
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

คร้ังที ่๓ / ๒๕๕๒ 

วนัพฤหัสบดีที ่๕ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๒ 

ณ ห้องประชุม ส.มทรธ. ช้ัน ๒ อาคารสโมสรข้าราชการราชมงคล   

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

_________________________________ 
 

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. นางสาวพิมอร  แกว้แดง       ผูช่้วยเลขานุการ 
๗. นางดารินทร์  หยกไพศาล     เหรัญญิก 
๘. นางสาวสุวรรณี อาจหาญณรงค ์     นายทะเบียน 
๙. นายชยัณรงค ์  รัตนดิเรก     ปฎิคม 
๑๐. นางสาวสาวติรี สามปล้ืม                 ประชาสมัพนัธ์ 
๑๑. นายธีรวฒัน์  จตัตารีส์       กรรมการกลาง 
๑๒. นายวทิยา  ทุมมาปักษ ์      กรรมการกลาง 
๑๓. นายทววีฒัน์    อารียพ์งศา      กรรมการกลาง 

 

กรรมการผู้ไม่มาประชุม    เน่ืองจากมีภารกิจอ่ืน 

๑.    นายสุชาติ  เด่นกิจกุล       กรรมการกลาง 

๒.    นางสาวสุดใจ  สุธาภรณ์       กรรมการกลาง 

๓.    นายพรอรรถ  สิงหเสนี       กรรมการกลาง 

๔.   นางสุวดี  อิศรายวุพร       กรรมการกลาง 

๕.    นายพรพฒัน์  ล่องทอง       กรรมการกลาง 

๖.   นางนริสา  นวลมณี         กรรมการกลาง  

 

 

 



ผู้เข้าร่วมการประชุม 

๒    นายสมภพ                     เพชรรัตน์       รองอธิการบดี 

๓    รศ.ดร.ประเสริฐ            ป่ินปฐมรัฐ       ผูช่้วยอธิการบดี 

๓.   นายไพบูลย ์                  ใสยาวงศ ์                 ผูอ้าํนวยการกองพฒันานกัศึกษา 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 
 

วาระที ่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

                -  
 

วาระที ่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 เลขานุการสมาคม ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี คร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๒  

 มติทีป่ระชุม      ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๒  โดยไม่มีการแกไ้ข 
 

วาระที ่ ๓  เร่ืองสืบเน่ือง  

 - 
  

วาระที ่๔ เร่ืองเพือ่พจิารณา 
 

๔.๑ เร่ืองสรุปผลการจัดงาน   “คืนสู่เหย้าชาวราชมงคล” (Home Coming Day 2009) เมื่อคืนวนัเสาร์ที ่๑๗ 

มกราคม ๒๕๕๒ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ มทร.ธัญบุรี 
 

รายละเอยีดรายรับ-รายจ่าย 

รายรับ  

รายการ จาํนวน วนัท่ีรับเงิน รับเงินจริง หมายเหต ุ

1. ค่าโตะ๊จีน           

  1.คณะบริหารธุรกิจ 20 โตะ๊ 23 มค. 2552 40,000.00                      

  

  

  2.คณะวศิวกรรมศาสตร์  20 โตะ๊ 29 มค. 2552 40,000.00                      

  

  

  3.คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10 โตะ๊ 19 มค. 2552 16,000.00                      

  

 

  4.คณะครุศาสตร์อุตฯ 10 โตะ๊ 5 กพ. 2552 20,000.00                      

  

  

  5.คณะศิลปศาสตร์ 3 โตะ๊ สาวติรี  สามปล้ืม 6,000.00                       

  

  

  6.คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 10 โตะ๊ 2 กพ.2552 20,000.00                      

  

  

  7.คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 5 โตะ๊ 4 กพ.2552 10,000.00                      

  

  

  8.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 โตะ๊ 27 มค. 2552 10,000.00                      

  

  

  9.วทิยาลยัการแพทยแ์ผนไทย 3 โตะ๊ 27 มค. 2552 6,000.00                       

  

  

 10. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

10 โตะ๊ 3 กพ. 2552 20,000.00  



  11.คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 10 โตะ๊ 4 กพ. 2552 12,000.00                      

  

 

  12.อ.เกษม  (คุณเจริญ) 2 โตะ๊ 19 มค. 2552 4,000.00                       

  

  

  13.ขายบตัรหนา้งาน 5 โตะ๊ สาวติรี  สามปล้ืม 10,000.00                      

  

  

  14. ขายบตัรหนา้งาน 4 โตะ๊ คุณ ยอดชาย 8,000.00                       

  

  

  รวมค่าโต๊ะ 117 โตะ๊   222,000.00                    

  

  

2.  รายไดอ่ื้นๆ ค่าดอกไม ้     2,890.00                       

  

  

  เคร่ืองด่ืม     14,500.00                                            

  

  

  ค่าป้ายไวนิลสปอนเซอร์ 7 ป้าย สาวติรี  สามปล้ืม 14,000.00    

   ขายสินคา้คงเหลือ      48,985.00                      

  

  
  รวมรายได้อืน่ๆ     80,375.00                      

  

  

      รวมรายได้ทั้งส้ิน 302,375.00                    

  

  

รวมรายจ่ายทั้งส้ิน 293,548.00                    

  

 
รายได้สูงกว่า

 

8,827.00                       

  

 
รายจ่าย 

รายการ จาํนวน ราคา หมายเหต ุ

1.ค่าโตะ๊จีน  โตะ๊ละ 1,000 บาท 130 โตะ๊       130,000.00    

2.ค่าเคร่ืองป่ันไฟ             6,000.00    

3.ค่าเคร่ืองเสียงเวที           47,000.00    

4.ค่านํ้ าแขง็             6,000.00    

5.ค่าเบ้ียเล้ียง นศ.ช่วยงานคนละ200บาท 30 คน           6,000.00    

6.จ่าย รปภ.             1,000.00    

7.ค่าชุดการแสดง       

 - คณะบริหาร              4,000.00    

 - คณะศิลปกรรมศาสตร์             5,000.00    

8.ค่านํ้ า 3,508+47,305+ 17,179           67,992.00    

9.ค่าบตัรโตะ๊จีนและคูปอง           13,161.00    

10.ค่าอาหารกล่อง กล่องละ 35 บาท 50 กล่อง           1,750.00    

11.ค่าดอกไม ้ กาํละ 220 บาท 6 กาํ           1,320.00    

12.ค่าจดัดอกไมติ้ดหนา้อกกรรมการและแขกผูมี้เกียรติ  ช่อละ15 บาท 50 ช่อ  750.00    

13.ค่าป้ายไวนิลผูส้นบัสนุนงาน ป้ายละ 350 6 ป้าย           2,100.00    

14.ค่าป้ายติดหนา้อก นศ.ช่วยงาน อนัละ 15 บาท 30 อนั              450.00    

15.ค่านํ้ าด่ืมขวดใหญ่                200.00   

16.ค่าอดัภาพวนังาน 80 ภาพ              160.00    

17.ค่าวสัดุสาํนกังาน                665.00   

รวม       293,548.00    



 

ยอดสินค้าคงเหลอื 

ท่ี ช่ือ รับ จ่าย คงเหลือ (ขวด) ราคา/หน่วย จาํนวนเงิน หมายเหต ุ

1 นํ้าอดัลม (ลงั×12ขวด) 41 ลงั 26 ลงั 9 ขวด 176 23.83 

            

4,194.08  

14 ลงั  

8 ขวด 

2 เหลา้  (ลงั×12ขวด ) 10 ลงั 8 ขวด 112 325 

          

36,400.00  

9 ลงั  

4 ขวด 

3 เบียร์  (แพค็×24กระป๋อง) 

20 แพค็  

21 กระป๋อง 6 แพค็ 17 กระป๋อง 340 24.38 

            

8,289.20  

14 แพค็  

4 กระป๋อง 

4 โซดา  (แพค็×24ขวด) 28 แพค็ 9 แพค็ 456 6.04 

            

2,754.24  19 แพค็ 

5 นํ้าด่ืม  (แพค็×6ขวด) 25 แพค็ 16 แพค็ 54 10.16 

                

548.64  9 แพค็ 

รวมเป็นเงนิ

ทั้งส้ิน 

     

52,186.16  

 

 

ยอดสินค้าขายคืน 

ท่ี ช่ือ จาํนวน ราคา/หน่วย จาํนวนเงิน 

1 นํ้าอดัลม   (ลงั×12ขวด) 12 ลงั 245            2,940.00  

2 เหลา้         (ลงั×12ขวด ) 9ลงั 3,900          35,100.00  

3 เบียร์         (แพค็×24กระป๋อง) 14 แพค็ 585            8,190.00  

4 โซดา        (แพค็×24ขวด) 19 แพค็ 145                 2,755.00  

5 นํ้าด่ืม    (แพค็×6ขวด) 9 แพค็     

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน          48,985.00  

 
 
 
๔.๒ เร่ืองการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี  ๒๕๕๒ 
     ท่ีประชุมมีมติจดัการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  ๒๕๕๒ สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมอบหมายให้คณะกรรมการสมาคมทุกท่านปฎิบติังานตาม

ตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ เพื่อใหก้ารจดัการประชุมใหญ่ดงักล่าวสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

 



๔.๓ เร่ืองการเดินการกุศลของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจําปี ๒๕๕๒ 

 ท่ีประชุมมีมติสนบัสนุนกิจกรรมการเดินการกุศลของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ประจาํปี

๒๕๕๒ เป็นจาํนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท    และมอบหมายใหค้ณะกรรมการสมาคม ประกอบดว้ย   ผศ.ดร. วสันต ์

 บุญลิขิต คุณทววีฒัน์ อารียพ์งศา และคุณสาวติรี สามปล้ืมไปร่วมงาน 

 

วาระที ่๕ เร่ืองอืน่ ๆ 

 ๕.๑สมาคม กาํหนดจะจดัการแข่งขนั Walk Rally ระหวา่งวนัท่ี ๕-๖ กนัยายน ๒๕๕๒ ณ รีสอร์ทท่ีบริ

เวณเขาใหญ่ โดยจะเน้นให้มีความเป็นความส่วนตวั และจะ มีกิจกรรมขบัรถเก็บคะแนนตามฐานเกมส์ต่างๆ 

แล้วร่วมรับประทานอาหารกลางวนัท่ีรีสอร์ท ในการน้ีขอความร่วมมือคณะกรรมการสมาคมให้ช่วยกนัหา

ผูส้นบัสนุน กิจกรรมลีลาศ ประกวดการแต่งกายดีเด่น และการมอบของรางวลัใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั ทั้งน้ี

จะคา้งแรมหน่ึงคืน และจะเดินทางกลบัในช่วงบ่ายวนัอาทิตยท่ี์ ๖ กนัยายน ๒๕๕๒ โดยกาํหนดค่าบตัรเขา้ร่วม

การแข่งขนัคนละ ๓,๕๐๐ บาท (รวมค่าอาหาร ๔ ม้ือ)  

 ๕.๒สมาคม กําหนดจะจดัการแข่งขันโบว์ลล่ิง และมอบหมายให้คุณสาวิตรี สอบถามข้อมูลด้าน

สถานท่ี ณ เมเจอร์โบวล์ 

๕.๓ ท่ีประชุมอนุมติัเงินจาํนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนการก่อสร้างหอพระท่ีมทร. ธญับุรี ศูนยรั์งสิต 

แก่ วทิยาลยัการแพทยแ์ผนไทย 

๕.๔ ท่ีประชุมอนุมติัเงินจาํนวน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอธัยาศยั สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสท่ีจะเสด็จทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ 

ธนัวาคม ๒๕๕๐” วทิยาลยัการแพทยแ์ผนไทย มทร. ธญับุรี วนัองัคารท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 ๕.๕ท่ีประชุม อนุมติัเงินจาํนวน ๑๕,๕๐๐ บาท เพื่อการจดัทาํกล่องไฟป้ายช่ือสมาคมศิษยเ์ก่า

มหาวทิยาลยัฯ ท่ีจะติดตั้งบริเวณชั้นสองหนา้อาคารสโมสรขา้ราชการราชมงคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.     

  

                    นางสาวพมิอร  แก้วแดง   เขียนรายงาน 

                      ผศ.ดร.วสันต์  บุญลขิิต        ตรวจรายงาน 
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