
 

 
 
 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่าสัมพนัธ์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

ครั้งที่ 3 (2/ 2562) 

วันพุธที่ 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชุม ท.410  อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งท่ี  3 (2/ 2562) 

วันพุธที่ 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 

ณ  ห้องประชุม ท.410  อาคารทปีวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

……………………………………………………… 
 

ผู้มาประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช  ประธานกรรมการ 

2. ว่าที่เรอือากาศตรี ดร.บัญชา สำรวยรื่น  รองประธานกรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ จันทร์อรุณ รองประธานกรรมการ 

4. นายคัมภรี์   ฐานโชติ กรรมการ   

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร   เพ็งพุ่ม กรรมการ 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท  ปิ่นสกุล กรรมการ 

7. อาจารย์ธีรพัฒน์ พูลทอง กรรมการ 

8. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ  ทองม ี กรรมการ  

9. ผูช่้วยศาสตราจารย์ปิยธิดา เปี่ยมงาม กรรมการ 

10. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิดา  จงรักษ์ กรรมการ 

11. อาจารย์รุ่งโรจน์  ฝา้ยเยื่อ กรรมการ 

12. นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล กรรมการ 

13. นายมนต์นิรันดร์ ประสิทธิผล กรรมการ 

14. นายอำพน กลีบปาน กรรมการและเลขานุการ 

15. นางสาวสิรลิักษณ์  วงศ์ประสทิธิ์   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

16. นายปองภพ  ด้วงนอ้ย   ผูช่้วยเลขานุการ  

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา   ศรสีมบัติ กรรมการ 

2. นางสาวประนอม หาญจริง กรรมการ 

3. นายศิริชิน   หาญพิทักษ์พงศ์ กรรมการ 

4. อาจารย์อนุพงษ์ กะมุกมกุล กรรมการ 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายอนิรุทธ์ ชัยเสวก กองพัฒนานักศกึษา 

2. นางสาวนันทนา ใจดี โครงการจัดตั้งกองคลัง
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เริ่มประชุมเวลา   13.36 น.  

ระเบียบวาระที่  1   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รักษาราชการแทนอธิการบดี 

ประธานคณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กล่าวเปิดการประชุม      

ครั้งที่ 3 (2/ 2562) และเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม   

นายอำพน กลีบปาน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการและเลขานุการ นำเสนอรายงาน

การประชุม ครั้งที่ 2 (1/ 2562) และเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2 (1/ 2562) โดยไม่มกีารแก้ไขปรับปรุง 
 

ระเบียบวาระที่  3   เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การจัดทำฐานข้อมูลศษิย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

นางสาวสิรลิักษณ์ วงศ์ประสทิธิ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ นำเสนอที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับ

การจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นรูปธรรม ในการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าระดับคณะ โดยรวบรวมรายชื่อ

ศิษย์เก่าเป็นรายปี/ หลักสูตร เพื่อเป็นช่องทางหลักในการรวบรวมข้อมูลและการส่งต่อข่าวสารเกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยไปยังศิษย์เก่า ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยร่วมกัน  โดยหน่วย

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลศิษย์เก่าย้อนหลัง 22 ปี  ไว้เรียบร้อย

แล้วในโปรแกรม Microsoft-Excel แต่ยังไม่มีงบประมาณในการจัดทำระบบฐานข้อมูลแบบออนไลน์ จึง

เสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการจัดทำฐานข้อมูลศษิย์เก่า เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ในการจัดทำ

ฐานขอ้มูลศษิย์เก่าต่อไป 
 

มติท่ีประชุม มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาจัดทำระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า โดยใช้งบประมาณจาก

กองทุนศษิย์เก่าสัมพันธ์ฯ 
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3.2 การจัดทำแผนพัฒนาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-

2565) 

นางสาวสิรลิักษณ์ วงศ์ประสทิธิ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ นำเสนอที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับ

“ร่าง” แผนงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระยะ 4 ปี  (พ.ศ.

2562-2565) ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามระเบียบฯ ข้อ 8 (2) ให้คณะกรรมการกำหนด

แผนงานโครงการประจำปี และการดำเนินการอื่นๆ เสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ  และเสนอ

สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบผลการดำเนนิงาน 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ ์ จันทร์อรุณ รองประธานกรรมการ เสนอที ่ประชุมให้ จัดทำ

แผนพัฒนาศษิย์เก่า โดยคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 754/ 2558 ลงวันที่ 

23 กรกฎาคม 2558 

นางสาวสิรลิักษณ์ วงศ์ประสทิธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบว่า มติที่ประชุม

คณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์ เห็นควรให้ยกเลิกคณะกรรมการชุดดังกล่าว เมื่อมีการจัดตั้งกองทุน             

ศษิย์เก่าสัมพันธ์ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว 
 

มติท่ีประชุม เห็นควรให้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ของ กองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยมอบหมายให้

กองพัฒนานักศกึษา ดำเนนิการเสนอของบประมาณโครงการประจำปี 
 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 การรายงานบัญชีเงินกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง กรรมการ นำเสนอที่ประชุม

รับทราบสถานะทางการเงินของกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๑         

(ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562) โดยมีเงินต้ังต้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และมีดอกเบีย้เงินฝาก

ธนาคาร จำนวน 37,490.56 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบหกสตางค์) รวมเป็นเงิน

ท ั ้งส ิ ้น 5 ,037,490.56 บาท (ห ้าล ้านสามหมื ่นเจ ็ดพ ันส ี ่ร ้อยเก ้าส ิบบาทห้าส ิบหกสตางค์ )  

และรายงานบัญชีตามหลักสากลตามระเบียบว่าด้วยกองทุนศษิย์เก่าสัมพันธ์ฯ ข้อ 12 โดยแสดงงบดุลและ

รายงานการรับ-จ่าย เงินกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้วต่อมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

รับทราบภายใน 60 วัน นับจากสิ้นปีงบประมาณ  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

5.1 การจัดกิจกรรมของกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ.2563  

 นางสาวสิรลิักษณ์ วงศ์ประสทิธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นำเสนอที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับ

แนวทางการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 

โครงการวิ่งมาราธอนการกุศล PIBULSONGKRAM MINI-HALF MARATHON ครั้งที่ 3 (PSRU RUN 2020)

และโครงการ PSRU Home Coming Day เพื่อขออนุมัติงบประมาณเงินจากกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ฯ เป็น

เงินทั้งสิน้ 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว 
  

มติท่ีประชุม 1) อนุมัตงิบประมาณเงินกองทุน จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อดำเนิน 

โครงการวิ่งมาราธอนการกุศล PIBULSONGKRAM MINI-HALF MARATHON ครั้งที่ 3 

(PSRU RUN 2020) 

 2) แก้ไขรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ PSRU Home Coming Day และนำเข้าวาระการ 

ประชุมครั้งต่อไป     
   

5.2 “ร่าง” ระเบียบว่าด้วยการรับเงนิ การจ่ายเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์ 

ของกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 นางสาวสิรลิักษณ์ วงศ์ประสทิธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นำเสนอที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับ 

“ร่าง” ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดให้มีการสนับสนุนเงิน

งบประมาณเข้าสมาคมศษิย์เก่าฯ และรายงานสถานะทางการเงินทุกครั้งที่จัดประชุมกองทุนศษิย์เก่าฯ เพื่อ

พิจารณารับทราบและดำเนนิการต่อไป 
  

มติท่ีประชุม 1) ให้ยกเลิก “ร่าง” ประกาศฯ เนื่องจากการรับเงนิ จ่ายเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการ 

ลงทุนหาผลประโยชน์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย           

ว่าดว้ยเงนิรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบฯ ข้อ 10 

2) มอบหมายใหก้องพัฒนานักศกึษา แก้ไขระเบียบว่าดว้ยกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ฯ  

ข้อ 13  นำเข้าวาระเพื่อพิจารณา การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย 

ลำดับรอง ครั้งที่  8/ 2562 วันเสาร์ที่ 23 พฤศจกิายน 2562            

จากเดิม ให้ผู ้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั ้งเข้าตรวจสอบและรับรองงบ

การเงนิอย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 ครั้ง และรายงานให้มหาวิทยาลัยรับทราบ 
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แก้ไขเป็น ให้หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยตรวจสอบบัญชีและรายงาน

ผลต่อคณะกรรมการภายใน 45 วันนับจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อดำเนินการตามข้อ 

12 ต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่น ๆ  

ไม่มี 

 

มติท่ีประชุม ไม่มี 
 

เลิกประชุมเวลา   15.40 น. 

 

 

 

 

( นายปองภพ ดว้งนอ้ย) 

ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

 

 

 

( นางสาวสิรลิักษณ์  วงศ์ประสิทธิ์ ) 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 

 

( นายอำพน  กลีบปาน ) 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 


