ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2521
---------------------เพื่อใหกิจการของนักศึกษาดําเนินไปดวยดี และเปนการฝกใหนักศึกษาเตรียมตัวรับบทบาท
ภาระหนาที่ และความรับผิดชอบตอสังคมภายใตระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ยึดมั่นและ
ธํารงไวซึ่ง ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2511
สภามหาวิทยาลัยจึงตราขอบังคับไวดังตอไปนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 1 ข อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว า "ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว า ด ว ยสโมสรนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2521"
ขอ 2 ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก
(1) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2510
(2) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2515
(3) ธรรมนูญ ระเบียบ ประกาศ หรือขอบังคับใดซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหง
ขอบังคับนี้
ขอ 4 ในขอบังคับนี้
(1) “สโมสร” หมายถึง สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
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(2) “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาภาคปกติที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
(3) “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยศิลปากร
(4) “วิทยาเขต” หมายถึง วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศิลปากร
(5) “ชมรม” หมายถึง ชมรมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย
ขอ 5 ใหรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษารักษาการ ตามขอบังคับนี้
หมวด 2
สโมสรนักศึกษา
ขอ 6 ใหมีสโมสรนักศึกษา เรียกวา "สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย ศิลปากร"
ขอ 7 ใหเครื่องหมายสโมสรเปนรูปดอกจันผาครึ่งตามทางสูงขางใตมีอักษรยอ ส.ม.ศ. ตาม
รูปแบบแนบทายขอบังคับนี้
ขอ 8 ใหสโมสรตั้งอยูในบริเวณมหาวิทยาลัย
ขอ 9 สโมสรจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
(1) เพื่อปลูกฝงคุณธรรมแกนักศึกษา
(2) เพื่อสงเสริมความสามัคคีในหมูนักศึกษา
(4) เพื่อสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งในดานวิชาการประสบการณและวิชาชีพ
แกนักศึกษา
(4) เพื่อปลูกฝงและรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณอันดีของชาติ
(5) เพื่อสงเสริมพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพ
(6) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาบําเพ็ญประโยชนรวมกัน
(7) เพื่อเผยแพรชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
(8) เพื่อสงเสริมการปรับปรุงมหาวิทยาลัย
ขอ 10 สโมสรมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) เปนตัวแทนนักศึกษาในการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา
(2) เปนตัวแทนนักศึกษาในการติดตอเจรจา หรือเสนอความคิดเห็นตอมหาวิทยาลัย
(3) บริหารงานสโมสรใหเปนไปตามขอบังคับนี้
(4) ดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งสโมสร
(5) กําหนดนโยบาย โครงงาน จัดสรรงบประมาณและประเมินผลงานของสโมสร
(5) จัดวางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสโมสรโดยไมขัด หรือแยงกับระเบียบ
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หรือขอบังคับของมหาวิทยาลัย
(6) พิจารณาและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับคํารองขอจัดตั้งชมรมตอมหาวิทยาลัย
ตามขอ 51
ขอ 11 สโมสรมีคณะกรรมการ 3 ประเภท คือ คณะกรรมการบริหารสโมสร กรรมการ
ดําเนินงานสโมสร และ คณะกรรมการชมรมตาง ๆ
ขอ 12 สโมสรดําเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารสโมสร กรรมการดําเนินงานสโมสร
และคณะกรรมการชมรมตาง ๆ โดยมีรองอธิการบดี ฝายกิจการนักศึกษา ผูชวยรองอธิการบดีฝาย
กิจการนักศึกษา คณะกรรมการกิจการนักศึกษา และอาจารยที่ปรึกษาของชมรมตาง ๆ เปนผูให
คําปรึกษาแนะนําในแตละระดับ
ขอ 13 กรรมการบริหารสโมสรจะเปนกรรมการชมรมในขณะเดียวกัน มิได
ขอ 14 กรรมการบริหารสโมสรหรือกรรมการชมรมจะเปนกรรมการ นักศึกษาประจําคณะ
ในขณะเดียวกันมิได เวนแตหัวหนาคณะนักศึกษา ซึ่งเปนกรรมการบริหารสโมสรโดยตําแหนง
ขอ 15 การเงินของสโมสร ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยวาดวยการเงินของ
สโมสร
หมวด 3
สมาชิกสโมสร
ขอ 16 สมาชิกสโมสร มี 3 ประเภท คือ
(1) สมาชิกสามัญ ไดแก นักศึกษาของมหาวิทยาลัยซึ่งกําลังศึกษาอยูในขั้นปริญญา
บัณฑิตหรืออนุปริญญา รวมทั้งนักศึกษาของสถาบัน และวิทยาลัยตางๆ ในเครือของมหาวิทยาลัย
(2) สมาชิกวิสามัญ ไดแก นักศึกษาขั้นประกาศนียบัตรชั้นสูงปริญญามหาบัณฑิตหรือ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือนักศึกษาที่กําลังศึกษาเพื่อรับปริญญาบัณฑิต หรืออนุปริญญาอื่นภายหลังที่
ไดรับปริญญาบัณฑิตหรืออนุปริญญาแรกแลว รวมทั้งนักศึกษาชาวตางประเทศซึ่งกําลังศึกษาอยูใน
มหาวิทยาลัย
(3) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลซึ่งสโมสรเชิญใหเปนสมาชิก เพื่อเปนเกียรติแก
สโมสร
ขอ 17 สมาชิกสโมสรมีสิทธิเขารวมกิจกรรมและรับบริการตาง ๆ ซึ่งสโมสรจัดขึ้น
ขอ 18 สมาชิกสโมสร มีสิทธิแสดงความคิดเห็นซึ่งอาจเปนประโยชนแกการดําเนินงานและ
ความเจริญกาวหนาของสโมสร
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ขอ 19 สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ ตองชําระคาบํารุงสโมสรตามอัตราและภายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 20 สมาชิกภาพของสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญสิ้นสุดลงเมื่อพนสถานภาพนักศึกษา
หมวด 4
คณะกรรมการบริหารสโมสร
สวนที่ 1
หนาที่
ขอ 21 ใหคณะกรรมการบริหารสโมสร ประกอบดวย
(1) นายกสโมสร 1 คน
(2) อุปนายก เลขานุการ เหรัญญิก ประธานฝายวิชาการ ประธานฝายศิลปวัฒนธรรม ประธาน
กีฬา และประชาสัมพันธวิทยาเขตละ 1 คน
(3) หัวหนาคณะนักศึกษา คณะละ 1 คน
ขอ 22 คณะกรรมการบริหารสโมสร มีหนาที่พิจารณาวางแผนงานและดําเนินงานทั่ว ๆ ไป
อันเปนงานสวนรวมของสโมสร
คณะกรรมการบริหารสโมสร อาจขอใหชมรมรับกิจกรรมของสโมสรไปดําเนินงาน
แทนในนามของสโมสรก็ได
---------หมายเหตุ ความในขอ 21(2) เดิม ถูกยกเลิก และใชความใหมนี้แทน โดย ขอ 3 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย ศิลปากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523

ขอ 23 นายกสโมสร มีหนาที่ดังนี้
(1) เปนผูแทนสโมสร
(2) เปนประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสร
(3) เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสร ตามขอ 31
(4) เสนอแผนงานการดําเนินงานของสโมสร ซึ่งสอดคลองกับ
วัตถุประสงคในการจัดตั้งสโมสร

5
(5) เสนอความคิดที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและ
มหาวิทยาลัย
ขอ 24 อุปนายก มีหนาที่ดังนี้
(1) เปนผูชวยนายกสโมสรในกิจการตาง ๆ ที่นายกสโมสรมอบหมาย
(2) ปฏิบัติหนาที่แทนนายกสโมสร ในกรณีที่นายกสโมสร ไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได
ขอ 25 เลขานุการ มีหนาที่ดังนี้
คณะกรรมการบริหารสโมสร
(1) จัดการเชิญประชุมจดบันทึกรายงานการประชุม
ตลอดจนสงประกาศตาง ๆ และรายงาน การประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรใหนักศึกษาคณะ
ตาง ๆ ทราบ
(2) รับ - สง และโตตอบหนังสือของสโมสร

(3) เก็บรักษาเอกสาร สิ่งพิมพ บันทึกรายงานการประชุมตลอดจนหนังสือโตตอบตางๆ
ไวที่สํานักงานฝายกิจการนักศึกษา และทําสําเนาเก็บไวที่สโมสรอีก 1 ชุด
(4) หนาที่อื่น ๆ ซึ่งนายกสโมสรมอบหมายเปนคราว ๆ ไป
ขอ 26 เหรัญญิก มีหนาที่ดังนี้
(1) ควบคุ ม และรั บผิ ด ชอบการรับ จา ยเงิ น ของสโมสรให เ ป น ไปตามข อบั งคั บ ของ
มหาวิทยาลัย วาดวยการเงินของสโมสร
(2) รายงานฐานะการเงินของสโมสรตอที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารสโมสรอยาง
นอยเดือนละครั้ง
ขอ 27 หัวหนาคณะนักศึกษาคณะตาง ๆ มีหนาที่ดังนี้
(1) เปนผูแทนนักศึกษาคณะที่ตนสังกัด
(2) พิจารณาแนะนํา และดําเนินงานทั่ว ๆ ไปของสโมสร
(3) ดํ า เนิ น การใด ๆ ในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ นั ก ศึ ก ษาภายในคณะที่ ต นสั ง กั ด เมื่ อ ได รั บ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัย หรือสโมสร
ขอ 28 ประธานฝายวิชาการ มีหนาที่ดังนี้
(1) ประสานงานทางวิชาการของสโมสร ชมรมและคณะ
(2) เผยแพรความรูทางศิลปวิชาการแกบุคคลทั่วไป
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(3) รวมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นทางดานวิชาการ

ขอ 28 ทวิ ประธานฝายศิลปวัฒนธรรมมีหนาที่ดังนี้
(1) ประสานงานทางดานศิลปวัฒนธรรมของสโมสร ชมรม และคณะ
(2) เผยแพรและบริการความรูทางดานศิลปวัฒนธรรมแก นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
(3) รวมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นทางดานศิลปวัฒนธรรม
ขอ 29 ประธานกีฬามีหนาที่สงเสริมและประสานงานดานกีฬาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ขอ 30 ประชาสัมพันธ มีหนาที่ดังนี้
(1) จัดรวบรวมสงขาวสารการจัดกิจกรรมทั่วไปของสโมสรใหนักศึกษาทราบ
(2) ดําเนินการใหเกิดความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางสโมสรกับนักศึกษา
ทั่วไป
(3) ติ ด ต อ ประสานงานกั บ บุ ค คล คณะ และองค ก รอื่ น ๆ ทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนขาวสาร
(4) เสริมสรางทัศนคติที่ดีในการจัดกิจกรรมของสโมสรเพื่อเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
--------------หมายเหตุ ความในขอ 28 ทวิ เพิ่มเติมจากขอ 4 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย ศิลปากรวาดวยสโมสร
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2523

สวนที่ 2
การประชุม
ขอ 31 การประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสร แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
(1) การประชุมรวมทั้งสองวิทยาเขต ใหนายกสโมสรเรียกประชุม
ก. เพื่อแถลงนโยบาย
ข. เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ค. เพื่อสรุปผลงานประจําป
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ง. เพื่ อ พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง และถอดถอนกรรมการบริ ห ารสโมสร และกรรมการ
ดําเนินงานสโมสร
จ. เพื่อพิจารณาและดําเนินกิจกรรมที่จะตองกระทํา
รวมกันทั้งสองวิทยาเขต
ฉ. เมื่อกรรมการบริหารสโมสรจํานวนไมนอยกวาสองใน
สามสวนของกรรมการทั้งหมดเขาชื่อกัน เพื่อขอให
เปดประชุม
(2) การประชุมแตละวิทยาเขต เพื่อดําเนินกิจกรรมและแกไขปญหาของนักศึกษาภายใน
วิทยาเขตนั้น ๆ ใหมีการประชุมอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้งในระหวางเปดภาคเรียน

ใหนายกสโมสรเปนผูเรียกประชุม แตในกรณีที่นายกสโมสรไมไดสังกัดวิทยาเขต
นั้นก็ใหอุปนายกวิทยาเขตนั้นเปนผูเรี ยกประชุมแทน และใหเลขานุ การวิทยาเขตนั้นแจงผลการ
ประชุมตอนายกสโมสรภายในสามวันนับแตวันเสร็จการประชุม
ขอ 32 การประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสร ใหมีระเบียบวาระการประชุมตามที่ไดเสนอ
ใหรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษารับทราบแลว และใหเสนอรายงานการประชุมตอรองอธิการบดี
ฝายกิจการนักศึกษา ภายในสามวันทําการนับแตวันเสร็จการประชุม
ใหนายกสโมสรเปนผูกําหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสร
ขอ 33 การประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสร ตองมีกรรมการมาประชุมเกินกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของแตละวิทยาเขต หรือทั้งสองวิทยาเขตแลวแตกรณี จึงเปนองคประชุม
ถาประธานไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหอุปนายกของวิทยาเขตที่มีการประชุม
นั้นเปนประธานในที่ประชุม ถาอุปนายกดังกลาวนั้นไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหที่
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมาก ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานใน
ที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
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สวนที่ 3
การเลือกตั้ง
ขอ 34 การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสร ใหกระทําโดยการเลือกตั้งทั่วไป ผูสมัครรับ
เลือกตั้งตองสมัครรวมเปนกลุมโดยระบุตําแหนงหนาที่ใหครบตามขอ 21 (1) และ (2)
ขอ 35 การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสร ใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเลือกเพียง
กลุมเดียว การนับคะแนนเสียงใหถือวากลุมที่ไดคะแนนเสียงสูงสุดเปนผูที่ไดรับเลือกตั้ง ถาคะแนน
เสียงสูงสุดไดเทากันใหมีการเลือกตั้งใหมเฉพาะกลุมที่ไดคะแนนเสียงเทากัน
ในกรณีที่มีผูสมัครรับเลือกตั้งเพียงกลุมเดียว การนับคะแนนเสียงตองไดคะแนนเสียงไมนอย
กวากวากึ่งหนึ่งของผูมาลงคะแนนเสียงทั้งหมด จึงจะมีสิทธิไดรับเลือกตั้ง
ขอ 36 ผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสร ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนสมาชิกสามัญของสโมสร
(2) ไดชําระคาบํารุงการศึกษาแลว
(3) ไดชําระคาบํารุงกิจกรรมนักศึกษาแลว
---------หมายเหตุ ความในขอ 34 ขอ 35 ขอ 36 และขอ 37 เดิม ถูกยกเลิก และใชความใหมนี้แทนโดยขอ 5
แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523
ขอ 37 ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารสโมสรตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีคุณสมบัติตามขอ 36(1),(2) และ (3)
(2) ไมเปนนักศึกษาระหวางวิทยาทัณฑ
(3) เปนนักศึกษาซึ่งไดลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา 36 หนวยกิต
สําหรับผูที่สมัครรับเลือกตั้งในตําแหนงนายกสโมสร จะตองเปนนักศึกษาซึ่งได
ลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา 72 หนวยกิต และเมื่อผูสมัครรับเลือกตั้งไดรับเลือกตั้งเปน
คณะกรรมการบริหารสโมสร และไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยเขาบริหารงานสโมสรตามวาระ
แลวจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
ก. มีคุณสมบัติตามขอ 37(1) (2) และ (3)
ข. ตองไมเปนตัวแทนนักศึกษาในปการศึกษานั้นดวย
สวนที่ 4
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การพนจากตําแหนง
ขอ 38 คณะกรรมการบริหารสโมสรมีวาระการทํางานเริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31
มีนาคมของปถัดไป
ให ค ณะกรรมการบริ ห ารสโมสรซึ่ ง พ น จากตํ า แหน ง ตามวาระ มอบหมายงานให แ ก
คณะกรรมการบริหารสโมสรชุดใหมภายในวันที่ 31 มีนาคม

ขอ 39 คณะกรรมการบริหารสโมสรทั้งคณะพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ความเปนกรรมการบริหารสโมสรของนายกสโมสร สิ้นสุดลงตามขอ 40
(2) คณะกรรมการบริหารสโมสรลาออก
(3) ถึงคราวออกตามวาระ
ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารสโมสรพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการบริหาร
สโมสรซึ่งพนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานไปจนกวาจะแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
สโมสรขึ้นใหม
ใหคณะกรรมการบริหารสโมสรคณะใหมมีวาระการทํางานเพียงเทาวาระการทํางานที่เหลือของ
คณะกรรมการบริหารสโมสร ซึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระนั้น
ขอ 40 ใหกรรมการบริหารสโมสรพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะกรรมการบริหารสโมสรลงมติไมใหความไววางใจดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามสวนของกรรมการทั้งหมด
(4) พนสถานภาพนักศึกษา
(5) ผลการศึกษาไดคาระดับเฉลี่ยต่ํากวา 2.00
(6) ตองคําพิพากษาวามีความผิดอาญา
(7) ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ดํารงตําแหนงนอยกวาที่สํานักทะเบียนฯ กําหนด
(8) บรรดาตัวแทนนักศึกษาลงมติไมไววางใจนายกสโมสรตามขอ 48(5)
(9) บรรดาตัวแทนนักศึกษาลงมติไมไววางใจตามขอ 47(3)
(10) ขาดคุณสมบัติขอ 37
หมวด 5
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กรรมการดําเนินงานสโมสร
ขอ 41 ใหคณะกรรมการบริหารสโมสร แตงตั้งกรรมการดําเนินงานสโมสรจากสมาชิกสามัญ
ของสโมสร
กรรมการดําเนินงานสโมสรฝายตาง ๆ มีดังนี้
(1) ฝายปฏิคม ทําหนาที่ใหการตอนรับ ควบคุมดูแลสถานที่ของสโมสร
(2) ฝายสาราณียกร ทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งพิมพตาง ๆ ของสโมสร
(3) ฝายสวัสดิการ ทําหนาที่เกี่ยวกับงานดานสวัสดิการทั่วๆ ไปของสโมสร
---------หมายเหตุ ความในขอ 40(9) และ (10) เดิม ถูกยกเลิก และใชความใหมนี้แทน โดยขอ 6 แหง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523
(4) ฝายจัดหาผลประโยชน ทําหนาที่ในการจัดหาผลประโยชนของสโมสร
(5) ฝายพัสดุทําหนาที่ดูแลรักษา เบิกจาย และติดตามเอาคืนซึ่งวัสดุครุภัณฑของสโมสร
นอกจากตําแหนงฝายตาง ๆ ดังกลาวแลวสโมสรอาจขออนุมัติจาก รองอธิการบดีฝายกิจการ
นักศึกษา เพื่อแตงตั้งเจาหนาที่ดําเนินงานตาง ๆ เปนคราว ๆ ตามความจําเปนก็ได
ขอ 42ใหกรรมการดําเนินงานสโมสรพนจากตําแหนงเมื่อคณะกรรมการบริหารสโมสรทั้งคณะ
พนจากตําแหนง ตามขอ 39
กรรมการดําเนินงานสโมสรที่พนจากตําแหนงคงอยูในตําแหนง เพื่อดําเนินงานไปจนกวาจะ
แตงตั้งกรรมการดําเนินงานขึ้นใหม
ขอ 43 กรรมการดําเนินงานสโมสรพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) สิ้นสุดสมาชิกสภาพของสมาชิกสามัญของสโมสร
(4) ตองคําพิพากษาวามีความผิดอาญา
(5) คณะกรรมการบริหารสโมสรลงมติไมใหความไววางใจ ดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสองในสามสวนของกรรมการทั้งหมด
(6) ถึงคราวออกตามวาระ
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หมวด 6
คณะกรรมการนักศึกษาประจําคณะ
ขอ 44 ในแต ล ะคณะให มี ค ณะกรรมการนั ก ศึ ก ษาประจํ า คณะ ประกอบด ว ยหั ว หน า คณะ
นักศึกษา และกรรมการนักศึกษาประจําคณะ
ภายใตบังคับแหงขอบังคับนี้ จํานวนการเลือกตั้ง อํานาจหนาที่ การพนจากตําแหนงของหัวหนา
คณะนักศึกษา หรือกรรมการนักศึกษาประจําคณะ ใหเปนไปตามระเบียบ หรือขอบังคับของแตละ
คณะ
ระเบียบหรือขอบังคับของคณะตามความในวรรคกอน ตองมีสาระสําคัญ ดังนี้
(1) กําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนหัวหนาคณะนักศึกษา มีคุณสมบัติดังนี้
ก. เปนสมาชิกสามัญของสโมสร
ข. เปนนักศึกษาคณะที่ตนสมัครรับเลือกตั้ง และผลการศึกษาไดหนวยกิตสะสม
ไมนอยกวา 72 หนวยกิต ในขณะเขาดํารงตําแหนง
(2) กําหนดใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหัวหนาคณะ นักศึกษามีคุณสมบัติดังนี้
ก. เปนสมาชิกสามัญของสโมสร
ข. เปนนักศึกษาคณะเดียวกันกับผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนหัวหนาคณะนักศึกษา
หมวด 7
ตัวแทนนักศึกษา
ขอ 45 ใหมีตัวแทนนักศึกษา จํานวน 48 คน โดยกําหนดใหมาจากทั้งสองวิทยาเขต วิทยา
เขตละ 24 คน และแตละคณะในแตละวิทยาเขต ใหมีจํานวนตัวแทนนักศึกษาเทากัน
เมื่อไดตัวแทนนักศึกษาครบจํานวนตามความในวรรคแรกแลว ให
ตัวแทนนักศึกษาเลือก
ตัวแทนนักศึกษาเปนประธาน 1 คน และรองประธานวิทยาเขตละ 1 คน เพื่อทําหนาที่เปนผู
ประสานงานในระหวางบรรดาตัวแทนนักศึกษา และเลือกตําแหนงเลขานุการ เหรัญญิก และ
ตําแหนงอื่นไดตามความเหมาะสม
ขอ 46 การเลือกตั้งตัวแทนนักศึกษาของแตละคณะ ใหเปนการเลือกตั้งโดยวิธีออกเสียงโดยตรง
ตามระเบียบหรือขอบังคับของแตละคณะ
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---------หมายเหตุ
ความในขอ 45 เดิม ถูกยกเลิก และใหใชความใหมนี้แทนโดย ขอ 7 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523

ขอ 47 ตัวแทนนักศึกษามีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) ควบคุมดูแลคณะกรรมการบริหารสโมสร ใหบริหารงานไปตามนโยบายที่แถลงไว
(2) ลงมติไมไววางใจคณะกรรมการบริหารสโมสรทั้งคณะ หรือเปนรายบุคคล ในกรณีที่
คณะกรรมการบริหารสโมสรไม ดํา เนินงานตามนโยบายที่ไ ดแ ถลงไว มติไ มไ ววางใจจะตองมี
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนตัวแทนนักศึกษาทั้งหมด
(3) จัดวางระเบียบที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวแทน นักศึกษา โดยไมขัดแยงกับ
ระเบียบ หรือขอบังคับมหาวิทยาลัย การรับรองรางระเบียบตามขอ 47 (4) นี้จะตองไดรับคะแนน
เสียงเห็นชอบจากตัวแทน นักศึกษาเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนตัวแทนนักศึกษาทั้งหมด
(4) ดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
ขอ 48 การประชุมตัวแทนนักศึกษาในแตละครั้ง ใหมีตัวแทนนักศึกษามาประชุมอยางนอยกึ่ง
หนึ่งของจํานวนตัวแทนนักศึกษาทั้งหมด หรือของจํานวนตัวแทนนักศึกษาแตละวิทยาเขต ในกรณีที่
เปนการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวของเฉพาะวิทยาเขตเทานั้น จึงจะเปนองคประชุม
----------------หมายเหตุ
ความในขอ 47 ขอ 48 และขอ 49 เดิม ถูกยกเลิก และใหใช ความใหมนี้แทนโดยขอ
8
แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2523
การลงมติใหถือคะแนนเสียงขางมาก ถาการลงมตินั้นมีคะแนนเสียง เทากันใหประธานในที่
ประชุมเปนผูชี้ขาด ยกเวนการลงมติตามขอ 47(3) และ (4)
ขอ 49 วาระการทํางานของตัวแทนนักศึกษา เริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของ
ปถัดไป
ขอ 50 ตัวแทนนักศึกษาพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
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(2) ลาออก
(3) พนสถานภาพนักศึกษาของคณะที่ตนสังกัด
(4) ตองคําพิพากษาวามีความผิดอาญา
(5) ถึงคราวออกตามวาระ
หมวด 8
ชมรม
ขอ 51 ใหผูขอจัดตั้งชมรม ยื่นคํารองขอจัดตั้งชมรมตามแบบพิมพของมหาวิทยาลัยตอสโมสร
เพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติตอมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่สโมสรไมเห็นดวยกับคํารองขอจัดตั้งชมรม ใหเสนอเหตุผลที่ไมเห็นดวยนั้นตอ
มหาวิทยาลัย เพื่อใชประกอบการพิจารณาคํารองขออนุมัติใหจัดตั้งชมรม

ขอ 52 ชมรมจะจัดตั้งขึ้นไดตองประกอบดวยเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) วัตถุประสงคและระเบียบขอบังคับของชมรมตองไมขัดตอระเบียบ หรือขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัยและของสโมสร และตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาของชมรม
(2) กิจการของชมรมตองไมซ้ําซอนกับชมรมอื่น
(3) มีนักศึกษาคณะตางๆสมัครเขาเปนสมาชิกดวยความ สมัครใจไมนอยกวา 25 คน
(4) มีอาจารยที่ปรึกษาของชมรม
(5) ชมรมจะตองสามารถดําเนินงานไดดวยตนเอง โดยอาศัยเงินคาบํารุงจากสมาชิก เงิน
ซึ่งคณะกรรมการบริหารสโมสรจัดสรรใหตามความเหมาะสมแกกิจการของชมรม เงินที่ไดจากการ
หารายไดของชมรมโดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาของชมรม เงินที่ไดจากการบริจาคโดย
ไดรับความเห็นชอบจากสโมสรและมหาวิทยาลัย
กรณีมีปญหาเกี่ยวกับเงินบริจาค ใหมีการประชุมรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและสโมสร
ขอ 53 ระเบียบขอบังคับของชมรมแตละชมรม ตามขอ 52 (1) ตองมีสาระสําคัญ ดังนี้
(1) กําหนดใหสมาชิกของชมรมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและออกเสียงเลือกตั้งประธาน
รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และ กรรมการอื่นๆ ของชมรม
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(2) กําหนดใหมีการประชุมใหญของชมรม อยางนอยปการศึกษาละ 2 ครั้ง การประชุม
ใหญครั้งแรกตองมีการแถลงนโยบายการดําเนินงานและกําหนดกิจกรรมที่จัดใหมีขึ้นในปการศึกษา
นั้น การประชุมใหญครั้งสุดทายตองมีการแถลงผลงานที่ไดทําไปในรอบปการศึกษานั้น และเลือกตั้ง
กรรมการชมรมชุดใหม
(3) กําหนดใหสมาชิกของชมรมจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด มีสิทธิ
รวมกันลงชื่อในคํารองเพื่อขอใหเปดการประชุมใหญ ภายใน 15 วัน นับแตวันไดรับคํารองดังกลาว
นั้น
(4) กําหนดใหการลงมติในที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ถามีคะแนนเสียงเทากัน ให
ประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
(5) กําหนดใหกรรมการชมรมพนจากตําแหนง ในกรณีที่ไมไดรับความไววางใจจาก
สมาชิกชมรมดวยคะแนนเสียงมากกวาสามในสี่ของสมาชิกชมรมทั้งหมดที่เขาประชุมใหญ
(6) กําหนดใหอาจารย ที่ปรึกษาของชมรมมีอํานาจเรีย กประชุมหรือสั่งเลื่ อนประชุม
สมาชิกชมรมไดในกรณีมีเหตุจําเปน
ขอ 54 ชมรมแตละชมรมประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาของชมรม คณะกรรมการชมรม และ
สมาชิกของชมรม

คณะกรรมการชมรมแตละชมรมประกอบดวย ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และ
กรรมการอื่นๆ ตามที่ชมรมเห็นสมควรใหมีผูดํารงตําแหนงตางๆ ในคณะกรรมการชมรม ถาตอมา
ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดในขอบังคับนี้ หรือในระเบียบขอบังคับของชมรมใหพนจากตําแหนงที่
ดํารงอยูนั้น
ขอ 55 สมาชิกชมรมมี 3 ประเภท คือ
(1) สมาชิกสามัญ ไดแก สมาชิกสามัญของสโมสรซึ่งสมัครเขาเปนสมาชิกของชมรม
(2) สมาชิกวิสามัญ ไดแก สมาชิกวิสามัญของสโมสรซึ่งสมัครเขาเปนสมาชิกของชมรม
(3) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลซึ่งชมรมเชิญใหเปนสมาชิกของชมรมเพื่อเปนเกียรติ
ขอ 56 หลักเกณฑและวิธีการในการเลือกตั้งผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ของชมรมใหเปนไปตาม
ระเบียบหรือขอบังคับของแตละชมรม
ใหอาจารยที่ปรึกษาของชมรมแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งจากสมาชิกของชมรมเปนคราวๆ
ไป เพื่อทําหนาที่จัดการดําเนินการเลือกตั้ง และกําหนดรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินการ
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เลือกตั้งตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาของชมรม ทั้งนี้เพื่อใหการเลือกตั้งในคราวนั้น ๆ เปนไป
ดวยความเรียบรอย

ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการเลือกตั้งตามความในวรรคกอนใหคณะกรรมการ
ดังกลาวเสนอขออนุมัติตอรองอธิการบดีฝายกิจการ นักศึกษา และขอกําหนดนี้มีผลใชบังคับไดเมื่อ
ไดรับอนุมัติแลว
ขอ 57 ใหชมรมดําเนินกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยในนามของสโมสร และจะดําเนินกิจกรรม
ดังกลาวได ก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาของชมรมนั้นและไดรับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยแลว
ขอ 58 ชมรมสิ้นสุดลง เมื่อ
(1) ไมมีสมาชิกครบตามจํานวนที่กําหนดในขอ 52(3)
(2) กรรมการบริหารสโมสรไมนอยกวาสามในสี่ของกรรมการทั้งหมดลงมติใหยุบเลิก
ชมรมโดยเห็นวาชมรมไมสามารถดําเนินงานตอไปได และมหาวิทยาลัยเห็นชอบดวยกับมติดังกลาว
เมื่อชมรมสุดลงใหทรัพยสินของชมรมนั้น อยูในความดูแลของสโมสรเพื่อสงมอบทรัพยสินนั้น
ใหแกชมรมที่จัดตั้งขึ้นใหม ซึ่งมีวัตถุประสงคคลายคลึงกับชมรมเดิมที่สิ้นสุดลงไป

หมวด 9
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
ขอ 59 ใหมีผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาในแตละวิทยาเขต โดยมหาวิทยาลัยเปนผูแตงตั้ง
ตามคําแนะนําของรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
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ผูช ว ยอธิ การบดี ฝา ยกิ จ การนักศึก ษามีอํา นาจหน าที่ตามที่ รองอธิการบดีฝา ยกิ จ การนัก ศึก ษา
มอบหมาย และใหผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษามีวาระอยูในตําแหนงเทากับรองอธิการบดีฝาย
กิจการนักศึกษา
หมวด 10
อาจารยที่ปรึกษา
ขอ 60 ใหมีอาจารยที่ปรึกษาของแตละคณะตามจํานวนที่คณะนั้น ๆ โดยกําหนดให
คณะกรรมการนักศึกษาประจําคณะของคณะนั้นๆ เสนอรายชื่ออาจารยประจําคณะในคณะนั้น ๆ ที่
เห็นสมควรใหเปนอาจารยที่ปรึกษาของคณะนั้นๆ จํานวนไมนอยกวาสองเทาของอัตราที่กําหนดตอ
คณบดีของคณะนั้นๆ เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเหลานั้นเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้ง
ให ค ณะแต ล ะคณะเสนอชื่ อ อาจารย ที่ ปรึ ก ษาตามวรรคแรกคนหนึ่ ง ต อ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ
พิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการกิจการนักศึกษา

ขอ 61 ใหมีอาจารยที่ปรึกษาของแตละชมรม ตามจํานวนที่ชมรมนั้น ๆ กําหนดโดยใหสมาชิก
ของชมรมนั้น ๆ รวมกันเสนอชื่ออาจารยประจําซึ่งมีความสนใจเปนพิเศษในชมรมนั้น ๆ จํานวน
ไมนอยกวาสองเทาของอัตราที่กําหนด ตอรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา เพื่อพิจารณาคัดเลือก
บุคคลเหลานั้นเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้ง
ขอ 62 ในกรณีที่รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา หรือคณบดี
ไมเห็นดวยกับรายชื่อที่
สมาชิกชมรมรวมกันเสนอ หรือที่คณะกรรมการ นักศึกษาประจําคณะของคณะนั้นเสนอแลวแต
กรณี ใหสมาชิกชมรม หรือ คณะกรรมการนักศึกษาประจําของคณะดังกลาวนั้นเสนอรายชื่อ
ตอ
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาหรือคณบดีแลวแตกรณีใหม ภายในเจ็ดวันนับแตวัน
ไดรับหนังสือไมเห็นดวยกับรายชื่อที่เสนอไปนั้น
ขอ 63 อาจารยที่ปรึกษามีกําหนดวาระหนึ่งปการศึกษา
ขอ 64 อาจารยที่ปรึกษามีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) ใหคําปรึกษา แนะนํา และดูแลความเรียบรอยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของคณะ
หรือชมรมแลวแตกรณี ทั้งนี้เพื่อใหการจัดกิจกรรมเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
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(2) เสนอความคิ ด เห็ น ในการจั ด กิ จ กรรมของคณะหรื อ ชมรมแล ว แต ก รณี เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาของมหาวิทยาลัย
(3) เสนอความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ นโยบาย หรื อ แนวปรั บ ปรุ ง การจั ด กิ จ กรรมต อ
มหาวิทยาลัย
(4) เขารวมการประชุมคณะกรรมการนักศึกษาประจําคณะหรือคณะกรรมการชมรม
แล ว แต ก รณี แ ต ไ ม มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง เพื่ อ การนี้ ใ ห ค ณะกรรมการนั ก ศึ ก ษา ประจํ า คณะหรื อ
คณะกรรมการชมรมแลวแตกรณี เสนอวาระการประชุมตออาจารยที่ปรึกษาของคณะ หรืออาจารย
ที่ปรึกษาของชมรมแลวแตกรณี เพื่อพิจารณากอนเขาที่ประชุม
(5) ปฏิบัติหนาที่ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ขอ 65 อาจารยที่ปรึกษาของคณะ ซึ่งมหาวิทยาลัยแตงตั้งใหเปนกรรมการกิจการนักศึกษา
ตามขอ 60 วรรค 2 นอกจากมีอํานาจหนาที่ในฐานะเปนอาจารยที่ปรึกษาของคณะตามขอ 54 ใหมี
อํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) ใหคําปรึกษา แนะนํา และดูแลความเรียบรอยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของสโมสร
ทั้งนี้เพื่อใหการจัดกิจกรรมเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับมหาวิทยาลัย
(2) เสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมของสโมสร เพื่อประกอบการพิจารณาของ
มหาวิทยาลัย
(3) เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรแตไมมีสิทธิออกเสียงเพื่อการนี้ให
คณะกรรมการบริหารสโมสรเสนอวาระการประชุมตออาจารยที่ปรึกษาของคณะดังกลาวนั้น เพื่อ
พิจารณากอนเขารวมประชุม

หมวด 11
การเสนอขอแกไข เพิ่มเติม หรือยกเลิก
ขอ 66 การเสนอขอแกไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกขอบังคับนี้ใหกระทําไดโดยคณะกรรมการบริหาร
สโมสรลงมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และไดรับ
ความเห็นชอบจากตัวแทนนักศึกษาดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของตัวแทนนักศึกษา
ทั้งหมด และใหเสนอเปนรางขอบังคับฉบับแกไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกขอบังคับนี้ตอมหาวิทยาลัย
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หมวด 12
บทสุดทาย
ขอ 67 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษามีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) เปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในการใหคําปรึกษาแนะนําในการดําเนินงานของสโมสร
(2) พิจารณามติและการดําเนินงานของสโมสร อนุมัติสั่งการใหดําเนินการตามมติของ
สโมสร หรือเพิกถอนมติของสโมสร สั่งหามมิใหสโมสรกระทําการใดๆ หรือทํากิจกรรมใด ๆ ใน
กรณีที่มติหรือกิจกรรมนั้น ๆ ของสโมสรเปนการขัดตอขอบังคับนี้ หรือขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
คําสั่ง หรือนโยบายของมหาวิทยาลัย
ขอ 68 กําหนดเวลาเลือกตั้ง
(1) ใหเลือกตั้งตัวแทนนักศึกษาของแตละคณะใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ 20 มกราคม
ของทุกป
(2) ใหเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ ของ
ทุกป
ขอ 69 ใหมีคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งคณะหนึ่งซึ่งมหาวิทยาลัยจะแตงตั้งเปนคราวๆ ไป
เมื่อจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสร เพื่อทําหนาที่จัดการดําเนินการเลือกตั้งและกําหนด
รายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับ
(1) วัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง
(2) การรับสมัครรับเลือกตั้ง
(3) การตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง
ทั้งนี้ เพื่อใหการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองตาม
ขอบังคับนี้
ใหคณะกรรมการดังกลาว เสนอขอกําหนดตามความในวรรคแรกตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติใหดําเนินการ ตามขอกําหนดนั้นตอไป
ขอ 70 ใหรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา เสนอรายชื่อบุคคลผูดํารงตําแหนงตางๆ ใน
คณะกรรมการบริ ห ารสโมสร กรรมการดํ า เนิ น งานสโมสร และคณะกรรมการชมรมต า งๆ ต อ
มหาวิทยาลัย เพื่อประกาศแตงตั้ง
---------หมายเหตุ ความในขอ 69 เดิม ถูกยกเลิกและใหใชความใหมนี้แทน โดย ขอ 9 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523
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ขอ 71 ในกรณีที่ตัวแทนนักศึกษา นายกสโมสร หรือกรรมการบริหารสโมสร ตองพนจาก
ตําแหนง เวนแตกรณีออกตามวาระให ดําเนินการตามขอบังคับนี้เพื่อใหมีผูดํารงตําแหนงที่วางอยู
นั้น โดยใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน นับแตวันที่ตําแหนงนั้น ๆ วางลง
ใหผูเขาดํารงตําแหนงที่วางอยูนั้นอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน
บทเฉพาะกาล
ขอ 72 เฉพาะในปการศึกษา 2521 กําหนดเวลาเลือกตั้งใหเปนไป ดังนี้
(1) ใหเลือกตั้งตัวแทนนักศึกษาของแตละคณะใหแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2521
(2) ใหเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรใหแลวเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม 2521
และใหวาระการทํางานของตัวแทนนักศึกษา หรือคณะกรรมการบริหารสโมสรชุดนี้เริ่มแตวันที่ไดรับ
เลือกตั้ง หรือวันที่ ไดรับแตงตั้งตามลําดับตามแตกรณี ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2522

ขอ 72 ทวิ เฉพาะในปการศึกษา 2522 กําหนดเวลาเลือกตั้งใหเปนดังนี้
(1) ใหเลือกตั้งตัวแทนนักศึกษาของแตละคณะใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2523
(2) ใหเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรใหแลวเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม 2523
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2521
(ลงนาม) พลโท บุญเรือน บัวจรูญ
(บุญเรือน บัวจรูญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

----------
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หมายเหตุ ความในขอ 72 ทวิ เพิ่มเติมจากขอ 10 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย ศิลปากรวาดวยสโมสร
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523

