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 นายศักดา  ศิริพันธุ์ เลขานุการสมาคมฯ  ได้ด าเนินการชี้แจงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อกับสมาคมฯ ก่อนเข้าสู่
วาระการประชุม โดยได้เรียนเชิญ นายธาตรี  ค าแหง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ในนาม
มหาวิทยาลัยให้แนวคิดหลักการในการด าเนินงานของสมาคมศิษย์เก่า  ซึ่งเป็นงานหน่วยงานต้องภารกิจสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมีความคาดหวังการยกระดับของสมาคมศิษย์  และอธิการบดีได้มอบหมาย
ให้ด าเนินการในเรื่องการระดมศิษย์เก่าที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ  ซึ่งจะใช้วิธีการจะยกระดับแบบง่าย ๆ 
คือ  หลังจากนักศึกษาจบการศึกษานักศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตและจะต้องสมัครสมาชิกศิษย์เก่ารวมอยู่ด้วย  ซึ่ง
จ านวนสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่ายังนั้นไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  และจะขอมติจากที่ประชุมในการด าเนินการให้
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิตพร้อมกับสมัครสมาชิกศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเลย  เพ่ือได้ง่ายต่อการ
รันกิจกรรมต่อไป 
 



 
 
 

-๒- 
 

นายศักดา  ศิริพันธุ์ เลขานุการสมาคมฯ แจ้งต่อที่ประชุมกรณีการรับสมัครสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่า นั้น  
ทางผู้ด าเนินการจะประกาศเชิญชวนให้บัณฑิตสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า  ซึ่งทางสมาคมฯ จะมีใบสมัครเป็น
สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าให้กรอกข้อมูลได้ที่บู๊ทสมาคมศิษย์เก่า  ส าหรับในปีถัดไปจะแฝงไว้ในค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ลักษณะกึ่งบังคับ ซึ่งได้ประสานขอข้อมูลไปหลายมหาวิทยาลัยแล้ว  ได้มีการเก็บค่าสมาชิกศิษย์เก่าพร้อมกับการขึ้น
ทะเบียนบัณฑิต  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ประธานเปิดการประชุม กล่าวขอบคุณท่านรองอธิการบดีที่ได้แนะน าในเรื่องศิษย์เก่า  กล่าวขอบคุณ 

ที่ เลือกประธานเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่า แสดงความยินดีกับท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมคณะกรรมการบริหารสมาคม
ศิษย์เก่าในเรื่องแรก เนื่องจากเป็นครั้งที่ของการประชุม ขอให้เลขานุการได้ช่วยน าเสนอวาระ ๓.๑ (๑) มีรายละเอียด
ดังนี้ เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๕๗ ในวันนั้นได้มีการประชุมกรรมการบริหารชุดเก่าเนื่องจาก
หมดวาระ จึงไดเ้ลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ โดย 
   ๑.๑ ให้บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาไปประสานติดต่อขอจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ 
   ๑.๒ ได้มีการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมเรียบร้อยแล้วนั้น ซึ่งได้มีการประกาศการจด
ทะเบียนเมื่อวันที่ ๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  
   ๑.๓ การจดทะเบียนเป็นการแต่งตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่แต่ยังใช้ข้อบังคับของสมาคมฯ ชุดเดิม 
การเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ลงในข้อบังคับนั้น ได้รับค าแนะน าจากสมาคมฯของจังหวัด ให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารสมาคมฯ ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะด าเนินการแก้ไขข้อบังคับเพ่ิมเติม เพ่ือไม่ให้เกิดความยุ่งยาก ล้าล่าในการ
ด าเนินการจดทะเบียนแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม ่

๑.๔ ประธานการประชุม แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ ร.ต.อาดูลย์  ชัยสิทธิ์   ทราบเรื่องจาก 
ทางไลน์ และติดภารกิจอยู่ที่ กรุงเทพฯ และกรรมการหลาย ๆ ท่านได้เป็นตัวแทนของสมาคมฯ ไปร่วมและวางพวงหรีด
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 

๑.๕ การคัดเลือกกรรมการบริหารคนใหม่แทน ร.ต.อาดูลย์ ชัยสิทธิ์ ประชาสัมพันธ์จะต้องด าเนินการ 
ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ ๑๕ ต าแหน่งคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากหมดวาระให้ปฏิบัติต่อไปนี้ ตาม
ข้อ (๑๕.๒) คณะกรรมการบริหารอ่ืนที่ไม่ใช่นายกสมาคม โดยให้คณะกรรมการบริหารสมาคมเชิญสมาชิกผู้หนึ่งผู้ใดที่
เห็นสมควรเข้าเป็นกรรมการบริหารแทนตามจ านวนที่ขาด แต่กรรมการที่เข้ามารับต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งได้เพียง
เท่าก าหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทนเท่านั้น ก าหนดระยะเวลาในการคัดเลือกกรรมการบริหารสมาคมมาแทนต าแหน่งที่ว่าง
ลงให้ยึดถือเช่นเดียวกับการคัดเลือกต าแหน่งนายกสมาคม 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี ๒๕๕๘     
 รับรองรายงานการประชุม โดยมีข้อแก้ไขดังนี้ หน้าที่ ๙ ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่องอ่ืน ๆ ข้อ ๗.๑  

เปลี่ยนจากนายทวีศักดิ์ เป็น นายทนงศักดิ ์ตามมติที่ประชุมเม่ือวันที่ ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 
 



 
-๓- 

   

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
    ๓.๑ การส่งมอบงานของสมาคมระหว่างชุดเก่ากับชุดใหม่ เนื่องจากดร.สมคิด นาคขวัญ นายก
สมาคมคนเก่า ติดภารกิจส าคัญ (สอบวิทยานิพนธ์) จึงมอบหมายนายศักดา  ศิริพันธุ์  เลขานุการสมาคมฯ ท าหน้าที่ผู้
ส่งมอบงานให้กับนายกสมาคมฯ คนใหม่ นายทนงศักดิ์  ทวีทอง  เอกสารประกอบการมอบหมายงาน ดังนี้ (๑) 
ประกาศจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมชุดใหม่ (๒) ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของ
สมาคมชุดใหม่ (๓) บัญชีแสดงรายรับ-จ่าย ประจ าปี ๒๕๕๗ (ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘)  คงเหลือเงินในบัญชี จ านวน 
๑๒๐,๗๕๑.๖๖ บาท เสร็จสิ้นภาระกิจการส่งมอบงานระหว่างคณะกรรมการชุดเก่ากับชุดใหม่ โดยนายกสมาคม นาย
ทนงศักดิ์  ทวีทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารชุดใหม่จะเป็นผู้บริหารงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  ๓.๒ รายงานจ านวนสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่า แบบรายปี จ านวน ๒๑ คน และตลอดชีพ จ านวน  
๑๒๗  คน รวมจ านวนศิษย์เก่าทั้งหมด ๑๔๘ คน ในโอกาสต่อไปสมาคมฯ จะสร้างเครือข่ายกับสมาชิกขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเชิญชวนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑ การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๘   
        ที่ประชุมเห็นชอบโดย 
        (๑) การจัดโครงการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๘  ใช้เวทีร่วมกับมหาวิทยาลัย  
        (๒) ขอความร่วมมือจากคณะ/วิทยาลัย ในการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น คณะ/วิทยาลัยละ 
๑ คน เกณฑ์ในการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น โดยมีจริยธรรม คุณธรรม และธรรมมาภิบาล โดยให้ผ่านการ
คัดเลือกจากคณะ/วิทยาลัยแล้วจึงส่งข้อมูลมายังสมาคมฯ เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
        (๓) ก าหนดการมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น วันที่ ๒๒ กันยายน  ๒๕๕๘ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ ซ่ึง
เป็นวันฝึกซ้อมมอบโล่ 
  ๔.๒ การด าเนินงานรับสมัครศิษย์เก่าของสมาคมฯ ในงานฝึกซ้อมและพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจ าปี ๒๕๕๘  
         (๔.๒.๑) ที่ประชุมเห็นชอบโดยการประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยในการ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกศิษย์เก่า และให้สมาคมฯ ท าหนังสือถึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ศาลากลาง และหน่วยงานราชการต่าง ๆ  
         (๔.๒.๒) การจัดตั้งบู๊ทรับสมัครสมาชิกศิษย์เก่าของสมาคมฯ แนวทางด าเนินการจะใช้ป้ายไวนิล
จากปีที่ผ่านมาในการจัดบู๊ทรับสมัครศิษย์เก่าในวันฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร/รับปริญญาบัตร 
         (๔.๒.๓) การจัดซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิต  ให้ด าเนินการขออนุมัติงบประมาณโดยหลักการ
และใหใ้ช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด 

 



-๔- 
 

         (๔.๒.๔) การร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าเกียรติยศในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘   
ณ หอประชุมวชิราลงกรณ  สมาคมฯ จะต้องท าการเชิญชวนคณะกรรมการและสมาชิกศิษย์สมาคมฯ เพ่ือเข้าร่วมในวัน
ดังกล่าวด้วย 
   ๔.๓ การจัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้ด้านวิชาการกับศิษย์เก่า 
         ที่ประชุมเห็นชอบในเบื้องต้น โดยให้ยกร่างโครงการเสนอเป็นรายโครงการและก าหนดไว้ในแผน 
         (๑) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ทักษะการประกอบวิชาชีพ ให้สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าน าไปใช้ในการ
หารายได้เสริมในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
         (๒) การจัดอบรม/สัมมนาเป็นช่องทางที่ดีสามารถเผยแพร่ผลงานของสมาคมฯ ซึ่งสมาคมจะให้
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัดโครงการร่วมกัน  โดยให้ดูหัวข้อที่น่าสนใจหากลุ่มเป้าหมาย มีค่าลงทะเบียน เช่นใน
เรื่องของเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และเป็นงานทางวิชาการซึ่งจะต้องไม่ใหญ่มากนัก 
         (๓) อีกทางเลือกหนึ่งคือการจัดอบรมแบบแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเลขานุการได้หารือไว้กับคุณ
ศรีนาถ ศรีสวัสดิ์ เมื่อปีที่ผ่านมา โดยใช้ศูนย์เรียนรู้ของคุณศรีนารถ  ศรีสวัสดิ์เป็นแหล่งจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่
ผู้สนใจ โดยใช้แบ่งเป็นรุ่นประมาณ ๓ รุ่น ๆ ละ ๑ วัน ๆ ละ  ๓๐ คน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
  (๑) จัดท าแผนงานกิจกรรมของสมาคมตลอดทั้งปี/กิจกรรมหาทุน/การหาสมาชิก (แบบคร่าว ๆ) 
  (๒) การจัดประชุมวิสามัญให้แบ่งออกเป็นไตรมาส โดยจัดท าแผนเป็น ๔ เดือน/ครั้ง 
  (๓) จัดกิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือให้มีผลงานหาเงินทุนเข้าสมาคมฯ  
  (๔) ที่ท าการของสมาคมฯ เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีอาคารพ้ืนที่เหมาะสมจากส านักงานอธิการบดี ๑ ห้อง 
  (๕) การจัดส่งรายงานการประชุมไปยังสมาคมฯ ของจังหวัดจะต้องส่งหรือไม่อย่างไร  
  (๖) การมอบหมายการด าเนินงานในวันฝึกซ้อมบัณฑิต 
       (๖.๑) งานประชาสัมพันธ์  มอบนายปรเมษฐ์  นันทสุคนธ์ 
       (๖.๒) งานจัดตั้งบู๊ทรับสมัครสมาชิกศิษย์เก่า  มอบนางสาวเสาวนีย์  สีหา   
                         (๖.๓) งานการประสานสั่งท าโล่  มอบนางนาตยา  ชณาชล 
  (๗) การประชุมครั้งต่อไป นัดเป็นวันพฤหัสบดีที่ ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
  (๘) ประธานกล่าวปิดการประชุม 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๒๐ น. 
 

 
 

(นายศักดา   ศิริพันธุ์) 
เลขานุการสมาคมฯ 


