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รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ๒๕๕๗ 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
วนัศุกร์ที ่๑๔ มนีาคม ๒๕๕๗ 

ณ   ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
ช้ัน ๒ อาคารสโมสรข้าราชการราชมงคล  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

–––––––––––––––––––– 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑. นายฐยณณั     พรพิทกัษช์ยักุล   นายกสมาคม 
๒. นายวชิยั                   เพช็ร์ทองค า  อุปนายก 
๓. พ.ต.อ.ฉตัรพงศ ์                        เจิมจ ารูญ              อุปนายก 
๔. นายยอดชาย                กอ้งกงัวาล  อุปนายก 
๕. ผศ.ดร.วสันต ์                บุญลิขิต                เลขานุการ 
๖. นางสาวพชัรา                   งามสิทธิวรพงศ ์  ผูช่้วยเลขานุการ 
๗. นางดารินทร์                      หยกไพศาล             เหรัญญิก 
๘. นายเกรียงไกร                ศรีสุวรรณ              นายทะเบียน 
๙. ผศ.สุวรรณี                  อาจหาญณรงค ์      กรรมการกลาง 
๑๐. นายธีรวฒัน์                  จตัตารีส์                  กรรมการกลาง 
๑๑. นางสาวปิยนาถ            ศรีสมเพช็ร             กรรมการกลาง 
๑๒. นายวรัิช                         โหตระไวศยะ  สมาชิกสามญั 
๑๓. ผศ.ดร.สมหมาย            ผวิสะอาด               สมาชิกสามญั 
๑๔. รศ.สุวมิล   แมน้จริง  สมาชิกสามญั 
๑๕. ดร.เฉลียว   หมดัอ๊ิว   สมาชิกสามญั 
๑๖. นายค ารน   ผอ่งซ่ือ   สมาชิกสามญั 
๑๗. วา่ท่ีร.ต.ดร.ดาวรุ่ง       วชัรินทร์รัตน์  สมาชิกสามญั 
๑๘. นายสาโรช    พระวงศ ์  สมาชิกสามญั 
๑๙. นายธนา    เหมวงษา  สมาชิกสามญั 
๒๐. นายธีรศกัด์ิ                            ผดุงโยธี                           สมาชิกสามญั 
๒๑. นายชูชยั                            วฒิุค าประพนัธ์              สมาชิกสามญั 
๒๒. นายสุเทพ                วมิลสุทธิกุล               สมาชิกสามญั 



๒ 

 

 
๒๓. นางโสภณา                พรพิทกัษช์ยักุล  สมาชิกสามญั 
๒๔. นางสาวเปรมใจ              พนัธ์แหยม  สมาชิกสามญั 
๒๕. นายกิตติพนัธ์  ธีรสรเดช  สมาชิกสามญั 
๒๖. นางอุมาพร   หุตะแทพย ์  สมาชิกสามญั 
๒๗. นายกิตติชยั   ไผช่าตรี    สมาชิกสามญั 
๒๘. นายธนกฤต                    เขมรัชจธ์นกร                  สมาชิกสามญั 
๒๙. นางนนัทินี   ฉตัรชยนุสรณ์  สมาชิกสามญั 

  ๓๐. นายภาคภูมิ   โอภาศีริโฆษิต  สมาชิกสามญั 
๓๑.นายสุชาติ   จิระแสงโชติ  สมาชิกสามญั 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.  
วาระที ่๑   เร่ืองประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
                  นายฐยณณั พรพิทกัษช์ยักุล นายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ประธานท่ี
ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และแจง้ท่ีประชุมทราบเร่ืองดงัน้ี 
                สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรีไดจ้ดัการประชุมประจ าเดือนตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ – ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ รวม ๑๑ คร้ัง ณ หอ้งประชุมสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  ชั้น ๒  อาคารสโมสรขา้ราชการราชมงคล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
 

วาระที ่๒  เร่ืองรายงานผลการด าเนินงานสมาคมปีทีผ่่านมา 

        คณะกรรมการสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ไดด้ าเนินงานในปีพ.ศ. 

๒๕๕๖ ตามวตัถุประสงคแ์ละนโยบายของสมาคม  สรุปไดด้งัน้ี 

  ๒.๑   การรับสมคัรสมาชิกในปี ๒๕๕๖ ถึง วนัท่ี  ๓๑ ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

                      ๒.๑.๑ สมาชิกรายปี ช าระบ ารุงคนละ ๑๐๐ บาท จ านวน ๕,๑๕๗ ราย 

                                                        ๒.๑.๒  สมาชิกตลอดชีพ ช าระบ ารุงคนละ ๓๐๐ บาท จ านวน  -  ราย 

  ๒.๒  กิจกรรมของสมาคมท่ีด าเนินการภายในปี  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                                         ๒.๒.๑สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรีไดจ้ดักิจกรรม                

Walk Rally ประจ าปี ๒๕๕๖ ระหวา่งวนัท่ี ๗-๘ ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่ีฮอลิเดยป์าร์คเขาใหญ่รีสอร์ท                              

จ.นครราชสีมา เพื่อเช่ือมความสัมพนัธ์ ระหว่างศิษย์เก่า ศิษยปั์จจุบนั อาจารย ์ บุคลากรและคณะผูบ้ริหาร

ของมหาวิทยาลยัฯ และเพื่อเป็นการระดมทุนสนับสนุนการด าเนินงาน  

 

  
 



๔ 

 

  
 

   
 

   ภาพประกอบกิจกรรม  Walk   Rally  ประจ าปี  ๒๕๕๖  ระหวา่งวนัท่ี  ๗-๘  ธนัวาคม  ๒๕๕๖  ท่ีฮอลิเดยป์าร์คเขาใหญ่รีสอร์ท   

 

                         ๒.๓    การสนบัสนุนกิจกรรมโดยใชเ้งินของสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลธญับุรี  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

                                   ๒.๓.๑ สนบัสนุนกิจกรรมของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

                                              ๑) สนบัสนุนเงินจ านวน  ๕,๐๐๐.-  บาท  แก่ชมรมนกัวทิยสุมคัรเล่นและวทิยซีุบี  
๒๔๕ MHz ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ องคก์ารนกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี โครงการแข่งขนั “ไทย
แลนด ์ฟิลดเ์ดย ์คอนเทส” ประจ าปี ๒๕๕๖ ในวนัท่ี ๒-๓ กุมภาพนัธ์  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                                           ๒) สนบัสนุนเงินจ านวน  ๕,๐๐๐.-  บาท  แก่กองประชาสัมพนัธ์ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี เพื่อสมทบทุนสร้างพระพุทธรูป ณ วดัหนองทรายทอง ต าบลป่าหุ่ง อ าเภอพาน 
จงัหวดัเชียงราย ในวนัเสาร์ท่ี ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

 



๕ 

 

                    ๓)  สนบัสนุนเงินจ านวน  ๒,๐๐๐.-  บาท แก่ส านกังานอธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธญับุรี เพื่อสมทบทุนซ้ือเคร่ืองมือแพทย ์ณ โรงพยาบาลคลอง จงัหวดัปทุมธานี ในวนัท่ี  ๙ มีนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

                    ๔)  สนบัสนุนเงินจ านวน ๒๐,๐๐๐.-บาท แก่กองประชาสัมพนัธ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี                    
ราชมงคลธญับุรี งานร่วมท าบุญเททองหล่อพระพุทธรูปประจ ามหาวทิยาลยัฯ ณ ลานบวัทอง ในวนัท่ี                            
๑๔ กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

                    ๕)   สนบัสนุนเงินจ านวน ๑๐,๐๐๐.-บาท แก่กองประชาสัมพนัธ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี                                 
ราชมงคลธญับุรี  งานเล้ียงขอบคุณส่ือมวลชน  วนัท่ี ๙  สิงหาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

                    ๖)     สนบัสนุนเงิน ๗,๔๐๐.-บาท  แก่สมาคมศิษยเ์ก่าคณะวศิวกรรมศาสตร์ มทร.ธญับุรี  
เร่ืองเชิญสมาคมศิษยเ์ก่า มทร.ธญับุรี เขา้ร่วมกิจกรรมมินิแรลล่ีวศิวฯ พาเพลิน คร้ังท่ี ๑  วนัเสาร์-อาทิตยท่ี์             
๑๙-๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                    ๗) สนบัสนุนเงิน๒๐,๐๐๐.-บาทแก่กองพฒันานกัศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี                          
ราชมงคลธญับุรี  เร่ืองขอความอนุเคราะห์สนบัสนุนงบประมาณส าหรับอ านวยการในการด าเนินการจดักิจกรรม 
ดา้นการรักษาพยาบาล และการบริการน ้าด่ืมส าหรับบณัฑิตและผูเ้ขา้ร่วม งานในการจดังานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบตัร ประจ าปี ๒๕๕๕ ระหวา่งวนัท่ี ๑-๖ พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

                    ๘)     สนบัสนุนเงิน ๕,๐๐๐.- บาท  แก่คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ธญับุรี  เร่ืองขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยั  ประเทศฟิลิปปินส์ วนัท่ี ๑๕-๓๐ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                    ๙)  สนบัสนุนเงินจ านวน  ๒๐,๐๐๐.-บาท แก่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี                   
เขา้ร่วมแข่งขนักอลฟ์การกุศลราชมงคล ประจ าปี ๒๕๕๖ วนัอาทิตยท่ี์ ๑๕ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                     ๒.๓.๒ สนบัสนุนกิจกรรมบุคคลภายนอก 

                    ๑)    สนบัสนุนเงิน ๓,๐๐๐.- บาท  แก่สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร ร่วมกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เร่ืองขอความอนุเคราะห์สนับสนุนส่งทีมเขา้แข่งขนั

โบวล่ิ์งการกุศล ในท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖                                                                                                    

                  ๒)   สนบัสนุนเงิน  ๑,๕๐๐.- บาท  แก่สมาคมศิษยเ์ก่าศิษยเ์ก่าแม่โจ ้ ๒๕๕๖ เร่ืองขอความ

อนุเคราะห์สนบัสนุนบตัรโบวล่ิ์งการกุศล “แม่โจแ้ฟมิล่ีโบว ์ ๒๕๕๖”  วนัท่ี ๑๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                                  ๓) สนบัสนุนเงิน ๕,๐๐๐. - บาท  แก่สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

กรุงเทพ  เร่ืองขอความอนุเคราะห์ซ้ือบตัรคอนเสิร์ตการกุศล “The Palace on Stage @RMUTK”  วนัท่ี ๑๔             

ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 



๖ 

 

วาระที ่๓   เร่ืองการพจิารณารับรองงบดุลประจ าปี  ๒๕๕๖   และประมาณการปี  ๒๕๕๗  
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๑๔ 

 

 



๑๕ 

 

วาระที ่๔   เร่ืองกจิกรรมทีส่มาคมด าเนินการแล้วและเร่ืองทีส่มาคมจะด าเนินการต่อไป 

๔.๑ กิจกรรมท่ีสมาคมไดด้ าเนินการแลว้ 

               ๔.๑.๑ สนบัสนุนใหค้ณะต่างๆ จดัตั้งสมาคมศิษยเ์ก่าของตนเอง สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรีไดป้ระสานงานกบัคณะต่างๆ โดยมุ่งเนน้เป้าหมายท่ีการรวมศิษยเ์ก่าของแต่ละคณะให้

มาเขา้ร่วมกิจกรรม และพฒันาคณะของตน 

               ๔.๑.๒ สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ไดจ้ดังานเล้ียงครบวาระการ

ด ารงต าแหน่งอธิการบดี มทร.ธญับุรี รศ.ดร.น ายทุธ สงคธ์นาพิทกัษ ์ และเล้ียงตอ้นรับอธิการบดีท่านใหม่ คือ                          

รศ.ดร.ประเสริฐ  ป่ินปฐมรัฐ  มีการมอบของขวญัเพื่อแสดงความยนิดีแด่ท่านอธิการบดี ในวนัศุกร์ท่ี ๑๙  กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น.  ณ  หอ้งทิวลิป โรงแรมรามาการ์เดน้ส์ 

               ๔.๑.๓ สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ไดจ้ดัพิธีมอบโล่และ                  

เกียรติบตัรแก่ศิษยเ์ก่าดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน  ๑๘  คน ในวนัท่ี ๑๘  มกราคม พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

๔.๒ งานท่ีสมาคมก าลงัด าเนินการ 

               ๔.๒.๑ สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  จดัการประชุมร่วมนายก

สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลทัว่ประเทศเพื่อพิจารณาเร่ือง 

                                            -การจดักิจกรรมร่วมกนัปี  ๒๕๕๘ โอกาสครบรอบ ๔๐ ปีก่อตั้งสถาบนั และ ๑๐ ปี 

สถาปนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

                                            - การจดัตั้งสมาคมสหพนัธ์สมาคมศิษยเ์ก่าราชมงคลแห่งประเทศไทย 

มติทีป่ระชุม      รับทราบและเห็นชอบ 

วาระที ่๕      เร่ืองการเลอืกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

๕.๑ ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

        นายวชิยั เพช็รทองค า  อุปนายก  ในฐานะผูอ้าวธุโสสูงสุดในท่ีประชุมไดเ้สนอช่ือ                                 

นายฐิติพนัธ์ุ ธชัสิริปุณณวชิ ใหเ้ป็นนายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  ต่อไปอีก  ๑  

สมยั  วาระปี  พ.ศ.  ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ 

มติทีป่ระชุม      ยกมือลงคะแนนเสียงอยา่งเปิดเผยเป็นเอกฉนัท ์ใหน้ายฐิติพนัธ์ุ ธชัสิริปุณณวชิ  เป็นนายกสมาคม

ศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  ปีวาระพ.ศ.  ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙  



๑๖ 

 

                        ในการน้ีนายฐิติพนัธ์ุ    ธชัสิริปุณณวชิ  ไดก้ล่าวขอบคุณสมาชิกสมาคมศิษยเ์ก่าฯ ท่ีไดม้อบความ

ไวว้างใจใหด้ ารงต าแหน่งนายกสมาคม  ต่ออีกสมยั 

 

                      

วาระที ่ ๖      เร่ืองอื่นๆ  

                     -ไม่มี- 

 

ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 

 

                                                                                                                      นางสาวพชัรินทร์ ว่องไว   เขียนรายงาน 

                                                                                                                      ผศ.ดร.วสันต์  บุญลขิิต     ตรวจรายงาน 

 

 


