ขอบังคับ (ฉบับใหม)
สมาคมศิษยเกาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หมวดที่ 1
ความทั่วไป
1. สมาคมนี้ชื่อวา สมาคมศิษยเกาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และใหชื่อยอวา
“สศศ.มมส.” ใชชื่อภาษาอังกฤษวา “Faculty of Education Mahasarakham University
Alumni Association” และตัวยอวา “Ed.A.MSU”
2. สํานักงานใหญของสมาคมตั้งอยูที่ อาคารหอเกียรติยศและสมาคมศิษยเกา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
3. เครื่องหมายของสมาคมศิษยเกาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบดวยสวน
ตางๆ ดังนี้

ตราสัญลักษณของสมาคมศิษยเกาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบดวย
1. พื้นในสีของพระธาตุ (ตราสัญลักษณ มมส) ใชสีเหลือง
2. พื้นนอกของพระธาตุ (ตราสัญลักษณ มมส) ใชสี ขาว
3. พื้นสีของวงรี ภายนอกตราสัญลักษณ มมส ใชสีขาว
4. วงรีรอบนอกแบงเปน 2 สวน เทากัน
สวนบน ประกอบดวย พื้นสีแสด สลักอักษรภาษาอังกฤษสีเหลืองออน
ดวยตัวพิมพใหญวา “ALUMNI ASSOCIATION”
สวนลาง ประกอบดวย พื้นสีเทาเขม สลักอักษรภาษาอังกฤษสีขาว ดวยตัวพิมพใหญวา
“FACULTY OF EDUCATION”
5. สลักอักษรภาษาอังกฤษสีดํา ครอบฐานตราสัญลักษณดวยตัวพิมพใหญวา
“MAHASARAKHAM UNIVERSITY”

4. นิยามศัพทที่ใชในขอบังคับ มีดังนี้
4.1 สมาคม
หมายถึง สมาคมศิษยเกาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4.2 ศิษยเกา
หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษามหาสารคาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม
และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมทั้งบุคคลผูที่กําลังศึกษา
หรือเคยศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4.3 คณะ
หมายถึง คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4.4 มหาวิทยาลัย
หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4.5 สมาชิก
หมายถึง บุคคลที่ไดรับสิทธิในการเขารวมเปนสวนหนึ่งของสมาคม
โดยมีสิทธิและหนาที่ตามขอบังคับสมาคม
4.6 คณะกรรมการบริหาร
หมายถึง สมาชิกสามัญที่ไดรับการคัดเลือกจากนายกสมคมใหดํารง
ตําแหนงกรรมการบริหาร มีหนาที่เปนผูดูแลรับผิดชอบและ
ดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่สมาคมจัดขึ้น
5. วัตถุประสงคของสมาคม มีดังนี้
5.1 เพื่อสงเสริมและเชื่อมความสัมพันธอันดีระหวางศิษยเกา ศิษยปจจุบัน คณาจารย และคณะ
5.2 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ประสบการณ ระหวางศิษยเกา และคณะ
5.3 เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือกันดานวิชาการและสวัสดิการระหวางศิษยเกา คณาจารยและ
คณะในการดําเนินกิจกรรมอันเปนประโยชนตอสังคม
5.4 เพื่อสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของคณะใหเจริญกาวหนา
5.5 เพื่อดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและใหบรรลุวัตถุประสงค
ที่ตั้งไวของสมาชิก ทั้งนี้ ไมเกี่ยวของกับการเมืองและไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของสังคม
หมวดที่ 2
สมาชิก
6. สมาชิกสมาคม มี 3 ประเภท คือ
6.1 สมาชิกสามัญ ไดแก ศิษยเกาและศิษยปจจุบันของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6.2 สมาชิกวิสามัญ ไดแก อาจารย ขาราชการ และพนักงานของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ในอดีตและปจจุบันและผูที่สนใจทั่วไป
6.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลที่ใหการสนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมของสมาคมหรือผูทรงเกียรติ
หรือผูทรงคุณวุฒิ ที่คณะกรรมการบริหารสมาคมรับเปนสมาชิก

7. การสมัครเปนสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญของสมาคม สามารถสมัครผานระบบออนไลนหรือ
ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองที่นายทะเบียนสมาคม สําหรับสมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดรับการยกเวน
คาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคม
ขอ 8. คาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคม รวมถึงขอยกเวนคาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคม ของสมาชิก
สามัญและสมาชิกวิสามัญ ใหเปนไปตามประกาศของสมาคม
9. สภาพการเปนสมาชิก เริ่มตั้งแตวันที่ไดชําระคาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคม ตามอัตราที่กําหนดไว
ในประกาศของสมาคม
10. สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
10.1 มีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม
10.2 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของคณะกรรมการบริหารสมาคม
10.3 มีสิทธิไดรับประโยชนตางๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมไดจัดใหมีขึ้นตามวัตถุประสงค
10.4 มีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการบริหารเพื่อตรวจสอบทะเบียน เอกสารบัญชี หรือทรัพยสิน
ของสมาคมไดในเวลาอันสมควร
10. 5 มีหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับ ของสมาคมโดยเครงครัด
10. 6 มีหนาที่ในการชวยเหลือและสนับสนุน ตลอดจนรวมในกิจกรรมตางๆ ของสมาคมที่จัดใหมีขึ้น
10. 7 มีหนาที่ชวยเผยแพรชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมและคณะ ใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย
10. 8 มีหนาที่แจงสถานที่อยูหรือภูมิลําเนาตอนายทะเบียน เมื่อมีการยายสถานที่อยูหรือภูมิลําเนา
สมาชิกสามัญมีสิทธิและหนาที่เพิ่มเติม ดังนี้
10. 9 มีสิทธิเขารวมประชุมใหญสามัญ ประชุมใหญวสิ ามัญและการประชุมวิชาการของสมาคม
10. 10 มีสิทธิไดรับการเลือกตั้ง หรือแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการบริหารสมาคม
10. 11 มีสิทธิลงคะแนนเสียงในมติตางๆ ในที่ประชุมใหญไดคนละ 1 คะแนนเสียง
11. การสิ้นสุดสมาชิกภาพ
11.1 เสียชีวิต
11.2 ลาออก
11.3 ขาดคุณสมบัติของสมาชิก
11.4 คณะกรรมการบริหารไดลงมติใหพนจากสภาพดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3
ดวยเหตุ ดังนี้
11.4.1 ประพฤติตนนําความเสื่อมเสียมาสูสมาคม หรือประพฤติตนเปนปรปกษกับสมาคม
11.4.2 คางชําระเงินคาบํารุงสมาคม หากไมตออายุหลังจากสิ้นสุดสมาชิกภาพภายใน
180 วัน
โดยไมมีเหตุอันสมควร
11.4.3 ขาดการประชุมใหญติดตอกัน 5 ครั้ง โดยไมมีเหตุอันสมควร

หมวดที่ 3
การดําเนินกิจการสมาคม
12. ใหมีคณะกรรมการชุดหนึ่งเรียกวา“คณะกรรมการบริหาร” ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวมีไดไมต่ํา
กวา 15 คน แตไมเกิน 19 คน โดยมีตําแหนงและหนาที่พอสังเขป ดังนี้
12.1 นายกสมาคม ทําหนาที่เปนหัวหนาในการบริหารกิจกรรมของสมาคม เปนผูแทน
ของสมาคมในการติดตอกับบุคคลภายนอก และทําหนาที่เปนประธานในการประชุม
กรรมการและการประชุมใหญของสมาคม
12.2 อุปนายกสมาคม ทําหนาที่เปนผูชวยนายกสมาคม ในการบริหารกิจการสมาคม
ปฏิบัติหนาที่ตามนายกสมาคมมอบหมายและทําหนาที่แทนนายกสมาคม เมื่อนายก
สมาคมไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได แตการทําหนาที่แทนนายกสมาคมให
อุปนายกสมาคมตามลําดับ ตําแหนงเปนผูกระทําแทน
12.3 เหรัญญิก ทําหนาที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินทั้งหมดของสมาคม เปนผูจัดทําบัญชี
รายรับ-รายจาย บัญชีงบดุล ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ รวมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
ตางๆ ของสมาคมไวเพื่อตรวจสอบ
12.4 เลขานุการ ทําหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมดและทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในการประชุมตางๆ ของสมาคมตลอดจนปฏิบัติตามภารกิจที่นายกสมาคมมอบหมาย
12.5 นายทะเบียน ทําหนาที่เกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนของสมาชิกทั้งหมดของสมาคม
12.6 ประชาสัมพันธ ทําหนาที่เผยแพรกิจกรรมและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมใหสมาชิก
และบุคคลทั่วไปไดรับทราบและรูจักอยางแพรหลาย รวมทั้งประสานงานกับคณะเกี่ยวกับ
ดานขาวสารของสมาชิกเพื่อจัดทํา “จดหมายขาวสมาคมศิษยเกา” หรือ
“วารสารวิชาการ” ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12.7 ปฏิคม ทําหนาที่ในการใหการตอนรับแขกของสมาคม เปนหัวหนาในการจัดเตรียม
สถานที่สําหรับการประชุมและกิจกรรมตางๆ ของสมาคมที่จัดใหมีขึ้น
12.8 เทคโนโลยี ทําหนาที่ประสานงานกับคณะ เพื่อเสนอแนะการออกแบบและจัดทําเว็บไชต
พรอมทั้งสื่อสังคมออนไลนอื่นที่เหมาะสม
12.9
นิติกร ทําหนาที่ใหคําปรึกษาดานขอบังคับ ระเบียบและขอกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อให
การดําเนินงานของสมาคมฯ ไมขัดตอขอบังคับ ระเบียบและขอกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
12.10 กรรมการตําแหนงอื่นๆ ตามความเหมาะสมที่คณะกรรมการเห็นสมควรจะกําหนด
ใหมีขึ้น โดยมีจํานวนเมื่อรวมกับกรรมการขางตนแลวจะตองมีไมเกินจํานวนที่ขอบังคับ
กําหนดไว และถากรรมการที่ไมไดกําหนดตําแหนงไวใหถือเปนกรรมการกลาง
13. กรรมการของสมาคมไดมาจากวิธีการดําเนินการสรรหาโดย
ใหที่ประชุมใหญของสมาชิกสามัญ เลือกตั้งนายกสมาคมแบบลงคะแนนเสียง ซึ่งผูที่ไดรับ
คะแนนเสียงสูงสุดเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนนายกสมาคม แตถามีคะแนนเสียงเทากันใหใชวิธีการ
จับสลาก เมื่อที่ประชุมใหญเลือกตั้งนายกเปนที่เรียบรอยแลว ใหนายกสมาคมพิจารณา
แตงตั้งอุปนายกและกรรมการบริหารจากสมาชิกสามัญ เมื่อรวมกับตําแหนงนายกและอุปนายก
สมาคมแลวจะตองไมต่ํากวา 15 คน แตตองไมเกิน 19 คน และใหเลขานุการแจงใหสมาชิก

ทราบภายใน 15 วัน พรอมทั้งประกาศไว ณ สํานักงานสมาคมนับจากวันแตงตั้ง
14. คณะกรรมการบริหารอยูในตําแหนงไดคราวละ 2 ป และเมื่อครบตามกําหนดเวลาแลวก็สามารถ
รักษาการในตําแหนงตอไป จนกวาจะไดมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม ซึ่งเมื่อไดมี
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหมเปนที่เรียบรอยแลวจะตองสงมอบงานกันใหเสร็จสิ้น
ภายใน 30 วัน
15. หากกรรมการบริหารในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งตองวางลงกอนครบกําหนดวาระ ยกเวนตําแหนง
นายกและอุปนายกสมาคม ก็ใหนายกพิจารณาตามแตกรณีแทนกรรมการบริหารที่วางลง
16. ในกรณีที่ตําแหนงนายกหรืออุปนายกสมาคมวางลงกอนครบกําหนดวาระ ใหที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพิจารณาเลือกกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งเขาดํารงตําแหนงแทน
17. กรรมการบริหารที่เขาดํารงตําแหนงใน ขอ 15 ขอ 16 ใหสามารถอยูในตําแหนงไดเทากับวาระ
ของผูที่ตนแทนเทานั้น การแตงตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการบริหารใหดํารงตําแหนงแทนนี้ เลขานุการ
จะตองแจงใหสมาชิกทราบดวย
18. กรรมการบริหารพนจากตําแหนงดวยเหตุดังตอไปนี้
18.1 ออกเมื่อครบวาระ
18.2 เสียชีวิต
18.3 ลาออกจากการเปนกรรมการบริหาร
18.4 ขาดจากสมาชิกภาพ
18.5 ที่ประชุมใหญลงมติใหพนจากตําแหนงเปนรายบุคคลหรือทั้งคณะดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวา 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญที่เขารวมประชุมทั้งหมด
18.6 ขาดการประชุมคณะกรรมการบริหารติดตอกัน 3 ครั้ง โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
คณะกรรมการบริหารจึงมีมติใหออกดวยคะแนน 2 ใน 3 ของคณะกรรมการที่เขารวม
ประชุม
19. กรรมการบริหารคนใดประสงคจะลาออกจากการเปนกรรมการใหยื่นใบลาออกตอนายก
สมาคม การพนจากตําแหนงกรรมการ ใหพนจากตําแหนงตั้งแตวันที่นายกสมาคมไดรับหนังสือ
ลาออก
20. คณะกรรมการบริหารจะตองจัดใหมีการประชุมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาถึง
การบริหารกิจการของสมาคม การกําหนดการประชุมใหประธานเปนผูกําหนดและใหเลขานุการ
เปนผูแจงกําหนดการประชุมเปนลายลักษณอักษรใหกรรมการไดทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน
21. องคประชุมคณะกรรมการบริหารทุกครั้ง จะตองมีกรรมการบริหารเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะถือวาครบองคประชุม มติตางๆ ในการประชุมถา
ขอบังคับมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานที่ประชุมเปนผูชี้ขาด
22. การประชุมในขอ 20 อาจจะเกิดขึ้นไดอีกวิธีหนึ่ง ก็คือ กรรมการไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการบริหารใหเขาชื่อกันทําหนังสือรองขอตอนายกสมาคมขอใหมีการประชุม
คณะกรรมการขึ้น โดยนายกสมาคมจะตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการขึ้นภายใน 30 วัน
นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ

23. การประชุมในขอ 20 หากนายกหรืออุปนายกสมาคมไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหที่ประชุมตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่ง ซึ่งอยูในที่ประชุมนั้นทําหนาที่เปนประธานในการประชุม
คราวนั้น
24. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
24.1 มีอํานาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสมาคม
24.2 มีอํานาจออกระเบียบปฏิบัติตางๆ เพื่อใหสมาชิกไดปฏิบัติตาม โดยระเบียบปฏิบัติที่ออกมา
นั้นไมขัดตอขอบังคับของสมาคม
24.3 มีอํานาจแตงตั้งกรรมการที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการ เพื่อใหกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง
จะเปนการแตงตั้งชั่วคราว หรือเพื่อใหปฏิบัติกิจการงานใดงานหนึ่งจนสําเร็จก็ได แตจะตอง
ไมเกินวาระของคณะกรรมการที่แตงตั้ง
24.4 มีอํานาจแตงตั้งหรือถอดถอนเจาหนาที่หรือพนักงานของสมาคม
24.5 มีอํานาจเรียกประชุมใหญสามัญประจําป และประชุมใหญวิสามัญ
24.6 มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารกิจการของสมาคม
24.7 มีหนาที่จัดทําเอกสารและเก็บเอกสารที่เกี่ยวของกับการบริหารกิจการของสมาคม การเงิน
ทรัพยสินและทะเบียนสมาชิกของสมาคม ซึ่งพรอมที่จะใหสมาชิกตรวจสอบไดเมื่อไดรับ
การรองขอ
24.8 มีหนาที่จัดทําบันทึกรายงานการประชุมตางๆ ของสมาคม เพื่อจัดสงใหกรรมการ สมาชิก
และหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องสมาคมศิษยเกาของคณะศึกษาศาสตร
24.9 มีหนาทีจัดการประชุมใหญวิสามัญตามคํารองขอของสมาชิกตามขอ 27 ซึ่งจะตองจัดให
มีการประชุมดังกลาวขึ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ
24.10 มีอํานาจอื่นๆ ตามที่ขอบังคับสมาคมไดกําหนดไว
หมวดที่ 4
การประชุมใหญ
25. การประชุมใหญของสมาคม มี 2 ประเภท คือ
25.1 การประชุมใหญสามัญประจําป
25.2 การประชุมใหญวิสามัญ
26. คณะกรรมการบริหารจะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปขึ้น อยางนอย 2 ป ตอ 1 ครั้ง
โดยจัดในรูปแบบการสัมมนาทางวิชาการ เพื่อใหสมาชิกไดรับความรูและทราบผลการดําเนินงาน
ในดานตางๆ ของคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งไดพบปะ สนทนา แลกเปลี่ยนประสบการณตางๆ
ของสมาชิก
27. นอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอ 26 กรรมการบริหารอาจจะกําหนดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
ในกรณีที่มีความจําเปนอยางเรงดวน เพื่อประโยชนของสมาคมหรือกรณีที่สมาชิกไมนอยกวา 1
ใน 3 นับตั้งแตที่ไดรับหนังสือรองขอ
28. ในการจัดการประชุมทุกครั้ง ใหกรรมการบริหารยึดหลักเกณฑในการปฏิบัติตามระเบียบงาน
การประชุมที่เปนมาตรฐาน

หมวดที่ 5
การเงินและทรัพยสิน
29. การเงินและทรัพยสินทั้งหมดของสมาคมใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารเงินสด
ของสมาคมใหนําฝากไวในธนาคารใดธนาคารหนึ่ง หรือสถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ
บริหารจะเห็นสมควร โดยฝากไวในนามของสมาคม
30. รายไดของสมาคม มีดังนี้
30.1 คาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคมของสมาชิก
30.2 เงินบริจาค
30.3 รายไดจากการจัดกิจกรรม
31. การลงนามในเช็ค หรือตั๋วสัญญาใชเงิน จะตองมีลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือผูทําการแทน
ลงนามรวมกับเหรัญญิกของสมาคม หรือผูกระทําการแทนทุกครั้ง จึงจะถือวาใชได
32. ใหนายกสมาคมมีอํานาจในการสั่งจายเงินสมาคมไดครั้งละไมเกิน 20,000 บาท
(สองหมื่นบาทถวน) ถามีความจําเปนที่ตองจายเกินกวาจํานวนดังกลาว จะตองไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหาร และใหเหรัญญิกมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไวไดไมเกิน
10 ,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ถามีเงินสดมากกวาจํานวนดังกลาวจะตองนําฝากธนาคาร
ในบัญชีของสมาคม ภายใน 7 วัน
33. การรับเงินและจายเงินของสมาคมทุกครั้งจะตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงรายมือชื่อผูมีอํานาจ
ในการสั่งจายและลงรายมือชื่อผูรับทุกครั้ง และหลักฐานการเงินนี้จะตองเก็บไวไมนอยกวา 5 ป
34. เหรัญญิกจะตองทําบัญชีรับ-จาย บัญชีทรัพยสิน และบัญชีงบดุลใหถูกตองตามหลักวิชาการ
สําหรับบัญชีงบดุลจะตองจัดทําใหเสร็จสิ้น สามารถสงใหผูตรวจสอบบัญชีไดทําการตรวจสอบ
และลงลายมือชื่อรับรองไดทันตามกําหนด ในการเสนอตอที่ประชุมใหญใหรับรองหลักฐานเกี่ยวกับ
การเงินทรัพยสินทั้งหมดของสมาคม และจะตองเก็บเอกสารดังกลาวนี้ไวไมนอยกวา 5 ป เพื่อให
สามารถทําการตรวจสอบในภายหลังได
35. ผูตรวจสอบบัญชีตามขอ 33 มีจํานวน 3 คน และตองไมเปนกรรมการบริหาร หรือเจาหนาที่ของ
สมาคม ดวยวิธีการเลือกตั้งและตองผานการเสนอโดยใหที่ประชุมใหญเห็นชอบ
36. ผูตรวจสอบบัญชีมีอํานาจที่จะเรียกตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของสมาคม
ทั้งหมด ตลอดจนมีอํานาจที่จะเรียกคณะกรรมการบริหารหรือเจาหนาที่ของสมาคมใหมาชี้แจง
ไดทุกคน โดยกรรมการบริหารและเจาหนาที่ของสมาคมจะตองใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่
ของผูตรวจสอบบัญชีอยางเครงครัด

หมวดที่ 6
การเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับและการเลิกสมาคม
37. ขอบังคับของสมาคมนี้จะแกไขเปลี่ยนแปลงไดโดยมติของที่ประชุมใหญเทานั้น สําหรับมติในการ
แกไขขอบังคับของสมาคมตองมีคะแนนเสียง ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดที่เขาประชุม
ในครั้งนั้น
38. สมาคมนี้จะเลิกลมไดก็โดยมติของที่ประชุมใหญเทานั้น ยกเวนเปนการเลิกลมดวยเหตุของกฎหมาย
สําหรับมติในการเลิกลมสมาคมจะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมดที่เขา
ประชุมในครั้งนั้น
39. หากสมาคมตองเลิกลมดวยเหตุใดๆ ก็ตาม เมื่อปดบัญชีเปนที่เรียบรอยแลว หากมีทรัพยสินเหลือ
เทาใด ใหมอบเปนสมบัติของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หมวดที่ 7
บทเฉพาะกาล
40. ขอบังคับฉบับนี้นั้น ใหเริ่มใชบังคับไดนับตั้งแตวันที่สมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปน
นิติบุคคลเปนตนไป
41. เมื่อสมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปนนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ใหถือวาผูเริ่มการทั้งหมด
เปนสมาชิกสามัญ และเปนคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดแรก
ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558
(นางณิรัชกร ทองนอย)
นายกสมาคมศิษยเกา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

