
 

 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

คร้ังที ่๒ / ๒๕๕๒ 

วนัองัคารที ่๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ 

ณ ห้องประชุม ส.มทรธ. ช้ัน ๒ อาคารสโมสรข้าราชการราชมงคล  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

_________________________________ 

 
กรรมการผู้เข้าประชุม 

 
๑. นายยอดชาย  กอ้งกงัวาล      อุปนายก ประธาน 

๒. พ.ต.อ. ฉตัรพงศ ์ เจิมจาํรูญ      อุปนายก 

๓. ผศ.ดร. วสันต ์ บุญลิขิต       เลขานุการ 

๔. นางดารินทร์  หยกไพศาล      เหรัญญิก 

๕. นางสาวสุวรรณี อาจหาญณรงค ์      นายทะเบียน 

๖. นายชยัณรงค ์  รัตนดิเรก      ปฎิคม 

๗. นางสาวสาวติรี สามปล้ืม                  ประชาสมัพนัธ์  

๘. นายธีรวฒัน์  จตัตารีส์        กรรมการกลาง 

๙.    นายวทิยา                    ทุมมาปักษ ์       กรรมการกลาง 

๑๐. นางนริสา                     นวลมณี                     กรรมการกลาง 

๑๑. นายพรอรรถ                สิงหเสนี                    กรรมการกลาง 

  ๑๒. นางสุดใจ                     สุธาภรณ์       กรรมการกลาง 

 

กรรมการผู้ไม่มาประชุม    เน่ืองจากมีภารกิจอ่ืน 

    ๑.  นายเจริญ                  พรพิทกัษช์ยักุล   นายกสมาคมฯ 

๒. นายณฐัวฒิุ              ถนอมพนัธ์ุ     อุปนายก 

๓.   นายสุชาติ              เด่นกิจกุล      กรรมการ 

๔. นางสาวพิมอร     แกว้แดง     ผูช่้วยเลขานุการ 
         ๕. นายพรพฒัน์          ล่องทอง              กรรมการกลาง 

         ๖. นายทววีฒัน์           อารียพ์งศา           กรรมการกลาง 

        ๗.   นางสุวดี                อิศรายวุพร         กรรมการกลาง 
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ผู้เข้าร่วมการประชุม 

๑. นายสมภพ        เพชรรัตน์       รองอธิการบดี 

          ๒.   ดร.ไพบูลย ์     ใสยาวงศ ์        ผูอ้าํนวยการกองพฒันานกัศึกษา 

                           ๓.    นางศศธร          ศรีวเิชียร                       คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

                           ๔ .   นายกวพิงษ ์       นิสสัยพนัธ์ุ                 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 

วาระที ่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

                 นายยอดชาย กอ้งกงัวาล  อุปนายก ประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุม และแจง้ท่ีประชุม

เร่ืองการจดังานวนัคืนสู่เหยา้ (Home Coming Day 2009) ในวนัเสาร์ท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๒   

 

วาระที ่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 เลขานุการสมาคม ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี คร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๒   

 มติทีป่ระชุม      ท่ีประชุมรับรองการรายงานการประชุม คร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๒  โดยมีแกไ้ขดงัน้ี 
 

                            คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  ๑๐ โตะ๊    เป็น คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  ๕ โตะ๊ 

                  ราคาสุรา 100 pipers  ขวดละ ๔๕๐ บาท 

วาระที ่ ๓  เร่ืองสืบเน่ือง  

 ๓.๑ ติดตามงานที ่ทีป่ระชุมมอบหมายเพือ่เตรียมการจัดงานวนั “คืนสู่เหย้า” มทร.ธัญบุรี 

ประธานท่ีประชุมสอบถามจาํนวนประมาณการโต๊ะจีนของแต่ละคณะฯ อีกคร้ังเพื่อคุณสัญชัย 

เจา้หนา้ท่ี สมาคม จะไดม้อบบตัรโตะ๊จีนเพื่อใหแ้ต่ละคณะ/วทิยาลยั ดาํเนินการต่อไป ดงัน้ี  

คณะบริหารธุรกิจ             ๒๐  โตะ๊ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์             ๒๐  โตะ๊ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์             ๑๐                โตะ๊                       

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม            ๑๐  โตะ๊ 

คณะศิลปศาสตร์              ๑๐  โตะ๊ 

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์            ๑๐  โตะ๊ 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร           ๕    โตะ๊   

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์           ๕    โตะ๊ 

วทิยาลยัการแพทยแ์ผนไทย            ๓     โตะ๊ 
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 - นางสาวสาวิตรี สามปล้ืม ฝ่ายประชาสัมพนัธ์สมาคม ไดแ้จง้ท่ีประชุมว่า บตัรอาหารโต๊ะจีน  

จดัพิมพเ์สร็จเรียบร้อยแลว้ คงเหลือแต่การรัน ตวัเลข และ คูปองเงินสด เหลือเพียงการประทบัตราสมาคม  

ป้ายประชาสัมพนัธ์การจดังาน Home Coming Day ท่ีไดรั้บความอนุเคราะห์จากบริษทั เสริมสุข จาํกดั

(มหาชน) ไดรั้บเรียบร้อยแลว้ ไดฝ้ากให้กบักรรมการสมาคม จากวิทยาลยัแพทยแ์ผนไทย ดาํเนินการติด

ประชาสัมพนัธ์ให้ท่ีวิทยาเขตปทุมธานี  และจะเร่งทาํการประสานให้กบักองกลาง มทร.ธัญบุรี ช่วยติด

ประกาศต่อไป 

       -   การลงข่าวประชาสัมพนัธ์งาน กองประชาสัมพนัธ์ ไดด้าํเนินการไปแลว้ขณะน้ีมีทั้งตวัวิ่ง 

การลงส่ือหนงัสือพิมพ ์และการประชาสัมพนัธ์ทางวทิย ุ89.5 MHz. และ107.75 MHz. 

      - ประสานรองฯปานเพชร เร่ืองการขอ นํ้ าอดัลมจาก บริษทั เสริมสุข จาํกดั ขณะน้ีไดรั้บ

ความอนุเคราะห์แลว้จาํนวน ๑๐ ลงั 

 ๒. นางสาวสุวรรณี อาจหาญณรงค ์นายทะเบียนสมาคม ติดต่อเช่าเวที แสงสีเสียงสูงขนาด ๓๐ 

เมตร ในราคา หา้หม่ืนบาท (รวมเวที ค่าไฟและเคร่ืองเสียง)พร้อมนกัร้องและหางเคร่ือง 

 ๓. มอบรองฯ สมภพ เพชรรัตน์ และ ดร.ไพบูลย ์ ใสยาวงศ์  ประสานสํานกัวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ จดัเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และนกัศึกษาผูดู้แลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการรับ

ลงทะเบียนศิษยเ์ก่า โดยจะมีค่าเบ้ียเล้ียงมอบให้คนละ ๒๐๐ บาท  ซ่ึงดร.ไพบูลย ์ใสยาวงศ์ ไดจ้ดัหา

นกัศึกษาจาํนวน ๓๐ คนครบแลว้ในวนัพุธท่ี  ๑๔  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จะส่งรายช่ือผา่นทางนางสาว

สาวติรี สามปล้ืม  โดยนกัศึกษาชุดดงักล่าวจะมาดาํเนินการดงัน้ี 

• รับลงทะเบียนทางคอมพิวเตอร์ จาํนวน ๑๐ คน 

• รับลงทะเบียนโดยเอกสารขอขอ้มูล จาํนวน ๕  คน 

• ขายคูปองเคร่ืองด่ืม จาํนวน ๑๐ คน 

• สาํรอง จาํนวน ๕ คน 

 ๕. รองอธิการบดี ( นายสมภพ เพชรรัตน์ ) แจ้งว่าทางมหาวิทยาลัยมีสุขาไวบ้ริการอย่าง

พอเพียงจึงไม่จาํเป็นตอ้งจดัเตรียมรถสุขาและมีการประชุมกบัรปภ.งาน เรียบร้อย และ ตาํรวจ (โดยมี

ค่าตอบแทน) 

 ๖. สโมสรนักศึกษาแต่ละคณะ ไม่มีการจาํหน่ายสินค้าหรือของท่ีระลึกใดๆ แต่ทางคณะ

เทคโนโลยี    คหกรรมศาสตร์และวิทยาลยัแพทยแ์ผนไทยจะดาํเนินการขายสินคา้และผลิตภณัฑ์จาก

ทางหน่วยงานเองทั้งน้ีการตั้งร้านคา้และอุปกรณ์ต่างๆทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และวิทยาลยั

แพทยแ์ผนไทยจะดาํเนินการเองทั้งหมด 

๗. นายยอดชาย กอ้งกงัวาล อุปนายก  แจง้ยอดเคร่ืองด่ืมดงัน้ี   

•  สุรา ๑๐๐ pipers  จาํนวน๑๐๐ ขวด 

•  เบียร์ ๑๕  แพค็ 

•  โซดา วนัเวย ์ ๕๐  แพค็ 
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วาระที ่๔ เร่ืองเพือ่พจิารณา 

 ๔.๑ การพิจารณารายละเอียดของการจดังานวนั “คืนสู่เหยา้”  มทร.ธญับุรี  

 

* มอบหมายใหน้างสาวสุวรรณี อาจหาญณรงค ์นายทะเบียนเป็นผูจ้ดัหาดอกกุหลาบกา้นยาวไร้หนาม 

จาํนวน ๔๐๐ ดอก พร้อมจดัทาํกล่องรับบริจาคค่าดอกกุหลาบตามแต่จะศรัทธา  และสามารถหมุนเวยีน

ดอกกุหลาบได ้

 

 

 

เวลา นาที กิจกรรม ผูรั้บผดิชอบ 

๑๗.๓๐ -๑๙.๒๐ น. 1.30 ช.ม. ดนตรีบรรเลงและอาจมีนกัร้องคัน่ วงดนตรี 

๑๙.๒๐ – ๑๙.๓๐ น. 10  นาที แนะนาํพิธีกร แนะนาํเขา้สู่พิธีการ พิธีกรดาํเนินรายการ 

๑๙.๔๐ – ๑๙.๕๐ น. 10 นาที นายก ส.มทรธ. กล่าวรายงานถึงวตัถุประสงค์

การจดังาน Home Coming Day 

นายก ส.มทรธ. 

๑๙.๕๕ -  ๒๐.๑๐ น. 15 นาที อธิการบดี มทร.ธญับุรี กล่าวเปิดงาน

พร้อมให้โอวาท 

อธิการบดี มทร.ธญับุรี 

๒๐.๑๕ -  ๒๐.๒๕ น. 10 นาที การร้องเพลงประสานเสียงจากนกัศึกษา

แลกเปล่ียนจากประเทศจีน เพลง Hand 

in Hand จาํนวน 10 คน 

อ.เนตรพนา  

และ ดร.ไพบูลยฯ์ 

๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. 30 นาที มุฑิตาจิต อาจารยค์ณะต่างๆ พิธีกรดาํเนินรายการ

พร้อมแจง้วา่มีดอกไม้

สาํหรับมอบใหแ้ก่

อาจารย ์พร้อมตั้งกล่อง

รับบริจาค 

๒๑.๑๐ – ๒๑.๓๐ น. 20 นาที การแสดงรําอวยพร จากคณะศิลปกรรม

ศาสตร์ (ยงัไม่ไดแ้จง้จาํนวนนกัศึกษา) 

คณะศิลปกรรม /

นางสาวสาวติรีฯ 

๒๑.๓๕-๒๑.๕๕ น. 20 นาที จบัสลากหางบตัร พิธีกรดาํเนินรายการ 

๒๒.๐๐ – ๒๒.๑๕ น. 15 นาที การแสดง Diversity of  Nation                  

จากนกัศึกษาต่างชาติ จากทวีปยโุรป

จาํนวน 10 คน 

อ.เนตรพนา  

และ ดร.ไพบูลย ์

๒๒.๒๐ น.เป็นตน้ไป - ดนตรีบรรเลง พร้อมการแสดงต่างๆจาก

วงดนตรี 

วงดนตรี 
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๔.๒ การพจิารณาคัดเลอืกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

          ประธานมอบหมายให ้ นางสาวสาวติรี  สามปล้ืม เป็นผูข้านรายช่ือจากคณะท่ีส่งมาและนบัคะแนน

โดยมีมติว่าหากเห็นชอบเกินก่ึงหน่ึงของท่ีประชุมจะผ่านการคดัเลือกเป็นศิษยเ์ก่าดีเด่น โดยยงัคงเน้น 

ประเด็นแรกคือ เป็นผูท้าํคุณประโยชน์ให้กบัมหาวิทยาลยัฯ และประเด็นสองมี การทาํงานท่ีเด่นชดั นาํ

องคก์รไปไดดี้   

จุดประสงคห์ลกั    เพื่อเชิดชูคุณความดีของศิษยเ์ก่า โดย ไดร้ายนามดงัต่อไปน้ี 

- คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  ศาสตราจารย ์ดร.ชาํนาญ  ฉตัรแกว้ 

- คณะบริหารธุรกิจ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทยั 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์  นายศกัดา พนัธ์กลา้ 

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นายชาญณรงค ์ แก่นทอง 

- คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์  นายยคุล  เกตุรุ่ง 

- คณะศิลปศาสตร์  นายอดินนัท ์ บลัลงักปั์ทมา 

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นายนรชยั  ครุธนรสิงห์ 

- คณะศิลปกรรมศาสตร์ นายอนุชยั ศรีจรูญพูท่อง 

- วทิยาลยัการแพทยแ์ผนไทย นายสมนึก สมบูรณ์สร้าง  

                                 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน ขอสละสิทธ์ิ 

วาระที ่๕ เร่ืองอืน่ ๆ  

มติทีป่ระชุม เห็นชอบ 

- อนุมติัเงินทดรองจ่าย จาํนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับการเตรียมการจดังาน “คืนสู่เหยา้

ชาวราชมงคล” ในวนัเสาร์ท่ี ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ีบริเวณลานจอดรถ ประตู ๑ มทร.ธญับุรี 

 - รองอธิการบดี ( นายสมภพ เพชรรัตน์ ) แนะนาํใหส้มาคมศิษยเ์ก่าจดัเตรียมของท่ีระลึกสาํหรับ

คณาจารยเ์ก่าท่ีใหเ้กียรติมาร่วมงานและศิษยเ์ก่าดีเด่น โดยท่ีประชุมมอบ รองฯ สมภพ ประสานไปยงัวทิยาลยั

การแพทยแ์ผนไทยเพื่อขอรับการสนบัสนุนชุดนํ้าชา จาํนวน ๗๐ ชุด 

 - ในวนัเสาร์ท่ี ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ใหค้ณะกรรมการสมาคม พร้อมนกัศึกษาท่ีจะมา

ช่วยงานจาํนวน ๓๐ คน มาพร้อมกนัท่ี ส.มทรธ.  เพื่อซกัซอ้มและเตรียมความพร้อม 

 - ดร.ไพบูลย ์ใสยาวงศ ์ ผูอ้าํนวยการกองพฒันานกัศึกษา เสนอใหป้ระสานกบักองกลาง เพื่อขอรถนํ้าของ

มหาวทิยาลยั ไปพรมนํ้าท่ีจดังานก่อนการตั้งโตะ๊จีนเพื่อควบคุมฝุ่ น 

 - กาํหนดค่าตอบแทนแต่ละชุดการแสดงใหน้กัศึกษา คนละ ๒๐๐ บาท กรณีค่าแต่งตวั เบิกไดต้ามท่ีจ่าย

จริง 

ปิดประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น. 

      นางสาวสาวติรี          สามปลืม้   พมิพ์รายงาน 

     ผศ.ดร.วสันต์              บุญลขิิต           ตรวจรายงาน 
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