
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ว่าด้วยกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
…………………………………………. 

 

     เพ่ือให้การส่งเสริมและพัฒนาศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

ประกอบกับความในข้อ ๒๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๔๙  มติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ  ในการประชุมครั้งที่ ๒ (๒/๒๕๖๐) เมื่อวันที่  
๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔๐ (๑๒/
๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 

     ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ว่าด้วยกองทุนศิษย์เก่า
สัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พ.ศ. ๒๕๖๑” 
     ข้อ ๒  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
     ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
     “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“ศิษย์เก่า” หมายความว่า   ศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครู   วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม   สถาบัน                

ราชภัฏพิบูลสงคราม  และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม 
     ข้อ ๔  ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นเรียกว่า “กองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” 
โดยมีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 

(๑) เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย 
(๒) เพ่ือเป็นศูนย์กลางความร่วมมือและระดมทุนทรัพย์ในการพัฒนาศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัย  

     ข้อ ๕ รายได้และทรัพย์สินของกองทุน มีดังนี้ 
(๑) เงินประเดิมจากรายได้ของมหาวิทยาลัย จ านวน ๕ ล้านบาท 
(๒) เงิน หรือทรัพย์สินอื่นที่มีผู้บริจาค 



๒ 

(๓) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ 
(๔) ดอกผลของกองทุน 
(๕) รายได้อ่ืนๆ นอกเหนือจาก (๑) – (๔) 
ข้อ ๖  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
(๑) อธิการบดี เป็นประธาน  
(๒) นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นรองประธาน 
(๓) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นรองประธาน  
(๔) ผู้แทนศิษย์เก่าซึ่งเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัย  ที่กรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) 

คัดเลือก  จ านวน  ๒  คน  เป็นกรรมการ 
(๕) ผู้แทนศิษย์เก่าซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  ที่กรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) 

คัดเลือก  จ านวน  ๒  คน  เป็นกรรมการ 
(๖) ผู้แทนคณบดี ซึ่งเลือกกันเอง  จ านวน  ๒  คน  เป็นกรรมการ 
(๗) ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง  เป็นกรรมการ 
(๘) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทุกคณะ เป็นกรรมการ 
(๙) หัวหน้างานวินัยและนิติการ เป็นกรรมการ 
(๑๐) ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๑๑) หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์  กองพัฒนานักศึกษา  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(๑๒) บุคลากรงานศิษย์เก่าสัมพันธ์  กองพัฒนานักศึกษา จ านวน  ๑  คน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
ข้อ ๗ กรรมการตามข้อ ๖ (๔) และ (๕) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี นอกจากการ

พ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการตามข้อ ๖ (๔) และ (๕) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นคณะกรรมการประเภทนั้นๆ  

     (๔) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษ 
ข้อ ๘ คณะกรรมการ  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้  
(๑) ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของกองทุน และวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้การใช้เงิน

ประเดิมต้องด าเนินการด้วยความระมัดระวัง และใช้ในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนในข้อ ๔ 

(๒) ก าหนดแผนงานโครงการประจ าปี และการด าเนินการอ่ืนๆ เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือ 
พิจารณาอนุมัต ิและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  

(๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินงานตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  

(๔) แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน   
(๕) หน้าที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย  



๓ 

ข้อ ๙ การประชุมคณะกรรมการให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ว่าด้วย               
การประชุมสภามหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
     ข้อ ๑๐ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการลงทุนหาผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
     ข้อ ๑๑  เงินกองทุน  ให้ฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  ธนาคารพาณิชย์  หรือสถาบัน
การเงินอ่ืนของรัฐ  ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

     ข้อ ๑๒  ให้คณะกรรมการเสนอบัญชีตามหลักบัญชีสากล  โดยแสดงงบดุลและรายงานการ              
รับ–จ่าย  เงินกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้วต่อมหาวิทยาลัย  เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ  ภายใน  ๖๐  
วัน  นับจากสิ้นปีงบประมาณ 

     ข้อ ๑๓  ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าตรวจสอบและรับรองงบการเงินอย่างน้อย 
ปีงบประมาณละ  ๑  ครั้ง  และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ 

     ข้อ ๑๔  ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้อนุมัติสั่งจ่ายเงินกองทุน  ตามประกาศ 
ทีค่ณะกรรมการก าหนด 

     ข้อ ๑๕  ในกรณีที่มีการยกเลิกกองทุนด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัย
เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของกองทุน 

ข้อ ๑๖  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจออกประกาศ  ค าสั่ง  หลักเกณฑ์
และวิธีการเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้   ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้                     
ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด ค าวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นที่สุด 

       

                  ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๖   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
 
       

(นายสมบูรณ์   เสงี่ยมบุตร) 
        นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

………พิมพ์ 
……...ตรวจ 
……...ตรวจ 
 


