รายงานการประชุม
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2556
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ณ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
**********************************************************************
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวธัญญารัตน์
2. นางสาวกาญจน์ธิดา
3. นางสาวสิริลักษณ์
4. นางสาวสุธาสินี
5. นายนภดล
6. นางสาววันวิภา

อินทร์เมือง
จินาพันธุ์ณิชา
รุ่งธนวาณิชย์
น่วมด้วง
ศรีสว่าง
สายหยุด

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองฯ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1
การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานศิษย์เก่า
สรุปเรื่อง
ตามที่กองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ จะดาเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานศิษย์เก่า
ในระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัด
พะเยา โดยกาหนดการจะออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 07.00 น.
ดูงาน ณ มหาวิทยาลั ย เชีย งใหม่ และในวันพฤหั สบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 ประชุมสรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ และประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาดูงานดานศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556 พบปะศิษย์เก่า ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา เพื่อสั มมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างศิษย์เก่า ในจังหวัดพะเยา
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2
การจัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์สัญจรเขตภาคเหนือตอนล่าง ประจาปี 2556
สรุปเรื่อง
ตามที่กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จะดาเนินการจัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์สัญจรเขตภาคเหนือตอนล่าง
ประจาปี 2556 ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมโอฆะนคร จังหวัดพิจิตร โดยบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่า
สัมพันธ์ ต้องดาเนินการดังนี้
1. ผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ รับรองวิทยากร

2. นางสาวสุธาสินี น่วมด้วง ดาเนินการประสานอาจารย์และนาคณะอาจารย์เดินทางเข้าร่วมโครงการ
3. นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธ์ณิชา และนางสาววันวิภา สายหยุด ดาเนินการรับลงทะเบียน พร้อม
ประสานงานกองกลางขอพระ 20 องค์ พร้อมใบเสร็จ
4. นายนภดล ศรีสว่าง และนางสาวสิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์ ดาเนินการเรื่องโสต
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.3
โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างโรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก
สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดาเนินการจัดโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างโรงเรียนบ้าน
คลองหนองเหล็ก ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก ผู้อานวยการกองพัฒนา
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้บุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.4
การออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 3
สรุปเรื่อง
ตามที่สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ได้ดาเนินการจัดโครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปี 2556 ณ โรงเรียนบ้านพร้าว ตาบลบ้านพร้าว อาเภอนครไทย จังหวั ดพิษณุโลก และ
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ตาบลทุ่งทราย อาเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร ในระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน
2556 นั้น
มติ
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ไม่สามารถเข้าร่วมได้ โดยมอบหมายให้นางสาววันวิภา สายหยุด ดาเนินการ
ประสานงานต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1
รับรองรายงานการประชุมกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 5/2556
รายงานการประชุม
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 5/2556
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 14.00 – 15.00 น.
ณ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
**********************************************************************

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ
2. ดร.ดารงศักดิ์
เป๊กทอง
3. นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง
4. นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุ์ณิชา
5. นางสาวสิริลักษณ์
รุ่งธนวาณิชย์
6. นางสาวสุธาสินี
น่วมด้วง
7. นายนภดล
ศรีสว่าง
8. นางสาววันวิภา
สายหยุด

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองฯ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1
การจัดทาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
สรุปเรื่อง
ตามนโยบายของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีนโยบายให้ดาเนินการจัดทาระบบฐานข้อมูล
ศิษย์เก่าให้เป็นปัจจุบันและมีข้อมูลที่ครบถ้วน เนื่องจากปัจจุบันระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของมหาวิทยาลั ยรวมถึงศิษย์ เก่า โดยให้ ดาเนินการเร่งประสานกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องและทุกคณะ
เพื่อขอความร่วมมือในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันที่สุด และการนาฐานข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สรุปเรื่อง
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
สรุปเรื่อง
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
สรุปเรื่อง
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีความประสงค์จะจัดตั้งกองทุนศิษย์เก่านเรศวร เพื่อเป็นช่องทางศิษย์
เก่าสามารถกลับมาช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ตามความถนัดและตามศักยภาพของแต่ละคน ทั้งในด้าน
วิชาการ การเป็นแหล่งฝึกงานให้นิสิต ตลอดจนการสนับสนุนด้านเงินทุน เพื่อการศึกษาให้แก่รุ่นน้องต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มอบหมายให้ผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
เร่งดาเนินการเสนอโครงการจัดตั้งกองทุนศิษย์เก่านเรศวรโดยด่วน
ปิดการประชุม เวลา 16.30 น.

ธัญญารัตน์
(นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
สรุปเรื่อง
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
สรุปเรื่อง
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
สรุปเรื่อง
-ไม่ม-ี
ปิดการประชุม เวลา 15.30 น.

วันวิภา
(นางสาววันวิภา สายหยุด)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ธัญญารัตน์
(นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

วันวิภา
(นางสาววันวิภา สายหยุด)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

