
 
 
 

ระเบียบและข้อบังคบั 
ชมรมครูที่มคีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลย ีพุทธศักราช 2553 

 
หมวด 1 ความทั่วไป 
      ข้อ 1 ใหย้กเลิกระเบียบและขอ้บงัคบั ชมรมครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ีพุทธศกัราช 2550 และใหใ้ชร้ะเบียบและขอ้บงัคบัฉบบัน้ีแทน   
  ข้อ 2 ชมรมน้ีมีช่ือว่า "ชมรมครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์แล ะ 
เทคโนโลย"ี ใชช่ื้อยอ่ว่า "ครู สควค." เรียกช่ือในภาษาองักฤษว่า “The Talent Teachers of Science, 
Mathematics and Technology  Club” ใชอ้กัษรยอ่ว่า “ T.S.M.T”    
       ข้อ 3 ชมรมก่อตั้งเม่ือวนัอาทิตย ์ท่ี 27 เดือนสิงหาคม พุทธศกัราช 2549 
       ข้อ 4 ส านกังานของชมรมตั้งอยูท่ี่  ศนูยก์ารเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี  
เลขท่ี 46 หมู่ท่ี 10 ต าบลธาตุ อ  าเภอรัตนบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ทั้งน้ี สามารถเปล่ียนแปลงได ้เพ่ือควา ม
สะดวกในการบริหารกิจการของชมรม 
        ข้อ 5 รูปเคร่ืองหมายของชมรม เป็นดงัน้ี 
 
 
 
 

หมวด 2 วตัถุประสงค์ 
      ข้อ 6 ชมรมครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี  
มีวตัถุประสงคก์ารก่อตั้ง ดงัน้ี 

(1)  เพื่อเป็นศนูยป์ระสานความร่วมมือระหว่างครู สควค. กบัสถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย(ีสสวท.) หรือองคก์ร สถาบนัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัครูหรือ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา  ท่ีมีวตัถุประสงคค์ลา้ยคลึงกนัทั้งในและนอกประเทศ  

(2) เพื่อเป็นศนูยก์ลางส่งเสริมความกา้วหนา้ทางวิชาการท่ีสมาชิกและชมรมพึงมีเพื่อ 
      พฒันาการศึกษาและพฒันาประเทศ 
(3) เพื่อเป็นศนูยก์ลางส าหรับการเผยแพร่เอกสารข่าวสารของชมรม  ของทางราชการ  

หรืออ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่สมาชิก 
(4) เพื่อเป็นศนูยส่์งเสริมการวิจยั ใหค้  าปรึกษา อบรม สมัมนา และจดักิจกรรมเพื่อ

พฒันาวิชาชีพครูและผูเ้รียน    



(5) เพื่อส่งเสริมคุณภาพ ประสิทธิภาพและความกา้วหนา้ในวิชาชีพของสมาชิก 
(6) เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและความสามคัคีของสมาชิก    
(7) เพ่ือบ าเพญ็สาธารณประโยชน์และการกุศลทัว่ไป  
(8) ไม่ด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมือง 

 
หมวด 3 สมาชิก 
       ข้อ 7 สมาชิกชมรมแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

(1) สมาชิกสามญั ไดแ้ก่ ผูส้ าเร็จการศึกษาจาก โครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมี  
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.)  ของสถาบนัส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย(ีสสวท.)  และประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ท่ีไดส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกตามระเบียบของชมรมและชมรมไดรั้บไวเ้ป็นสมาชิก  

(2) สมาชิกวิสามญั ไดแ้ก่ ครูท่ีปฏิบติัการสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลย ี ท่ีไดส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกตามระเบียบของชมรมและชมรมไดรั้บไว้
เป็นสมาชิก   

     ข้อ 8 ผูป้ระสงคเ์ขา้เป็นสมาชิกชมรม ใหย้ืน่ใบสมคัรต่อนายทะเบียนตามแบบท่ีก าหนดไว ้เพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบติั น าเสนอต่อเลขานุการและประธานชมรมใหค้วามเห็นชอบ รับเป็นสมาชิก แลว้ให้
นายทะเบียนแจง้ใหผู้ส้มคัรทราบ 
     ข้อ 9 สมาชิกแต่ละประเภท ไดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมในการสมคัรเป็นสมาชิก  
     ข้อ 10 สมาชิกแต่ละประเภท มีอายสุมาชิกตลอดชีพ  
       ข้อ 11 สมาชิกชมรมทุกประเภทมีสิทธิและหนา้ท่ี ดงัน้ี 

(1)  เขา้ร่วมประชุมใหญ่ และการประชุมเฉพาะกิจตามท่ีชมรมจดั  
(2) ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมใหญ่ 
(3) สมคัรเขา้รับการเลือกตั้งเป็นประธานชมรม  
(4) รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร 
(5) รับการแต่งตั้งเป็นผูแ้ทนชมรมประจ าเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย

จากประธานชมรม  เพื่อด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง  ตามวตัถุประสงคข์องชมรม 
(6) แสดงความคิดเห็น  และเสนอแนะคณะกรรมการบริหารเก่ียวกบักิจการของชมรม 

เพื่อพฒันาหรือแกไ้ขปัญหาของชมรม 
(7) รับบริการ หรือผลประโยชน์อ่ืนท่ีชมรมพึงมีให ้
(8) ประดบัเคร่ืองหมายของชมรม 
(9) มีสิทธิเขา้ใชส้ถานท่ีของชมรม เพื่อพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนั และจดั

กิจกรรมอนัไม่ขดัต่อวตัถุประสงคข์องชมรม  



  ข้อ 12 สมาชิกวิสามญั มีสิทธิเช่นเดียวกบัสมาชิกสามญั เวน้แต่ท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้ 1 1(2) (3) (4) 
และ(5) 
  ข้อ 13 หนา้ท่ีของสมาชิก  

(1) ตอ้งสนบัสนุนและส่งเสริมกิจการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรม 
(2) ตอ้งเชิดชู ปกป้องศกัด์ิและเกียรติของชมรม 
(3) ตอ้งร่วมกนัพฒันาชมรม 
(4) ตอ้งใหค้วามร่วมมือในกิจการ  หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรม 
(5) ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบและขอ้บงัคบัของชมรม 

       ข้อ 14 สมาชิกภาพของสมาชิกสามญัและสมาชิกวิสามญั ส้ินสุดลงดว้ยเหตุดงัต่อไปน้ี 
             (1) ตาย 
              (2) ลาออก 
   (3) พน้จากการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
     (4) ถกูลบช่ือออกจากทะเบียน เน่ืองจากสมาชิกนั้น 
                 ก. ประพฤติตนผดิศีลธรรมอนัดี และเส่ือมเสียต่อเกียรติของชมรม 
                ข.ไม่ปฏิบติัตนตามระเบียบของชมรม เยีย่งสมาชิกควรปฏิบติั 
                     ค. ถกูกรรมการบริหารชมรม ไม่นอ้ยกว่า 3 คน หรือสมาชิกสามญัไม่นอ้ยกว่า 
20 คน เสนอญตัติเป็นหนงัสือใหค้ณะกรรมการบริหารพิจารณา และคณะกรรมการบริหารพิจารณาญตัติ
นั้น แลว้เห็นชอบดว้ยเสียงส่วนใหญ่ไม่นอ้ยกว่าคร่ึงหน่ึงของกรรมการบริหารท่ีเขา้ประชุม 
 

หมวด 4 คณะกรรมการบริหาร 
       ข้อ 15 ใหป้ระธานชมรม แจง้รายช่ือคณะกรรมการบริหาร จ านวนไม่เกิน 12 คน ท่ีไดรั้บเลือกตั้ง
และพิจารณาจากท่ีประชุมใหญ่สามญั หรือเมื่อมีการเปล่ียนแปลงรายช่ือกรรมการบริหาร ใหส้าขา พสวท.
และสควค. สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย(ีสสวท.) ทราบภายใน 15 วนั หลงัการ
ประชุมใหญ่สามญัหรือเมื่อมีการเปล่ียนแปลงรายช่ือ แลว้แต่กรณี 
       ข้อ 16 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ย ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก  
นายทะเบียน ปฏิคมและประชาสมัพนัธ ์ต าแหน่งละ 1 คน และกรรมการต าแหน่งอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร  
       ข้อ 17 กรรมการบริหารตอ้งเป็นสมาชิกสามญั  
       ข้อ 18 ผูอ้  านวยการ ผูช่้วยผูอ้  านวยการ  รองผูอ้  านวยการท่ีดูแลโครงการ สควค. หวัหนา้สาขา 
พสวท.และ สควค. หวัหนา้ส่วน สควค. สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย(ีสสวท.) 
เป็นท่ีปรึกษาชมรมโดยต าแหน่ง คณะกรรมการบริหารมีสิทธิแต่งตั้งบุคคลอ่ืนท่ีเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษา
ชมรมไดอี้กตามความจ าเป็นไม่เกิน 4 คน ท่ีปรึกษาชมรมมีสิทธิเสนอความเห็นโดยการริเร่ิมของตนเอง  
หรือเมื่อคณะกรรมการบริหารร้องขอ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง  
 



       ข้อ 19 การพน้จากต าแหน่งของกรรมการบริหาร มีดงัน้ี 
   (1) ออกตามวาระ 
   (2) พน้จากการเป็นสมาชิกสามญั ตามขอ้ 14 
       ข้อ 20 คณะกรรมการบริหาร มีอ  านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี  
       (1) บริหารกิจการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ระเบียบและขอ้บงัคบัของชมรม 
        (2) แต่งตั้งอนุกรรมการเพ่ือด าเนินกิจการอยา่งหน่ึงอยา่งใดของชมรมตามท่ีเห็นสมควร 
        (3) ช่วยเหลือใหค้วามสะดวกแก่สมาชิกในการปฏิบติัหนา้ท่ี ตามวตัถุประสงคข์องชมรม 
       ข้อ 21 คณะกรรมการบริหาร มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปีตามปีปฏิทิน  ในระหว่าง  
ท่ีคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ยงัไม่ไดรั้บต าแหน่ง ใหค้ณะกรรมการบริหารชุดเดิมบริหารกิจการไปก่อน  
       ข้อ 22 คณะกรรมการบริหาร  ตอ้งประชุม อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง การประชุมตอ้งมีกรรมการ  
มาประชุมไม่นอ้ยกว่าคร่ึงหน่ึง จึงถือเป็นองคป์ระชุม  
    ในการเขา้ประชุมคณะกรรมการ บริหาร  กรรมการจะมอบฉนัทะใหก้รรมการคนหน่ึง  
คนใดเขา้ประชุมแทนก็ได้   ในกรณีดงักล่าวใหน้บัจ านวนกรรมการท่ีมอบฉนัทะเป็นส่วนหน่ึง  
ขององคป์ระชุมดว้ย แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงแทนกนัได ้
    มติของคณะกรรมการบริหาร  ตอ้งไดค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการ  
บริหารท่ีเขา้ประชุม  ในกรณีท่ีมีคะแนนเท่ากนั ใหป้ระธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
       ข้อ 23 คณะอนุกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร  มีอ  านาจด าเนินกิจกรรม
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเต็มความสามารถ 
       ข้อ  24 ประธาน ชมรม  มีอ  านาจหนา้ท่ีบริหารกิจการของชมรม  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบและ
ขอ้บงัคบัและวตัถุประสงคข์องชมรม  
       ข้อ 25 รองประธาน  มีหนา้ท่ีท าการแทนประธาน  เมื่อประธานไม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบติั  
หนา้ท่ีได ้ 
       ข้อ 26 เลขานุการ มีหนา้ท่ีนดัประชุมกรรมการ นดัประชุมใหญ่สามญั นดัประชุมทางวิชาการ  
จดรายงานการประชุม ติดต่อกบัสมาชิกและท ากิจกรรมอยา่งอ่ืนท่ีไม่ไดก้  าหนดไวว้่าเป็นหนา้ท่ีของผูใ้ด
โดยเฉพาะ 
       ข้อ 27 เหรัญญิก มีหนา้ท่ีเก็บรักษาเงิน  และดูแลการใชจ่้ายเงินตามจ านวนท่ีไดรั้บอนุมติั  
จากสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) และเงินรายไดต้ามขอ้ 41 
       ข้อ 28 นายทะเบียน มีหนา้ท่ีจดัท า เก็บรักษาไวซ่ึ้งทะเบียนของสมาชิกใหต้รงตามความเป็นจริง
เพื่อน าเสนอต่อสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) เป็นประจ าทุกปี 
  ข้อ 29 ปฏิคม มีหนา้ท่ีในการใหก้ารตอ้นรับแขกของชมรม เป็นหวัหนา้ในการจดัเตรียมสถานท่ี
ของชมรม และจดัเตรียมสถานท่ีประชุมต่าง ๆ ของชมรม 



  ข้อ 30 ประชาสมัพนัธ์  มีหนา้ท่ีเผยแพร่กิจการ และช่ือเสียงเกียรติคุณของ ชมรมใหส้มาชิกและ
บุคคลทัว่ไปใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย 
 

หมวด 5 การเลอืกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม 
       ข้อ 3 1 ประธานชมรมใหเ้ลือกตั้งจากสมาชิกสามญั ในการประชุมใหญ่สามญั  โดยใหส้มาชิก
เสนอ ช่ือและมีสมาชิกรับรองอยา่งนอ้ย 2 คน โดยวิธีลงคะแนนลบัหรือเปิดเผย  ผูไ้ดรั้บคะแนนสูงสุดถือ
ว่าไดรั้บเลือกเป็นประธานชมรม ถา้คะแนนเท่ากนัใหใ้ชว้ิธีจบัฉลาก กรรมการต าแหน่งอ่ืนๆ มาจากการ
สรรหาผูเ้หมาะสมจากสมาชิกสามญั โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของประธานชมรม ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวกใน
การบริหารงานของชมรมและค านึงถึงการเป็นตวัแทนของสมาชิกอยา่งทัว่ถึง  
     ประธานชมรมมีอ  านาจใหก้รรมการบริหารพน้จากต าแหน่ง และแต่งตั้งสมาชิกอ่ืน  
มาปฏิบติัหนา้ท่ีแทนได ้ผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งใหม่  อยูใ่นต าแหน่งไดเ้ท่ากบัเวลาของผูท่ี้ตนแทน   
    ประธานชมรมจะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกนัไม่ได ้เวน้แต่ท่ีประชุมใหญ่สามญั 
จะมีมติดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสองในสามของสมาชิกท่ีเขา้ประชุม จึงด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดเ้กินกว่า
สองวาระแต่ไม่เกินส่ีวาระ  
       ข้อ 32 ถา้ต าแหน่ง ประธานชมรมหรือ กรรมการบริหาร  ว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ   
ใหก้รรมการบริหารท่ีเหลืออยู ่ร่วมกนัพิจารณาสมาชิกสามญัท่ีมีความเหมาะสม รับต าแหน่งแทน  โดยมี
วาระการด ารงต าแหน่งตามระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องกรรมการบริหารในต าแหน่งท่ีว่างลง  
       ข้อ 33 คณะกรรมการบริหาร ท่ีออกตามวาระจะตอ้งมอบหมายงาน และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่
คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ใหเ้รียบร้อยภายใน 30 วนัก่อนส้ินปีปฏิทินการด ารงต าแหน่ง 
 
หมวด  6 การประชุมใหญ่ 
       ข้อ  34 การประชุมใหญ่สามญัของชมรม ใหก้  าหนดตามความเหมาะสม โดยแจง้เป็นหนงัสือให้
สมาชิกทราบล่วงหนา้  ไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั  หนงัสือแจง้ตอ้งลงช่ือประธานชมรม  มีก  าหนดระเบียบ
วาระการประชุม ก าหนดวนั เวลาและสถานท่ีประชุมใหช้ดัเจน 
  ข้อ 35 ในการประชุมใหญ่สามญัไม่ว่าจะมีสมาชิกมาประชุมจ านวนเท่าใดก็ตาม  ถือว่าครบองค์
ประชุม  
  ข้อ 3 6 การประชุมใหญ่วิสามญัอาจท าได ้ เม่ือมีสมาชิกสามญัตั้งแต่สามสิบคนข้ึนไป  หรือ  
 กรรมการบริหารตั้งแต่หา้คนข้ึนไปร้องขอเป็นหนงัสือพร้อมกบัเสนอเหตุผล  ใหเ้ปิดประชุมใหญ่  
 วิสามญัยืน่ต่อประธานชมรม  ใหป้ระธานชมรมเรียกประชุมโดยด่วน ก  าหนด วนั  เวลา  สถานท่ี และ
ระเบียบวาระการประชุม  แจง้เป็นหนงัสือใหส้มาชิกทราบ  ทั้งน้ีตอ้งไม่นอ้ยกว่าสิบหา้วนั  และไม่เกิน
กว่าสามสิบวนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือร้องขอ 



     องคป์ระชุมของการประชุมใหญ่วิสามญั  ตอ้งไม่นอ้ยกว่าสามสิบคน  ถา้ถึงเวลาก าหนด  
 นดัหมาย  มีสมาชิกมาประชุมไม่ครบองคป์ระชุม  ถือว่าการร้องขอประชุมใหญ่วิสามญัดว้ยเหตุนั้น   
 ส้ินสุดจะเรียกประชุมในปีนั้นอีกไม่ได ้
  ข้อ 37 ในการประชุมใหญ่  ใหป้ระธานชมรมเป็นประธานในท่ีประชุม  ถา้ประธานชมรมไม่มา
หรือไม่อยูใ่นท่ีประชุม  ใหร้องประธานเป็นประธานในท่ีประชุม  
  ข้อ 38 มติท่ีประชุมใหญ่ใหถื้อเสียงขา้งมาก  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ใหป้ระธานในท่ีประชุมออก
เสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด การลงคะแนนเสียงตามปกติ  ใหใ้ชว้ิธีตรงและเปิดเผยเวน้แต่  
ท่ีประชุม  จะมีมติใหล้งคะแนนโดยวิธีตรงและลบั 
  ข้อ 39 การด าเนินการในการประชุมใหญ่  ถา้มิไดมี้บทบญัญติัไวใ้นระเบียบและขอ้บงัคบัน้ี   
ใหใ้ชข้นบธรรมเนียมประเพณีในการประชุมโดยทัว่ไปมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  
  ข้อ 40 การประชุมใหญ่สามญั ตอ้งจดัใหม้ีการแสดงปาฐกถา การอภิปราย  หรือการสมัมนาทาง
วิชาการ  และขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของสมาชิก  
 
หมวด 7 รายได้ของชมรม 
 ข้อ 41 รายไดข้องชมรม มีแหล่งท่ีมา ดงัน้ี 
   (1) เงินสนบัสนุนจากสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) 
    (2) เงินสนบัสนุนจากหน่วยงานหรือองคก์รอ่ืน  ๆ 
   (3) เงินบริจาคของผูม้ีจิตศรัทธา 
 

หมวด 8 การเงิน 

       ข้อ 42 เหรัญญิก  เป็นผูรั้บผดิชอบการเงินของชมรม ร่วมกบัเลขานุการและประธานชมรม 
 ข้อ 43 เงินของชมรมใหฝ้ากไวใ้นธนาคารพาณิชย์ ช่ือบญัชี “ชมรมครู สควค. ”  การเบิกจ่ายเงิน
จากธนาคาร ตอ้งใหป้ระธานชมรมลงลายมือช่ือร่วมกบัเลขานุการและเหรัญญิก  
  ข้อ 44 การใชจ่้ายเงินของชมรมตอ้งมีหลกัฐานการจ่าย  ตามหลกัการบริหารการเงิน  และการ
บญัชีท่ีดีและเป็นปัจจุบนั 
       ข้อ 45 เหรัญญิกตอ้งจดัท างบแสดงการใชจ่้ายเงินของชมรมเป็นประจ าทุกเดือน  หรือเม่ือส้ินสุด
โครงการใดโครงการหน่ึงท่ีเป็นกิจกรรมของชมรม และสรุปการใชจ่้ายเงินประจ าปี น าเสนอต่อสถาบนั
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย(ีสสวท.) พร้อมทั้งช้ีแจงใหส้มาชิกชมรมทราบ 
 
 

หมวด 9 การเปลีย่นแปลงระเบียบ 
       ข้อ 46 การเปล่ียนแปลง แกไ้ข  หรือเพ่ิมเติมระเบียบและขอ้บงัคบัน้ี จะกระท าไดโ้ดยมติ 
ของท่ีประชุมใหญ่สามญั โดยกรรมการบริหารจ านวนไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ใหก้ารรับรอง  
 



หมวด 10 การยุบเลกิชมรม 
       ข้อ 47 ชมรมยบุเลิกไดโ้ดยท่ีประชุมใหญ่สามญั มีมติใหเ้ลิกดว้ยเสียงขา้งมาก  แต่ตอ้งเป็นการ
ประชุมท่ีมีสมาชิกสามญัมาประชุมไม่นอ้ยกว่าคร่ึงหน่ึง ของสมาชิกสามญัทั้งหมด 
       ข้อ 48 เมื่อชมรมตอ้งยบุเลิกและช าระบญัชีแลว้ ใหท้รัพยสิ์นท่ีเหลืออยู ่ตกแก่บุคคลหรือ 
นิติบุคคล ตามท่ีคณะกรรมการบริหารในท่ีประชุมใหญ่สามญัชุดนั้น พิจารณาเห็นสมควร   
 
หมวด 11 บทเฉพาะกาล 
  ข้อ  49   ชมรมครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี(ครู 
สควค.) สาขาภาคกลาง สาขาภาคเหนือ สาขาภาคใตแ้ละสาขาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สามารถใช้
ระเบียบและขอ้บงัคบัน้ี เป็นแนวทางในการบริการกิจการของชมรมได ้ 
   ข้อ  50   ชมรมครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี(ครู 
สควค.) สาขาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ใชร้ะเบียบและขอ้บงัคบัน้ีโดยอณุโลม และใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2553 เป็นตน้ไป 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 หมายเหตุ  :: ระเบียบและขอ้บงัคบั ชมรมครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลย ีพุทธศกัราช 2553 ฉบบัน้ี จดัท าโดยศนูยป์ระสานงานเครือข่ายครูท่ีมีความสามารถพิเศษ ทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี(ครู สควค.) แห่งประเทศไทย  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


