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คู่มือการจัดตั้งชมรมนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 
 

   
 

    
 

  
 
 

จัดท าโดย งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  (พ.ศ. 2563) 
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดตั้งชมรมนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ACTIVITY RMUTO : 1 ปรับปรุง 2563) 

1. ชมรมกิจกรรมของนักศึกษา ต้องมีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มตามกิจกรรมที่สนใจเพ่ือวัตถุประสงค์ 
หนึ่ง อันเป็นการเฉพาะส่งเสริมการปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก และไม่ขัดหรือแย้งต่อระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ 

2. การตั้งชมรมต้องมีนักศึกษาเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 30 คน โดยต้องเป็นนักศึกษาท่ีมาจากต่าง 
คณะไม่ต่่ากว่า 3 คณะ ก่อตั้งเป็นชมรมระดับมหาวิทยาลัย (สังกัดองค์การนักศึกษา มทร.ตะวันออก) หรือมี
นักศึกษาจ่านวน 1 คณะ ก่อตั้งเป็นชมรมระดับคณะ (สังกัดคณะ) และต้องมีนักศึกษาในคณะหนึ่งเป็นสมาชิก
ก่อตั้งไม่น้อยกว่า 10 คน โดยให้สมาชิกลงชื่อก่ากับพร้อมทั้งแนบส่าเนาบัตรนักศึกษาที่ได้รับรองแล้ว พร้อมทั้งให้
ประธานชมรมและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมลงนามรับรองการเป็นสมาชิกตามที่มหาวิทยาลัยฯ ก่าหนด เพ่ือเสนอต่อ
สภานักศึกษาผ่านองค์การนักศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วน่าเสนอมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติการ
จัดตั้งชมรม โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ชื่อชมรม 
  2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.3 ระเบียบข้อบังคับ 
  2.4 เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของชมรม 
  2.5 รายชื่อสมาชิกชมรมตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย 
  2.6 รายชื่อคณะกรรมการบริหารชมรมตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย 
  2.7 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมค่ารับรองเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแนบกับหนังสือการแต่งตั้ง 
 3. ชมรมแต่ละชมรม ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัยฯ และต้องปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  3.1 เป็นอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยฯ 
  3.2 อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เฉพาะด้านของชมรม 
  3.3 สามารถรับผิดชอบการด่าเนินกิจกรรมของชมรมได้ 
 4. ชมรมท่ีจะจัดตั้งข้ึน จะต้องมีกิจกรรมที่ไม่ซ้่าซ้อนกับกิจกรรมของชมรมอยู่แล้ว 
 5. ชมรมท่ีจะจัดตั้งข้ึน ต้องส่งเสริมการท่างานขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ดังต่อไปนี้ 
  สอดคล้องกับกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
  5.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีก่าหนดโดยสถาบัน 
  5.2 กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
  5.3 กิจกรรมบ่าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
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  5.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
  5.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
  ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
  5.6  คุณธรรม จริยธรรม 
  5.7  ความรู้ 
   5.8  ทักษะทางปัญญา 
  5.9  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  5.10 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6. กิจกรรมของชมรมที่จัดขึ้นทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาชมรม คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และมหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้จัดได้ 
 7. กิจกรรมของชมรมที่จัดขึ้นภายนอกมหาวิทยาลัยฯ และมีผลต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของนักศึกษา
ต้องด่าเนินงานร่วมกันในนามองค์การนักศึกษาเท่านั้น 
 8. ชมรมแต่ละชมรม ให้มีคณะกรรมการบริหารชมรมไม่น้อยกว่าห้าคน ซึ่งสมาชิกแต่ละชมรมเป็นผู้
เลือกตั้งให้ด่ารงต่าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
  8.1 ประธานชมรม 
  8.2 รองประธานชมรม 
  8.3 เลขานุการ 
  8.4 เหรัญญิก 
  8.5 คณะกรรมการต่าแหน่งอื่น ตามท่ีคณะกรรมการบริหารชมรมเห็นสมควร 
 9. ผู้ด่ารงต่าแหน่งคณะกรรมการบริหารชมรม จะด่ารงต่าแหน่งได้ไม่เกินกว่า หนึ่งชมรมในเวลา
เดียวกัน 
 10. นักศึกษาคนหนึ่ง สามารถสมัครเป็นสมาชิกชมรมได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งชมรม 
 11. ให้คณะกรรมการบริหารชมรม มีอ่านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  11.1  พิจารณาและวางแผนการด่าเนินงานของชมรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรมซึ่งไม่
ขัดแย้งต่อระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยฯ 
  11.2  ก่าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจ่าปีของชมรมเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารองค์การนักศึกษา โดยผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม 
  11.3   ก่ากับ ดูแล ควบคุมการบริหารการเงินของชมรม 
  11.4   รับผิดชอบร่วมกันในการบริหารกิจกรรมของชมรม 
  11.5  รับผิดชอบร่วมกันในทรัพย์สินของชมรม 
  11.6  จัดท่ารายงานประเมินผลการด่าเนินงานในรอบปีของชมรมเสนอต่อฝ่ายที่ชมรมในสังกัดอยู่
เสนอคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ก่อนสิ้นสุดวาระของกรรมการชมรมในปีนั้น 
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  11.7  ร่วมมือประสานงาน และอ่านวยความสะดวกในการด่าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษา และมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปด้วยดี 
  11.8  หน้าที่อื่น ตามท่ีคณะกรรมการฝ่ายที่ชมรมนั้นสังกัดมอบหมาย 
 12. สมาชิกภาพของคณะกรรมการบริหารชมรมนั้นสิ้นสุดเมื่อส่งมอบงานให้คณะกรรมการบริหารชุด
ใหม ่
 13. ให้คณะกรรมการบริหารชมรม ด่าเนินการเลือกตั้งสมาชิกเข้าด่ารงต่าแหน่งคณะกรรมการบริหาร
ชมรมชุดใหม่ให้เสร็จสิ้นก่อนปิดภาคการศึกษาภาคสอง และมอบงานให้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่เสร็จสิ้น
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลือกตั้ง หรือคัดเลือกกรรมการชุดใหม่ พร้อมทั้งน่าเสนอต่อสภานักศึกษาผ่านองค์การ
นักศึกษาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วน่าเสนอมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริการชมรม 
 14. ชมรมอาจเลิกหรือยุบเลิกได้ในกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  14.1 ไม่มีผลงานของชมรมปรากฏในรอบปี 
  14.2 ด่าเนินการฝ่าฝืนวัตถุประสงค์ของชมรม 
  14.3 ชมรมกระท่าการอันเป็นที่เสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัยฯ หรือเหตุผลอ่ืน โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
ชมรมและสภานักศึกษาผ่านองค์การนักศึกษาเห็นสมควรว่าให้ยุบเลิกชมรม โดยไม่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
  14.4 มหาวิทยาลัยฯ เห็นสมควรให้ยกเลิกชมรม เนื่องจากกระท่าอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย 
ศีลธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย หรือฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยฯ 
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หนังสือขอจดทะเบียนจัดตั้ง 

 

ชมรม................................................... 

สังกัด องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 

ประจ าปีการศึกษา.................. 
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ใบสมัครขอจัดตั้งชมรม  

สังกัด องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ปีการศึกษา........................ 
 

                                                                                  วันที่..........เดือน...............................พ.ศ................ 
 

เรื่อง    ขอจัดตั้งชมรม...................................................................................ปีการศึกษา........................ 

เรียน นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. รายชื่อสมาชิกในชมรม 

  2. ข้อมูลคณะกรรมการบริหารชมรม 

  3. ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม 
 

 ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว).........................................................ชั้นปีที่.................รหัส.................................... 
สาขา..................................... คณะ.............................................................พร้อมกับคณะกรรมการชมรม มีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้ 
 

1. ……………………………………………………………………………………………… ประธานชมรม 
2. ……………………………………………………………………………………………… รองประธานชมรม 
3. ……………………………………………………………………………………………… เลขานุการ 
4. ……………………………………………………………………………………………… เหรัญญิก 
5. ……………………………………………………………………………………………… กรรมการ 
6. ……………………………………………………………………………………………… กรรมการ 
7. ……………………………………………………………………………………………… กรรมการ 
8. ……………………………………………………………………………………………… กรรมการ 
9. ……………………………………………………………………………………………… กรรมการ 
10. ……………………………………………………………………………………………… กรรมการ 
11. ……………………………………………………………………………………………… กรรมการ 
12. ……………………………………………………………………………………………… กรรมการ 
13. ……………………………………………………………………………………………… กรรมการ 
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1. มีความประสงค์จดทะเบียนจัดตั้งชมรม  สังกัด องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 

 
ชื่อภาษาไทย 

 

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

ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
 

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

2. กิจกรรมของชมรมฯ ส่งเสริมทางด้าน (โปรดกาเครื่องหมาย  ในช่อง ) 
 ด้านกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ที่ก่าหนดโดยสถาบัน 
 ด้านกิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
 ด้านกิจกรรมบ่าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
 ด้านกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 ด้านอื่นๆ (โปรดระบุ............................................................................) 
 

3. ข้าพเจ้าและคณะกรรมการ  ได้เรียนเชิญอาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
1) ชื่อ-สกุล...........................................................................สังกัดคณะ/หน่วยงาน................................... 
2) ชื่อ-สกุล...........................................................................สังกัดคณะ/หน่วยงาน............ ........................ 

 

4. หลักการและเหตุผลในการจัดตั้งชมรม 
............................................................................................................................. .........................................
.......................................................................................... ............................................................................
............................................................................................................................. .........................................
........................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ .............................................................. 

 

5. วัตถุประสงค์ของชมรม 
............................................................................................................................. .........................................
................................................................................................................................... ...................................
................................................................................................ ......................................................................
............................................................................................................................. .........................................
................................................................................................................................................. ..................... 
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6. กิจกรรมหรือโครงการที่คาดว่าจะท่าในปีการศึกษา...................... 
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
........................................................ ................................................................................ .............................. 
 

7. คณะกรรมการชมรมรับรองว่าจะไม่ท่ากิจกรรมใด ๆ ที่ผิดระเบียบ ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อชมรม สโมสร
นักศึกษา องค์การนักศึกษา และมหาวิทยาลัย หรือผิดศีลธรรม ผิดกฎหมายบ้านเมืองโดยเด็ดขาด 

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบรายชื่อสมาชิกในชมรมมาด้วยแล้ว จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบให้
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนจัดตั้ง 
ชมรม ...................................................... .............. ปีการศึกษา.................................. 

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

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

ประธานชมรม 
.........../................./.............. 

 
ความคิดเห็น อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม 
.................................................................................................................................................................................... 

 

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

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

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม 

.........../................./.............. 
ความคิดเห็น นายกองค์การนักศึกษา 
.................................................................................................................................................................................... 

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

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

นายกองค์การนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

.........../................./.............. 
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ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม 

 
 

 

 

ชมรม...................................................................ปีการศึกษา........................... 

 

1. ชื่อ / นามสกุล .............................................................................................................. .............................. 

สังกัดคณะ / หน่วยงาน...............................................................................................................................  

ที่อยู่ปัจจุบัน.............................................................................................................. ................................... 

เบอร์โทร........................................................................... 
 

2. ภาระงานสอน 

ชื่อวิชา.................................................................................................รหัสวชิา............ ............................... 

ชื่อวิชา.................................................................................................รหัสวชิา............... ............................. 

ชื่อวิชา............................................................................................. ....รหัสวชิา........................................... 

ชื่อวิชา.................................................................................................รหัสวชิา............ ............................... 
 

  ข้าพเจ้าเห็นชอบและยอมรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม............................................................... 

ปีการศึกษา....................... ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

 

       ลงชื่อ................................................................ 

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

          ............/................./............... 

 

 

 

 

 

 

 
ติดรูปถ่าย 

1 นิ้ว 
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ข้อมูลคณะกรรมการบริหารชมรม 
 

 

 

 

ชมรม.....................................................................ปีการศึกษา........................... 

 

1. ชื่อ / นามสกุล ......................................................................................รหัสนักศึกษา............ ...................... 

คณะ......................................................สาขา............................................... GPA.................ชัน้ปี............... 

มือถือ........................................................................ที่อยู่ปัจจุบัน................................ ................................ 

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

2. ต่าแหน่งบริหารชมรม 

 ประธานชมรม 

 รองประธาน 

 เลขานุการ 

 เหรัญญิก 

 กรรมการ 
 

3. ประวัติการท่ากิจกรรมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   

3.1 .............................................................................................................  ปี พ.ศ. .................................... 

3.2 .............................................................................................................  ปี พ.ศ. .................................... 

3.3 ..................................................................................................... ........ ปี พ.ศ. .................................... 

3.4 .............................................................................................................  ปี พ.ศ. .................................... 

3.5 ............................................................................................................. ปี พ.ศ. .................................... 
 

 

       ลงชื่อ................................................................ 

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

          ............/................./............... 

 

 
ติดรูปถ่าย 

1 นิ้ว 
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รายช่ือสมาชิก ชมรม............................................................... 
 

ชื่อ-สกุล 
 

รหัสนักศึกษา 
 

คณะ 
 

ลายมือชื่อ 
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  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก                                                                                                                

ที่                                            วันที่................................................      
เรื่อง ขอต่ออายุการจัดตั้งชมรม.........................................................................                                                                                                                            
เรียน ผู้อ่านวยการกองพัฒนานักศึกษา / นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   
 

        ตามท่ีชมรม...............................................ได้จัดตั้งขึ้นในสังกัดฝ่าย/ด้าน........................................... 
คณะ................................................................สาขา...................................................................................................  
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งทางชมรม.............................................................
ได้ด่าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯ ที่ได้ตั้งไว้นั้น 
  โดยมีความสอคล้องกับกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา () 
  (  ) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีก่าหนดโดยสถาบัน 
  (  ) กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
  (  ) กิจกรรมบ่าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
  (  ) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
  (  ) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  ดังนั้น ชมรม..................................................................จึงขอต่ออายุ การจัดตั้งชมรมฯ ในปีการศึกษา

ปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถด่าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาเสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก เพ่ือต่ออายุชมรม................................................................................................... ....................................                                           

                    
                                             (.......................................................)  
                      ประธานชมรม............................................. 
                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
                              หมายเลขโทรศัพท์......................................... 
      
                                                                            (................................................)  
                                                                                    อาจารย์ที่ปรึกษา 
                                                                      ชมรม...........................................................  
                                                                      หมายเลขโทรศัพท์........................................ 

ตัวอย่าง หนังสือขอต่ออายุชมรม 
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เอกสารอ้างอิง 
 
   1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2558      
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 


