
ข้อบังคับชมรมการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน แมโ่จ ้
ว่าด้วยการด าเนินงานชมรมการพัฒนาภูมิสังคมอยา่งยั่งยืน แม่โจ ้

พ.ศ. 2556 
***************************** 

 
ความมุ่งหมายที่ต้องออกข้อบังคับชมรมการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน แม่โจ้ เพ่ือให้สมาชิกได้

ยึดถือและปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันในการด าเนินกิจกรรมชมรม 
 

หมวดที่ ๑ 
ชื่อ เครื่องหมาย และสถานที่ตั้ง 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ชมรมการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน แม่โจ”้ 
ข้อ ๒ ตราเครื่องหมายชมรม 
 

 
ชมรมการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน แม่โจ ้

 

 ๒.๑ ตราเครื่องหมายอักษรภาษาไทยใช้ชื่อเต็มว่า  ชมรมการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน แม่โจ้  
  ชื่ออักษรย่อภาษาไทยใช้ค าว่า  ชพภ.แม่โจ ้
 2.2 ตราเครื่องหมายอักษรย่อภาษาอังกฤษใช้ชื่อเต็มว่า  Geosocial Based Sustainable  
  Development Club Maejo  ชื่ออักษรย่อภาษาอังกฤษใช้ค าว่า  GSC.MJ 
ข้อ ๓  สถานที่ตั้งชมรม ตั้งอยู่ ณ ที่ท าการหลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 

หมวดที่ ๒ 
วัตถุประสงค์ 

ข้อ ๔ ชมรมมีวัตถุประสงค์ 
 ๔.๑ เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ

การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด าริ และประสบการณ์ระหว่างสมาชิก และ
ระหว่างสมาชิกกับหลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 
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 ๔.๒ เพ่ือให้สมาชิกด าเนินกิจกรรมร่วมกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 ๔.๓ เพ่ือส่งเสริม และรักษาความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคีระหว่างสมาชิก 
 ๔.๔ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา 

ภูมิสังคมอย่างยั่งยืน สถาบัน และองค์กรต่างๆ ด้านวิชาการ และกิจกรรมอ่ืนที่เป็นประโยชน์ 
 ๔.๕ เพ่ือร่วมกันท ากิจกรรมช่วยเหลือสังคม และสาธารณกุศล 
 ๔.๖ ชมรมจะไม่ด าเนินกิจกรรมใดๆ เกี่ยวกับการเมือง 
 

หมวดที่ ๓ 
สมาชิกภาพ 

ข้อ ๕ สมาชิกของชมรม มี ๒ ประเภท คือ 
 ๕.๑ สมาชิกสามัญ หมายถึง ศิษย์เก่า และนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทุกรุ่น 
 ๕.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาปริญญาโท 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ให้อยู่ใน   
ดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

ข้อ ๖ การเข้าเป็นสมาชิก ประกอบด้วย ๒ สถานะ คือ 
 ๖.๑ สมาชิกสามัญ  เสียค่าบ ารุงตลอดชีพท่านละ ๓๐๐ บาท 
 ๖.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์  ชมรมท าหนังสือเชิญเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องเสียค่าบ ารุง 
ข้อ ๗ สิทธิของสมาชิก 
 ๗.๑ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและเสนอแนะข้อคิดเห็นในการด าเนินการต่างๆ ของชมรม 
 ๗.๒ มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ชมรมจัดขึ้น 
 ๗.๓ สมาชิกสามัญมีสิทธิออกเสียง และสิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการของชมรมเฉพาะ 

สมาชิกสามัญเท่านั้น 
 ๗.๔ มีสิทธิจะได้รับการบริการช่วยเหลือจากชมรมที่มีขึ้น โดยการสงเคราะห์สวัสดิการสมาชิกให้อยู่

ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารชมรม ตามสมควรแก่กรณี ทั้งนี้ให้สมาชิกหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องแจ้งต่อประธานหรือกรรมการบริหารชมรมได้ทราบ ด้วยวาจาหรือเอกสารก็ได้ 

ข้อ ๘ สมาชิกภาพสิ้นสุดเมื่อ 
 ๘.๑ ถึงแก่กรรม 
 ๘.๒ ลาออก 
 ๘.๓ คณะกรรมการบริหารชมรมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งคณะเห็นสมควรให้ออก 
ข้อ ๙ เมื่อสมาชิกภาพของผู้ใดสิ้นสุดลง ให้คณะกรรมการบริหารชมรมแจ้งให้สมาชิกทราบโดยแจ้งเป็นลาย

ลักษณ์อักษร 
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หมวดที่ ๔ 
คณะกรรมการบริหารชมรม 

ข้อ ๑๐ กรรมการชมรม ประกอบด้วย 
 ๑๐.1 กรรมการที่ปรึกษา คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ที่เรียนเชิญมา โดยผ่านการเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหาร 
 ๑๐.2 กรรมการบริหารชมรม คือ สมาชิกสามัญของชมรมเท่านั้น มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
  ๑๐.2.๑ ประธาน 
  ๑๐.2.๒ รองประธาน  อย่างน้อย   2  ต าแหน่ง 
  ๑๐.2.๓ กรรมการ ประกอบด้วย 

 เลขานุการ 
 เหรัญญิก 
 ปฏิคม 
 นายทะเบียน 
 ฝ่ายวิชาการ 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 ฝ่ายสวัสดิการ 
 ฝ่ายประสานงาน 
 ฝ่ายเทคโนโลยี 

  โดยกรรมการแต่ละต าแหน่งอาจขอแต่งตั้งผู้ช่วยเพ่ิมได้อีก 2 ต าแหน่ง และคณะท างานอีก  
๕ ต าแหน่ง 
 

หมวดที่ ๕ 
การด ารงต าแหน่ง และการเลือกตั้งคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๑ ประธานชมรมจะด ารงต าแหน่งได้สมัยละ ๒ ปี และเป็นต่อเนื่องกันได้ไม่เกิน ๒ สมัย  
ข้อ ๑๒ เมื่อคณะกรรมการบริหารชมรมใกล้จะหมดวาระลง ให้จัดการเลือกตั้งใหม่ในการประชุมใหญ่สามัญ

ประจ าปี โดยเลือกเฉพาะประธานชมรมต าแหน่งเดียวเท่านั้น  จากนั้นประธานชมรมจะแต่งตั้ง      
กรรมการตามต าแหน่งต่างๆ ก าหนดให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน ๓๐ วัน หลังจากได้รับการเลือกตั้ง 
กรรมการบริหารจะด ารงต าแหน่งได้ ๒ ปี ไม่มีวาระ 

ข้อ ๑๓ การเลือกประธานชมรม ให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
และผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนให้การรับรองอย่างน้อย ๕ คน ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องอยู่ในที่ประชุมเท่านั้น  

ข้อ ๑๔ การประชุมใหญส่ามัญประจ าปีเพ่ือเลือกตั้งประธานชมรม จะต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 
๑ ใน ๓ ของสมาชิกทั้งหมด จึงด าเนินการเลือกตั้งได้ หากไม่ครบองค์ประชุมจะต้องขอมติที่ประชุม
เป็น ๒ กรณี คือ ๑) จะด าเนินการเลือกตั้งต่อไป หรือ ๒) เลื่อนไปก าหนดการประชุมครั้งใหม่ โดย   
ในกรณีที่ ๒ จะเลื่อนได้เพียงครั้งเดียว แล้วจะต้องด าเนินการเลือกตั้งการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
๑ ครั้ง ส่วนการประชุมวิสามัญขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานชมรม 
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ข้อ ๑๕ การเลือกตั้งประธานชมรม หากมีสมาชิกเสนอชื่อเกินกว่า ๑ คน ให้ใช้วิธีลงคะแนน โดยการลงคะแนน
ลับ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นประธานชมรม 

 
หมวดที่ ๖ 

การประชุมของชมรม 

ข้อ ๑๖ การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ก าหนดปีละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ในเดือนเมษายนของทุกปี โดย
ก าหนดการประชุมก่อนพิธีรดน้ าด าหัวคณาจารย์ตามประเพณี ก าหนดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้สมาชิกได้รับทราบก่อนการประชุม 

ข้อ ๑๗ การประชุมของคณะกรรมการบริหารมี ๒ กรณี คือ  
 ๑๗.๑ วาระสามัญ จะประชุมปีละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง 
 ๑๗.๒ วาระวิสามัญ หรือเมื่อมีความจ าเป็น ซึ่งประธานชมรมจะเป็นผู้แจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป  
 

หมวดที่ ๗ 
ทุนด าเนินการและการเงิน 

ข้อ ๑๘ ทุนด าเนินการของของชมรม ได้มาจาก 
 ๑๘.๑ ค่าบ ารงุชมรมของสมาชิก ตลอดชีพ ๓๐๐ บาท 
 ๑๘.๒ เงินอุดหนุน หรือเงินบริจาค หรือดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน 
 ๑๘.๓ การจัดกิจกรรมหารายได้ จะหารายได้จากกิจกรรมที่ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรม และ

จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารชมรม 
ข้อ ๑๙ เงินของชมรมจะต้องน าฝากธนาคารที่เชื่อถือได้ในนาม “ชมรมภูมิสังคม แม่โจ้” โดยให้ประธาน 

รองประธาน เลขานุการ และเหรัญญิก มีอ านาจในการเปิดบัญชีกับธนาคาร เหรัญญิกต้องแสดง
รายจ่ายทุกครั้งที่มีการประชุม ประธานชมรมเบิกจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน 10,๐๐๐ บาท และเหรัญญิก 
มีเงินสดส ารองจ่ายครั้งละไม่เกิน 5,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ หากต้องเบิกจ่ายมากกว่า 10,000 บาท ให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารชมรม 

ข้อ ๒๐ การสั่งจ่ายเงินจากบัญชี ท าได้โดย ประธาน เลขานุการ และเหรัญญิก จ านวนอย่างน้อย 2 ใน 3 คน 
ลงนามร่วมกันทุกครั้ง จึงจะเบิกได้ 

ข้อ ๒๑ เหรัญญิกจะต้องแสดงรายการบัญชี รายรับ-รายจ่าย ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
 

หมวดที่ ๘ 
เบ็ดเตล็ด 

ข้อ ๒๔ การใช้ตราสัญลักษณ์ของชมรม เพ่ือใช้ในกิจกรรมใดๆ ตามวัตถุประสงค์ของชมรม ให้มีการขออนุญาต
จากคณะกรรมการบริหารชมรมก่อนทุกครั้งที่จะจัดท ากิจกรรม 

ข้อ ๒๕ การแก้ไขข้อบังคับของชมรม ท าได้โดยมติของที่ประชุมสามัญประจ าปี โดยต้องมีเสียงสนับสนุนไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุม 
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ข้อ ๒๖ ชมรมการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน แม่โจ้ นี้ อาจยกเลิกได้โดยสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
สมาชิกท้ังหมด ลงมติให้ยกเลิกชมรม และการจัดการทรัพย์สินของชมรม หลังยกเลิกให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารชมรม หรือยกทรัพย์สินของชมรมให้กับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน หรือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ข้อ ๒๗ คณะกรรมการบริหารชมรม อาจออกระเบียบเพ่ิมเติมจากข้อบังคับชมรมนี้ได้ แต่ต้องไม่ขัดกับ
ข้อบังคับชมรม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป 

 
หมวดที่ ๙ 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๒๘ ข้อบังคับชมรมนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมมีมติเห็นชอบแล้ว 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  6 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕6 
 
 
 

(นางสุพัตรา  บุตรพลวง) 
ประธานชมรมการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน แม่โจ้ 


