เอกสาร หลักเกณฑ์ การจัดตังชมรม ประจําปี การศึกษา ๒๕๖๑

หลักเกณฑ์ การจัดตังชมรม
ประจําปี การศึกษา ๒๕๖๑
นักศึกษาทีมีความประสงค์จะขอจัดตังชมรมจะต้องปฏิบัติ ดังนี

๑. ดาวน์โหลดเอกสารการจัดตังชมรม ประธานชมรมทําการส่ งเอกสาร การจัดตัง
ชมรมที กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ ายกิจกรรม ชัน ๓ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุ นนั ทา
ภายใน วันที ๑๕ – ๓๐ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เท่ านัน
เลยกําหนดจากนีถือว่ าหมดสิ ทธิการจัดตังชมรม ในปี การศึกษา ๒๕๖๑

๒. ชมรมที จัดตังมาต่อเนื องจากปี การศึกษา ๒๕๖๐ และสามารถทีจะทําการจัดตัง
ต่อเนืองในปี การศึกษา ๒๕๖๑ ได้ตอ้ งเป็ นชมรมทีมีการจัดกิจกรรม ในปี การศึกษา ๒๕๖๐
และดําเนินการจัดส่ งสรุ ปผลการดําเนินงานในปี การศึกษา ๒๕๖๐ เรี ยบร้อยแล้วเท่านัน

ชมรมนักศึกษา SSRU
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หลักเกณฑ์การจัดตังชมรม
๑. ชมรมทีจะทําการจัดตัง ต้องมีสมาชิกผูก้ ่อตังชมรม จํานวนไม่นอ้ ยกว่า ๑๐๐ คน
๒. ชมรม ๑ ชมรม สามารถมีคณะกรรมการชมรมได้ไม่เกิน ๑๕ คน (ประธาน,รองประธาน,เหรัญญิก...ฯลฯ)
๓. ชมรมส่ วนกลาง ๑ ชมรม จะต้องมีนกั ศึกษาร่ วมก่อตัง อย่างน้อย ๓ คณะ/วิทยาลัย คณะ/วิทยาลัยไม่นอ้ ย
กว่า ๒๐ คน ซึงรวมกันต้องได้ ๑๐๐ คน
ชมรมส่ วนคณะ ๑ ชมรม จะต้องมีนกั ศึกษาร่ วมก่อตัง อย่างน้อย ๓ สาขาวิชา สาขาละไม่น้อยกว่า ๒๐ คน
ซึงรวมกันต้องได้ ๑๐๐ คน
๔. นักศึกษาชันปี ที ๑ ไม่สามารถเป็ นสมาชิกผูก้ ่อตังชมรมได้
๕. ประธานชมรมและกรรมการต้องเป็ นนักศึกษาชันปี ที ๒ - ๔ เท่านัน
๖. ต้องมีแบบเสนอชือและประวัติอาจารย์ทีปรึ กษาชมรม โดย อาจารย์ทีปรึ ก ษาชมรมต้องลงนามยิน ยอม
เป็ นทีปรึ กษาชมรม จํานวน ๒ คน ต่อการจัดตัง ๑ ชมรม
๗. ภายหลังกิจกรรมเปิ ดโลกชมรมแล้ว ทุ กชมรมต้ องทําการสรุ ปจํานวนนักศึกษา และยอดเงินทีได้ รับจาก
การเปิ ดโลกชมรม พร้ อมทังนําเงิน ส่ ง ยังกองพัฒนานักศึกษา
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เอกสารทีใช้ แนบในการขอจัดตังชมรม

ดังนี

- บันทึกข้ อความการขอจัดตังชมรม
- แบบเสนอชือและประวัตอิ าจารย์ทีปรึกษาชมรม จํานวน ๒ คน
- เอกสารแนบการจัดตังชมรม
๑. ชือชมรม
๒. หลักการและเหตุผล รวมทัง วัตถุประสงค์ในการจัดตังชมรม
๓. คณะกรรมการบริ หารชมรม (ไม่เกิน ๑๕ คน) ประกอบด้วย
๓.๑ ประธานชมรม
๓.๒ รองประธานชมรม
๓.๓ เลขานุการ
๓.๔ เหรัญญิก
๓.๕ นายทะเบียน
๓.๖ ประชาสัมพันธ์
๓.๗ ตําแหน่งอืนๆ ทีจําเป็ นต่อชมรม
๔. รายชือสมาชิกผูก้ ่อตังชมรม จํานวน ๑๐๐ คน
๕. ระเบียบข้อบังคับของชมรม
๖. นโยบายการดําเนินกิจกรรมของชมรม
๗. แผนงานชมรมหรื อโครงการของชมรมทีจะจัดขึนในปี การศึกษา ๒๕๖๑
๘. ทุกชมรมต้องทําการเปิ ด Page Facebook ของชมรม เพือประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กบั สมาชิกชมรม และ
ผูส้ นใจให้สามารถเข้าร่ วมได้
๙. เมือมีการจัดกิจกรรมของชมรมทุกครัง ต้องทําใบลายชือ และส่งสรุ ปรหัสนักศึกษา เพือบันทึกหน่วยชัวโมง
(จํานวนหน่วยชัวโมงจะแจ้งในภายหลัง โดยให้ไม่เกิด 6 หน่วยชม.)
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ลักษณะของชมรม
ชมรมแบ่งออกเป็ น ๒ ลักษณะ คือ
๑. ชมรมสังกัดคณะ
๒. ชมรมส่วนกลาง
ให้แต่ละคณะจัดตังชมรมและกรรมการบริ ก ารชมรมสังกัด คณะ ให้เป็ นไปตามประกาศของคณะ ชมรม
ส่วนกลาง และจะต้องมีลกั ษณะทีนักศึกษาโดยทัวไปทังมหาวิทยาลัยสามารถทีจะเข้าร่ วมได้
ชมรมส่ วนกลาง ทีจะจัดตังขึนต้องมีลกั ษณะดําเนินงานอย่างน้อยในด้านใดด้านหนึง ดังนี
๑. ชมรมด้ านบําเพ็ญประโยชน์ ในด้ านจิตสาธารณะและวิชาการ มีวตั ถุประสงค์เพือส่ งเสริ มให้นักศึกษามี
ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ รูจ้ กั นําความรู้มาทําประโยชน์ต่อส่วนรวม ตระหนักในภาระหน้าทีและความรับผิดชอบทีตน
มีต่อสังคมโดยรวม รู้จกั ใช้เวลาว่างพัฒนาตนเองให้พร้อมเพือจักบําเพ็ญประโยชน์ต่อหมู่คณะและประเทศชาติ
๒. ชมรมด้ า นศิ ล ปวัฒ นธรรมและศาสนา มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื อส่ งเสริ มให้นัก ศึ ก ษาเกิ ด ความสนใจใน
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และศิลปวัฒ นธรรม ตลอดจนมีโ อกาสศึก ษาและปฏิบัติ เพือให้เกิ ด ทัก ษะตระหนัก ใน
ความสําคัญและเล็งเห็นประโยชน์ต่อส่ วนรวมของการส่ งเสริ มเผยแพร่ และธํารงไว้ซึงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ทังนี
ต้องไม่ขดั ต่อขนบธรรมเนียมประเพณี อนั ดีงามของไทย
๓. ชมรมด้ านกีฬา มีวตั ถุประสงค์เพือเผยแพร่ ความรู้แก่นกั ศึกษาเกียวกับกีฬา ประโยชน์ของการเล่นกีฬา และ
วิธีการเล่นทีถูกต้องสําหรับกีฬาแต่ละประเภท เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาเรี ยนและพัฒนาการเล่นกีฬาประเภททีถนัดและ
ปลูกฝังให้นกั ศึกษามีนาํ ใจนักกีฬาและนิยมการสร้างความสัมพันธ์ฉนั มิตรกับบุคคลอืน อันจักเป็ นแนวทางให้นกั ศึกษา
มีพลานามัยดี และมีส่วนสําคัญในการยกมาตรฐานการกีฬาของมหาวิทยาลัยให้สูงขึน
*** ในกรณี ทีชมรมใดชมรมหนึ งไม่ผ่านการพิจารณาให้จดั ตังชมรม ทางองค์การนักศึกษาจะทําการแจ้งผล
การพิจารณาให้ทราบโดยด่วนทีสุด หลังจากทราบผลการพิจารณา
** การจัดตังและยกเลิกชมรม ให้ทาํ ได้โดยทางองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาเป็ นผูเ้ สนอ ให้กองพัฒนา
นักศึกษาพิจารณา โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
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อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการชมรมมีดังนี
๑. บริ หารงานทัวไปให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรม
๒. กําหนดนโยบาย จัดทําแผนงานโครงการและงบประมาณประจําปี ของชมรมเสนอต่อองค์การนักศึกษา
๓. เสนอระเบี ยบปฏิ บัติ ข องชมรมต่ อองค์ก ารนัก ศึ ก ษา เพือขออนุ มตั ิ จ ากกองพัฒ นานัก ศึก ษา โดยรอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๔. รับผิดชอบ ดูแล รักษาเอกสารและวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ของชมรมโดยไม่ขดั ต่อข้อบังคับของชมรม
๕. จัดทํารายงานประเมินผลโครงการตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
๖. ชมรมมีหน้าทีให้ความร่ วมมือแก่นกั ศึกษาทีมาขอใช้บริ การ จะกีดกันนักศึกษาทีมาขอใช้บริ การหรื อมาร่ วม
กิจกรรมของชมรมไม่ได้ ยกเว้นนักศึกษาทีกระทําผิดหรื อฝ่ าฝื นระเบียบข้อบังคับของชมรมนันๆ
คณะกรรมการชมรมพ้นจากตําแหน่ ง เมือ
๑. ออกตามวาระ
๒. ตาย
๓. ลาออก
๔. พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา หรื อได้รับอนุมตั ิจากทางมหาวิทยาลัยให้ลาพักการศึกษา
๕. ถูกลงโทษทางวินยั ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ชมรมอาจเลิกหรือยุบได้ ในกรณีใดกรณีหนึง ดังต่อไปนี
๑. มิได้ดาํ เนินการตามวัตถุประสงค์ของชมรมทีตังไว้ภายใน ๑ ปี การศึกษาหรื อดําเนิ นงานฝ่ าฝื นวัตถุประสงค์
ของชมรม
๒. คณะกรรมการการบริ หารของชมรมมีมติ ๒ ใน ๓ ให้ยุบเลิกชมรม และแจ้งให้องค์การนักศึกษาทราบ
ภายใน ๓ วัน นับแต่วนั ทีได้มีการลงมติ
๓. ฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบนี
ทัง ๓ กรณี นี ให้องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาเสนอต่อกองพัฒนานักศึกษา เพือพิจารณาลงมติยุบเลิก
บรรดาทรัพย์สินหรื อครุ ภณ
ั ฑ์ของชมรมทีถูกยุบเลิก ให้องค์การนักศึก ษาดูแลตรวจสอบให้เป็ นไปตามระเบียบทาง
ราชการ หรื อให้มหาวิทยาลัยแต่งตังคณะกรรมการพิจารณาให้ประโยชน์ต่อส่วนรวมของกิจกรรมนักศึกษา
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