
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย�เก�ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ 
วันศุกร�ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ณ ห*องประชุม L ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย�พณิชยการพระนคร 

------------------------------------------------ 
ผู*มาประชุม 

๑. ดร.สมบูรณ� เอ้ืออัชฌาสัย นายกสมาคมศิษย�เก�า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

๒. รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท� อธิการบดี 
ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ 

๓. ผศ.ลักขณา จาตการนนท� รองอธิการบดีฝ5ายกิจการนักศึกษาและศิษย�เก�า 
ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ 

๔. ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู9ช�วยอธิการบดีฝ5ายกิจการนักศึกษาและศิษย�เก�า 
ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ 

๕. นางประดิษฐา นาครักษา ผู9อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ 

๖. นายอรรถการ สัตยพาณิชย� คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ 

๗. ผศ.ดร.อํานาจ 
 

เอ่ียมสําอาง คณบดีคณะศิลปศาสตร� 
ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ 

๘. ดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
 ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ 

๙. ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร� 
ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ 

๑๐. นายสมศักดิ์ หงษา อุปนายก 
 

๑๑. นางวรรณา มณีนุตร� อุปนายก 
 

๑๒. ผศ.ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร�อุตสาหกรรม 
อุปนายก 

๑๓. นายอดิศักดิ์ โตเลิศมงคล อุปนายก 
 

๑๔. ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
อุปนายก 

๑๕. นางปDยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร� 
อุปนายก 



๑๖. นายสิทธิชัย พรทรัพย�อนันต� กรรมการ 
 

๑๗. นายธีร กิจประสาน กรรมการ 
 

๑๘. ผศ.เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ5ายกิจการนักศึกษา 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร� / 
กรรมการและปฏิคม 

๑๙. ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ5ายกิจการนักศึกษา 
คณะบริหารธุรกิจ 
กรรมการและเหรัญญิก 

๒๐. ว�าที่ ร.ต.สราทตรา เล�งไพบูลย� กรรมการและเลขานุการ 
๒๑. นางสาววันทนา ครุฑจันทร� นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา 

กรรมการและผู9ช�วยเลขานุการ 
๒๒. นางจิรารัตน� ยุคแผน กรรมการและผู9ช�วยเลขานุการ 

 
ผู*ไม�มาประชุม 

๑. ผศ.กมล พรหมหล9าวรรณ อุปนายก 
๒. นายธานี สุคนธชาติ คณบดีคณะสถาปHตยกรรมศาสตร� 

และการออกแบบ อุปนายก 
๓. นายประสิทธิ บุญดวงประเสริฐ กรรมการ 
๔. นายเรืองศักด์ิ เตียเอ่ียมดี กรรมการ 

 
๕. นายปรมินทร� นิยมพันธ� กรรมการ 
๖. นายอัครพล หวังประเสริฐกุล กรรมการ 
๗. นายสมบูรณ� พรอุปถัมภ� กรรมการ 
๘. นายศิริศักด์ิ จิรวิทยาภรณ� กรรมการ 
๙. นายนิพล แก�นโกมล หัวหน9าสาขาวิชาการบัญชี 

คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
๑๐. นางสาวดุริยางค� คมขํา ผู9อํานวยการกองสื่อสารองค�กร 

กรรมการและประชาสัมพันธ� 
๑๑ นายธนาวุฒิ นิลมณี ผู9อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ / กรรมการและนายทะเบียน 
 
ผู*เข*าร�วมประชุม 

๑. ดร.รัตนาวลี ไม9สัก อาจารย� 
๒. นางสาวกัญญาลักษณ� พัฒนจันทร� สมาคมศิษย�เก�า พ.พ. 

 
เร่ิมประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น. 

 

 

 

 



- ๑ - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองแจ*งที่ประชุมทราบ 
๑.๑ เร่ืองท่ีประธานแจ*งให*ท่ีประชุมทราบ 
 ดร.สมบูรณ� เอ้ืออัชฌาสัย นายกสมาคมศิษย�เก�าฯ ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

สมาคมศิษย�เก�ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ประธานฯ) และคณะกรรมการทุกท�าน ขอร�วม
แสดงความยินดีกับศิษย�เก�าดีเด�น มทร.พระนคร จํานวน ๒ ท�าน และคณะกรรมการสมาคมศิษย�เก�า พ.พ. 
จํานวน ๑ ท�าน ได9แก� สาขาธุรกิจเอกชน นายธีร กิจประสาน สาขาบริการสังคม นายสิทธิชัย พรทรัพย�อนันต� 
และนางกัญญาลักษณ� พัฒนจันทร�  

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม (ไม�มี) 
  ว�าท่ีร.ต.สราทตรา เล�งไพบูลย� เลขานุการฯ ได9รายงานรายละเอียดการประชุม ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย�เก�ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคร้ังท่ี ๑/๒๕๖๒ วันศุกร�ท่ี ๑๘ 
มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห9อง L๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย�เทเวศร� 
  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง / เร่ืองค*างพิจารณา 

๓.๑ คณะอนุกรรมการฝ=ายจัดหารายได* แถลงกิจกรรมกอล�ฟการกุศลฯ 
ดร.สมบูรณ� เอ้ืออัชฌาสัย ประธานฯ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ5ายจัดหารายได9 

แถลงกิจกรรมกอล�ฟการกุศลฯ ซ่ึงกําหนดจัดข้ึนในวันที่  ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ โดยมี รศ.สุ ภัทรา 
โกไศยกานนท� รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร เปPนประธานในพิธีและมอบรางวัล ถ9วยรางวัลได9รับ
ความอนุเคราะห�จาก พล.อ.อ.ดร.ประจิน จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม 
การจัดกิจกรรมคร้ังนี้ จัดข้ึนเพ่ือหารายได9สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และเพื่อเปPนทุน
นําไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลและสนับสนุนกิจกรรมด9านต�างๆ ของมหาวิทยาลัย มีทีมเข9าร�วมแข�งขัน
ประมาณ 40 ทีม ณ สนามเลกาซ่ี กอล�ฟ คลับ รามอินทรา (Legacy Golf) 

มติที่ประชุม รับทราบ และดําเนินการตามแผน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ การเชิญและแต�งตั้งท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ โดยการระบุตําแหน�งบริหาร 
  ว�าท่ี ร.ต.สราทตรา เล�งไพบูลย� เลขานุการฯ ได9แจ9งที่ประชุมว�า ขออนุมัติเชิญและแต�งตั้ง 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โดยจะใช9การระบุตําแหน�งบริหารแทน การระบุรายชื่อบุคคล เพ่ือประโยชน�ในการ
บริหารงานที่ต�อเน่ือง ได9แก� รองอธิการบดีฝ5ายกิจการนักศึกษาและศิษย�เก�า ผู9ช�วยอธิการบดีด9านกิจการ
นักศึกษาและศิษย�เก�า ผู9อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา คณบดี ทั้ง ๙ คณะ รองคณบดีฝ5ายกิจการนักศึกษา ทั้ง 
๙ คณะ 
  มติที่ประชุม  อนุมัติ มอบฝ5ายเลขานุการดําเนินการ  
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

๔.๒ ขอความอนุเคราะห�ทุนการศึกษาให*แก�นักกีฬาฟุตบอลชายมหาวิทยาลัย จํานวน ๔ คน  
ว�าท่ี ร.ต.วัชระ โพธิสรณ� คณบดีคณะศิลปศาสตร� ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ ได9แจ9งที่ประชุมว�า 

คณะศิลปศาสตร�ขอความอนุเคราะห�ทุนการศึกษากับนักกีฬาฟุตบอลชายของมหาวิทยาลัยจํานวน ๔ คน ได9แก�  
๑)นายธัชนนท� นคราวงศ� ๒)นายเตโชนันท� วิริยาวุทธ ๓)นายอภิรักษ� ดาวเรือง ๔)นายขจรปณต น9อยโสภา 
  มติที่ประชุม มอบฝ5ายกิจการนักศึกษาและศิษย�เก�า ตรวจสอบข9อมูลนักกีฬาทั้ง ๔ คน 
ว�ามีคุณสมบัติที่จะได9รับทุนการศึกษาหรือไม� และมอบงานเลขานุการนําเข9าวาระการประชุมในคร้ังต�อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
 ๕.๑ รายงานความก9าวหน9าในการต�อเติมสถานท่ีตั้งสมาคมศิษย�เก�า ณ ศูนย�พณิชยการพระนคร 
  ว�าท่ี ร.ต.สราทตรา เล�งไพบูลย� เลขานุการฯ ได9แจ9งที่ประชุมว�า ขณะนี้ได9ดําเนินการยื่นเร่ือง
เอกสารขออนุมัติต�อเติมสถานที่ต้ัง ขอความอนุเคราะห�กระจก และขอใช9พ้ืนท่ีกับคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
เรียบร9อยแล9ว อยู�ในข้ันตอนการประสานงานกับหน�วยงานที่จะเข9ามาดําเนินการก�อสร9างต�อเติม โดยมีฝ5าย
เหรัญญิก ดร.ศรีสุดา อินทมาศ เปPนผู9ประสานงานร�วม  

มติที่ประชุม รับทราบ มอบงานเลขานุการและเหรัญญิกประสานงานกับหน�วยงานที่จะ
เข9ามาดําเนินการต�อเติมห9องสมาคมศิษย�เก�าฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองเสนออ่ืนๆ 

 ๖.๑ ขออนุ มัติ เงินค�าสนับสนุนงานคืนสู� เหย9าชาวโชติ เวช จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่   
๙ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒  

นางวรรณา มณีนุตร� อุปนายก ได9แจ9งที่ประชุมว�าสมาคมโชติเวช มีกําหนดจัดงานวันคืน 
สู�เหย9า ชาวโชติเวช ในวันท่ี ๙ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ และขอให9สมาคมศิษย�เก�า มทร.พระนครสนับสนุนการจัดงาน 
ณ แหล�งสมาคมฯ กองพลทหารม9าท่ี ๒ รักษาพระองค� สนามเป_า กรุงเทพมหานคร 
  มติที่ประชุม  อนุมัติ มอบเหรัญญิกดําเนินการ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 

       (ว�าที่ ร.ต.สราทตรา เล�งไพบูลย�) 
ผู9บันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 
                  (ดร.สมบูรณ� เอ้ืออัชฌาสัย) 
                                                                             ผู9ตรวจและรับรองรายงานการประชุม 

 
 

 

 

 


