รายงานการประชุม
บุคลากรกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 5/2557
วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ณ ห้ องกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ชัน้ 1 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
**********************************************************************
รายนามผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นางจีระพรรณ
ชาติวรรณ
2. นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุ์ณิชา
3. นางสาวสิริลกั ษณ์ รุ่งธนวาณิชย์
4. นางสาวสุธาสินี
น่วมด้ วง
5. นายนภดล
ศรี สว่าง
6. นายประกาศิต
นทีประสิทธิพร
7. นางสาววันวิภา
สายหยุด

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองฯ
เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้ปฏิบตั งิ านบริหาร

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่ อง ขอให้ ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรถื อปฏิบตั ิตามแนว
ปฏิบตั ขิ องการประกาศใช้ พระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ ขอให้ บคุ ลากรและนิสิต
ทุกคน ถือปฏิบตั ิ ตามแนวปฏิบตั ขิ องการประกาศใช้ พระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก ดังนี ้
1. เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ ายทหาร มี อานาจเหนื อเจ้ าหน้ า ที่ ฝ่ ายพลเรื อน ในส่วนที่ เกี่ ยวกับการยุทธการ
ระงับปราบปราม หรื อการรักษาความสงบเรี ยบร้ อย
2. ขอให้ ทกุ คณะ/วิทยาลัย/ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ทาการประชาสัมพันธ์ ห้ ามเคลื่อนย้ าย
บุคลากรและนิสิ ตออกนอกสถานที่ อาทิ การศึกษาดูง าน เป็ นต้ น หากมี ความจ าเป็ นขอให้
รายงานกองทัพบกก่อน
3. ขณะนี ้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายทหาร ทาการควบคุมสื่อมวลชนทุกประเภท/ระบบสาธารณูปโภค
4. ห้ ามมิให้ บคุ ลากรและนิสิต ร่วมแสดงความเห็นทางการเมืองต่อสื่อทุกประเภท
5. ขอให้ ระงับการปลุกระดมประชาคมภายในหน่วยงาน
6. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายทหาร ได้ จัดตังจุ
้ ดตรวจ ตามพืน้ ที่อย่างเข้ มงวดอาจทาให้ เกิดความไม่สะดวก
ด้ านการจราจร

7. ขอให้ ทกุ ส่วนงานติดตามข่าวสารสถานการณ์ภายในมหาวิทยาลัยโดยให้ แจ้ งกองทัพภาคที่ 3
8. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายทหาร จะปฏิบตั หิ น้ าที่เต็มรูปแบบ ขอให้ กองกิจการนิสิตประกาศให้ นิสิตรับทราบ
โดยทัว่ กันต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2 ภาระกิจผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์
สรุปเรื่อง
ด้ วยผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัม พันธ์ มีภาระกิจต้ องเข้ าร่ วมโครงการอบรมสัมมนาเชิ ง
ปฏิบตั ิการ พัฒนาศักยภาพด้ านการให้ คาปรึ กษาปั ญหายาเสพติด ” ในระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2557
ณ จังหวัดกาญจนบุรี และโครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการผู้นานิสิตระดับ สูง ประจาปี การศึกษา
2557 ในระหว่างวันที่ 6-8 มิถนุ ายน 2557 ณ โรงแรมซิลเวอร์ บีช ระยอง อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 4/2557
สรุปเรื่อง
ตามที่กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดประชุมบุคลากร ครัง้ ที่ 4/2557เมื่อวันจันทร์ ที่
19 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ประชุม เสลา 5 ชัน้ 1 อาคารส านัก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร บัดนี ้ การจัดทารายงานการประชุมดังกล่าวได้ เสร็ จสิ น้ แล้ วนัน้ จึงเรี ยนมาเพื่อให้
บุคลากรทุกท่านพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้ อมนี ้
มติ
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 3.1 การจัดประชุมกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์
สรุปเรื่อง
จากมติที่ประชุมกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 4/2557 เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2557
ได้ มีมติให้ กองพัฒนาศิษย์ เ ก่าสัมพันธ์ ดาเนินการจัดประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
กองพัฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ า สัม พัน ธ์ ในวัน ที่ 5 และ 20 ของเดื อ น หากมี ภ ารกิ จ หรื อ เหตุจ าเป็ นให้ เ ลื่ อ นไป

ตามความสมควร โดยวันที่ 5 เป็ นการประชุม ระหว่า งบุค ลากรกองพัฒ นาศิษ ย์ เ ก่า สัม พันธ์ กับ ผู้ช่ว ย
อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และวันที่ 20 เป็ นการประชุมระหว่างบุคลากรกองพัฒนา
ศิษย์ เ ก่าสัม พัน ธ์ กับรองอธิ ก ารบดีฝ่ ายกิ จ การนิสิต และผู้ช่วยอธิ การบดี ฝ่ ายกิ จ การนิสิ ตและศิษย์ เก่ า
สัมพันธ์
มติ
ที่ ประชุม รั บทราบ โดยมี ม ติที่ ประชุม บุคลากรดาเนิน การนาเรื่ องแต่ละงานของกองฯ ที่ จ ะเข้ า
วาระที่จะประชุม ทุกวันที่ 2 และ วันที่ 18 ของทุกเดือน เพื่อจัดเข้ าเป็ นระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 การจัดทาระบบฐานข้ อมูลศิษย์ เก่ า
สรุปเรื่อง
ด้ วยท่านอธิการบดี มีนโยบายให้ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดาเนินการจัดส่งข้ อมูลศิษย์เก่าจาก
ระบบฐานข้ อมูลศิษย์เก่าที่เป็ นปั จจุบนั ไปยังกองกลาง สานักงานอธิการบดี เพื่อกองกลางจักได้ ดาเนินการ
จัดทาหนังสือเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากศิษย์เก่า
มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยมีมติมอบหมายให้ นายนภดล ศรี สว่าง และนายประกาศิต นทีประสิทธิพร
ดาเนินการที่เกี่ยวข้ องต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวารที่ 5.1 การดาเนินงานของสมาคมนิสิตเก่ ามหาวิทยาลัยนเรศวร
สรุปเรื่อง
ตามที่ นางจิ ตมากร รอบบรรเจิ ด นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร พร้ อมด้ วยคณะ
กรรมการบริ หารกิจการสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ หมดวาระการดารงตาแหน่ง เมื่อวันที่ 30
ตุลาคม 2556 โดยมี มติแต่งตังให้
้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ เป็ นผู้ดารงตาแหน่ง นายก
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร แทน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2556- 1 ตุลาคม 2558 นัน้ ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ มีการปรับเปลี่ยนผู้บริ หารกองพั ฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ แต่งตังให้
้ นางจีระพรรณ
ชาติวรรณ ดารงตาแหน่งรักษาการผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2557
นัน้ เพื่ อ ให้ การปฏิ บัติง านของสมาคมนิ สิตเก่า ฯ และกองพัฒ นาศิษย์ เ ก่าสัม พัน ธ์ เป็ นไปอย่า งถูกต้ อ ง
และตามระเบียบ ผู้อานวยการกองพัฒ นาศิษย์เก่าสัม พันธ์ จะดาเนินการนาเรื่ องดังกล่าวเข้ าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ต่อไป

มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวารที่ 5.2 การจัดกิจกรรมร่ วมกับจังหวัดพิษณุโลก
สรุปเรื่อง
ตามที่ ผู้อ านวยการกองพัฒ นาศิษย์ เ ก่า สัม พัน ธ์ ได้ เ ข้ าร่ ว มประชุม คณะกรรมการด าเนิ นงาน
ด้ านการจัดกิจ กรรมกับจังหวัดพิษณุโลก ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น.
ณ ห้ องประชุมนเรศวร 2 อาคารสานักงานอธิ การบดี นัน้ ที่ประชุมมีมติให้ ทุกหน่วยงานดาเนินการจัดส่ง
ข้ อมูลกิจกรรมที่ทาร่วมกับจังหวัดต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ปิ ดการประชุม เวลา 15.30 น.

จีระพรรณ
(นางจีระพรรณ ชาติวรรณ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

วันวิภา
(นางสาววันวิภา สายหยุด)
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

