
 
ข้อบังคบัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 

ว่าด้วย กิจกรรมนักศกึษา 
พ.ศ. 2558 

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

 โดยที่เป็นการสมควรกําหนดข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย กิจกรรม
นักศึกษา พ.ศ. 2558 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 (2) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
ประกอบกับระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2557 และระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ .ศ . 2547           
และสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ในการประชุมครั้งที่ 3/2558  เมื่อวันที่ 24  มีนาคม  พ.ศ. 2558    
จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย กิจกรรม
นักศึกษา พ.ศ. 2558” 

ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ในข้อบังคับน้ี 
“สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
“ผู้อํานวยการสถาบัน”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
“วิทยาลัย”  หมายความว่า  วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และให้

หมายความรวมถึง สํานักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
“ผู้ อํานวยการวิทยาลัย”  หมายความว่า  ผู้ อํานวยการวิทยาลัย ในสังกัดสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และให้หมายความรวมถึง ผู้อํานวยการสํานักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3 

“อาจารย์ที่ปรึกษา”  หมายความว่า  ครูหรือคณาจารย์ผู้ได้รับแต่งต้ังจากผู้อํานวยการสถาบัน 
ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาขององค์กรนักศึกษา เพ่ือทําหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ และคําปรึกษาเก่ียวกับการดําเนิน
กิจกรรมของนักศึกษา ตามข้อบังคับน้ี 

“นักศึกษา”  หมายความว่า  นักศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
“องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา”  หมายความว่า  องค์การ

นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ว่าด้วย องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557  

“องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพ              
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วย” หมายความว่า องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
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ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วย ตามระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์       
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2547 

“สภานักศึกษา”  หมายความว่า  สภานักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3   
“องค์การนักศึกษา”  หมายความว่า  องค์การนักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 

ข้อ 4 ให้ผู้อํานวยการสถาบันรักษาการตามข้อบังคับน้ี และให้มีอํานาจในการตีความ และ
วินิจฉัยกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี โดยให้การวินิจฉัยของผู้อํานวยการสถาบันถือเป็นที่สุด 

หมวดที่ 1 
วัตถุประสงค ์

ข้อ 5 กําหนดวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาดังน้ี 
(1) เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ เพ่ือให้สอดคล้องและ

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน 
(2) เพ่ือเสริมสร้างให้นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมอันพึงประสงค์ ตลอดถึงมี

ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
(3) เพ่ือส่งเสริมให้ นักศึกษา ได้มีความรู้และประสบการณ์การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(4) เพ่ือทํานุบํารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น เอกลักษณ์

อันดีงามของท้องถิ่นและประเทศชาติ 
(5) เพ่ือให้นักศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนาบุคลิกภาพร่ายกาย จิตใจ 

สติปัญญา อารมณ์ และปลูกฝังจิตสํานึก เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
(6) เพ่ือส่งเสริมเผยแพร่ช่ือเสียงและเกียรติคุณของสถาบัน 

หมวดที่ 2 
สทิธแิละหน้าทีข่องนกัศึกษา 

ข้อ 6 นักศึกษามีสิทธิและหน้าที่ดังน้ี 
(1) มีสิทธิเสมอภาคที่จะได้รับการศึกษา การบริการ และการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีสถาบันจัดให้

นักศึกษาโดยเท่าเทียมกัน 
(2) มีสิทธิแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเก่ียวกับกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการบริหารงาน

ของสถาบัน ในขอบเขตของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนแบบแผนของสถาบัน อันก่อให้เกิดการ
พัฒนาต่อส่วนรวม 

(3) มีหน้าที่ในการดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของงานกิจการนักศึกษา โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบของสถาบัน 

(4) มีหน้าที่ออกเสียงเลือกต้ังผู้แทนองค์กรนักศึกษา 
(5) มีหน้าที่ส่งเสริม รักษาช่ือเสียงและเกียรติคุณของสถาบัน 
(6) มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือในการดําเนินงานและการจัดกิจกรรม

ต่างๆ ของสถาบันและนักศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
(7) มีหน้าที่ธํารงไว้ซึ่งความสามัคคีภายในและภายนอกสถาบัน ตลอดจนสถาบันอ่ืน 
(8) มีหน้าที่เป็นสมาชิกและชําระเงินค่าบํารุงองค์การนักศึกษา ตามท่ีสถาบันกําหนด 
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หมวดที่ 3 
องค์กรนกัศึกษา 

ข้อ 7 ให้องค์กรนักศึกษาของสถาบัน ประกอบด้วย 4 องค์กร ดังน้ี 
(1) สภานักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรียกโดยย่อว่า “สสต3” และช่ือ

ภาษาอังกฤษ “The Student Council of Institute of Vocational Education Southern 3” เรียกโดยย่อ
ว่า SC.IVE3 

(2) องค์การนักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรียกโดยย่อว่า “อสต3” และช่ือ
ภ าษ า อั งกฤษ  “ The Student Organization of  Institute of Vocational Education Southern 3”     
เรียกโดยย่อว่า SO.IVS3 

(3) องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย …………… (ช่ือสถานศึกษา) เรียกโดยย่อว่า 
“อวท . ……… (ช่ื อ ย่อของสถานศึ กษา )” และ ช่ือภาษาอั งกฤษ  “ASSOCIATION OF FUTURE THAI 
PROFESSIONAL, ………….(ช่ือภาษาอังกฤษของสถานศึกษา )” เรียกโดยย่อ ว่า “AFT. ……….. (ช่ือ ย่อ
ภาษาอังกฤษของสถานศึกษา)”  

(4) องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วย …………. (ช่ือวิทยาลัย) เรียกโดยย่อว่า “อกท. ……………..…. 
(ช่ือย่อของวิทยาลัย)” และชื่อภาษาอังกฤษ “Future Farmers Organization of Thailand ………………   
(ช่ือภาษาอังกฤษของวิทยาลัย)” เรียกโดยย่อว่า “FFT ……… (ช่ือย่อภาษาอังกฤษของวิทยาลัย)” 

หมวดที่ 4 
สภานกัศึกษา 

ข้อ 8 สภานักศึกษา ประกอบด้วย  
(1) นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
(2) นายกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วย 
(3) ตัวแทนนักศึกษาคณะวิชา ระดับปริญญาตรี ซึ่งได้รับเลือกต้ังจากนักศึกษาในแต่ละ   

คณะวิชาๆ ละ 1 คน โดยให้สํานักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต เป็นผู้ดําเนินการจัดให้มีการเลือกต้ัง ทั้งน้ี ภายใน 
30 วัน นับแต่วันเริ่มต้นปีการศึกษา 

(4) เลขานุการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
(5) เลขานุการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ งประเทศไทย  ในพระราชูปถัม ภ์            

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วย 

ข้อ 9 การได้มาซึ่งประธานสภานักศึกษา รองประธานสภานักศึกษา และนายกองค์การ
นักศึกษา ให้ดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

(1) ให้สมาชิกสภานักศึกษาเลือกประธานสภาชั่วคราว จากสมาชิกสภานักศึกษา เพ่ือ      
ทําหน้าที่ ประธานสภาเป็นการช่ัวคราว 

(2) ให้ผู้ทําหน้าที่ประธานสภาช่ัวคราวดําเนินการเลือกประธานสภานักศึกษา จากสมาชิกสภา 
(3) ให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานสภานักศึกษา เสนอช่ือผู้จะทําหน้าที่รองประธานสภา

นักศึกษา และเลขานุการสภานักศึกษาต่อที่ประชุมสภานักศึกษา 
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(4) ให้ประธานสภานักศึกษาตามความใน (3) ดําเนินการให้ได้มาซึ่งนายกองค์การนักศึกษา 
โดยการเสนอของสมาชิกสภานักศึกษาเสียงข้างมาก 

(5) ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นนายกองค์การนักศึกษา เสนอช่ือผู้ดํารงตําแหน่งตามความในข้อ    
25 (2) – (6) ต่อสภานักศึกษาภายใน 15 วัน ทั้งน้ีผู้ ดํารงตําแหน่งตามความในข้อ 25 (2) – (6)              
ไม่จําเป็นต้องเป็นสมาชิกสภานักศึกษา 

(6) ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภานักศึกษา นํารายช่ือผู้ที่ได้รับเลือกทุกตําแหน่งเสนอต่อ
ผู้อํานวยการสถาบันภายใน 7 วัน เพ่ือพิจารณาและมีคําสั่งแต่งต้ัง ทั้งน้ีในกรณีที่ผู้ซึ่งได้รับการเสนอช่ือให้ดํารง
ตําแหน่งตามความในข้อ 25 (2) – (6) เป็นสมาชิกสภานักศึกษาด้วย ให้ผู้น้ันพ้นจากการเป็นสมาชิกสภา
นักศึกษา เมื่อมีคําสั่งแต่งต้ัง 

ข้อ 10 สภานักศึกษา ประกอบด้วยตําแหน่งดังน้ี  
(1) ประธานสภานักศึกษา 
(2) รองประธานสภานักศึกษา 1 คน 
(3) เลขานุการสภานักศึกษา 1 คน 

ข้อ 11 ให้ผู้ อํานวยการสถาบัน แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาสภานักศึกษา เพ่ือทําหน้าที่          
ให้คําปรึกษา แนะนํา และกํากับดูแลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดําเนินงานของสภานักศึกษาเป็นไปด้วย      
ความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายและข้อบังคับของสถาบัน 

ข้อ 12 ให้สมาชิกสภานักศึกษาอยู่ในตําแหน่งคราวละ 1 ปีการศึกษา และให้รักษาการอยู่ใน
ตําแหน่งจนกว่าสมาชิกสภานักศึกษาชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

ข้อ 13 สมาชิกสภานักศึกษาสิ้นสุดลงเมื่อ 
(1) ครบวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก 
(4) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
(5) พ้นจากการดํารงตําแหน่งตามข้อ 8 (1) (2) (4) หรือ (5) 
(6) ถูกถอดถอน โดยผู้อํานวยการสถาบัน 
(7) ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งตามความในข้อ 25  

ข้อ 14 ให้วิทยาลัยต้นสังกัดของสมาชิกสภานักศึกษาที่พ้นจากตําแหน่ง ดําเนินการให้ได้มา
ซึ่งสมาชิกสภานักศึกษาทดแทนตําแหน่งที่ว่าง โดยให้มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตน
แทน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เว้นแต่ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งเหลือน้อยกว่า 60 วัน จะไม่จัด
ให้มีการเลือกต้ังทดแทนก็ได้ 

ข้อ 15 ในกรณีมีเหตุผลอันควร ผู้อํานวยการสถาบันอาจมีคําสั่งให้ยุบสภานักศึกษา หรือ
องค์การนักศึกษาก็ได้ และเมื่อมีคําสั่งยุบสภานักศึกษา ให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาพ้นจาก
ตําแหน่งทั้งชุดด้วย และเมื่อได้ดําเนินการแล้วให้รายงานต่อสภาสถาบันเพ่ือทราบ  

ข้อ 16 ในกรณีที่สภานักศึกษาพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระทั้งชุด ให้มีการเลือกกรรมการ
ชุดใหม่ขึ้นทดแทนชุดเดิม ตามแนวทางในข้อ 9 เพ่ือทําหน้าที่แทนสภานักศึกษาชุดเดิม ทั้งน้ีให้เสร็จสิ้นภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่สภานักศึกษาชุดเดิมพ้นจากตําแหน่ง โดยให้สภานักศึกษาชุดใหม่มีวาระเท่าที่เหลืออยู่ของ
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สภานักศึกษาชุดเดิม ยกเว้นกรณีที่มีระยะเวลาการดํารงตําแหน่งเหลือไม่เกิน 60 วัน ให้สภานักศึกษาชุดใหม่มี
วาระการดํารงตําแหน่ง จนถึงวันที่ 30 เมษายนของปีถัดไป และในระหว่างที่ยังไม่มีสภานักศึกษาชุดใหม่ ให้
รองผู้อํานวยการสถาบันที่ผู้อํานวยการสถาบันมอบหมาย ทําหน้าที่แทนสภานักศึกษา 

ข้อ 17 สภานักศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 
(1) พิจารณาให้การรับรองนโยบายของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา 
(2) เป็นตัวแทนรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของนักศึกษา ในเรื่องเก่ียวกับกิจการนักศึกษา 
(3) ควบคุม ตรวจสอบ การบริหารงานและการดําเนินงานขององค์การนักศึกษา เพ่ือ

พิจารณาเสนอแนะหาทางแก้ไข 
(4) เป็นศูนย์กลางรับฟังความคิดเห็นและเรื่องราวร้องทุกข์จากนักศึกษา เก่ียวกับกิจกรรม

นักศึกษา เพ่ือพิจารณาเสนอแนะและหาทางแก้ไข 
(5) ร่วมกับองค์การนักศึกษาในการเสนอความคิดเห็นต่อสถาบัน ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ

นักศึกษา 
(6) กําหนดระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานภายในของสภานักศึกษา ตามที่เห็นสมควร      

การกระทําดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการสภานักศึกษา และมีเสียงรับรองไม่น้อยกว่าสองใน
สามขององค์ประชุมสภานักศึกษา 

(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและงบประมาณขององค์การนักศึกษาและ         
สภานักศึกษา เพ่ือเสนอขออนุมัติจากสถาบัน 

(8) พิจารณาไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในการดําเนินงานกิจกรรมของนักศึกษา 
(9) เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานขององค์การนักศึกษา 
(10)  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างใด    

อย่างหน่ึง ตามอํานาจหน้าที่ของสภานักศึกษา 

ข้อ 18 ประธานสภานักศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 
(1) เป็นประธานในที่ประชุมสภานักศึกษา 
(2) ควบคุมการดําเนินกิจกรรมของสภานักศึกษา 
(3) เป็นผู้ลงนามในนามของสภานักศึกษา 

ข้อ 19 รองประธานสภานักศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 
(1) เป็นผู้ช่วยประธานสภานักศึกษา ในกิจการทั้งปวงที่เก่ียวข้องกับสภานักศึกษา 
(2) ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานักศึกษา ในกรณีที่ประธานสภานักศึกษาไม่อยู่หรือ       

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามท่ีประธานสภานักศึกษามอบหมาย  

ข้อ 20 เลขานุการสภานักศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 
(1) ออกหนังสือเชิญประชุม กําหนดวาระการประชุม จัดทําเอกสารการประชุม และจัดทํา

รายงานการประชุม 
(2) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานสภานักศึกษา 
(3) เป็นเลขานุการที่ประชุมสภานักศึกษา 
(4) เก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ ของสภานักศึกษา 
(5) ประสานงานระหว่างสภานักศึกษากับนักศึกษา และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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ข้อ 21 ให้มีการประชุมสมาชิกสภานักศึกษาสมัยสามัญ 4 สมัย ดังน้ี 
สมัยที่ 1 ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับการแต่งต้ังจากสถาบัน เพ่ือเลือกคณะกรรมการสภา

นักศึกษา และส่งมอบงานระหว่างกรรมการชุดเก่าและกรรมการชุดใหม่ 
สมัยที่ 2 ภายใน 30 วัน หลังจากวันเปิดภาคเรียนที่ 1 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ

โครงการและงบประมาณขององค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา เพ่ือเสนอขออนุมัติจากสถาบัน 
สมัยที่ 3 ภายใน 30 วัน ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 เพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงานขององค์การ

นักศึกษา 
สมัยที่ 4 ภายใน 15 วันก่อนวันเลือกต้ัง สมาชิกสภานักศึกษาชุดใหม่ เพ่ือรับทราบการ

สรุปผลการดําเนินงานขององค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา และเพ่ือเตรียมการมอบงานให้สภานักศึกษา    
ชุดใหม่ 

ข้อ 22 การประชุมสมาชิกสภานักศึกษาสมัยวิสามัญ ให้มีได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 
(1) ประธานสภานักศึกษา เรียกประชุม 
(2) สมาชิกสภานักศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมดเข้าช่ือ

กันขอให้ประธานสภานักศึกษาเรียกประชุม 

ข้อ 23 ให้มีการรายงานผลการประชุมสภานักศึกษาทุกคร้ังต่อผู้อํานวยการสถาบัน 

หมวดที่ 5 
องค์การนักศกึษา 

ข้อ 24 องค์การนักศึกษา เป็นศูนย์กลางส่งเสริมและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นักศึกษา 
โดยมีคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาเป็นผู้ดําเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของ
สถาบัน 

ข้อ 25 คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประกอบด้วยตําแหน่งต่าง ๆ ดังน้ี  
(1) นายกองค์การนักศึกษา 
(2) รองนายกองค์การนักศึกษา 
(3) เหรัญญิก 
(4) ประชาสัมพันธ์ 
(5) ปฏิคม 
(6) เลขานุการ 

ข้อ 26 ให้ผู้อํานวยการสถาบันแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา เพ่ือทําหน้าที่       
ให้คําปรึกษา แนะนํา และกํากับดูแลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้กิจกรรมนักศึกษาดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
สอดคล้องกับนโยบายและข้อบังคับของสถาบัน 

ข้อ 27 คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา อยู่ในตําแหน่งคราวละหนึ่งปีการศึกษา และ
ให้รักษาการในตําแหน่งจนกว่าคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาชุดเดิม ต้องส่งมอบงานต่อคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษาชุดใหม่ ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารองค์การ
นักศึกษาชุดใหม่ 
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ข้อ 28 กรรมการบริหารองค์การนักศึกษาพ้นตําแหน่งเมื่อ 
(1) ครบวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก 
(4) ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในสภานักศึกษา 
(5) ถูกถอดถอนโดยผู้อํานวยการสถาบัน 
(6) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
(7) นายกองค์การนักศึกษาพ้นจากตําแหน่ง 
(8) ผู้อํานวยการสถาบันมีคําสั่งให้ยุบองค์การนักศึกษา 
(9) เป็นไปตามความข้อ 15 

ข้อ 29 ในกรณีที่กรรมการบริหารองค์การนักศึกษาตามความในข้อ 25 (2) – (6) พ้นจาก
ตําแหน่ง ให้นายกองค์การนักศึกษาเสนอสถาบันแต่งต้ังกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างลงผ่านสภานักศึกษา       
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และให้มีวาระการดํารงตําแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ เว้นแต่กรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษาตามความในข้อ 25 (2) – (6) ที่พ้นจากตําแหน่งมีวาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่า 
60 วัน ไม่ต้องจัดให้มีการแต่งต้ังทดแทน 

ข้อ 30 ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาพ้นจากตําแหน่งทั้ งชุด ให้         
สภานักศึกษาดําเนินการให้ได้มาซึ่งองค์การนักศึกษาตามความในข้อ 9 (4) – (5) ภายใน 30 วัน 

ข้อ 31 คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 
(1) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีตามนโยบายของสถาบัน 
(2) บริหารกิจการทั้งปวงที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมขององค์การนักศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์

ให้แก่นักศึกษาทุกคน และรับผิดชอบต่อการดําเนินงานและทรัพย์สินขององค์การนักศึกษา ให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภานักศึกษา 

(3) พิจารณากลั่นกรองโครงการ กิจกรรม เพ่ือเสนอต่อสภานักศึกษา 
(4) พิจารณากลั่นกรองรายงานประเมินผลโครงการและเสนอต่อสภานักศึกษา 
(5) ควบคุม ดูแล และประสานงานกับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ

สถานศึกษา หรือ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยวิทยาลัย 

(6) แต่งต้ังนักศึกษาเป็นที่ปรึกษาและหรืออนุกรรมการ เพ่ือดําเนินการใด ๆ ตามที่
เห็นสมควรเป็นลักษณ์อักษร 

(7) ร่วมกับสภานักศึกษาเสนอปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับของสถาบันที่เก่ียวข้องกับกิจกรรม
นักศึกษาเสนอต่อสถาบัน 

(8) เป็นตัวแทนนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกสถาบัน 
(9) จัดทํารายงานประจําปีเสนอสภานักศึกษา 
(10)  พิจารณาเสนอช่ือที่ปรึกษาเพ่ือเสนอสถาบันแต่งต้ัง 
(11)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สถาบนัมอบหมาย 

ข้อ 32 นายกองค์การนักศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 
(1) เป็นประธานในที่ประชุม 
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(2) กํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงานขององค์การนักศึกษา 
(3) เป็นผู้ลงนามในนามองค์การนักศึกษา 
(4) ลงนามแต่งต้ังอนุกรรมการเพ่ือปฏิ บั ติงานเฉพาะกิจ  โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา 

ข้อ 33 รองนายกองค์การนักศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 
(1) เป็นผู้ช่วยนายกองค์การนักศึกษาในกิจการทั้งปวงที่เก่ียวข้องกับองค์การนักศึกษา 
(2) ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การนักศึกษา ในกรณีที่นายกองค์การนักศึกษาไม่อยู่ หรือไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามท่ีนายกองค์การนักศึกษามอบหมาย  

ข้อ 34 เลขานุการองค์การนักศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 
(1) ออกหนังสือเชิญประชุม กําหนดวาระการประชุม จัดทําเอกสารการประชุมและจัดทํา

รายงานการประชุม 
(2) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การนักศึกษา 
(3) เป็นเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา 
(4) เก็บรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ขององค์การนักศึกษา 
(5) รับผิดชอบเก่ียวกับงานธุรการทั่วไปขององค์การนักศึกษา 

ข้อ 35 ให้มีการประชุมสมัยสามัญของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ดังน้ี 
สมัยที่ 1 ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาที่เลือกต้ัง ไม่น้อยกว่า 20 วัน เพ่ือวางแผน 

วางโครงการ และจัดทําร่างงบประมาณประจําปี 
สมัยที่ 2 ภายใน 30 วัน หลังจากเปิดภาคเรียนที่ 1 จากปีการศึกษาถัดไป 
สมัยที่ 3 ภายใน 20 วัน ก่อนการเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาชุดใหม่ เพ่ือ

สรุปการดําเนินงาน 

ข้อ 36 ให้มีการประชุมวิสามัญในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังน้ี 
(1) นายกองค์การนักศึกษา เรียกประชุม 
(2) กรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริหาร

องค์การนักศึกษาทั้งหมด เข้าช่ือกันขอให้นายกองค์การนักศึกษา เรียกประชุม 

ข้อ 37 การได้มาซึ่งนายกและเลขานุการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับสถานศึกษา และ นายกและเลขานุการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วย ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ว่าด้วย องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 หรือระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์     
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

หมวดที่ 6 
การเงนิและงบประมาณ 

ข้อ 38 สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา มีรายได้ดังน้ี 
(1) เงินและงบประมาณที่สถาบันจัดให้ 
(2) ผลประโยชน์จากการจัดกิจกรรม 
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(3) เงินบริจาค 
(4) เงินรายได้อ่ืน ๆ 

ข้อ 39 การใช้จ่ายเงินของสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 
ที่สถาบันกําหนด 

ข้อ 40 การใช้จ่ายเงินต้องทําบัญชีรายรับรายจ่ายทุกคร้ัง และเก็บหลักฐานไว้ให้ตรวจสอบได้ 

ข้อ 41 ให้เหรัญญิกแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย เมื่อจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นทุกครั้ง และแจ้งหรือ
ติดประกาศให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 42 การดําเนินกิจกรรมนักศึกษาตามข้อบังคับน้ี รวมถึงการดําเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิก
สภานักศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาชุดแรก ให้เริ่มดําเนินการต้ังแต่ปีการศึกษา 2559    
เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่    25     มีนาคม   พ.ศ.  2558 
 
 
 

(นายประเสริฐ  แก้วเพ็ชร) 
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 

 


