ระเบียบการตั้งชมรมของวิทยาลัยชุมชนยโสธร
ตามงานกิจกรรมนักศึกษาไดใหมีกิจกรรมทีส่ นับสนุนใหนักศึกษามีความพรอมในการศึกษา
พัฒนาศักยภาพ ความเปนคนที่สมบูรณ เปนพลเมืองที่ดีของชุมชน สังคม และประเทศชาติใหสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ดวยในการจัดการศึกษา เปนสวนหนึ่งในการ
พัฒนานักศึกษาใหมีคุณสมบัติตามกรอบคุณวุฒิฯ และ อัตลักษณของวิทยาลัยชุมชน ดาน คุณธรรม จริยธรรม
ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการ
วิเคราะหตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี วิทยาลัยชุมชนยโสธร มีบทบาทและหนาที่ในการพัฒนา
คุณภาพ ชีวิตชุมชนในจังหวัดยโสธร โดยจัดการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับคนในชุมชน เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน
สรางงาน สรางอาชีพใหกับประชาชน
ใหนักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนากิจการของวิทยาลัยชุมชนยโสธร โดยการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
รวมกัน สามารถสรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัยชุมชนยโสธร รวมถึงตัวบุคลและชุมชน และเปนแหลงหาทุน
สนับสนุนตนทุนทางการศึกษา กิจกรรมของนักศึกษาจึงนับเปนเครื่องมือสวนเสริมความกาวหนาของวิทยาลัย
ชุมชนยโสธร ทั้งนี้การทีจ่ ะใหแนวคิดขางตนบรรลุ จึงตองการจัดตั้งแกนนําที่เขมแข็ง ซึ่งหมายถึงการจัดตั้ง
“ชมรม” ขึ้นมารองรับการขับเคลื่อนกิจกรรมของนักศึกษา อีกทั้งแกนนาเหลานี้ยังสามารถนาศึกษาเรียนรู
วิธีการทางานเชิงสรางสรรค และการปฏิบัติงานจริงเพื่อเปนการเพิ่มพูนศักยภาพและเตรียมความพรอมที่จะ
กาวสูตลาดแรงงานที่มีคุณภาพตอไป
ดังนั้นการตั้ง “ชมรม” จึงเปนองคกรสําคัญที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของนักศึกษา คือกิจกรรมที่เกิดจาก
การรวมตัวของนักศึกษาที่มีแนวคิดในการดําเนินกิจกรรมที่สอดคลอง หรือคลายคลึงกัน มีการดําเนินกิจกรรม
อยางตอเนื่อง มีนโยบายและวัตถุประสงคที่แนนอน ซึ่งไมขัดตอนโยบายของวิทยาลัยชุมชนยโสธร ชมรมจึง
เปนอีกรูปแบบหนึ่งของการรวมตัวของนักศึกษา ที่เปดโอกาสใหไดทํากิจกรรม ตามความถนัดและความสนใจ
นอกจากนี้กิจกรรมชมรมยังเปนประโยชนตอการเสริมสรางความรูทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ง
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคจากการไดทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น
หลักเกณฑการตั้งชมรม
การดําเนินการขอจัดตั้งชมรมควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ชมรมตองมีสมาชิกเริ่มกอตั้งไมนอยกวา 10 คน
2. นักศึกษาทีป่ ระสงคจะขอจัดตั้งชมรม ใหยื่นแบบฟอรมการขอจัดตั้งชมรมพรอมดวย
รายละเอียดของชมรมดังตอไปนี้
2.1) ชื่อและวัตถุประสงคของชมรม
2.2) รายชื่อที่ปรึกษาชมรม (อาจารยที่ปรึกษา ศิษยเกาผูมีชื่อเสียง หรือผูทรงคุณวุฒิ
อื่นๆ ที่มิใชศิษยเกา)
2.3) รายชื่อสมาชิกที่ขอจัดตั้ง

2.4) โครงสรางการบริหารชมรม ใหระบุชื่อ และตําแหนงหนาที่ ดังตอไปนี้

ประธานชุมรม

รองประธาน

เหรัญญิก

เลขานุการ

สมาชิกชมรม

หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ประธาน และรองประธาน มีหนาที่รับผิดชอบ
- นําเสนอแผนการดําเนินกิจกรรมชมรม เพื่อให งานกิจการนักศึกษาพิจารณา เสนอใหผูอํานวยการ
พิจารณาอนุมัติ
- จัดกิจกรรมชมรมภายใตแนวทางทีเ่ หมาะสม เปนประโยชนวิทยาลัยชุมชนยโสธร ชุมชน สาธรารณะ
ประโยชน และนักศึกษา
2. เลขานุการ มีหนาที่รับผิดชอบ
- รวบรวมและประชาสัมพันธขาวสารชมรม ผานชองทางการสื่อสารของชมรมและศูนย ศิษยเกา
นักศึกษาทุนและชุมชนสัมพันธ
- ประสานงานระหวางชมรมนักศึกษาทุนและชุมชนสัมพันธ
3. เหรัญญิก มีหนาที่รับผิดชอบ
- รวบรวมและตรวจสอบเอกสารการเบิกคาใชจายของชมรม
- สรุปคาใชจายของชมรม
4. สมาชิกชมรม มีหนาที่รับผิดชอบ
- เขารวมโครงการ / กิจกรรมของชมรม ที่คาดวาจะดาเนินการในแตละป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาในดานตางๆ

3.2 เพื่อสงเสริมสัมพันธระหวางวิทยาลัยชุมชนยโสธร ชุมชน และนักศึกษา
3.3 เพื่อสงเสริมกิจกรรม และการมีสวนรวมในการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนยโสธร

ขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดตั้งชมรมนักศึกษา
1. ชมรมกิจกรรมของนักศึกษา ตองมีลักษณะเปนการรวมกลุมตามกิจกรรมที่สนใจ
เพื่อวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่ง อันเปนการเฉพาะสงเสริมการปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษาตามนโยบาย
ของวิทยาลัยชุมชนยโสธรและไมขัดหรือแยงตอระเบียบขอบังคับของวิทยาลัยชุมชนยโสธร
2. การตั้งชมรมตองมีนักศึกษาเปนสมาชิกไมนอยกวา10 คน โดยตองเปนนักศึกษาที่มาจากตางสาขา
ก็ได และคนหนึ่งเปนสมาชิกอื่นๆได ใหสมาชิกที่จะตั้งชมรม ลงชื่อกํากับพรอมทั้งแนบสําเนาบัตรนักศึกษาที่
ไดรับรองแลว พรอมทั้งใหประธานชมรมและอาจารยที่ปรึกษาชมรมลงนามรับรองการเปนสมาชิกตามที่
วิทยาลัยชุมชนยโสธร กําหนด เพื่อเสนอตองานกิจการนักศึกษา พิจารณาใหความเห็นชอบแลวนําเสนอ
วิทยาลัยชุมชนยโสธร โดยผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร พิจารณาอนุมัติการจัดตั้งชมรม โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
2.1. ชื่อชมรม
2.2. วัตถุประสงค
2.3. ระเบียบขอบังคับ
2.4. เครื่องหมายตราสัญลักษณของชมรม
2.5. รายชื่อสมาชิกชมรมตามแบบฟอรม
2.6. รายชื่อคณะกรรมการบริหารชมรมตามแบบฟอรม
2.7. รายชื่ออาจารยที่ปรึกษาพรอมคํารับรองเปนอาจารยที่ปรึกษาแนบกับหนังสือการแตงตั้ง

3. ชมรมแตละชมรม ใหมีอาจารยที่ปรึกษาจํานวนไมเกิน สองคน ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจาก
วิทยาลัยชุมชนยโสธร และตองปฏิบัติงานภายในวิทยาลัยชุมชนยโสธรดังนี้
3.1. เปนอาจารยหรือเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ในวิทยาลัยชุมชนยโสธร
3.2. อาจารยที่ปรึกษาที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณเฉพาะดานของชมรม
3.3. สามารถรับผิดชอบการดําเนินกิจกรรมของชมรมได
4. ชมรมที่จะจัดตั้งขึ้น จะตองมีกิจกรรมที่ไมซ้ําซอนกับกิจกรรมของชมรมอยูแลว
5. ชมรมที่จะจั ดตั้งขึ้น ตองสังกัดฝายใดฝายหนึ่งขององคการนักศึกษาวิทยาลัยชุ มชนยโสธร
ดังตอไปนี้
5.1. ฝายสงเสริมวิชาการ
5.2. ฝายกีฬา
5.3. ฝายพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน
5.4. ฝายศิลปะและวัฒนธรรม
5.5. ฝายนักศึกษาสัมพันธ
5.6. ฝายประชาสัมพันธ
6. กิจกรรมของชมรมที่ตั้งขึ้นทั้งภายใน ภายนอกวิทยาลัยชุมชนยโสธร ตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาชมรม งานกิจการนักศึกษา และวิทยาลัยชุมชนยโสธร อนุมัติใหจัดได
7. กิจกรรมของชมรมที่จัดขึ้นภายนอกวิทยาลัยชุมชนยโสธร และมีผลตอภาพลักษณ ชื่อเสียงของ
นักศึกษาตองดําเนินงานรวมกันในนามของชมรมศิษยเกาเทานั้นเทานั้น
8. ชมรมแตละชมรม ใหมีคณะกรรมการบริหารชมรมไมนอยกวาหาคน ซึ่งสมาชิกแตละชมรมเปนผู
เลือกตั้งใหดํารงตําแหนง ดังตอไปนี้
8.1. ประธานชมรม
8.2. รองประธานชมรม
8.3. เลขานุการ
8.4. เหรัญญิก
8.5. คณะกรรมการตําแหนงอื่น ตามที่คณะกรรมการบริหารชมรมเห็นสมควร
9. ผูดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริหารชมรม จะดํารงตําแหนงไดไมเกินกวา หนึ่งชมรมในเวลา
เดียวกัน
10. นักศึกษาคนหนึ่ง สามารถสมัครเปนสมาชิกชมรมไดไมนอยกวาหนึ่งชมรม
11. ใหคณะกรรมการบริหารชมรม มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
11.1. พิจารณาและวางแผนการดําเนินงานของชมรม ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของชมรม
ซึ่งไมขัดแยงตอระเบียบ ขอบังคับอื่นใดของวิทยาลัยชุมชนยโสธร
11.2. กําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจําปของชมรมเสนอตองาน
กิจการนักศึกษา โดยผานการเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาชมรม
11.3. กํากับ ดูแล ควบคุมการบริหารการเงินของชมรม
11.4. รับผิดชอบรวมกันในการบริหารกิจกรรมของชมรม
11.5. รับผิดชอบรวมกันในทรัพยสินของชมรม
11.6. จัดทํารายงานประเมินผลการดําเนินงานในรอบปของชมรมเสนอตอฝ ายที่ชมรมใน
สังกัดอยูเสนอตองานกิจการนักศึกษา กอนสิ้นสุดวาระของกรรมการชมรมในปนั้น

ชุดใหม

11.7. รวมมือประสานงาน และใหสะดวกในการดําเนินงานของ งานกิจการนักศึกษา และ
วิทยาลัยชุมชนยโสธร ใหเปนไปดวยดี
11.8. หนาที่อื่น ตามที่คณะกรรมการฝายที่ชมรมนั้นสังกัดมอบหมาย
12. สมาชิกภาพของคณะกรรมการบริหารชมรมนั้นสิ้นสุดเมื่อสงมอบงานใหคณะกรรมการบริหาร

13. ใหคณะกรรมการบริหารชมรม ดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกเขาดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริหาร
ชมรมชุดใหมใหเสร็จสิ้นกอนปดภาคการศึกษาภาคสอง และมอบงานใหคณะกรรมการบริหารชุดใหมเสร็จสิ้น
ภายใน 15 วันนับแตวันเลือกตั้ง พรอมทั้งนําเสนอตอสภานักศึกษาผาน งานกิจการนักศึกษา เพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบแลวนําเสนอ ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการ
บริการชมรม
14. ชมรมอาจเลิกหรือยุบเลิกไดในกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
14.1. ไมมีผลงานของชมรมปรากฏในรอบป
14.2. ดําเนินการฝาฝนวัตถุประสงคของชมรม
14.3. ชมรมกระทําการอันเปนที่เสื่อมเสียตอวิทยาลัยชุมชนยโสธร หรือเหตุผลอื่น โดย
อาจารยที่ปรึกษาชมรมและ งานกิจการนักศึกษาเห็นสมควรวาใหยุบเลิกชมรม โดยไมไดรับอนุมัติจาก
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
14.4. วิทยาลัยชุมชนยโสธร เห็นสมควรใหยกเลิกชมรม เนื่องจากกระทําอันเปนการขัดตอ
กฎหมาย ศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย หรือฝาฝนกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ของวิทยาลัยชุมชนยโสธร

