
 
1 เอกสาร หลักเกณฑ์การจดัตังชมรม ประจาํปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

หลกัเกณฑ์การจัดตงัชมรม 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

นักศึกษาทีมคีวามประสงค์จะขอจดัตงัชมรมจะต้องปฏิบัต ิดังน ี

๑. ดาวน์โหลดเอกสารการจดัตงัชมรม ประธานชมรมทาํการส่งเอกสาร การจดัตงั

ชมรมที กองพฒันานกัศึกษา ฝ่ายกิจกรรม ชนั ๓ อาคารศูนยสุ์ขภาพและกีฬาสวนสุนนัทา  

ภายใน  วันที ๑๕ – ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ เท่านัน  

เลยกําหนดจากนีถือว่าหมดสิทธิการจัดตังชมรม ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  

 

 

 ๒. ชมรมที จดัตงัมาต่อเนืองจากปีการศึกษา ๒๕๖๐ และสามารถทีจะทาํการจดัตงั

ต่อเนืองในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไดต้อ้งเป็นชมรมทีมีการจดักิจกรรม ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

และดาํเนินการจดัส่งสรุปผลการดาํเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เรียบร้อยแลว้เท่านนั 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   ชมรมนักศึกษา SSRU 

 

 

 



 
2 เอกสาร หลักเกณฑ์การจดัตังชมรม ประจาํปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

หลกัเกณฑ์การจดัตงัชมรม 

 ๑. ชมรมทีจะทาํการจดัตงั ตอ้งมีสมาชิกผูก่้อตงัชมรม จาํนวนไม่นอ้ยกว่า ๑๐๐ คน  

 ๒. ชมรม ๑ ชมรม สามารถมีคณะกรรมการชมรมไดไ้ม่เกิน ๑๕ คน (ประธาน,รองประธาน,เหรัญญิก...ฯลฯ)  

 ๓. ชมรมส่วนกลาง  ๑ ชมรม จะตอ้งมีนกัศึกษาร่วมก่อตงั อยา่งนอ้ย ๓ คณะ/วิทยาลยั คณะ/วิทยาลยัไม่นอ้ย    

กว่า ๒๐ คน ซึงรวมกนัตอ้งได ้๑๐๐ คน 

     ชมรมส่วนคณะ  ๑ ชมรม จะตอ้งมีนกัศึกษาร่วมก่อตงั อยา่งนอ้ย ๓ สาขาวิชา สาขาละไม่น้อยกว่า ๒๐ คน 

ซึงรวมกนัตอ้งได ้๑๐๐ คน 

 ๔. นักศึกษาชันปีที ๑ ไม่สามารถเป็นสมาชิกผูก่้อตงัชมรมได ้

 ๕. ประธานชมรมและกรรมการตอ้งเป็นนกัศึกษาชนัปีที ๒ - ๔ เท่านนั 

 ๖. ตอ้งมีแบบเสนอชือและประวติัอาจารยที์ปรึกษาชมรม โดย อาจารยที์ปรึกษาชมรมตอ้งลงนามยินยอม

เป็นทีปรึกษาชมรม จาํนวน ๒ คน ต่อการจดัตงั ๑ ชมรม 

๗. ภายหลงักิจกรรมเปิดโลกชมรมแลว้ ทุกชมรมต้องทําการสรุปจาํนวนนักศึกษา และยอดเงินทีได้รับจาก

การเปิดโลกชมรม พร้อมทังนําเงิน ส่ง ยังกองพัฒนานักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 เอกสาร หลักเกณฑ์การจดัตังชมรม ประจาํปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

เอกสารทีใช้แนบในการขอจดัตงัชมรม         ดงันี 

- บันทึกข้อความการขอจดัตงัชมรม 

- แบบเสนอชือและประวตัอิาจารย์ทีปรึกษาชมรม จาํนวน ๒ คน 

- เอกสารแนบการจดัตงัชมรม 

 ๑. ชือชมรม 

 ๒. หลกัการและเหตุผล รวมทงั วตัถุประสงคใ์นการจดัตงัชมรม 

 ๓. คณะกรรมการบริหารชมรม (ไม่เกิน ๑๕ คน) ประกอบดว้ย 

  ๓.๑ ประธานชมรม 

  ๓.๒ รองประธานชมรม 

  ๓.๓ เลขานุการ 

  ๓.๔ เหรัญญิก 

  ๓.๕ นายทะเบียน 

  ๓.๖ ประชาสมัพนัธ ์

  ๓.๗ ตาํแหน่งอืนๆ ทีจาํเป็นต่อชมรม 

 ๔. รายชือสมาชิกผูก่้อตงัชมรม จาํนวน ๑๐๐ คน 

 ๕. ระเบียบขอ้บงัคบัของชมรม 

 ๖. นโยบายการดาํเนินกิจกรรมของชมรม 

 ๗. แผนงานชมรมหรือโครงการของชมรมทีจะจดัขึนในปีการศึกษา ๒๕๖๑  

 ๘. ทุกชมรมตอ้งทาํการเปิด Page Facebook ของชมรม เพือประชาสัมพนัธ์กิจกรรมให้กบัสมาชิกชมรม และ

ผูส้นใจใหส้ามารถเขา้ร่วมได ้

 ๙. เมือมีการจดักิจกรรมของชมรมทุกครัง ตอ้งทาํใบลายชือ และส่งสรุปรหสันกัศึกษา เพือบนัทึกหน่วยชวัโมง 

(จาํนวนหน่วยชวัโมงจะแจง้ในภายหลงั โดยใหไ้ม่เกิด 6 หน่วยชม.) 

 



 
4 เอกสาร หลักเกณฑ์การจดัตังชมรม ประจาํปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

ลักษณะของชมรม 

 ชมรมแบ่งออกเป็น ๒ ลกัษณะ คือ 

  ๑. ชมรมสงักดัคณะ 

  ๒. ชมรมส่วนกลาง 

 ให้แต่ละคณะจัดตังชมรมและกรรมการบริการชมรมสังกดัคณะ ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ ชมรม

ส่วนกลาง และจะตอ้งมีลกัษณะทีนกัศึกษาโดยทวัไปทงัมหาวิทยาลยัสามารถทีจะเขา้ร่วมได ้

ชมรมส่วนกลาง ทีจะจดัตงัขึนตอ้งมีลกัษณะดาํเนินงานอยา่งนอ้ยในดา้นใดดา้นหนึง ดงันี 

 ๑. ชมรมด้านบําเพ็ญประโยชน์ในด้านจิตสาธารณะและวิชาการ มีวตัถุประสงค์เพือส่งเสริมให้นักศึกษามี

ความคิดริเริมสร้างสรรค ์รู้จกันาํความรู้มาทาํประโยชน์ต่อส่วนรวม ตระหนกัในภาระหนา้ทีและความรับผิดชอบทีตน

มีต่อสงัคมโดยรวม รู้จกัใชเ้วลาว่างพฒันาตนเองใหพ้ร้อมเพือจกับาํเพญ็ประโยชน์ต่อหมู่คณะและประเทศชาติ 

 ๒. ชมรมด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา  มีว ัตถุประสงค์เพือส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความสนใจใน

ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวฒันธรรม ตลอดจนมีโอกาสศึกษาและปฏิบัติเพือให้เกิดทักษะตระหนักใน

ความสาํคญัและเลง็เห็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของการส่งเสริมเผยแพร่และธาํรงไวซึ้งศิลปวฒันธรรมอนัดีงาม ทงันี

ตอ้งไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของไทย 

 ๓. ชมรมด้านกฬีา มีวตัถุประสงคเ์พือเผยแพร่ความรู้แก่นกัศึกษาเกียวกบักีฬา ประโยชน์ของการเล่นกีฬา และ

วิธีการเล่นทีถกูตอ้งสาํหรับกีฬาแต่ละประเภท เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาเรียนและพฒันาการเล่นกีฬาประเภททีถนัดและ

ปลกูฝังใหน้กัศึกษามีนาํใจนกักีฬาและนิยมการสร้างความสมัพนัธฉ์นัมิตรกบับุคคลอืน อนัจกัเป็นแนวทางใหน้กัศึกษา

มีพลานามยัดี และมีส่วนสาํคญัในการยกมาตรฐานการกีฬาของมหาวิทยาลยัใหสู้งขึน 

 

 *** ในกรณีทีชมรมใดชมรมหนึงไม่ผ่านการพิจารณาให้จดัตงัชมรม ทางองค์การนักศึกษาจะทาํการแจง้ผล

การพิจารณาใหท้ราบโดยด่วนทีสุด หลงัจากทราบผลการพิจารณา 

 **  การจดัตงัและยกเลิกชมรม ใหท้าํไดโ้ดยทางองคก์ารนกัศึกษาและสภานกัศึกษาเป็นผูเ้สนอ ให้กองพฒันา

นกัศึกษาพิจารณา โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

 

 

 

 



 
5 เอกสาร หลักเกณฑ์การจดัตังชมรม ประจาํปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

อาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการชมรมมดีังน ี

 ๑. บริหารงานทวัไปใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องชมรม 

 ๒. กาํหนดนโยบาย จดัทาํแผนงานโครงการและงบประมาณประจาํปีของชมรมเสนอต่อองคก์ารนกัศึกษา 

 ๓. เสนอระเบียบปฏิบัติของชมรมต่อองค์การนักศึกษา เพือขออนุมติัจากกองพัฒนานักศึกษา โดยรอง

อธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

 ๔. รับผดิชอบ ดูแล รักษาเอกสารและวสัดุครุภณัฑข์องชมรมโดยไม่ขดัต่อขอ้บงัคบัของชมรม 

 ๕. จดัทาํรายงานประเมินผลโครงการตามระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

 ๖. ชมรมมีหนา้ทีใหค้วามร่วมมือแก่นกัศึกษาทีมาขอใชบ้ริการ จะกีดกนันกัศึกษาทีมาขอใชบ้ริการหรือมาร่วม

กิจกรรมของชมรมไม่ได ้ยกเวน้นกัศึกษาทีกระทาํผดิหรือฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัของชมรมนนัๆ 

คณะกรรมการชมรมพ้นจากตาํแหน่ง เมือ 

๑. ออกตามวาระ 

๒. ตาย 

๓. ลาออก 

๔. พน้สภาพการเป็นนกัศึกษา หรือไดรั้บอนุมติัจากทางมหาวิทยาลยัใหล้าพกัการศึกษา 

๕. ถกูลงโทษทางวินยัตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

ชมรมอาจเลกิหรือยุบได้ในกรณใีดกรณหีนึง ดังต่อไปนี 

 ๑. มิไดด้าํเนินการตามวตัถุประสงคข์องชมรมทีตงัไวภ้ายใน ๑ ปีการศึกษาหรือดาํเนินงานฝ่าฝืนวตัถุประสงค์

ของชมรม 

 ๒. คณะกรรมการการบริหารของชมรมมีมติ ๒ ใน ๓ ให้ยุบเลิกชมรม และแจง้ให้องค์การนักศึกษาทราบ

ภายใน ๓ วนั นบัแต่วนัทีไดมี้การลงมติ 

 ๓. ฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามระเบียบนี 

ทงั ๓ กรณีนี ให้องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาเสนอต่อกองพฒันานักศึกษา เพือพิจารณาลงมติยุบเลิก 

บรรดาทรัพยสิ์นหรือครุภณัฑ์ของชมรมทีถูกยุบเลิก ให้องค์การนักศึกษาดูแลตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบทาง

ราชการ หรือใหม้หาวิทยาลยัแต่งตงัคณะกรรมการพิจารณาใหป้ระโยชน์ต่อส่วนรวมของกิจกรรมนกัศึกษา 

 

 


