
 

 
 
 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่าสัมพนัธ์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

ครั้งที่ 4 (1/ 2563) 

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563  

ณ  ห้องประชุม ท.308  อาคารทีปวิชญ ์ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งท่ี  4 (1/ 2563) 

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563  

ณ  ห้องประชุม ท.410  อาคารทปีวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 

……………………………………………………… 
 

ผู้มาประชุม 

1. ว่าที่เรอือากาศตรี ดร.บัญชา ส ารวยรื่น รองประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ จันทร์อรุณ รองประธานกรรมการ 

3. นายคัมภรี์   ฐานโชติ กรรมการ  

4. นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ กรรมการ  

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิดา  จงรักษ์ กรรมการ 

6. นายมนต์นิรันดร์ ประสิทธิผล กรรมการ 

7. นางสาวสิรลิักษณ์  วงศป์ระสิทธิ์   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

8. นายปองภพ  ด้วงนอ้ย   ผูช่้วยเลขานุการ  
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรสีมบัติ กรรมการ 

3. นางสาวประนอม หาญจริง กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร   เพ็งพุ่ม กรรมการ 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท  ปิ่นสกุล กรรมการ 

6. อาจารย์อนุพงษ์ กะมุกมกุล กรรมการ 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผอ่ง กรรมการ 

8. อาจารย์ธีรพัฒน์ พูลทอง กรรมการ 

9. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ  ทองม ี กรรมการ  

10. ผูช่้วยศาสตราจารย์ปิยธิดา เปี่ยมงาม กรรมการ 

11. อาจารย์รุง่โรจน์  ฝา้ยเยื่อ กรรมการ 

12. นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล กรรมการ 

13. นายอ าพน กลีบปาน กรรมการและเลขานุการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (แทน) 

1. นายอนิรุทธ์ ชัยเสวก กองพัฒนานักศกึษา 

2. นางศิริรัตน์ วาทมธุรส โครงการจัดตั้งกองคลัง 

3. นางสาวนิตยา พ่วงหงษ์ โครงการจัดตั้งกองคลัง 

4. นางสาวนันทนา ใจดี โครงการจัดตั้งกองคลัง 
  

เริ่มประชุมเวลา   13.55 น.  
 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 

ไม่มี 
 

มติท่ีประชุม ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม   

นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ น าเสนอรายงานการประชุม 

ครั้งที่ 3 (2/ 2562) และเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3 (2/ 2562) โดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่  3   เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การแก้ไขระเบียบ ว่าด้วยกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ข้อที่ 13 

นางสาวสิรลิักษณ์ วงศป์ระสิทธิ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ น าเสนอที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับ

การแก้ไขระเบียบ ว่าด้วยกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ข้อที่ 13 จากเดิม 

“ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าตรวจสอบและรับรองงบการเงินอย่างน้อยปีงบประมาณละ             

1 ครั้ง และรายงานให้มหาวิทยาลัยรับทราบ” แก้ไขเป็น “ให้หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย

ตรวจสอบบัญชีและรายงานผลต่อคณะกรรมการภายใน 45 วันนับจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อด าเนินการ

ตามข้อ 12 ต่อไป” โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายล าดับรอง ในคราวประชุม

ครั้งที่  8/ 2562 วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยลงนามระเบียบฯ           

ว่าด้วยกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่ ๒) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแลว้ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

4.1 ความก้าวหน้าโครงการวิ่งมาราธอนการกุศล PSRU RUN 2020 

 นายอนิรุทธ์ ชัยเสวก คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ได้รายงานรายได้ทั้งหมดจากบัญชี 

PSRU RUN 2020 ที่ได้จากค่าสมัคร การจ าหน่ายเสื้อที่ระลึก และการขอรับเงินสนับสนุนโครงการวิ่ง

มาราธอนการกุศล ชื่อบัญชี PSRU RUN 2020 เลขที่บัญชี 660-020172-4 ณ วันที่ 23 มกราคม 

2563 เป็นเงิน 1,037,440 (หนึ่งล้านสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่าฯ เกี่ยวกับมติการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการในคราวประชุม

ครั้งที่ 1 (1/2563) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ให้น าเงินรายได้ดังกล่าวมาใช้บริหารจัดการในด้าน

ต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และภายหลังจากด าเนินการ

เสร็จสิน้แลว้จะน าเงินรายได้จากการจัดงานน าส่งเข้าบัญชีเงินกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม เพื่อด าเนนิการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนต่อไป 

 นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้น าเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการวิ่งมาราธอนการกุศลการขอรับการสนับสนุนเงินในการด าเนินงาน

ดังกล่าว เพื่อการออกใบส าคัญรับเงินที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยให้จัดสรรเป็นทุนการศึกษา

หรอืท าการกุศลต่างๆ  

 นายปองภพ ด้วงน้อย ผู้ช่วยเลขานุการ ได้รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน

ก าหนดการจัดการแขง่ขัน รูปแบบเสื้อที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/ 

องค์กร ภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น  
 

มติท่ีประชุม  

1) มอบกองพัฒนานักศึกษาน าเงินรายได้ทั้งหมดจากบัญชี PSRU RUN 2020 มาใช้

บริหารจัดการในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ

มหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 

2) เห็นชอบให้ด าเนินงานวิ่งมาราธอนการกุศลโดยรายได้ภายหลังการจัดงานจัดสรร

เป็นทุนการศกึษาให้แก่นักศกึษาของมหาวิทยาลัย 

3) เห็นชอบการปรับเปลี่ยนก าหนดการจัดการแข่งขัน รูปแบบเสื้อที่ระลึก เหรียญที่

ระลึก และการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/ องค์กร ภาครัฐและเอกชนใน

ท้องถิ่น 
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4.2 การรายงานบัญชีเงินกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 นางศิริรัตน์ วาทมธุรส ผู้แทนกรรมการฝ่ายการเงิน น าเสนอที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับสถานะ           

ทางการ เงินของกองทุนศิษย์ เก่ าสัมพันธ์  มหาวิทยาลั ยราชภัฏพิบู ลสงคราม  พ.ศ .  ๒๕๖๑                        

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินทั้งสิน้ 5,132,687.80 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหก

ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์) โดยแบ่งเป็น 

1) บัญชเีงินฝากธนาคารพรอ้มดอกเบีย้   5,050,187.80 บาท 

2) รายได้จากค่าสมัครวิ่งแบบ VIP ครั้งที่ 1                        82,500 บาท 

                  รวมทั้งสิน้                    5,132,687.80  บาท 
 

พร้อมกันนี้ นายมนต์นิรันดร์ ประสิทธิผล คณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย ได้น าเสนอที่ประชุม

เกี่ยวกับการรายงานผลการด าเนนิงานกองทุนศิษย์เก่าฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามระเบียบข้อ 12              

โดยให้หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยตรวจสอบบัญชีและรายงานผลต่อคณะกรรมการกองทุนฯ 

ภายใน 45 วัน นับจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ  ภายใน  ๖๐  วัน นับจาก

สิน้ปีงบประมาณ 
  

มติท่ีประชุม 

1) มอบกองพัฒนานักศึกษาประสานหนว่ยตรวจสอบภายในตรวจสอบบัญชีเงินกองทุน

ศิษย์เก่าฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และรายงานต่อคณะกรรมการกองทุน

ศษิย์เก่ารับทราบ 

2) มอบกองพัฒนานักศึกษาบันทึกขอขยายเวลาการรายงานบัญชีเงินกองทุนศิษย์เก่าฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อสภามหาวิทยาลัย 

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

ไม่ม ี
 

มติท่ีประชุม ไม่ม ี
 

 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่น ๆ  

ไม่ม ี
 

มติท่ีประชุม ไม่ม ี
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เลิกประชุมเวลา   14.55 น. 

 

 

    (นายปองภพ ด้วงนอ้ย)      (นางสาวสิริลักษณ์  วงศป์ระสิทธิ์) 

       ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม        ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 

 

(นายอ าพน  กลีบปาน) 

ผูร้ายงานการประชุม 

ผูร้ายงานการประชุม 


