
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาทุนมูลนิธิฯ และอนุกรรมการโครงการวิศวกรอาสา 
ครั้งที่ 1/2552 

วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ 2552 
ณ หองประชุม 1 ชั้น 9 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 

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

ผูมาประชุม 

1. ผศ.พยูร    เกตุกราย  ประธานอนุกรรมการจัดหาทนุมูลนิธฯิ 
  2. อาจารยเอมอร ศรีนิลทา  อนุกรรมการจัดหาทุนมูลนิธฯิ 
                    3. คณุมานติย  กตัญูวิวฒัน  อนุกรรมการจัดหาทุนมูลนิธฯิ 
  4. ดร.มานพ  ศรีตุลยโชต ิ  อนุกรรมการจัดหาทุนมูลนิธฯิ 
  5. คุณไชยา                อาภาสวัสดิ ์                อนุกรรมการจัดหาทนุมูลนิธฯิ 

  6. คุณณัฐสรัญ  เรือนทิพย  เจาหนาที่มูลนธิิฯ 
  7. คุณจิรวรรณ  อองแตง  เจาหนาที่มูลนธิิฯ 
  8. คุณโสภติา  ดาราหงษ  เจาหนาที่มูลนธิิฯ   
    
เร่ิมประชุม เวลา 18.00 น. 
 
วาระที่ 1 แจงเพื่อทราบ 

1.1 อนุกรรมการหลายทานติดภารกิจมาประชุมไมได 
 

 1.2 การจัดกิจกรรมของสมาคมและชมรมตางๆ 

  1.2.1 คุณมานิตย   กตัญูวิวัฒน แจงวา โครงการหารายชื่อนักศึกษาเกาดีเดน      

ที่ประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน และใหการสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพ่ือนํารายชื่อไป    

ติดบอรดของสํานักหอสมุดนั้นไดยุติการดําเนินงานแลว เนื่องจากอธิการบดีตองการใหจัดทําบอรดขนาด

ใหญกวาเดิม และจัดเปนหองโดยเฉพาะ สวนขอมูลที่ไดจะเก็บไวเปนฐานขอมูล และจะนํามาทําใหมอีกครั้ง

โดยหองสมุดจะเปนผูจัดทําเอง 
 

1.2.2 เมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ 2552 วันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 49 ป 

มหาวิทยาลัยไดจัดงานมอบโลเกียรติคุณใหแกผูมีอุปการคุณสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และมูลนิธิฯ 

โดยมูลนิธิฯ ไดมอบโลเกียรติคุณใหแกผูมีอุปการคุณ จํานวน 2 ทาน และมอบเกียรติบัตรใหแกวิทยากรใน

โครงการวิศวกรอาสา จํานวน 31 ทาน  
 
1.2.3  ชมรมมด 2503 (เดิม ชมรมมด 1-2-3) จะจัดงานเลี้ยงรุน ในวันพุธที่ 25 

เมษายน 2552  ณ โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร  เวลา 12.00 น. เชิญมูลนิธิฯ เขารวมงานดวยเพื่อ

ประชาสัมพันธกิจกรรมของมูลนิธิฯ และชวยรับลงทะเบียน 
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1.2.4 ชมรมมดเหนือ จัดงานประชุมใหญสามัญประจําป 2552 และงานเล้ียง

สังสรรค  ในวันเสารที่ 21 กุมภาพันธ 2552 ณ โรงแรมเมาเทนพารค สวิสเซอรแลนดรีสอรท อ.เขาคอ    

จ.เพชรบูรณ และขออนุมัติเบิกเงินทดรองจายในการเดินทางจํานวน 6,000 บาท (หกพันบาทถวน) 
 
1.2.5 ชมรมมดอีสาน จัดงานประชุมใหญสามัญประจําป 2552และงานเลี้ยง

สังสรรคในวันเสารที่ 28 กุมภาพันธ 2552 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา    

โดยประธานชมรมมดอีสานแจงวาการจัดงานในครั้งนี้รายไดหลังหักคาใชจายแลวจะมอบใหมูลนิธิฯ         

จําหนายบัตรโตะละ 2,000 บาท จํานวน 8 คนตอโตะ และขออนุมัติเบิกเงินทดรองจายในการเดินทาง

จํานวน 5,600 บาท (หาพันหกรอยบาทถวน) 

 
1.2.6 ชมรมมดตะวันออก จะจัดแขงขันกอลฟการกุศล ในวันเสารที่ 21 กุมภาพันธ 

2552 และจะจัดงานประชุมใหญสามัญประจําปในชวงเดือนมีนาคม 2552 

 
1.2.7 ชมรมมดใต จะจัดงานประชุมใหญสามัญประจําป 2552 และงานเลี้ยง

สังสรรค ในวันเสารที่ 14 มีนาคม 2552 จ.สุราษฎรธานี   

 
 มติที่ประชุม 1. รับทราบ ตามขอ 1.2.1 - ขอ 1.2.7 

2. มอบ ผศ.พยูร  เกตุกราย  และคุณจิรวรรณ  อองแตง เปนผูแทนของ

มูลนิธิฯเขารวมงานตามขอ 1.2.3 
3.อนุมัติเงินทดรองจายจากบัญชีโครงการพัฒนาอาจารย มจธ. ธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา ตามขอ 1.2.4-ขอ 1.2.5    
          

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาทุนมูลนิธิฯและอนุกรรมการ

โครงการวิศวกรอาสา ครั้งที่ 7/2551 (วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2551) 

   
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมครั้งท่ี 7/2551 โดยไมมีการแกไข  

   

วาระที่ 3 เร่ืองสืบเน่ือง 
  3.1 การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
   3.1.1 ผศ.พยูร เกตุกราย กลาววา เร่ืองการมอบเงินสนับสนุนการสรางอาคาร

ปฏิบัติการทางวิศวกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตรนั้น เจาหนาที่มูลนิธิฯ ไดทําหนังสือถึงคณบดี                   

คณะวิศวกรรมศาสตรเรียบรอยแลว โดยเนื้อหาระบุวามูลนิธิฯ จะมอบเงินใหจํานวน 500,000 บาท (หาแสน

บาทถวน) และขอใหคณะวิศวกรรมศาสตรจัดทําโครงงานการใชเงินใหมูลนิธิฯ ทราบวาจะนําเงินดังกลาวไป

ทําอะไรนั้น ขณะนี้อยูระหวางรอรายละเอียดจากคณะวิศวกรรมศาสตร 
 

3.1.2 คุณมานิตย กตัญูวิวัฒน กลาววาจากการที่ไดใหเจาหนาที่มูลนิธิฯ ติดตอ

นักศึกษาในแตละชมรมไปพบเพื่อสอบถามรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมนั้น ไดมีนักศึกษาสงหนังสือขอ
ความอนุเคราะหการสนับสนุนการทํากิจกรรมตางๆ เขามาหลายชมรม ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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• ชมรมคายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   
ขอความอนุเคราะหงบประมาณเพิ่มเติมในการอกกคายอาสาพัฒนาชนบท 

ระหวางวันที่ 13 – 28 มีนาคม 2552  ณ โรงเรียนบานน้ําปวพัฒนา อ.ปว     

จ.นาน เปนเงินจํานวน 25,400 บาท (สองหมื่นหาพันสี่รอยบาทถวน) 
• ชมรมคายอาสาพัฒนาชนบท  ของคณะวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ                 

คณะวิศวกรรมศาสตร  ขอความอนุเคราะหงบประมาณเพิ่มเติมในการออก

คายอาสาพัฒนาชนบท ระหวางวันที่ 16-20 มีนาคม 2552 ณ โรงเรียนบาน
ขุนน้ําคับ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก จํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) 

• ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร ขอความอนุเคราะห

งบประมาณสนับสนุนการจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร

เบื้องตนครั้งท่ี 21 ในวันที่ 26 มีนาคม 2552 ถึง วันที่ 2 เมษายน 2552    

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี                 

 
   3.1.3 คุณมานิตย  กตัญูวิวัฒน กลาววา ขณะนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี ไดทําหนังสือขอความอนุเคราะหงบประมาณในการจัดซื้อส่ิงอํานวยความ

สะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่อยูที่วิทยาเขตราชบุรีแลว  จํานวน 90,000 บาท    

(เกาหมื่นบาทถวน) โดยมีรายละเอียดดังนี้  
• จักรยานยนตพวงขาง   จํานวน  30,000.-  บาท 
• จักรยาน 2 คัน   จํานวน   4,000.-   บาท 
• เครื่องซักผา    จํานวน  20,000.-  บาท  
• เครื่องทําน้ําแข็งแบบคว่ําถัง  จํานวน   5,000.-   บาท 
• ปมหอยโขง 5 แรง   จํานวน  20,000.-  บาท 
• เตาแกซ 2 หัว   จํานวน   7,000.-   บาท 
• ไวทบอรด    จํานวน   3,000.-   บาท 
• อุปกรณตางๆ ในการรดน้ําตนไม จํานวน  20,000.-  บาท 

 
 มติที่ประชุม 1. รับทราบ และ อนุมัติตามขอ 3.1.2 และ ขอ 3.1.3   เปนเงินทั้งส้ิน    
                                          145,400บาท(หนึ่งแสนสี่หม่ืนหาพันสี่รอยบาทถวน) ดังรายละเอียด    
                                          ตอไปนี้ 

• สนับสนุนชมรมคายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    

พระจอมเกลาธนบุรี จํานวน 25,400 บาท (สองหมื่นหาพันสี่รอยบาทถวน) 
• สนับสนุนชมรมคายอาสาพัฒนาชนบทของคณะวิศวกรรมเครื่องมือ

และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) 
• สนั บ สนุ น ค า ใ ช จ า ย ข อ งภ าค วิ ช า วิ ศ ว ก ร รมคอมพิ ว เ ต อ ร                   

คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
• สนับสนุนคาใชจายในการจัดซื้อส่ิงอํานวยความสะดวกของวิทยาเขต

ราชบุรีจํานวน 90,000 บาท (เกาหมื่นบาทถวน) 
2. มอบใหคุณจิรวรรณ  อองแตง ทําหนังสือขออนุมัติจากประธานมูลนิธิฯ 

พรอมทั้งใหทําหนังสือแจงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
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วิทยาเขตราชบุรี ใหทําเอกสารสรุปรายละเอียดการจัดซื้ออุปกรณตางๆ 

เปนเอกสารแจงมูลนิธิฯ เพ่ือคณะอนุกรรมการจัดหาทุนจะไดสรุปผลแจง      

ที่ประชุมใหญสามัญประจําปทราบตอไป 
 

  3.2 การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอยางตอเนื่อง CPU ในโครงการวิศวกรอาสา 
   3.2.1 หลักสูตรที่จะดําเนินการจัดอบรม 

  1. หลักสูตร “หลักการบริหารโครงการสมัยใหมสําหรับผูบริหาร” จัดอบรม In 

House ใหกับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 6 มีนาคม 2552 และวันที่ 13 

มีนาคม 2552 ณ หองประชุมบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) 
   

  2. หลักสูตร “การทบทวนความรูเพ่ือสอบเลื่อนข้ันเปนสามัญวิศวกร” หัวขอ 

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

  3. หลักสูตร “เร่ืองนารูเก่ียวกับแผนดินไหวสําหรับวิศวกรและสถาปนิก” ในวันที่ 

24 เมษายน 2552 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ในงาน “สัปดาหความรูเพ่ือพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอยาง
ตอเนื่อง คร้ังท่ี 2” ซึ่งจัดรวมกับสภาวิศวกร ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ (BITEC) 
  

  4. หลักสูตร “เทคนิคการบริหารงานกอสรางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน”                  

ในเดือนพฤษภาคม 2552 ณ อาคารเรียนรวม 5 ช้ัน 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

   
  มติที่ประชุม รับทราบ และมอบใหคุณจิรวรรณ  อองแตง ดําเนินการ  

 
วาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1 การระดมทุนเขามูลนิธิฯ 
 คุณจิรวรรณ  อองแตง เสนอเอกสารสรุปผลโครงการพัฒนาอาจารย โครงการวิศวกรอาสา      

และโครงการพระบรมราโชวาท ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2552 พรอมกับบัญชี

รายรับ – รายจาย ในที่ประชุม ดังนี้ 
 

โครงการพัฒนาอาจารย

รายรับ เดือนธันวาคม 2551      
 คุณสมคิด  แสงนิล  บริจาคสมทบทุน  10,000.00 บาท 
 คุณประธาน  บัวเล็ก  บริจาคสมทบทุน  5,000.00 บาท 
 ผศ.พยูร  เกตกุราย  บริจาคสมทบทุน  5,000.00 บาท 

 รศ.เกษม  เพชรเกตุ  บริจาคสมทบทุน  3,500.00 บาท 

 คุณมานติย  กตัญูวิวฒัน  บริจาคสมทบทุน  2,500.00 บาท 

 คาดอกเบี้ยเงินฝาก    4,644.28 บาท 

        รวม 30,644.28 บาท 
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รายจาย เดือนธันวาคม 2551 
 เงินเดือนพนักงาน  24,500.00 บาท 
 คาสมทบเขากองทุนประกันสังคม  1,225.00 บาท 
 รวม   25,725.00 บาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โครงการพัฒนาอาจารยมียอดคงเหลือทั้งสิ้น      988,553.10 บาท 
 
รายรับ เดือนมกราคม 2552      
 บริษัท ไตรอารชีย จํากัด  บริจาคสมทบทุน  2,500.00 บาท 

        รวม 2,500.00 บาท 

รายจาย เดือนมกราคม 2552     
 เงินเดือนพนักงาน  24,500.00 บาท 

 
คาสมทบเขากองทุน

ประกันสังคม   1,225.00 บาท 
 คาสมทบกองทุนทดแทนประจําป 2552  580.00 บาท 

 รวม   26,305.00 บาท 
ณ วันที่ 31 มกราคม 2552 โครงการพัฒนาอาจารยมียอดคงเหลือทั้งสิ้น      964,748.10 บาท 

 
โครงการวิศวกรอาสา

รายรับ เดือนธันวาคม 2551  

 คาลงทะเบียนการจัดการอบรมเรื่อง มาตรฐานการตรวจวัดเนื้องานฯ 242,500.00 บาท 

 คาดอกเบี้ยเงินฝาก 11,778.11 บาท 

 รวม 254,278.11 บาท 

รายจาย เดือนธันวาคม 2551  

 คาใชจายจัดอบรมเรื่อง มาตรฐานการตรวจวัดเนื้องานฯ  97,840.00 บาท 

 คาธรรมเนียมเขาเช็คตางจังหวัด 13.50 บาท 

 รวม 97,853.50 บาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โครงการวิศวกรอาสา มีเงินคงเหลือทัง้สิ้น   1,968,564.79 บาท 

รายรับ เดือนมกราคม 2552  

 งดการจัดอบรม  

ณ วันที่ 31 มกราคม 2552  โครงการวิศวกรอาสา มีเงินคงเหลอืทั้งสิ้น   1,968,564.79 บาท 

 
 
 
 

โครงการพระบรมราโชวาท
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รายรับ เดือนธันวาคม 2551  

 คาดอกเบี้ยเงินฝาก 936.06 บาท 

 รวม 936.06 บาท 

รายจาย เดือนธันวาคม 2551  

 คาภาษดีอกเบีย้ 140.41 บาท 

 รวม 140.41 บาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โครงการพระบรมราโชวาท มีเงินคงเหลือทั้งสิ้น  124,620.77 บาท 
 
ณ วันที่ 31 มกราคม 2552 โครงการพระบรมราโชวาท มีเงินคงเหลือทั้งสิ้น  124,620.77 บาท 
 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
     
วาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 
  5.1 การขอเปดบญัชีมหาวิทยาลัยฯ ในนามมูลนิธิฯ 

        อาจารยเอมอร ศรีนิลทา เสนอใหมูลนิธิฯ หารือกับกองคลังเร่ืองขอใหมหาวิทยาลัย

ชวยเปดบัญชีในนามมูลนิธิฯ 1 เลม เพ่ือแยกออกจากบัญชีของมหาวิทยาลัย และเพื่อเปนการลดขั้นตอนในการ

ฝาก- การถอนเงิน  และสะดวกในการตรวจสอบ ถาไมมีขอจํากัดจะไดนําเร่ืองเสนอที่ประชุมใหญสามัญ

ประจําป  
 

  มติที่ประชุม มอบคุณณัฐสรัญ เรือนทิพย ดําเนินการประสานงานกับกองคลัง 
 

   5.2 นัดประชุมครั้งตอไป 
 ประธานนัดประชุมครั้งตอไป วันอังคารที่ 21 เมษายน  2552 เวลา 17.00 น. 
 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปดประชุม เวลา 19.00 น. 
       
 
          คุณจิรวรรณ  อองแตง

ผูบันทึก 
 

คุณโสภติา  ดาราหงษ 
ผูจัดพิมพ 


	1. ผศ.พยูร    เกตุกราย  ประธานอนุกรรมการจัดหาทุนมูลนิธิฯ 

