
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
คร้ังที ่๑/ ๒๕๕๗ 

วนัศุกร์ที ่ ๒๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๗    
ณ ห้องประชุม ส.มทรธ. ช้ัน ๒ อาคารสโมสรข้าราชการราชมงคล  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

_________________________ 
กรรมการผู้เข้าประชุม 

๑. นายรัฐนนัทน์                        ธชัสิริปุณณวชิ             นายกสมาคม   ประธาน        
             ๒. นายวชิยั   เพช็ร์ทองค า             อุปนายก 

๓. นายยอดชาย   กอ้งกงัวาล             อุปนายกนาย  
๔. พ.ต.อ.ฉตัรพงศ ์                     เจิมจ ารูญ                อุปนายก 

             ๕. ผศ.ดร.วสันต ์     บุญลิขิต                     เลขานุการ  
             ๖. นางดารินทร์                          หยกไพศาล                     เหรัญญิก 

๗. นางสาวปิยนาถ                ศรีสมเพช็ร  กรรมการกลาง 
             ๘. นายพรอรรถ   สิงหเสนี   กรรมการกลาง 
             ๙. นางสาวพชัรา               งามสิทธิวรพงศ ์  ผูช่้วยเลขานุการ 
             ๑๐. นายเกรียงไกร             ศรีสุวรรณ                นายทะเบียน 

๑๑. นางสาวสาวติรี  สามปล้ืม  ประชาสัมพนัธ์ 
 
กรรมการผู้ไม่มาประชุม   เน่ืองจากติดภารกิจอ่ืน 

๑. นายขนุศรี   ทองยอ้ย   อุปนายก 
             ๒. นางสาวสุดใจ               สุธาภรณ์   ผูช่้วยเหรัญญิก 

๓. นายธีรวฒัน์                   จตัตารีส์              กรรมการกลาง 
             ๔. นายยวุยง   อนุมานราชธน  กรรมการกลาง 

๕. นายชยัวฒิุ   บุญหาญ   กรรมการกลาง 
             ๖. นายอดินนัท ์   บลัลงัคปั์ทมา  กรรมการกลาง 
             ๗. นายกานต ์   สุขไมตรี  กรรมการกลาง 
             ๘. นายสุริยสิทธ์ิ                สมนึก   กรรมการกลาง 
             ๙. นายทววีฒัน์   อารียพ์งศา  อุปนายก 
             ๑๐. ผศ.สุวรรณี   อาจหาญณรงค ์  ปฏิคม 

 

 
 
 



๒ 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๑.๐๐  น. 
วาระที ่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

             นายรัฐนนัทน์  ธชัสิริปุณณวชิ  นายกสมาคม กล่าวขอบคุณคณะกรรมการท่ีให้เกียรติเขา้ร่วมประชุม ในคร้ังน้ี 
วาระที ่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
               เลขานุการสมาคม ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี               
ราชมงคลธญับุรี คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๕๖ 
มติทีป่ระชุม 
                ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี   คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๕๖  โดยไม่มีการแกไ้ข 
วาระที ่ ๓  เร่ืองสืบเน่ือง 
                  -ไม่มี- 
วาระที ่ ๔  เร่ืองเพือ่พจิารณา 
             ๔.๑ การจัดกจิกรรมร่วมกนัปี  ๒๕๕๘ โอกาสครบรอบ ๔๐ ปีก่อตั้งสถาบัน และ ๑๐ ปี สถาปนา  
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
             ตามท่ีนายรัฐนนัทน์  ธชัสิริปุณณวิช  ไดป้รึกษาหารือกบัท่านรศ.ดร.น ายุทธ  สงคธ์นาพิทกัษ ์   ประธาน
อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ท่านไดก้ล่าวเห็นสมควรให้จดัข้ึนในปี พ.ศ. ๒๕๕๙  เพราะจะไดมี้เวลา
เตรียมงาน  รวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ขอ้มูลส่วนกลาง  ขอ้มูลยอ่ยของแต่ละมหาวทิยาลยัฯ   
มติทีป่ระชุม  
                  เห็นชอบใหช้ะลอไวพ้ิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป                                                                                                                                                      
             ๔.๒ การจัดตั้งสมาคมสหพนัธ์สมาคมศิษย์เก่าราชมงคลแห่งประเทศไทย 
                    นายรัฐนนัทน์  ธชัสิริปุณณวชิ  นายกสมาคมฯ ไดแ้จง้ในท่ีประชุมใหค้ณะกรรมการท่ีเขา้ร่วมการประชุม
ทราบวา่ มีสมาคมท่ียนิดีเขา้ร่วมการประชุมร่วมสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ทัว่ประเทศ คร้ังท่ี ๑/
๒๕๕๗ มีดงัน้ี 

๑. ประธานอธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  
๒. อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
๓. ผูอ้  านวยการกองพฒันานกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
๔. สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
๕. สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
๖. สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  วทิยาเขตบพิตรพิมุข  จกัวรรดิ 
๗. สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
๘. สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 
๙. สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
๑๐. สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
๑๑. สมาคมศิษยเ์ก่าคณะวศิวกรรมศาสตร์   มทร.ธญับุรี  



๓ 

 

๑๒. สมาคมศิษยเ์ก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี                         
๑๓. สมาคมศิษยเ์ก่าเกษตรปทุมธานี 
๑๔. สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  วทิยาเขตเพาะช่าง 
๑๕. สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   
๑๖. สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา    วทิยาเขตน่าน 
๑๗. สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา   วทิยาเขตล าปาง 
๑๘. สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์   
๑๙. สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก  วทิยาเขตอุเทนถวาย 

๒๐. สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  วทิยาเขตสุรินทร์ 

๒๑. สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  วทิยาเขตขอนแก่น 

๒๒. ชมรมศิษยเ์ก่าคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

       สมาคมศิษยเ์ก่าท่ีแจง้วา่ไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุมเน่ืองจากติดภารกิจอ่ืนมีดงัน้ี 
๑. ผูอ้  านวยการกองกลางมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
๒. สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครวทิยาเขตพระนครเหนือ   
๓. สมาคมศิษยเ์ก่าพณิชยการพระนครศรีอยธุยา วาสุกรี 
๔. สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา   วทิยาเขตตาก 
๕. สมาคมศิษยเ์ก่ามทร.อีสาน  วทิยาเขตสกลนคร 
๖. สมาคมศิษยเ์ก่าโชติเวช 
๗. สมาคมศิษยเ์ก่าเกษตรอยุธยา ศูนยห์นัตรา 
๘. สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา   วทิยาเขตพิษณุโลก 
๙. สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา   เชีนยงราย 
๑๐. สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก  วทิยาเขตจนัทบุรี 
๑๑. สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน    วทิยาเขตกาฬสินธ์ุ 
 

                                นายรัฐนนัทน์  ธชัสิริปุณณวชิ  นายกสมาคมไดเ้สนอวตัถุประสงคข์องวาระการประชุมคร้ังน้ีคือ 

                            ๑.ตอ้งพยายามผลกัดนัสมาคมสหพนัธ์สมาคมศิษยเ์ก่าราชมงคลแห่งประเทศไทย  ใหเ้ป็นท่ียอมรับ
ของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยไดรั้บการอนุมติัจากทางมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
                         ๒.ให้อธิการบดีของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่งอนุมติัให้นายกสมาคมสหพนัธ์สมาคม             
ศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย เป็นท่ีปรึกษา ดงัตวัอยา่งของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ถา้
มีการจัดกิจกรรมอะไรข้ึนมา  หรือว่ามีงานวิจัยต่าง ๆ จะต้องผ่านนายกสมาคมสหพันธ์สมาคมศิษย์เก่าของท่ี
มหาวทิยาลยัก่อน ก็จะท าใหส้มาคมมีรายไดข้ึ้นมา  
มติทีป่ระชุม  
                    เห็นชอบ 



๔ 

 

วาระที ่ ๕  เร่ืองอืน่ๆ 
                 ๕.๑  จัดท าบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
                       ท่ีประชุมเห็นชอบใหมี้การจดัท าบตัรสมาชิกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
มติทีป่ระชุม                                                                                                                                                      
                     มอบอาจารยปิ์ยนาถ  ศรีสมเพ็ชร เป็นผูรั้บผิดชอบและประสานงานในการจดัท าบตัรสมาชิกสมาคม             
ศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
                  ๕.๒ สรุปยอดรายรับ – รายจ่ายการจัดกจิกรรม Walk   Rally  
                          นายยอดชาย  กอ้งกงัวาล  สรุปยอดรายรับ - รายจ่ายการจดักิจกรรม  Walk   Rally ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ระหวา่งวนัท่ี ๗-๘ ธนัวาคม ๒๕๕๖ ท่ีฮอลิเดยป์าร์คเขาใหญ่รีสอร์ด 
                         รวมรายรับ                                                       เป็นจ านวนเงิน                          ๒๔๕,๘๙๐.-บาท 
                         รวมรายจ่าย                                                      เป็นจ านวนเงิน                         ๒๑๕,๗๒๖.-บาท                                                                                       
                         สรุปยอดคงเหลือ                                             เป็นจ านวนเงิน                              ๓๐,๑๖๔.-บาท                                                                                                                
 
                        รวมยอดนายยอดชาย  กอ้งกงัวาลรับ                เป็นจ านวนเงิน                          ๑๕๓,๘๙๐.-บาท                                                                                          
                        รวมยอดนายยอดชาย  กอ้งกงัวาลจ่าย               เป็นจ านวนเงิน                         ๒๐๐,๗๒๖.-บาท                                                                                               
                        สรุปยอดท่ียงัคา้งจ่ายนายยอดชาย  กอ้งกงัวาล  เป็นจ านวนเงิน                            ๔๖,๘๓๖.-บาท   
มติทีป่ระชุม  

              อนุมติัเงินท่ียงัคา้งคืนใหแ้ก่นายยอดชาย  กอ้งกงัวาล  อุปนายก    เป็นจ านวนเงิน         ๔๖,๘๓๖.-บาท 
 

             นดัประชุมคร้ังต่อไปวนัศุกร์ท่ี  ๑๔ มีนาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ส.มทรธ. ชั้น ๒                
อาคารสโมสรขา้ราชการราชมงคล  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
 

ปิดประชุมเวลา     ๑๒.๐๐ น.  
           
 
 
                                                                                                                       นางสาวพชัรินทร์  ว่องไว เขียนรายงาน 
                                                                                                                    ผศ.ดร.วสันต์  บุญลขิิต    ตรวจรายงาน 

 

 

 


