
 
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาทุนมูลนิธิฯ และอนุกรรมการโครงการวิศวกรอาสา 

ครั้งที่ 3/2552 
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2552 

ณ หองประชุม 1 ชั้น 9 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 
 

................................................. 
 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.พยูร    เกตุกราย  ประธานอนุกรรมการจัดหาทนุมูลนิธฯิ 
  2. ม.ล.พรรณศิริ ศรีธวัช   อนุกรรมการจัดหาทุนมูลนิธฯิ 
  3. คุณมานติย  กตัญูวิวฒัน  อนุกรรมการจัดหาทุนมูลนิธฯิ 

                    4. ดร.มานพ  ศรีตุลยโชต ิ  อนุกรรมการจัดหาทุนมูลนิธฯิ 
  5. คุณบริพัตร  ไชยวุฒ ิ   อนุกรรมการจัดหาทนุมูลนิธฯิ 

  6. คุณสมพร  นอยยาโน  อนุกรรมการจัดหาทุนมูลนิธฯิ 

  7. คุณณัฐสรัญ  เรือนทิพย  เจาหนาที่มูลนธิิฯ 
  8. คุณจิรวรรณ  อองแตง  เจาหนาที่มูลนธิิฯ 
  9. คุณโสภติา  ดาราหงษ  เจาหนาที่มูลนธิิฯ   
    
เร่ิมประชุม เวลา 17.45 น. 
 
วาระที่ 1 แจงเพื่อทราบ 

1.1 อนุกรรมการหลายทานติดภารกิจมาประชุมไมได 
 

 1.2 การจัดกิจกรรมของสมาคมและชมรมตางๆ 

1.2.1 วันอาทิตยที่ 26 กรกฎาคม 2552 มูลนิธิเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี รวมกับสมาคมนักศึกษาเกา มจธ.ในพระบรมราชูปถัมภ จะจัดการแขงขัน

โบวล่ิงการกุศลข้ึน ณ Major Bowl Hit Central Rama 2 ราคาทีมละ 3,000.- บาท/3 คน มูลนิธิฯ 

รับผิดชอบหาทีมที่ไมใช คณะวิศวกรรมศาสตร สวน สมาคมนักศึกษาเกาฯ รับผิดชอบหาทีมที่ เปน            

คณะวิศวกรรมศาสตร โดยรายไดจากการหาทีมในสวนของมูลนิธิจะนําไปสนับสนุนโครงการ JSAE 2009    
ของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล เพ่ือไปร วมแข งขันระดับนานาชาติที่ ประเทศญี่ปุ นใน                    

เดือนกันยายน 2552 

1.2.2  ชมรมมดตะวันตก แจงวา ไดมีการเลือกตั้งประธานชมรมมดตะวันตกคนใหม 

และผูที่ไดรับเลือกตั้ง คือ คุณเกรียงไกร  วงศวิศว นักศึกษาเกาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา รุน 6  
1.2.3 ชมรมกอลฟบางมด จัดแขงขันกอลฟประจําเดือนมิถุนายน 2552 ณ สนาม   

รอยัลกอลฟ แอนด คันทรีคลับ-ลาดกระบัง เวลา 11.30 น.  
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1.2.4 ชมรมมด 2503 จะจัดงานเลี้ยงรุน ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2552          

ณ โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร  เวลา 12.00 น. เชิญมูลนิธิฯ เขารวมงานดวยเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมของ

มูลนิธิฯ และชวยรับลงทะเบียน 
 
 มติที่ประชุม 1. รับทราบ 
    2. มอบ คุณจิรวรรณ  อองแตง เปนผูแทนของมูลนิธิฯ เขารวมงานตามขอ                     

                                         1.2.3 และ 1.2.4 
           

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาทุนมูลนิธิฯและอนุกรรมการ

โครงการวิศวกรอาสา ครั้งที่ 2/2552 (วันอังคารที่ 21 เมษายน 2552) 

   
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2552 โดยไมมีการแกไข  

 
วาระที่ 3 เร่ืองสืบเน่ือง 
  3.1 การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
   3.1.1 การมอบเงินสนับสนุนการสรางอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมของ       

คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 500,000.- บาท (หาแสนบาทถวน) คณะวิศวกรรมศาสตรยังไมไดแจง

รายละเอียดกลับมา  
           มติที่ประชุม รับทราบ   
 

  3.3 การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอยางตอเนื่อง CPU ในโครงการวิศวกรอาสา 
   3.3.1 หลักสูตรที่ดําเนินการจัดอบรมแลว 

(1)  การจัดอบรมหัวขอ เร่ืองนารูเก่ียวกับแผนดินไหวสําหรับวิศวกรและ

สถาปนิก เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552  ณ หองบรรยาย MR 221 ศูนยการแสดงสินคาและการประชุม

นานาชาติกรุงเทพ (BITEC) มีผูเขาอบรมทั้งส้ิน 30 คน ไดรับคาลงทะเบียนจํานวน 15,000.- บาท    

(หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) หลังหักคาใชจายในการดําเนินการแลว มีเงินคงเหลือสมทบเขาโครงการวิศวกรอาสา 

จํานวน 6,439.- บาท (หกพันสี่รอยสามสิบเกาบาทถวน) 
    

  3.3.2 หลักสูตรที่จะดําเนินการตอไป 

(1) การจัดอบรมเรื่อง กลยุทธการควบคุมงานกอสราง และการตรวจสอบ

อาคารสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เมื่อวันที่ 15-19 มิถุนายน 2552 ณ หองบรรยายอาคารสัมมนา 

ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 

   (2)  หลักสูตร “กระบวนการวางแผนงานสูความสําเร็จของโครงการ”   

ในวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2552 ณ หองบรรยายอาคารเรียนรวม 5 ช้ัน 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

   (3)  หลักสูตร “เทคนิคการบริหารงาน และการประมาณราคางาน

กอสรางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” ในวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2552 ณ หองประชุมเทศบาล

ตําบลสามชุก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
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   (4) หลักสูตร  “การขอใบประกอบวิชาชีพภาคีพิเศษ”ในวันที่ 13 – 14 

สิงหาคม 2552  ณ หองบรรยายอาคารเรียนรวม 5 ช้ัน 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
   (5)  หลัก สูตร   “มาตรฐานการออกแบบอาคาร เพื่ อต านทาน
แรงส่ันสะเทือนของแผนดินไหว” ในวันที่ 21- 22 สิงหาคม 2552 ณ หองบรรยายอาคารเรียนรวม 5 ช้ัน 

8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
    (6) หลักสูตร  “การบริหารบัญชีและภาษีอากรสําหรับผูบริหาร” ในเดือน

กันยายน 2552 ณ หองบรรยายอาคารเรียนรวม 5 ช้ัน 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

        
  มติที่ประชุม รับทราบ และมอบใหคุณจิรวรรณ  อองแตง ดําเนินการ  

 
วาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1 การระดมทุนเขามูลนิธิฯ 
  คุณจิ รวรรณ  อองแตง เสนอเอกสารสรุปผลโครงการพัฒนาอาจารย  มจธ .            

โครงการวิศวกรอาสา และโครงการพระบรมราโชวาท  ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 31        

พฤษภาคม 2552 พรอมกับบัญชีรายรับ – รายจาย ในที่ประชุม ดังนี้ 
 

โครงการพัฒนาอาจารย 

รายรับ เดือนเมษายน 2552      
 ม.ล.พรรณศิริ  ศรีธวัช  บริจาคสมทบทุน  1,000.00 บาท 

รวม 1,000.00 บาท 

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

 รวม   31,925.00 บาท 
ณ วันที่ 30 เมษายน 2552 โครงการพัฒนาอาจารยมียอดคงเหลือทั้งสิ้น       880,273.10 บาท 
 
รายรับ เดือนพฤษภาคม 2552      
 รศ.เกษม  เพชรเกตุ  บริจาคสมทบทุน  3,500.00 บาท 

 บจก.ไอ.เอส.โอ.สตีล (ปท.)  บริจาคสมทบทุน  5,000.00 บาท 

 ผศ.ทวีป  จิระประดิษฐ  บริจาคสมทบทุน  1,500.00 บาท 

        รวม 10,000.00 บาท 

รายจาย เดือนพฤษภาคม 2552     
 เงินเดือนพนักงาน  24,500.00 บาท 
 คาสมทบเขากองทุนประกันสังคม  1,225.00 บาท 
 รวม  31,925.00 บาท 
ณ วันที่ 31พฤษภาคม 2552 โครงการพัฒนาอาจารยมียอดคงเหลือทั้งสิ้น     872,436.10 บาท 
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โครงการวิศวกรอาสา 

รายรับ เดือนเมษายน 2552  

 จัดอบรมหัวขอเร่ืองนารูเก่ียวกับแผนดนิไหวฯ 15,000.00 บาท 

 รวม 15,000.00 บาท 

 
รายจาย เดือนเมษายน 2552  

 คาจดัอบรมหวัขอเร่ืองนารูเก่ียวกับแผนดนิไหวฯ 8,561.00 บาท 

 บริจาคสนับสนุนกิจกรรมของ มจธ. วิทยาเขตราชบุรี 90,000.00 บาท 

 บริจาคสนับสนุนโครงการคายอาสาของชมรมอาสาพัฒนาชนบท 25,400.00 บาท 

 บริจาคสนบัสนนุโครงการคายอาสาของภาควชิาวศิวกรรมเครื่องมือและวัสด ุ 20,000.00 บาท 

 บริจาคสนับสนุนโครงการคายคอมพิวเตอรของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 10,000.00 บาท 

 รวม 153,961.00 บาท 

ณ วันที่ 30 เมษายน 2552 โครงการวิศวกรอาสา มีเงินคงเหลือทัง้สิ้น   1,855,287.79 บาท 

 
รายรับ เดือนพฤษภาคม 2552  

 งดจัดอบรม  

 
รายจาย เดือนพฤษภาคม 2552   

 คาถายเอกสารและคาแสตมป เร่ืองกลยุทธการควบคมุงานฯ 6,758.00 บาท 

 รวม 6,758.00 บาท 

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2552  โครงการวิศวกรอาสา มีเงินคงเหลือทั้งสิ้น  1,831,059.79 บาท 

 
โครงการพระบรมราโชวาท 

 

 
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2552 โครงการพระบรมราโชวาท มเีงินคงเหลือทั้งสิ้น  124,620.77 บาท 
 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
     
วาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 
   

   5.1 การสนับสนุนกิจกรรม JSAE 2009 
      ในที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2552 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 ไดมีมติในที่

ประชุมรวมสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเปนเงินจํานวน 250,000.- บาท 

เพื่อใชปรับปรุงตัวรถในการไปรวมแขงขันที่ประเทศญี่ปุ น ในเดือนกันยายน 2552 โดยจะจัดแขงขัน

โบวล่ิงการกุศลเพื่อหารายไดสนับสนุนกิจกรรมดังกลาวรวมกับสมาคมนักศึกษาเกา มจธ. โดยในเบื้องตน
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จะทําการเบิกเงินจากบัญชีโครงการวิศวกรอาสามามอบใหกอน พรอมทั้งใหรศ.ดร.สุรเชษฐ ชุติมา ลงนาม

ในใบสําคัญรับเงินตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย และเหรัญญิกเปนผูตรวจสอบเอกสาร 
มติที่ประชุม รับทราบ และใหทําหนังสือมอบเงินจํานวน 250,000 บาท (สองแสนหา

หมื่นบาทถวน) โดยใหประธานมูลนธิิฯ ลงนาม 
 
5.2 นัดประชุมครั้งตอไป 

 ประธานนัดประชุมครั้งตอไป วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2552 

 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปดประชุม เวลา 19.00 น.       

คุณจิรวรรณ  อองแตง

ผูบันทึก 
 

คุณโสภติา  ดาราหงษ 
ผูจัดพิมพ 


