
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชมุรพีพัฒน์ ชั้น 3  สํานักงานอธิการบดี 

----------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ดร.วิชา   จุ้ยชุม  นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ  ประธาน 
2. ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 
3. นายโกศล พรพัฒนนางกูร  อุปนายก 
4. นางวรรณา มณีนุตร์  อุปนายก 
5. นายอดิศักด์ิ โตเลิศมงคล  อุปนายก 
6. นายเกษมชัย บุญเพ็ญ  อุปนายก     
7. นางอภิวรรณ ประสิทธิศุภพร  กรรมการ 
8. นางธัญพร หมายบุญ  กรรมการ 
9. นายบุญเรียง อินแป้น  กรรมการ 
10. นางศิริมา อาจนนลา  กรรมการ     
11. นางสาวอรวรรณ์ ศิริพราหมณกุล  กรรมการ     
12. นางสาวมัลลิกา วีระสัย  กรรมการ 
13. นางปิยะธิดา  สีหะวัฒนกุล  กรรมการและปฏิคม 
14. ผศ.ศรีจันทร ์ โตเลิศมงคล  กรรมการและเหรัญญกิ 
15. นางประดิษฐา นาครักษา  กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวสโรชา หัตถกรรม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางสาวขนิษฐา สุริยะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นางสาวทัศวรรณ อู้ย้ง  กองพัฒนานักศึกษา 
19. นางสาวสิริพร พุ่มไสว  กองพัฒนานกัศึกษา 
20. นางสาวอพิมภกา ภันธ์ุโสทก  กองพัฒนานักศึกษา 
21. นางสาวณัฐพล ผาติวิทย์  กองพัฒนานักศึกษา 
22. นายภัทรพล กิตติรัตนาโชติ  กองพัฒนานักศึกษา 
23. ดร.สมบูรณ ์ เอ้ืออัชฌสัย  สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร 
24. ดร.ศรีสุดา อินทมาศ  คณะบริหารธุรกิจ 
25. นางสาวนัยนา พฤกษหิรัญ  คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 
26. นางสาวนิตยา น่วมพร้อมพันธ์ุ  คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 
27. นายเกศไกรศร แก้วสามารถ  กองศิลปวัฒนธรรม 
28. นางสาวกนกพร บุญเพ็ญ  กองสื่อสารองค์กร 
29. นางจิรารัตน์ ยุคแผน  สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร 
30. นายอัศม์เดชเดชา ปานท่าไข่  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
31. นางสาวอังคนา วงรถ  กองพัฒนานักศึกษา 
32. นายนเรศ ภูคะฮาต  กองพัฒนานักศึกษา 
33. นางสาวนิสารัตน์ โสดามุก  กองคลัง 
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34. นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่  กองคลัง 
35. นางสาวปาหนัน ทรัพย์ธํารงค์  กองคลัง 
36. นางสาววัชรี สุวรรณแขก  คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 
37. นางสาวกัลย์ลรัศม ์ ศรีเลิศ  กองคลัง 
38. นางภัทรี ต้ังจีรวงษ์  สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร 
39. นางสาวระพีพร ทองปน  กองพัฒนานักศึกษา 
40. นางสาวพลอยวรรณ คุ้มภัย  กองกลาง 
41. นางสาวพิชญาภัค คุณพาที  กองสื่อสารองค์กร 
42. นางสาวสุพรรษา อ่ินอ้อย  กองสื่อสารองค์กร 
43. นางปิยฉัตรตรี ศรีธนสินธร  หน่วยตรวจสอบภายใน 
44. นางสาวลักษณาพร เจริญแพ่ง  กองพัฒนานักศึกษา 
45. นางสาวณัฐวรรณ จันทร์พ่วง  คณะบริหารธุรกิจ 
46. นายธีระวัฒน์ พัฒภิชานันท์  คณะบริหารธุรกิจ 
47. นายภาคภูมิ ศรีศักดานุวัตร  คณะบรหิารธุรกิจ 
48. ว่าที่ ร.ต.วีระพล ปันมาเช้ือ  คณะบริหารธุรกิจ 
49. นางสาววรัญญา สมศร ี  คณะบริหารธุรกิจ  
50. นางสาวมณฑิรา แจ้งเนตร  คณะบริหารธุรกิจ 
51. นางสาวณปภัช ถิรพัฒน์ธนโภคิน คณะบริหารธุรกิจ 
52. นายพิชัย ธนทนิล  คณะบริหารธุรกิจ 
53. ว่าที่ ร.ต.เกียรตินันท์ ลงทอง  กองสื่อสารองค์กร 
54. นายธนากร พูลแก้ว  สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร 
55. นายกรกต มะลิทอง  สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร 
56. นายวีรภัทร ตรีวรศรีกุล  สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร 
57. นางสาวจุฑามาศ คูระนันท ์  สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร 
58. นายพิชัย ชอบสุข  สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร 
59. นายเอกพงษ์ นิยมจันทร ์  สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร 
60. นางสาวศศิธร จันทรุทัย  สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร 
61. นางสาวจิรธร สีสังข ์  สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร 
62. นางสาวเพ็ญผกา เกิดแก่น  สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร 

ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จํานวน 62 คน เป็นไปตามข้อบังคับ 63 (1) องค์ประชุมของการประชุม
ใหญ่สามัญต้องประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่า 60 คน 
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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
 
ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ดร.วิชา  จุ้ยชุม  นายกสมาคมฯ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และได้แจ้งต่อที่
ประชุม ดังน้ี 

เรื่องที่ 1 ขอบคุณคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่ได้ทํางานร่วมกันมาตลอด 2 ปีกว่า ซึ่งเป็นการทํางานที่ราบร่ืนไม่มีประเด็นใดๆ ให้เกิดความขัดแย้ง ไม่มีบัตร
สนเท่ห์  ในส่วนของรายจ่ายของสมาคมส่วนมากจะเข้ามหาวิทยาลัยเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา  สนับสนุน
กิจกรรมของนักศึกษา และจ่ายไปหน่วยงานข้างนอกน้อยมาก ซึ่งส่วนมากจ่ายเป็นค่าสนับสนุนกิจกรรม เช่น 
กอล์ฟการกุศล โบล์ลิ่งการกุศล   เป็นต้น มีรายรับมากกว่ารายจ่ายทําให้มีเงินเหลืออยู่ในบัญชีมากขึ้น 

เรื่องที่ 2 ขอแนะนํา คุณสมบูรณ์    เอ้ืออัชฌาสัย เจ้าของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งเป็น
สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร และได้สมัครเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนครคนต่อไป หลังจาก
คณะกรรมการชุดน้ีหมดวาระ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 เม่ือวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 โดยมีการแก้ไข     
จากสินทรัพย์หมุนเวียน จํานวน 1,530,210.83 บาท เป็น สินทรัพย์หมุนเวียน จํานวน 1,530,215.89 บาท 
   
ระเบยีบวาระที่ 3  พิจารณาเลือกนายกสมาคมศิษย์เกา มทร.พระนคร    
  นางประดิษฐา   นาครักษา  เลขานุการสมาคมฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้สมัครเป็นนายก
สมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร จํานวน 1 คน คือ ดร.สมบูรณ์  เอ้ืออัชฌาสัย และตามข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ข้อ 38 ถ้าสมาชิกสมัครเข้ารับเลือกต้ังเพียง 1 คน ให้ถือว่าคนน้ัน
เป็นนายกสมาคม ทั้งน้ี ดร.สมบูรณ์  เอ้ืออัชฌาสัย เป็นสมาชิกตลอดชีพของสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง และได้รับคัดเลือกให้เป็น  ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปี 
2558 ปัจจุบันดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) ดร.สมบูรณ์         
เอ้ืออัชฌาสัย เป็นศิษย์เก่าของ มทร.พระนคร ที่ช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด 
นับว่าเป็นโชคดีของสมาคมท่ีท่านเสียสละมารับตําแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร คนที่ 3 จากนี้ไป 
15 วัน ท่านต้องเตรียมแต่งต้ังทีมบริหารสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร ต่อไป เพ่ือดําเนินการแจ้งไปยัง
สํานักงานเขตดุสิต  
มติที่ประชุม  เป็นเอกฉันท์ เลือก ดร.สมบูรณ์  เอ้ืออัชฌาสัย เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร และ
ประชุมมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีสราทตรา  เล่งไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้
ย่ืนคําร้องในการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารสมาคมต่อไป 
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ระเบยีบวาระที่ 4  พิจารณารับรองรายงานการเงนิของสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร  
  ผศ.ศรีจันทร ์  โตเลิศมงคล  เหรัญญิกสมาคมศิษย์เก่า ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายการเงินของ
สมาคมฯได้นําส่งรายงานการเงินและเอกสารการเงินเมื่อสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของสมาคมฯ ให้กับ
บริษัท เอส.วี.พี. แอคเค้าน์ต้ิง กรุ๊ป จํากัด ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้เป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ และผู้ตรวจ
สอบบัญชีได้รับรองรายงานการเงินของสมาคมเรียบร้อยแล้ว  

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมของสมาคมฯ ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ 63 (1) ดังรายละเอียด
ประกอบ การประชุม วาระที่ 3.2 โดยได้แสดงข้อคิดเห็นไว้ในเอกสาร ดังน้ี “ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ี
แสดงฐานะการเงินของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
และผลการดําเนินงาน สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และในเรื่องอ่ืนๆ” ลงนามโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต นางฉวีวรณ  ขัมพานนท์ เลขทะเบียน 378 ดําเนินการโดย บริษัท เอส.วี.พี.แอคเค้านท์ต้ิง กรุ๊ป จํากัด 
ตามรายละเอียดปรากฎในเอกสารที่แนบ  

ดร.วิชา  จุ้ยชุม  นายกสมาคมฯ ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอบริษัท เอส.วี.
พี.แอคเค้าน์ต้ิง กรุ๊ป จํากัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ  
มติที่ประชุม  รับรองงบการเงิน และเห็นชอบให้บริษัท เอส.วี.พี.แอคเค้าน์ต้ิง กรุ๊ป จํากัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี
ของสมาคมฯ 

ระเบียบวาระที่ 5  กิจการของสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร 

5.1 การจัดกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร 
ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า 

มหาวิทยาลัยได้รับการสถาปนามาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 14 ปีแล้ว แต่ยังไม่เคยจัดกิจกรรม
คืนสู่เหย้าของ มทร.พระนคร เลยสักครั้งเดียว ซึ่งในวันที่ 18 มกราคม 2562 ที่จะถึงน้ีเป็นวันครบรอบ 14 ปี ของ
มหาวิทยาลัย      ต้องการให้สมาคมฯ จัดงานคืนสู่เหย้าชาว มทร.พระนคร สาเหตุที่ต้องการให้จัดงานคืนสู่เหย้า 
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยต้องการความร่วมมือจากศิษย์เก่าในเรื่องต่างๆ 

นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยต้องการให้มีความร่วมมือในส่วนของวิชาการด้วย นอกเหนือจาก
กิจกรรมอ่ืนๆ ส่วนหน่ึงเพราะว่า มหาวิทยาลัยมุ่งหน้าที่จะเป็นมหาวิทยาลัย  Digital University เน่ืองจากปัจจบัุน
เยาวชนผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมีน้อยลง แต่จํานวนมหาวิทยาลัยมีเท่าเดิม เพราะฉะนั้น บทบาทของ
มหาวิทยาลัยจะต้องมีความหลากหลายมากย่ิงขึ้น เช่น ต้องมีความร่วมมือกับสถานประกอบการให้มากย่ิงขึ้น หรือ 
การทบทวนให้ความรู้ให้กับศิษย์เก่า      ที่สําเร็จการศึกษาไปแล้วหลายปี เน่ืองจากเทคโนโลยีสมัยน้ีได้พัฒนาไป
อย่างรวดเร็ว จึงเป็นการทบทวน และเพ่ิมพูนความรู้ให้กับศิษย์เก่าให้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่มีความ
หลากหลายในปัจจุบัน และในส่วนของมหาวิทยาลัยต้องการให้มีกิจกรรมหารายได้เพ่ือการกุศลที่หลากหลายมาก
ย่ิงขึ้น เช่น โบล์ลิ่งการกุศล กอล์ฟการกุศล หรืออ่ืนๆ ตามท่ีสมาคมฯ เห็นสมควร 

ดร.สมบูรณ์  เอ้ืออัชฌาสัย นายกสมาคมคนใหม่ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ในเรื่องที่ท่านรอง
อธิการบดี  ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ได้กล่าวมาข้างต้น ขอเรียนว่า ตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งตามวาระ 2 ปีน้ี 
คงได้มีการจัดกิจกรรมให้กับสมาคมฯ ได้หลากหลายตามความคาดหวัง แต่ทั้งน้ีก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการชุดใหม่ที่
จะต้ังขึ้นมาด้วย      โดยส่วนตัวแล้ว ตนเองก็มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมให้แก่สามาคมศิษย์เก่าพณิชยการ
พระนครอยู่หลายครั้ง แต่ก็ยังไม่เคยได้ร่วมกิจกรรมกับสมาคมศิษย์เก่าของคณะอ่ืนๆ ซึ่งคงต้องขอความร่วมมือใน
โอกาสต่อไป 
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ล่าสุดกิจกรรมวิชาการท่ีได้จัดให้วิทยาเขตพณิชยการพระนคร คือการใช้สิทธ์ินายกสมาคมผู้สอบ
ภาษี และกรรมการผู้สอบภาษีอาชีพ ไปเปิดรับสมัครและทําการสอบให้กับศิษย์เก่าของวิทยาเขต เพ่ือให้ได้ใบ
ผู้สอบภาษีอาชีพ ซึ่งมีผู้เข้าสอบประมาณ 250 คน และมีผู้สอบผ่านเกินครึ่ง  
มติที่ประชุม  รับทราบ  

5.2  สํานักงานของสมาคม และการจ้างบุคลากรของสมาคม 
ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า 

ปัจจุบันสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร ยังไม่มีสํานักงาน  ไม่มีบุคลากรที่จะทํางานของสมาคมฯ และงานของ
สมาคมฯ ได้ฝากไว้ที่กองพัฒนานักศึกษา ซึ่งบุคลากรก็มีงานในหน้าที่อยู่แล้ว เห็นว่าหากสมาคมฯ มีความมั่นคง 
แข็งแรงแล้วควรจ้างคนเพ่ือมาทําหน้าที่ในสมาคมโดยเฉพาะ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ 

เรื่องที่ 1 เอกสารการส่งมอบงานของสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร ระหว่างนายกสมาคมฯ   
คนเดิม ซึ่งหมดวาระ คือ ดร.วิชา  จุ้ยชุม  และ ดร.สมบูรณ์   เอ้ืออัชฌาสัย นายกสมาคมฯ คนใหม่ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

 
ปิดประชุมเวลา  15.30  น. 
 
 
 
                                                                                            นางสาวขนิษฐา    สุริยะ     
                                                                                          ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 

                                                                                          นางประดิษฐา   นาครักษา      
                                                                                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
                                                                                               ดร.วิชา   จุ้ยชุม 
                                                                                       ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
 


