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วาระที่ 1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

1.1 อนุกรรมการหลายทานติดภารกิจมาประชุมไมได 
 

 1.2 การจัดกิจกรรมของสมาคมและชมรมตางๆ 
  1.2.1  ชมรมกอลฟบางมด จะจัดแขงขันกอลฟประจําเดือนสิงหาคม 2552 ในวัน

พฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2552 เวลา 11.30 น. ณ สนามกอลฟธนาซิตี้  ถนนบางนาตราด กม. 26 และจะ

จัดแขงขันกอลฟการกุศลประจําป 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 ณ สนามกอลฟเกียรติธานี 

ถนนบางนา-ตราด กม. 26 เพ่ือนํารายไดสมทบทุนมูลนิธิเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี ในโครงการพัฒนาอาจารย มจธ. ซึ่งในปนี้ตั้งเปาในการบริจาคไวประมาณ 300,000.- บาท 
 

  1.2.2  ประธานชมรมมดอีสาน แจงวา จะจัดแขงขันกอลฟการกุศล ประมาณวันที่ 

26-27 กันยายน 2552  พรอมทั้งขอใหมูลนิธิฯ ไปชวยดําเนินการจัดแขงขัน จัดที่สนามไหนจะแจงให

ทราบอีกครั้ง 
   
  1.2.3  ชมรมมด 2503 จะจัดงานเลี้ยงรุน ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2552             

ณ โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร  เวลา 12.00 น. เชิญมูลนิธิฯ เขารวมงานดวยเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมของ

มูลนิธิฯ และชวยรับลงทะเบียน 
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  1.2.4  นักศึกษาเการุน 8 จะจัดงานเลี้ยงสังสรรค ในวันที่ 11 กันยายน 2552          

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด  ถนนพหลโยธนิ 

 
 มติที่ประชุม รับทราบ และมอบ คุณจิรวรรณ  อองแตง เปนผูแทนของมูลนิธิฯ เขา

รวมงาน  

           

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาทุนมูลนิธิฯและอนุกรรมการ

โครงการวิศวกรอาสา ครั้งที่ 3/2552 (วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2552) 

   
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2552 โดยไมมีการแกไข  

 
วาระที่ 3 เร่ืองสืบเน่ือง 
  3.1 การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
   3.1.1 การมอบเงินสนับสนุนการสรางอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมของ       

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

รายละเอียดกลับมา  
 
           มติที่ประชุม รับทราบ และรอเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2553 พิจารณา 

  
  3.3 การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอยางตอเนื่อง CPU ในโครงการวิศวกรอาสา 
   3.3.1 หลักสูตรที่ดําเนินการจัดอบรมแลว 

(1)  การจัดอบรมเรื่อง กลยุทธการควบคุมงานกอสราง และการตรวจสอบ

อาคารสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เมื่อวันที่ 15-19 มิถุนายน 2552 ณ หองบรรยายอาคารสัมมนา 

ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีผูเขาอบรมทั้งส้ิน 10 คน ไดรับคาลงทะเบียนจํานวน 

127,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) หลังหักคาใชจายในการดําเนินการแลว มีเงินคงเหลือ

สมทบเขาโครงการวิศวกรอาสา จํานวน 67,847.- บาท (หกหมื่นเจ็ดพันแปดรอยสี่สิบเจ็ดบาทถวน) 
 

(2)  การจัดอบรมเรื่อง “กระบวนการวางแผนงานสูความสําเร็จของ
โครงการ” ในวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2552 ณ หองบรรยายอาคารเรียนรวม 5 ช้ัน 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       

พระจอมเกลาธนบุรี มีผูเขาอบรมทั้งส้ิน 12 คน ไดรับคาลงทะเบียนจํานวน 56,925.- บาท (หาหมื่นหกพัน  

เการอยยี่สิบหาบาทถวน) หลังหักคาใชจายในการดําเนินการแลว มีเงินคงเหลือสมทบเขาโครงการวิศวกรอาสา 

จํานวน 31,305.- บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสามรอยหาบาทถวน) 
 

(3)  การจัดอบรมเรื่อง “เทคนิคการควบคุมงาน และการประมาณราคา

งานกอสรางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” ในวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2552 ณ หองประชุมเทศบาล

ตําบลสามชุก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีผูเขาอบรมทั้งส้ิน 19 คน ไดรับคาลงทะเบียนจํานวน 

101,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถวน) หลังหักคาใชจายในการดําเนินการแลว มีเงินคงเหลือสมทบเขา

โครงการวิศวกรอาสา จํานวน 39,277.- บาท (สามหมื่นเกาพันสองรอยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถวน) 
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  3.3.2 หลักสูตรที่จะดําเนินการตอไป 

(1) หลักสูตร “การออกแบบโครงสรางตานทานแรงแผนดินไหวตาม
กฎกระทรวงและมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง” ขอจัดอบรมจํานวน 1 วัน คือวันศุกร ที่ 21 

สิงหาคม 2552 ณ หองบรรยายอาคารสัมมนา ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 

(2) หลักสูตร“การบริหารบัญชีและภาษีอากรสําหรับผูบริหาร”ขอเปลี่ยน
ช่ือเปน “มองอยางไร (ผูบริหาร) ใหเขาถึงบัญชีและภาษีอากร” และเล่ือนวันจัดอบรมจากเดือนกันยายน 

มาเปนวันเสารที่ 29 สิงหาคม 2552 2 ณ อาคารสัมมนา ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

  

   (3)  หลักสูตร  “การขอใบประกอบวิชาชีพภาคีพิเศษ” ขอเปลี่ยนชื่อเปน 

“การอบรมความรูเพ่ือขอใบประกอบวิชาชีพภาคีพิเศษดานวิศวกรรมโยธา” และเล่ือนวันจัดอบรมจากวันที่

13-14 สิงหาคม 2552 เปนวันที่ 2-3 กันยายน 2552 ณ อาคารสัมมนา ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี    
 

  นอกจากนี้ไดจัดทําหลักสูตรการอบรมแบบ In house เร่ือง“กระบวนการวางแผน
งานสูความสําเร็จของโครงการ” เสนอคุณปราโมทย ธีรกุล จากสมาคมธุรกิจรับสรางบาน โดยมี        

อาจารยณัฐนนท รัตนไชย อาจารยไพจิตร ผาวัน และคุณมงคล อัศวดิลกฤทธิ์ ชวยปรับหลักสูตรให

สอดคลองกับความตองการผูเขาอบรม   
  พรอมกันนี้ไดเรียนเชิญอาจารยสุชัย  ศศิวิมลพันธ จากคณะวิศวกรรมเครื่องกล

ชวยจัดทําหลักสูตรการอนุรักษพลังงาน โดยในเบื้องตนไดประสานงานกับคุณสมบัติ ประสานไทย จาก

บริษัท............จังหวัดระยองเพื่อขอเสนอจัดอบรมในหัวขอดังกลาว 
  คุณจิรวรรณ อองแตง แจงวาที่ผานมาการจัดทําหลักสูตรการอบรมจะไดรับ

คําปรึกษาจากอาจารยณัฐนนท รัตนไชย อาจารยไพจิตร ผาวัน และคุณมงคล อัศวดิลกฤทธิ์ มาโดยตลอดจึง

ขอเสนอใหเรียนเชิญทุกทานเขารวมประชุมและเปนกรรมการในโครงการวิศวกรอาสาเพื่อคอยดูแลหลักสูตร

การจัดอบรมใหมูลนิธิฯ  
  

  มติที่ประชุม รับทราบ และมอบใหคุณจิรวรรณ  อองแตง ดําเนินการ  
 

วาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1 การระดมทุนเขามูลนิธิฯ 
  คุณจิ รวรรณ  อองแตง เสนอเอกสารสรุปผลโครงการพัฒนาอาจารย  มจธ .            

โครงการวิศวกรอาสา และโครงการพระบรมราโชวาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 31        

กรกฎาคม 2552 พรอมกับบัญชีรายรับ – รายจาย ในที่ประชุม ดังนี้ 
 
 

โครงการพัฒนาอาจารย 

รายรับ เดือนมิถุนายน 2552      
 ชมรมมดอีสาน  บริจาคสมทบทุน  100,000.00 บาท 

 บจก. ชัยเจริญไมตรี   บริจาคสมทบทุน  1,000.00 บาท 

 รศ.เกษม  เพชรเกตุ  บริจาคสมทบทุน  3,500.00 บาท 
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 คุณดาํรงศักดิ ์ ลีลาวศิาลวงศ  บริจาคสมทบทุน  2,000.00 บาท 

รวม 106,500.00 บาท 

 
รายจาย เดือนมิถุนายน 2552     
 เงินเดือนพนักงาน  24,500.00 บาท 
 คาสมทบเขากองทุนประกันสังคม  1,225.00 บาท 
 คาถายเอกสารประชาสัมพันธกิจกรรมมูลนิธิฯ และขอรับบริจาค 400.00 บาท 

 คาจดัสงเอกสารประชาสัมพันธกิจกรรมมูลนิธิฯ และขอรับบริจาค 1,200.00  

 รวม   27,325.00 บาท 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 โครงการพัฒนาอาจารยมียอดคงเหลือทั้งสิ้น     954,220.68 บาท 
 
รายรับ เดือนกรกฎาคม 2552      
 คุณมานติย  กตัญูวิวฒัน  บริจาคสมทบทุน  2,500.00 บาท 

 รศ.เกษม  เพชรเกตุ  บริจาคสมทบทุน  3,500.00 บาท 

 คุณโสภณ  ฮอเผาพันธุ  บริจาคสมทบทุน  1,000.00 บาท 

        รวม 7,000.00 บาท 

รายจาย เดือนกรกฎาคม 2552     
 เงินเดือนพนักงาน  24,500.00 บาท 
 คาสมทบเขากองทุนประกันสังคม  735.00 บาท 
 คาธรรมเนียมการโอนเงินเขาบัญช ี(รับบรจิาค)  30.00 บาท 

 รวม  25,265.00 บาท 
ณ วันที่ 31พฤษภาคม 2552 โครงการพัฒนาอาจารยมียอดคงเหลือทั้งสิ้น     935,955.68 บาท 

 
 

โครงการวิศวกรอาสา 

รายรับ เดือนมิถุนายน 2552  

 จัดอบรมหัวขอเร่ืองกลยุทธการควบคุมงานฯ 127,000.00 บาท 

 บจก. ชัยเจริญไมตรี    บรจิาคสมทบทนุ 1,000.00 บาท 

 ดอกเบี้ยเงินฝาก 5,283.44  

 รวม 133,283.44 บาท 

 
รายจาย เดือนมิถุนายน 2552  

 คาจดัอบรม เร่ือง กลยุทธการควบคุมงานฯ 59,153.00 บาท 

 คาถายเอกสาร และคาแสตมป เร่ืองกระบวนการวางแผนงานฯ 2,121.00 บาท 

 คาถายเอกสาร และคาแสตมป เร่ืองเทคนิคการควบคมุงานฯ 2,040.00 บาท 
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 บริจาคสนับสนุนกิจกรรมของภาควิชาวศิวกรรมเครื่องกล 250,000.00 บาท 

 รวม 313,314.00 บาท 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 โครงการวิศวกรอาสา มีเงินคงเหลือทั้งสิ้น   1,657,787.23 บาท 

 
รายรับ เดือนกรกฎาคม 2552  

 คาจดัอบรม เร่ืองกระบวนการวางแผนงานฯ 56,925.00 บาท 

 คาจดัอบรมเรื่อง เทคนิคการควบคุมงาน ฯ 101,000.00 บาท 

 รวม 157,925.00 บาท 

 
รายจาย เดือนกรกฎาคม 2552   

 คาจดัอบรม เร่ืองกระบวนการวางแผนงานฯ 23,499.00 บาท 

 คาจดัอบรมเรื่อง เทคนิคการควบคุมงาน ฯ 59,683.00 บาท 

 รวม 83,182.00 บาท 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552  โครงการวิศวกรอาสา มีเงินคงเหลอืทั้งสิ้น   1,732,530.23 บาท 

 
โครงการพระบรมราโชวาท 

 

 
รายรับ เดือนมิถุนายน 2552  

 บจก. ชัยเจริญไมตรี  บริจาคสมทบทุน 1,000.00  บาท 

 ดอกเบี้ยเงินฝาก  364.72  บาท 

 รวม 1,364.72  บาท 

     

รายจาย เดือนมิถุนายน 2552    

 ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก 54.71  บาท 

 รวม 54.71  บาท 

ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2552 โครงการพระบรมราโชวาท มเีงินคงเหลือทั้งสิ้น   125,930.78 บาท 
 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 โครงการพระบรมราโชวาท มเีงินคงเหลือทั้งสิ้น   125,930.78 บาท 
 
  มติที่ประชุม รับทราบ 

  
วาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 
  5.1 การสนับสนุนกิจกรรม JSAE 2009 
      ประสานงานมูลนิธิฯ ทําหนังสือมอบเงินจํานวน 250,000 บาท (สองแสนหาหมื่นบาทถวน) 

ใหประธานมูลนิธิฯ ลงนามแลว พรอมเบิกเงินจากบัญชีโครงการวิศวกรอาสา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา     

มอบให รศ.ดร.สุรเชษฐ ชุติมา เรียบรอยแลว 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
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5.2 นัดประชุมครั้งตอไป 
 ประธานนัดประชุมครั้งตอไป วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2552 
 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปดประชุม เวลา 19.00 น.       

คุณจิรวรรณ  อองแตง

ผูบันทึก 
 

คุณโสภติา  ดาราหงษ 
ผูจัดพิมพ 


