
- ร่าง – 
ระเบียบสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการบริหารงานสมาคมสาขา พ.ศ..... 
 

 โดยที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดการเรียนการสอนในภูมิภาคต่างๆ  
ของประเทศเป็นจ านวนมากแห่ง ท าให้มีผู้ส าเร็จการศึกษามากเพิ่มขึ้นเป็นล าดับ จึงเห็นเป็นการสมควร
ที่จะได้ส่งเสริมให้ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยได้เข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้สะดวกและร่วมกันด าเนินกิจกรรมภายในพื้นที่ของตนอย่างกว้างขวาง  
มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๑๒ นายกสมาคมโดยความเห็นของการบริหารสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ..../.... เมื่อวันที่.............จึงออกระเบียบ
ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ว่าด้วยการบริหารงานสมาคมสาขา พ.ศ. .... 

 ข้อ ๒ บรรดากฎ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศอื่นในส่วนที่ได้วางไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ หรือมิได้ระบุไว้ในระเบียบ ให้ถือตามข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ และประเพณี
ปฏิบัติของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ข้อ ๓ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใช้เป็นต้นไป 

 ข้อ ๔ ในระเบียบนี ้
   “สมาคม” หมายความว่า สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   “สมาคมสาขา” หมายความว่า สมาคมสาขาของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   “คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารของสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสมาคมสาขา สมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ข้อ ๕ ใหม้ีการจัดตั้งสมาคมสาขาขึ้นในแต่ละแห่งเรียกว่า “สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาจังหวัด...” 
 ในจังหวัดหนึ่งให้มีสมาคมสาขาได้เพียงหนึ่งแห่งเท่านั้น 
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 ในกรณีที่มีการจัดตั้งสมาคมสาขาขึ้นในต่างประเทศให้เรียกชื่อ ประเทศ ชื่อมลรัฐ หรือชื่อเมือง
นั้นๆ เป็นชื่อท้ายแทนชื่อจังหวัด และในแต่ละมลรัฐหรือเมืองนั้นจะมีสมาคมสาขาได้เพียงหนึ่งแห่ง
เท่านั้น 

 ข้อ ๖ ส านักงานของสมาคมสาขาอาจจัดตั้งให้มีขึ้นตามที่ได้รับอนุญาต ณ หน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยในจังหวัดนั้นๆ หรือ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่มีความเหมาะสมควรแก่การเป็นสถานที่  
ท าการของสมาคมสาขา 

  ข้อ ๗ ให้สมาคมสาขามีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
   ๑) เพื่อธ ารงและส่งเสริมมหาวิทยาลัย 
  ๒) เพื่อเผยแผ่และร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
  ๓) เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย 
  ๔) เพื่อเสริมสร้างสามัคคีธรรมระหว่างศิษย์เก่าด้วยกัน 
      ๕) เพื่อสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่สมาชิกในทางที่ชอบ 
  ๖) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การค้นคว้าวิจัย และการบริการวิชาการแก่
สังคม 
  ๗) เพื่อส่งเสริมศีลธรรม ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
      ๘) เพื่อร่วมมือกับสมาคม องค์การ หรือสถาบันอื่นที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน ทั้งนี้ 
ไม่เก่ียวข้องกับการเมือง 

 ข้อ ๘ การด าเนินงานใดๆ ของสมาคมสาขาต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับข้อบังคับ 
ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศและประเพณีปฏิบัติของสมาคม  

 ข้อ ๙ การจัดตั้งสมาคมสาขาในแต่ละแห่งให้ด าเนินการดังนี้ 
   ๑) สมาชิกสมาคมที่อยู่ในจังหวัดหรือประเทศนั้นๆ มีจ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน ยื่น
ความประสงค์ขออนุมัติจัดตั้งสมาคมสาขาตามแบบที่สมาคมก าหนด 
   ๒) นายกสมาคมแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นหนึ่งคณะมีจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคนพิจารณา
ความพร้อมและความเหมาะสมแล้วน าเสนอคณะกรรมการบริหาร 
   ๓) คณะกรรมการบริหารอนุมัติ 
   ๔) นายกสมาคมออกประกาศจัดตั้งสมาคมสาขา 

 ข้อ ๑๐ ให้มีคณะกรรมการบริหารสมาคมสาขาจ านวนไม่น้อยกว่าสิบห้าคน แต่ไม่เกินสิบเก้าคน
ประกอบด้วย 
   ๑) ประธาน 
   ๒) รองประธาน ไม่เกินสองคน 
   ๓) เลขานุการ 
   ๔) เหรัญญิก 
   ๕) นายทะเบียน 
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   ๖) สวัดิการ 
   ๗) ประชาสัมพันธ์ 
   ๘) วิเทศสัมพันธ์ 
   ๙) ปฏิคม 
   ๑๐) นันทนาการ 
   ๑๑) สาราณียกร 
   ๑๒) วิชาการ 
   ๑๓) สถานที่และศาสนพิธี 
   ๑๔) สังคมสงเคราะห ์ 
   ๑๕) กรรมการกลาง 
  ประธาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจก าหนดให้มีผู้ช่วยของแต่ละต าแหน่ง และ
กรรมการประจ าแผนกต่างๆ ได้ 
 ให้คณะกรรมการมีวาระคราวละสองปี 
 ในกรณีที่ยังไม่มีคณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มี
คณะกรรมการชุดใหม่ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกเดือน 

  ข้อ ๑๑ กรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   ๑) เป็นสมาชิกของสมาคม 
   ๒) บรรลุนิติภาวะ 
   ๓) เป็นผู้ไม่บกพร่องด้วยศีลธรรมอันดี 

  ข้อ ๑๒ คณะกรรมการมีที่มาดังนี้ 
   ๑) ประธานต้องเป็นสมาชิกประเภทสามัญและให้มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสมาคม 
ที่อยู่ในสมาคมสาขานั้นมีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี แต่อาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้  ให้มีคุณสมบัติ
ตามข้อ ๑๑  
   ๒) รองประธาน  และกรรมการต าแหน่งต่างๆ ให้ประธานแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตาม
ข้อ ๑๑ 

 ข้อ ๑๓ กรรมการนอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว ต้องพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
   ๑) ตาย 
   ๒) ลาออก 
   ๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ 
   ๔) คณะกรรมการบริหารมีมติสองในสามให้ออกโดยมีความผิดร้ายแรงตามค าแนะน า
ของคณะกรรมการ 
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  ข้อ ๑๔ คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   ๑) ควบคุม ดูแล บริหารงานของสมาคมสาขาให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง 
ประกาศ ประเพณีปฏิบัติ และมติคณะกรรมการบริหารของสมาคม 
   ๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการด าเนินการใดๆ ที่ประธาน หรือกรรมการเสนอ 
   ๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับสมัครศิษย์เก่าเข้าเป็นสมาชิกสมาคม 
   ๔) พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานและสถานะการเงินของสมาคมสาขาต่อสมาคม 
ไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งครั้ง โดยให้รายงานต่อสมาคมในเดือนเมษายนของแต่ละปีตามแบบที่สมาคม
ก าหนด 
   ๕) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อ
กระท าการใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
   ๖) ให้ค าปรึกษาแก่ประธาน 
   ๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

  ข้อ ๑๕ ประธานมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
   ๑) บริหารงานสมาคมสาขาให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ ประเพณี
ปฏิบัติ และมติคณะกรรมการบริหารของสมาคม 
  ๒) ควบคุม ดูแล การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่นใดของสมาคมสาขาให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
  ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่าในจังหวัดนั้นๆเข้ามาเป็นสมาชิกสมาคม และให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทีส่มาคมสาขาจังหวัด ประเทศ มลรัฐ หรือเมือง จัดให้มีขึ้น 
  ๔) ออกค าสั่ง หรือประกาศอื่นใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของต าแหน่งประธาน 
 ๕) เข้าประชุมใหญ่สมัยสามัญประจ าปีของสมาคมในทุกปีที่สมาคมจัดให้มีการประชุม หรือ
มอบหมายให้มีผู้แทนเข้าประชุมแทน 
  ๖) เป็นผู้แทนของสมาคมสาขาในกิจการทั่วไป 
  ๗) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและสถานะการเงินของสมาคมสาขาต่อสมาคม โดย
ให้รายงานในเดือนเมษายนของแต่ละปี ตามแบบที่สมาคมก าหนด 
  ๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สมาคมมอบหมาย 
 ข้อ ๑๖ รองประธานปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสมาคมสาขามอบหมาย 

 ข้อ ๑๗ กรรมการต าแหน่งต่างๆ ในสมาคมสาขาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับ 
ของสมาคม และปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการหรือประธานสมาคมสาขามอบหมาย 

 ข้อ ๑๘ การประชุมของคณะกรรมการ ให้ด าเนินการตามหมวด ๖ การประชุมของข้อบังคับ
สมาคมมาใช้โดยอนุโลม 
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  ข้อ ๑๙ การยุบเลิกสมาคมสาขาในแต่ละแห่งจะกระท าได้ก็แต่โดยมติคณะกรรมการบริหาร โดย
ค าแนะน าที่เป็นมติสองในสามของคณะกรรมการ 

 ในกรณีที่สมาคมสาขาไม่ด าเนินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือแนวทางการบริหารของ
สมาคม คณะกรรมการบริหารโดยมติสองในสามมีมติยุบสมาคมสาขานั้นได้ โดยออกเป็นประกาศของ
สมาคม 

 ข้อ ๒๐ บรรดาเงิน พัสดุ และทรัพย์สินอื่นใดของสมาคมสาขาที่มีอันต้องยุบเลิกให้ตกเป็น
ทรัพย์สินของสมาคม หรือเป็นไปตามที่มีผู้บริจาคก าหนดไว้ 

 ข้อ ๒๑ ในระยะเริ่มแรกนี้ นายกสมาคมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร อาจ
มอบหมายให้สมาชิกสมาคม หรือศิษย์เก่าสมาคมจ านวนสามคนขึ้นไป ในจังหวัด ประเทศ มลรัฐ หรือ
เมืองนั้น หรือในท้องถิ่นนั้นด าเนินการจัดตั้งสมาคมสาขาและบริหารงานสมาคมสาขาไปพลางก่อน แต่
ทั้งนี้ต้องด าเนินการขออนุญาตจัดตั้งต่อสมาคมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่
ได้รับมอบหมาย 

 ประกาศ  ณ  วันที่ 

(ผศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม) 
นายกสมาคมศิษย์เก่า 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


