ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 4/2557
วันพฤหัสบดีท่ ี 11 กันยายน 2557
เวลา 13.30-16.30 น.
ณ. ห้ องประชุมเสลา 5 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
**********************************************************************
รายนามคณะกรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพนั ธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ)
2. ผู้อานวยการกองกิจการนิสิต (นางสมพิศ ทองสุก)
3. ผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
(นางจีระพรรณ ชาติวรรณ)
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง
ชาตรูประชีวิน
5. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญา
เพียรสวรรค์
6. นางสาวบุณย์สภุ างค์
สุวรรณธเนศ
7. นางสาวชัญฐิ กา
สุวรรณิน
8. นางสุเพ็ญ
ทาเกิด
9. นางศิริวรรณ
นาเอก
10. นางสาวสิริลกั ษณ์
รุ่งธนวาณิชย์
11. นางสาววันวิภา
สายหยุด
12. นางสาวสุธาสินี
น่วมด้ วง
13. นางสาวกาญจน์ธิดา
จินาพันธุ์ณิชา
14. นายนภดล
ศรี สว่าง
15. นายประกาศิต
นทีประสิทธิพร
รายนามคณะกรรมการผู้ไม่ เข้ าร่ วมประชุม (ติดราชการ)
1. นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
2. ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
3. ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ดร.ดารงศักดิ์ เป๊ กทอง)
4. ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่าพัฒนากลยุทธ์การตลาดและองค์กรสัมพันธ์ (ผศ.ดร.ภาสวรรณ กรกชมาศ)
5. ผู้อานวยการสานักหอสมุด
6. นางสาวอริยา ศรี สมเพชร
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
สรุปเรื่อง
1. การจัดกิจกรรมวันไหว้ ครู โดยกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดกิจกรรมมอบโล่เกียรติ
ให้ กบั ศิษย์เก่าดีเด่น ซึง่ ได้ รับผลตอบรับที่ดี
2. กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ตามที่มหาวิทยาลัยได้ มีประกาศกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาที่เรี ยกเก็บเป็ นรายครัง้ ประจาปี การศึกษา 2556 และกาหนดให้ นิสิต ที่ยื่นขอสาเร็ จการศึกษาชาระ
เงินสมทบเข้ ากองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร อัตราคนละ 200 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ ในการจัด
กิจกรรมให้ กบั ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรและนิสิตปั จจุบนั ในการนี ้มหาวิทยาลัยได้ มีนโยบายให้ กองพัฒนา
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถนาเงินไปใช้ เพื่อการพัฒนาและในการ
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้ เกิดประโยชน์แก่ศษิ ย์เก่าและนิสิตปั จจุบนั ได้
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.1 การจัดทาวารสาร NU Alumni magazine (E-Magazine) ฉบับที่ 5
ประจาเดือน มิถุนายน 2557
สรุปเรื่อง
ตามที่กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดทาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ e-Magazine
ขึ ้น
เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ
ของคณะ การดาเนินงานของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร การแนะนาศิษย์เก่า รวมถึงสถานที่ตา่ ง ๆ
ภายในมหาวิทยาลัยทังในอดี
้
ต จนถึงปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เผยแพร่ไปยังศิษย์เก่าผ่านทาง
Social Network ที่ใช้ กนั อย่างแพร่ห ลายในขณะนี ้ ทังนี
้ ้ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดทาวาร
NU Alumni Magazine (E-Magazine) ฉบับที่ 5 ประจาเดือน มิถนุ ายน – กรกฎาคม 2557 เสร็ จสิ ้น พร้ อมทัง้
ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ เ ป็ น ที่ เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว โ ด ย ส า ม า ร ถ เ ข้ า ดู ไ ด้ ที่
http://www.nualumni.nu.ac.th/ardd_website/index.php/paper/e-magazine
มติ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.2 กองทุนศิษย์ เก่ ามหาวิทยาลัยนเรศวร
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดตังกองทุ
้
นศิษย์ เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
เพื่อระดมทุนจากศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาในการมีส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม ตลอดจนเป็ นการ
แสดงให้ เห็นถึงพลังการมีส่วนร่วมของบรรดาศิษย์เก่าทังในประเทศและต่
้
างประเทศ และเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่าง ศิษย์เก่าและนิสิตปั จจุบนั ให้ เกิดเครื อข่ายอย่างเข้ มแข็งและยั่งยืน และตามประกาศมหาวิทยาลัย
นเรศวร เรื่ อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรี ยกเก็บเป็ นรายครัง้ ประจาปี การศึกษา 2556 มีผลบังคับ
ใช้ ณ วัน ที่ 8 ตุล าคม 2556 ในการนี ้ มหาวิท ยาลัยเรี ย กเก็ บเงิ น จากนิสิ ต ผู้ยื่ น ส าเร็ จ การศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2556 มีรายละเอียดดังนี ้
1. จานวนนิสิตที่เข้ ารับปริญญา (ข้ อมูล ณ วันที่ 19 มิ.ย.57)
จานวน 5,296 คน
2. จานวนนิสิตที่ยื่นขอสาเร็จการศึกษาก่อนประกาศฯ
จานวน 2,477 คน
3. จานวนนิสิตที่เรี ยกเก็บเงินสมทบเข้ ากองทุนฯ ได้ ตามประกาศ
จานวน 2,819 คน
ดัง นัน้ ยอดเงิ น ที่ ส ามารถเรี ย กเก็ บ และโอนเข้ า บัญ ชี ก องทุน ศิษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลัย นเรศวร
เป็ นจ านวน 563,800 บาท (2,819 คน ๆ ละ 200 บาท) หัก ให้ ส่ว นกลาง 3% เป็ นเงิ น 16,914 บาท
เหลือยอดเงินโอนเข้ าบัญชีกองทุนฯ ประจาปี งบประมาณ 2557 เป็ นเงิน 546,886 บาท (ห้ าแสนสี่หมื่นหกพัน
แปดร้ อยแปดสิบหกบาทถ้ วน)
อนึ่ง ตามที่กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ จัดให้ มีโครงการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น
ประจาปี 2557 โดยจัดให้ มีโครงการ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ซึ่งมหาวิทยาลัยอนุมตั ิให้ กองพัฒนาศิษย์ เก่า
สัมพันธ์ ใช้ งบประมาณจากกองทุนฯ ในการดาเนินงานดังกล่าวเป็ นเงิน 47,000 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้ วน)
ดังนัน้ เงินงบประมาณสุทธิ ที่อยู่ในบัญชี กองทุนศิษย์เก่า ฯ ณ ปั จ จุบนั (วันที่ 11 กันยายน 2557) เป็ นเงิ น
499,886 บาท (สี่แสนเก้ าหมื่นเก้ าพันแปดร้ อยแปดสิบหกบาทถ้ วน) จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติ
ที่ ป ระชุม รั บ ทราบ โดยท่า นรองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายกิ จ การนิ สิ ต ได้ สั่ง การให้ ก องพัฒ นาศิษย์ เ ก่ า
สัมพันธ์ ดาเนินการหาแนวทางในการดาเนินการจัดเก็บเงินจากนิสิตที่ยื่นขอสาเร็ จการศึกษาก่อนประกาศฯ
จานวน 2,477 คน เพื่อนาเงินเข้ าสมทบกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1.2.3 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่ างสมาคมนิสิตเก่ ามหาวิทยาลัยพะเยา และ
สมาคมนิสิตเก่ ามหาวิทยาลัยนเรศวร
สรุปเรื่อง
ตามที่ มหาวิท ยาลัย พะเยา มี ห นัง สื อ ขอความอนุเ คราะห์ เ ข้ า พบท่า นนายกสมาคมนิสิ ต เก่ า
มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้ อมทังคณะกรรมการสมาคมนิ
้
สิตเก่าฯ เพื่อร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในวันเสาร์ ที่
13 กันยายน 2557 และขอความอนุเ คราะห์ ใช้ สถานที่ เพื่ อจัดกิ จ กรรม ตังแต่
้ เวลา 13.00 – 17.00 น. นัน้

โดยกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการประสานงานกับนายกสมาคมนิสิตเก่าฯ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
พร้ อมทัง้ ได้ ด าเนิ น การจัด เตรี ย มห้ อ งประชุม เสลา 5 เพื่ อ ใช้ ใ นการจัด กิ จ กรรมของมหาวิ ท ยาลัย พะเยา
เรี ยบร้ อยแล้ ว จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ครัง้ ที่
3/2557
สรุปเรื่อง
ตามที่ ได้ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในคราวประชุมครัง้ ที่ 3/2557
เมื่ อวันจันทร์ ที่ 9 มิ ถุนายน 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้ อ งประชุม เสลา 5 ชัน้ 1 อาคารสานักงาน
อธิ การบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการนี ้ ฝ่ ายเลขานุการได้ ดาเนินการจัดทารายงานการประชุม ดัง กล่าว
พร้ อมทัง้ ได้ ดาเนินการจัดส่งให้ คณะกรรมการฯ ทุกท่านรับรองรายงานการประชุม เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วนัน้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติ
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 3.1 ผลการคัดเลือกศิษย์ เก่ าดีเด่ น ประจาปี 2557
สรุปเรื่อง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ประจาปี งบประมาณ 2557
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ า สั ม พั น ธ์ ได้ รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณจากมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
เพื่อใช้ ในการดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ประจาปี งบประมาณ 2557 เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 300,000 บาท
บัดนี ้ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดทาโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปี 2557
และดาเนินการเบิกจ่ายเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว พร้ อมทังได้
้ ดาเนินการจัดทาสรุ ปผลการดาเนินงาน และปั ญหา/
อุปสรรค เพื่อให้ คณะกรรมการทุกท่านพิจารณา และหาแนวทางแก้ ไขร่ วมกัน จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
รายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ประจาปี งบประมาณ 2557

มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยที่ประชุมมีมติให้ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดาเนินการนาข้ อเสนอแนะ
ของแต่ละโครงการมาปรับปรุงโครงการในรอบปี ถัดไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ระเบียบวาระที่ 5.1 การจัดกิจกรรมเลีย้ งอาหารกลางวันเด็กด้ อยโอกาสของกองพัฒนาศิษย์ เก่ า
สัมพันธ์
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดกิจกรรม Rice Basket เพื่อหาเงินรายได้
สมทบทุนเลี ้ยงอาหารกลางวัน แก่เด็กด้ อยโอกาสและเด็กออทิสติกส์ ในจังหวัดพิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 10 –
11 ตุลาคม 2557 โดยกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการรับบริ จาคมาตังแต่
้ วันที่ 1 กันยายน 2557
ซึ่งได้ รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาบริ จาคเงินสมทบเข้ าร่ วมกิจกรรมดังกล่าว เป็ นทัง้ สิน้ 14,800 บาท
(หนึง่ หมื่นสี่พนั แปดร้ อยบาทถ้ วน) จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ปิ ดการประชุม เวลา 16.30 น.

(นางจีระพรรณ ชาติวรรณ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาววันวิภา สายหยุด)
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

