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การประชุมใหญ่สามัญ ประจ า ๒๕๕๙ 
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

วันพฤหัสบดทีี่ 1๙ มกราคม  ๒๕60 เวลา ๑๐.๐๐ น.   
ณ  ห้องประชุมอาคาร 27 ชั้น 4  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 
 
 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     ๑.๑  ค ำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรบริหำรสมำคมและท่ีปรึกษำ ตำมข้อบังคับสมำคมฯ          

พ.ศ. 2559  และทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมกำรบริหำรสมำคมฯ    
(สค.๖) ตำมข้อบังคับสมำคมฯ พ.ศ.2529 

     ๑.2  รำชกิจจำนุเบกษำ ประกำศนำยทะเบียนสมำคม ประจ ำกรุงเทพมหำนคร    
เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของสมำคมฯ 

     ๑.3  กำรบ ำเพ็ญกุศล เพ่ืออุทิศถวำยแด่ พระบำทสมเด็จพระปรมินทร -      
มหำภูมิพลอดุลยเดช  

    

 ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  

     ๒.๑  เรื่ องรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่ สำมัญ ประจ ำปี  2559           
(กำรด ำเนินงำนสมำคม ประจ ำปี พ.ศ.255๘) วันอังคำรที่   ๑๙  
มกรำคม ๒๕๕9  

 ระเบียบวาระท่ี 3  เสนอเพื่อพิจารณา  
     3.1  กำรก ำหนดปี พ.ศ. ของกำรประชุมใหญ่สำมัญ (19 มกรำคม ของทุกปี)           

ในรอบปีกำรด ำเนินกิจกำรสมำคมฯ เพ่ือขอมติรับรองกำรก ำหนดปี พ.ศ. 
กำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี สมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ                  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์      

     3.2  กำรขอพระบรมรำชำนุญำตใช้ตรำพระมหำพิชัยมงกุฎ เป็นตรำ
เครื่องหมำยของสมำคม ประกอบกำรยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับสมำคมฯ พ.ศ.2559 (เฉพำะ หมวดที่ 1 ข้อที่ 2 เครื่องหมำย
ของสมำคม ) 

 
 



การประชมุใหญ่สามัญ ประจ าปี 2559 

๒ 
 

 
 

 ระเบียบวาระท่ี 4  แถลงกิจการสมาคมในรอบปี 2559 
     4.1 กำรด ำเนินงำนของสมำคมศิษย์ เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ                   

ในพระบรมรำชูปถัมภ์  ประจ ำปี 2559 (รำยงำนประจ ำปี 2559 
เอกสำรแนบ) 

     4.2  กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสมำคม 
     4.3  กำรประชุมใหญ่วิสำมัญ (วำระกำรรับรองร่ำงข้อบังคับสมำคมฯ) 

 ระเบียบวาระท่ี 5  เสนองบดุล (แสดงสถานะทางการเงินดังเอกสารแนบ)  

 ระเบียบวาระท่ี 6  แต่งตั้งผู้สอบบัญช ี

 ระเบียบวาระท่ี 7  อ่ืน ๆ 
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ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ๑.๑ ค ำสั่ งแต่งตั้ งกรรมกำรบริหำรสมำคมและที่ปรึกษำ ตำมข้อบังคับสมำคมฯ          

พ.ศ. 2559   และทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมกำรบริหำรสมำคมฯ (สค.๖) ตำม
ข้อบังคับสมำคมฯ พ.ศ.2529    
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ค ำสั่งสมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ที่ ๑ /๒๕๖๐ 

 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 
 ตำมมติ ที่ ป ร ะชุ มคณะกร รมกำ รบริ ห ำ ร สมำคมศิ ษย์ เ ก่ ำ บ้ ำนสม เ ด็ จ เ จ้ ำ พร ะย ำ                      
ในพระบรมรำชูปถัมภ์  ครั้งที่ 5/2559 มีมติให้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมบริหำรสมำคมขึ้นใหม่ทั้งชุด       
เพ่ือให้สอดคล้องกับ  ข้อบังคับสมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ พ.ศ.๒๕๕๙ 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน  ข้อ ๑๒.5 หมวด 3  ข้อบังคับสมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ พ.ศ.๒๕๕๙  แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมฯ ดังรำยนำมต่อไปนี้   
 

1. ศำสตรำจำรย์ นพ.พยงค์   จูฑำ   อุปนำยกสมำคม คนที่ 1 
2. นำยชำญชัย     สุวรรณวัฒน์  อุปนำยกสมำคม คนที่ 2 
3. นำยจักรนิศิต     พำนิชสวัสดิ์  กรรมกำรและเลขำธิกำร 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุดำรัตน์   ชำญเลขำ  กรรมกำรและเหรัญญิก 
5. ดร.สุทิพย์พร     โชติรัตนศักดิ ์  กรรมกำรและผู้ช่วยเหรัญญิก 
6. นำงจงรักษ์     อยู่คงด ี  กรรมกำร 
7. นำงเสำวนีย์     ซื่อตรง  กรรมกำร 
8. ดร.จำมจุรี     จ ำเมือง  กรรมกำร 
9. นำยวิทยำ     พิบูลย์สวัสดิ์  กรรมกำร 
10. นำยอิศรำกรณ์     สุวรรณทิพย์  กรรมกำร 
11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประเสริฐ   ลิ้มสุขวัฒน์  กรรมกำร 
12. ดร.ไพฑูรย์     มำกสุข  กรรมกำร 
13. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรรณวดี   ชัยชำญกุล  กรรมกำร 
14. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชลิต   วณิชยำนันท์    กรรมกำร 
15. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอ่ียวสะอำด  กรรมกำร 
16. อำจำรย์ทวีศักดิ์   จงประดับเกียรติ   กรรมกำร 
17. อำจำรย์ ดร.อนุรักษ์   บุญแจะ  กรรมกำร 
18. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน   กรรมกำร 

/19.ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.กิตติรัตน์... 
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19. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กิตติรัตน์ ฐำนสุวรรณศรี     กรรมกำร 
20. อำจำรย์สิริชัย   เอ่ียมสอำด  กรรมกำร 
21. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รังสรรค์ บัวทอง  กรรมกำร 
22. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุปรำณี ศิริสวัสดิ์ชัย  กรรมกำร 
23. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำธิกำร 
24.  อำจำรย์อุดร   หลักทอง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำธิกำร 

 
 ให้คณะกรรมกำรบริหำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง  มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมข้อบังคับและระเบียบของสมำคม
ศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ.๒๕5๙  ทุกประกำร  
 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑๙  มกรำคม ๒๕๖๐ 
 
 
      สั่ง  ณ วันที่  ๑๙  มกรำคม  ๒๕๖๐ 

 
 
 

      (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ  เกณฑ์มำ) 
       นำยกสมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
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ค ำสั่งสมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

ที่  ๒ /๒๕60 
 

เรื่อง   แต่งตั้งท่ีปรึกษำสมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  
 

 ตำมที่สมำคมศิษย์ เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้มีค ำสั่ งแต่งตั้ ง
กรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เก่ำฯ ไปแล้วนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของสมำคมศิษย์เก่ำฯ ด ำเนินไป ด้วยควำม
เรียบร้อย  ข้อ ๑๒.5 หมวด 3  ข้อบังคับสมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  ในพระบรมรำชูปถัมภ์     
พ.ศ.๒๕๕๙  แต่งตั้งที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมฯ ดังรำยนำมต่อไปนี้ 

 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิวัติ กลิ่นงำม 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กลอยใจ โสภณปำล 
3. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ 
4. รองศำสตรำจำรย์มำลินี    จุโฑปะมำ 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมเดช    นิลพันธุ์ 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทองเอม    สุ่นสวัสดิ ์
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชวลิต    ผู้ภักด ี
8. นำยวิสูตร   เกษมสุข 
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นฤมล สุ่นสวัสดิ ์
10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จริยำ หำสิตพำนิชกุล 

 

 ให้ที่ปรึกษำที่ได้รับกำรแต่งตั้ง  มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำและข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนแ ก่
คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมฯ เพ่ือช่วยให้กำรด ำเนินกำรของสมำคมฯ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  19  มกรำคม  ๒๕60 เป็นต้นไป 
 
     สั่ง  ณ วันที่  19  มกรำคม  ๒๕60 
 
 
 
              (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ  เกณฑ์มำ) 
             นำยกสมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
          ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
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๑.๒ รำชกิจจำนุ เบกษำ ประกำศนำยทะเบียนสมำคม ประจ ำกรุงเทพมหำนคร        
เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของสมำคมฯ 
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       1.3  กำรบ ำเพ็ญกุศล เพ่ืออุทิศถวำยแด่ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
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ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญ ประจ ำปี 2559  (กำรด ำเนินงำนสมำคม 
ประจ ำปี พ.ศ.255๘) วันอังคำรที่  ๑๙  มกรำคม ๒๕๕9  

 
สรุป 
   ตำมที่ได้มีกำรประชุมใหญ่สำมัญ  ประจ ำปี 2559 (กำรด ำเนินงำนสมำคม ประจ ำปี พ.ศ.
255๘) สมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ วันอังคำรที่  ๑๙  มกรำคม ๒๕๕9     
เวลำ ๑1.๐๐ น. ณ  ห้องประชุม อำคำร 27  ชั้น ๔ (๒๗๐๔A)  นั้น 
 
การด าเนินการ 
   ฝ่ำยเลขำนุกำร ได้จดบันทึก โดยมีรำยละเอียดตำมเอกสำรแนบมำพร้อมนี้  
 
มติที่ประชุม 

    รับรองรายงานการประชุม 

     รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๙  
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม  ๒๕๕๙   เวลา ๑๑.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมอาคาร ๒๗ ชั้น ๔ (๒๗๐๔A)  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
....................................................................................................................................................................................................... 
ผู้เข้าประชุม จ านวน ๑๑๕  คน 

๑. อำจำรย์กันยำวรรนธ์ ก ำเนิดสินธุ์ 
๒. นำยสนั่น  พำหอม 
๓. อำจำรย์ปิยะรัตน์  รัตนธำนินท์ 
๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำรี ผสำนสินธุวงศ ์
๕. อำจำรย์ประสงค์  ผ่องภิรมย์ 
๖. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรรณวดี   ชัยชำญกุล 

๗. ดร.ทัชชญำ  วรรณบวรเดช 
๘. อำจำรย์สอำด  ทิพย์มงคล 
๙. อำจำรย์สุภำ  เจริญระบิน 
๑๐. อำจำรย์ล ำเจียก  ปิยะนุช 
๑๑. อำจำรย์อรทัย  ปุณวัตร์ 
๑๒. อำจำรย์สมศรี  จิรพัฒนะชัย 
๑๓. รองศำสตรำจำรย์ฉวีวรรณ  คูหำภินันทน์ 
๑๔. อำจำรย์สุนำทะ  พงศ์เกียรติ 
๑๕. อำจำรย์ธเนศ  สำยจิตบริสุทธิ์ 
๑๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประเสริฐ  ลิ้มสุขวัฒน์ 
๑๗. อำจำรย์ปำริชำติ  ม่วงศิริ 
๑๘. อำจำรย์สำยสมร  รชตกุล 
๑๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กลอยใจ โสภณปำล 
๒๐. คุณนวลอนงค์  บุตรแก้วแตง 
๒๑. อำจำรย์สุจิตรำ  แสงมณี 
๒๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลัดดำ เสนำวงษ ์
๒๓. ดร.สมชัย  ชินะตะกุล 
๒๔. อำจำรย์สุชำ  ณ พัทลุง 
๒๕. อำจำรย์ชนัญรักฒ์ สุวรรณวัฒน ์
๒๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัมรินทร์ แรงเพ็ชร 
๒๗. ดร.ไพฑูรย์  มำกสุข 

๒๘. อำจำรย์นงนุช  ทึ่งในธรรมะ 
๒๙. คุณอ ำภำพร  รับขวัญ 
๓๐. คุณแสง   แสงสิงหศกัดิ์ 
๓๑. คุณบุษบำกร  บุนนำค 
๓๒. คุณจอมศิริ  แซ่ลิ้ม 
๓๓. คุณวิทยำ  พิบูลย์สวัสดิ์ 
๓๔. รองศำสตรำจำรย์นลินี เสำวภำคย ์
๓๕. คุณพรรณี  พันธรังสี 
๓๖. คุณณัฐหทัย  วะระทรัพย์ 
๓๗. คุณไพโรจน์  ศรศิลป์ 
๓๘. ดร.จำมจุรี  จ ำเมือง 
๓๙. คุณเอกชัย  พุหิรัญ 
๔๐. ว่ำที่ ร.ต.นที  เหมัษฐิติ 
๔๑. คุณธนวรรสน์  วัฒนะพิพัฒน์ 
๔๒. คุณภำณุภักท์  พรหมจรรย์ 
๔๓. คุณนิธิ   ชื่นธนวุฒ ิ
๔๔. คุณกิตติธัช  อำรักษ์สมบูรณ์ 
๔๕. คุณโชติศิวัฒน์  จันทรจิระกิตติ 
๔๖. คุณชำคริต  โฉมชัชวำล 
๔๗. คุณศิรัณญ์  เสือสอสิทธิ์ 
๔๘. คุณธนกร  มำนัส 
๔๙. คุณณัฐอรียำ  พูลสวัสดิ์ 
๕๐. คุณสุทิวัน  ตันติด ำรง 
๕๑. คุณศุภนิดำ  ชำติด ำ 
๕๒. คุณฐิติรัตน์  ศรีบุญเรือง 
๕๓. คุณพิชัยรัตน์  ชิดเครือ 
๕๔. คุณจิรภัทร  กุลไชย 
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๕๕. คุณรุจิรำพร  ถนอมนวล 
๕๖. คุณอัญมณี  คงคูณ 
๕๗. คุณไกรวุฒิ  จรรยำวิทย์ 
๕๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ บำงเขียว 
๕๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กิตติรัตน์ ฐำนสุวรรณศรี 

๖๐. คุณเทพธิดำ  ศิลปะบรรเลง 
๖๑. อำจำรย์วรัญญำ  กิติจงศ์วัฒนชัย 
๖๒. ว่ำที่ ร.ต.ปุญญณัติ ดำศรี 
๖๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทองเอม   สุ่นสวัสดิ์ 
๖๔. คุณเรณู   สืบสุข 
๖๕. คุณด ำรงศักดิ์  อุปลำ 
๖๖. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วโิฬฏฐ์  วัฒนำนิมิตกูล 

๖๗. คุณอิศรำกรณ์  สุวรรณทิพย์ 
๖๘. คุณจงรักษ์  อยู่คงดี 
๖๙. คุณลำวัลย์  เกษมสุข 
๗๐. รองศำสตรำจำรย์ศรีมลคล  เทพเรณู 
๗๑. รองศำสตรำจำรย์ไพบูลย์ วงษ์ทองดี 
๗๒. คุณศิวพร  พงษ์ธรรม 
๗๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์แสงจันทร์ ธีรรัตนพันธุ์ 
๗๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ 
๗๕. อำจำรย์วิมลพรรณ  ปำนช่วย 
๗๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย     มหำบรรพต 
๗๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำลินี  ธีรอภิศักดิ์กุล 
๗๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิมพำ        บ ำรุงสุข 
๗๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นิพนธ์       เฮงสมบูรณ์ 
๘๐. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ภัทรียำ   รวยส ำรำญ 
๘๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวิมล       สวุรรณปรีชำ 
๘๒. อำจำรย์ณัฐภำ  นำฏยนำวิน 
๘๓. อำจำรย์ชัชศรัณย์  จิตคงคำ 
๘๔. คุณชรินพร  กุลดิลกรัตน์ 
๘๕. คุณนัชนันท์  นครคง 
๘๖. คุณวิโรจน์  กองแก้ว 
๘๗. คุณสุรีย์พร  ปำละพันธ์ 

๘๘. คุณอมรรัตน์  รัชตะทวีกุล 
๘๙. อำจำรย์ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี 
๙๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จันทร์วิภำ  ดิลกสัมพันธ์ 
๙๑.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณงรค์วัฒน์ มิ่งมิตร 
๙๒. อำจำรย์อัมพร  เลิศณรงค์ 
๙๓. คุณพันธิวำ  สมใจ 
๙๔. อำจำรย์จำรุณี  บุญเรืองรัตน์ 
๙๕. คุณลภัสรดำ  อภินันทร์ 
๙๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ระวีพันธ์  สะอำดเอ่ียม 
๙๗. คุณภำวดี  นพกุล 
๙๘. อำจำรย์จักรพงษ์  กังวำนโสภณ 
๙๙. อำจำรย์พัฒน์วิภำ อนัญจรณิชย์ 
๑๐๐. อำจำรย์จตุพล  เจริญรื่น 
๑๐๑. คุณอัครชัย  ทรงจ ำรัส 
๑๐๒. คุณณัฐมน  จิณะไชย 
๑๐๓. อำจำรย์ธัชกร  สุวรรณมัญ 
๑๐๔. คุณนิพันธ์  เลิศณรงค์ 
๑๐๕. อำจำรย์เพียงธิดำ เสรีสุชำติกุลชัย 
๑๐๖. คุณหทัยภัทร  รัตนพรำว 
๑๐๗. อำจำรย์บุญญำพร บุญชัย 
๑๐๘. คุณภิรชำ  โชติภุชโิสภณ 
๑๐๙. อำจำรย์สุเนตร  ทวีถำวรสวัสดิ์ 
๑๑๐. คุณจักรชัย  ตระกูลโอสถ 
๑๑๑. คุณสุธำทิพย์  หอมสุวรรณ 
๑๑๒. คุณอัจฉรำ  ผ่องพิทยำ 
๑๑๓. คุณนัยทิพย์  ธีรภัค 
๑๑๔. อำจำรย์ประมูล  อรุณจรัส 
๑๑๕. อำจำรย์นันทิภำ รัตนเพียรชัย 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๐๐  น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนกล่ำวต้อนรับผู้เข้ำร่วมประชุม และแนะน ำ

คณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย แนะน ำที่ปรึกษำพร้อมทั้งคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ  
มติที่ประชุม รับทรำบ 

วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๘ 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ สืบเนื่องจำกกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๙ มกรำคม ๒๕๕๘  ที่ประชุมมีมติ
แต่งตั้ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ  เกณฑ์มำ  ด ำรงต ำแหน่งนำยกสมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ นั้น  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของสมำคมฯด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย  สมเจตนำรมณ์
และบรรลุเป้ำหมำย  อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน ข้อ ๑๒.๒ หมวด ๔ ข้อบังคับสมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ   พ.ศ.๒๕2๙  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมฯ และที่ปรึกษำสมำคมฯ ดังค ำสั่งสมำคมฯ 
ต่อไปนี้ 
  ๓.๑.๑ ค ำสั่งสมำคมฯ ที่ ๑ / ๒๕๕๘   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เก่ำ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ลงวันที่ ๘  มิถุนำยน  ๒๕๕๘ 
  ๓.๑.๒ ค ำสั่งสมำคมฯ ที่ ๒ / ๒๕๕๘   เรื่อง  แต่งตั้งที่ปรึกษำสมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ  ลงวันที่ ๘  มิถุนำยน  ๒๕๕๘ 
 ๓.๑.๓ ค ำสั่งสมำคมฯ ที่ ที่ ๔ /๒๕๕๘  เรื่อง   แต่งตั้งที่ปรึกษำสมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ  (เพ่ิมเติม) ลงวันที่  ๙   ธันวำคม  ๒๕๕๘ 
 ๓.๑.๔ ค ำสั่งสมำคมฯ ที่ ๕ / ๒๕๕๘   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เก่ำ
บ้ำนสมเดจ็เจ้ำพระยำ  (เพ่ิมเติม)  ลงวันที่  ๙   ธันวำคม  ๒๕๕๘ 
 ๓.๑.๕ ค ำสั่งสมำคมฯ ที่ ๖ / ๒๕๕๘   เรื่อง   มอบหมำยหน้ำที่ให้กรรมกำรบริหำรสมำคม
ศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ   ลงวันที่  ๙   ธันวำคม  ๒๕๕๘ 
 เ พ่ื อ ให้ เ กิ ดควำมต่ อ เนื่ อ งของกำรด ำ เนิ น งำนของสมำคมฯ ตลอดปี  ๒๕๕๘                  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ  เกณฑ์มำ  ด ำรงต ำแหน่งนำยกสมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็ จเจ้ำพระยำ    
อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน ข้อ ๑๒.๒ หมวด ๔ ข้อบังคับสมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ   พ.ศ.๒๕2๙  
มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏในค ำสั่งสมำคมฯ ที่ ๑,๒,๔,๕,๖/๒๕๕๘ 
ข้ำงต้นนั้น และในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรจดทะเบียนเพื่อแต่งตั้งกรรมกำรบริหำรสมำคมฯ ขึ้นใหม่ท้ังชุด  
มติที่ประชุม รับทรำบ 

  ๓.๒ นำยกสมำคมฯ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ  เกณฑ์มำ  เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำร
สมำคมฯ หลังจำกท่ีมีแต่งตั้ง ยกเลิก แต่งตั้งเพ่ิมเติม ดังค ำสั่งสมำคมฯ ในรำยงำนฯ ข้อ  ๓ . ๑ . ๑  - ๓ . ๑ . ๕ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนของสมำคมฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมฯ ตำม
ค ำสั่งสมำคมฯ ที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
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๑๔ 

 

 
 

(แก้ไขเพ่ิมเติมใหม่) ก่อนด ำเนินกำรยื่นค ำร้องขอจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมกำรของสมำคมขึ้นใหม่ทั้งชุด      
ต่อนำยทะเบียนสมำคมกรุงเทพมหำนครต่อไป 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 ๓.๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมำยให้  นายจักรนิศิต  พานิชสวัสดิ์  กรรมกำรและเลขำธิกำร ตำมมติที่
ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ๒๕๕๘ (มติเดิม)  เป็นผู้ยื่นค ำร้องขอจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมกำรของสมำคมฯ  
มติที่ประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  แถลงกิจการของสมาคมศิษย์เก่าฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 
สมำคมศิษย์เก่ำฯ ได้ด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรบริหำรงำนสมำคมศิษย์เก่ำฯ ตำมที่นำยกสมำคม  

ศิษย์เก่ำฯ แถลงตั้งแต่ได้รับต ำแหน่ง  ๑) กำรจัดงำนสำนสำยใย รวมใจลูกสุริยะ มีกำรมอบโล่เกียรติยศเชิดชู
เกียรติแด่ศิษย์เก่ำดีเด่น ประจ ำปี ๒๕๕๘ ๒) กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพบปะสังสรรค์ของศิษย์เก่ำทุก
รุ่น ๓) กำรมอบทุนกำรศึกษำให้กับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ๔) กำรประชำสัมพันธ์ควำม
เคลื่อนไหวของมหำวิทยำลัยให้กับสมำชิกสมำคมศิษย์เก่ำฯ 

 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
   

๕.๑ การจัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายของสมาคมฯ ประจ าปี 2558 เพื่อรายงานสถานะ
ทางการเงิน 

ประธำนเสนอให้ที่ประชุมทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำของกำรจัดบัญชีรำยรับ -รำยจ่ำยของสมำคมฯ 
ประจ ำปี 2558 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนระหว่ำงด ำเนินกำรเปิดบัญชีใหม่ เพ่ือจะท ำกำรโอนเงินรำยได้เข้ำสู่
บัญชี ภำยใต้กำรดูแลของคณะกรรมกำรชุดใหม่ เหรัญญิก และเลขำธิกำรสมำคมศิษย์เก่ำฯ 

 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ าปี ๒๕๕๙ 
แต่งตั้งคุณปรำงภรณ์ อัครสมพงษ์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีที่ ๓๔๑๖ ส ำนักงำนปรำงภรณ์ เลขที่   

๔๓/๘๑ ถนนประชำรำษฎร์บ ำเพ็ญ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐ เป็นผู้สอบบัญชี 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืน ๆ 
๗.๑ กิจกรรมสู่องค์กรภายนอกของสมาคมศิษย์เก่าฯ 
สมำชิกได้เสนอแนะให้คณะกรรมกำรจัดท ำกิจกรรมสู่ภำยนอกให้มำกขึ้น  เนื่องจำกสมำคมศิษย์เก่ำ

ฯ เป็นสมำคมท่ีใหญ่มำก จึงอยำกให้มีกจิกรรมสู่ภำยนอกให้ลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น เช่น กำรบริจำคเงินเพ่ือกำร
กุศล กำรเข้ำร่วมกิจกรรม โครงกำรต่ำง กับหน่วยงำนกำรกุศล และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมกังองค์กร
ทั้งภำยในและภำยนอก เป็นต้น 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
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๗.๒ การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
สมำชิกเสนอให้มีกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรของมหำวิทยำลัยและสมำคมศิษย์เก่ำฯ ให้คนภำยนอก

ทรำบมำกยิ่งขึ้น 
 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๔๐  น. 
 
 
    นำงสำวสุชำวดี  ชมภูบุตร 
    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
   
                                          นำยจักรนิศิต  พำนิชสวัสดิ์ 
                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
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ระเบียบวาระที่  ๓    เสนอเพ่ือพิจารณา 
    3.1  กำรก ำหนดปี พ.ศ. ของกำรประชุมใหญ่สำมัญ  (19 มกรำคม ของทุกปี)           

ในรอบปีกำรด ำเนินกิจกำรสมำคมฯ  
      - เพ่ือขอมติที่ประชุมรับรองกำรก ำหนดปี พ.ศ. กำรประชุมใหญ่สำมัญ

ประจ ำปี สมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
 
 ............................................................................................................................. ..............
........................................................................................................................................ ...................................
................................................................................................ ...........................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
....................................................................................................................................... ....................................
............................................................................................... ............................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
...................................................................................................................................... .....................................
.............................................................................................. .............................................................................
............................................................................................................................. .............................................. 
 
    3.2  กำรขอพระบรมรำชำนุญำตใช้ตรำพระมหำพิชัยมงกุฎ เป็นตรำเครื่องหมำยของ

สมำคม ประกอบกำรยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสมำคมฯ พ.ศ.2559 
(เฉพำะ หมวดที่ 1 ข้อที่ 2 เครื่องหมำยของสมำคม ) 

      - เพ่ือขอมติที่ประชุมรับรองกำรแก้ไขเพ่ิมเติม (เฉพำะ หมวดที่ 1 ข้อที่ 2 
เครื่องหมำยของสมำคม ) ข้อบังคับสมำคมฯ พ.ศ.2559  ภำยหลังได้รับ       
พระบรมรำชำนุญำตให้ใช้ตรำพระมหำพิชัยมงกุฎแล้ว คณะกรรมกำรบริหำร
สมำคมจะได้น ำมติที่ประชุมนี้ประกอบกำรยื่นค ำร้องขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ
สมำคมฯ  ต่อนำยทะเบียนสมำคมกรุงเทพมหำนครต่อไป 

  
 ............................................................................................................................. ..............
................................................................................................................................................... ........................
........................................................................................................... ................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
.................................................................................................................................................. .........................
.......................................................................................................... .................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
................................................................................................................................................. ..........................
......................................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................. .............................................. 
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ที่  ส.บส.ร. ๔๕/๒๕๕๙ สมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
 ๑๐๖๑  แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี   
 กรุงเทพมหำนคร  ๑๐๖๐๐  

 

      ๑๔  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง   ขอพระบรมรำชำนุญำตใช้ตรำพระมหำพิชัยมงกุฎ เป็นตรำเครื่องหมำยของสมำคม  
 

เรียน   รำชเลขำธิกำร 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ๑. ส ำเนำทะเบียนสมำคม 
  ๒. ส ำเนำทะเบียนสมำคม (สค.๖) กรรมกำรบริหำรสมำคมชุดใหม่ 
  ๓. ส ำเนำหนังสือที่ รล ๐๐๐๓/80๙๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภำคม ๒๕๓๑ 
  ๔. ข้อบังคับสมำคมฯ พ.ศ.๒๕๕๙ 
  ๕. ตรำเครื่องหมำยสมำคมฯ 
 

 ตำมท่ีสมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ทะเบียนเลขที่ จ.๗๓๓ (ส.ค.๒) จดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลเมื่อวันที่ ๓ กรกฎำคม ๒๕๐๕ และทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้สมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ อยู่ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๓๑ ดังปรำกฏนั้น   สมำคมมีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมฯ เพ่ือบริหำรกิจกำรของสมำคมฯ มำจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับกำรจดทะเบียน
แต่งตั้งคณะกรรมกำรของสมำคมฯ ขึ้นใหม่ทั้งชุดในปัจจุบัน  ดังปรำกฏในทะเบียนเลขที่ ๗๓๓/๒๕๕๙ (ส.ค.
๖)      ลงวันที่ ๒๙ มีนำคม ๒๕๕๙  
 

 ในกำรนี้  สมำคมฯ ได้ เปิดประชุมใหญ่วิสำมัญขึ้น  เมื่อวันที่  ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๕๙                
เพ่ือยกร่ำงข้อบังคับสมำคมฯ ใหม่ให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรของ
สมำคม  ตำมที่กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ได้ก ำหนด และในเนื้อหำข้อบังคับ ข้อ ๒. ข้อบังคับ
สมำคมฯ พ.ศ. 2559 ว่ำด้วยเรื่อง  กำรก ำหนดเครื่องหมำยของสมำคม  ซึ่งในตรำเครื่องหมำยของสมำคมฯ 
นั้นได้น ำตรำพระมหำพิชัยมงกุฎ ซึ่ งเป็นรำชศิรำภรณ์ ที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงสวม                 
ในวันพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก มำออกแบบเพ่ิมเติมกับตรำสมำคมเดิม รำยละเอียดดังปรำกฏในข้อบังคับ
สมำคมฯ ข้อ ๒. ข้อบังคับสมำคมฯ พ.ศ. 2559 

 เพ่ือให้กำรจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมำคมขึ้นใหม่ทั้งฉบับมีควำมสมบูรณ์ 
และเพ่ือเป็นกำรเชิดชูเกียรติแด่สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) คณะกรรมกำรบริหำร
สมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จึงเรียนมำเพ่ือขอควำมอนุเครำะห์น ำควำมขึ้นกรำบบังคมทูล                   
ขอพระบรมรำชำนุญำต ให้สมำคมศิษย์ เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ ำพระยำ  ใช้ตรำพระมหำพิชัยมงกุฎ                 
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เป็นตรำเครื่องหมำยของสมำคม ซึ่งจะด ำเนินกำรจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติม ต่อนำยทะเบียนสมำคม
กรุงเทพมหำนครต่อไป 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

 
 

   ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
 

   (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลนิดำ  เกณฑ์มำ) 
   นำยกสมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรสมำคมศิษย์เก่ำฯ 
โทร. ๐๒-๔๗๒-๕๗๙๓ , ๐๘๔- ๗๑๕๓๓๘๒ 
โทรสำร. ๐๒-๔๗๒-๕๗๙๔ 
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ระเบียบวาระที่  4 แถลงกิจการสมาคมในรอบปี 2559 

     4.1 กำรด ำเนินงำนของสมำคมศิษย์ เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ                
ในพระบรมรำชูปถัมภ์  ประจ ำปี 2559 (รำยงำนประจ ำปี 2559 เอกสำรแนบ) 
 
             
 ....................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..................................................................... 
 
  
     4.2  กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสมำคม 
       
      ในปี  2559  สมำคมฯ  มี ก ำ รป ร ะชุ ม คณะกร รมกำ รบริ ห ำ ร           
ทั้งหมด 5 ครั้ง เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรในวำระต่ำง ๆ ดังปรำกฏในวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
สมำคมดังต่อไปนี้ 
 ....................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.......  
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การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.   
ณ  ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าฯ ชั้น ๖ อาคาร ๑๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 
 ระเบียบวำระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
     ๑.๑  พิธี รับสนองพระบรมรำขโองกำรโปรดเกล้ ำ แต่งตั้ งกรรมกำร         

สภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
     1.2   ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมฯ (แก้ไขเพ่ิมเติมใหม่)  
     ๑.3   ค ำสั่งแต่งตั้งแต่งตั้งท่ีปรึกษำสมำคมฯ (แก้ไขเพ่ิมเติมใหม่) 
     ๑.4  ควำมเคลื่อนไหวกำรจัดงำนศิษย์เก่ำของสำขำวิชำต่ำง ๆ 
    

 ระเบียบวำระท่ี  ๒ ๒.๑  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เก่ำฯ  
        ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวำคม ๒๕๕๘ 
 

 ระเบียบวำระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
     ๓.๑  รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรจดทะเบียนสมำคมศิษย์เก่ำฯ 
 

 ระเบียบวำระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจำรณำ 
     ๔.๑  ประกำศฯ มหำวิทยำลัยฯ เรื่อง รำยชื่อศิษย์เก่ำดีเด่น ปี ๒๕๕๘ 
     ๔.๒  เกณฑ์กำรคัดเลือกและโครงกำรศิษย์เก่ำดีเด่น 
     ๔.๓  ประกำศ สมำคมฯ เรื่อง ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินสมำคมฯ 
     ๔.๔  เกณฑ์กำรอนุมัติเงินสนับสนุนหน่วยงำนต่ำง ๆ  ที่มีกำรขอรับกำร

สนับสนุน 
     ๔.๕  กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมร่วมกับมหำวิทยำลัย เช่น งำนคืนสู่

เหย้ำฯลฯ        

 ระเบียบวำระท่ี   ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทรำบ 
   ๕.๑  รำยงำนสถำนะทำงกำรเงิน  
   ๕.๒  รำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ๒๕๕๙ 

 ระเบียบวำระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
   ๖.๑  ก ำหนดวัน เวลำ ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมฯ ครั้งต่อไป 
 

 

 

 



การประชมุใหญ่สามัญ ประจ าปี 2559 

๒๑ 
 

 
 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.   
ณ  ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าฯ ชั้น ๖ อาคาร ๑๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 
 ระเบียบวำระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
     ๑.๑  กำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมกำรบริหำรสมำคมฯ (สค.๖)  
     ๑.๒   ควำมเคลื่อนไหวกำรจัดงำนศิษย์เก่ำของชมรมฯ และสำขำวิชำต่ำง ๆ 
    

 ระเบียบวำระท่ี  ๒ ๒.๑  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เก่ำฯ  
        ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่  ๑๙  กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ 
 

 ระเบียบวำระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
     ๓.๑  ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง รำยชื่อศิษย์

เก่ำดีเด่น ปี ๒๕๕๘ 

     ๓.๒  เกณฑ์กำรคัดเลือกและโครงกำรศิษย์เก่ำดีเด่น 

     ๓.๓  ประกำศ สมำคมศิษย์เก่ำฯ เรื่อง ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินสมำคมศิษย์
เก่ำฯ 

     ๓.๔  กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมร่วมกับมหำวิทยำลัย เช่น งำนคืนสู่
เหย้ำ ฯลฯ 

     ๓.๕  เรื่องปีพุทธศักรำชของกำรประชุมใหญ่สำมัญ 
 ระเบยีบวำระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจำรณำ 
     ๔.๑  ร่ำงข้อบังคับสมำคมฯ  
 ระเบียบวำระท่ี   ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทรำบ 
   ๕.๑  รำยงำนสถำนะทำงกำรเงิน  
   ๕.๒  กำรเปิดบัญชี “สมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ” 

 ระเบียบวำระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
   ๖.๑  ก ำหนดวัน เวลำ ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมฯ ครั้งต่อไป 
 

 

 

 

 

 



การประชมุใหญ่สามัญ ประจ าปี 2559 

๒๒ 

 

 
 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 
วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.   

ณ  ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
อาคาร ๑๑ ชัน้ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 ระเบียบวำระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
     ๑.๑  รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับสมำคม  
     ๑.๒   แจ้งกำรน ำส่งเงินค่ำสมัครและค่ำสมัครสมำชิกและกำรตอบรับกำร

น ำส่ง 
     1.3   แจ้งวันเปิดภำคเรียนที่ 1/2559 
     1.4   แจ้งก ำหนดกำรรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2557-2558 
     1.5   การน าส่งเงินค่าสมัครสมาชิกและค่าของที่ระลึก ของผู้ส าเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ 
     1.6   การบริจาคเงินเพ่ือการกุศล 

 ระเบียบวำระท่ี  ๒ รับรองรำยงำนกำรประชุม 
     ๒.๑  กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
 ระเบียบวำระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
     -  

 ระเบียบวำระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจำรณำ 

     ๔.๑  กำรจัดท ำหนังสือศรีสมเด็จ 
     ๔.๒  กำรบริจำคเงินเพ่ือกำรกุศล 
     ๔.๓  กำรสมทบเงินทอดกฐินพระรำชทำน ร่วมกับมหำวิทยำลัย 
     ๔.๔  กำรร่วมจัดงำนคืนสู่เหย้ำ และมอบโล่ศิษย์เก่ำดีเด่น ประจ ำปี ๒๕๕๙ 
     ๔.๔  ขออนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอร์ (Notebook)   
 ระเบียบวำระท่ี   ๕ เรื่องแจ้งเพ่ือทรำบ 
   ๕.๑  รำยงำนสถำนะทำงกำรเงิน  
 ระเบียบวำระท่ี   ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

   ๖.๑  ก ำหนดวัน เวลำ ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมฯ ครั้งต่อไป 
 

 

 

 



การประชมุใหญ่สามัญ ประจ าปี 2559 

๒๓ 

 

 
 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 
วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.   

ณ  ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
อาคาร ๑๑ ชั้น ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 ระเบียบวำระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
     ๑.๑ รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรจัดท ำหนังสือศรีสมเด็จ ‘๖๐ 

๑.๒ ควำมเคลื่อนไหวในมหำวิทยำลัย 

 ระเบียบวำระท่ี  ๒ รับรองรำยงำนกำรประชุม 
     ๒.๑  รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 
 ระเบียบวำระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
     -  

 ระเบียบวำระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจำรณำ 

๔.๑ (ร่าง) โครงการ  ประชุมจัดท าแผนการด าเนินงานของสมาคมศิษย์
เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 ระเบียบวำระท่ี   ๕ เรื่องแจ้งเพ่ือทรำบ 
   ๕.๑  กำรด ำเนินงำนจัดท ำหนังสือศรีสมเด็จฯ 
   ๕.๒  รำยงำนสถำนะทำงกำรเงิน  
   ๕.๓  ควำมคืบหน้ำกำรแจ้งแก้ไขข้อบังคับสมำคม 
 ระเบียบวำระท่ี   ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

   ๖.๑  ก ำหนดวัน เวลำ ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมฯ ครั้งต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 



การประชมุใหญ่สามัญ ประจ าปี 2559 

๒๔ 

 

 
 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 
วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.   

ณ  ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
อาคาร ๑๑ ชั้น ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 ระเบียบวำระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
     ๑.๑   ผลกำรจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับสมำคมฯ 

 ระเบียบวำระท่ี  ๒ รับรองรำยงำนกำรประชุม 
     ๒.๑  รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 

 ระเบียบวำระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
     ๓.๑  กำรจัดประชุมนอกสถำนที่ เรื่อง กำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนของ

สมำคมฯ  ประจ ำปี ๒๕๖๐ 

 ระเบียบวำระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจำรณำ 

๔.๑  (ร่ำง) วำระกำรประชุมใหญ่สำมัญ วันที่ ๑๙  มกรำคม  ๒๕๖๐ 
4.2 กำรเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมฯ และที่ปรึกษำสมำคมฯ 

ตำมข้อบังคับสมำคมฯ พ.ศ.2559 

 ระเบียบวำระท่ี   ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทรำบ 
   ๕.๑  กำรด ำเนินงำนจัดท ำหนังสือศรีสมเด็จฯ 
   ๕.๒  ควำมเคลื่อนไหวของสมำชิกสมำคม กลุ่มต่ำง ๆ  
   ๕.๓  ก ำหนดกำรจัดงำนวันคล้ำยวันพิรำลัย 
   ๕.๔  ก ำหนดกำร พิธีท ำบุญ เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศลในวันครบสตมวำร    

(ครบ ๑๐๐ วัน) 
   ๕.๕  รำยงำนสถำนะทำงกำรเงิน  
 ระเบียบวำระท่ี   ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

   ๖.๑  ก ำหนดวัน เวลำ ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมฯ ครั้งต่อไป 
 

 

 

 

 

 



การประชมุใหญ่สามัญ ประจ าปี 2559 

๒๕ 

 

 
 

   4.3  กำรประชุมใหญ่วิสำมัญ (วำระกำรรับรองร่ำงข้อบังคับสมำคมฯ) 

 ................................................................................................................................................................ ....
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... .....
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ......
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... .......
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... ........
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. .........
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. ..........
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ ...........
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ............
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .............
...........................................................................................................................................................................
.............................................................. 
 

 

 

 

 



การประชมุใหญ่สามัญ ประจ าปี 2559 

๒๖ 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เสนองบดุล (แสดงสถานะทางการเงินดังเอกสารแนบ) 
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การประชมุใหญ่สามัญ ประจ าปี 2559 

๒๗ 

 

 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  6 แต่งตั้งผู้สอบบัญช ี
   
     แต่งตั้ งผู้สอบบัญชีประจ ำปี  2559 ได้แก่ คุณกิติ พัฒน์  วงศ์อกนิษฐ์        
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีที่ 4852  เลขที่ 95/11 หมู่บ้ำนชวนชื่น ต.บำงสีทอง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 
11130  เป็นผู้สอบบัญชี 
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