา โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่คณบดีประกาศแต่งตั้ง และ

กนศ.ร. ต้องมอบงานต่อ กนศ.ร. ชุดต่อไปให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการเลือกตั้ง อายุของ กนศ.ร. 

สิ้นสุดลงในวันมอบงานแก่ กนศ.ร. ชุดใหม่ 

 ข้อ 19 กรรมการ กนศ.ร. พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ออกตามวาระ 

(2) ตาย 

(3) ลาออก 

(4) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 11 

(5) ออกตามข้อ 8 (6) 

(6) ถูกลงโทษทางวินัย ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(7) นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปริญญาตรี  เกินกว่ากึ่งหนึ่งของนักศึกษารัฐศาสตร์  ชั้นปริญญาตรี

ทั้งหมด เข้าชื่อกันให้ออก อาจเป็นทั้งคณะหรือรายบุคคล โดยความเห็นชอบของคณบดี 
 

 ข้อ 20  เมื่อ กนศ.ร. พ้นจากต าแหน่งทั้งคณะตามข้อ 19 (3) หรือ 19 (7) ในกรณีนี้ให้มีการเลือกตั้ง   กนศ.ร. 

ใหม่ให้เสร็จสิ้นภายใน 20 วัน  หลังจาก  กนศ.ร. พ้นจากต าแหน่งโดยให้  กนศ.ร.  ชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า 

กนศ.ร. ชุดใหม่เข้ารับต าแหน่ง   อายุของ  กนศ.ร. ชุดใหม่นี้เริ่มตั้งแต่วันประกาศแต่งตั้ง  และสิ้นสุดลงตามอายุของ 

กนศ.ร. ชุดก่อน ถ้า กนศ.ร. พ้นจากต าแหน่งก่อนปิดการศึกษาภาคสองไม่เกิน 60 วัน ก็ไม่ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ตาม

วรรคหนึ่ง ให้ กนศ.ร. พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่สมควรต่อคณบดี เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทน 

 ข้อ 21 ในกรณีที่กรรมการ กนศ.ร. คนหนึ่งคนใดพ้นจากต าแหน่ง ให้ กนศ.ร. พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่สมควร

ต่อคณบดี เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทน 
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 ข้อ 22 ให้มีการประชุม กนศ.ร. ระหว่างเปิดภาคการศึกษา อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 

(1) ในการประชุม กนศ.ร. ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

จึงถือว่าเป็นองค์ประชุม 

(2) ให้ประธาน กนศ.ร. เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธาน กนศ.ร. ไม่อยู่  หรือไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ให้รองประธานท าหน้าที่แทน กรณีที่บุคคลทั้งสองไม่อยู่ให้เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง

ที่เข้าร่วมประชุม เป็นประธานด าเนินการประชุมแทน 

(3) การลงมติ ให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุม กรรมการคนหนึ่งออกเสียงได้หนึ่งเสียง      ในกรณีที่

คะแนนเสียงเท่ากันโดยประธานที่ประชุมยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียง ให้ประธานที่ประชุมมีสิทธิ์

ออกเสียงชี้ขาด เฉพาะกรณีที่ กนศ.ร. ถือเป็นเรื่องส าคัญและกรณีข้อ 8 (6) และข้อ 86 ให้ใช้มติ 

2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ กนศ.ร. ทั้งหมด 

ข้อ 23 กนศ.ร.  อาจเชิญกรรมการกลุ่มกิจกรรมสังกัด  กนศ.ร. หรือองค์กรนักศึกษาใด ๆ ในคณะรัฐศาสตร์ 

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแสดงความคิดเห็นได้ 
 

ส่วนที่ 4 สโมสรนักศึกษาสาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ 

ข้อ 24 ให้มี  “สโมสรนักศึกษาสาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ” เป็นผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาภายในสาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ มีชื่อ

ภาษาอังกฤษว่า BIR Student Association ใช้อักษรย่อ “BIRSA” อยู่ในความดูแลของผู้บริหารคณะที่คณบดีแต่งตั้ง

ให้เป็นผู้ดูแลโครงการหลักสูตรนานาชาติ 

 ข้อ 25 BIRSA ประกอบด้วย กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 13 คน ซึ่งนักศึกษาสาขาการเมือง

และการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษเป็นผู้เลือกตั้ง มีต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) นายกสโมสร 

(2) อุปนายกสโมสร 

(3) เลขานุการ คนที่ 1 

(4) เลขานุการ คนที่ 2 

(5) เหรัญญิก 

(6) โฆษก 

(7) กรรมการฝ่ายวิชาการ 

(8) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

(9) กรรมการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา 

(10) กรรมการฝ่ายประสานงานกิจการภายในและรังสิต 

(11) กรรมการอีกไม่เกิน 3 คน ซึ่งด าเนินต าแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
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ข้อ 26 BIRSA มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน ดังต่อไปนี้ 

(1) บริหารจัดการและประสานงานกิจการทั้งปวงที่เก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษาสาขาการเมือง   

     และการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ 

(2) ก าหนดนโยบาย จัดท าแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจ าปีของ BIRSA เสนอต่อ

ผู้บริหารคณะที่คณบดีแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลโครงการหลักสูตรนานาชาติ 

(3) การถอดถอนกรรมการที่ด ารงต าแหน่งใน BIRSA ตามข้อ 25 ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของ 

นายก BIRSA โดย นายก BIRSA  ต้องเสนอชื่อต่อคณบดีเพื่อให้คณบดีลงนามถอดถอน 

(4) รับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษาและอาจารย์ในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาภายในสาขา

การเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ 

(5) แต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นเพ่ือท าหน้าที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาสาขาการเมืองและการ

ระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษตามท่ีเห็นสมควร 

         ข้อ 27 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง BIRSA  คือ  นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์  สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ           

ภาคภาษาอังกฤษ ทุกชั้นปี 

         ข้อ 28 ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็น BIRSA ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ  

     ภาคภาษาอังกฤษที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

(2) ต้องมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ไม่ต่ ากว่า 2.00 

(3) ไม่เป็นกรรมการกลุ่ม หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(4) ได้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่เกิน 4 ปี ในปีที่สมัครเข้ารับเลือกตั้ง 

(5) ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัย ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย    

(6) ไม่อยู่ในขณะลาพักการศึกษาในปีการศึกษานั้น 

 ข้อ 29 ให้ด าเนินการเลือกตั้ง BIRSA ประจ าปีการศึกษานั้นให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันก่อนปิดการศึกษาภาค          

สอง เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น/ฉุกเฉินอันสมควร ให้เป็นดุลพินิจของคณบดีในการขยายเวลาได้ตามความเหมาะสม โดยให้

ประกาศวัน เวลา และสถานที่ท่ีจะมีการเลือกตั้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 

 ข้อ 30 การเลือกตั้ง BIRSA ให้กระท าโดยการเลือกตั้งทั่วไปภายในสาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ 

ภาคภาษาอังกฤษ โดยผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งต้องรวมกันเป็นกลุ่ม โดยระบุต าแหน่งหน้าที่ให้ครบตามข้อที่ 25 
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ข้อ 31 การเลือกตั้ง BIRSA ให้ผู้เลือกตั้งลงคะแนนเสียงเพียง 1 กลุ่ม การนับคะแนนให้ถือว่ากลุ่มที่ได้รับ

คะแนนสูงสุดได้รับการเลือกตั้ง ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้มีการเลือกตั้งใหม่เฉพาะกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

จนกว่าจะได้กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด ถ้าสมัครเพียงกลุ่มเดียว ต้องได้คะแนนเสียงรับรองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ            

ผู้ลงคะแนนเสียงหากไม่ได้รับการรับรองจะต้องด าเนินการเลือกตั้งใหม่ให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน   นับแต่วันเลือกตั้ง   

ครั้งแรก 

 ข้อ 32 วิธีการเลือกตั้ง BIRSA ให้จัดการเลือกตั้ง ณ คูหาเลือกตั้ง เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น หรือมีอุปสรรคจนท าให้

ไม่สามารถจัดเลือกตั้ง ณ คูหาเลือกตั้งได้ ให้คณบดีใช้ดุลพินิจเปลี่ยนไปใช้วิธีเลือกตั้งแบบออนไลน์ได้ โดยต้องประกาศ

ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 

 ข้อ 33 คณบดีเป็นผู้ลงนามประกาศแต่งตั้ง และถอดถอน BIRSA 

 ข้อ 34 BIRSA อยู่ในต าแหน่งคราวละ 1 ปีการศึกษา โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่คณบดีประกาศแต่งตั้ง และ 

BIRSA   ต้องมอบงานต่อ  BIRSA  ชุดต่อไปให้เสร็จสิ้นภายใน  15  วัน นับแต่วันที่ได้รับการเลือกตั้ง  อายุของ BIRSA 

สิ้นสุดลงในวันมอบงานแก่ BIRSA ชุดใหม่ 

ข้อ 35 กรรมการ BIRSA พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ออกตามวาระ 

(2) ตาย 

(3) ลาออก 

(4) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 28 

(5) ออกตามข้อ 26 (3) 

(6) ถูกลงโทษทางวินัย ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(7) นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี  สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ                 

ภาคภาษาอังกฤษ เกินกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมด เข้าชื่อกันให้ออก อาจเป็นทั้งคณะหรือรายบุคคล 

โดยความเห็นชอบของคณบดี 

 ข้อ 36 เมื่อ BIRSA พ้นจากต าแหน่งทั้งคณะตามข้อ 35 (5) หรือ 35 (7) ในกรณีนี้ให้มีการเลือกตั้ง BIRSA ใหม่

ให้เสร็จสิ้นภายใน 20 วัน หลังจาก BIRSA พ้นจากต าแหน่งโดยให้ BIRSA ชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า BIRSA ชุด

ใหม่เข้ารับต าแหน่ง อายุของ BIRSA ชุดใหม่นี้เริ่มตั้งแต่วันประกาศแต่งตั้ง และสิ้นสุดลง   ตามอายุของ BIRSA ชุดก่อน 

ถ้า BIRSA พ้นจากต าแหน่งก่อนปิดการศึกษาภาคสองไม่เกิน 60 วัน ก็ไม่ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้ 

BIRSA พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่สมควรต่อคณบดี เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทน 

 ข้อ 37 ในกรณีที่กรรมการ BIRSA คนหนึ่งคนใดพ้นจากต าแหน่ง ให้ BIRSA พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่สมควร

ต่อคณบดี เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทน 
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 ข้อ 38 ให้มีการประชุม BIRSA ระหว่างเปิดภาคการศึกษา อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 

(1) ในการประชุม BIRSA ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

จึงถือว่าเป็นองค์ประชุม 

(2) ให้ นายก BIRSA  เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ นายก BIRSA  ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่

ได้ ให้อุปนายกฯ ท าหน้าที่แทน กรณีที่บุคคลทั้งสองไม่อยู่ให้เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งที่เข้า

ร่วมประชุม เป็นประธานด าเนินการประชุมแทน 

(3) การลงมติ ให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุม กรรมการคนหนึ่งออกเสียงได้หนึ่งเสียง   ในกรณีที่

คะแนนเสียงเท่ากันโดยประธานที่ประชุมยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียง ให้ประธานที่ประชุมมีสิทธิ์

ออกเสียงชี้ขาด เฉพาะกรณีที่ BIRSA ถือเป็นเรื่องส าคัญและกรณีข้อ 35 (7) และข้อ 86  ให้ใช้

มติ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ BIRSA ทั้งหมด 

ข้อ 39 BIRSA อาจประสานงานกับ กนศ.ร. เกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาได้ ตามสมควร 
 

 

ส่วนที่ 5 กลุ่มกิจกรรมคณะ 

 ข้อ 40 กลุ่มกิจกรรมคณะ หมายถึงกลุ่มของนักศึกษารวมตัวกันภายใต้ระเบียบข้อบังคับเดียวกัน เพ่ือท า

กิจกรรมให้แก่ส่วนรวม มีลักษณะส าหรับนักศึกษาท่ัวไป และอยู่ภายใต้การก ากับของ กนศ.ร. 

 ข้อ 41 การจัดตั้งกลุ่มกิจกรรม ให้ท าได้โดยมีนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ไม่น้อยกว่า 30 คน เข้าชื่อยื่นต่อคณะ

รัฐศาสตร์และให้คณะ เสนอความเห็นต่อคณบดี เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งการเสนอขอจัดตั้งต้องมีระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม

ด้วย อย่างน้อยต้องมีรายการต่อไปนี้ 

(1) ชื่อกลุ่ม 

(2) ทะเบียนสมาชิกกลุ่ม 

(3) วัตถุประสงค์ของกลุ่ม ที่ไม่ฝ่าฝืนต่อระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(4) ระเบียบวิธีการด าเนินการบริหารงานของกลุ่ม 

                          การจัดตั้ง หรือยุบเลิกกลุ่มกิจกรรมคณะ ท าได้โดยค าสั่งของคณบดี 

 ข้อ 42 กลุ่มกิจกรรมคณะจะได้รับเงินอุดหนุนจากคณะตามสมควร 

ข้อ 43 กลุ่มกิจกรรมคณะ ต้องมีสมาชิกเป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 20 คน สมาชิกภาพของ

สมาชิกกลุ่มกิจกรรมคณะ สิ้นสุดลงในวันสุดท้ายก่อนเปิดภาคการศึกษาภาคแรก 
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ข้อ 44 กลุ่มกิจกรรมคณะ แต่ละกลุ่มให้มีคณะกรรมการกลุ่ม ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน ซึ่งสมาชิก

ของแต่ละกลุ่มเป็นผู้เลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) ประธาน 

(2) เลขานุการ 

(3) เหรัญญิก 

(4) กรรมการอื่นไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ตามท่ีคณะกรรมการกลุ่มเห็นสมควร 

 ข้อ 45 ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกลุ่มต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น กนศ.ร. 

 ข้อ 46 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มมีดังต่อไปนี้ 

(1) มีฐานะเป็นผู้แทน และเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานของกลุ่ม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

(2) เสนอแผนงานประจ าปีต่อ กนศ.ร. 

(3) วางระเบียบปฏิบัติของกลุ่ม 

(4) พิจารณาการกระท าของสมาชิกท่ีฝ่าฝืนระเบียบของกลุ่ม หรือน าความเสื่อมเสียมาสู่กลุ่ม  

มติของคณะกรรมการกลุ่มที่ให้สมาชิกระงับการใช้สิทธิ์ หรือถอนชื่อออกจากเป็นสมาชิกกลุ่ม 

ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการกลุ่มทั้งหมด 

(5) รับผิดชอบ ดูแลรักษาเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของกลุ่ม 

 ข้อ 47 ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการกลุ่ม และผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการกลุ่มต้องจดทะเบียนเป็นสมาชิก

ของกลุ่มเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเลือกตั้ง 

 ข้อ 48 ให้คณะกรรมการกลุ่มด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นด ารงต าแหน่งกรรมการชุดใหม่ให้เสร็จสิ้นก่อนปิด

การศึกษาภาคสอง 30 วัน เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น/ฉุกเฉินอันสมควร ให้เป็นดุลพินิจของคณบดีในการขยายเวลาได้ตาม

ความเหมาะสม และมอบงานแก่กรรมการชุดใหม่ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง อายุของคณะกรรมการ

กลุ่มสิ้นสุดลงในวันมอบงานแก่คณะกรรมการชุดใหม่ 

 ข้อ 49 คณบดีเป็นผู้ลงนามประกาศแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการกลุ่ม 

 ข้อ 50 กรรมการกลุ่มพ้นต าแหน่งเมื่อ 

(1) ออกตามวาระ 

(2) ตาย 

(3) ลาออก 

(4) ขาดคุณสมบัติตามข้อ  45 

(5) ถูกลงโทษทางวินัย ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(6) สมาชิกกลุ่มจ านวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งเข้าชื่อให้ออก 

 ข้อ 51 การประชุมคณะกรรมการกลุ่ม ให้ใช้ข้อ 22 โดยอนุโลม 
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 ข้อ 52 กลุ่มกิจกรรมคณะ อาจเลิก หรือถูกยกเลิกได้โดยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้ 

(1) เลิกโดยเหตุที่ก าหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของกลุ่มนั้นๆ 

(2) มีจ านวนสมาชิกลดลงต่ ากว่า 20 คน 

(3) ไม่ได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม หรือด าเนินการฝ่าฝืนวัตถุประสงค์ของกลุ่ม 

(4) ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

(5) ท าความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง และเกียรติคุณของคณะ หรือมหาวิทยาลัย 

ข้อ 53 ทะเบียนสมาชิกกลุ่ม โดยสมาชิกกลุ่มกิจกรรมคณะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย 

(2) ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัย ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(3) ไม่อยู่ในขณะลาพักการศึกษาในปีการศึกษานั้น 

ข้อ 54 ให้กลุ่มกิจกรรมคณะส่งทะเบียนสมาชิกกลุ่มและรายชื่อคณะกรรมการกลุ่มตามข้อ 44 ให้กับคณะ

เพ่ือให้คณบดีประกาศแต่งตั้ง และพิจารณาตามข้อ 52 โดยต้องส่งหลังจากคณบดีประกาศแต่งตั้ง กนศ.ร. ไม่เกิน 30 

วัน เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น/ฉุกเฉินอันสมควร ให้เป็นดุลพินิจของคณบดีในการขยายเวลาได้ตามความเหมาะสม 
 

ส่วนที่ 6 คณะกรรมการแกนนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ 

ข้อ 55 ให้มี “คณะกรรมการแกนนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ รุ่น…” ชื่อย่อ “คกร.” เป็นผู้ประสานงานกิจกรรม

ชั้นปีของรุ่น ส าหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกสาขา/หลักสูตร 

ข้อ 56 ให้ กนศ.ร. ด าเนินการจัดการเลือกตั้งแกนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์รุ่น… ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ตั้งแต่

เปิดภาคการศึกษาแรกของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น/ฉุกเฉินอันสมควร ให้เป็นดุลพินิจของคณบดีในการ

ขยายเวลาได้ตามความเหมาะสม และให้ประกาศวัน เวลา และสถานที่ที่จะมีการเลือกตั้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า 15 วัน 

ข้อ 57 แกนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์รุ่น จะต้องแต่งตั้ง คกร. ซึ่งประกอบด้วย 

(1) แกนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์รุ่น… 

(2) ประสานงานศูนย์รังสิต 

(3) ประสานงานท่าพระจันทร์ 

(4) กรรมการอื่น ๆ ไม่เกิน 6 คน 

ข้อ 58 จากนั้นให้แกนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์รุ่น… รวบรวมรายชื่อ คกร. ส่งให้ ประธาน กนศ.ร. รับทราบ

และให้ กนศ.ร. แจ้งต่อคณบดีแต่งตั้ง คกร. ภายใน 30 วันตั้งแต่ทราบผลการเลือกตั้ง 

ข้อ 59 การถอดถอนหรือเปลี่ยนแปลง  คกร.  ให้เป็นไปตามดุลยพินจิของแกนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์รุ่น... 

ข้ อ  60  ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อกตั้ ง แกนนั กศึ กษาคณะรั ฐศาสตร์ รุ่ น  ต้ อ ง เป็ นนั กศึ กษาคณะรั ฐ ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รุ่นนั้น 
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ข้อ 61 คกร. มีอ านาจดังนี้  

(1) ช่วยแกนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์รุ่นในการประสานการด าเนินกิจกรรมภายรุ่น 

(2) รับผิดชอบร่วมกันในการด าเนินงานของรุ่น 

(3) เสนอแนะความคิดเห็นในการบริหารงานและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต่อแกนนักศึกษา           

คณะรัฐศาสตร์รุ่น 

(4) พิจารณาและวางแผนร่วมกันในการด าเนินงานของรุ่น 

(5) ให้ความร่วมมือตามท่ีแกนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์รุ่นร้องขอตามที่เห็นสมควร 

ส่วนที่ 7 คณะกรรมการแกนนักศึกษาสาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ                                   

ข้อ 62 ให้มี “คณะกรรมการแกนนักศึกษา สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ รุ่น…” 

ชื่อย่อ “คกร. BIR” เป็นผู้ประสานงานกิจกรรมชั้นปีของรุ่นประจ าสาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาค

ภาษาอังกฤษ 

ข้อ 63 ให้สโมสรนักศึกษาสาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ ด าเนินการจัดการ

เลือกตั้งแกนนักศึกษา สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ รุ่น… ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 

ตั้งแต่เปิดภาคการศึกษาแรกของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น/ฉุกเฉินอันสมควร ให้เป็นดุลพินิจของคณบดีใน

การขยายเวลาได้ตามความเหมาะสม และให้ประกาศวัน เวลา และสถานที่ท่ีจะมีการเลือกตั้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 15 วัน 

ข้อ 64 แกนนักศึกษา สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ รุ่น…จะต้องแต่งตั้ง คกร. ซึ่ง

ประกอบด้วย 

(1) แกนนักศึกษา สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ รุ่น… 

(2) ประสานงานศูนย์รังสิต 

(3) ประสานงานท่าพระจันทร์ 

(4) กรรมการอื่น ๆ ไม่เกิน 3 คน 

ข้อ 65 จากนั้นให้แกนนักศึกษา สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ รุ่น…รวบรวม

รายชื่อ คกร. BIR ส่งให้นายกสโมสรนักศึกษา สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ รับทราบและ

ให้นายกสโมสรนักศึกษา สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ แจ้งต่อคณบดีเพ่ือแต่งตั้ง คกร. 

BIR ภายใน 30 วันตั้งแต่ทราบผลการเลือกตั้ง 

ข้อ 66 การถอดถอนหรือเปลี่ยนแปลง คกร. BIR ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของแกนนักศึกษาสาขาการเมืองและ

การระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ รุ่น… 
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ข้อ 67 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแกนสาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ รุ่น… ต้องเป็นนักศึกษา

สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ รุ่นนั้น 

ข้อ 68 คกร. BIR มีอ านาจดังนี้  

(1) ช่วยแกนนักศึกษาสาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ ในการประสานการ

ด าเนินกิจกรรมภายในรุ่นของสาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ 

(2) รับผิดชอบร่วมกันในการด าเนินงานของรุ่นในสาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาค

ภาษาอังกฤษ 

(3) เสนอแนะความคิดเห็นในการบริหารงานและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต่อแกนนักศึกษาสาขา

การเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ 

(4) พิจารณาและวางแผนร่วมกันในการด าเนินงานของรุ่นในสาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ 

ภาคภาษาอังกฤษ 

(5) ให้ความร่วมมือตามที่แกนสาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ ร้องขอ

ตามท่ีเห็นสมควร 

(6) อาจประสานงานกับ คกร. ตามสมควร 

ส่วนที่ 8 คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะรัฐศาสตร์ 

 ข้อ 69 ให้มี “คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะรัฐศาสตร์” ชื่อย่อ “กกต.ร.”  มีหน้าที่ด าเนินการเลือกตั้ง     

กนศ.ร. 

ข้อ 70 ที่มาของ กกต.ร. ประกอบไปด้วย 

(1) ประธาน กกต.ร. ให้ผู้บริหารคณะที่คณบดีแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลด้านกิจการนักศึกษาเป็นประธาน

โดยต าแหน่ง 

(2) อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ ไม่เกิน 2 คน 

(3) เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษาคณะ ไม่เกิน 4 คน 

(4) ตัวแทน คกร. ระดับปริญญาตรีแต่ละชั้นปี ชั้นปีละ 1 คน 

      โดยทั้งนี้ตัวแทน คกร. ระดับปริญญาตรีแต่ละชั้นปี นั้นจะต้องไม่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง กนศ.ร.               

                หรือเป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งในปีการศึกษานั้น ๆ  

ข้อ 71 กกต.ร. มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) ด าเนินการจัดการเลือกตั้ง กนศ.ร. ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

(2) รับเรื่องร้องเรียนก่อนและหลังการเลือกตั้ง 

(3) หลังทราบผลการเลือกตั้ง ให้ กกต.ร. น ารายชื่อ กนศ.ร. แจ้งต่อคณบดีเพ่ือประกาศแต่งตั้ง 

(4) ก าหนดวันเลือกตั้ง 
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ข้อ 72 การสรรหา กกต.ร. ต้องแล้วเสร็จภายในเวลา 30 วันหลังเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษานั้น 

เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น/ฉุกเฉินอันสมควร ให้เป็นดุลพินิจของคณบดีในการขยายเวลาได้ตามความเหมาะสม 

ข้อ 73 ให้คณบดีลงนามแต่งตั้งภายใน 15 วันหลังการเสนอชื่อ 

ข้อ 74 กกต.ร. จะหมดวาระหลังจากการประกาศแต่งตั้ง กนศ.ร. 
 

ส่วนที่ 9 คณะกรรมการเลือกตั้ง สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ 

ข้อที่ 75 ให้มี “คณะกรรมการเลือกตั้งสาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ”  ชื่อย่อ 

“กกต.BIR.” มีหน้าที่ด าเนินการเลือกตั้ง BIRSA 

ข้อที่ 76 ที่มาของ กกต.BIR. ประกอบไปด้วย 

(1) ประธาน กกต.BIR. ให้เป็นผู้บริหารคณะที่คณบดีแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลโครงการหลักสูตร

นานาชาติ 

(2) อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ ไม่เกิน 2 คน 

(3) เจ้าหน้าที่ที่ดูแลกิจการนักศึกษาสาขาการเมืองและการระหว่างระหว่างประเทศภาค

ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 3 คน 

(4) ตัวแทนนักศึกษาสาขาการเมืองและการระหว่างระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ แต่ละชั้นปี 

ชั้นปีละ 1 คน 

โดยทั้งนี้ตัวแทนนักศึกษาฯ แต่ละชั้นปีนั้น จะต้องไม่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง BIRSA หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งใน

ปีการศึกษานั้น ๆ 

ข้อที่ 77 กกต.BIR. มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) ด าเนินการจัดการเลือกตั้ง BIRSA ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

(2) รับเรื่องร้องเรียนก่อนและหลังการเลือกตั้ง 

(3) หลังทราบผลการเลือกตั้ง ให้ กกต.BIR. น ารายชื่อ BIRSA แจ้งต่อคณบดีเพื่อประกาศแต่งตั้ง 

(4) ก าหนดวันเลือกตั้ง 

ข้อที่ 78 การสรรหา กกต.BIR. ต้องแล้วเสร็จภายในเวลา 30 วันหลังเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา

นั้น เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น/ฉุกเฉินอันสมควร ให้เป็นดุลยพินิจของคณบดีในการขยายเวลาได้ตามความเหมาะสม 

ข้อที่ 79 ให้คณบดีลงนามแต่งตั้งภายใน 15 วันหลังการเสนอชื่อ 

ข้อที่ 80 กกต.BIR. จะหมดวาระหลังการประกาศแต่งตั้ง BIRSA 
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ส่วนที่ 10 การเงิน 

 ข้อ 81 ให้คณะจัดท างบประมาณโดยจัดสรรเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

(1) ส่วนของ กนศ.ร. 

(2) ส่วนอุดหนุนกลุ่มกิจกรรมคณะ 

(3) ส่วนงบกลาง 

  ในปีใดที่ไม่มีการจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมสังกัด กนศ.ร. ขึ้นมา ให้ยกเลิกข้อ (2) 

ข้อ 82 รายได้ของ กนศ.ร. คือ 

(1) เงินอุดหนุนจากคณะ 

(2) เงินรายได้พิเศษ จากการหาทุนของ กนศ.ร. เอง 

 ข้อ 83 การเบิกจ่ายงบประมาณของ กนศ.ร. และกลุ่มกิจกรรมคณะ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของฝ่าย

การเงินของคณะโดยอนุโลม 

 ข้อ 84 การสั่งจ่ายกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากงบประมาณ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะก่อน 

 ข้อ 85 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์จ านวน 50 คนข้ึนไป สามารถเข้าชื่อขอตรวจสอบบัญชีการเงินของ  

กนศ.ร. ได้ ตามที่เห็นสมควร ไม่เกินภาคละ 1 ครั้ง 

ส่วนที่ 11  หมวดทั่วไป 

 ข้อ 86 การเสนอข้อแก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกประกาศนี้ อาจท าได้โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
การนักศึกษา หรือมติของที่ประชุมของคณะกรรมการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3  
ของจ านวนคณะกรรมการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทั้งหมด  หรือนักศึกษารัฐศาสตร์จ านวนไม่น้อยกว่า 100 คน เข้าชื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์เพ่ือให้พิจารณาแก้ไข และเสนอต่อคณบดี 
 ข้อ 87 ในกรณีที่ประกาศทั้งหมดนี้  หรือบางข้อขัดแย้งกับข้อบังคับทั้งหมด หรือบางข้อของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ให้ยึดตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ข้อ 88 ให้คณบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 
 
 

ส่วนที่ 12 บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 89 ให้องค์กรนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ อันได้แก่ คณะกรรมการแกนรุ่น..., คณะกรรมการกลุ่มกิจกรรม, 
คณะกรรมการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ หรือองค์กรอ่ืนที่ด ารงแหน่งก่อนการประกาศใช้ประกาศฉบับนี้ ด ารงต าแหน่ง
ต่อไปจนหมดวาระ 
  

                     ประกาศ   ณ  วันที่         กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565 

 
 

        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวิดา กมลเวชช) 
          คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
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