
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๗ 
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๗ 
วันจันทร์ ท่ี  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา หอประชุมวชิราลงกรณ  
************************************ 

ผู้มาประชุม 
๑. ดร.สมคิด  นาคขวัญ  นายกสมาคม 
๒. พ.อ.สมคิด  จิตวิเศษ  อุปนายกคนที่ ๑ 
๓. นายชัยณรงค์  พูลสิน   นายทะเบียน 
๔. นายสมศักดิ ์  คลองไทร  ปฎิคม 
๕. จ.ส.อ.อาดูลย ์  ชัยสิทธ์ิ   ประชาสมัพันธ์ 
๖. นายศักดา  ศิริพันธ์ุ   เลขานุการ 
๗. นายธาตรี  ค าแหง   ศิษย์เก่า 
๘. นายชัยวัฒน์                อภิชนังกูล  ศิษย์เก่า 
๙. นายวัชระ  อินทร์แก้ว  ศิษย์เก่า 
๑๐. นายวราสินธ์ุ                   หยีอาเส็ม  ศิษย์เก่า 
๑๑. นายอนุชิต                    พงศ์พรหม  ศิษย์เก่า 
๑๒. นายสุชาติ  สิทธิวงษ์  ศิษย์เก่า 
๑๓. นางสาวจารุวรรณ   อักษรสม  ศิษย์เก่า 
๑๔. นางนาตยา  ชณาชล           ศิษย์เก่า 
๑๕. นางปวริศา    ราษฎร์เจริญ  ศิษย์เก่า 

 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายวันชัย   แสงสุวรรณ  อุปนายกคนที่ ๒ 
๒. นายศรีนารถ   ศรีสวัสดิ ์  เหรัญญกิ 
๓. นายสมเชาว์   โกศล   กรรมการ 
๔. นายสุวรรณ   เอ่งฉ้วน   กรรมการ 
๕. นายสตางค์   วงศ์รอด  ศิษย์เก่า 
๖. นายส าราญ   รักแดง   ศิษย์เก่า 
๗. นางสาวชนิดา   ชะตา   ศิษย์เก่า 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๐ น.  
 

ประธานกล่าวต้อนรับผูเ้ข้าร่วมประชุมทกุท่าน โดยแจ้งน าเรยีนในที่ประชุมดงันี้   
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ สมาชิกสมาคมฯ จ านวน ๕ คน ได้ยืนค าร้องขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมเพื่อให้มีฐานะเป็นนิติ
บุคคลต่อนายทะเบียนสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายทะเบียนได้รับจดทะเบียน จัดตั้งสมาคมตั้งแต่วันที่ 
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยใช้ช่ือว่า “สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” ใช้อักษรย่อว่า  “ศ.มรส.” 
มีช่ือภาษาอังกฤษว่า Suratthani Rajabhat University Alumni Association มีช่ือย่อภาษาอังกฤษว่า 
“SRUA.”   ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๗๒ หมู่ ๙ ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๐๐  โทรศัพท์    
๐๗๗ ๓๕๕ ๖๒๖ 

  ๑.๒ มีข้อบังคับของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี โดยแบ่งเป็น ๗ หมวด        
จ านวน ๓๙ ข้อ วันนี้เป็นการนัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปีตามหมวดที่ ๔ การประชุมใหญ่ข้อที่ ๒๓ เป็น     
ครั้งแรก 

 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
         - ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก  
 

 ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 
            ประธานมอบหมายให้นายศักดา ศิริพันธ์ุ เลขานุการรายงาน ซึ่งเลขานุการได้รายงานตามล าดับดังนี้ 
             ๓.๑ ตั้งแต่จัดต้ังสมาคมมา มีการประชุมคณะกรรมการ ๒ ครั้ง 
              ๓.๒ มีสมาชิก ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ได้รับรองเชิญเข้าเป็นสมาชิกแล้ว จ านวน ๒๒ คน       
รอพิจารณา ๒ คน เนื่องจากได้จ่ายเฉพาะค่าลงทะเบียนสมาชิกครั้งแรกแต่ไม่ได้จ่ายค่าบ ารุงรายปี คนละ       
๓๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๐๐ บาท 

           ๓.๓ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีบุคคลซึ่งเป็นศิษย์เก่าแจ้งความประสงค์จะเป็นสมาชิกศิษย์เก่า
สมาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ านวน ๑๗ ราย ผ่านนายชัยณรงค์  พูลสิน นายทะเบียนสมาคมฯ   
โดย ๑) มีผู้จ่ายค่าลงทะเบียนสมาชิกครั้งแรกและค่าบ ารุงสมาคมรายปี ๕ ราย ๆ ละ ๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน 
๒,๕๐๐ บาท และ ๒) มีผู้จ่ายเฉพาะค่าลงทะเบียนเป็นสมาชิกครั้งแรก ๑๒ ราย ๆ ละ ๓๐๐ บาท รวมเป็นเงิน 
๓,๖๐๐ บาท ไม่ได้จ่ายค่าบ ารุงสมาคมรายปี ซึ่งจ านวนเงินดังกล่าวได้น าฝากธนาคารอยู่ระหว่างพิจารณาการ
รับรองเข้าเป็นสมาชิก รวมเป็นเงิน ๖,๑๐๐ บาท (๒,๕๐๐ + ๓,๖๐๐)แยกเป็นดังนี้ 
            ๑)    ค่าลงทะเบียนเป็นสมาชิกครั้งแรก + ค่าบ ารุงสมาคมรายปี มีจ านวน ๕ คน ๆ ละ ๕๐๐ บาท       
= ๒,๕๐๐ บาท 
           ๒) ค่าลงทะเบียนสมาชิกสามัญครั้งแรก (ยังไม่ได้พิจารณารับรองเป็นสมาชิก) 
               ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ จ านวน ๒ คน ๆ ละ ๓๐๐ บาท = ๖๐๐ บาท 
               ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ จ านวน ๑๒ คน ๆ ละ ๓๐๐ บาท = ๓,๖๐๐ บาท 
           ๓) การจัดท าบัญชีรายรับ - รายจ่าย ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการเนื่องจากสมาชิกไม่มีความรู้         
ความเช่ียวชาญด้านบัญชี รายละเอียดจะแจ้งในที่ประชุมครั้งต่อไป 



-๓- 

 

 ๓.๔ การจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ๔๐ เล่ม ๆ ละ ๒๐๐ ใบ เล่มที่ ๑ เลขที่ ๑ - ๒๐๐ ยังไม่ได้ใช้ได้สูญ
หายไป ค้นหาโดยละเอียดแล้วไม่พบแต่อย่างใด เลขาฯ นายศักดา ศิริพันธ์ุ เรียนว่าเนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลได้
ลาออกเว้นว่างคนเข้ามาดูจึงท าให้เอกสารไม่เป็นปัจจุบันสูญหาย  
      ประธานให้แจ้งความไว้เป็นหลักฐานเพื่อการป้องกันที่คนอื่นน าไปใช้เพื่อผลประโยชน์ โดยเลขที่  
๑ - ๒๐๐ ให้ใช้ใบส าคัญรับเงินแทน จากนั้นคนที่ ๒๐๑ ข้ึนไปให้เริ่มใช้ใบเสร็จของสมาคมตั้งแต่เล่มที่ ๒  
 

 ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา การปรับปรุงเพิ่มเติมข้อบังคับในส่วนของหมวดที่ ๒ สมาชิก 
ข้อที่ ๗ ในส่วนของค่าลงทะเบียน และค่าบ ารุงสมาคม  

 

             ๔.๑ พิจารณาการปรับปรุงเพ่ิมเติมข้อบังคับในส่วนของหมวดท่ี ๒ สมาชิก ข้อท่ี ๗ ในส่วนของ
ค่าลงทะเบียน และค่าบ ารุงสมาคม 
                  ข้อบังคับของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หมวดที่ ๒ สมาชิก ข้อที่ ๗  
ค่าลงทะเบียน และค่าบ ารุงสมาคม  
         ข้อเท็จจริง 
             ๗.๑ สมาชิกสามัญจะต้องเสียค่าลงทะเบียนเป็นครั้งแรก ๓๐๐ บาท 
                   ค่าบ ารุงสมาคมเป็นรายปี ๆ ละ ๒๐๐ บาท 
             ๗.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ ์มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น 
                  ข้อพิจารณา  จากข้อทวงติงของสมาชิก ของคณะกรรมการบางรายและรองคณบดีคณะ/   
วิทยาลัย ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมกับการเปรียบเทียบข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าของ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ยังไม่มีค่าบ ารุงสมาคมตลอดชีพประกอบกับค่าลงทะเบียนครั้งแรกและค่าบ ารุงรายปีสูง
เกินไปจึงเสนอให้มีการเพิ่มเติมเป็นค่าบ ารุงตลอดชีพและปรับลดค่าลงทะเบียนครั้งแรกและค่าบ ารุงรายปี 
                   มติท่ีประชุมเห็นชอบ โดย  
       ๑. ให้เพิ่มเติมการช าระค่าบ ารุงสมาคมตลอดชีพ เพื่อความเป็นระบบเสร็จสับในครั้งเดียว ลดความ
ยุ่งยากในการติดต่อประสานการช าระเงินให้มีสถานะภาพเป็นสมาชิกสามัญอย่างต่อเนื่อง 
              ๒. ปรับปรุงแก้ไขค่าลงทะเบียนล่าสมาชิกในข้อบังคับ หมวดที่ ๒ สมาชิก ข้อ ๗  ดังนี้ 
- สมาชิกสามัญรายปี จะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรก ๒๐๐ บาท และค่าบ ารุงสมาคมรายปี ๆ ละ ๑๐๐ บาท                    
  รวมเป็นเงิน ๓๐๐ บาท 
- สมาชิกสามัญตลอดชีพ จะต้องเสียค่าลงทะเบียนแรกเข้า ๒๐๐ บาท และค่าบ ารุงสมาคมตลอดชีพ ๓๐๐ บาท                      
  รวมเป็นเงิน ๕๐๐ บาท 
- สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงสมาคม ตลอดชีพแต่อย่างใด 
 

              ๔.๒ พิจารณาหารือแนวทางการจัดหาสมาชิกสมาคมฯ เพ่ิมเติม 
                   ข้อเท็จจริง   
                   สมาคมยังขาดการประชาสัมพันธ์และปัจจุบันมีผู้สนใจและสมัครเป็นสมาชิกน้อย 
                   มติท่ีประชุม   
              ๑. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ทางการติดตัง้ป้ายไวนิลเชิญชวน 
              ๒. จัดท าเอกสารเชิญชวนผ่านไปยังหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ 
              ๓. เชิญชวนผ่านช่องทางสถานีวิทย ุ
              ๔. เชิญชวนโดยผ่านศิษย์เก่าที่เป็นสมาชิกอยู่แลว้ และที่ปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ 



-๔- 

 

              ๕. เชิญชวนทุกเวทีที่มีศิษย์เก่าหรือนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา เช่น วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
ประชุมอบรม สัมมนา ในโอกาสต่าง ๆ และให้มีการรับสมัครในวันฝกึซ้อมพิธีรับพระราชทานปรญิญาบตัรและวัน
รับปริญญาบัตรที่มีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 
             ๔.๓  การหมดวาระของคณะกรรมการบริหารตามข้อบังคับของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ข้อท่ี ๑๔ 
                    ข้อเท็จจริง 
                            การหมดวาระของคณะกรรมการบริหารตามข้อบังคับของสมาคมฯ ซึ่งมีต าแหน่งในวาระ ๒ ปี 
และจะครบก าหนดในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
                    มติท่ีประชุม 
                     ให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับให้เรียบร้อยและระดมสมาชิก ต่อจากนั้นให้นัด
ประชุมเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหาร และนายกใหม่ มีการรับสมาชิกเพิ่มแล้วในวันฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร
เดอืนสิงหาคม ๒๕๕๗ และมอบให้คณะกรรมการบริหารได้เชิญชวนพรรคพวก เพื่อนฝูง ในที่ท างานหรือกลุ่ม
เดียวกันร่วมและให้นัดประชุมหลังจากนั้นให้นัดเพื่อเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
     ๕.๑ ที่ประชุมเสนอใหบ้อกถึงวัตถุประสงค์ สิทธิที่สมาชิกจะได้รับให้ชัดเจน เพื่อศิษย์เก่าจะได้มีข้อมูล
ในการสมัคร ผลดีของการเป็นสมาชิกอย่างเช่น สามารถใช้หอหรือห้องประชุมมหาวิทยาลัยได้ในราคาพิเศษ   
หรือสามารถเป็นสมาชิกการเล่น/ใช้สนามกีฬาได้ในอัตราบุคลากร 
    ๕.๒ ตอนนี้สมาคมอยู่ระหว่างการจัดหาสมาชิก ต่อไปจะระดมทุนและจะจัดหาผู้ท าบัญชี               
ผู้ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบทะเบียนสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน 
             ๕.๓ จัดจ้างให้มีการท าเว็บไซต์ของสมาคมฯ โดยตรงสามารถสมัครสมาชิก ติดต่อ แสดงความคิดเห็น 
ผ่านเว็บไซต์ของสมาคมได้ 
 
ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 
 
 
 
(นางสาวเสาวนีย์   สีหา)          (นายศักดา ศิริพันธ์ุ) 
   ผู้บันทึกการประชุม      (ผู้ตรวจรายงานการประชุม) 
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