
รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิก  
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๗ 
วันศุกร์ ท่ี  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
๑.  ดร.สมคิด  นาคขวัญ  นายกสมาคม  ประธาน 
๒.  พ.อ.สมคิด  จิตวิเศษ  อุปนายกคนที่ ๑ 
๓.  นายสมศักดิ ์  ทองคลองไทร  ปฎิคม 
๔.  นายชัยณรงค์  พูลสิน   นายทะเบียน 
๕.  นายศักดา  ศิริพันธ์ุ   เลขานุการ 
๖.  นายธาตรี  ค าแหง   สมาชิก 
๗.  ว่าที่ ร.ต.วัชระ  อินทร์แก้ว  สมาชิก 
๘.  นายวราสินธ์ุ                  หยีอาเส็ม  สมาชิก 
๙.  ว่าที่ ร.ต.อนุชิต              พงศ์พรหม  สมาชิก 
๑๐.  นายสุชาติ  สิทธิวงษ์  สมาชิก 
๑๑.  นายปรเมษฐ ์  นันทสุคนธ์  สมาชิก 
๑๒.  นายชูศักดิ์  ช่วยธรรมกิจ  สมาชิก 
๑๓.  นายคณากร  จินดาวัฒน ์  สมาชิก 
๑๔.  นายฐากูร  ถาวรานุรักษ์  สมาชิก 
๑๕.  นายจิรพัส  ทองสีทอง  สมาชิก 
๑๖.  นางสาวจารุวรรณ   อักษรสม  สมาชิก 
๑๗.  นางสาวเสาวนีย์  สีหา   สมาชิก 
๑๘.  นางนาตยา  ชณาชล           สมาชิก 
๑๙.  นางปวริศา    ราษฎร์เจริญ  สมาชิก 
๒๐.  นางสาววิภา  สุขการัก  สมาชิก 
๒๑.  นางเยาวลักษณ์  ปานแดง  สมาชิก 
๒๒.  นางอุบลรัตน์  ศิริพันธ์ุ   สมาชิก 
๒๓.  นางณัฐกร  วงศ์มั่นกิจการ  สมาชิก 
๒๔.  นางสาวนันทิยา  สุขวิสุทธ์  สมาชิก 
๒๕.  นายอนุชา  ทัดทอง   สมาชิก 
๒๖.  นายสุรัตน์  พุทธพงศ์  สมาชิก 
๒๗.  นายเจตนัยธ์  เพชรศร ี  สมาชิก 
๒๘. นายอนุรัตน์  แพนสกลุ  สมาชิก 
๒๙. นายดิสรณ์  สูติเทอดสกลุ  สมาชิก 
๓๐.  นายสานิตย์  ทิพย์อักษร  สมาชิก 
๓๑.  นายจรัญ  ศรีเมือง  สมาชิก 
๓๒.  นายสุจินต์  ราษฎร์เจริญ  สมาชิก 
๓๓.  นางราตร ี   รัตนภิรมย์  สมาชิก 
๓๔.  นายสราวุธ   อรรถพลพพิัฒน ์ สมาชิก 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑.   นายวันชัย   แสงสุวรรณ  อุปนายกคนที่ ๒ 
๒.   นายศรีนารถ   ศรีสวัสดิ ์  เหรัญญกิ 
๓.   จ.ส.อ.อาดูลย ์   ชัยสิทธ์ิ   ประชาสมัพันธ์ 
๔.   นายสมเชาว์   โกศล   กรรมการ 
๕.   นายสุวรรณ   เอ่งฉ้วน   กรรมการ 
๖.   นายสตางค์   วงศ์รอด  สมาชิก 
๗.   นายส าราญ   รักแดง   สมาชิก 
๘.   นางสาวชนิดา   ชะตา   สมาชิก 
๙.   นายสมชาย   อาวุธ   สมาชิก 
๑๐. นายธณวรรณ   มณีรัตน์  สมาชิก 
๑๑. นายอดิศักดิ ์   เจรญิรักษ์  สมาชิก 
๑๒. นายมโน   คลีเกสร  สมาชิก 
๑๓. นายทนงศักดิ ์   ทวีทอง   สมาชิก 
๑๔. นางวัชรินทร ์   เกตุบ ารงุ  สมาชิก 
๑๕. นางเนาวรัตน์   มณีวรรณ  สมาชิก 
๑๖. นางรุ่งธรรม   จารุสันติกาญจน ์ สมาชิก 
๑๗. นายธงชัย   ธนศิริรักษ์  สมาชิก 
๑๘. นางชุติมา   ธนศิริรักษ์  สมาชิก 
๑๙. นายถนอมชัย   แสงจันทร ์  สมาชิก 
๒๐. นางนัยนา   บุณยรัตน์  สมาชิก 
๒๑. นายสมปอง   ขาวสมบูรณ์  สมาชิก 
๒๒. นายชุมพล   ศรีสังข์   สมาชิก 
๒๓. นายช านิ   เพชรรักษ์  สมาชิก 
๒๔. นางจาร ี   สุขอ่อน   สมาชิก 
๒๕. นายสุมะโน   จินาทิตย์  สมาชิก 
๒๖. นายวารี   มูลลักษณ์  สมาชิก 
๒๗. นางสาวณัฐรินีย์   วณิชยาพณิชญ์  สมาชิก 
๒๘. นางสาวชัชฎาภรณ์  เมืองน้อย  สมาชิก 
๒๙. นางสาวปวีณา   ชงนุช   สมาชิก 
๓๐. นางสาวเยาวลกัษณ์  เทพสุวรรณ์  สมาชิก 
๓๑. นางสาวลดาวัลย ์  สงนุ้ยเจรญิ  สมาชิก 
๓๒. นางสาวพรพิมล   คุณบัวแก้ว  สมาชิก 
๓๓. นางสาวจริยา   ลิ้มสุวรรณ  สมาชิก 
๓๔. นางสาวซารีนา   กาเดร ์   สมาชิก 
๓๕. นางสาวอาแอเสาะ  สายอ   สมาชิก 
๓๖. นางสาวนุชยาณี  หมวดโตะโสะ  สมาชิก 
๓๗. นางสาวลักขณา   ฤทธิกุล   สมาชิก 
๓๘. นางสาวสายฝน  ปานทอง  สมาชิก 
๓๙. นางสาวสุธีรา  สารเีร๊ะ   สมาชิก 
๔๐. นางสาวสลุีพร  เพชรชิต   สมาชิก 
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๔๑. นางสาวพรัชญา  สงละออ   สมาชิก 
๔๒. นางสาววราพร  ประทุม   สมาชิก 
๔๓. นางสาววิริยา  ยืนหาญ   สมาชิก 
๔๔. นางสาวปรียานุช ขวัญชุม   สมาชิก 
๔๕. นางสาวกัญญารัตน์ รักแก้ว   สมาชิก 
๔๖. นางสาวอุไรรัตน์ หัสนันท ์  สมาชิก 
๔๗. นางสาวสมฤทัย  คงระเรื่อย  สมาชิก 
๔๘. นางสาวนิสา  แซ่จิว   สมาชิก 
๔๙. นางสาวเยาวลกัษณ์ ไชยวิณณ์  สมาชิก 
๕๐. นางสาวน้อมจิตต์ ขนบวร   สมาชิก 
๕๑. นางสาวอรุณรัตน์ ทองเสนา  สมาชิก 
๕๒. นางสาวขวัญชนก เพ็ชรปล้อง  สมาชิก 
๕๓. นางสาวเครอืแก้ว เพ็ญบุญ   สมาชิก 
๕๔. นางสาวสุนสิา  ส่งเอียด   สมาชิก 
๕๕. นางสาวศรัญญา ฐานกระโทก  สมาชิก 
๕๖. นางสาวเกษราภรณ์ กมจนรากิจ  สมาชิก 
๕๗. นางสาวไซนะ  เซ็ง   สมาชิก 
๕๘. นางสาวลัดดาวัลย ์ ณ พัทลุง  สมาชิก 
๕๙. นางสาวปัทมา  สืบส าราญ  สมาชิก 
๖๐. นางสาวอทิตยา  จ านงค์พันธ์  สมาชิก 
๖๑. นางสาววลัยรัตน์ อาแด   สมาชิก 
๖๒. นางกุณฑิกา  วงศ์สุบรรณ  สมาชิก 
๖๓. นายสุวัฒน ์  ปานเจริญ  สมาชิก 
๖๔. นางจิรัฎฐ์ธรณ์  แก้วทองเมือง  สมาชิก 
๖๕. นางนฤมล  โพธ์ิพิมพ ์  สมาชิก 
๖๖. นางสาริณี  ธรรมด ี   สมาชิก 
๖๗. นางสุน ี  ขุนอ าไพ   สมาชิก 
๖๘. นางสมจิตร  ทิพย์บุญทอง  สมาชิก 
๖๙. นางอาภรณ์  เย็นมาก   สมาชิก 
๗๐. นายวัชรินทร ์  เพชรเมือง  สมาชิก 
๗๑. นางจุรรีัตน์  ไชยวรรณ  สมาชิก 
๗๒. นายเสร ี  ขวัญยืน   สมาชิก 
๗๓. นางสาคร  ทองต าลงึ  สมาชิก 
๗๔. นายค ารณ  ช่วงชุณห์ส่อง  สมาชิก 
๗๕. นายวินัย  จันทรส์ว่าง  สมาชิก 
๗๖. นายธีรภัทร  มณีรัตน์   สมาชิก 
๗๗. นางสาวอรอุมา  กล่อมเจริญ  สมาชิก 
๗๘. นางสาวปัทมาวดี แสนวงศ์   สมาชิก 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๑๐ น. 
  

ดร.สมคิด นาคขวัญ ต าแหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ท าหน้าที่เป็น
ประธานในที่ประชุมได้ด าเนินการประชุมตามวาระต่างๆ ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
       ประธานช้ีแจงให้สมาชิกและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการนัด
ประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเลือกคณะกรรมการและนายกชุดใหม่ แต่ด้วยสมาชิก
มาประชุมไม่ครบ ๘๐% ตามข้อบังคับของสมาคม คณะกรรมการบริหารชุดเก่าสามารถรักษาการไปพลางก่อนได้
จนกว่าจะได้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
            มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ โดยมีข้อแก้ไขดังนี ้
    ๒.๑  แก้ ไข ร าย ช่ื อ สม า ชิก ผู้ เ ข้ า ร่ ว มป ระ ชุม ล า ดั บที่  ๔  น ายส ม ศักดิ์  ค ล อ ง ไท ร                              
เป็นนายสมศักดิ์ ทองคลองไทร  
   ๒.๒ นายศักดา ศิริพันธ์ุ เลขานุการ ขอรับรองรายงานการประชุมเป็น ๒ ประเด็น คือ 
                ๑) รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๗ ครั้งที่  ๑ เมื่อวันจันทร์                  
ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา หอประชุมวชิราลงกรณ  
                    ๒) รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
สุราษฎร์ธานี ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ ที่  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา 
หอประชุมวชิราลงกรณ 

 

  ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเน่ือง 
             ๓.๑ ที่ประชุมโดยเลขานุการสมาคมได้น าเรียนว่าการปรับปรุงเพิ่มเติมแก้ไขข้อบงัคับ หมวดที่ ๒    
   สมาชิก ข้อ ๗ ค่าลงทะเบียนและค่าบ ารงุสมาคม 
   มตท่ีิประชุม เห็นชอบ ใหเ้ลขานุการสมาคมได้ประสานด าเนินการปรบัปรุงโดยก าหนดสมาชิกสามัญตลอดชีพ                
   จ่ายค่าลงทะเบียนแรกเข้า ๒๐๐ บาท และค่าบ ารุงสมาคมตลอดชีพ ๓๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๐๐ บาท และได ้  
   แจ้งให้คณะกรรมการบรหิารสมาคมและสมาชิกทราบเป็นที่เรียบรอ้ยแล้ว 
      ๓.๒ แนวทางการจัดหาสมาชิกเพิ่ม โดยเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น   
   มตท่ีิประชุม เห็นชอบ ให้เลขานุการสมาคมเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์โดยการติดตั้งป้ายไวนิลและเชิญชวน        
   ผ่านช่องทางสถานีวิทยุ รวมถึงจัดประชาสัมพันธ์ในวันปัจฉิมนิเทศและฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร                      
   ผ่านทางเว็ปไซต์ facbook และ Line และแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่มีสมาชิกอยู่เพื่อเชิญชวนเข้าสมัคร  
   เป็นสมาชิก 
                 ๓.๓ การหมดวาระของคณะกรรมการบริหารตามข้อบังคับของสมาคมศิษย์เก่า หมวดที่ ๔   
                    การประชุมใหญ่ ข้อที่ ๒๒ การประชุมใหญ่ของสมาคมมี ๒ ชนิด คือ  

                     ๒๒.๑ ประชุมใหญ่สามัญ  
         ๒๒.๒ ประชุมใหญ่วิสามัญ 
                               ข้อที่ ๒๓ คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีๆ ละ ๑ ครั้ง 

   ภายในเดือนมีนาคมของทุกๆ ปี 
          ข้อที่  ๒๖ การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อย 
 ดังต่อไปนี้ 
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   ๒๖.๑ แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี 
           ๒๖.๒ แถลงบัญชีรายรับ รายจ่ายและบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกรับทราบ 
           ๒๖.๓ เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เมื่อครบก าหนดวาระ 
           ๒๖.๔ เลือกตั้งผู้สอบบัญชี 
           ๒๖.๕ ตรวจสอบทะเบียนสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน 
           ๒๖.๖ เรื่องอื่นๆ ถ้ามี  
 มติท่ีประชุม  มอบหมายให้เลขานุการ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและจัดหาสมาชิกเพิ่มเติมให้  
 เรียบร้อยก่อน ต่อจากนั้นนัดประชุมสมาชิกเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารสมาคมและนายกชุดใหม่ ในเดือน 
 มีนาคม ๒๕๕๘ อีกครั้งหนึ่ง 
  ๓.๔ การแสดงความยินดีกับบัณฑิตได้จัดท าซุ้มศิษย์เก่าเพื่อให้บัณฑิตได้ร่วมถ่ายรูปกับผู้ที่   
 มาร่วมแสดงความยินดี โดยใช้งบประมาณในการด าเนินการมาจากการจัดการแข่งขันมวยการกุศลเมื่อปี ๒๕๕๕  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  ๓.๕ รายงานผลการด าเนินงานกิจการของสมาคม ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สรุปจากยอด
สมาชิก ๑๐๐ คน และการด าเนินการใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้ 
                ๑. ค่าพิมพ์ใบสมัคร               ๓,๐๐๐       บาท 
                ๒. ค่าจัดท าสติ๊กเกอร์    ๙,๘๐๐        บาท 
               ๓. ค่าจัดท าซุ้มฯ               ๒๐,๐๐๐      บาท                                        
    มียอดคงเหลอื    ๑๐๙,๒๘๘.๐๘        บาท  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  ๓.๖ การพิจารณาศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจ าปี ๒๕๕๗ มีผู้ได้รับการพิจารณา จ านวน  ๖  รายดังนี ้
        ด้านความส าเร็จในอาชีพและหน้าท่ีการงาน  
   ๑. พ.ต.อ.อาคม    สามสมัย  คณะนิติศาสตร์ 
   ๒. ว่าที่ ร.ต.วิสิฐพล     เสถียรจรัสกุล วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
   ๓. นายชุมพล   ศรีสังข์  คณะครุศาสตร์ 
   ๔. นายลี   ซองไท  คณะวิทยาการจัดการ 
   ด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน 
   ๕. นายพิริยะ   ธานีรณานนท์ คณะนิติศาสตร์ 
   ๖. นายทนงศักด์ิ   ทวีทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มิติท่ีประชุม รับทราบ 
 

  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
                         ๔.๑ การเป็นเจ้าภาพจัดมวยเพื่อการกุศล “ศึกวันศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี          
ครั้งที่ ๒” ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สนามมวยช่ัวคราว โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นั้น          
จัดข้ึนเพื่อหารายได้สบทบสมาคมและสนับสนุนงานกีฬามหาวิทยาลัย ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดการ
แ ข่ ง ขั น กี ฬ า ม ห า ลั ย แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ค รั้ ง ที่  ๔ ๒  ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  ๑ ๕  - ๒ ๔  ม ก ร า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๘                                           
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
มติท่ีประชุม  รับทราบและด าเนินการแต่งตั้งค าสั่งที่ปรึกษาและคณะกรรมการการจัดการแข่งขันชกมวยการกุศลฝ่าย
ต่างๆ ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบรวมถึงการจัดพิมพ์บัตรมวยจ านวน ๑๐๐ เล่มๆ ละ ๑๐ ใบ ตอนนี้ได้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์และแจกจ่ายบัตรมวยการกุศลไปยังห้างร้านและฝ่ายต่างๆ ในการจ าหน่ายบัตรเรียบร้อยแล้ว               
ทั้งนี้ก าหนดให้คนที่รับบัตรไปให้ส่งเงินภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อจะได้ท าการเช็คจ านวนบัตรที่เหลือในการ
จ าหน่ายหน้างานต่อไป 



   -๖- 

 

 ๔.๒ ให้สมาชิกน าเสนอพันธกิจและวิสัยทัศน์ ของสมาคมศิษย์เก่าเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ            
ในการจัดท าเว็ปไซต์สมาคมฯ 
มติท่ีประชุม ดร.สมคิด นาคขวัญ นายกสมาคม แนะน าให้คณะกรรมการและสมาชิกเข้าไปเสนอพันธกิจและวิสัยทัศน์ 
ผ่านทางเว็ปบอร์ดของเว็ปไซต์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แล้วให้สมาชิกเข้าไปแสดงความ
คิดเห็นและลงคะแนนเสียงในการเลือกพันธกิจและวิสัยทัศน์อีกช่องทางหนึ่ง  ทั้งนี้เลขานุการของสมาคมอธิบาย
รายละเอียดแนวทางในการลงทะเบียนสมัครสมาชิกและการเข้าไปค้นหารายช่ือสมาชิกศิษย์เก่าฯ ได้ด้วยตนเองผ่าน
ทางเว็ปไซต์ของสมาคม  

 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
                         ๕.๑ การจัดกิจกรรมคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๗ จะมีการพิจารณาคัดเลือกและ
มอบโล่รางวัลให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นในแต่ละรุ่นของศิษย์เก่าที่ได้จบไป 
                         ๕.๒ ที่ประชุมเสนอการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์ เก่าเชิงวิชาการ เป็นการจัดอบรม 
ทางด้านภาษาต่างๆ หรือทางด้านงานสารบรรณให้แก่สมาชิก ทั้งนี้ต้องท าการส ารวจความต้องการของสมาชิกก่อนว่า
ต้องการอบรมความรู้ในด้านใดมากที่สุด  
                         ๕.๓ ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ เพื่อหารือการด าเนินงานของ
สมาคม อีกครั้งภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗  
                         ๕.๔ สมาชิกได้เสนอให้สมาคมก าหนดจัดประชุมครั้งต่อไปให้ตรงกับวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์               
เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมครั้งต่อไป 

 

ปดิประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

 
 
 
 

                   (นางสาวเสาวนีย์   สีหา)        (นายศักดา ศิริพันธ์ุ) 
               ผู้บันทึกการประชุม    (ผู้ตรวจรายงานการประชุม) 
 
 
 
 
 
 
   
   
   

 
  
 
    
 
 

 

 



   -๗- 

 

 

 


