
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งท่ี 2/2562 
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 
อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ 

 
………………………………………………………………………… 

 
ผู้มาประชุม 
1. ดร.สมบูรณ์ เอ้ืออัชฌาสัย นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร 
2. นายสมศักดิ์ หงษา อุปนายก 
3. นางวรรณา มณีนุตร์ อุปนายก 
4. นางสาวสุชาดา เกตุดี อุปนายก 
5. นายธานี สุคนธชาติ อุปนายก 
6. ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
7. ผศ.เจทญา  กิจเกิดแสง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
8. นายอรรถการ สัตยพาณิชย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
9. นางภัทรี ตั้งจีรวงษ ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
10. นางอภิวรรณ ประสิทธิศุภพร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
11. นายศิริศักดิ์ จิรวิทยาภรณ์ กรรมการ 
12. นางศรีสุดา อินทมาศ กรรมการและเหรัญญิก 
13. ว่าที ่ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาววันทนา ครุฑจันทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางจิรารัตน์ ยุคแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางสาวมัลลิกา วีระสัย (แทน) ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
   ที่ปรึกษากิตติศักดิ์  
17. นางสาวสุพรรษา อ่ินอ้อย (แทน) ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
   ที่ปรึกษากิตติศักดิ์ 
 
 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
1. นายอดิศักดิ์ โตเลิศมงคล อุปนายก 
2. นายกมล พรหมหล้าวรรณ อุปนายก 
3. นายปริญญา มากลิ่น อุปนายก 
4. นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล อุปนายก 
5. นายประสิทธิ บุญดวงประเสริฐ กรรมการ 
6. นายเรืองศักดิ์ เตียเอี่ยมดี กรรมการ 
7. นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ กรรมการ 
 



8. นายธีร กิจประสาน กรรมการ 
9. นายปรมินทร์ นิยมพันธ์ กรรมการ 
10. นายอัครพล หวังประเสริฐกลุ กรรมการ 
11. นายสมบูรณ์ พรอุปถัมภ์ กรรมการ 
12. นายนิพล แก่นโกมล กรรมการ 
13. นายเชาวลิต อุปฐาก กรรมการและปฏิคม 
14. นางสาวดุริยางค์ คมข า กรรมการและประชาสัมพันธ์ 
15. นายธนาวุฒิ นิลมณี กรรมการและนายทะเบียน 
16. รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
17. ผศ.ดร.อ านาจ เอ่ียมส าอางค์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
18. ดร.ไพศาล การถาง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
19. ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบลุ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
20. ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
21. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักด ี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
22. ดร.รัตนาวล ี ไม้สัก ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
23.   นางสาวรรณพร   พิทักษ์มวลชน       ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 17 คน  ผู้ไม่มาประชุม 23 คน 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
 1.1 นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ดร.สมบูรณ์ เอ้ืออัชฌาสัย กล่าวแสดงความยินดีกับท่าน ศ.ดร.สุรพงษ์ 
โสธนเสถียร ในโอกาสที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2562 และเนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทาน ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นิเทศศาสตร) แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2559 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

1.2 นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ดร.สมบูรณ์ เอ้ืออัชฌาสัย เล่าเรื่องการไปเยือนประเทศจีน เกี่ยวกับภาค
เศรษฐกิจของระดับประเทศ ให้มีความตื่นตัวในเรื่องภาคธุรกิจ การใช้ Digital Payment และในด้านการศึกษา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กับ มหาวิทยาลัยปักก่ิง ได้มีความร่วมมือจัดตั้งวิทยาลัยการค้าไทย-จีน 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 1.3 มหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้ เนื่องจากจะมีการออกนอกระบบ เพ่ือเป็นการ
บริหารจัดการก่อนการออกนอกระบบ เป็นการก าหนดระเบียบการจัดหารายได้ เช่น รายได้วิจัย รายได้การ
เรียนการสอน ฯลฯ กิจการที่เกี่ยวกับบุคลากรนั้นออกนอกระบบ ส่วนที่ไม่เกี่ยวกับบุคลากรยังคงอยู่ในระบบ 
และจะน าข่าวความคืบหน้ามาแจ้งเพ่ือแก้ไขปรับปรุงปรับเปลี่ยนต่อไป 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 



 1.4 คุณสมศักดิ์ หงษา อุปนายก ได้แจ้งข่าวเกี่ยวกับการติดตั้งกระจก ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่าฯ ที่ศูนย์
พณิชยการพระนคร ซึ่งได้นัดหมายช่างติดตั้งกระจกและติดตั้งให้เรียบร้อยต่อไป 
 มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนครครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม L 201 ชั้น 2 อาคาร
มงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ท่านสามารถ
เข้าดูข้อมูลออนไลน์ และแจ้งกลับได้ท่ีเว็บไซต์ http://alumni.rmutp.ac.th 
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1 /2562 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 ทุนการศึกษาส าหรับนักกีฬาฟุตบอลชายของมหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน 
ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ได้รายงานต่อที่ประชุมเรื่อง

การขอทุนการศึกษาส าหรับนักกีฬาฟุตบอลชายของมหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน ได้แก่ นายขจรปณต น้อย
โสภา  

ดร.สมบูรณ์ เอ้ืออัชฌาสัย นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า มูลค่าจ านวน 1 ภาค
การศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ค้างช าระอยู่ และให้น าหลักฐานการท าคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยน ามาประกอบการพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป 

คุณสมศักดิ์ หงษา อุปนายก แจ้งเสนอต่อที่ประชุมว่า ให้น าผลการเรียน การท ากิจกรรม เข้ามา
น าเสนอเป็นรายภาคการศึกษาไป 

ดร.สมบูรณ์ เอ้ืออัชฌาสัย นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อคราวก่อน ผศ.ยุทธภูมิ 
สุวรรณเวช อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ของบประมาณเก่ียวกับทุนการศึกษา 440,000 บาท 
และการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 500,000 บาท ท าให้สมาคมศิษย์เก่าต้องจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล
เพ่ือให้ได้งบประมาณตามที่ต้องการไว้ และส าหรับกรณีนี้สามารถตัดทุนการศึกษาจากที่ตั้งไว้ได้ โดยมีเกณฑ์
ได้แก่ นักศึกษาที่ไม่เข้าเกณฑ์การขอทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย แต่ยังคงท าคุณประโยชน์ให้กับ
มหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม  อนุมัติทุนการศึกษา ให้กับนายขจรประณต น้อยโสภา เป็นจ านวน 1 ทุนการศึกษา
ต่อภาคการศึกษา ส าหรับภาคการศึกษาต่อไป ให้ท า portfolio เข้ามาน าเสนอ ผ่านคณบดีของคณะเป็นผู้
น าเข้าวาระที่ประชุม มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ เลขานุการ และดร.ศรีสุดา อินทมาศ 
เหรัญญิก ด าเนินการประสานงาน 

 
 3.2 สถานที่ตั้งสมาคมศิษย์เก่า ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร 

ดร.สมบูรณ์ เอ้ืออัชฌาสัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้รับรายงานจากคุณสมศักดิ์ หงษา อุปนายก 
เรียบร้อยในเบื้องต้น ว่าก าลังด าเนินการตัดกระจกและจะน าช่างเข้ามาติดตั้งในล าดับต่อไป เนื่องจากว่า ช่าง
ติดตั้งชุดเก่าได้ทิ้งงาน และต้องด าเนินการจัดหาช่างชุดใหม่ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 

 

http://alumni.rmutp.ac.th/
http://alumni.rmutp.ac.th/
http://alumni.rmutp.ac.th/


ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
4.1 การบริจาคเงินทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการ

อธิการบดีฯ ได้แจ้งเรื่องการเข้าบริจาคเงินทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(พระยศเดิม) ขอมติที่ประชุมพิจารณางบประมาณในการน าเงินเข้าทูลเกล้าถวายเป็นจ านวนเท่าใด และ
พิจารณาผู้แทนเข้าทูลเกล้าจ านวน 3 ท่าน 

ดร.สมบูรณ์ เอ้ืออัชฌาสัย นายกสมาคมฯ แจ้งต่อที่ประชุมให้ร่วมกันพิจารณา 
คุณสมศักดิ์ หงษา อุปนายก สมาคมฯ ควรมีส่วนในการทูลเกล้าถวายในครั้งนี้ 
คุณวรรณา หงษา อุปนายก เมื่อไม่เคยมีประเพณีปฏิบัติมาก่อน ขอให้ท่านนายกสมาคมฯ พิจารณาน า

ร่องในการทูลเกล้าถวาย 
ดร.สมบูรณ์ เอ้ืออัชฌาสัย นายกสมาคมฯ เห็นควรบริจาค 100,000 บาท โดยตัดยอดบริจาคจาก

รายได้จัดกอล์ฟการกุศล 
มติที่ประชุม มติที่ประชุม สมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร อนุมัติเงินบริจาคเป็นจ านวนเงิน 

100,000 บาท ผู้แทนเข้าทูลเกล้า ได้แก่ 1.ดร.สมบูรณ์ เอ้ืออัชฌาสัย นายกสมาคมฯ  2.คุณสมศักดิ์ หงษา 
อุปนายก และคุณวรรณา มณีนุตร์ อุปนายก 

 
4.2 การจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 
ดร.สมบูรณ์ เอ้ืออัชฌาสัย ให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 

2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Advertising & Public Relations Presentation Room 
ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ 

โดยมีวาระส าคัญดังนี้ 
1. รับรองงบการเงินของสมาคมศิษย์เก่าฯ ประจ าปี 2561 
2. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 และก าหนดค่าสอบบัญชี 
3. แก้ไขข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 มติที่ประชุม อนุมัติดังที่นายกสมาคมฯ ก าหนด 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
 5.1 คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ แถลงยอดงบประมาณในกิจกรรมกอล์ฟการกุศลฯ 
 ดร.ศรีสุดา อินทมาศ เหรัญญิก ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายรับจากการจัดหารายได้กอล์ฟการกุศลฯ 
จ านวน 58 ทีม ทีมละ 35,000 บาท 2,030,000 บาท และได้รับการสนับสนุนป้าย อาหาร รวมทั้งสิ้นจ านวน  
340,000 บาท รวมมีรายรับทั้งสิ้น จ านวน 2,370,000 บาท โดยมีทีมที่เข้าร่วมจริง 40 ทีม ค่าใช้จ่ายจริง 
ค่าสนาม 204,400 บาท ค่าแคทดี้ 57,050 บาท ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 128,517.70 บาท ค่าดนตรี 6,000 
บาท ค่าป้ายทั้งหมด 17,040 บาท เงินรางวัลที่ให้กับแขกท่ีมางานและลุ้นจับรางวัล ซองละ 1,000 บาท 
ทั้งหมด 20 รางวัล รวม 20,000 บาท ค่าลูกกอล์ฟ และค่าออแกร์ไนซ์ 15,000 บาท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน 
2,500 บาท รวมรายจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 5 แสนกว่าบาท ดังนั้นยอดรายรับสูงกว่ารายจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 
1,800,000 บาท  
 ดร.สมบูรณ์ เอ้ืออัชฌาสัย นายกสมาคมฯ กล่าวโดยสรุป สมาคมฯ มีเงินเหลืออยู่ทั้งสิ้นประมาณ  
1,840,000 บาท และในการนี้ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน และท่านที่ช่วยเหลือ โดยเฉพาะคุณ
สมศักดิ์ หงษา อุปนายก ที่ได้มอบเหรียญเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรให้น าไปใช้ในกิจการกอล์ฟการกุศล 
หลังจากท่ีหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว จะขอน าเงินแบ่งเป็น 2 ยอด เนื่องจากพิจารณาในเรื่องภาษีที่จะเกิดขึ้น 
เป็นเงินที่ได้รับจริงจากรายได้ค่าจัดกอล์ฟการกุศล และเป็นเงินบริจาค 



 สรุป 1. ยอดเงินรายได้จากการจัดกอล์ฟการกุศล 930,000 บาท รายจ่าย 530,000 บาท คงเหลือ
รายรับสูงกว่ารายจ่าย 400,000 บาท และด าเนินการเสียภาษี 

2. ยอดเงินบริจาค 910,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี 
 มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
 6.1 กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมราชมงคลพระนครรวมใจภักดิ์ 
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562  
เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมดีฮอลล์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 6.2 ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์การท่านใหม่ คือ คุณสุพรรษา อิ่นอ้อย ได้ชี้แจงข้อมูลเรื่องการ
จัดท าวารสารสมาคมศิษย์เก่าออนไลน์ และเป็นผู้ที่จะเข้ามาดูแลการจัดท าวารสารให้กับสมาคมฯ แทน อ.
ดุริยางค์ ค าข า ที่ได้พ้นจากต าแหน่งผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์การ เนื่องจากไปปฏิบัติภารกิจที่คณะ วารสาร
ออกทุก 6 เดือน ม.ค. – มิ.ย. 62 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 

 
 
        ว่าที่ ร.ต.สราทตรา  เล่งไพบูลย์ 
                              เลขานุการฯ 

   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         และผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
        
           ดร.สมบูรณ์  เอ้ืออัชฌาสัย 
         นายกสมาคมศิษย์เก่า มทรพ. 
          ผู้รับรองรายงานการประชุม 
          
 
 


