
๑ 

 

 
รายงานการประชุมร่วมนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล  ทัว่ประเทศ  คร้ังที ่ ๓/๒๕๕๗ 

วนัพฤหัสบดีที ่ ๘  พฤษภาคม   ๒๕๕๗   

ณ ห้องประชุมศักดิ์ทพิย์  ไกรฤกษ์  ช้ัน 3  อาคารเฉลมิพระเกยีรติ  80  พรรษา  

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 _________________________ 

รายนามผู้เข้าประชุม 
 

๑. ดร.สาธิต  พุทธชยัยงค ์    อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพและ 

                                                                       ท่ีปรึกษาสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ                 

๒. ดร.คงเดช  สิทธิมาตย ์  ท่ีปรึกษาสมาคมศิษยเ์ก่าเทคโนฯ ไทย-เยอรมนั ขอนแก่น (ส่วนกลาง) 

๓. นายฐิติพนัธ์ุ  ธชัสิริปุณณวชิ    นายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  

๔. นายยอดชาย  กอ้งกงัวาล              นายกสมาคมศิษยเ์ก่าคณะวศิวกรรมศาสตร์ มทร.ธญับุรี 

๕. ผศ.ดร.ไพเลิศ  สุมานนท ์   นายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   

๖. ดร.สิริเบญจา  กอวฒันา    นายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  
๗. นายกูเ้กียรติ  ประภสัระกูล    นายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

๘. นางวรรณา  มณีนุตร์     นายกสมาคมศิษยเ์ก่าโชติเวช 

๙. นายวชิยั  เพช็รทองคาํ   อุปนายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี      

๑๐. ผศ.วา่ท่ีร.ต.วสุิทธ์ิ  แกว้มณี  อุปนายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร      

๑๑. ผศ.นงนุช  ศรีสัตตบุตร   อุปนายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

๑๒. นายปราโมทย ์ วฑุฒิสาร  อุปนายกสมาคมศิษยเ์ก่าผูป้กครองและคณาจารย ์

                                                                       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

๑๓. นางสาวณฎัฐยา  สุวรรณสโรช  เลขานุการสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

๑๔. ผศ.ดร.วสันต ์ บุญลิขิต              เลขานุการสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
๑๕. นายสุพีเรศร์  อภยัพลชาญ                     รองเลขานุการสมาคมศิษยเ์ก่าเพาะช่างในพระอุปถมัภ ์  

                                                                       พระวรวงศเ์ธอ  พระองคเ์จา้สุทธิสิริโสภา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

๑๖. นางกมลเนตร ไกรตระกลู  เหรัญญิกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

๑๗. ผศ.นลินฉตัร์  ศรุตสิริธิปนรา  เหรัญญิกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

๑๘. นางสาวมุกดา  เสริมบุญครอง  ผูช่้วยเหรัญญิกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  

๑๙. นางเตม็เดือน  เพง็ลี   นายทะเบียนสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  

๒๐. นางสาวสาวติรี  สามปล้ืม  ประชาสัมพนัธ์สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

                                                                       ธญับุรี                                                                                                                             

 



๒ 

 

๒๑. นายเกรียงไกร  ศรีสุวรรณ                ปฏิคมสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี                                                      

๒๒. นางณฐัมลตร์  ศิริศกัด์ิสิทธ์ิ  ปฏิคมสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ                                                      

๒๓. นายสุเมธ  คณาธารทิพย ์ กรรมการสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

๒๔. นางสรวงรัตน์  สายสุวรรณ  กรรมการสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

๒๕. นางนํ้าทิพย ์ ชูเวทย ์  กรรมการสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

๒๖. ดร.สุริศกัด์ิ    บุญกิตติพร  กรรมการสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

๒๗. ผศ.อรุณี  เกียรติกงัวาฬไกล  กรรมการสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

๒๘. นายพรรษรวชิ  เกียรติพิชยกุล  กรรมการสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

๒๙. นายปฏิพล  กมลโต     ผูแ้ทนสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

                                                                      วทิยาเขตสุรินทร์ 

๓๐.นางสาวพชัรินทร์  วอ่งไว                       เจา้หนา้ท่ีสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 

 

วาระที ่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

   ดร.สาธิต   พุทธชยัยงค ์ อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพและท่ีปรึกษาสมาคมศิษยเ์ก่า

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ     กล่าวตอ้นรับและขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมการประชุมท่ีใหเ้กียรติเขา้ร่วมประชุม 

นายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  ในคร้ังน้ี พร้อมทั้งกล่าวแนะนาํมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลกรุงเทพ      

 

 

วาระที ่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

       รับรองรายงานการประชุมร่วมนายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ทัว่ประเทศ                                   

คร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๗   เม่ือวนัท่ี  ๒๐  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

 

มติทีป่ระชุม    

                    รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๗   เม่ือวนัท่ี  ๒๐  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗    โดยมีการแกไ้ข 

รายงานการประชุมหนา้ท่ี  ๑  จากคาํวา่ “คณะกรรมการจดังานเฉลิมพระเกียรติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

รัตนโกสินทร์”  เป็น  “กรรมการจดังานเฉลิมพระเกียรติ  ๘๘ พรรษา” 

 

 



๓ 

 

วาระที ่ ๓  เร่ืองสืบเน่ือง 

                 การจัดตั้งสมาคมสหพนัธ์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล 

                 ตามท่ีสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  ไดรั้บมอบหมายใหร่้างกฎขอ้บงัคบัเป็นตุก๊ตา

ตน้แบบ  เพื่อใชใ้นการพิจารณานาํเสนอในท่ีประชุมคร้ังน้ี  ท่ีประชุมไดมี้การแสดงความคิดเห็นกนัอยา่งกวา้งขวางแลว้             

สรุปวา่  สมาคมสหพนัธ์ศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล   หมายถึง  การรวมสมาคมศิษยเ์ก่าของสถานศึกษาทุก

แห่งในสังกดัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  รวมทั้งสมาคมศิษยเ์ก่าของวทิยาลยัและวทิยาเขตดั้งเดิมเขา้มา 

ร่วมในการเป็นสมาชิกในการจดัตั้งสมาคมสหพนัธ์ศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล     

                 นอกจากนั้นยงัมีการแลกเปล่ียนนาํเสนอประสบการณ์ของบางสมาคมเพื่อสนบัสนุนในการจดัตั้งสมาคมสหพนัธ์

ศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล   

 

มติทีป่ระชุม  

                  ให้แต่ละสมาคมนาํร่างกฎ  ขอ้บงัคบัไปพิจารณาร่วมกบัสมาคมยอ่ยท่ีอยูใ่นมหาวทิยาลยั ฯ  แลว้มาเสนอในท่ี

ประชุมคร้ังต่อไป                                                                                                                                                      

 

 

วาระที ่ ๔  เร่ืองเพือ่พจิารณา 

                 พจิารณากจิกรรมทีแ่ต่ละสมาคมเสนอว่าจะจัดงานร่วมกนัปี  ๒๕๕๘  โอกาสครบรอบ  ๔๐ ปี ก่อตั้งสถาบัน                  

และ ๑๐ ปี สถาปนา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

                   ตามท่ีประชุมคร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๗  วนัท่ี  ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยมีดาํริเบ้ืองตน้วา่จะทูลเชิญสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน   ทั้งน้ีนายก ส.มทรธ. ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการจดั

งานมิติใหม่ราชมงคลเพื่ออุตสาหกรรมไทยในอดีต มาเป็นตน้แบบ โดยอาจเพิ่มเติมกิจกรรมท่ีเหมาะสมเขา้ดว้ยกนั เช่น  
                           - การเดินแฟชัน่กิตติมศกัด์ิ 

- การประกวดดนตรี 
- การแกะสลกัผลไม ้

โดยมอบให้แต่ละสมาคมฯ ไดน้าํไปพิจารณาแกไ้ข เพิ่มเติม และนาํมาปรึกษากนัอีกคร้ัง นั้น 

 

มติทีป่ระชุม  

                   นายฐิติพนัธ์ุ  ธชัสิริปุณณวชิ นายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี รับจดัทาํเป็นตุก๊ตา

ตน้แบบของการจดังาน  เพื่อนาํไปปรึกษาหารือในท่ีประชุมอธิการบดี  ๙  มทร.  ท่ีจะมีการประชุม  ณ  มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ  ในวนัท่ี ๑๙ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  

                

 

 



๔ 

 

                                                                                                                           

วาระที ่ ๕  เร่ืองอืน่ๆ  

      นดัหมายประชุมร่วมนายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  ทัว่ประเทศ  คร้ังถดัไป                         

ในวนัพฤหสับดีท่ี  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา  ๑๑.๓๐  ณ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ   ถ.นางล้ินจ่ี 

                                                                                                                               

ปิดประชุมเวลา  ๑๗.๐๐ น. 

                                                                                                              

                                                                                                                 นางสาวพชัรินทร์  ว่องไว เขียนรายงาน  

                                                                                                                 ผศ.ดร.วสันต์  บุญลขิิต  ตรวจรายงาน 
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