
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

คร้ังที ่ ๒ / ๒๕๕๗ 

วนัพฤหัสบดีที ่ ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๗   

ณ ห้องประชุม ส.มทรธ. ช้ัน ๒ อาคารสโมสรข้าราชการราชมงคล  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

_________________________ 

กรรมการผู้เข้าประชุม 
 

๑. นายฐิติพนัธ์ุ                              ธชัสิริปุณณวชิ              นายกสมาคม   ประธาน        

๒. นายวชิยั   เพช็ร์ทองคาํ              อุปนายก 

๓. นายยอดชาย   กอ้งกงัวาล              อุปนายก 

๔. ผศ.ดร.วสันต ์    บุญลิขิต                    เลขานุการ 

๕. ผศ.สุวรรณี   อาจหาญณรงค ์ เหรัญญิก 

๖. นางสาวปิยนาถ                ศรีสมเพช็ร  นายทะเบียน 

๗. นางสาวสาวติรี  สามปล้ืม  ประชาสัมพนัธ์  

๘. นายเกรียงไกร             ศรีสุวรรณ                ปฏิคม 

๙. นางสาวพชัรา               งามสิทธิวรพงศ ์ กรรมการ 

 

กรรมการผู้ไม่มาประชุม   เน่ืองจากติดภารกิจอ่ืน 

 

๑. นายขนุศรี   ทองยอ้ย   อุปนายก 

             ๒. นายทววีฒัน์   อารียพ์งศา  อุปนายก 

๓. พ.ต.อ.ฉตัรพงศ ์                       เจิมจาํรูญ              อุปนายก              

             ๔.  นายกิตติศกัด์ิ   ธีระอกัษรพฒัน์              อุปนายก              

๕. นายพรอรรถ   สิงหเสนี  กรรมการกลาง 

๖. นางสาวยามีละ     ดอแม   กรรมการกลาง 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

๑.    นางดารินทร์  หยกไพศาล 

 

 

 



๒ 
 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 

 

วาระที ่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

             นายฐิติพนัธ์ุ     ธชัสิริปุณณวชิ  นายกสมาคม กล่าวขอบคุณคณะกรรมการท่ีให้เกียรติเขา้ร่วมประชุม ในคร้ังน้ี 

 

วาระที ่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

               เลขานุการสมาคม ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี               

ราชมงคลธญับุรี คร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๗ 

 

มติทีป่ระชุม 

                    ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี   คร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๗  โดยไม่มีการแกไ้ข 

 

วาระที ่ ๓  เร่ืองสืบเน่ือง 

              ๓.๑ การจัดตั้งสมาคมสหพนัธ์ศิษย์เก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

                จากมติท่ีประชุมร่วมนายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  ทัว่ประเทศ  คร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๗ 

ไดมี้การนดัหมายการประชุมคร้ังต่อไปเพื่อปรึกษาหารือการจดัตั้งสมาคมสหพนัธ์ศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 

ราชมงคล  ในวนัท่ี  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ หอ้งประชุมศกัด์ิทิพย ์ ไกรฤกษ ์ ชั้น  3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

80  พรรษา   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ   โดยใหค้ณะกรรมการสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลธญับุรี  ทุกท่านเขา้ร่วมการประชุมในคร้ังน้ีดว้ย  

 

มติทีป่ระชุม 

                   คณะกรรมการในท่ีประชุมรับทราบ 

 

วาระที ่ ๔  เร่ืองเพือ่พจิารณา 

                  ๔.๑  จัดทาํบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
       จากมติท่ีประชุมสมาคมฯ ในเบ้ืองตน้ไดก้าํหนดถึงรูปแบบและลกัษณะของบตัรสมาชิก  เห็นชอบวา่บตัร

สมาชิกจะตอ้งประกอบดว้ยรหสัของแต่ละคณะ  และปีท่ีสาํเร็จการศึกษา  เช่น  หมายเลข  ๐๑๒๕๕๕  หมายถึง   

สมาชิกสมาคมศิษยเ์ก่าคณะศิลปศาสตร์  จบปีการศึกษา ๒๕๕๕  หรือ หมายเลข  ๒๕๕๕๐๑  หมายถึง   สมาชิก

สมาคมศิษยเ์ก่าจบปีการศึกษา ๒๕๕๕   คณะศิลปศาสตร์    ซ่ึงแต่ละคณะมีรหสัดงัต่อไปน้ี 

 
 
 
 



๓ 
 
 

                                        ๑. คณะศิลปศาสตร์                                      รหสั  ๐๑ 

                                        ๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                   รหสั  ๐๒ 
                                         ๓. คณะเทคณะเทคโนโลยกีารเกษตร รหสั  ๐๓ 

๔. วศิวกรรมศาสตร์   รหสั  ๐๔ 

๕. คณะบริหารธุรกิจ   รหสั  ๐๕ 

๖. คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ รหสั  ๐๖ 

๗. คณะศิลปกรรมศาสตร์  รหสั  ๐๗ 

๘. คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน  รหสั  ๐๘ 

๙. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รหสั  ๐๙ 

๑๐. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  รหสั  ๑๐ 

๑๑. วทิยาลยัการแพทยแ์ผนไทย  รหสั  ๑๑ 

 

มติทีป่ระชุม                     

                   มอบให้คณะกรรมการทุกท่านไปพิจารณาเพิ่มเติมถึงรูปแบบของการจัดทําบัตรสมาชิกสมาคม             

ศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

 

 

    ๔.๒ กาํหนดราคาขายแฟลชไดรว์ 

            ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ คร้ังท่ี  ๕/๒๕๕๖  วนัท่ี  ๑๖ พฤษถาคม  ๒๕๕๖ ได้

กาํหนดให้จดัทาํแฟลชไดรวเ์พื่อเป็นของท่ีระลึกในโอกาสต่าง ๆ และจาํหน่ายแก่ผูท่ี้สนใจทัว่ไป นั้น  ในการน้ีนายก

สมาคมไดด้าํเนินการนาํแฟลชไดรวม์าไวท่ี้สมาคมเรียบร้อยแลว้  มีจาํนวน  ๒  รุ่นคือ 

  ๑.  USB-001    METAL   USB   จาํนวน    ๔๙๔   ช้ิน 

   ๒.  USB-002   METAL   USB   จาํนวน    ๔๙๓   ช้ิน 

รวมทั้งหมดจาํนวน  ๙๘๗  ช้ิน รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  ๔๖๔,๖๗๙.๖๐  บาท 

กาํหนดให้ขายในราคาอนัละ  ๕๐๐ บาท  จากตน้ทุนขายอนัละ ๔๔๐ บาท  พร้อมกนัน้ีนายกสมาคมไดม้อบแฟลช

ไดรวใ์ห้แก่คณะกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อเป็นของท่ีระลึกจากสมาคมฯ   จาํนวน  ๒๗   ช้ิน  และมอบหมายให้

นายเกรียงไกร  ศรีสุวรรณ  ในฐานะผูจ้ดัการศูนยห์นงัสือมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  จาํนวน ๙๖๐ ช้ิน

นาํไปจาํหน่ายพร้อมทั้งรายงานและจดัส่งรายไดก้ารจดัจาํหน่ายใหก้บัสมาคมต่อไปเป็นระยะ ๆ 

 

มติทีป่ระชุม 

                  มอบหมายให้นายเกรียงไกร  ศรีสุวรรณ  ดาํเนินการต่อไป                     

 



๔ 
 
วาระที ่ ๕  เร่ืองอืน่ๆ 

                    ๕.๑  การจัดทาํสมุดโน้ต 

                ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๖ ไดมี้ดาํริในท่ีประชุมให้จดัทาํสมุดโนต้เพื่อเป็น

ของท่ีระลึกสมาคมฯ นั้น   และจากมติท่ีประชุมสมาคมฯ คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๗  ไดมี้การอนุมติัให้จดัทาํสมุดโนต้จาํนวน 

๑,๕๐๐ เล่ม  เล่มละ  ๖๐  บาท  รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน ๙๖,๓๐๐.- บาท   

 

มติทีป่ระชุม 

                   อนุมติัเบิกจ่ายเงินจาํนวน  ๔๖,๘๓๖.-บาท  ใหแ้ก่บริษทัทริปเพิล้  เอ็ดดูเคชัน่ จาํกดั 

 

 

ปิดประชุมเวลา     ๑๖.๐๐ น.  

           

 

 

                                                                                                                       นางสาวพชัรินทร์  ว่องไว เขียนรายงาน 

                                                                                                                    ผศ.ดร.วสันต์  บุญลขิิต    ตรวจรายงาน 
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