
 

 
 
 

รายงานการประชุม 
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วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 
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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

คร้ังที่  2 (1/2562) 

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 

ณ  ห้องประชุม ท.410  อาคารทปีวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 

……………………………………………………… 
 

ผู้มาประชุม 

1. ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์  ประธานกรรมการ  

2. นายสัมฤทธิ์ ทองรัตน์ (แทน) รองประธานกรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา   ศรสีมบัติ กรรมการ 

4. นายคัมภรี์   ฐานโชติ กรรมการ   

5. นายศิริชิน   หาญพิทักษ์พงศ์ กรรมการ 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร   เพ็งพุ่ม กรรมการ 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท  ปิ่นสกุล กรรมการ 

8. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ  ทองม ี กรรมการ  

9. ผูช่้วยศาสตราจารย์ณัฐธิดา  จงรักษ์ กรรมการ 

10. อาจารย์รุง่โรจน์  ฝา้ยเยื่อ กรรมการ 

11. นางนติยา  พ่วงหงษ์ (แทน) กรรมการ 

12. นายอ าพน กลีบปาน กรรมการและเลขานุการ 

13. นางสาวสิรลิักษณ์  วงศป์ระสิทธิ์   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

14. นายปองภพ  ด้วงนอ้ย   ผูช่้วยเลขานุการ  
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 

1. อาจารย์ ดร.อดุลย์ วังศรคีูณ รองประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ ์ จันทร์อรุณ รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวประนอม หาญจริง กรรมการ 

4. อาจารย์อนุพงษ์ กมุกะมกุล กรรมการ 

5. อาจารย์ธีรพัฒน์ พูลทอง กรรมการ 

6. อาจารย์ปิยธิดา  เปี่ยมงาม กรรมการ 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย์ประภาศิร ิ ใจผอ่ง  กรรมการ 

8. นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล กรรมการ 

9. นายมนต์นิรันดร์ ประสิทธิผล กรรมการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางอภชิญา ฐานโชติ ผูแ้ทนศิษย์เก่าบุคคลภายนอก

  

เริ่มประชุมเวลา   13.30   น.   

 ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานคณะกรรมการกองทุนศิษย์

เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กล่าวเปิดการประชุม ครั้งที่ 2 (1/2562) และเสนอ                  

ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังตอ่ไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

  ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์  กล่าวทักทายและแนะน าตนเอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ

ด าเนินงานกองทุนศษิย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แนะน าตนเอง 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม   

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่  3   เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การเลือกธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่นของรัฐ  ตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

นางสาวสิรลิักษณ์ วงศป์ระสิทธิ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ น าเสนอที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับ

การเปิดบัญชีเงินฝากประจ ากับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่นของรัฐ 

โดย โครงการจัดตั้งกองคลังด าเนินการเปิดบัญชีเงินฝากประจ ากับธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัย          

ราชภัฏพิบูลสงคราม บัญชีเลขที่ 660-2-01457-0 และ ขออนุญาตเผยแพร่เลขที่บัญชีดังกล่าว เพื่อการ

ด าเนนิงานและรับบริจาคเงินเข้ากองทุนศษิย์เก่าฯ  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบกองพัฒนานักศึกษาด าเนนิการ 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

มติท่ีประชุม (ไม่ม)ี 
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ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

5.1 ร่างแนวทางการจัดกิจกรรม/โครงการ กองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ ประธานกรรมการ น าเสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับร่างแนว

ทางการจัดกิจกรรม/โครงการ กองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมให้คณะกรรมการร่วมเสนอกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์

ของกองทุน ที่ประชุมหารอืกันอย่างกว้างขวางโดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  

1) จัดระบบการท างานร่วมกันให้เป็นหนึ่งเดียวโดยให้สมาคมศิษย์เก่ามีส่วนร่วม                   

ในการออกแบบและจัดกิจกรรม และให้งานศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเป็นฝ่าย

เลขานุการหรอือื่นๆ ตามความเหมาะสม 

2) จัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นรูปธรรม และสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าระดับคณะ โดย

รวบรวมรายชื่อศิษย์เก่าเป็นรายปี/หลักสูตร เพื่อเป็นช่องทางหลักในการรวบรวม

ข้อมูลและการส่งต่อข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยไปยังศิษย์เก่า ให้มีส่ วนร่วมใน

กิจกรรมส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยร่วมกัน 

3) จัดท าประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินงบประมาณด าเนินกิจกรรมกองทุน

ศษิย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยก าหนดให้มีการสนับสนุนเงิน

งบประมาณเข้าสมาคมศิษย์เก่าฯ และรายงานสถานะทางการเงินทุกครั้งที่จัดประชุม

กองทุนศษิย์เก่าฯ 

4) จัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 ได้แก่ 

- กิจกรรมกีฬา เชน่ วิ่งมาราธอนการกุศล 

- กิจกรรมคืนสูเ่หย้า เชน่ Open House เปิดบ้านพบิูลสงคราม โดยจัดใหม้ี 

 รูปแบบที่หลากหลายตามกลุ่มสนใจ พิบูลบอลรูปแบบใหม่ 

- กิจกรรมเยี่ยมเยียนศิษย์เก่า เชน่ ศษิย์เก่าสัญจร 
  

มติท่ีประชุม มอบหมายกองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการตามที่ประชุมให้ขอ้เสนอแนะ ดังนี้  

1. จัดท าฐานข้อมูลศษิย์เก่า 

2. จัดท าประกาศหลักเกณฑ์และวธิีการจัดสรรเงนิงบประมาณด าเนินกิจกรรม

กองทุนศษิย์เก่าสัมพันธ์ 

3. ก าหนดรูปแบบกิจกรรมวิ่งมาราธอนการกุศล และ กิจกรรม Open House         

เปิดบ้านพบิูลสงคราม  
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ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่น ๆ  

ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ ประธานกรรมการ มอบมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณา

ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่า ครั้งที่ 3 (2/2562) ในล าดับถัดไป 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา   15.06 น. 

 

 

 

 

( นายปองภพ ดว้งนอ้ย) 

ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

 

 

 

( นางสาวสิรลิักษณ์  วงศ์ประสิทธิ์ ) 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 

 

( นายอ าพน  กลีบปาน ) 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 


