
 

 
 
 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่าสัมพนัธ์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

ครั้งที่ 1 (1/2561) 

วันอังคารที่  16  ตุลาคม  2561 

ณ  ห้องประชุม ท.410 อาคารทีปวิชญ์  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

คร้ังที่  1 (1/2561) 

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

ณ  ห้องประชุม ท.410  อาคารทปีวิชญ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 
 

……………………………………………………… 

 

ผู้มาประชุม 

1. อาจารย์ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์  ประธานกรรมการ  

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์  จันทร์อรุณ รองประธานกรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ ์ ซื่อประดิษฐ์กุล รองประธานกรรมการ  

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา   ศรสีมบัติ กรรมการ 

5. นางสาวประนอม   หาญจริง กรรมการ  

6. นายคัมภรี์   ฐานโชติ กรรมการ   

7. นายศิริชิน   หาญพิทักษ์พงศ์ กรรมการ 

8. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท  ปิ่นสกุล กรรมการ 

9. อาจารย์อนุพงษ์  กมุกะมกุล กรรมการ 

10. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ  ทองม ี กรรมการ  

11. ผูช่้วยศาสตราจารย์ณัฐธิดา  จงรักษ์ กรรมการ 

12. อาจารย์รุง่โรจน์  ฝา้ยเยื่อ กรรมการ 

13. นางสาวพรทิพย์  วัฒรัชนากูล กรรมการ 

14. นายมนต์นิรันดร ์ ประสิทธิผล กรรมการ 

15. นางสาวสิรลิักษณ์  วงศป์ระสิทธิ์   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

16. นายปองภพ  ด้วงนอ้ย   ผูช่้วยเลขานุการ  

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร  เพ็งพุ่ม กรรมการ 

2. อาจารย์พิมล  เกษมเสาวภาคย์ กรรมการ 

3. อาจารย์ปิยธิดา  เปี่ยมงาม กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ประภาศิร ิ ใจผอ่ง  กรรมการ 

5. นายอ าพน  กลีบปาน   กรรมการและเลขานุการ 
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เริ่มประชุมเวลา   13.40   น.   

  อาจารย์ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดี ประธานคณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กล่าวเปิดการประชุม ครั้งที่ 1 (1/2561) และเสนอที่ประชุมพิจารณา

เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังตอ่ไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

  อาจารย์ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ ประธานการประชุมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่

ร่วมเป็นกรรมการ กองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งเป็นปีแรกของการ

ด าเนินงาน เพื่อพัฒนากิจกรรมเกี่ยวกับศษิย์เก่าของมหาวิทยาลัย 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม   

(ไม่ม)ี 

 

ระเบียบวาระที่  3   เรื่องสืบเนื่อง 

(ไม่ม)ี 

 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1  ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

        พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม พ.ศ.2561 ที่สภามหาวิทยาลัยลงนามประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย และเป็นศูนย์กลาง

ความร่วมมือและระดมทุนทรัพย์ในการพัฒนาศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัย  โดยเน้นย้ าถึงการปฏิบัติตาม

ระเบียบฯ ข้อ 1 ถึง ข้อ 16 โดยฝ่ายเลขานุการได้จัดท าขั้นตอนขั้นตอนการด าเนินงานกองทุนศิษย์เก่า

สัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมรับทราบ ดังนี้  
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ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะกรรมการตามระเบียบฯ ข้อ 6 (1) (2) (3) เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์

และวิธีการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตามระเบียบฯ ข้อ 6 (4) (5)  และ (6) 

ขั้นตอนที่ 2 น าระเบียบฯ ข้อ 6 (6) เข้าวาระประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ

คัดเลือกผูแ้ทนคณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  

ขั้นตอนที่ 3 ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตาม

ระเบียบฯ ข้อ 6 (4) (5) โดยมีคณะกรรมการตามระเบียบฯ ข้อ 6 (1) (2) (3) เป็นผู้คัดเลือก 

ขั้นตอนที่ 4 ประชุมคณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 1 (1/2561) โดยมี

คณะกรรมการตามระเบียบฯ ข้อ 6 เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขกองทุน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตาม

ระเบียบฯ ข้อ 8 

ขั้นตอนที่ 5 ด าเนินงานกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ฯ ตามระเบียบฯ ข้อ 9 ถึง 16 ด้วยความ

ระมัดระวังและเกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามระเบียบฯ ข้อ 4 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.2 คณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2561 

 

 นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เสนอที่ประชุมทราบ

เกี่ยวกับองค์ประกอบ และการได้มาของ คณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม พ.ศ.2561 เพื่อเสนอให้ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่ 44 /2561 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

โดย ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ เสนอให้คณะกรรมการทุกท่านแนะน าตัวเอง ผู้มาประชุม จ านวน 16 คน                

แนะน าชื่อและต าแหน่งปัจจุบัน เพื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

5.1 แนวทางการด าเนินงานกองทุนตามอ านาจหน้าที่ ของคณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ฯ  

      ข้อ 8 (1) ถงึ ข้อ 8 (5)  
 

 นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา

ก าหนดแนวทางด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ฯ ข้อ 8 ซึ่งได้

ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ไว้ดังต่อไปนี ้  

(๑) ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของกองทุน และวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การใช้เงิน

ประเดิมต้องด าเนินการด้วยความระมัดระวัง และใช้ในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของ

กองทุนในข้อ ๔ 

(๒) ก าหนดแผนงานโครงการประจ าปี และการด าเนินการอื่นๆ เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ 

พิจารณาอนุมัต ิและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  

(๓) แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  

(๔) แต่งตั้งผูต้รวจสอบบัญชกีองทุน   

(๕) หนา้ที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

ที่ประชุมอภิปรายอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการด าเนินงาน ตามระเบียบมหาวิทยาลัย                

ว่าด้วยกองทุนศษิย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม พ.ศ.2561 สรุปได้ดังนี้ 

1. ก าหนดให้ใช้เงินประเดิม จ านวน 5 ล้านบาท เพื่อท ากิจกรรมตามวัตถุประสงค์              

ร้อยละ 50 (2.5 ล้านบาท) ฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินอื่น

ของรัฐ ร้อยละ 50 (2.5 ล้านบาท)  

2. ให้โครงการจัดตั้งกองคลัง พิจารณาเลือกธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดเพื่อฝาก

เงินกองทุนฯ โดยก าหนดรายชื่อผูม้ีอ านาจในการเบิก-จ่ายเงินกองทุน จ านวน 5 คน เงื่อนไขการเบิก 2 ใน 

5 ได้แก่  

1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  ประธานกรรมการ 

2) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   รองประธาน 

3) นางสาวประนอม  หาญจริง  กรรมการ  

(ผูแ้ทนศิษย์เก่าภายในมหาวิทยาลัย) 

4) นายศิรชิิน   หาญพิทักษ์พงศ์  กรรมการ  

(ผูแ้ทนศิษย์เก่าภายนอกมหาวิทยาลัย)  

5) นางสาวพรทิพย์  วัฒรัชนากูล  กรรมการ 

 (ผูอ้ านวยการโครงการจัดตัง้กองคลัง) 
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3. การก าหนดแผนงานโครงการประจ าปี ให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าร่างแผนงานโครงการ/

กิจกรรมประจ าปี  
 

มติท่ีประชุม  

1. มอบ โครงการจัดตัง้กองคลัง เปิดบัญชีฝากเงนิกองทุนฯ ตามมตทิี่ประชุม 

2. มอบฝ่ายเลขานุการจัดท าร่างแผนงานโครงการเสนอที่ประชุมครั้งตอ่ไป 

3. มอบคณะกรรมการเสนอกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนในการ

ประชุมครั้งตอ่ไป 

 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่น ๆ  

 การประชุมคณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2561  

ครั้งที่ 2/2561  

 

มติท่ีประชุม มอบฝ่ายเลขานุการพิจารณาก าหนดวันประชุม ครั้งที่ 2/2561  

 

เลิกประชุมเวลา   12.00 น. 

 

 

 

( นางสาวสิรลิักษณ์  วงศ์ประสิทธิ์ ) 

ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

( นายอ าพน  กลีบปาน ) 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 


