
                                                                        ๑ 

 

 
รายงานการประชุมร่วมนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล  ทัว่ประเทศ คร้ังที ่๑/๒๕๕๗ 
                                                 วนัศุกร์ที ่ ๒๑  กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๗   เวลา ๑๔.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุม ส.มทรธ. ช้ัน ๒ อาคารสโมสรข้าราชการราชมงคล  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
_________________________ 

รายนามผู้เข้าประชุม 

 ๑.รศ.ดร.น ายทุธ  สงคธ์นาพิทกัษ ์   ประธานอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  
              ๒.นายวรัิช โหตระไวศยะ     รองอธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

 ๓. นายรัฐนนัทน์                            ธชัสิริปุณณวชิ              นายกสมาคม           
๔. นายวชิยั    เพช็ร์ทองค า              อุปนายก 
๕. นายยอดชาย    กอ้งกงัวาล              อุปนายก  
๖. พ.ต.อ.ฉตัรพงศ ์                         เจิมจ ารูญ             อุปนายก 
๗. ผศ.ดร.วสันต ์     บุญลิขิต                     เลขานุการ 
๘.นางดารินทร์    หยกไพศาล  เหรัญญิก 
๙. นางสาวปิยนาถ                 ศรีสมเพช็ร  กรรมการกลาง 
๑๐. นายพรอรรถ   สิงหเสนี   กรรมการกลาง 
๑๑. นางสาวพชัรา   งามสิทธิวรพงศ ์  ผูช่้วยเลขานุการ                                                      
๑๒. นายเกรียงไกร              ศรีสุวรรณ                นายทะเบียน 
๑๓. นางสาวสาวติรี   สามปล้ืม  ประชาสัมพนัธ์                                                                                                                             
๑๔.นายไพเลิศ  สุมานนท ์   นายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                             
๑๕. ดร.สิริเบญจา  กอวฒันา    นายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
๑๖. นางสาวกมลเนตร ไกรตระกลู เลขานุการสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ                                                                                                                                     
๑๗. รศ.อร่าม  อรรถเจดีย ์   นายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก                                         
๑๘. นายกูเ้กียรติ  ประภสัระกลู    นายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา                                       
๑๙. ผศ.ถนอมศรี  ปรารถนาดี   นายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน                                               
๒๐. นายพรชยั  ปรีชาวทิย ์     นายกสมาคมศิษยเ์ก่าเทคโนฯ ไทย-เยอรมนั ขอนแก่น (ส่วนกลาง)                                         
๒๑.นายสราวธุ  นิลศิริ     นายกสมาคมศิษยเ์ก่าเทคโนฯ ไทย-เยอรมนั ขอนแก่น                                                                   
๒๒. นายเกษียร  จารุสมบูรณ์   เลขานุการสมาคมนกัรัยนเก่าเก่าบพิตรพิมุข ในพระบรมราชูปถมัภ ์                                                                     
๒๓. นายส ารวย  รุจิระธนลกัษณ์    นายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา                             
วทิยาเขตน่าน                                                                                                                                                                     
๒๔. นายสรัญ  นาคประสบ   อุปนายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
วทิยาเขตอุเทนถวาย                                                                                                                                                            
๒๕.ผศ.ชูชยั  ต.ศิริวฒันา    อุปนายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 



                                                                        ๒ 

 

๒๖.นายอนุรักษ ์ เมฆพะโยม    ผูแ้ทนนายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล    
สุวรรณภูมิ 
๒๗. นายสุพีเรศร์  อภยัพลชาญ   รองเลขานุการสมาคมศิษยเ์ก่าเพาะช่าง  ในพระอุปถมัภ ์                                
พระวรวงศเ์ธอ  พระองคเ์จา้สุทธิสิริโสภา 
๒๘.นายพรอรรถ  สิงหเสนี    ผูแ้ทนสมาคมศิษยเ์ก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มทร.ธญับุรี 
๒๙. นายปฏิพล  กมลโต     ผูแ้ทนสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน                           
วทิยาเขตสุรินทร์ 
๓๐. ดร.บุญประคอง  ไมเ้ขียว        ประธานชมรมศิษยเ์ก่าคณะเทคโนโลยคีณะคหกรรมศาสตร์ 
๓๑. นางสาวสุวรรณี  ประดิษฐ ์      ผูแ้ทนกองพฒันานกัศึกาษา 
 

 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 
วาระที ่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

   นายรัฐนนัทน์  ธชัสิริปุณณวชิ    นายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
กล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมการประชุมทุกท่านท่ีใหเ้กียรติเขา้ร่วมประชุมนายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี            
ราชมงคล  ในคร้ังน้ี และใหต้วัแทนสมาคมศิษยเ์ก่าแต่ละแห่งแนะน าตวัต่อท่ีประชุม 
วาระที ่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
    -ไม่มี- 
 
วาระที ่ ๓  เร่ืองสืบเน่ือง 
                -ไม่มี-     
วาระที ่ ๔  เร่ืองเพือ่พจิารณา 
                 ๔.๑ การจัดกจิกรรมร่วมกันปี  ๒๕๕๘ โอกาสครบรอบ ๔๐ ปีก่อตั้งสถาบัน และ ๑๐ ปี สถาปนา  
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

                      ในท่ีประชุมไดมี้การแสดงความคิดเห็นกนัอยา่งกวา้ง  และแต่ละสมาคมยนิดีท่ีจะใหค้วามร่วมมือในการ
จดังานในคร้ังน้ี โดยนายก ส.มทรธ. ไดก้ล่าวถึงรูปแบบงาน โดยน าการจดังานมิติใหม่ราชมงคลเพื่ออุตสาหกรรมไทย            
ในอดีต มาเป็นตน้แบบ โดยเพิ่มเติมส่วนต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั เช่น  

- งานวชิาการร่วมเอกชน งานวชิาการสากล (International Conference) ท่ี มทร. จดัร่วมกนัทุกปี  
- งานแสดงแฟชัน่ ของนกัศึกษา เพื่อกา้วเขา้สู่ตลาด ในส่วนของตลาดแฟชัน่ท่ีน าเขา้ 
- งานแสดงสินคา้ OTOP  
- งานแสดงผลิตภณัฑห์รือสินคา้ ของศิษยเ์ก่า  

เพื่อใหแ้ต่ละสมาคมฯ ไดน้ าไปพิจารณาแกไ้ข เพิ่มเติม และน ามาปรึกษากนัอีกคร้ัง  



                                                                        ๓ 

 

มติทีป่ระชุม  
                   มอบหมายใหแ้ต่ละสมาคมพิจารณาการจดักิจกรรมร่วมเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี                   
ก่อตั้งสถาบนั และ ๑๐ ปี สถาปนา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  เพื่อน าเสนอในท่ีประชุมคร้ังต่อไป                                                                                                                                                      
               ๔.๒ การจัดตั้งสมาคมสหพนัธ์สมาคมศิษย์เก่าราชมงคลแห่งประเทศไทย 
                       รศ.ดร.น ายทุธ  สงคธ์นาพิทกัษ ์ ประธานท่ีประชุม กล่าวถึงประเด็นในการหารือร่วมกบันายกสมาคม            
ศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ทัว่ประเทศ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๗ โดยมีเน้ือหาสาระส าคญัดงัน้ี 
             ๑. การเปล่ียนหลกัคิดการจดังานในโอกาสครบรอบ ๑๐  ปีการสถาปนา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
และ ๔๐  ปี การก่อตั้งสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 
        ๒. สืบเน่ืองจากประเด็นท่ี ๑ ควรเพิ่มบทบาทของศิษยเ์ก่าใหมี้มากข้ึน เพื่อสะทอ้นศกัยภาพของศิษยเ์ก่าและ
สถาบนั และการเขา้สู่กระบวนการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
       ๓. ควรใหมี้ Impact ของการท างานท่ีสัมพนัธ์กบัภาคประกอบการมาสะทอ้นและมีส่วนร่วมมากข้ึน 
       ๔. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างผลงานและพฒันาผลงานนวตักรรมท่ีมีคุณค่าของนักศึกษา                          
ผา่นการสะทอ้นมุมมองจากภาคประกอบการท่ีเป็นศิษยเ์ก่า  
       ๕. ควรใช้หลักการ Synergy ร่วมกับ Integration รวมผลผลิตทุกด้าน ทุกสาขาให้เป็นลักษณะการ                                
รวมพลงัศิษยเ์ก่า 
       ๖. การจดัตั้งสมาพนัธ์สมาคมศิษยเ์ก่าราชมงคลแห่งประเทศไทย ควรด าเนินการในลกัษณะการท างานแบบ
เครือข่ายแนวทางเดียวกนัในทั้ง ๙ มทร.เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ในภาพรวมร่วมกนั  
 

มติทีป่ระชุม    
                    ในท่ีประชุมไดมี้การแสดงความคิดเห็นกนัอยา่งหลากหลาย   ทุกสมาคมฯ มีความเห็นร่วมกนัถึงความ
ยากล าบาก ในการรวมศิษยเ์ก่าอยา่งแทจ้ริง เพราะศิษยเ์ก่า จะใหค้วามส าคญักบัภาควชิา มากกวา่ คณะ หรือ  
มหาวทิยาลยั และมีความรู้จกักนัเฉพาะกลุ่มเท่านั้น อยา่งไรก็ตาม ทุกสมาคมจะมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์               
เพื่อน าไปแกไ้ข และเห็นชอบในการจดัตั้งสมาคมสหพนัธ์สมาคมศิษยเ์ก่าราชมงคลแห่งประเทศไทย  และจะได ้           
ร่วมกนัพิจารณาด าเนินการตามขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
    
วาระที ่ ๕  เร่ืองอืน่ๆ 
        นดัประชุมร่วมนายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  ทัว่ประเทศ คร้ังถดัไป  ใน                         
วนัพฤหสับดีท่ี  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ณ  หอ้งประชุม  ส.มทรธ.  ชั้น ๒    อาคารสโมสร                  
ขา้ราชการราชมงคล  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี      
                                                                                                                               
ปิดประชุมเวลา  ๑๗.๐๐ น. 
                                                                                                              
                                                                                                              นางสาวพชัรินทร์  ว่องไว เขียนรายงาน 
                                                                                                              ผศ.ดร.วสันต์  บุญลขิิต  ตรวจรายงาน 



                                                                        ๔ 

 

 


