
 
ขั้นตอนการขออนุญาตจัดตัง้ชมรมคณะวิทยาศาสตร ์

 

รับแบบฟอร์มการขออนุญาตจัดตั้งชมรมกิจกรรมที่ส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 

 

 

                                                                                                    

                                                                          

รับสมัครสมาชิกชมรม 

                                                                        

                                           

 

 

 

 

 

 

                                                          

                                         

 

 

           

                                       

ด าเนินกิจกรรมตามแผนของชมรม 

                                              กรณียมืเงินจากคณะวทิยาศาสตร์                                               

                                   

                        

                                                                         ส่งแบบฟอร์มยืมเงินก่อนการด าเนินงาน 15 วัน                              
ด าเนินกิจกรรมตามแผน 

 

 

 

 

 

ศึกษาประกาศการจัดตั้งชมรม 

กรอกแบบฟอร์มการขออนุญาตจัดตั้งชมรม พรอ้มหนังสือขอเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษา 

ยื่นแบบฟอร์มการขออนุญาตจัดตั้งชมรม 

เสนอการขออนุญาตจัดตั้งชมรมต่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

ชมรมวางแผนการด าเนินกิจกรรม 

เสนอแผนการด าเนนิกจิกรรมต่อคณะวิทยาศาสตร ์

ติดตอ่เจ้าหน้าหน้าคณะ/ท าบนัทึกขอ้ความของยืมเงิน/เสนอต่อคณะ 

จัดเตรียมเอกสารทางการเงินหลังเสร็จสิ้นกจิกรรม ภายใน 15 วัน 

รายงานผลการด าเนนิกจิกรรมของชมรมต่อคณะวิทยาศาสตร์ 



(1) เรียน   รองคณบดฯี ฝ่ายกจิการนสิิต         

   เพื่อโปรดเสนอพจิารณาอนุญาต 

   ไมเ่ห็นควรเสนอพจิารณาอนุญาต 

        เพราะ______________________ 

 

 

(.......................................................) 

           ประธานสโมสรนสิิต 
   

  

(3) การอนุญาตจัดตั้งชมรมคณะวิทยาศาสตร์  

   อนุญาต 

   ไมอ่นุญาต 

      เพราะ______________________ 

 
 

(รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

                คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

(2) เรียน     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์            

   เพื่อโปรดเสนอพจิารณาอนุญาต 

   ไมเ่ห็นควรเสนอพจิารณาอนุญาต 

        เพราะ______________________ 

 

 

 ( ดร.ก.รววีุฒ ิ ระงับเหตุ ) 

รองคณบดีคณะวทิยาศาสตร์ฝ่ายกิจการนิสติ 
 

 

แบบฟอร์มการขออนญุาตจัดตั้งชมรมคณะวทิยาศาสตร์ 

 ข้าพเจ้า(นาย/นางสาว)______________________________________รหัสนิสิต_____________ ช้ันปีที่____

สาขาวิชา_____________________________________คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  มีความประสงค์จะ

ขออนุญาตจัดตั้งชมรม__________________________________ 

 ประเภทชมรม 

    ด้านบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 

    ด้านสง่เสรมิศลิปวัฒนธรรม 

    ด้านกฬีาและสง่เสริมสุขภาพ 

 ด้านส่งเสรมิกจิกรรมวิชาการ 

 ด้านส่งเสรมิกจิกรรมนันทนาการ 

ทั้งนี ้ ข้าพเจ้า  ไดน้ าหลักฐานการขออนุญาต  เพื่อประกอบการพจิารณา  ดังต่อไปนี้ 

 1. หลักเกณฑ์การจัดตั้งชมรม____________________________ 

 2. รายนามคณะกรรมการชมรม  พรอ้มรูปถ่าย 1 นิว้  (ชุดนสิติ) 

 3. แบบขอเรยีนเชิญเป็นอาจารยท์ี่ปรึกษา 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 
 

               ..........................................   

                         (............................................... ) 

            ประธานชมรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



แบบฟอร์มการขออนญุาตจัดตั้งชมรมคณะวทิยาศาสตร์ 

สังกัดสาขาวิชา________________________________________ มหาวิทยาลัยพะเยา  

ชื่อชมรม_____________________________________________ 

ประธานชมรม________________________________________ 

อาจารย์ที่ปรึกษา_____________________________________ 

ประเภทชมรม   

 ด้านบ าเพ็ญประโยชน์และพัฒนาสังคม 

 ด้านส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 

 ด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 

 ด้านส่งเสริมวิชาการ 

 ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

รายชื่อคณะกรรมการชมรม 
 

ที่ ชื่อ-สกุล รหัสนิสิต ชั้นปี สาขาวิชา ต าแหน่ง 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

หมายเหตุ 1. คณะกรรมการส าคัญของแต่ละชมรม เช่น ประธาน,รองประธาน,เหรัญญิก,เลขา ฯลฯ  

ต้องไม่สังกัดคณะกรรมการของชมรมอื่น 

      2. รายชื่อคณะกรรมการต้องประกอบด้วยนิสิตไมต่่ ากว่า 3 สาขาวิชา  ยกเว้น  ชมรมที่จัดตั้ง

โดยสาขาวิชา 

      3. หากตรวจสอบพบว่าชมรมใดๆ ได้กระท าการนอกเหนอืจากข้อ 1 และข้อ 2 จะไม่ได้รับการ

พิจารณาอนุญาตให้จัดตั้งชมรมอย่างเป็นทางการ 



คณะกรรมการชมรม___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถ่าย 1 นิ้ว 

 
 

ต าแหน่ง______________________ 

ชื่อ-สกลุ______________________ 

รหสันิสติ_____________________ 

สาขา_________________________ 

คณะ_____________________ 

ช ัน้ปีที_่____ คะแนนเฉลีย่________ 

เบอรโ์ทร............................................ 

 

 

รูปถ่าย 1 นิ้ว 

 

 

ต าแหน่ง______________________ 

ชื่อ-สกลุ______________________ 

รหสันิสติ_____________________ 

สาขา_________________________ 

คณะ_____________________ 

ช ัน้ปีที_่____ คะแนนเฉลีย่________ 

เบอรโ์ทร............................................ 

 

 

 

รูปถ่าย 1 นิ้ว 

 

 

ต าแหน่ง______________________ 

ชื่อ-สกลุ______________________ 

รหสันิสติ_____________________ 

สาขา_________________________ 

คณะ_____________________ 

ช ัน้ปีที_่____ คะแนนเฉลีย่________ 

เบอรโ์ทร............................................ 

 
 

 

รูปถ่าย 1 นิ้ว 

 

 

ต าแหน่ง______________________ 

ชื่อ-สกลุ______________________ 

รหสันิสติ_____________________ 

สาขา_________________________ 

คณะ_____________________ 

ช ัน้ปีที_่____ คะแนนเฉลีย่________ 

เบอรโ์ทร............................................ 

 

 

 

รูปถ่าย 1 นิ้ว 

 

 

ต าแหน่ง______________________ 

ชื่อ-สกลุ______________________ 

รหสันิสติ_____________________ 

สาขา_________________________ 

คณะ_____________________ 

ช ัน้ปีที_่____ คะแนนเฉลีย่________ 

เบอรโ์ทร............................................ 

 

 

 

รูปถ่าย 1 นิ้ว 

 

 

ต าแหน่ง______________________ 

ชื่อ-สกลุ______________________ 

รหสันิสติ_____________________ 

สาขา_________________________ 

คณะ_____________________ 

ช ัน้ปีที_่____ คะแนนเฉลีย่________ 

เบอรโ์ทร............................................ 

 

 

 

รูปถ่าย 1 นิ้ว 

 

 

ต าแหน่ง______________________ 

ชื่อ-สกลุ______________________ 

รหสันิสติ_____________________ 

สาขา_________________________ 

คณะ_____________________ 

ช ัน้ปีที_่____ คะแนนเฉลีย่________ 

เบอรโ์ทร............................................ 

 

 

 

รูปถ่าย 1 นิ้ว 

 

 

ต าแหน่ง______________________ 

ชื่อ-สกลุ______________________ 

รหสันิสติ_____________________ 

สาขา_________________________ 

คณะ_____________________ 

ช ัน้ปีที_่____ คะแนนเฉลีย่________ 

เบอรโ์ทร............................................ 

 

 

 

รูปถ่าย 1 นิ้ว 

 

 

ต าแหน่ง______________________ 

ชื่อ-สกลุ______________________ 

รหสันิสติ_____________________ 

สาขา_________________________ 

คณะ_____________________ 

ช ัน้ปีที_่____ คะแนนเฉลีย่________ 

เบอรโ์ทร............................................ 

 



คณะกรรมการชมรม___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(______________________________) 

ประธานชมรม 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถ่าย 1 นิ้ว 

 
 

ต าแหน่ง______________________ 

ชื่อ-สกลุ______________________ 

รหสันิสติ_____________________ 

สาขา_________________________ 

คณะ_____________________ 

ช ัน้ปีที_่____ คะแนนเฉลีย่________ 

เบอรโ์ทร............................................ 

 

 

รูปถ่าย 1 นิ้ว 

 

 

ต าแหน่ง______________________ 

ชื่อ-สกลุ______________________ 

รหสันิสติ_____________________ 

สาขา_________________________ 

คณะ_____________________ 

ช ัน้ปีที_่____ คะแนนเฉลีย่________ 

เบอรโ์ทร............................................ 

 

 

 

รูปถ่าย 1 นิ้ว 

 

 

ต าแหน่ง______________________ 

ชื่อ-สกลุ______________________ 

รหสันิสติ_____________________ 

สาขา_________________________ 

คณะ_____________________ 

ช ัน้ปีที_่____ คะแนนเฉลีย่________ 

เบอรโ์ทร............................................ 

 
 

 

รูปถ่าย 1 นิ้ว 

 

 

ต าแหน่ง______________________ 

ชื่อ-สกลุ______________________ 

รหสันิสติ_____________________ 

สาขา_________________________ 

คณะ_____________________ 

ช ัน้ปีที_่____ คะแนนเฉลีย่________ 

เบอรโ์ทร............................................ 

 

 

 

รูปถ่าย 1 นิ้ว 

 

 

ต าแหน่ง______________________ 

ชื่อ-สกลุ______________________ 

รหสันิสติ_____________________ 

สาขา_________________________ 

คณะ_____________________ 

ช ัน้ปีที_่____ คะแนนเฉลีย่________ 

เบอรโ์ทร............................................ 

 

 

 

รูปถ่าย 1 นิ้ว 

 

 

ต าแหน่ง______________________ 

ชื่อ-สกลุ______________________ 

รหสันิสติ_____________________ 

สาขา_________________________ 

คณะ_____________________ 

ช ัน้ปีที_่____ คะแนนเฉลีย่________ 

เบอรโ์ทร............................................ 

 



แบบฟอร์มการเรียนเชญิเป็นปรกึษา 

ที่_________  เขียนที_่_________________________________ 

      วันที_่____ เดือน_____________พ.ศ.________ 

เรื่อง  ขอเรียนเชญิเป็นที่ปรึกษา 

เรยีน  _____________________________________ 

 ด้ ว ย (น าย /น า งส า ว )____________________________รหั ส นิ สิ ต ____________ช้ั น ปี ที่ _____ 

ส า ข า วิ ช า ____________________________คณ ะ ___________________________ต า แ ห น่ งป ร ะธ าน

ชมรม____________________________ มีความประสงค์ขอเรียนเชิญ________________________ต าแหน่ง

อาจารย์ประจ าสาขาวิชา________________________________________เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเพื่อให้

ค าปรึกษา ก ากับดูแลการด าเนินกิจกรรมต่างๆของชมรมเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบรรลุ

วัตถุประสงค์ของชมรมที่วางไว้  

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  จะขอบคุณยิ่ง 

 

 

   ขอแสดงความนับถือ 

 

   (_________________________) 

       ประธานชมรม 

 

 

ยินดีรับเป็นที่ปรึกษาด้วยความเต็มใจ 

 

 

(ลงช่ือ)__________________________ 

       (__________________________) 

           อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม 

 

 

 

 

 



ร่าง 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง   ข้อบังคับชมรมของคณะวิทยาศาสตร์ 

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

 เพื่อให้การด าเนินการของชมรมในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา  ด าเนินไปอย่าง

เรียบร้อย  มีประสิทธิ์ภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของชมรม ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา 33 และ 39 

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ.2553 จึงออกประกาศขอ้บังคับของชมรมเพื่อเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติงาน  ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1  บททั่วไป 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรยีกว่า  ข้อบังคับชมรม 

ข้อ 2 ประกาศนี้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ในประกาศนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา 

 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 “คณะวทิยาศาสตร์” หมายถึง คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 “คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 “ผูอ้ านวยการ” หมายถึง ผูอ้ านวยการกองกิจการนสิิต มหาวิทยาลัยพะเยา  

 “คณะวทิยาศาสตร์” หมายถึง คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 “นิสติ” หมายถึง นิสติปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 “ชมรม” หมายถึง ชมรมสังกัดคณะวทิยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 “ประธานชมรม” หมายถึง ประธานชมรมสังกัดคณะวทิยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกชมรมสังกัดคณะวทิยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 "คณะกรรมการชมรม” หมายถึง คณะกรรมการชมรมสังกัดคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย

พะเยา 

ข้อ 4 ชมรมถือว่าเป็นหน่วยงานขึ้นต่อสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ

สโมสรนสิิตคณะวิทยาศาสตร์ 

ข้อ 5 ที่ตัง้ที่ท าการของชมรม  จะต้องอยู่ในสถานที่ที่คณะวทิยาศาสตร์ก าหนด 

ข้อ 6 ให้รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝา่ยกิจการนสิิตเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 

ส่วนที่ 2  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกชมรม 

ข้อ 7 นิสติจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรมใดก็ได้ตามความสมัครใจและความสนใจของตน 

ข้อ 8 สมาชิกมีสทิธิและหนา้ที่ดังต่อไปนี้ 

 8.1 มีสทิธิในการออกเสียงเลือกตั้งและสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการชมรม 

 8.2 มีสทิธิแสดงความเห็นอย่างสรา้งสรรค์เพื่อประโยชน์ของชมรม  คณะ วิทยาลัย  และ 



  มหาวิทยาลัย 

 8.3 มีสทิธิเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม 

 8.4 มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับของชมรม 

 8.5 มีหน้าที่ธ ารงไว้ซึ่งความสามัคคีและชื่อเสียงของชมรม  คณะ วิทยาลัย  และมหาวิทยาลัย 

ส่วนที่ 3  การจัดตั้งชมรม 

ข้อ 9 การจัดตัง้ชมรมใดๆ ขึ้นใหม่  ตอ้งมหีลักการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

 9.1 กรณีที่ 1 ชมรมที่จัดตั้งโดยสาขาวิชา ให้สิทธิสาขาวิชาภายใต้คณะวิทยาศาสตร์จัดตั้งชมรม

ได้ 1 ชมรมของสาขาวิชา โดยไม่ต้องมสีาขาวิชาอื่นเข้าร่วมเพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์และบริบท

ของสาขาวิชานั้นๆ จ านวน 10 คนขึน้ไป 

 9.2 กรณีที่ 2 ชมรมภายใต้คณะวิทยาศาสตร์ ชมรมที่ขอจัดตั้งจะต้องมีนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 

หรือวิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 3 สาขาวิชา รวมกันจ านวน 10 คนขึ้นไป  ยื่น

ค าร้องขอจัดตั้งชมรมตามแบบฟอร์มการขออนุญาตจัดตั้งชมรมกิจกรรมส่วนกลางเสนอ

พร้อมข้อบังคับของชมรมรายชื่อคณะกรรมการชมรม  และแบบฟอร์มการเรียนเชิญที่

ปรึกษา  ผ่านสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์พิจารณา  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่าย

กิจการนสิิตเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ตอ่ไป 

 9.3 อนุญาตให้นิสิตภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสมาชิกของชมรมเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ

ชมรมได้ แตไ่ม่อนุญาตใหเ้ป็นคณะกรรมการของชมรม  

 9.4 ชมรมที่จัดตัง้ขึ้นใหม ่จะต้องมีกิจกรรมที่ไม่ซ้ าซ้อนกับกิจกรรมของชมรมที่มอียู่แล้ว 

 9.5 คณะกรรมการชมรม จะต้องเป็นนิสติจากสาขาวิชาต่างๆ ไม่ต่ ากว่า 3 สาขาวิชา 

 9.6 ให้ชมรมที่ได้รับอนุมัติจัดตั้ง เปิดรับสมาชิกชมรม ภายใน 30 วัน  นับจากวันเปิดภาคเรียนต้น 

ของปีการศกึษา 

ส่วนที่ 4  คณะกรรมการชมรม 

ข้อ 10 ให้กิจกรรมของชมรมอยู่ภายใต้การบริหารการจัดการของคณะกรรมการชมรมซึ่งประกอบด้วย 

 10.1 ประธาน 

 10.2 รองประธาน 

 10.3 เลขานุการ 

 10.4 เหรัญญิก 

 10.5 นายทะเบียน 

 10.6 ประชาสัมพันธ์ 

 10.7 พัสดุ 

 10.8 คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่ชมรมเห็นสมควร 

ข้อ 11 คณะกรรมการชมรม  มีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 11.1 บริหารงานทั่วไปของชมรมให้เรียบร้อย  เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และข้อปฏิบัติของชมรม  

โดยไม่ขัดตอ่ระเบียบ  ขอ้บังคับ  ประกาศ  และค าสั่งของมหาวิทยาลัย 



 11.2 จัดท าแผนงาน  โครงการ  และงบประมาณประจ าปีของชมรมเสนอต่อองค์การนิสติ 

ส่วนที่ 5  การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่ง 

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการชมรมได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากสมาชิกของชมรม 

ข้อ 13 ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการชมรม  ต้องสมัครเป็นกลุ่มโดยระบุต าแหน่งให้ครบตามข้อ 

10  และต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

 13.1 เป็นสมาชิกชมรม 

 13.2 ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปริญญาตรี 

 13.3 มีผลการศกึษาในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  ในปีที่มีการเลือกตั้ง 

 13.4 ไม่อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษทางวินัยตามขอ้บังคับของหมาวิทยาลัย 

 13.5 ไม่ด ารงต าแหน่งใดๆ ในองค์การนิสติ 

ข้อ 14 ในคณะกรรมการชมรมชุดเดิมด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ให้เสร็จสิ้น     นับจากวัน

เปิดภาคเรียนต้น  อย่างนอ้ย 30 วัน 

ข้อ 15 ให้ผู้ที่ ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการชมรม มีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี   นับแต่              

วันที่ 1 กันยายน  และสิน้สุดวาระ ในวันที่ 31 สิงหาคม ของปีถัดไป 

ข้อ 16 ให้คณะกรรมการชมรมชุดเดิม  ส่งมอบงานต่อคณะกรรมการชุดให้ให้เสร็จสิน้  ภายใน 15 วันก่อน

หมดวาระ  ในวันส่งมอบงานใหม้ีผู้แทนจากคณะเป็นสักขีพยานด้วย 

ส่วนที่ 6  การประชุม 

ข้อ 17 ให้มกีารประชุมสมัยสามัญคณะกรรมการชมรม  ระหว่างเปิดภาคการศึกษาอย่างนอ้ย เดือนละ 1 

 ครั้ง 

ข้อ 18 ให้มกีารประชุมใหญ่สมาชิกชมรม อย่างนอ้ย 2 ครั้ง ต่อหนึ่งปีการศึกษา 

ข้อ 19 ให้คณะกรรมการชมรมท าหนังสือเชญิที่ปรึกษาชมรม  และตัวแทนสโมสรนิสติ  คณะวิทยาศาสตร์ 

เข้าร่วมประชุมสมัยสามัญทุกครั้ง 

ข้อ 20 ในการประชุมใหญ่สมาชิกรมชมแต่ละครั้ง  จะต้องมีสมาชิกเข้าประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของ

สมาชิก  ทั้งหมด  จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม 

ข้อ 21 ในการประชุมคณะกรรมการ  จะต้องมีคณะกรรมการชมรมเข้าประชุมอย่างน้อยสองในสามของ  

กรรมการทั้งหมด  จงึจะถือว่าครบองค์ประชุม 

ข้อ 22 การลงมติของที่ประชุมใหญ่  สมาชิกชมรมหรือคณะกรรมการชมรม  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก

ของ  ผู้เข้าประชุมเป็นเกณฑ์  ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด  

อนึ่ง  มติของที่ประชุมดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อนโยบาย  ระเบียบ ข้อบังคับ  ประกาศ  และค าสั่ง

ของมหาวิทยาลัย 

ส่วนที่ 10  การเงินและงบประมาณ 

ข้อ 23 การเงินและงบประมาณของชมรมให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย และ       

ทบวงมหาวิทยาลัยก าหนด 
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