๐๑๘๙/๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง ชมรม ชุมนุมนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
--------------------------------------เพื่อใหการดําเนินงาน สง เสริมการเขารวมกิจ กรรมของนักศึก ษา ดานกิจ กรรมชมรม ชุมนุม
นักศึกษา มหาวิท ยาลัยราชภัฏเลยเปนไปดวยความเรียบรอย และใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามธรรมนูญสห
วิทยาลัยอีสานเหนือวาดวยองคการนักศึกษาสหวิทยาลัยอีสานเหนือ วิทยาลัยครูเลย พ.ศ.๒๕๓๕ หมวดที่ ๙ กองพัฒนานักศึกษา จึงไดออกประกาศ ดังนี้
ที่
๑
๒
๓
4
5
6

ตารางที่ ๑ ชมรม ชุมนุมนักศึกษาในกํากับกองพัฒนานักศึกษา
ชมรม ชุมนุม
การดําเนินงานชมรม ชุมนุมนักศึกษา(ความตอเนื่อง)
ชมรม สงเสริมเอกลักษณของชาติ
ชมรมตอเนื่อง ยื่นเอกสารตอทะเบียน
ชมรม พุทธศาสตร
ชมรมใหม ยื่นเอกสารตอทะเบียน
ชมรม นักศึกษาวิชาทหาร
ชมรมใหม ยื่นเอกสารตอทะเบียน
ชมรม TO BE NUMBER ONE
ชมรมใหม ยื่นเอกสารตอทะเบียน
ชมรม กีฬาและการออกกําลังกาย
ชมรมใหม ยื่นเอกสารตอทะเบียน
ชมรม สันทนาการกลาง
ชมรมใหม ยื่นเอกสารขอจัดตั้ง
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ตารางที่ 2 ชมรม ชุมนุมนักศึกษาในกํากับสํานักงานคณะ
ชมรม/ชุมนุม
การดําเนินงานชมรม ชุมนุมนักศึกษา(ความตอเนื่อง)
ชุมนุม เคมีอาสา
ชุมนุมตอเนื่อง สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชุมนุม พยาบาลอาสา
ชุมนุมตอเนื่อง สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชุมนุม วิทยาศาสตรการกีฬาอาสา
ชุมนุมใหม สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชุมนุม สานหัวใจสายใยวิทย-คอม
ชุมนุมใหม สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชุมนุม การตลาดเพื่อสังคม
ชุมนุมตอเนื่อง สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
ชุมนุม A-math
ชุมนุมตอเนื่อง สังกัดคณะครุศาสตร
ชุมนุม คายวิทยาศาสตรอาสาพัฒนาทองถิ่น ชุมนุมตอเนื่อง สังกัดคณะครุศาสตร
ชุมนุม ครูเลยอาสาทําดี
ชุมนุมตอเนื่อง สังกัดคณะครุศาสตร
ชุมนุม กฎหมายเพือ่ ประชาชน
ชุมนุมตอเนื่อง สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ชุมนุม วิดวะบําเพ็ญ
ชุมนุมตอเนื่อง สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชุมนุม Production อาสา(วิศวะวิชาการ)
ชุมนุมใหม สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชุมนุม นายชางพาเพลิน
ชุมนุมใหม สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชุมนุม นายชางจิตอาสา
ชุมนุมใหม สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามธรรมนูญนักศึกษาฯ ขางตน จึงขอใหชมรม ชุมนุมนักศึกษา
ตามประกาศนี้ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยภาคปกติ ปฏิบัตแิ ละดําเนินการ ดังนี้
/1. การดําเนินการของชมรม...

-21. ใหชมรมนักศึกษา ตามบัญชีในตารางที่ ๑ อยูในการกํากับ ดูแล และประสานการดําเนิน
กิจกรรมกับองคการบริหารนักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา
2. ใหชุมนุมนักศึกษา ตามบัญชีในตารางที่ 2 อยูในการกํากับ ดูแล และประสานการดําเนิน
กิจกรรมกับสโมสรนักศึกษาคณะ และสํานักงานคณะ ที่ตนสังกัด
3. การดําเนินการของชมรม ชุมนุมนักศึกษา ใหเปนไปตามนโยบาย ชมรม/ชุมนุม และตาม
ธรรมนูญนักศึกษาฯ ทั้งนี้จะตองไดรับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย คณะวิชา ตามแตกรณีกอนดําเนินการ การ
ดําเนินการอื่นใดโดยไมไดรับอนุญาต ถือเปนการกระทําที่ผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย เวนแตม หาวิทยาลัยได
กําหนดไวอยางอื่นๆ
4. ใหชมรม ชุมนุมนักศึกษามีวาระการดําเนินงานเพียง ๑ ปการศึกษา (๑ เมษายน ๒๕๕๙ –
๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐)
ชมรม ชุมนุมนักศึกษาขางตนอาจมีวาระการดําเนินงานนอยกวา ๑ ปการศึกษา อันมี
เหตุที่พิ สูจ นไดวาเกิดจากการกระทํา ละเวนกระทํา ซึ่ง ผิดหรือขัดกับ ธรรมนูญ นัก ศึก ษาฯ และระเบียบของ
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบการกระทํา ละเวนกระทํา ผลปรากฏ
ชัด แลวนั้น
5. ใหคณะกรรมการบริหารชมรม ชุมนุมนักศึกษาตามประกาศนี้ ดําเนินการเปดรับสมัคร
สมาชิกชมรม ชุมนุมนักศึกษาไดตั้งแตบัดนี้ – ๓0 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จากนั้นใหชมรม ชุมนุมนักศึกษารวบรวม
รายชื่อสมาชิกสงถึงกองพัฒนานักศึกษาเพื่อดําเนินการตรวจสอบ (ตามแบบทะเบียนสมาชิกที่กองพัฒนานักศึกษา
กําหนด)
6. ใหนักศึกษาทุกคนสมัครเปนสมาชิกชมรม หรือ ชุมนุมนักศึกษาตามความสมัครใจไดมากกวา
๑ ชมรม ชุมนุม โดยที่การเปนสมาชิกภาพ จะมีอายุเพียง ๑ ปการศึกษา (๑ เมษายน ๒๕๕๙ - ๓๑ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๖๐) หรือ เปนไปตามวาระของชมรม ชุมนุมที่ตนสังกัด
การสมัครเปนสมาชิกชุมนุมนักศึกษา ตามบัญชีในตารางที่ 2 นักศึกษาสามารถสมัคร
เปนสมาชิกไดเพียงชุมนุมในสังกัดคณะที่ตนสังกัดเทานั้น
7. ใหชมรม ชุมนุมนักศึกษา ยื่นเอกสารประกอบการตอทะเบียนชมรม ชุมนุมนักศึกษา หรือ
ประกอบการขอจัดตั้งชมรม ชุมนุมนักศึกษา กอนสิ้นปการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกป หรือ ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การจัดตั้ง หรือ ตอทะเบียนชมรม ชุมนุมนักศึกษา
8. กลุมนักศึกษาอื่นใดที่ไมมีรายชื่อปรากฏในประกาศนี้ ไมถือวาเปนชมรม ชุมนุมนักศึกษาที่
ถูกตองตามธรรมนูญสหวิทยาลัยอีสานเหนือวาดวยองคการนักศึกษาสหวิทยาลัยอีสานเหนือ วิทยาลัยครูเลย พ.ศ.
๒๕๓๕ และระเบียบของมหาวิทยาลัย
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
นายนพรัตน พันธุวาป
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา ปฏิบัตริ าชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

