(ราง) ระเบียบ ชมรมศิษยเกาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน พ.ศ. ๒๕๖๐
............................................................................................
ชื่อและที่ตั้งชมรม
ขอ ๑

ชมรมนี้มีชื่อวา “ชมรมศิษยเกาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน” เรียกชื่อเปนภาษาอังกฤษวา
“The Alumni Club of Maehongson community College” ในระเบียบนี้ คําวา
“ชมรม” ใหหมายความวา “ชมรมศิษยเกาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน”

ขอ ๒

สํานักงานของชมรม ตั้งอยูภายในวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน

ขอ ๓

เครื่องหมายชมรม มีรูปลักษณะเทียบเคียงไดกับตราสัญลักษณของวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
และมีคําวา ชมรมศิษยเกาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน อยูขางลาง

ขอ ๔

เครื่องหมายของชมรมนี้ ใชเฉพาะกิจการของชมรม

วัตถุประสงค
ขอ ๕

ชมรมนี้มีวัตถุประสงค
๕.๑ เพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีและเสริมสรางสัมพันธภาพระหวางศิษยเกาของวิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอน
๕.๒ เพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีและเสริมสรางสัมพันธภาพระหวางศิษยเกาของวิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอน กับคณาจารยและนักศึกษาปจจุบันของวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
๕.๓ เพื่อใหความรวมมือและชวยเหลือวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ในดานการจัดการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๕.๔ เพื่อรวมมือกับหนวยงาน องคกร หรือคณะบุคคลอื่น ในอันที่จะรวมกันสรางสรรคและจรรโลง
สังคมที่ดี มีคุณธรรม
๕.๕ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของชมรมศิษยเกาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน

๒

ประเภทของสมาชิก คุณสมบัติ และสมาชิกภาพ
ขอ ๖

ชมรมนี้มีสมาชิก ๓ ประเภท
๖.๑ สมาชิกสามัญ ไดแก ผูที่เคยเปนนักศึกษาในสังกัดวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ในระดับอนุปริญญา
โดยมีรหัสประจําตัวนักศึกษาที่สามารถพิสูจนทราบได
๖.๒ สมาชิกวิสามัญ ไดแก ผูที่เคยรับการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝกอบรมในโครงการหรือ
หลักสูตรระยะสั้น ที่วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนไดดําเนินการ
๖.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูอุปการะคุณแกชมรม หรือแกวิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอน หรือผูมีคุณลักษณะเหมาะสมประการอื่น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม
มีมติเปนเอกฉันทใหเชิญเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์

ขอ ๗

คาลงทะเบียนและคาบํารุง
๗.๑ สมาชิกสามัญ เสียคาลงทะเบียนและคาบํารุง (ถามี) ตามอัตราที่ที่ประชุมใหญสามัญประจําป
กําหนด
๗.๒ สมาชิกวิสามัญ เสียคาลงทะเบียนและคาบํารุง (ถามี) ตามอัตราที่ที่ประชุมใหญสามัญประจําป
กําหนด
๗.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไมตองเสียคาลงทะเบียนและคาบํารุง ยกเวนแตจะแสดงเจตนาเปนอยางอื่น

ขอ ๘

ทะเบียนสมาชิก
ใหมีทะเบียนสมาชิกไวลงทะเบียนใหเปนปจจุบัน และเก็บรักษาไว ณ ที่มั่นคงของชมรม

ขอ ๙

สมาชิกภาพ
สมาชิกทุกประเภทสิ้นสุดลงเมื่อ
๙.๑ ตาย
๙.๒ ลาออก
๙.๓ ประพฤติตนเปนที่เสื่อมเสียตอชื่อเสียงอันดีงามของชมรม และคณะกรรมการบริหารของ
ชมรมลงคะแนนไมนอยกวาสองในสามใหพนจากการเปนสมาชิก
ระเบียบวิธีการจัดการชมรม การบริหาร และอํานวจหนาที่ของคณะกรรมการชมรม
ขอ ๑๐ ให มี คณะกรรมการบริหารชมรมคณะหนึ่ง เรีย กว า “คณะกรรมการบริหาร” ประกอบด ว ยสมาชิ ก
สามัญจํ านวนไมนอยกวา ๑๐ คน ประธานกรรมการบริหารชมรมใหเลือกตั้ง โดยสมาชิกสามัญในที่
ประชุมใหญสามัญประจําป ใหประธานคณะกรรมการบริหารชมรม แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหาร
ชมรมตอไป
๑๐.๑ คณะกรรมการบริหารชมรม มีอํานาจหนาที่ดังนี้
๑๐.๑.๑ บริหารงานของชมรมใหเปนไปตามวัตถุประสงค
๑๐.๑.๒ พิทักษรักษาผลประโยชนของชมรม
๑๐.๑.๓ เสนอแนะขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
๑๐.๑.๔ พิจารณาแตงตั้งผูแทนของชมรม เพื่อเขารวมกิจกรรมอื่นๆ ตามควรแกโอกาส
๑๐.๑.๕ พิจารณาเชิญบุคคลเขาเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์
๑๐.๑.๖ กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการเงิน และทรัพยสินของชมรมใหมีผูรับผิดชอบ
และวงเงินเบิกจายที่ชัดเจน โปรงใส สามารถตรวจสอบได

๓

๑๐.๒

๑๐.๓

๑๐.๔

๑๐.๕

๑๐.๖

๑๐.๗

๑๐.๘

๑๐.๑.๗ พิจารณาออกระเบียบ หรือพิจารณาเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบ เพื่อเสนอที่
ประชุมใหญสามัญประจําปอนุมัติ
ประธานชมรม มีหนาที่ดังนี้
๑๐.๒.๑ เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และมีฐานะเปนผูแทนของชมรมใน
กิจการทั่วไป
๑๐.๒.๒ รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและบริหารงานชมรม
๑๐.๒.๓ เรียกประชุมกรรมการหรือสมาชิกไดตามความเหมาะสม
รองประธาน มีหนาที่ดังนี้
๑๐.๓.๑ ปฎิบัติหนาที่แทนประธานชมรม กรณีที่ประธานชมรมไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได
๑๐.๓.๒ รักษาการแทนประธานชมรม เมื่อประธานชมรมพนตําแหนงกอนหมดวาระ
๑๐.๓.๓ ดําเนินงานที่ไดรับมอบหมายจากประธานชมรม
เลขานุการ มีหนาที่ดังนี้
๑๐.๔.๑ เปนผูประสานงานของชมรม
๑๐.๔.๒ จัดระเบียบวาระการประชุม พรอมทั้งทํารายงานการประชุม
๑๐.๔.๓ รับผิดชอบงานธุรการของชมรม
๑๐.๔.๔ ดําเนินงานที่ไดรับมอบหมายจากประธานชมรม
เหรัญญิก มีหนาที่ดังนี้
๑๐.๕.๑ รับผิดชอบดานการเงิน ควบคุมการรับและการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบของ
ชมรม
๑๐.๕.๒ ทําบัญชีรายรับ-รายจาย และรายงานฐานะทางการเงินตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารทุกครั้ง
๑๐.๕.๓ รับผิดชอบงานธุรการของชมรม
๑๐.๕.๔ ทําบัญชีทรัพยสินของชมรม และบัญชีงบดุลประจําปแสดงฐานะการเงินของชมรม
๑๐.๕.๕ ดําเนินงานที่ไดรับมอบหมายจากประธานชมรม
นายทะเบียน มีหนาที่ดังนี้
๑๐.๖.๑ จัดทําทะเบียนสมาชิกใหเปนปจจุบันอยูเ สมอ
๑๐.๖.๒ รายงานยอดจํานวนสมาชิกที่เพิ่มเติมตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอยางนอยปละ
๑ ครั้ง
๑๐.๖.๓ ดําเนินงานที่ไดรับมอบหมายจากประธานชมรม
ประชาสัมพันธ มีหนาที่ดังนี้
๑๐.๗.๑ รับผิดชอบงานประชาสัมพันธของชมรม
๑๐.๗.๒ จัดทําขาวสาร สิ่งพิมพ หรือสื่ออื่นๆ เพื่อเผยแพรแกสมาชิก
๑๐.๗.๓ ดําเนินงานที่ไดรับมอบหมายจากประธานชมรม
ปฎิคมมีหนาที่ดังนี้
๑๐.๘.๑ ตอนรับสมาชิกและผูมาเยือน
๑๐.๘.๒ จัดสถานที่เพื่ออํานวยความสะดวกในการตอนรับ
๑๐.๘..๓ ดําเนินงานที่ไดรับมอบหมายจากประธานชมรม

๔

๑๐.๙ กรรมการบริหารชมรมนอกเหนือจากตําแหนงในขอ ๑๐.๒-๑๐.๘ มีหนาที่ดังนี้
๑๐.๙.๑ เขาประชุมคณะกรรมการบริหารและรวมรับผิดชอบในมติของคณะกรรมการบริหาร
๑๐.๙.๒ ดําเนินงานที่ไดรับมอบหมายจากประธานชมรม หรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร
ขอ ๑๑ คณะกรรมการบริหารมีสิทธิตั้งสมาชิกเปนอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อปฏิบัติงาน หรือดําเนินการ
ใด ๆ ภายใตวัตถุประสงคของชมรมไดตามที่เห็นสมควร
ขอ ๑๒ คณะกรรมการบริหารมี สิทธิ เชิญบุ คคล หรือคณะบุคคล ที่ อาจจะไม ใชส มาชิ กของชมรม เพื่ อเป นที่
ปรึกษาในโครงการ หรือกิจกรรมของชมรม ไดตามความเหมาะสม
ขอ ๑๓ คณะกรรมการบริหารชมรมมีวาระในการบริหารชมรมคราวละ ๒ ป โดยเริ่มวาระเมื่อไดรับการเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญสามัญประจําป และหมดวาระเมื่อที่ประชุมใหญสามัญประจําปไดมีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารชมรมขึ้นมาใหม
ขอ ๑๔ คณะกรรมการบริหารพนจากตําแหนงดวยเหตุผลตอไปนี้
๑๔.๑ ออกตามวาระ
๑๔.๒ ลาออก
๑๔.๓ พนจากสมาชิกภาพ
ในกรณีที่กรรมการบริหารตําแหนงใดวางลง ใหคณะกรรมการบริหารแตงตั้งสมาชิกผูหนึ่งผูใดขึ้นมาดํารง
ตํ า แหน ง แทน โดยให ก รรมการบริ ห ารที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง ตามนี้ พ น จากตํ า แหน ง พร อ มกั บ
คณะ กรรมการบริหารผูแตงตั้ง
การประชุมและองคประชุม
ขอ ๑๕ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคของชมรม ตามปกติอยางนอยป
ละ ๓ ครั้ง โดยใหประธานเปนผูกําหนด และใหเลขานุการเปนผูแจงใหคณะกรรมการเปนรายบุคคล
ทราบ วัน เวลา และสถานที่ พรอมทั้งระเบียบวาระการประชุม อยางนอย ๓ วัน
ขอ ๑๖ การประชุมของคณะกรรมการบริหารชมรม ตองมีกรรมการบริหารเขาประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะถือวาเปนองคประชุม
ขอ ๑๗ การลงมติในที่ประชุมนั้น เวนแตจะมีระเบียบไวเปนอยางอื่น ใหถือเอาเสียงขางมากเปนเกณฑ และ
กรรมการแตละคน มีสิทธิลงคะแนนเสียงในที่ประชุมไดคนละ ๑ เสียง ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธาน
ที่ประชุมออกเสียงได ๑ เสียง เปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๘ ใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป ปละ ๑ ครั้ง เพื่อดํา เนินการปรึกษาหารือและรับรองกิจการของ
ชมรม ดังนี้
๑๘.๑ รายงานของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับกิจการของชมรมในรอบปที่ลวงมา
๑๘.๒ ทรัพยสินและงบดุลประจําปของชมรม
๑๘.๓ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร เมื่อถึงกําหนดตามวาระ

๕

๑๘.๔ กิจการอื่นๆ
ในการประชุมใหญสามัญประจําป จะตองมีสมาชิกเขาประชุมไมนอยกวา ๑๐๐ คน จึงจะถือวาครบองค
ประชุม และในการลงมติใด ๆ เวนแตจะมีระเบียบเปนอยางอื่น ใหถือเอาเสียงขางมากเปนเกณฑ และ
สมาชิกสามัญแตละคน มีสิทธิลงคะแนนเสียงในที่ประชุมไดคนละ ๑ เสียง ถาคะแนนเสียงเทากัน ให
ประธานที่ประชุมออกเสียงได ๑ เสียง เปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๙ ในการประชุมใหญสามัญประจําป ใหเลขานุการ แจงกําหนดวัน เวลา สถานที่ พรอมระเบียบวาระการ
ประชุมใหสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน กอนวันประชุมใหญสามัญประจําป
การแกไขระเบียบ
ขอ ๒๐ สมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวา ๒๕ คน สามารถเขาชื่อเพื่อขอแกไขระเบียบของชมรมได โดยใหเปนไป
ตามมติของที่ประชุมใหญสามัญประจําป
การเลิกชมรม
ขอ ๒๑ เมื่อที่ประชุมใหญสามัญประจําป มีความเห็นใหเลิกชมรม โดยเสียงที่ใหเลิกไมนอยกวาสามในสี่ขององค
ประชุม ใหประกาศใหสาธารณชนไดทราบมติดังกลาวไมนอยกวา ๓๐ วัน หรือจะโดยประกาศอันควร
อื่นใดก็ตาม กอนที่จะดําเนินการโอนทรัพยสินของชมรมที่เหลืออยูใหวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ.

(
)
ประธานชมรมศิษยเกาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน

