
ส ำเนำ 
ประกาศคณะนิติศาสตร์ 

ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาคณะนิตศิาสตร์ 

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

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พุทธศักราช 2554 ข้อ 21 ก าหนดให้การด าเนินงานของสโมสรคณะ คุณสมบัติและสมาชิกของ

คณะกรรมการสโมสรคณะให้เป็นไปตามประกาศคณะ ว่าด้วยสโมสรคณะ โดยต้องสอดคล้องกับ

ประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา นั้น เพื่อให้การด าเนินงานของสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงก าหนดการด าเนินงานของสโมสรนักศึกษาคุณสมบัติและสมาชิกภาพ  

ของคณะกรรมการสโมสรนักศกึษาคณะนติิศาสตร์ไว้ ดังนี้ 

 

โครงสร้ำง คุณสมบัติ และสมำชิกภำพ 

1. ให้คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ตามข้อ 20 ของระเบียบ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่พ.ศ. 2554 ประกอบด้วย 

 1.1 คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศกึษา ประกอบด้วย 

(1) นายกสโมสร 

(2) รองนายกสโมสรฝา่ยวิชาการและประกันคุณภาพ 

(3) รองนายกสโมสรฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

(4) รองนายกสโมสรฝ่ายกีฬาและนันทนาการ  

(5) ผูช่้วยรองนายกสโมสรฝ่ายกีฬาและนันทนาการ 

(6) ประธานฝ่ายวิชาการ 

(7) ผูช่้วยประธานฝ่ายวิชาการ 

(8) ประธานฝ่ายประกันคุณภาพการศกึษา 

(9) ผูช่้วยประธานฝ่ายประกันคุณภาพการศกึษา 

(10)  ประธานฝ่ายสวัสดิการ  

(11)  ผูช่้วยประธานฝา่ยสวัสดิการ 

(12)  ประธานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และสารสนเทศ 



(13) ผูช่้วยประธานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และสารสนเทศ 

(14)  ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

(15)  ผูช่้วยประธานฝา่ยประชาสัมพันธ์ 

(16)  ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์ 

(17) ผูช่้วยประธานฝา่ยศิลปวัฒนธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์ 

(18) เหรัญญิก จ านวน 2 คน 

(19)  พัสดุและทรัพย์สิน จ านวน 2 คน 

(20)  เลขานุการ จ านวน 2 คน 

1.2 กรรมการฝ่าย และประธานช้ันปี โดยคณบดีเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งตามรายชื่อที่เสนอ

โดยนายกสโมสรนักศึกษา และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา         

คณะนติิศาสตร์ ประกอบด้วย 

 (1) ประธานชมรมตา่งๆในสังกัด 

 (2) ประธานช้ันปี 

 (3) กรรมการฝ่ายวิชาการ (ไม่เกิน 2 คน) 

 (4) กรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ (ไม่เกิน 2 คน) 

 (5) กรรมการฝ่ายสวัสดิการ (ไม่เกิน 2 คน) 

 (6) กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และสารสนเทศ (ไม่เกิน 2 คน) 

 (7) กรรมการฝา่ยประชาสัมพันธ์ (ไม่เกิน 2 คน) 

2. คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิตศิาสตร์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

2.1 นายกสโมสรคณะนิตศิาสตร์ 

(1) เป็นนักศกึษาสังกัดคณะนิตศิาสตร์ ที่ก าลังศกึษาอยู่ตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 

(2) ไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประธานชมรมคณะ หรอืต าแหน่งกรรมการชมรมคณะ 

(3) ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่ต่ ากว่า 3 ภาคการศกึษาปกติ 

(4) ผลการเรียนล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.50 ในวันยื่นใบสมัครเข้ารับ

เลือกตั้ง 

(5) ไม่อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษพักการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่           

ว่าด้วยวินัยและการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2553 

2.2 ต าแหน่งกรรมการบริหารสโมสรนักศกึษาคณะนิติศาสตรใ์นต าแหน่งอื่นๆ ตามข้อ 1.1 

(1) เป็นนักศกึษาสังกัดคณะนิตศิาสตร์ ที่ก าลังศกึษาอยู่ตามหลักสูตรในระดับปริญญาตร ี

(2) ไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 



(3) ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่ต่ ากว่า 2 ภาคการศกึษาปกติ   

(4) ผลการเรียนล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 ในวันสมัครรับเลือกตั้ง 

(5) ไม่อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษพักการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่           

ว่าด้วยวินัยและการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2553 

2.3 กรรมการฝา่ย และประธานช้ันปี ตามข้อ 1.2 จะต้องมคีุณสมบัติตามข้อ 2.2  

3. สมาชิกภาพของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์สิ้นสุดลงเมื่อ 

(1) ครบวาระ 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2  

(4) กรณีนายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์พ้นจากต าแหน่งไม่ว่ากรณีใดให้ถือว่า

กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาพ้นจากต าแหน่งด้วย ยกเว้นประธานชมรม และประธาน

ช้ันปี  

(5) คณบดคีณะนิตศิาสตร์สั่งใหพ้้นจากกรรมการบริหารสโมสรนักศกึษาคณะนิตศิาสตร ์

 กำรด ำเนินงำน 

4. คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วยกรรมการที่รับการเลือกตั้ง

ใหด้ ารงต าแหน่ง ตามข้อ 1.1 มีหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดนโยบาย จัดท าแผน โครงงานและงบประมาณประจ าปีของฝ่ายและชมรมต่างๆ      

ในสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะนติิศาสตร์ 

(2) ประสานงานและให้ความสะดวกในการด าเนินงานของฝา่ยและชมรมต่าง ๆ 

(3) พจิารณา และวางแผนการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

(4) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศกึษา อาจารย์ บุคลากร และองค์การอื่นๆ ทั้งใน

และนอกมหาวิทยาลัย 

(5) คุ้มครองสทิธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของนักศึกษาคณะนิตศิาสตร์ 

(6) ด าเนนิงานให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ 

5. กรรมการฝ่าย และประธานช้ันปี ประกอบด้วยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 1.2   

ให้มีหน้าที่สนับสนุน ช่วยเหลือ และหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการ

บริหารสโมสรนักศกึษาคณะนติิศาสตร์ตามข้อ 4 ส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

 

 

 

 

 

 



บททั่วไป 

6. สโมสรนักศกึษาคณะนิติศาสตร์ ใช้ชื่อย่อว่า “สนต.”  ใช้ช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า “Faculty of 

Law Student Union” และใช้ช่ือย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “LASU.” 

7. เครื่องหมายของสโมสรนักศึกษาคณะนติิศาสตร์ คือ  
 

 
 

ค ำอธิบำย รูปตรำชูมีข้อควำมว่ำ “สโมสรนักศึกษำคณะนิติศำสตร์” อยู่ในกรอบเส้นรอบวง

ด้ำนบนและค ำว่ำ “มหำวิทยำลัยเชียงใหม่” อยู่ด้ำนล่ำง ตรงกลำงระหว่ำงข้อควำมทั้งสองนี้ มี “ดอกสัก”

คั่นกลำงปรำกฏอยู่ ทั้งด้ำนซ้ำยและดำ้นขวำ 
 

จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ ณ วันที่  2  ธันวาคม  พ.ศ. 2554 

 

 
-ลงนามแล้ว- 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ชาตรี เรอืงเดชณรงค)์ 

คณบดีคณะนิตศิาสตร ์
 


