
รายงานการประชุม 
การจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม FSS ๒๐๔ ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
เลขที่ ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

------------------------------------------- 
 

เริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  นายณรงค์ฤทธิ์ นิ่มมาก 
 ๒.  นายธีศิษฏ์ เพชรดี 
 ๓.  นางสาวศุภกาญจน์ แก้วมรกต 
 ๔.  นางสาวอรุณรัตน์ ศรีวิทัศน์ 
 ๕.  นางสาวศิรินภา น้อยผล 
 ๖.  นายราเชนทร์ ศรีชัย 
 ๗.  นายกชภูมิ มีศรีเดชา 
 ๘.  นายฉัตรกมล สิงห์น้อย 
 ๙.  นายอัฐพร โสวัตร ์
 ที่ประชุมฯ มีมติมอบหมายให้ นายณรงค์ฤทธิ์ นิ่มมาก เป็นประธานในการประชุม และมอบหมายให้ 
นายอัฐพร โสวัตร์ เป็นผู้จดรายการการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑  การขอจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประธาน   ตามท่ี กลุ่มศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ 

 การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มศิษย์เก่า  
 เพ่ือเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน และความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร  
 ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบัน และเพ่ือเป็นศูนย์กลาง ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 
 ในด้านวิชาการ วิชาชีพ และอ่ืนๆ ตลอดจนเพื่อช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่จ าเป็นแก่สมาชิกศิษย์เก่า นิสิต 
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และสังคม นั้น 

   ในการนี้ กลุ่มศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้ขอจัดประชุม 
 เพ่ือหารือแนวทางในการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

   -  ไม่มี 



ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อทราบ 

   -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 

  ๔.๑  การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประธาน   เพ่ือให้การจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา  
  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งในการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมใหม่ มีข้ันตอนในการด าเนินงาน 
  ตามรายละเอียดในเอกสารดังแนบ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบในการด าเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการจดทะเบียน 
จัดตั้งสมาคม โดยก าหนดระยะเวลาในการรวบรวมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน เพ่ือด าเนินการ 
ไปจดทะเบียนสมาคมที่อ าเภอเมืองชลบุรี ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

๔.๒  ร่างข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประธาน   เพ่ือให้การยื่นเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
  มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ผู้ขอจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าฯ พิจารณา 
  ร่างข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา มี ๘ หมวด ๔๓ ข้อ 
  ตามรายละเอียดในเอกสารดังแนบ ส าหรับวัตถุประสงค์ของสมาคม มีดังนี้ 
   ๑.  เพ่ือพัฒนาส่งเสริมวิชาชีพด้านด้านวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา วิชาชีพ  
  ด้านสื่อสารมวลชนทางการกีฬา และวิชาชีพด้านบริหารจัดการและกีฬาศึกษา  
   2.  เพ่ือส่งเสริมและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการประกอบกิจกรรมทางวิชาการ  
  การวิจัย และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของคณะศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา  
   3.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ และเป็นผู้น า  
  อย่างเต็มศักยภาพทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  
   4.  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรที่ท าคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ 
  ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา สื่อสารมวลชนทางการกีฬา และบริหารจัดการและกีฬาศึกษา  
   5.  เพ่ือส่งเสริมให้ความร่วมมือกับองค์การกุศลอ่ืนๆ เพ่ือสาธารณกุศล  
   6.  ไม่ด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับการพนันหรือการหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว  มีมตเิป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบข้อบังคับ 
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา และให้น าไปยื่นจดทะเบียน 
กับทางราชการต่อไป 

๔.๓  แต่งตั้งผู้เป็นกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประธาน   เพ่ือให้การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้พิจารณาแต่งตั้งผู้เป็นกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ 
การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเรียนเชิญครับ 



มติที่ประชุม  ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้บุคคล ล าดับที่ ๑ - ๑๑ ดังต่อไปนี้
เป็นคณะกรรมการของสมาคม โดยมีรายชื่อและต าแหน่ง ดังนี้ 

๑.  นายราเชนทร์ ศรีชัย  ต าแหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่า 
๒.  นายธีศิษฏ์ เพชรดี  ต าแหน่ง อุปนายก คนที่ ๑ 
๓.  นายธนกร วายุรกุล  ต าแหน่ง อุปนายก คนที่ ๒ 
๔.  นายณรงค์ฤทธิ์ นิ่มมาก ต าแหน่ง เลขาธิการ 
๕.  นางสาวศิรินภา น้อยผล ต าแหน่ง เหรัญญิก  
๖.  นายกชภูมิ มีศรีเดชา  ต าแหน่ง ปฏิคม 
๗.  นายอัฐพร โสวัตร ์  ต าแหน่ง นายทะเบียน  
๘.  นางสาวอรุณรัตน์ ศรีวิทัศน์ ต าแหน่ง ประชาสัมพันธ์ 
๙.  นางสาวศุภกาญจน์ แก้วมรกต ต าแหน่ง กรรมการ 
๑๐.  นายววิรรธน์ จ าปาอ่อน ต าแหน่ง กรรมการ 
๑๑.  นายโชติระวีย์ ทองดวง ต าแหน่ง กรรมการ  

๔.๔  สถานที่ตั้งของสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประธาน   เพ่ือให้การด าเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา  
  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้พิจารณาสถานที่ตั้งของสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
  มหาวิทยาลัยบูรพา  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขอความอนุเคราะห์ขอใช้ห้อง  
FSS ๑๐๑ อาคารสหศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นสถานที่ท าการ 
ของสมาคมฯ โดยให้ผู้แทนสมาคมฯ ด าเนินการประสานงานกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการกรอกรายละเอียดในหนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ตั้งส านักงาน  
ตามข้ันตอนการจัดตั้งสมาคมต่อไป 

  ๔.๕  การแต่งตั้งผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
ประธาน   ขอให้ที่ประชุมช่วยกันพิจารณาแต่งตัง้ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ 
  การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเรียนเชิญครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ 
เป็นผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑.  นายราเชนทร์ ศรีชัย   
๒.  นายธีศิษฏ์ เพชรดี   
๓.  นายธนกร วายุรกุล   
๔.  นายณรงค์ฤทธิ์ นิ่มมาก  

 

 



ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

๕.๑  การสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารทางแอฟพลิเคชั่น Line 
ประธาน   เพ่ือให้การประสานงานและการด าเนินงานต่างๆ ในการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะ 
  วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวกและรวดเร็ว  
  จึงได้ด าเนินการสร้างกลุ่ม FSS.BUU.AA ทางแอฟพลิเคชั่น Line เพ่ือให้ผู้ร่วมจัดตั้งสมาคมและ 
  คณะกรรมการสมาคมชุดแรก ได้ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมฯ รับทราบ 

เลิกประชุม  เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 
 
 

(ลงชื่อ) ........................................ ประธานที่ประชุม/ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

          (นายณรงค์ฤทธิ์ นิ่มมาก)  

(ลงชื่อ) ........................................ ผู้จดรายงานการประชุม 

              (นายอัฐพร โสวัตร์)  



ข้อบังคับ 
ของ 

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

หมวดที ่1 
ความทั่วไป 

ข้อ  1   สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา” มีชื่อย่อ ภาษาไทย 
 ว่า “สศ.วก.มบ.” เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Faculty of Sport Science Burapha University  
 Alumni Association” มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “FSS.BUU.AA” 

ข้อ  2   เครื่องหมายของสมาคม  
 
 
 
 

 
 เป็นรูปเรือใบสีเขียวสลับกับสีเหลือง ภายในใบเรือมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ใต้ตราสัญลักษณ์  
 มีชื่อย่อของสมาคมเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า “FSS.BUU.AA” และใต้เครื่องหมายสมาคมเป็น 
 ตัวอักษรภาษาไทย บรรทัดแรกเป็นค าว่า “สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา” และบรรทัด 
 ที่สองเป็นค าว่า “มหาวิทยาลัยบูรพา” 

ข้อ  3   ส านักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169 ถนนลงหาด 
 บางแสน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131  
ข้อ  4   วัตถุประสงค์ของสมาคม 
 4.1  เพ่ือพัฒนาส่งเสริมวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา วิชาชีพด้านสื่อสาร 
 มวลชนทางกีฬา วิชาชีพด้านบริหารจัดการและการสอนกีฬา หรือสาขาวิชาที่เกีย่วข้อง 
 4.2  เพ่ือส่งเสริมและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการประกอบกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย และ 
 การด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ของศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา  
 4.3  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ และเป็นผู้น าอย่างเต็ม 
 ศักยภาพทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 4.4  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนเชิดชูเกียรติให้แก่ศิษย์เก่าที่ท าคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันและประเทศชาติ 
 ด้านวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา สื่อสารมวลชนทางกีฬา การบริหารจัดการและ 
 การสอนกีฬา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 4.5  เพ่ือส่งเสริมให้ความร่วมมือกับองค์การกุศลอ่ืนๆ เพ่ือสาธารณกุศล 
 4.6  ไม่ด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับการเมือง การพนัน หรือการหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน  
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หมวดที ่ 2 
สมาชิก 

ข้อ  5   สมาชิกของสมาคม มี 3 ประเภท คือ 
 5.1  สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลที่ส าเร็จการศึกษาจากภาควิชาพลศึกษาและสันทนาการ คณะ 
 ศึกษาศาสตร์ก่อนปี พ.ศ. 2545 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 5.2  สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
 หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
 5.3  สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติหรือผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม 
 ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม 
ข้อ  6   สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 6.1  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 
 6.2  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย  
 6.3  ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ 
 6.4  ไม่ต้องค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถหรือเสมือน 
 ไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจ าคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ การต้องค าพิพากษา 
 ของศาลถึงท่ีสุดในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือในระหว่างที่เป็น 
 สมาชิกของสมาคมเท่านั้น  
ข้อ  7   ค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงสมาคม 
 7.1  สมาชิกสามัญ ค่าลงทะเบียน 500 บาท เป็นสมาชิกตลอดชีพ ไม่เสียค่าบ ารุงสมาคม 
 7.2  สมาชิกวิสามัญ ค่าลงทะเบียน 500 บาท เป็นสมาชิกตลอดชีพ ไม่เสียค่าบ ารุงสมาคม 
 7.3  สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงสมาคม 
ข้อ  8   การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมให้ยื่นใบสมัคร 
 ตามแบบของสมาคมต่อเลขานุการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 1 คน และให้เลขานุการ 
 ติดประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ ส านักงานของสมาคม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน เพ่ือให้สมาชิกอ่ืนๆ 
 ของสมาคมจะได้คัดค้านการสมัครนั้น เมื่อครบก าหนดประกาศแล้ว ให้เลขานุการน าใบสมัครและ 
 หนังสือคัดค้านของสมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับ 
 เข้าเป็นสมาชิกของสมาคม และเม่ือคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้วผลเป็นประการใด  
 ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว  
ข้อ  9  ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ผู้สมัครนั้นช าระเงินค่าลงทะเบียน  
 และค่าบ ารุงสมาคมให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการและสมาชิกภาพ 
 ของผู้สมัครให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ช าระเงินค่าลงทะเบียน และค่าบ ารุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 แต่ถ้าผู้สมัครไม่ช าระเงินค่าลงทะเบียน และค่าบ ารุงภายในก าหนด ก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้น 
 เป็นอันยกเลิก  
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ข้อ  10   สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ให้เริ่มตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับค าเชิญของผู้ที่คณะกรรมการ 
 ได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมได้มาถึงยังสมาคม  
ข้อ  11   สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
 11.1  ตาย 
 11.2  ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณา 
 อนุมัติและสมาชิกผู้นั้นได้ช าระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย 
 11.3  ขาดคุณสมบัติสมาชิก 
 11.4  ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมหรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียน 
 เพราะสมาชิกผู้นั้น ได้ประพฤติน าความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม 
ข้อ  12  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
 12.1  มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน 
 12.2  มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ 
 12.3  มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น 
 12.4  มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม 
 12.5  สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการของสมาคม  
 และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง 
 12.6  มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพ่ือตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม 
 12.7  มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า  
 จ านวน 30 คน ในการท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้ 
 12.8  มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของสมาคมอย่างเคร่งครัด 
 12.9  มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม 
 12.10  มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินกิจการต่างๆ ของสมาคม 
 12.11  มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีข้ึน 
 12.12  มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  
 

หมวดที ่ 3 
การด าเนินกิจการสมาคม 

ข้อ  13  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ท าหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม มีจ านวนไม่น้อยกว่า 9 คน อย่างมาก 
 ไม่เกิน 1๘ คน คณะกรรมการนี้ได้มาจากการประชุมใหญ่ โดยท าการเลือกตั้งนายกสมาคม 1 คน  
 ซ่ึงนายกสมาคมจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคม และให้นายกสมาคมที่ได้รับเลือกตั้งแล้ว แต่งตั้งบุคคลอ่ืนๆ  
 เพ่ือเป็นกรรมการบริหารสมาคมในต าแหน่งอื่นๆ ได้อย่างน้อย 9 คน และอย่างมากไม่เกิน 18 คน  
 โดยสังเขปดังต่อไปนี้ 
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 13.1  นายกสมาคม ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารและควบคุมกิจการของสมาคมและเป็นผู้แทน 
 สมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอก ตลอดจนท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุมใหญ่ และ 
 การประชุมคณะกรรมการสมาคม 
 13.2  อุปนายก ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมปฏิบัติงานตามที่นายกสมาคมมอบหมาย และกระท า 
 การแทนนายกสมาคม โดยอุปนายกสมาคมตามล าดับต าแหน่งเป็นผู้กระท าการแทน 
 13.3  เหรัญญิก ท าหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน และทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม จัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย  
 บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานของสมาคมไว้เพ่ือตรวจสอบ 
 13.4  เลขานุการ ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านธุรการของสมาคม และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการประชุม 
 ใหญ่และการประชุมคณะกรรมการสมาคม 
 13.5  นายทะเบียน ท าหน้าที่เก่ียวกับทะเบียนสมาชิกสมาคม 
 13.6  ปฏิคม ท าหน้าที่ให้การต้อนรับสมาชิกและให้การบริการ 
 13.7  ประชาสัมพันธ์ท าหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารของสมาคม 
 13.8  กรรมการต าแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรก าหนดให้มีข้ึน โดยมี 
 จ านวนเมื่อรวมกับต าแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้ว จะต้องไม่เกินจ านวนที่ข้อบังคับได้ก าหนดไว้ 
 คณะกรรมการชุดแรกให้ผู้เริ่มการจัดตั้ง สมาคมเป็นผู้เลือกตั้งประกอบด้วยนายกสมาคมและกรรมการ 
 อ่ืนๆ ตามจ านวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับสมาคม  
ข้อ  14   นายกสมาคมมีวาระการด ารงต าแหน่งครั้งละ 2 ปี 
ข้อ  15   คณะกรรมการสมาคมสามารถอยู่ในต าแหน่งครั้งละ 2 ปี และเม่ือคณะกรรมการอยู่ใน ต าแหน่งครบ 
 ก าหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ 
 ก็ให้คณะกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับ 
 อนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ และเม่ือคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน 
 จากทางราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ท าการส่งและรับมอบงานกันระหว่างคณะกรรมการชุดใหม่ 
 ให้เป็นที่เสร็จสิ้นภายใน 30 วนั นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน 
 จากทางราชการ 
ข้อ  16   ต าแหน่งกรรมการสมาคม ถ้าต้องว่างลงก่อนครบก าหนดตามวาระก็ให้คณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิก 
 สามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเข้าด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งที่ว่างลงนั้น แต่ผู้ด ารงต าแหน่งแทน 
 อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น  
ข้อ  17   กรรมการอาจจะพ้นจากต าแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้ 
 17.1  ตาย 
 17.2  ลาออก 
 17.3  ขาดจากสมาชิกภาพ 
 17.4  ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนสมาชิก 
 สามัญที่เข้าร่วมประชุม  
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ข้อ  18   กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากต าแหน่งกรรมการให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ 
 คณะกรรมการ และให้พ้นจากต าแหน่งเมื่อคณะกรรมการมีมติให้ออกมา 
ข้อ  19   อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 19.1  มีอ านาจออกระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติโดยระเบียบปฏิบัตินั้น จะต้องไม่ขัด 
 ต่อข้อบังคับฉบับนี้ 
 19.2  มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม 
 19.3  มีอ านาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได้แต่กรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการ 
 จะสามารถอยู่ในต าแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง  
 19.4  มีอ านาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและประชุมใหญ่วิสามัญ 
 19.5  มีอ านาจแต่งตั้งกรรมการในต าแหน่งอ่ืนๆ ที่ยังมิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
 19.6  มีอ านาจบริหารกิจการของสมาคม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตลอดจนมีอ านาจอ่ืนๆ  
 ตามท่ีข้อบังคับได้ก าหนดไว้ 
 19.7  มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม 
 19.8  มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญ จ านวน 1 ใน 3 ของสมาชิกท้ังหมด 
 ได้เข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น ภายใน  
 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ 
 19.9  มีหน้าที่จัดท าเอกสารหลักฐานต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สิน และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  
 ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อสมาชิกร้องขอ 
 19.10  จัดท าบันทึกการประชุมต่างๆ ของสมาคม เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดส่งให้สมาชิกได้รับทราบ  
 19.11  มีหน้าที่ตามท่ีข้อบังคับได้ก าหนดไว้  
ข้อ  20   คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือปรึกษาหารือในการบริหารกิจการของสมาคม 
ข้อ  21   การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด  
 จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบังคับมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  
 ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด  
ข้อ  22   ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไมส่ามารถปฏิบัติ 
 หน้าที่ได ้ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพ่ือให้กรรมการคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่ 
 เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น  
 

หมวดที ่ 4  
การประชุมใหญ่ 

ข้อ  23   การประชุมใหญ่ของสมาคม มี 2 ประเภท คือ 
 23.1  ประชุมใหญ่สามัญ 
 23.2  ประชุมใหญ่วิสามัญ  
ข้อ  24   คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีๆ ละ 1 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
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ข้อ  25   การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจจะมีขึ้นได้ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีขึ้น หรือเกิดขึ้นด้วย 
 การเข้าชื่อร่วมกันของสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของสมาชิกท้ังหมดหรือสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า 
 30 คน ร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดให้มีขึ้น  
ข้อ  26   การแจ้งก าหนดนัดประชุมใหญ่ ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งก าหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้ทราบ และ 
 การแจ้งจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจนโดยจะต้องแจ้งให้  
 สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และประกาศแจ้งก าหนดนัดประชุมไว้ ณ ส านักงานของ 
 สมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนถึงก าหนดการประชุมใหญ่ 
ข้อ  27   การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีจะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
 27.1  แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี 
 27.2  แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกรับทราบ 
 27.3  เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เมื่อครบก าหนดวาระ 
 27.4  เลือกตั้งผู้สอบบัญชี 
 27.5  เรื่องอ่ืนๆ ถ้ามี 
ข้อ  28   ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีหรือการประชุมใหญ่วิสามัญ จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุม 
 ไม่น้อยกว่า 30 คน จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถ้าเม่ือถึงก าหนดเวลาทีป่ระชุมยังมีสมาชิกสามัญ 
 เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้คณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง โดยจัดให้มี 
 การประชุมขึ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก ส าหรับการประชุมในครั้งหลังนี้ ถ้ามีสมาชิก 
 สามัญเข้าร่วมประชุมเป็นจ านวนเท่าใดก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม ยกเว้นถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญ 
 ที่เกิดขึ้นจากการร้องขอของสมาชิกก็ไม่ต้องจัดประชุมใหม่ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันยกเลิก 
ข้อ  29   การลงมติต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ก็ให้ถือคะแนนเสียง ข้างมาก 
 เป็นเกณฑ ์แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด  
ข้อ  30   ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุมหรือไม่สามารถ 
 ปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ท าการเลือกตั้งกรรมการที่มาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่งให้ท าหน้าที่ 
 เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น  
 

หมวดที ่ 5 
การเงินและทรัพย์สิน 

ข้อ  31   การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการเงินสดของสมาคมถ้ามีให้น า 
 ฝากไว้ในธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยบูรพา 
ข้อ  32   การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผู้ท าการแทนลงนาม 
 ร่วมกับเหรัญญิกหรือเลขานุการ พร้อมกับประทับตราของสมาคมจึงจะถือว่าใช้ได้  
ข้อ  33   ให้นายกสมาคมมีอ านาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
 ถ้าเกินกว่านั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และคณะกรรมการอนุมัติให้จ่ายได้ครั้งละไม่เกิน 
 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ถ้าจ าเป็นจะต้องจ่ายเกินกว่านี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 
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ข้อ  34   ให้เหรัญญิกมีอ านาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมได้ไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่า 
 จ านวนนี้จะต้องน าฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีท่ีโอกาสอ านวยให้ 
ข้อ  35   เหรัญญิกจะต้องท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบัญชีงบดุลเดือนละ 1 ครั้ง ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
 การรับหรือจ่ายเงินทุกครั้งจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผู้ท าการแทน 
 ร่วมกับเหรัญญิกหรือผู้ท าการแทน พร้อมกับประทับตราของสมาคมจึงจะถือใช้ได้ 
ข้อ  36   ผู้สอบบัญชีจะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม และจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีทีไ่ด้รับอนุญาต 
ข้อ  37   ผู้สอบบัญชีมีอ านาจหน้าที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงิน และทรัพย์สินจากคณะกรรมการ และ 
 สามารถเชิญกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของสมาคม  
ข้อ  38   คณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีเมื่อได้รับการร้องขอ 
  

หมวดที ่ 6 
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม 

ข้อ  39  ข้อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น และองค์ประชุมในการ 
 ประชุมใหญ่จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๓๐ คน มติของที่ประชุมใหญ่ในการให้ 
 เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วม 
 ประชุมทั้งหมด 
ข้อ  40   การเลิกสมาคม จะเลิกได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเว้นเป็นการเลิกเพราะเหตุของกฎหมาย  
 มติของที่ประชุมใหญ่ที่ให้เลิกสมาคมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกสามัญท่ีเข้าร่วม 
 ประชุมทั้งหมด และองค์ประชุมในการประชุมใหญ่จะต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ คน  
ข้อ  41   เมื่อสมาคมต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากท่ีได้ช าระบัญชี 
 เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ตกเป็นของ มูลนิธิเสนาะ อูนากลู 
 

หมวดที ่ 7 
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ  42  ข้อบังคับฉบับนี้นั้น ให้เริ่มใช้บังคับได้นับตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน 
เป็นนิติบุคคล เป็นต้นไป  
 ข้อ  43  เมื่อสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ให้ถือว่าผู้เริ่มการ
ทั้งหมดเป็นสมาชิกสามัญ 
 
 
 
 

             ลงชื่อ ................................................ ผู้จัดท ำข้อบังคับ 
(นำยอัฐพร โสวัตร์) 

ต ำแหน่ง นำยทะเบียนสมำคม 
วันที่ ๘ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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8 นางสาวอรุณรัตน์ ศรีวิทัศน์ 30 163 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี พนักงานจ้างเหมา 085-401-0728 ประชาสัมพันธ์
9 นางสาวศุภกาญน์ แก้วมรกต 32 52/45 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 089-006-8073 กรรมการ
10 นายวิวรรธน์ จ าปาอ่อน 31 32/6 ถ.พโลรังฤทธ์ิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พนักงานสมาคม 084-830-8488 กรรมการ
11 นายโชติระวีย์ ทองดวง 30 9/47 ถ.เปรมใจราษฏร์ ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี พนักงานท่ัวไป 062-469-2799 กรรมการ

บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรสมำคมศิษย์เก่ำคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยบูรพำ

                               ลงช่ือ .................................................. ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง
(นายราเชนทร์ ศรีชัย)
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ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล อำยุ ท่ีอยู่ อำชีพ เบอร์โทร ด ำรงต ำแหน่ง ได้รับแต่งต้ังเม่ือ ครบวำระเม่ือ
1 นายเอกราช ศรอากาศ 38 53/22547 ม. 4 ต.เสม็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โค้ชฟิตเนส 086-3582783 สมาชิก
2 นายกฤษกร ป่ินกุล 38 170 ม. 11 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โค้ชฟิตเนส 063-8688886 สมาชิก
3 นายชัชวาล คงแจ้ง 36 171/4 ม. 4 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ครู 085-9349777 สมาชิก
4 นายณัฐธพล ทัตตะทองค า 35 50/1 ม. 5 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ครู 062-6145266 สมาชิก
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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(นายราเชนทร์ ศรีชัย)
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