
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

คร้ังที ่๑ / ๒๕๕๒ 

วนัพุธที ่๗ มกราคม ๒๕๕๒ 

ณ ห้องประชุม ส.มทรธ. ช้ัน ๒ อาคารสโมสรข้าราชการราชมงคล  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

_________________________________ 

 

กรรมการผู้เข้าประชุม 

๑. นายเจริญ  พรพิทกัษช์ยักุล      นายกสมาคมฯ ประธาน 

๒. นายยอดชาย  กอ้งกงัวาล     อุปนายก 

๓. พ.ต.อ. ฉตัรพงศ ์ เจิมจาํรูญ      อุปนายก 

๔. นายณฐัวฒิุ                   ถนอมพนัธ์ุ      อุปนายก 

๕. ผศ.ดร. วสันต ์ บุญลิขิต       เลขานุการ 

๖. นางดารินทร์  หยกไพศาล     เหรัญญิก 

๗. นางสาวสุววรณี อาจหาญณรงค ์     นายทะเบียน 

๘. นายชยัณรงค ์  รัตนดิเรก     ปฎิคม 

๙. นางสาวสาวติรี สามปล้ืม                 ประชาสมัพนัธ์ 

๑๐. นายธีรวฒัน์  จตัตารีส์       กรรมการ 

๑๑. นางสาวพิมอร  แกว้แดง       ผูช่้วยเลขานุการ 

กรรมการผู้ไม่มาประชุม    เน่ืองจากมีภารกิจอ่ืน 

๑.    นายสุชาติ  เด่นกิจกุล       กรรมการ 

๒.    นางสุดใจ  สุธาภรณ์       กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 

๑.  นางวนิดา                      ปอนอ้ย        รองอธิการบดี 

๒. นายสมภพ                     เพชรรัตน์       รองอธิการบดี 

๓. รศ.ดร.ประเสริฐ            ป่ินปฐมรัฐ       ผูช่้วยอธิการบดี 

๔. นายธนาธร                    เมืองขาว       คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 

๕. นางสาวนวพรรษ          จนัทร์คาํ                   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

๖. นางสาวริสสวณั            อรชุน                       คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

๗. นางสาวธาวลัย ์             อินทร                       คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๘. นายนุสรณ์                    นนัทขวา้ง                 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  

๙. นายกวพิงษ ์                  นิสสัยพนัธ์ุ               คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

๑๐. นายลิขิต                        ศิริโชติ                      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 

วาระที ่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

                นายเจริญ  พรพิทกัษช์ยักุล นายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ประธานท่ี

ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และแจง้ท่ีประชุมเร่ืองมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี กาํหนดจะจดังาน

วนัสถาปนามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี (ราชมงคล สร้างคนสู่งาน) ระหวา่งวนัท่ี ๑๖-๑๘มกราคม 

๒๕๕๒ และจะจดัให้มีงานวนัคืนสู่เหยา้ (Home Coming Day) ในวนัเสาร์ท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๒โดย

มอบหมายใหส้มาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัฯ เป็นเจา้ภาพ   

 

วาระที ่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 เลขานุการสมาคม ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี คร้ังท่ี  ๓/๒๕๕๑   

 มติทีป่ระชุม      ท่ีประชุมรับรองการประชุม  โดยไม่มีการแกไ้ข 

 

วาระที ่ ๓  เร่ืองสืบเน่ือง  

 ๓.๑ ติดตามงานที ่ทีป่ระชุมมอบหมายเพือ่เตรียมการจัดงานวนั “คืนสู่เหย้า” มทร.ธัญบุรี 

ประธานท่ีประชุมสอบถามจาํนวนประมาณการโตะ๊จีนของแต่ละคณะฯ ไดรั้บแจง้ดงัน้ี  

คณะบริหารธุรกิจ             ๒๐  โตะ๊ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์             ๒๐  โตะ๊ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์             ๑๐           โตะ๊                       

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม            ๑๐  โตะ๊ 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร            ๑๐  โตะ๊   

คณะเทคโนโลยหีกรรมศาสตร์            ๑๐  โตะ๊ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ๕        โตะ๊ 

วทิยาลยัการแพทยแ์ผนไทย   ๓        โตะ๊ 

  ๑.มอบนางสาวสาวติรี สามปล้ืม ฝ่ายประชาสัมพนัธ์สมาคม  

       - จดัพิมพ์บตัรอาหารโต๊ะจีน โดยจดัให้มีส่วนสําหรับส่งชิงโชค และหลังบตัรมี กาํหนดการและ

สถานท่ีจดั งานวนัสถาปนาฯ และบตัรเคร่ืองด่ืม เบียร์ ๔๐ บาท นํ้ าอดัลมราคา ๓๐ บาท นํ้ าเปล่า ๒๐ บาท โซดา 

ขาย ๒ ขวดราคา ๓๐ บาทโดยจะจดัส่งใหว้นัองัคารท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒โดยเปล่ียน ขอ้ความจาก 

• “คืนสู่เหยา้ชาว มทร.ธญับุรี” เปล่ียนเป็น “คืนสู่เหยา้ชาว ราชมงคล”  

• มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ต.คลองหก อ. ธญับุรี จ.ปทุมธานี ตดั ต.  

• บตัรแลกอาหารและนํ้า  เปล่ียนเป็น โตะ๊จีน  
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       -  การสนับสนุนป้ายประชาสัมพนัธ์งาน จากบริษทัเสริมสุข จาํกัด ติดตั้งท่ีหมู่บ้านพรธิสาร ๑ 

ป้าย, หนา้มหาวทิยาลยับริเวณถนนรังสิต-นครนายก ๑ ป้าย, มหาวทิยลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (เทเวศร์) ๑ 

ป้าย, 

และวทิยาลยัแพทยแ์ผนไทย ๑ ป้าย 

       - ไดท้าํสปอตงานวนัคืนสู่เหยา้ ส่งกระจายเสียงท่ีสถานีวิทยุราชมงคล ทั้งสองคล่ืนความถ่ีและลงข่าว

ในหนงัสือพิมพ ์ 

      - ประสานรองฯ(ปานเพชร) บริษทัเสริมสุข นํ้าเปล่า นํ้าอดัลม 

 ๒. นางสาวสุวรรณี อาจหาญณรงค ์นายทะเบียนสมาคม ติดต่อเช่าเวที แสงสีเสียงสูงขนาด ๓๐ เมตร ใน

วงเงินสามหม่ืนห้าพนับาท (รวมเวที ค่าไฟและเคร่ืองเสียง)และติดต่อวงดนตรีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จดัเตรียม

อาหารกล่องใหน้กัศึกษาช่วยงานและกรรมการสมาคม 

 ๓. มอบรองฯสมภพ ประสานสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จดัเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

และนกัศึกษาผูดู้แลเคร่ืองในการรับลงทะเบียนศิษยเ์ก่า โดยจะมีค่าเบ้ียเล้ียงให ้ 

 ๔. มอบดร.ไพบูลย ์ใสยาวงศ ์ผูอ้าํนวยการกองพฒันานกัศึกษา จดัฝ่ายแนะแนวมารับลงทะเบียนศิษยเ์ก่า

ท่ีบริเวณหนา้งาน กล่องรับนามบตัรและเอกสารขอขอ้มูลศิษยเ์ก่า โดยใชโ้ปรแกรมติดตามขอ้มูลศิษยเ์ก่า พร้อม

ทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์จาํนวน ๑๐ เคร่ือง กรรมการสมาคมฯจะขอประชุมนกัศึกษาในวนัท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๒ 

เวลา ๑๓.๐๐ น.ค่าตอบแทนคนละ ๒๐๐ บาทโดยมีนกัศึกษามาช่วยงานดงัน้ี 

• รับลงทะเบียนทางคอมพิวเตอร์ จาํนวน ๑๐ คน 

• รับลงทะเบียนโดยเอกสารขอขอ้มูล จาํนวน ๕  คน 

• ขายคูปองเคร่ืองด่ืม จาํนวน ๑๐ คน 

• สาํรอง จาํนวน ๕ คน 

 ๕. รองอธิการบดี (นายสมภพ เพชรรัตน์) แจง้วา่มหาวิทยาลยัจดัเตรียมรถสุขาไวบ้ริเวณสนามเบสบอล 

มีการประชุมกบัรปภ.งาน เรียบร้อย และ ตาํรวจ (โดยมีค่าตอบแทน) 

 ๖. สโมสรนักศึกษาแต่ละคณะ ยงัไม่ได้ส่งขอ้มูลความประสงค์จะจดับูท ว่าจะขายอะไร ก่ีบูท คณะ

อะไรบา้ง ผา่นรองฯ สมภพ  

๗. มอบนายยอดชาย กอ้งกงัวาล อุปนายก และ นายธีรวฒัน์ จตัตารีส์ กรรมการกลางดูแลเร่ืองเคร่ืองด่ืม  

โดยมีการหารายไดใ้หส้มาคมฯ ขายเบียร์ ราคา ๔๐ บาท นํ้าอดัลม ราคา ๓๐ บาท นํ้ าเปล่า(๑.๒๕)ราคา ๒๐ บาท 

โซดาขาย ๒ ขวด ราคา ๓๐ บาท 

 ๘. มอบนายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลัยฯรับผิดชอบการจดัหาโต๊ะจีน โดยให้เน้นท่ีคุณภาพและ

รสชาติอาหารเป็นหลกั 

 ๙. มอบนายพรอรรถ สิงหเสนี กรรมการกลาง ออกแบบการใชพ้ื้นท่ีการจดังานวนัคืนสู่เหยา้ 

 ๑๐. กองพฒันานกัศึกษาไดน้กัศึกษานานาชาติมาร่วมจดัการแสดงบนเวที จาํนวน ๒ ชุด รายละเอียดจะ

ประสานกบันางสาวสาวติรี สามปล้ืม 

 ๑๑. มอบรองฯ สมภพ ประสานดา้นผลิตภณัฑจ์ากคณะ/วทิยาลยั ท่ีจะนาํมาเป็นรางวลัแก่ผูม้าร่วมงาน 
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 ๑๒. กองประชาสัมพนัธ์จดัพิมพ์ไดอาร่ีเป็น ของท่ีระลึกแก่ศิษย์เ ก่า ท่ีมาลงทะเบียนร่วมงาน 

จาํนวน 1,350 เล่ม 

 ๑๓. รองฯวนิดา ประสานเคร่ืองโปรเจคเตอร์และจอภาพขนาดใหญ่จาํนวน ๓ ชุดจากผูอ้าํนวยการสํานกั

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ๑๔. ผูช่้วยอธิการบดีประเสริฐ ประสานรถขนยา้ยของการจดังาน 

วาระที ่๔ เร่ืองเพือ่พจิารณา 

 ๔.๑ การพจิารณารายละเอยีดของการจัดงานวนั “คืนสู่เหย้า”  มทร.ธัญบุรี 

 รอข้อมูลจาก คุณปลา กองประชาสัมพนัธ์ 

เวลา นาท ี กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ 

    

    

    

    

    

    

    

 

การแสดงของนกัศึกษานานาชาติ จาํนวน ๒ ชุด 

การแสดงมุทิตาจิต โดยมีการขายดอกกุหลาบไร้หนาม กา้นยาว จาํนวน ๒๐๐ ดอก เพื่อมอบใหอ้าจารย ์

การจับรางวลั                   

 ๔.๒ การพจิารณาคัดเลอืกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

 ประธานในท่ีประชุมไดรั้บแจง้ช่ือ  

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร. ชาํนาญ ทองยอ้ย จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร รองศาสตราจารยธ์นะบูรณ์ และ

นายนาชยั ครุนรสิงห์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ประเด็นแรก ทาํคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยฯ ประเด็นสอง การทาํงานท่ีเด่นชัด นําองค์กรไปได้ดี 

จุดประสงคเ์พื่อเชิดชูคุณความดีของศิษยเ์ก่า 

วาระที ่๕ เร่ืองอืน่ ๆ  

            มติทีป่ระชุม เห็นชอบ 

 ๕.๓ กาํหนดการประชุมคร้ังต่อไป วนัองัคารท่ี ๑๓  มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม        

ส.มทรธ. 

             มติทีป่ระชุม รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.   นางสาวพมิอร  แก้วแดง  พมิพ์รายงาน 

                  ผศ.ดร.วสันต์             บุญลขิิต           ตรวจรายงาน 
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