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วาระที่ 1 แจงเพื่อทราบ 

1.1 อนุกรรมการหลายทานติดภารกิจมาประชุมไมได 
 

 1.2 การจัดกิจกรรมของสมาคมและชมรมตางๆ 

1.2.1 ชมรมมด 2503 จะจัดงานเลี้ยงรุน ในวันพุธท่ี 27 พฤษภาคม 2552         

ณ โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร  เวลา 12.00 น. เชิญมูลนิธิฯ เขารวมงานดวยเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมของ

มูลนิธิฯ และชวยรับลงทะเบียน 
1.2.2  กําหนดการประชุมใหญสามัญประจําป 2552 ของมูลนิธิฯ ในวันพุธท่ี 27 

พฤษภาคม 2552 เวลา 12.00 น. ณ หองประชุมพงศศักดิ์  วรสุนทโรสถ อาคารสํานักงานอธิการบดี ช้ัน 8  
1.2.3  ตามที่สมาคมนักศึกษาเกาไดจัดใหมีการเลือกตั้งนายกสามาคมฯ เมื่อวันพุธท่ี 4 

กุมภาพันธ 2552 นั้นผูที่ไดรับตําแหนง คือ คุณแสงไชย รัตนโชตินันท นักศึกษาเกาวิศวกรรมโยธา รุน 10 

 
 มติที่ประชุม รับทราบ  

          

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาทุนมูลนิธิฯและอนุกรรมการ

โครงการวิศวกรอาสา ครั้งที่ 1/2552 (วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ 2552) 

   
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2552 โดยไมมีการแกไข  
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วาระที่ 3 เร่ืองสืบเน่ือง 
  3.1 การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
   3.1.1 ผศ.พยูร เกตุกราย กลาววา เร่ืองการมอบเงินสนับสนุนการสรางอาคาร

ปฏิบัติการทางวิศวกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตรนั้น เจาหนาที่มูลนิธิฯ ไดทําหนังสือถึงคณบดี                   

คณะวิศวกรรมศาสตรเรียบรอยแลว โดยเนื้อหาระบุวามูลนิธิฯ จะมอบเงินใหจํานวน 500,000.- บาท         

(หาแสนบาทถวน) และขอใหคณะวิศวกรรมศาสตรจัดทําโครงงานการใชเงินใหมูลนิธิฯ ทราบวาจะนําเงิน

ดังกลาวไปทําอะไรนั้น ขณะนี้อยูระหวางรอรายละเอียดจากคณะวิศวกรรมศาสตร 
    3.1.2 ผศ.พยูร เกตุกราย กลาววา ขณะนี้ไดมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมใหแก

ชมรมตางๆ ของนักศึกษา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีวิทยาเขตราชบุรีเรียบรอยแลว  

จึงขอใหเจาหนาที่ติดตามแตละชมรมใหสรุปผลการดําเนินงานเพ่ือนํามาแจงที่ประชุมใหญสามัญประจําป

โดยขอใหมีรูปภาพประกอบดวย 

 
 มติที่ประชุม รับทราบมอบคุณจิรวรรณ อองแตง ดําเนินการ  
 
                   3.2 การขอเปดบัญชีมหาวิทยาลัยฯ ในนามมูลนิธิฯ 

        อาจารยเอมอร ศรีนิลทา แจงวา ไดหารือกับกองคลังเร่ืองขอใหมหาวิยาลัยชวยเปด

บัญชีในนามมูลนิธิฯ 1 เลม เพ่ือแยกออกจากบัญชีของมหาวิทยาลัย และเพ่ือเปนการลดขั้นตอนในการฝาก-   

การถอนเงิน  และสะดวกในการตรวจสอบแลว แตกองคลังแจงมาวาการดําเนินการดังกลาวนี้เปนเพียงเพื่อ

สะดวกในการตรวจสอบเทานั้นแตการปฏิบัติงานยังเหมือนเดิม จึงขอใหคุณวิสา เตีย สอบถามรายละเอียด

จากกองคลังใหอีกครั้ง 
 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  3.3 การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอยางตอเนื่อง CPU ในโครงการวิศวกรอาสา 
   3.3.1 หลักสูตรที่ดําเนินการจัดอบรมแลว 

(1)  การจัดอบรมเรื่อง การบริหารโครงการสมัยใหมสําหรับผูบริหาร ใหกับ        

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 6 และ 13 มีนาคม 2552  มีผูเขาอบรม

ทั้งส้ิน 28 คน ไดรับคาลงทะเบียนจํานวน 53,800.- บาท  (หาหมื่นสามพันแปดรอยบาทถวน) หลังหัก

คาใชจายในการดําเนินการแลว มีเงินคงเหลือสมทบเขาโครงการวิศวกรอาสา จํานวน 28,664.- บาท      

(สองหมื่นแปดพันหกรอยหกสิบสี่บาทถวน) 
     
   (2)  หลักสูตร “การทบทวนความรูเพ่ือสอบเลื่อนข้ันเปนสามัญวิศวกร” 

หัวขอ Structural Theory & Analysis ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2552 และหัวขอ Geotechnical 
Engineering ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2552 ณ หองบรรยายอาคารสัมมนา ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

พระจอมเกลาธนบุรี  ไดแจงรองประธานโครงการขอระงับการฝกอบรมครั้งนี้ไวกอน เนื่องจากมีผูสนใจสมัคร 

เขารับการอบรมจํานวน 7 คนเทานั้น  
 
 
 



 - 3 - 

  3.3.2 หลักสูตรที่จะดําเนินการตอไป 

   (1)  หลักสูตร “เ ร่ืองนารู เ ก่ียวกับแผนดินไหวสําหรับวิศวกรและ
สถาปนิก” ในวันที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ในงาน “สัปดาหความรูเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพวิศวกรรมอยางตอเนื่อง ครั้งที่ 2” ซึ่งจัดรวมกับสภาวิศวกร ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม

นานาชาติกรุงเทพ (BITEC) 
  

   (2)  หลักสูตร “เทคนิคการบริหารงานกอสรางสําหรับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน” ในวันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2552 ณ อาคารเรียนรวม 5 ช้ัน 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   

พระจอมเกลาธนบุรี 
 

   (3)  หลักสูตร “การบริหารบัญชีและภาษีอากรสําหรับผูบริหาร”    

กําหนดจัดอบรมในเดือนมิถุนายน 2552 อยูระหวางการรอกําหนดวันที่แนนอน 

   
  มติที่ประชุม รับทราบ และมอบใหคุณจิรวรรณ  อองแตง ดําเนินการ  

 
วาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1 การระดมทุนเขามูลนิธิฯ 
  คุณจิ รวรรณ  อองแตง เสนอเอกสารสรุปผลโครงการพัฒนาอาจารย  มจธ .            

โครงการวิศวกรอาสา และโครงการพระบรมราโชวาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2552 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 

2552 พรอมกับบัญชีรายรับ – รายจาย ในที่ประชุม ดังนี้ 
 

โครงการพัฒนาอาจารย

รายรับ เดือนกุมภาพันธ 2552      
 คุณนเรศน  อองแตง  บริจาคสมทบทุน  1,000.00 บาท 
 คุณพิเชษฐ  รัตนประสิทธิ ์  บริจาคสมทบทุน  1,000.00 บาท 
 คุณบรรเจิด  บรรณหิรัญ  บริจาคสมทบทุน  1,000.00 บาท 

 คุณไกร  วงศตระหงาน  บริจาคสมทบทุน  2,000.00 บาท 

 บริษัท อัลติมา จาํกัด  บริจาคสมทบทุน  3,000.00 บาท 

 คุณสุรพล  อัศววิรุฬหการ  บริจาคสมทบทุน  1,000.00 บาท 

รวม 9,000.00 บาท 

 
รายจาย เดือนกุมภาพันธ 2552     
 เงินเดือนพนักงาน  24,500.00 บาท 
 คาสมทบเขากองทุนประกันสังคม  1,225.00 บาท 
 คาเดนิทางไปรวมงานประชุมใหญสามญัประจําปมดเหนือ 6,000.00 บาท 

 คาเดนิทางไปรวมงานประชุมใหญสามญัประจําปมดอสีาน 5,600.00 บาท 

 รวม   37,325.00 บาท 
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2552 โครงการพัฒนาอาจารยมียอดคงเหลือทั้งสิ้น    936,423.10 บาท 
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รายรับ เดือนมีนาคม 2552      
 คุณชัย  ชูโต  บริจาคสมทบทุน  500.00 บาท 

        รวม 500.00 บาท 

รายจาย เดือนมีนาคม 2552     
 เงินเดือนพนักงาน  24,500.00 บาท 
 คาสมทบเขากองทุนประกันสังคม  1,225.00 บาท 
 คาเดนิทางไปรวมงานประชุมใหญสามญัประจําปมดใต 6,200.00 บาท 

 รวม  31,925.00 บาท 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 โครงการพัฒนาอาจารยมียอดคงเหลือทั้งสิ้น        904,998.10 บาท 

 
โครงการวิศวกรอาสา

รายรับ เดือนกุมภาพันธ 2552  

 งดจัดอบรม  

รายจาย เดือนกุมภาพันธ 2552  

 คาถายเอกสาร และคาแสตมป เร่ืองทบทวนความรูฯ 2,980.00 บาท 

 รวม 2,980.00 บาท 

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2552 โครงการวิศวกรอาสา มีเงินคงเหลือทั้งสิ้น   1,965,584.79 บาท 

รายรับ เดือนมีนาคม 2552  

 คาจดัอบรมเรื่อง หลักการบริหารโครงการสมัยใหม  53,800.00 บาท 

 คาจดัอบรมหวัขอ เร่ืองนารูเก่ียวกับแผนดินไหวฯ 5,500.00 บาท 

 รวม 59,300.00 บาท 

รายจาย เดือนมีนาคม 2552   

 คาถายเอกสารและคาแสตมป เร่ืองนารูเก่ียวกับแผนดนิไหวฯ 3,586.00 บาท 

 คาจดัอบรมเรื่องหลักการบริหารโครงการสมัยใหม  25,136.00 บาท 

 บริจาคสนับสนนุการจัดซื้อส่ิงอํานวยความสะดวกของ มจธ. วิทยาเขตราชบรีุ 90,000.00 บาท 

 บริจาคสนับสนุนคายอาสาของ มจธ. 25,400.00 บาท 

 บริจาคสนับสนุนคายอาสาของภาควิชาวศิวกรรมเครื่องมือและวัสด ุ 20,000.00 บาท 

 บริจาคสนับสนุนคายคอมพวิเตอรของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 10,000.00 บาท 

 รวม 174,122.00 บาท 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552  โครงการวิศวกรอาสา มีเงินคงเหลือทัง้สิ้น   1,850,762.79 บาท 
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โครงการพระบรมราโชวาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 โครงการพระบรมราโชวาท มีเงินคงเหลือทั้งสิ้น   124,620.77 บาท 
 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
     
วาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 
   

   5.1 นัดประชุมครั้งตอไป 
 ประธานนัดประชุมเพ่ือตรวจสอบเอกสารที่จะเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจําป          

ในวันอังคารที่ 19  พฤษภาคม  2552 เวลา 17.00 น และขอใหเจาหนาที่สงเอกสารใหคณะอนุกรรมการ

พิจารณากอนเขาที่ประชุมภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 

 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปดประชุม เวลา 19.00 น. 
       
 
          คุณจิรวรรณ  อองแตง

ผูบันทึก 
 

คุณโสภติา  ดาราหงษ 
ผูจัดพิมพ 
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