บันทึกข้อความ
หน่วยงาน สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
ที่
วันที่ 3 เมษายน 2554
เรื่อง ขอนาส่งแผนปฎิบัติงานสโมสรนักศึกษาประจาปีการศึกษา 2554
เรียน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัมนานักศึกษาคณะนิติศาสตร์
สิ่งที่แนบมา 1. สรุปผลโครงการสัมมนาผู้นานักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2554

1 ฉบับ

2. แผนปฎิบัติงานสโมสรนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2554

1 ฉบับ

3. ระเบียบการดาเนินกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ

1 ฉบับ

ตามที่สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพได้จัดการสัมมนาผู้นานักศึกษาคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ประจาปีการศึกษา 2554 ในระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2554 ณ.วังธารรี สอทร์ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 ได้ร่วมกันสรุปผลการปฎิบัติงาน ปัญหาที่พบ และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 ได้ร่วมกั นวางแผนการ
ปฏิบัติงานสโมสรนักศึกษา โดยการนาปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหามาปรับปรุงในการทา
กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2554 จึงขอนาส่งแผนปฎิบัติงานสโมสรนักศึกษาประจาปี
การศึกษา 2554 ต่อคณะนิติศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยพายัพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายณัฐชัย มาไชยนาม)
นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 2554

สรุปผลโครงการสัมมนาผู้นานักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2553
ตามที่สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพได้จัดสัมมนาผู้นานักศึกษาคณะ
นิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2253 ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2553 ณ วังธารรีสอร์ท อาเภอดอยสะเ ก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ นั้นผู้จัดทาโครงการขอสรุปผลการดาเนินงานและผลการประเมินดังต่อไปนี้
ผู้เข้าร่วมโครงการ มีจานวน 47
1. คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2253 จานวน 9 คน
2. คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2254 จานวน 37 คน
3. อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2554

จานวน 1 คน

วาระสรุปการดาเนินของสโมสรคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2553
1 . ผลงาน
1.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2553
ปัญหาที่พบ
1. คนทากิจกรรมมีน้อยเนื่องจากจะต้องเตรียมการในช่วงปิดภาคเรียน
2. มีเวลาในการวางแผนในการทากิจกรรมน้อย
3. รูปแบบไม่ค่อยมีความน่าสนใจ ทารูปแบบเดิมๆ
4. ความรับผิดชอบของผู้ทากิจกรรมยังมีน้อย
5. มีการเตรียมการทางานที่ไม่ค่อยมีความระเบียบเรียบร้อย
วิธีการแก้ไข
1. จัดระเบียบเวลาให้มีระยะเวลาในการทากิจกรรมมากที่สุด
2. หากิจกรรมที่มีความทั่วถึงกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด
3. เพิ่มระยะเวลาในการเตรียมงานให้มากกว่าเดิม
สรุปความสาเร็จของโครงการ
1.นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 136 คน
2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 ได้ผลการประเมิน 4.15
1.2 กิจกรรมประชุมเชียร์รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
ปัญหาที่พบ
1.การหาพี่เลี้ยงกลุ่มและการวางแผนต่างๆ มีความล่าช้า

2. รูปแบบเดิมๆไม่น่าสนใจ
3. เวลาและความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้เข้าร่วม
ข้อเสนอแนะ
1. ควรเปิดรับสมัครพี่เลี้ยงกลุ่มให้เร็วกว่าเดิม และรับเฉพาะคนที่สมัครใจที่จะเป็นเพื่อจะได้มี
ประสิทธิภาพในการทางาน
2.ในการประชุมเชียร์ในแต่ละวันควรมีการวางแผนในแต่ละวันว่าจะทาอะไรบ้างอย่างละเอียด
3.ควรเปลี่ยนสถานที่ประชุมเชียร์ ที่โล่งและมีอากาศถ่ายเทเพื่อป้องกันน้องเป็นลม
4.ในเรื่องการวางแผน รูปแบบในการทากิจกรรมอยากให้ทีมงานมีการร่างแผนกิจกรรมของตนเอง
ไว้แล้วนามาเสนอในที่ประชุมสัมมนาด้วย
5.กาหนดการในการประชุมของคณะกรรมการอยากให้มีการกาหนดวาระการประชุมแบบสามัญ
และวิสามัญขึ้น เพื่อความเป็นระเบียบ
สรุปความสาเร็จของโครงการ
1.นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ 153 คน
2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 ได้ผลการประเมิน 3.97
1.3 กิจกรรมพากันมาหาความหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2553
ปัญหาที่พบ
1. งบประมาณไม่พอ
2. เวลาในการวางแผนน้อย และกาหนดการในการทากิจกรรมคลาดเคลื่อน
3. สถานที่ไม่เอื้ออานวย
สรุปความสาเร็จของโครงการ
1.นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ 153 คน
2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 ได้ผลการประเมิน 4.01
1.4 โครงการกีฬาสีประจาปีคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2553
ปัญหาที่พบ
1.การวางแผนงาน
2.บุคลากรในการทางานมีน้อย
3.การประชาสัมพันธ์น้อย
ข้อเสนอแนะ
1.รูปแบบกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันควรจัดให้มีกีฬาที่เน้นกลุ่มคน โดยสามารถเล่นได้หลายๆคนเพื่อ
ดึงดูดให้คนเข้ามาร่วมกิจกรรมมากขึ้น

2.ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้กว้างกว่าเดิม ไม่ใช่แค่ชั้นปีที่1 หรือ คณะกรรมการ
3.ควรมีการกระจายงานลงชั้ นปี โดยให้แต่ละชั้นปีมีหน้าที่รับผิดชอบงานในส่วนของตนด้วย เพื่อ
ดึงคนเข้ามาทางานให้มากขึ้น
สรุปความสาเร็จของโครงการ
1.นักศึกษาทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ 171 คน
2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ 3.5 จากคะแนนเต็มได้ผลการประเมิน 3.84
1.5โครงการค่ายนักกฎหมายรุ่นใหม่ ครั้งที่ 14 (กิจกรรมนักศึกษาชั้นปี 1)
ข้อดีที่ได้พบ
1.นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ความสนใจในกิจกรรมดังกล่าวมากเป็นพิเศษ
2.ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชั้นปี และระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์
3.ได้ปลูกฝังความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ปัญหาที่พบ
1.ความพร้อมเพรียงในการรวมตัวของนักศึกษาชั้นปีที่1
2.ระยะการทากิจกรรมที่ยืดยาวไม่ต่อเนื่องจนเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกเบื่อ
3.มีการเตรียมการทางานที่ไม่ค่อยมีความระเบียบเรียบร้อย
แนวทางแก้ไขปัญหา
1.สร้างมาตรการบังคับให้ทุกคนเกิดความตระหนักในการตรงต่อเวลา
2.กระชับเวลาในการทากิจกรรม
3.เพิ่มระยะเวลาในการเตรียมงานให้มากกว่าเดิม
สรุปความสาเร็จของโครงการ
1.นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ 142 คน
2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 ได้ผลการประเมิน 4.37
1.6 โครงการ LA. Acoustic Contest # 7 (ชมรมมโหรีนิติศาสตร์)
ข้อดีที่ได้พบ
1. เป็นการส่งเสริมการเล่นดนตรี
2. เป็นการให้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด
ปัญหาที่พบ
1. การยืมใช้อุปกรณ์
2. ประชาสัมพันธ์น้อย
3. จานวนผู้เข้าแข่งขันมาก

4. ระยะเวลาในการเล่นแต่ละวงนานเกินไป และไม่ค่อยตรงต่อเวลาทาให้กาหนดการล่าช้า
ข้อเสนอแนะ
1. เพิ่มมาตรการในการบังคับให้แต่ละวงฯตรงต่อเวลา
2. บังคับให้แต่ละวงฯดึงคนเข้าร่วมชมการแข่ง
3. จากัดจานวนวงฯที่จะลงแข่ง เพิ่มระยะเวลากาหนดการ
สรุปความสาเร็จของโครงการ
1.จานวนวงดนตรีที่ร่วมการแข่งขันทั้งหมด 9 วง
2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 ได้ผลการประเมิน 3.9
1.7 โครงการเลือกตั้งประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553
ข้อดีที่ได้พบ
1. มีผู้ลงสมัครเป็นจานวนมาก
2. ผู้มีสิทธิลงคะแนนให้ความสาคัญกับการเลือกตั้ง
ปัญหาที่พบ
1.การประชาสัมพันธ์น้อยเกินไป
ข้อเสนอแนะ
1.เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
สรุปความสาเร็จของโครงการ
1.ได้ผลการเลือกตั้งประธานชั้นปีที่ 1 คือ นาย ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานชั้นปีที่ 1
2.จานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ 95 คน
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 ได้ผลการประเมิน 4.1
1.8 โครงการพิธีไหว้ครูและพิธีประดับเข็มดุลพาหประจาปีการศึกษา 2553
ข้อดีที่พบ
1.นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจานวนมากถือเป็นการเคารพครูบาอาจารย์
2.เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒณธรรม
ปัญหาที่พบ
1. การสั่งเข็มล้าช้า และคุณภาพยังไม่ดี
2. แต่ละชั้นปียังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร
3. ผู้รับเข็มยังไม่เห็นความสาคัญของการประดับเข็มฯเท่าที่ควร
4. รูปแบบพิธีควรเพิ่มเติมให้มากกว่าเดิม
ข้อเสนอแนะ

1. เพิ่มความสนใจให้แต่ละชั้นปีเข้าร่วมพิธี โดยอาจแบ่งงานให้ชั้นปีมีหน้าที่รับผิดชอบของตน
2. ควรทาให้ผู้ที่จะเข้ารับเข็มเห็นความสาคัญของการได้ประดับเข็มฯ อาจตัดคนที่ไม่เข้าร่วมประชุม
เชียร์ห้ามเข้ารับเข็ม และควรอธิบายความหมาย ความสาคัญของเข็มฯแก่ผู้ที่จะได้รับ
3. ควรเพิ่มเติมในรูปแบบพิธีให้มากขึ้นโดยอาจให้นักร้องเพลงประสานเสียงคณะดุลยศิลป์มาร้อง
เพลงในงาน เชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้โอวาท มีรูปเก่าๆ หรือมีการผูกข้อมือเป็นต้น
4. อยากให้รุ่นพี่ที่จบไปแล้วกลับมาไหว้ครูในวันนั้นด้วย เพื่อจะได้ทาเป็นประเพณีต่อๆไป
สรุปความสาเร็จของโครงการ
1.นักศึกษาทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ 221 คน
2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5ได้ผลการประเมิน 4
1.9 .โครงการชวนกันมาอ่านหนังสือภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
ข้อดีที่พบ
1.เป็นการส่งเสริมการอ่านหนังสือ
2.เป็นการช่วยให้น้องๆได้รับความรู้จากรุ่นพี่ที่มีความรู้
ปัญหาที่พบ
1. มีการประชาสัมพันธ์น้อย
2. รูปแบบไม่ดึงดูดความสนใจ
3. กาหนดการไม่แน่นอน
ข้อเสนอแนะ
1.ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง
2.จัดรูปแบบกิจกรรมให้น่าดึงดูด
3.มีการกาหนดการที่แน่นอนและมีผู้นาที่แน่นอน
สรุปความสาเร็จของโครงการ
- มีการปฏิบัติงาน
1.10

โครงการสัมมนาผู้นานักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
ข้อดีที่พบ
1.เป็นการวางแผนงานการทางานของสโมสรนักศึกษา
2.เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดของคณะกรรมการในการดาเนินงาน
ปัญหาที่พบ
1. สถานที่ไม่อานวย
ข้อเสนอแนะ

1.ควรมีการจัดในสถานที่สามารถทากิจกรรม Work shop ได้ด้วย
สรุปความสาเร็จของโครงการ
1.นักศึกษาที่เป็นคณะกรรมการสโมสรฯ ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ 54 คน
2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 ได้ผลการประเมิน 4.0
1.11 ชมรมคนล่าฝัน สัญจร ( โครงการคนล่าฝันปลูกป่าครั้งที่ 4 )
ข้อดีที่ได้พบ
1. สมาชิกในชมรมให้ความสาคัญกับกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี
2. ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชั้นปี
3. ได้ปลูกฝังความสามัคคีและการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ปัญหาที่พบ
1.กาหนดการมีการเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
2.ระยะการทากิจกรรมทับกันการเรียนการสอบ
แนวทางแก้ไขปัญหา
1.ควรหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ตรงกับการเรียน
2.ควรมีการวางแผนงานในการจัดระบบเวลาที่ดี
สรุปความสาเร็จของโครงการ
1.นักศึกษาที่เป็นสมาชิกชมรม ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ 52 คน
2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 ได้ผลการประเมิน 4.7
1.12.ชมรมหัวรถไฟ (โครงการคริสต์มาสเพื่อน้อง)
ข้อดีที่ได้พบ
1. สมาชิกในชมรมได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. ได้สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม
3. สร้างความสัมพันธ์ให้กับสมาชิกในชมรมได้ดี
ปัญหาที่พบ
1.มีผู้สนใจเพียงแค่สมาชิกในชมรมเท่านั้น
2.การประชาสัมพันธ์น้อยเกินไป
แนวทางแก้ไขปัญหา
1.ควรเชิญชวนสมาชิกในชมรมอื่นๆเข้าร่วมด้วย
2.ควรมีการวางแผนงานในการประชาสัมพันธ์ที่ดี

สรุปความสาเร็จของโครงการ
1.นักศึกษาที่เป็นสมาชิกชมรม ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ 17 คน
2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 ได้ผลการประเมิน 4.03
1.13. ชมรมฟุตบอล (โครงการ L.A. League ครั้งที่ 6)
ข้อดีที่ได้พบ
1. ได้รับการตอบรักจากการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี
2. ส่งเสริมสุขภาพให้แก่นักศึกษา
3. สร้างความสัมพันธ์ให้กับสมาชิกในชมรมได้ดี
ปัญหาที่พบ
1.สถานที่ไม่อานวย
2.การประชาสัมพันธ์น้อยเกินไป
แนวทางแก้ไขปัญหา
1.ควรจัดกิจกรรมครั้งต่อไปในสถานที่ๆเหมาะสม
2.ควรมีการวางแผนงานในการประชาสัมพันธ์ที่ดี
สรุปความสาเร็จของโครงการ
1.นักศึกษาที่เป็นสมาชิกชมรม ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ 10 ทีม
2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 ได้ผลการประเมิน 3.9
1.14

กิจกรรมเลี้ยงพี่บัณฑิต
ข้อดีที่ได้พบ
1. พี่บัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นมากกว่าที่เคยจัดกิจกรรมา
2. การวางแผนที่มีระบบการทางานจึงออกมาราบรื่น
3. สร้างความสัมพันธ์ให้กับสมาชิกในชมรมได้ดี
ปัญหาที่พบ
-ไม่พบปัญหาจากการจักกิจกรรมดังกล่าว
สรุปความสาเร็จของโครงการ
1.บัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2553 ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ 69 คน
2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 ได้ผลการประเมิน 4.26

1.15 กิจกรรม Bye nior
ข้อดีที่ได้พบ
1. สร้างระบบการทางานร่วมกันได้เป็นอย่างดี
2. ได้สร้างประโยชน์ให้แก่คณะ
3. สร้างความสัมพันธ์ให้กับสมาชิกภายในคณะได้ดี
ปัญหาที่พบ
1.มีผู้สนใจเพียงแค่คณะกรรมการภายในคณะเท่านั้น
2.การประชาสัมพันธ์น้อยเกินไป
แนวทางแก้ไขปัญหา
1.ให้จัดงานที่คณะโดยมีการวางแผน รอบคอบ และรัดกุมให้มากขึ้น
2.ควรกระจายงานให้ชั้นปีที่ 1 และ 2 ช่วยงานปีที่ 3 ด้วย
สรุปความสาเร็จของโครงการ
1.นักศึกษาชั้นปี 4 ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ 47 คน
2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 ได้ผลการประเมิน 4.00

1.16.

กีฬาลูกรพีนิติศาสตร์ 10 สถาบันภาคเหนือ
ข้อดีที่ได้พบ
1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
2. สร้างชื่อเสียงให้กับคณะนิติศาสตร์
ปัญหาที่พบ
1.เจ้าภาพในการจัดงานไม่พร้อม
2.สถานที่พักไม่อานวย
แนวทางแก้ไขปัญหา
1.ควรเสนอให้ผู้เป็นเจ้าภาพในครั้งต่อๆไปมีความพร้อม
สรุปความสาเร็จของโครงการ
1.นักศึกษาที่เป็นนักกีฬาของคณะ ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ 50คน
2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 ได้ผลการประเมิน 4.05

1.17. กิจกรรมค่ายนิติอาสาพัฒนาและเผยแพร่กฎหมาย ครั้งที่14
ข้อดีที่ได้พบ
1. เสริมสร้างความสามัคคีแก่ชาวคณะนิติศาสตร์
2. สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะนิติศาสตร์
3.เป็นการช่วยเหลือสังคม
ปัญหาที่พบ
1.สถานที่คับแคบเกินไป
2.ขาดแคลนทุนทรัพย์
แนวทางแก้ไขปัญหา
1.ควรจัดหาสถานที่ ที่สามารถรับรองชาวค่ายได้อย่างทั่วถึง
2.ควรมีการวางแผนการหารายได้
สรุปความสาเร็จของโครงการ
1.นักศึกษาที่สนใจ ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ 130 คน
2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 ได้ผลการประเมิน 4.5
1.18. เลือกตั้งนายกสโมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ประจาปีการศึกษา 2554
ข้อดีที่ได้พบ
1. เป็นการส่งเสริมระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ปัญหาที่พบ
1.มีผู้ลงสมัครเพียงคนเดียว
แนวทางแก้ไขปัญหา
1.ควรเชิญชวนให้นักศึกษารู้จักการเสียสละเพื่อหมู่คณะ
2.ให้ผู้ลงสมัครตั้งทีมของตนเอง (ตั้งพรรค) เพื่อลงสมัครเลือกตั้ง
สรุปความสาเร็จของโครงการ
1.นักศึกษาที่มีสิทธิลงคะแนน ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ 17 คน
2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 ได้ผลการประเมิน 4.03
1.19 กิจกรรมชั้นปี 2 (โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง)
ข้อดีที่ได้พบ
1.เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
2.เสริมสร้างความพันธ์ภายในชั้นปี

ปัญหาที่พบ
1.อาหารไม่เหมาะสม
แนวทางแก้ไขปัญหา
1.ควรจัดกิจกรรมที่ตอบสนองกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เข้าถึงมากกว่านี้
สรุปความสาเร็จของโครงการ
1.นักศึกษาชั้นปี 2 ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ 97 คน
2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 ได้ผลการประเมิน 4.2
1.20 กิจกรรมชั้นปี 3 (โครงการนักกฎหมายช่วยสังคม)
ข้อดีที่ได้พบ
1.ได้ช่วยสร้างรอยยิ้มสร้างความอบอุ่นให้แก่คนชรา
2.ช่วยให้นักศึกษาได้บาเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม
ปัญหาที่พบ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อย
2.การประชาสัมพันธ์น้อย
3.ไม่มีการประชุมวางแผนการทางาน
4. ไม่มีกาหนดการในการจดกิจกรรม
แนวทางแก้ไขปัญหา
1.ควรประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง
2.ควรมีการประชุมวางแผนงานในการจัดทากิจกรรมแล้วมอบหมายงานให้แก่สมาชิกที่เป็น
คณะกรรมการของชั้นปีได้รับผิดชอบงานในส่วนที่ตนมีตาแหน่ง
สรุปความสาเร็จของโครงการ
1.นักศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ 80 คน
2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 ได้ผลการประเมิน 3.2
2 ปัญหาที่พบในการทางาน
1. การวางแผนในการทางาน เกิดความล่าช้าในการส่งโครงการ การประชุมย่อยภายในของ
ผู้รับผิดชอบในการทากิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีน้อย และการประชุมย่อยไม่ได้
ประสิทธิภาพ

2. การวางตัว หรือมอบหมายงานให้บุคคลที่ทากิจกรรมไม่ค่อยชัดเจนในรายละเอียดในการ
ทางานจึงทาให้เกิดความล่าช้า
3. เวลาในการทากิจกรรมทับซ้อนกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและกิจกรรมบางอย่างที่ทาง
คณะนิติศาสตร์ได้จัดขึ้นทาให้เกิดปัญหาในการที่จะต้องโยกย้ายกิจกรรมบางอย่างจึงทาให้
เกิดปัญหาการทากิจกรรมไม่ตรงตามแผนที่วางไว้และบางครั้ง บางกิจกรรมไม่ได้จัดขึ้น
เช่นกิจกรรมของชมรม Scooter Club ที่ไม่ได้จัดกิจกรรมขึ้น หรือกิจกรรมงานเลี้ยงพี่
บัณฑิตที่ทางมหาวิทยาลัยได้เลื่อนการรับปริญญาของบัณฑิต
4. การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามีน้อยเกินไปถึงแม้จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่
เนื่องจากนักศึกษาไปค่อยสนใจกันเองและการประชาสัมพันธ์มีน้อยมากแต่เนื่องจ ากมี
ช่องทางในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์มนทางอื่นจึงทาให้กิจกรรมยังคงบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
5. การทางานเป็นทีมยังขาดความพร้อมเพียงเพราะเนื่องจากการวางแผนการทางานของ
ผู้รับผิดชอบแบ่งงานไม่ชัดเจน

3 แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1. ต้องมีการวางแผนและการดาเนินกิจกรรมอย่างรวด เร็วและส่งโครงการให้เร็วที่สุด
อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการทากิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ได้มีการอนุมัติโครงการอย่าง
รวดเร็วและในการประชุมทางานโครงการต้องมีผู้ควบคุมในการประชุม และต้องมี
การประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งในการทากิจกรรมแต่ละครั้ง
2. ต้องมอบหมายงานให้กับบุคคลที่ มีความรับผิดชอบ มีทีมงานในการทางานสรรหา
บุคคลที่มีความสามารถและมีความรับผิดชอบ
3. จัดหาแผนสารองในการทากิจกรรมการวางแผนเพื่อเวลาเกิดปัญหาจะได้มีแผนสารอง
ที่มารองรับการทางานหาวันสารองเพื่อหากเกิดการทับซ้อนจะได้สามารถจัดหาวันลง
ทากิจกรรม
4. เพิ่มการประชาสัมพันธ์สร้างเ ทคนิคในการประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ เพื่อให้ดึงความ
สนใจให้มากขึ้น
5. สร้างความเป็นทีมในการทางาน

วาระของคณะกรรมการสโมสรคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2554
1. นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2554 แถลงนโยบาย

Let’s walk together
“กระบวนการมีส่วนร่วม รวมความคิด จิตรสาธารณะ ”
อันมีหลักการต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. กระบวนการมีส่วนร่วม
2. สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสและสะดวกในการที่จะตรวจสอบ
3. สร้างสรรค์หลักการประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในองค์กร
4.สร้างความรู้สึกให้คณะกรรมการมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนของหนึ่งสโมสร
5.ปรับปรุงงานเก่าในส่วนที่ดีให้ดียิ่งๆขึ้นและแก้ไขในส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นจุดบอด
6.สร้างคุณลักษณะของคณะกรรมการให้มีจิตรสาธารณะ
2. ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ปีการศึกษา 2554
1. ฝ่ายวิชาการ เสนอแผนการดาเนินงานด้านวิชาการ ภายในปีการศึกษา 2554 ซึ่งมี
กิจกรรมดังนี้ กฎหมายสู่โรงเรียน โดยมีการวางแผนว่า จะทาการเผยแพร่ ละครประกอบ
ข้อกฎหมาย ไปสู่โรงเรียนต่างๆ เฉพาะชั้นมัธยมปลาย โดยแบ่งเป็นโรงเรียนภายในจังหวัด
เชียงใหม่ 1 โรงเรียน และ ต่างจังหวัด 2 โรงเรียน แต่มีปัญหาคือ กิจกรรมดังกล่าวทาง
ศุนย์นิติศาสตร์เป็นผู้ทากิจกรรมโดยตรง หากมีการยุบศูนย์นิติศาสตร์ กิจกรรมกฎหมายสู่
โรงเรียน ทางฝ่ายวิชาการจะรับกิจกรรมดังกล่าวเข้ามาไว้ในความดูแลภายใต้สังกัดสโมสร
นักศึกษา
การทาจุลสา รทางวิชาการ ซึ่งจะออกเป็นประจาในทุกๆ ช่วงปลายเดือน ซึ่งมี
เนื้อหาพอสังเขป อาทิเช่น ฎีกาที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของนักศึกษาโตยตรง
ประเด็นข้อกฎหมายเนื้อหาที่มักพบบ่อยในชั้นเรียน , ข่าวสารของคณะในรอบเดือน ,
สัมภาษณ์ดาวเด่นประจาคณะ และ อาจารย์ , เป็นสื่อกลางการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆที่จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นภายในคณะ เป็นต้น ซึ่งมีข้อเสนอแนะจากท่านอาจารย์
ธนัญชัย ทิพยมณฑล ให้นาวารสารคณะดังกล่าวที่จะจัดทาขึ้นนั้นลิงก์ลงในเว็บไซต์ของ
คณะนิติศาสตร์ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณมติในที่ประชุมเห็นชอบด้วย
ในส่วนของกิจกรรมการติวหนังสือเพื่อช่วยน้องก่อนสอบ การติวหนังสือให้น้อง
จะส่งเสริมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ช่วยแนะนานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในการเขียนตอบ
กฎหมาย การทาความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน ซึ่งในที่ประชุมมีมติ ให้เปลี่ยนชื่อกิจกรรม

“ติวก่อนสอบ” เป็น “รวมกันมาอ่านหนังสือที่คณะ ” ซึ่งจะให้ผลไปในทางที่ดีกว่าและยัง
เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องได้ในอีกทางหนึ่ง
2. ฝ่ายสถานที่ เสนอแผนงานของปีการศึกษา 2554 นี้ ในเรื่องของการเตรียมสถานที่ ที่
ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ก่อนทากิ จกรรม ช่วยอานวยความสะดวกในแก่ฝ่ายต่างๆ ซึ่ง
ทางคณะนิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรมขึ้น ภายใต้สังกัดสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เช่น
ค่ายนักกฎหมายรุ่นใหม่ ค่ายอาสาพัฒนาและเผยแพร่กาหมาย เป็นต้น และอาจช่วยเหลือ
ในบางกิจกรรมที่ทางคณะได้ขอความร่วมมือมายังสโมสรนั กศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว
ส่วนห้องเก็บของใต้บรรได จะจัดการจัดเก็บของที่มีอยู่ให้เป็นหมวดหมู่ และมีการ
จดบันทึกว่ามีอุปกรณ์กี่ชิ้นที่สามารถใช้งานได้และมีการตรวจสอบอุปกรณ์เป็นประจาว่ามี
สิ่งใดหายไปหรือไม่โดยฝ่ายสถานที่ ถ้าฝ่ายใดต้องการใช้อุปกรณ์ซึ่งอ ยู่ใต้บรรได ให้ทา
การเบิกจ่ายละส่งคืนกับฝ่ายปฏิคม โดยฝ่ายปฏิคมจะมีสมุดบันทึกการยืม - คืนอยู่ หากฝ่าย
ใดยืมแล้วไม่ส่งคืน ให้ผู้ที่ลงลายมือชื่อยืมรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย เว้นแต่กรณีที่อุปกรณ์
เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน แต่ต้องนาซากบางส่วนซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นอุ ปกรณ์ที่ได้ยืมไป
จริงมาแสดงต่อประธานฝ่ายปฏิคม
3. ทางสโมสรนักศึกษาคณะนิติสาสตร์มีการจัดตั้งฝ่ายขึ้นเพิ่มเติมจานวน 2 ฝ่าย คือ ฝ่าย
ปฏิคม ซึ่งมีแผนงานดังต่อไปนี้ มีหน้าที่จัดการเรื่องการส่งกาหนดการประชุมทุกครั้ง
ให้กับประธานฝ่ายแต่ละฝ่าย ซึ่งจะนากาหนดกา รการประชุมแต่ละครั้งไปส่งให้ถึงมือ
ประธานฝ่ายแต่ละฝ่าย และเมื่อประธานฝ่ายได้รับกาหนดการประชุมแล้วให้เซนต์รับทราบ
ลงในสมุดตอบรับการประชุม
มีหน้าที่เบิกจ่ายอุปกรณ์ในห้องเก็บของใต้บรรได ในกรณีที่มีการยืม ประธาน
ฝ่ายปฏิคมมีหน้าที่เซนต์ รับรองการยืมอุปกรณ์ดังกล่าวและอีกฝ่าย คือ
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ (QA) มีหน้าที่หลักในการคานวณประสิทธิภาพของงานว่าการทางานทุกครั้ง
บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งมีหน้าที่ตรวจตรวจสอบ
การทางานของแต่ละฝ่ายภายในสโมสรนักศึกษาว่าทุกกิจกรร มที่จัดมีประสิทธิภาพผ่าน
เกณฑ์มาตราฐานของทางสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เพื่อช่วยให้การทางานของทาง
สโมสรนักศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีแผนงานการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ได้นาเอาปัญาหาที่
พบในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เกิดจากการประ ชาสัมพันธ์ที่น้อยไม่ทั่วถึง จึงต้องมีการ
ปรับปรุงในกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์แบบเดิมๆ เป็นการใช้สื่อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น facebook และ http://law.payap.ac.th ในการประชาสัมพันธ์ ทั้งยังมีการ
จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตลอดปีการศึกษา 2554 ทั้งป้ายโฆษณา

บริเวณหน้าคณะ และป้ายคัตเอาท์หน้าห้องสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของเอกสารแผ่นพับใบปลิวต่างๆ
5. ในที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายวินัยและเสริมสร้างความสามัคคี มีหน้าที่ดูแลควา มประพฤติ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตลอตปีการศึกษา 2554 ซึ่งจากเดิมที่มีการทางานเพียงช่วงการประชุม
เชียร์เท่านั้น และ ให้มีหน้าดึงน้องๆ ปี 1 เข้ามาร่วมกิจกรรมให้ได้มากที่สุดรวมถึงดูแล
ความเรียบร้อยในกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมภายในและภายนอกคณะ เพื่อลดปัญหาและ
ความวุ่นวาย อันเป็นเหตุให้การดาเนินการล่าช้าซึ่งฝ่ายวินัยและฝ่ายสันทนาการ จะต้องมี
การวางแผนการทางานร่วมกัน
6. ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ เสนองานในส่วนของการปรับปรุงการเก็บฐานข้อมูล
ของแต่ละฝ่ายให้อยู่ในรูปของไฟล์งานที่สามารถจัดเก็บและตรวจสอบได้อย่างสะดวก ที่
ประชุมเสนอให้ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศมีหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่
ใช้ในกิจกรรมซึ่งต้องมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง เ ช่น การติดตั้งโปรเจคเตอร์ การ
ทางานด้านคอมพิวเตอร์ และ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากเครื่องใช้ อาจารย์ที่
ปรึกษาสโมสรได้เสนอแนะให้ฝ่ายเทคโนโลยี มีหน้าที่ อัพเดรท Web : law.payap.ac.th
(เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ ) และ การปรับปรุง Facebook : สโมสรนักศึกษา
คณะนิติศาสตร์ และมติในที่ประชุมมีความเห็นชอบกับแนวความคิดนี้
7. ฝ่ายดนตรี ได้เสนอรูปแบบการทางานในปีการศึกษา 2554 โดยจะเข้าร่วมกับกิจกรรม
ต่างๆซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมให้กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นมีความครบในทุกด้าน เช่น เล่น
ดนตรีวันปฐมนิเทศน์ ค่ายนักกฎหมาย งานเลี้ยงพี่บัณฑิต งาน Bye nior เป็นต้นและ
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งวงดนตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งนี้มีการขออนุมัติให้มีห้องซ้อม
ดนตรีภายในคณะ แต่มติในที่ประชุมไม่เห็นชอบด้วยกันแนวความคิดนี้ยติในส่วนนี้เป็น
อันตกไป แต่มีข้อเสนอแนะให้มีการทา work shop หานักดนตรีใหม่ ๆ ขึ้นมาแทนมติในที่
ประชุมลงความเห็นชอบด้วย
8. ฝ่ายอาหาร ได้เสนอปัญหาที่พบในการทางาน ปี 2553 คืออาหารไม่เพียงพอต่อจานวน
นักศึกษาและในกิจกรรมค่ายนักศึกษารุ่นใหม่ การหายืมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทาอาหารมี
ความยากลาบาก อุปกรณ์หา ย และสมาชิกในฝ่ายมีจานวนน้อย ในส่วนของค่ายอาสา
ปัญหาคือ อาหารไม่เพียงพอ เนื่องจากจานวนคนขึ้นค่ายมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบไม่
เพียงพอและงบประมาณไม่เพียงพอ ในส่วนของความคาดหวังของฝ่ายอาหารคือการ
ไม่ให้ฝ่ายอื่นๆ ยืมอุปกรณ์ใด ๆ ของฝ่ายอาหาร เสนอขอหม้อหุงข้าวไฟฟ้ าขนาดใหญ่ ซึ่ง
ทางสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์รับไว้พิจารณาต่อไป และได้ขอเพิ่มสมาชิกเป็น 12
คน อีกทั้งขอความร่วมมือให้ฝ่ายที่ไม่มีหน้าที่คอยช่วยเหลือในการทาอาหาร แผนกิจกรรม

ปี 2554 นี้มีงานที่ต้องรับผิดชอบ คือ งานปฐมนิเทศปี 54 ค่ายนักกฎหมาย ค่ายอาสา งา น
เลี้ยงพี่บัญฑิตและจัดหาน้าดื่ม ของว่าง
9. ฝ่ายกีฬาเสนอแผนกิจกรรมปี 2554 ซึ่งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ งานกีฬาสีภายในคณะ
งานกีฬาเฟรชชี่ งานกีฬาเมเจอร์ งานกีฬารพี 4 สถาบัน และ กีฬา 10 สถาบันภาคเหนือ
โดยเสนอชนิดของกีฬาสีจากเดิมซึ่งมี ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล จะขอเพิ่ม เปตอง
เข้าไปอีกชนิดหนึ่ง และขอความร่วมมือจากฝ่ายสันทนาการกับประชาสัมพันธ์ช่วยงานใน
ส่วนของกิจกรรมที่จะจัดขึ้นทุกกิจกรรม
10. ฝ่ายสันทนาการเสนอแผนงานการทางานของฝ่ายสันทนาการ คือมีการเพิ่มเวลาการ
ประชุมเชียร์จากหนึ่งเดือนเป็นหนึ่งเดือนครึ่ง และหลังจากจบกิจกรรมประชุมเชียร์รับน้อง
แล้ว ฝ่ายสันทนาการจะมีกิจกรรมเสริมตลอดทั้งปีการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสร
แนะนาให้ฝ่ายสันทนาการเป็นผู้ฝึกการแปลอักษรมือในการเชียร์กีฬาต่างๆที่มหาลัยจั ดขึ้น
เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้แก่นักกีฬา ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วย
11. ฝ่ายประเพณีชี้แจงแผนงานประจาปีการศึกษา 2554 ซึ่งงานหลักกๆของ ฝ่ายมีงานที่
ต้องรับผิดชอบในส่วนกิจกรรมวันไหว้ครูและประดับเข็มดุลพาห ซึ่งในที่ประชุมได้เสนอ
เปลี่ยนแปลงวันในการจัดกิจกรรม ซึ่งแต่เดิมกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันพุธ ได้ขอเปลี่ยนเป็น
วันพฤหัสบดีซึ่งตรงกับความเชื่อตามคติในทางศาสนาพุทธว่าวันพฤหัสบดีคือวันครู ที่
ประชุมยังหาข้อยุติไม่ได้ จึงต้องอยู่ในความเหมาะสมแก่เวลาซึ่งทางสโมสรจะดุลพินิจใน
การพิจารณากิจกรรมดังกว่าอีกครั้งในการประชุมประจาเดือนที่กิจกรรมดังกว่าจะเกิดขึ้น
12. ประธานชั้นปีชี้แจงแผนการดาเนินงานในปี 2554โดยมีดังต่อไปนี้
ชั้นปีที่ 2 เสนอแผนกิจกรรม : สายน้าคือชีวิต ช่วยกันขจัดมลพิษทางน้า มี
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
: เพื่อให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ
: เพื่อให้นักศึกษามีความสามัคคี,
: เพื่อให้เกิดสังคมที่น่าอยู่โดยมีงบประมาณ
ชั้นปีที่ 3 สรุปกิจกรรม ที่ผ่านมาในปี 2553 และชี้แจงแผนงานในปี 2554 ว่ายัง
มิได้มีแผนงานในปี 54
ชั้นปีที่ 4 สรุปกิจกรรม ที่ผ่านมาในปี 2553 และชี้แจงแผนงานในปี 2554 ว่ายัง
มิได้มีแผนงานในปี 54
13. ประธานชมรมภายใต้สังกัดสโมสรนักศึกษา ชี้แจงแผนการดาเนินงานในปี 2554โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประธานชมรม Scooter Club ชี้แจงแผนงานในปี 2554 จะมีการจัดกิจกรรมปลูก
ป่า และกิจกรรมเพื่อสังคมในถิ่นทุรกันดารโดยมีข้อเสนอแนะ คือเนื่องจากบางชมรมมีการ
ออกค่ายปลูกป่า หรือทาประโยชน์เพื่อสังคม จึงแนะนาให้ ร่วมมือกันในหลายๆ ชมรม จัด
ค่ายเพื่อสังคม
ประธานชมรมมโหรี เสนอแผนงานปี 2554 คือร่วมกับฝ่ายดนตรี ในการเล่น
ดนตรีในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของสโมสรนักศึกษานิติศาสตร์ การประกวดโฟล์คซอง
พบปะกัน แลกเปลี่ยนประสบการด้านดนตรีและทาเสื้อชมรมโดยมีข้อเสนอแนะ พยายาม
จัดทา work shop เพื่อให้สมาชิกในชมรม มีกิจกรรมทา และ เปิดรับสมัครเฉพาะ ชั้นปีที่ 1
โดยทาบัญชีบัญชีของชั้นปีอื่นไว้ เพื่อเก็บฐานข้อมูลจานวนสมาชิก โดยอาจเก็บเงินจาก
สมาชิกเดิม น้อยกว่าสมาชิกใหม่
ประธานชมรมฟุตบอล ได้เสนอแผนงานในปี 2554 : LA League การ
ประชาสัมพันธ์ในคณะระหว่างการประชุมเชียร์ การเข้าร่วมกีฬาสีวันระพี การเข้าร่วมกีฬา
10 สถาบันการเข้าร่วมกีฬาเฟรชชี่การเข้าร่วมกีฬาเมเจอร์
ประธานชมรม Love for share ประกาศยุบชมรมเงินจากชมรม 3,000 บาท บริจาค
ให้สโมสรนักศึกษานิติศาสตร์
ประธานชมรมคนล่าฝัน ได้เสนอแผนงานในปี 2554 การออกค่ายทาฝ่ายทดน้า ที่
บ้านปาแป อ .แม่แตง จ .เชียงใหม่โดยมีข้อเสนอแนะ คือการออกค่าย ต้องบริหารการเงิน
และประชาสัมพันธ์ให้ดี
ประธานชมรมหัวรถไฟ ได้เสนอแผนงานในปี 2554 คือ การเปิดรับสมัครสมาชิก
ใหม่และการนาสมาชิกชมรมลงพื้นที่ พบปะบุคคลผู้มีปัญหาสัญชาติ ในสถานที่จริงวันคริ
สมาสต์ กับวันเด็กไร้สัญชาติ จัดในวันเดียวกัน
14. นายกสโมสร กาหนดแนวทางการทางานงานแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้มีความ
รับผิดชอบแก่ทุกกิจกรรมที่ ฝ่ายของตนได้รับมอ บหมาย การบริหารเวลา การเขียนและ
การส่งโครงการและกาหนดวันประชุมประจาเดือนในการทางานของสโมสรนักศึกษา
15. อ.ธนัญชัย ทิพยมณฑลผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายพัฒนานักศึกา บรรยาย “ทิศทางสโมสร
นักศึกษานิติศาสตร์ ปี 2554” พร้อมมอบเกียรติบัติให้แก่คณะกรรมการสโมสรฯ ปี 2553
และมอบตาแหน่งนายก ปี 2554

3. ตารางกิจกรรมคณะนิติศาสตร์ปีการศึกษา 2554

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกา 2554 ได้ร่วมกันประชุมและกาหนด
แผนการปฏิบัติงานไว้สาหรับการดาเนินงานอย่างครบถ้วนและชัดแจ้ง โดยมีรายการดังต่อไปนี้
1. แผนกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคระนิติสาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการสึกษา 2554
2. แผนกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคระนิติสาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการสึกษา 2554
หมายเหตุ แผนกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เป็นไปตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้แล้ว

สรุปโครงการสัมมนาผู้นานักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2554
1. ปัญหาที่พบ
1.1 ระยะเวลาในการนาเสนอโครงการและพิจารณากิจกรรมต่างๆ น้อยเกินไป
1.2 อาหารไม่เพียงพอ
1.3 การประชาสัมพัน์ ไม่ทั่วถึงทาให้ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ทราบถึงการจัดกิจกรรม
ดังกล่าว
2. แนวทางแก้ไขปัญหา
2.1 เพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรมให้มากขึ้นแต่ต้องคานึงถึงปัจจัยภายนอก คือ การอนุมัติการทา
กิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย วันเวลาในการจัดกิจกรรม ระยะทาง และอื่นๆ
2.2 จัดเตรียมอาหารให้มากขึ้น
2.3 เปิดโอกาสให้ที่ผู้สนใจได้เข้ามามีส่วนเข้าในการทากิจกรรมมากขึ้น
2.4 ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง
3. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับจากการสัมมนา
3.1 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2554 ได้รู้ถึงวิธีการทางานของสโมสรนักศึกษา
3.2 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ได้รู้ถึงปัญหาและใช้การคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้น

3.3 ได้สร้างความสามัคคีกันในหมู่คณ
3.4 นักศึกษาได้เรียนรุ้จากการวิเคราะห์ปัญหา การรับฟังความคิดเห็น การยอมรับฟังเสียงส่วน
ใหญ่มากกว่าความคิดของตังวเอง มีความกล้าแสดงออกทางความคิด
3.5 นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดความผ่อนคลาย และความสนุกสนานจากการสัมมนาใน
ครั้งนี้

4.ผลการประเมิน
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการจานวนทั้งสิ้น 46 คน ได้ตอบแบบประเมินจานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ
82.6
ตารางผลคะแนนที่ประเมินได้ทั้งหมด
หัวข้อที่ประเมิน

1.กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา
2.กิจกรรมของชมรมในสังกัดสโมสร
3. WORK SHOP : กิจกรรม
4. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดสัมมนา
5. ผลที่ได้รับจากการสัมม นา
6. รูปแบบการนสัมมนาคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา
7. ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรม
8 . ภาพรวมของการอบรมดังกล่าว
9. การจัดการห้องสโมสรนักศึกษา
10. อาหารและเครื่องดื่ม
รวม

ระดับผลการประเมินที่ได้
(จานวนคนที่ตอบ )
(5)
(4)
(3)
15
22
1
10
22
6
10
18
10
16
14
7
18
18
2
14
21
2

(2)
0
0
0
1
0
1

(1)
0
0
0
0
0
0

11
18
8
4

4
0
1
10

0
0
0
3

16
14
21
15

7
6
8
6

ค่าเฉลี่ย

5. ข้อเสนอแนะจากการตอบแบบประเมิน
5.1 อาหารน้อย
5.2 ควรจัดเวลาประมาณ 2 คือ 3 วัน
5.3 น่าจะให้เวลามากกว่านี้ และบางการนาเสนอต้องใช้เวลามากกว่านี้
5.4 อยากให้มีบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่านี้
5.5 ควรใช้คาพูดที่ชัดเจนหนักแน่น สั้นๆ ให้ได้ใจความ ไม่ควรพูดวกไปวนมาซ้าซาก
(นาย ณัฐชัย มาไชยนาม)
นายกสโมสรคระนิติศาสตร์ 2554

4.3
4.1
4.0
4.2
4.4
4.2
3.9
4.3
3.9
3.1
4.1

ระเบียบสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
หมวด 1
สโมสรนักศึกษา
ข้อที่ 1. สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ประกอบไปด้วยนายกสโมสรนักศึกษาที่ได้รับเลือกตั้งจากนักศึกษา
ตามระเบียบการเลือกตั้งนายกสโมสนนักศึกษา ทั้งนี้จานวนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาต้องมีได้ไม่น้อย
กว่า 15 คน และไม่เกิน 30 คน
ข้อที่ 2. ให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วยตาแหน่งหลักดังต่อไปนี้
(1) ประธานสภาผู้แทนนักศึกษา
(2) เลขาธิการสภาผู้แทนนักศึกษา
(3) เหรัญญิกสภาผู้แทนนักศึกษา
ทั้งนี้นายกสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการอาจกาหนดตาแหน่งอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตาม
ความเหมาะสม
สาหรับตาแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา ประธานชั้นปี ได้มาจากการคัดเลือกโดยตรงจากนักศึกษา
คณะนิติศาสตร์ สมาชิกภายในชั้นปีนั้น ๆ ส่วนตาแหน่งอื่น ๆ ได้มาจากการเสนอชื่อของนายกสโมสร
นักศึกษา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อที่ 3. นายกสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาย่อมสิ้นสุดลง เมื่อ
(1) ครบวาระ
(2) คณบดีอนุมัติให้ลาออก
(3) สถานภาพนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสิ้นสุดลง หรือได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือมี
สถานภาพเป็นนักศึกษารอพินิจ หรือขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในระเบียบการเลือกตั้งนายกสโมสร
นักศึกษา
(1) ถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่โทษพักการศึกษาขึ้นไป
(2) ประพฤติตนเสื่อมเสียร้ายแรง หรือเป็นผู้ไม่เข้าประชุม 5 ครั้งติดต่อกัน โดยไม่แจ้งสาเหตุ หรือ
คณะกรรมการลงมติให้พ้นจากการเป็นนายกสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ขององค์ประชุม
(3) นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีประชามติเสียงข้างมาก ให้ถอดถอนออกจากการ
เป็นนายกสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

ข้อที่ 4. นายกสโมสรนักศึกษาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาตั้งแต่
คณะกรรมาธิการเฉพาะกิจ เพื่อดาเนินงานในกิจการเร่งด่วน เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาก็ได้
ข้อที่ 5. สโมสรนักศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) พิทักษ์ไว้ซึ่งผลประโยชน์ของคณะนิติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย และของนักศึกษาทั้งปวง
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณ ควบคุม และตรวจสอบการใช้จ่ายเงินองค์การบริหาร
สโมสรนักศึกษา ชั้นปี และชมรมในสังกัด
(3) ควบคุมให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ชั้นปี และชมรม ปฏิบัติตามแนวนโยบายที่ได้
แถลงไว้
(4) เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานต่าง ๆ ของสโมสรนักศึกษาหรือเกี่ยวกับกิจการของ
คณะนิติศาสตร์
(5) เสนอแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับธรรมนูญนักศึกษาต่อคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษา ทั้งนี้ข้อเสนอดังกล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนสภาผู้แทน
นักศึกษาทั้งหมด
(6) ให้ความเห็นชอบระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดแย้งต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย
(7) เชิญผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง ในการพิจารณานโยบาย และการดาเนินการในเรื่องหนึ่ง
เรื่องใดของ สโมสรนักศึกษา ชั้นปี และชมรมในสังกัด ตามที่เห็นว่าจาเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องใดของการบริหาร
สโมสรนักศึกษา ชั้นปี และชมรมในสังกัด ตามที่เห็นว่าจาเป็น
(8) เสนอบททบทวนการดาเนินงานของการบริหาร ซึ่งนายกสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา เห็นว่าขัดแย้งกับนโยบายที่สโมสรนักศึกษาได้แถลงไว้ หรือขัดต่อวัตถุประสงค์
ขององค์การนักศึกษา
(9) พิจารณาการยุบชมรม หรือจัดตั้งชมรมตามที่นายกสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาเสนอ แล้วเสนอผลงานการลงมติให้อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณบดีพิจารณา
ข้อที่ 6. สโมสรนักศึกษาต้องเป็นนโยบายการปฏิบัติกิจกรรมที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข ขนบธรรมเนียมประเพณี และศีลธรรมอันดีงามของไทย
ตลอดจนระเบียบคณะนิติศาสตร์ และของมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้ความร่วมมือต่อการดาเนินงานของ
สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย และคณะอื่น

ข้อที่ 7. สโมสรนักศึกษาสามารถมีชมรมในสังกัดได้ ทั้งนี้ชมรมที่สังกัดสโมสรนักศึกษามีสิทธิได้รับ
งบประมาณกิจกรรมโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณบดี
ข้อที่ 8. คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาแต่ละฝ่าย ต้องจัดทางบประมาณสาหรับใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรม
ข้อที่ 9. นายกสโมสรนักศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) ควบคุมการดาเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา
(2) เป็นประธานที่ประชุมในการประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
(3) เป็นผู้แทนของสโมสรนักศึกษาและคณะนิติศาสตร์ในกิจการภายนอก
(4) ดูแลการดาเนินกิจกรรมนักศึกษาภายในคณะนิติศาสตร์ ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
ข้อที่ 10. เลขานุการสโมสรนักศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม และจัดทารายงานการประชุมสโมสรนักศึกษา และ
การประชุมอื่น ๆ ของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
(2) เก็บรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ของสโมสรนักศึกษา และทาหน้าที่ธุรการอื่น ๆ ของสโมสร
นักศึกษา ชี้แจงระเบียบข้องบังคับ และยืนยันหลักฐานเอกสารต่อที่ประชุมสโมสรนักศึกษา หรือต่ออาจารย์
ที่ปรึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณบดี
(3) ประสานงานต่าง ๆ
ข้อที่ 11. เหรัญญิกสโมสรนักศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายงบประมาณของสโมสรนักศึกษา ร่วมกับ
นายกสโมสรนักศึกษา โดยจัดทาบัญชีใช้จ่ายเงินตลอดปี
ข้อที่ 12. สมาชิกสโมสรนักศึกษามีหน้าที่ดังนี้
(1) เข้าร่วมการประชุม และลงมติในการประชุมสโมสรนักศึกษา
(2) พิทักษ์ไว้ซึ่งผลประโยชน์ของสโมสรนักศึกษา
(3) มีสิทธิแสดงความคิดเห็นทั่วไปในการประชุมสโมสรนักศึกษา และมีสิทธิยื่นกระทู้ถาม
(4) มีสิทธิร่วมดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของสโมสรนักศึกษา

ข้อที่ 13. การประชุมสโมสรนักศึกษา จะต้องเป็นการประชุมโดยเปิดเผย และเป็นไปตามระเบียบการ
ประชุมสโมสรนักศึกษา
ข้อที่ 14. มติของที่ประชุมสโมสรนักศึกษา โดยทั่วไป ให้เป็นไปตามเสียงข้างมากเว้นแต่จะกาหนดไว้เป็น
อย่างอื่นนอกจากนี้
ภายหลังคณะกรรมการ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสโมสรนักศึกษา ในแต่ละครั้งเรียบร้อย
แล้ว ให้แจ้งผลการประชุมให้อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณบดีทราบ

หมวด 2
ชมรม
ข้อที1่ . การขอจัดตั้งชมรมกิจกรรมคณะ ให้กลุ่มนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ผู้ประสงค์จะจัดตั้งชมรมยื่นหนังสือ
ขอจัดตั้งพร้อมรายระเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับชมรมที่ขอจัดตั้ง ต่อนายกสโมสรนักศึกษา และให้นายกสโมสร
นักศึกษาพิจารณา เมื่อเห็นชอบให้ส่งหนังสือขอจัดตั้งไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา เพื่อให้อาจารย์
ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาพิจารณา และให้คณะบดีพิจารณารับรองการจัดตั้งชมรม ทั้งนี้ชมรมที่จะจัดตั้งขึ้น
ใหม่ ต้องมีวัตถุประสงค์ของชมรมอย่างชัดเจน และไม่ซ้าซ้อนกับวัตถุประสงค์หลักข องชมรมที่ได้จัดตั้งขึ้น
ก่อนหน้า
ข้อที่ 2. ชมรมจะจัดตั้งขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินกิจกรรมด้านใดด้านหนึ่งโดเฉพาะ ได้แก่
(1) ชมรมกีฬา จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับกีฬา วิธีการเล่นที่
ถูกต้องสาหรับกีฬาแต่ละประเภท ตลอดจนปลูกฝังให้นักกีฬามีน้าใจเป็นนักกีฬา และอื่น ๆ
(2) ชมรมศิลปวัฒนธรรม จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ แลกเปลี่ยน และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยมความภาคภูมิใจ และความ
ซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษา ตลอดจ นการส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของนานา
ประเทศ และอื่น ๆ
(3) ชมรมบาเพ็ญประโยชน์ จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดริเริ่ม และ

สร้างสรรค์ ในการบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น อาสาพัฒนาชนบท อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม พัฒนาเยาวชน เผยแพร่ความรู้สู่ชนบท เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญแก่ชุมชนและสังคม ตลอดจน
การปลูกฝังจิตสานึกความรับผิดชอบของนักศึกษาที่มีต่อสังคม และอื่น ๆ
(4) ชมรมดนตรี จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในด้านดนตรี สร้าง
ความกล้าแสดงออก และอื่น ๆ
(5) ชมรมวิชาการ จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมาย วิชาการ
ทางกฎหมาย และอื่น ๆ
ความตามวรรคหนึ่งหากนักศึกษามีการตั้งชมรมที่มีวัตถุประสงค์นอกเหนือจาก (1) – (5) ให้เป็นไป
ตามความเห็นชอบของคณบดี
ข้อที่ 3. การดาเนินงาน และการการบริหารงานของแต่ละชมรม ให้เ ป็นไปตามข้อบังคับของชมรมนั้น ๆ
ทั้งนี้ข้อบังคับดังกล่าวจะต้องไม่ขัดแย้งต่อระเบียบการดาเนินงานสโมสรนักศึกษานี้ ตลอดจนระเบียบจอง
คณะนิติศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพายัพ
ข้อที่ 4. ชมรมต้องจัดทารายงานประเมินผลการดาเนินกิจกรรมในรอบปีการศึกษา เสนอต่อนายกสโมสร
นักศึกษา ก่ อนปิดภาคการศึกษาตอนปลาย และให้นายกสโมสรนักศึกษารายงานประเมินผลดังกล่าวเสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และคณบดี
ข้อที่ 5. ชมรมสิ้นสุดสภาพ โดยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) นายกสโมสรนักศึกษา และประธานชมรมเห็นพ้องต้องกันให้ยุบเลิก เนื่องจากชมรมไม่มี
ผลงานเพียงพอในรอบปีตามที่ควรจะเป็น
(2) คณะกรรมการชมรมเห็นสมควรให้ยุบเลิก
ข้อที่ 6. ในกรณีที่มีการยุบเลิกชมรม ให้นายกสโมสรนักศึกษา และประธานชมรมรายงานต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนานักศึกษา และคณบดี

หมวด 3
การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์และเลือกคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
ข้อที่ 1. ในการดาเนินการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ให้นายกสโมสรนักศึกษาเรียกประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งและกาหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ
(1) วัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง
(2) การสมัครรับเลือกตั้ง
(3) การตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
(4) วิธีดาเนินการเลือกตั้ง
ข้อที่ 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหาร จะต้องดาเนินการ
ให้เสร็จสิ้น ภายในเดือนธันวาคม ของปีการศึกษานั้นเพื่อดารงตาแหน่งในปีการศึกษาถัดไป
ข้อที่ 3. ให้การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เป็นการเลือกตั้งโดยตรงจากนักศึกษาในคณะ
เท่านั้น และการเลือกคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เป็นการเลือกโดยนายกสโมสรนักศึกษาที่ได้รับการ
เลือกตั้ง
ข้อที่ 4. ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) คะแนนสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
(2) ไม่เป็นนักศึกษาที่เคยถูกลงโทษทางวินัย
(3) ได้ศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ข้อที่ 5. การสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อดารงตาแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาให้ถือว่าบุคคลผู้สมัครที่ได้รับคะแนน
นิยมสูงสุดเป็นบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ กรณีที่บุคคลที่สมัครรับเลือกตั้ง
มีเพียงบุคคลเดียว ให้ใช้วิธีลงคะแนนเสียงรับรองจากนักศึกษาคณะนิติศ าสตร์ทั้งปวง ทั้งนี้จะต้องได้รับ
คะแนนเสียงรองรับ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนนักศึกษาที่มาลงคะแนนเสียง จึงถือว่าได้รับเลือกตั้ง

ระเบียบการประชุมสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
ข้อที่ 1 กาหนดให้มีการประชุมสมัยสามัญปีละ 10 ครั้ง โดย 2 ใน 10 ครั้ง เป็นการสั มมนาผู้นานักศึกษา
และหากมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดนายกสโมสรนักศึกษาสามารถเลื่อนประชุมสมัยวิสามัญได้
ข้อที่ 2 การนัดประชุมต้องทาเป็นลายลักษณ์ โดยปกติต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน สาหรับการ
ประชุมสมัยสามัญ หากเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้อที่ 3 ให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาลงชื่อในแบบฟอร์มการลงทะเบียนซึ่งเลขานุการสโมสร
นักศึกษาจัดไว้ก่อนการประชุมทุกครั้ง สมาชิกที่มิได้ลงชื่อถือว่าขาดประชุม
ข้อที่ 4 ในการประชุมต้องมีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมการประชุ
มอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาจึงจะสามารถดาเนินการประชุมได้
ข้อที่ 5 หากคณะกรรมการขาดประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งให้ถือว่าไม่ครบองค์ประชุม ในการประชุมวันนั้นจะ
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้
ข้อที่ 6 กาหนดให้มีการประชุมในวันที่ 7 ของทุก ๆ เดือน เวลา 16.30 น เป็นต้นไป
ลาดับที่ วัน/เวลาการประชุม
การประชุม
1

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2554

เวลา 16.30 น ครั้งที่ 1

2

วันพฤหัสสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2554

เวลา 16.30 น ครั้งที่ 2

3

วันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2554

เวลา 16.30 น ครั้งที่ 3

4

วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2554

เวลา 16.30 น ครั้งที่ 4

5

วันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม 2554

6

วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2554

เวลา 16.30 น ครั้งที่5

7

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554

เวลา 16.30 น ครั้งที่ 6

8

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2555

เวลา 16.30 น ครั้งที่ 7

9

วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์2555

เวลา 16.30 น ครั้งที่ 8

10

วันที่ 13-14 มีนาคม 2555

การสัมมนาภาคเรียนที่ 1

การสัมมนาภาคเรียนที่ 2

