
 
 
 

ประกาศวิทยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลัยมหิดล 
เร่ือง  สโมสรนักศึกษา วิทยาลยันานาชาติ   

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
.............................................................. 

 
  เพื่อให้การบริหารกิจการนกัศึกษาของวิทยาลยันานาชาติมีความเหมาะสม คล่องตวั และมี
ประสิทธิภาพ และอาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 
๒๕๕๐ และขอ้ ๑๔ แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลว่าดว้ยการบริหารงานในวิทยาลยันานาชาติ วิทยาลยั
การจดัการ และวทิยาลยัดุริยางคศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณบดีวิทยาลยัฯ จึงไดป้ระกาศเก่ียวกบัสโมสรนกัศึกษา 
วทิยาลยันานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดงัต่อไปน้ี 
 

ขอ้ ๑. ประกาศน้ีเรียกวา่  “ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดต้ังสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔” 

ขอ้ ๒.  ประกาศน้ีใหใ้ชต้ั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
ขอ้ ๓. ในประกาศน้ี 

   “มหาวทิยาลยั”  หมายถึง มหาวทิยาลยัมหิดล 
   “วทิยาลยั”  หมายถึง วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัมหิดล 
   “คณบดี”  หมายถึง คณบดีวทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัมหิดล 
   “นกัศึกษา”  หมายถึง  นกัศึกษาวทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัมหิดล 

“ส โม ส รนั ก ศึ ก ษ า ”  ห ม าย ถึ ง  ส โม ส รนั ก ศึ ก ษ าวิ ท ย าลั ยน าน าช า ติ
มหาวทิยาลยัมหิดล 
“คณะกรรมการสโมสร” หมายถึง คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา   วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวทิยาลยัมหิดล 
“กรรมการสโมสร” หมายถึง กรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ   
มหาวทิยาลยัมหิดล 
“อาจารยท่ี์ปรึกษาชมรม” หมายถึง อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมนกัศึกษาของชมรมต่าง ๆ 
“ชมรม” หมายถึง ชมรมกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวทิยาลยัมหิดล ท่ีไดรั้บอนุมติัใหจ้ดัตั้ง 

/ขอ้ ๔. ใหค้ณบดีรักษาการ... 



 

 

 

 

-๒- 
 

ขอ้ ๔. ใหค้ณบดีรักษาการตามประกาศน้ี 
ขอ้ ๕.  ให้สโมสรนกัศึกษาน้ีอยูใ่นความควบคุมดูแลของรองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา

วิทยาลยันานาชาติ  เพื่อให้กิจกรรมของนกัศึกษาด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย สอดคลอ้งกบันโยบายและ
ระเบียบขอ้บงัคบัของวทิยาลยันานาชาติและมหาวทิยาลยัมหิดล 

หมวด  ๑ 
การจัดตั้ง 

ขอ้ ๖.  ส โม ส รนั ก ศึ ก ษ า น้ี มี ช่ื อ ว่ า  “ส โม ส รนั ก ศึ ก ษ าวิ ท ย าลั ย น าน าช า ติ 
มหาวิทยาลยัมหิดล” ตั้งอยู่ในบริเวณวิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลมัหิดล ให้มีอกัษรย่อว่า ส.ว.ม. ใช้ค  า
ภาษาองักฤษวา่ “Mahidol University International College Student Association” ใชอ้กัษรยอ่วา่ MUICSA 

ขอ้ ๗. เคร่ืองหมายสโมสรนักศึกษาใช้เคร่ืองหมายของมหาวิทยาลัย   มีข้อความใต้
เคร่ืองหมายวา่ “สโมสรนกัศึกษาวทิยาลยันานาชาติ  มหาวทิยาลยัมหิดล” 

ขอ้ ๘. สโมสรนักศึกษา เป็นศูนยก์ลางส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรในด้านวิชาการ
และประสบการณ์ในวิชาชีพแก่นกัศึกษา   โดยมีคณะกรรมการสโมสรเป็นผูด้  าเนินงานและมีวตัถุประสงค์
ในการด าเนินงานดงัน้ี 

(๑) เพื่อเป็นศูนยก์ลางส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรในดา้นวิชาการและ
ประสบการณ์ในวชิาชีพ 

(๒) เพื่อส่งเสริมความสามคัคีในหมู่นกัศึกษาของวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั 
(๓) เพื่อให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้และฝึกฝนตนเองในการใชสิ้ทธิ  เสรีภาพ  และการ

ปกครองตนเองตามแนวทางประชาธิปไตย โดยไม่ขดัต่อระเบียบ ขอ้บงัคบั  
ประกาศและค าสั่ง ของวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั 

(๔) เพื่อส่งเสริมให้นกัศึกษามีบุคลิกภาพ  พลานามยั  และมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มี
ความรับผดิชอบต่อตนเอง และสังคมโดยรวม 

(๕) เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวฒันธรรมอนัดีงามของไทย 
หมวด ๒ 
สมาชิก 

ขอ้ ๙. สมาชิกสโมสรนักศึกษา ไดแ้ก่ นักศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นหลกัสูตรปริญญาตรี
ของวิทยาลัยนานาชาติ โดยได้ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาอย่างสมบูรณ์ในภาคการศึกษานั้นและไม่อยู่ใน
ระหวา่งการถูกลงโทษทางวนิยัของวทิยาลยันานาชาติ 

 
/ขอ้ ๑๐. สมาชิกสโมสร... 



 

 

 

 

-๓- 
 

ขอ้ ๑๐.  สมาชิกสโมสรนักศึกษามีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมและใช้บริการอ่ืน ๆ ท่ีสโมสร
นกัศึกษาจดัข้ึน  

ขอ้ ๑๑.  สมาชิกสโมสรนักศึกษามีสิทธิเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์แก่การ
ด าเนินงานและความเจริญกา้วหน้าของสโมสรนกัศึกษา ทั้งน้ีจะตอ้งไม่ขดัต่อระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ
และค าสั่งของวทิยาลยัและมหาวิทยาลยั 

ขอ้ ๑๒. สมาชิกภาพของสมาชิกสโมสรนกัศึกษาส้ินสุดลงเม่ือพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
กรรมการ 

ขอ้ ๑๓. ในสโมสรนกัศึกษาใหมี้คณะกรรมการไดไ้ม่เกิน ๒๓ คนดงัต่อไปน้ี 
(๑) นายก (President) 
(๒) อุปนายก (Vice President) 
(๓) เลขานุการ (Secretary)  
(๔) เหรัญญิก (Treasurer) 
(๕) ปฏิคม (Receptionist) 
(๖) ประชาสัมพนัธ์ (Public Relations Officer) 
(๗) กรรมการฝ่ายต่าง ๆ  (Committee Members) 
(๘) กรรมการกลาง (Central Committee Members) 

ทั้งน้ี  กรรมการกลาง หมายถึง ประธานนกัศึกษาของแต่ละชั้นปี 
ขอ้ ๑๔. นายกและอุปนายกสโมสรนกัศึกษา   ไดม้าจากการเลือกตั้งของนกัศึกษาทุกชั้นปี    

โดยคณะกรรมการสโมสรนกัศึกษาชุดเดิมเป็นผูก้  าหนดวนั เวลา สถานท่ี การเลือกตั้งนายกและอุปนายก
สโมสรนกัศึกษาตอ้งด าเนินการเลือกตั้งใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี     

ขอ้ ๑๕.   ขั้นตอนและระเบียบปฏบติัของการเลือกตั้ง  ให้อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของรอง 
คณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

ขอ้ ๑๖. ผูมี้สิทธิรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสโมสรนกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
   ๑๖.๑  นายกสโมสรนกัศึกษา 

(๑)   เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี ๓  
(๒) คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ ๒.๘๐ ณ วนัลงสมคัรรับเลือกตั้งและก่อน

ไดรั้บการแต่งตั้ง 
(๓) มีสุขภาพร่างกายและจิตใจ แข็งแรง สมบูรณ์ มีความประพฤติดี และมี

ทศันคติท่ีดีต่อวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั 
/ขอ้ ๑๖.๒ อุปนายก.... 



 

 

 

 

-๔- 
 

๑๖.๒ อุปนายก, เหรัญญิก และเลขานุการ 
(๑)   คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ ๒.๕๐ ณ วนัลงสมคัรรับเลือกตั้งและก่อน

ไดรั้บการแต่งตั้ง 
(๒)  มีสุขภาพร่างกายและจิตใจ แขง็แรง สมบูรณ์ มีความประพฤติดี และมี 
 ทศันคติท่ีดีต่อวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั 
๑๖.๓  ปฏิคม, ประชาสัมพนัธ์, กรรมการต่างๆ  

  (๑)  คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ ๒.๒๕ ณ วนัลงสมคัรรับเลือกตั้งและก่อน 
   ไดรั้บการแต่งตั้ง 

(๒) มีสุขภาพร่างกายและจิตใจ แขง็แรง สมบูรณ์ มีความประพฤติดี และมี 
 ทศันคติท่ีดีต่อวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั 

ขอ้ ๑๗. คณบดีเป็นผูแ้ต่งตั้งและถอดถอนกรรมการสโมสร 
ขอ้ ๑๘. กรรมการสโมสรอยูใ่นต าแหน่งคราวละ ๑ ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งและให้

รักษาการอยูใ่นต าแหน่งจนกวา่คณะกรรมการสโมสรชุดใหม่จะไดรั้บการแต่งตั้งจากคณบดีเพื่อเขา้รับหนา้ท่ี
คณะกรรมการสโมสรชุดเดิมตอ้งส่งมอบงานต่อคณะกรรมการสโมสรชุดใหม่ให้เสร็จส้ินภายใน ๓๐ วนันบั
แต่วนัประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรชุดใหม่ 

ขอ้ ๑๙. กรรมการสโมสรนกัศึกษาพน้ต าแหน่งเม่ือ 
(๑) ออกตามวาระ 
(๒) เสียชีวติ 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบติัตามขอ้ ๑๙ 
(๕) ท าผดิวนิยัหรือถูกถอดถอนโดยวทิยาลยั 

คณะกรรมการสโมสรชุดเดิมท่ีพ้นต าแหน่งเน่ืองจากหมดวาระแล้ว   จะมีฐานะเป็นท่ี
ปรึกษาของคณะกรรมการสโมสรชุดใหม่   แต่ไม่มีอ านาจเข้าแทรกแซง   หรือบริหารงานในสโมสร
นักศึกษาชุดใหม่และชุดต่อไป    และเม่ือจบการศึกษาจะมีฐานะเป็นสมาชิกของสมาคมศิษยเ์ก่าวิทยาลยั
นานาชาติ มหาวทิยาลยัมหิดล โดยปริยาย 

ขอ้ ๒๐. ในกรณีท่ีกรรมการสโมสรพน้จากต าแหน่งก่อนหมดวาระทั้งชุด   ให้ฝ่ายกิจการ
นกัศึกษาของวิทยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหน่ึงท าหนา้ท่ีแทนจนกวา่คณะกรรมการสโมสรชุดใหม่จะเขา้
รับหนา้ท่ี  และจดัใหมี้การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรชุดใหม่ใหเ้สร็จส้ินภายใน  ๓๐ วนั นบัแต่วนัท่ี 
 

/คณะกรรมการ.... 



 

 

 

 

-๕- 
 
คณะกรรมการสโมสรชุดเดิมพน้จากต าแหน่ง     เวน้แต่ในกรณีท่ีเหลือระยะเวลาการด ารงต าแหน่งไม่เกิน 
๖๐ วนั ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรข้ึนหน่ึงชุดเพื่อท าหนา้ท่ีแทนการท างานของคณะกรรมสโมสร
ชุดใหม่ใหมี้ระยะเวลาเพียงวาระท่ีเหลือของคณะกรรมการสโมสรชุดเดิมเท่านั้น 

ขอ้ ๒๑. ในกรณีท่ีกรรมการสโมสรคนหน่ึงคนใดพน้จากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้
คณะกรรมการสโมสรพิจารณาเสนอช่ือสมาชิกสโมสรนกัศึกษาท่ีเห็นสมควรเสนอต่อคณบดีเพื่อพิจารณา
แต่งตั้ง 

อ านาจหน้าที่ 
ขอ้ ๒๒. คณะกรรมการสโมสรมีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

(1) บริหารกิจกรรมทั้งปวงท่ีเก่ียวกบันกัศึกษา   ตามระเบียบและขอ้บงัคบัของ 
       วทิยาลยัและมหาวทิยาลยั 
(2) ควบคุมและอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของชมรมต่าง ๆ  
(3) ก าหนดนโยบาย จดัท าแผนงาน โครงงาน และงบประมาณประจ าปีของ 

คณะกรรมการสโมสรเสนอต่อคณบดี 
(4) พิจารณางบประมาณ โครงงานประจ าปีของชมรม เพื่อน าเสนอต่อคณบดี 
(5) เรียกประชุมนกัศึกษาทั้งหมดเพื่อช้ีแจงเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

 
ขอ้ ๒๓. อ านาจหนา้ท่ีของกรรมการสโมสรมีดงัน้ี 

(๑) นายก     เป็นผูเ้รียกประชุมและเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
สโมสรรับผิดชอบ  และควบคุมการด าเนินงานของสโมสรนกัศึกษาให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นขอ้ ๘ 

(๒) อุปนายก   ท  าหนา้ท่ีแทนนายกเม่ือนายกไม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี
ได ้และช่วยเหลือ นายกในการด าเนินงานของสโมสรนกัศึกษา   ในกรณีท่ี
นายกและอุปนายกไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหเ้ลขานุการเป็นผูเ้รียก
ประชุมและใหท่ี้ประชุมเลือกกรรมการผูห้น่ึงเป็นประธานเฉพาะในการ
ประชุมคราวนั้น 

(๓) เลขานุการ   จดัเตรียมการประชุมและจดบนัทึกรายงานการประชุม รับส่ง
และโตต้อบหนงัสือ รับผิดชอบและควบคุมงานสารบรรณของสโมสร
นกัศึกษา 

 
/ (๔) เหรัญญิก.... 



 

 

 

 

-๖- 
 

(๔) เหรัญญกิ   รับผดิชอบและควบคุมการใชจ่้ายเงินของสโมสรนกัศึกษาใหเ้ป็น
ตามงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัและถูกตอ้งตามระเบียบการเงินของวทิยาลยั 
เก็บรักษาหลกัฐานการเงิน       ท าบญัชีรับ-จ่ายเงินอยา่งละเอียด และรายงาน
ฐานะการเงินของสโมสรนกัศึกษาต่อท่ีประชุม 

(๕) ปฏิคม รับผดิชอบและควบคุมการด าเนินงานดา้นอ านวยความสะดวก  
การตอ้นรับ   การพสัดุ สวสัดิการ และการประสานงานกิจกรรมพิเศษของ
สโมสรนกัศึกษา 

(๖) ประชาสัมพนัธ์ รับผดิชอบและควบคุมการด าเนินงานดา้นประชาสัมพนัธ์ 
(๗) กรรมการฝ่ายต่าง ๆ   รับผดิชอบและด าเนินงานฝ่ายกิจกรรมนั้น ๆ รวมทั้ง

ประสานงานกบัชมรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสโมสรนกัศึกษา 
(๘) กรรมการกลาง เป็นผูป้ระสานงานกบันกัศึกษาแต่ละชั้นปี และช่วยเหลือ

โดยทัว่ไป      ในการด าเนินงานของสโมสรนกัศึกษา 
 

ชมรม 
ขอ้ ๒๔. การจดักิจกรรมใหท้ าในรูปของชมรมตามความสนใจของนกัศึกษาทางดา้นกีฬา    

ศิลปวฒันธรรม  กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา และการบ าเพญ็ประโยชน์เป็นหลกั      ทั้งน้ี  ใหอ้ยูภ่ายใตก้าร
ดูแลของรองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา เพื่อขอการสนบัสนุนดา้นบริหารจดัการและงบประมาณจาก
วทิยาลยัหรือมหาวทิยาลยั  

ขอ้ ๒๕. การจดัตั้ง การด าเนินกิจกรรม และการยบุเลิกชมรม ใหเ้ป็นไปตามประกาศท่ี
วทิยาลยัก าหนด 

ขอ้ ๒๖. สมาชิกของชมรม ไดแ้ก่ สมาชิกของสโมสรนกัศึกษา ท่ีสนใจจะร่วมกิจกรรมและ
ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของชมรมนั้น ๆ 

ขอ้ ๒๗. สมาชิกของชมรมเป็นผูเ้ลือกประธานชมรม คณะกรรมการชมรมก าหนดกิจกรรม 
และพิจารณางบประมาณของชมรมเพื่อเสนอต่อสโมสรนกัศึกษา 

ขอ้ ๒๘. อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชมรม มีดงัน้ี 
(๑) บริหารงานทัว่ไปใหเ้ป็นตามวตัถุประสงคข์องชมรม 
(๒) ก าหนดนโยบาย   จดัท าแผนงาน โครงงานและงบประมาณประจ าปีของ

ชมรมเสนอต่อคณะกรรมการสโมสรนกัศึกษา 
 

/(๓) ออกระเบียบ...... 



 

 

 

 

-๗- 
 

(๓) ออกระเบียบปฎิบติัของชมรมโดยความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาชมรม
นั้น 

(๔) พิจารณาการกระท าของสมาชิกท่ีฝ่าฝืนระเบียบของชมรม  หรือน าความ
เส่ือมเสียมาสู่ชมรม  มติของคณะกรรมการชมรมท่ีใหส้มาชิกชมรมระงบัการ
ใชสิ้ทธิ  หรือถอนช่ือออกจากสมาชิกชมรมตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่สองในสามของคณะกรรมการชมรมทั้งหมด 

(๕) รับผดิชอบดูแลรักษาเอกสาร  ครุภณัฑ ์และวสัดุอุปกรณ์ของชมรม 
 

การเงิน 
ขอ้ ๒๙. การใชจ่้ายของสโมสรนกัศึกษา ใหน้ายกกบัเหรัญญิกร่วมกนัเบิกจ่ายและแจง้ให้

สโมสรนกัศึกษาทราบ และใหท้ าบญัชีทุกไตรภาคการศึกษาเสนอต่อฝ่ายกิจการนกัศึกษาและสโมสร
นกัศึกษาในการประชุมสามญัคร้ังแรก 

ขอ้ ๓๐. รายไดข้องสโมสรนกัศึกษา หรือชมรม คือ 
(๑)  เงินค่ากิจกรรมนกัศึกษาส่วนท่ีวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัจดัสรรใหแ้ก่สโมสร

นกัศึกษา   และเงินส่วนน้ีใหเ้ก็บรักษาไวต้ามระเบียบวทิยาลยั 
(๒) รายไดจ้ากกิจกรรมพิเศษ 

ขอ้ ๓๑. การเบิกจ่ายเงินของสโมสรนกัศึกษา ตอ้งเป็นไปตามงบประมาณท่ีไดรั้บพิจารณา
อนุมติั และเห็นชอบจากคณบดี 

ขอ้ ๓๒. คณบดีมีอ านาจแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชี  ใหท้  าการตรวจสอบบญัชีของสโมสร
นกัศึกษาไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

การแก้ไขเพิม่เติมประกาศ 
ขอ้ ๓๓. การเสนอขอแกไ้ขประกาศน้ีอาจกระท าไดด้ว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(๑) ญตัติขอแกไ้ขเพิ่มเติมตอ้งมาจาก 
(๑.๑) นกัศึกษาตั้งแต่ ๒๕๐ คนข้ึนไป เขา้ช่ือเสนอต่อนายกสโมสรนกัศึกษา 
(๑.๒) มติคณะกรรมการสโมสร ซ่ึงมีเสียงสนบัสนุนไม่นอ้ยกวา่ ๒ ใน ๓ ของ 

   คณะกรรมการสโมสรทั้งหมด 
(๒)  การพิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมใหก้ระท าเป็น ๓ วาระ 

(๒.๑) วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลกัการ ตอ้งมีการออกเสียงเห็นชอบไม่ต ่ากวา่ ๒ ใน 
 

/๓ ของกรรมการ.... 



 

 

 

 

-๘- 
 

๓ ของกรรมการสโมสรท่ีเขา้ประชุม  และตอ้งไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการสโมสรทั้งหมด  

(๒.๒) วาระท่ี ๒ เม่ือกรรมการสโมสรรับหลกัการแลว้  ให้ตั้งกรรมาธิการไม่
นอ้ยกวา่ ๘ คน แต่ไม่เกิน ๑๖ คน ร่างประกาศใหม่เสนอต่อสโมสรนกัศึกษา มติ
ของคณะกรรมการสโมสรนกัศึกษาท่ีใหเ้สนอร่าง ประกาศต่อวทิยาลยั ตอ้งไดรั้บ
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ ๒ ใน ๓ ของจ านวนคณะกรรมการสโมสรทั้งหมด 
 (๒.๓) วาระท่ี ๓ ใหน้ายกสโมสรน าประกาศท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมใหม่เสนอต่อ
วทิยาลยัเพื่อพิจารณา 

ขอ้ ๓๔. วทิยาลยันานาชาติมีอ านาจแกไ้ข เพิ่มเติม หรือยกเลิกประกาศน้ีได ้
 
  ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี ๑ พฤษภาคม เป็นตน้ไป 
 
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี           พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
       (ศาสตราจารยม์าลียา  เครือตราชู) 

              คณบดีวทิยาลยันานาชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


