รายงานการประชุม
บุคลากรกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ครั ง้ ที่ 6/2557
วันพฤหัสบดีท่ ี 5 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 – 16.30 น.
ณ ห้ องกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ชัน้ 1 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
**********************************************************************
รายนามผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. ดร.ดำรงศักดิ์
2. นำงจีระพรรณ
3. นำงสำวกำญจน์ธิดำ
4. นำงสำวสิริลกั ษณ์
5. นำงสำวสุธำสินี
6. นำยนภดล
7. นำยประกำศิต
8. นำงสำววันวิภำ

เป๊ กทอง
ชำติวรรณ
จินำพันธุ์ณิชำ
รุ่ งธนวำณิชย์
น่วมด้ วง
ศรี สว่ำง
นทีประสิทธิพร
สำยหยุด

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิตและศิษย์เก่ำฯ
รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรกองฯ
เจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรงำนทัว่ ไป
นักประชำสัมพันธ์
นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
ผู้ปฏิบตั ิงำนบริ หำร

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1
เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
สรุ ปเรื่ อง
1. กำรคัดเลือกผู้สมควรได้ รับโล่เกียรติยศ ประจำปี พ.ศ.2557 ประเภทศิษย์เก่ำดีเด่น
จำกที่ประชุมคณะกรรมกำรกลัน่ กรอง เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 พฤษภำคม 2557 โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำ
กลัน่ กรอง ได้ มีมติให้ ผ้ ูมีรำยนำมต่อไปนี ้ เป็ นผู้สมควรได้ รับโล่เกียรติยศ ประจำปี พ.ศ. 2557 ประเภทศิษย์ เก่ำ
ดีเด่น
1. รศ.ดร.ฉลอง
ชำตรู ประชีวิน
2. อ.ทพ.ดร.ภัชรพล สำเนียง
3. นำยปฏิวตั ิ
โชติมล
4. รศ.ดร.นงนุช
โอบะ
5. รศ.ธีรวัฒน์
นำคะบุตร
6. ผศ.ดร.ปรี ชำ
สุขเกษม
7. นำงสำวเกวลิน
ศรี มว่ ง
8. นำยนิรุต
มีเกิด
9. พญ.ดร.วณิชชำ
ภัทรประสิทธิ์
10. นพ.พงศ์พิชญ์
วงศ์มณี

11. นำยเอกศิลำ
ปำนศรี
12. นำงกันยำรัตน์
มำเกตุ
13. พล.ต.ต.จรวย
ผลประเสริ ฐ
14. ร้ อยเอกอัสรี ย์
อัสมะแอ
15. นำยพชร
ล้ อมรื่ น
16. นำยคมสัน
วัฒนวนำพงษ์
17. นำยเลิศชำย
หวังตระกูลดี
18. นำงสุกญ
ั ญำ
อ้ นวัฒนะ
19. พระคำพล ฉำยำ
คมภีรญำณเมธี
20. บำทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์
โดยได้ มีกำรปรับเปลี่ยนช่วงเวลำกำรจัดกิจกรรมมอบโล่เกียรติยศ จำกเดิม มอบรำงวัลในงำนวันสถำปนำ
มหำวิทยำลัยนเรศวร วันที่ 29 กรกฎำคม 2557 เปลี่ ยนเป็ น มอบในกิ จกรรมวัน ไหว้ ครู ซึ่งกองพัฒนำศิษย์ เก่ ำ
สัมพันธ์ จะดำเนินกำรประสำนงำนกับองค์กำรนิสิตต่อไป
2. กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรกองทุนศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยนเรศวร
จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรกองทุนฯ เมื่อวันพุธที่ 21 พฤษภำคม 2557 เวลำ 13.30 น. เป็ นต้ น
ไป เพื่อพิจำรณำกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของกองทุนและวิธีกำรปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง และกำหนดแผนงำนโครงกำร
ประจำปี และกำรดำเนินงำนอื่น ๆ ตลอดจนเพื่อแต่งตังอนุ
้ กรรมกำรเพื่อดำเนินงำนตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย
และแต่งตังผู
้ ้ ตรวจสอบบัญชีกองทุนฯ พร้ อมทังได้
้ มีมติให้ ดำเนินกำรเปิ ดบัญชีกองทุนศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยนเรศวร
เพื่อเป็ นช่องทำงในกำรบริ จำคเงินเข้ ำกองทุนของศิษย์เก่ำฯ ต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 1.2
เรื่ องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.1 รายงานความก้ าวหน้ าการดาเนินโครงการนัดพบชมรมศิษย์ เก่ าทุกคณะ
สรุ ปเรื่ อง
ตำมที่ กองพัฒนำศิษย์ เก่ำสัมพันธ์ ได้ ดำเนิ นกำรเข้ ำพบเจ้ ำหน้ ำที่ กิจกำรนิสิตคณะแพทยศำสตร์
คณะพยำบำลศำสตร์ และคณะทันตแพทยศำสตร์ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อสร้ ำงควำมร่ วมมือ/แลกเปลี่ยนข้ อมูล
กับคณะ และเพื่อรั บข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะในกำรใช้ งำนกำรปรั บปรุ งระบบฐำนข้ อมูลศิษย์ เก่ำ โดยมีประเด็น
ในกำรเข้ ำพบดังนี ้
1. แนวทำงกำรใช้ งำนระบบฐำนข้ อมูลศิษย์ เก่ ำร่ วมกัน/ขอเสนอแนะเกี่ ยวกับ ระบบฐำนข้ อมูล
ศิษย์เก่ำ
1.1 คณะแพทยศำสตร์

- ต้ องกำรให้ มีระบบฐำนข้ อมูลศิษย์ เก่ำเนื่องจำกที่คณะเก็บข้ อมูลในรู ปแบบไฟล์ Microsoft
Excel
- เพิ่มฟั งก์ชนั่ กำรค้ นหำข้ อมูลศิษย์เก่ำจำกรหัสนิสิต หรื อปี ที่จบกำรศึกษำ
- เพิ่มฟั งก์ชนั่ ที่แสดงผลว่ำศิษย์เก่ำคนใดมีกำรปรับปรุ งข้ อมูลแล้ ว และศิษย์เก่ำคนใดยังไม่ได้
ปรับปรุ งข้ อมูล
1.2 คณะพยำบำลศำสตร์
- คณะต้ องกำรให้ มีระบบฐำนข้ อมูลศิษย์เก่ำที่ใช้ งำนได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- คณะต้ องกำรให้ ฐำนข้ อมูลศิษย์เก่ำมีข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั
1.3 คณะทันตแพทยศำสตร์
- ปรับปรุ งเว็บไซต์ รู ปแบบตัวอักษร รวมถึงสีสนั ของระบบฐำนข้ อมูลศิษย์เก่ำ
- เพิ่มฟั งก์ชนั่ กำรค้ นหำข้ อมูลศิษย์เก่ำ
2. คณะต้ องกำรขอควำมร่ วมมือ/ขอควำมช่วยเหลือจำกกองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ในเรื่ องใดบ้ ำง
2.1 คณะแพทยศำสตร์
- ทำงคณะขอข้ อมูลนิสิตคณะแพทยศำสตร์ รหัส 57 เพื่อใช้ ในกำรรวบรวมข้ อมูลนิสิตเข้ ำใหม่
3. ประโยชน์ที่ได้ รับจำกกำรนัดพบกิจกำรนิสิต
3.1 คณะแพทยศำสตร์
- ได้ รับข้ อมูลศิษย์เก่ำคณะแพทยศำสตร์ ปี 38-51 ที่ปรับปรุ งให้ เป็ นปั จจุบนั เรี ยบร้ อยแล้ ว
3.2 คณะพยำบำลศำสตร์
- คณะมีกำรจัดโครงกำรอบรมวิชำชีพพยำบำลและให้ ศิษย์เก่ำมำเข้ ำร่ วมทุกปี ทำให้ คณะได้
ติดต่อกับศิษย์เก่ำเป็ นประจำ
3.3 คณะทันตแพทยศำสตร์
- มี ข้ อมูล ศิษย์ เก่ ำคณะทัน ตแพทยศำสตร์ ปี 41-45 และข้ อมูล ศิษย์ เก่ ำที่ ป รั บ ปรุ งให้ เป็ น
ปั จจุบนั (คณะฯ อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน)
มติ
ที่ประชุมรับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.2

รายงานความก้ า วหน้ าการด าเนิ น การจั ด ตั ง้ กองทุ น ศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย
นเรศวร

สรุ ปเรื่ อง
ตำมที่ กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ได้ ดำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรกองทุนฯ เมื่อวันพุธที่ 21
พฤษภำคม 2557 เวลำ 13.30 น. เป็ นต้ นไป เพื่อพิจำรณำกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของกองทุนและวิธีกำรปฏิบตั ิ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และก ำหนดแผนงำนโครงกำรประจ ำปี และรวมถึ ง กำรด ำเนิ น งำนอื่ น ๆ ตลอดจนกำรแต่ ง ตัง้

อนุกรรมกำรเพื่อดำเนินงำนตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย และแต่งตังผู
้ ้ ตรวจสอบบัญชีกองทุนฯ พร้ อมทังได้
้ มีมติ
ให้ ด ำเนิ น กำรเปิ ดบัญ ชี ก องทุน ศิษย์ เ ก่ ำมหำวิ ท ยำลัย นเรศวร เพื่ อเป็ นช่ องทำงในกำรบริ จ ำคเงิ น เข้ ำกองทุ น
ของ ศิษย์เก่ำฯ ต่อไป
มติ
ที่ ป ระชุมรั บ ทรำบ โดยมีมติใ ห้ น ำงสำวกำญจน์ ธิ ดำ จิ น ำพัน ธุ์ ณิ ช ำ ดำเนิ น กำรจัดส่ง (ร่ ำง)ประกำศ
มหำวิทยำลัยนเรศวร เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีปฏิบตั ิที่เกี่ ยวข้ อง ของกองทุนศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยนเรศวร
จัดส่งให้ คณะกรรมกำรบริ หำรกองทุนฯ ได้ ดำเนินกำรตรวจสอบและแก้ ไข (ร่ ำง) ฉบับดังกล่ำว ได้ ตรวจสอบต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1.3

สรุ ปผลการจัดโครงการอบรมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (QA)

สรุ ปเรื่ อง
ตำมที่กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ได้ ดำเนินกำรจัดทำโครงกำรอบรมบุคลำกรกองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์
ด้ ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (QA) เพื่ อพัฒนำควำมรู้ ควำมเข้ ำใจด้ ำนกำรประกันคุณภำพฯ เมื่อวัน ที่
30 เมษำยน 2557 เวลำ 09.00 – 12.00 น. โดยได้ รั บเกี ยรติจ ำก รศ.ดร.เที ยมจันทร์ พำนิ ชย์ ผลิ น ไชย
มำเป็ นวิท ยำกรบรรยำย นัน้ ทัง้ นี ก้ ำรดำเนิ นกำรจัดโครงกำรดังกล่ำวได้ เสร็ จสิน้ เรี ยบร้ อยแล้ ว จึงสรุ ปผลกำร
จัดโครงกำรดังกล่ำว (ดังเอกสำรที่แนบมำพร้ อมนี ้)
มติ
ที่ประชุมรับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ อง รั บรองรายงานการประชุมกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ครั ง้ ที่ 5/2557
สรุ ปเรื่ อง
ตำมที่ ก องพัฒ นำศิษย์ เก่ ำสัมพัน ธ์ ได้ ดำเนิ น กำรจัดประชุมบุคลำกร ครั ง้ ที่ 5/2557 เมื่อวัน อังคำรที่
27 พฤษภำคม 2557 เวลำ 14.00 – 15.30 น. ณ ห้ องกองพัฒ นำศิษย์ เก่ ำสัมพันธ์ ชัน้ 1 อำคำรเอกำทศรถ
มหำวิทยำลัยนเรศวร บัดนี ้ ได้ จดั ทำรำยงำนกำรประชุมเสร็ จสิ ้นแล้ ว จึงเรี ยนมำเพื่อให้ บุคลำกรทุกท่ำนพิจำรณำ
รับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบมำพร้ อมนี ้
มติ
รับรองรำยงำนกำรประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่ องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 3.1
การจัดประชุมกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ประจาปี งบประมาณ 2557
สรุ ปเรื่ อง
ตำมที่ ท่ ำ นรองอธิ ก ำรบดี ฝ่ ำยกิ จ กำรนิ สิ ต (ผศ.ทพ.ดร.อนุ พัน ธ์ สิ ท ธิ โ ชคชัย วุฒิ ) มี ค วำมประสงค์
ให้ ก องพัฒ นำศิ ษ ย์ เ ก่ ำ สัม พั น ธ์ ด ำเนิ น กำรจัด ประชุ ม บุ ค ลำกรกองพัฒ นำศิ ษ ย์ เ ก่ ำ สัม พัน ธ์ เพื่ อ ติ ด ตำมผล
กำรปฏิบตั ิงำนของบุคลำกร เป็ นประจำทุกเดือน นัน้ โดยกองพัฒนำศิษย์ เก่ำสัมพันธ์ ได้ พิจำรณำแล้ วเห็นว่ำควร
ดำเนินกำรจัดประชุมกองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน เพื่อพบผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต
และศิษย์เก่ำสัมพันธ์ (ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊ กทอง) และทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน เพื่อพบรองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต
เพื่ อรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกองพัฒนำศิษย์ เก่ำสัมพันธ์ และปรึ กษำหำรื อแนวทำงกำรแก้ ไขปั ญหำต่ำง ๆ ที่
เกิดขึ ้น
มติ
ที่ประชุมรับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1
(ร่ าง) การจัดทาแผนการดาเนินงาน แผนกลยุทธ์ ประจาปี งบประมาณ 2558
สรุ ปเรื่ อง
ด้ วยกองพัฒนำศิษย์ เก่ำสัมพันธ์ มีควำมประสงค์จะดำเนินกำรจัดทำโครงกำรประชุมเพื่อจัดทำแผน
กำรดำเนินงำน แผนกลยุทธ์ ประจำปี งบประมำณ 2558 ในระหว่ำงวันที่ 16-18 มิถุนำยน 2557 เพื่อดำเนินกำร
จัดทำแผนกำรดำเนินงำน แผนกลยุทธ์ ของกองพัฒนำศิษย์ เก่ำสัมพันธ์ ประจำปี งบประมำณ 2558 และเพื่อให้
กำรด ำเนิ น กำรจัดท ำแผนดังกล่ำวเป็ นไปด้ ว ยควำมเรี ย บร้ อย จึงเรี ย นมำเพื่ อโปรดพิ จ ำรณำ (ร่ ำง) แผนกำร
ดำเนินงำน แผนกลยุทธ์ของกองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ประจำปี งบประมำณ 2558 (ดังเอกสำรที่แนบมำพร้ อมนี ้)
มติ
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทรำบ โดยมี ม ติ ใ ห้ กองพั ฒ นำศิ ษ ย์ เ ก่ ำ สั ม พั น ธ์ ด ำเนิ น กำรจั ด ประชุ ม บุ ค ลำกร
เพื่ อ ด ำเนิ น กำรพิ จำณำจั ด ท ำแผนกำรด ำเนิ นงำน แผนกลยุ ท ธ์ ของกองพั ฒนำศิ ษ ย์ เก่ ำ สั ม พั น ธ์
ประจำ ปี งบประมำณ 2558 เพื่อนำเข้ ำที่ประชุมกองพัฒนำศิษย์ เก่ำสัมพันธ์ พบรองอธิ กำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต
ในวันที่ 23 มิถนุ ำยน 2557 ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.2

คาสั่งแต่ งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานโครงการสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ
สมาชิกศิษย์ เก่ ามหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Alumni Club Card)

สรุ ปเรื่ อง
ตำมที่ กองพัฒนำศิษย์ เก่ำสัมพันธ์ ได้ ดำเนินกำรจัดทำคำสัง่ แต่งตังคณะกรรมกำรด
้
ำเนินงำนโครงกำร
สิทธิ ประโยชน์ และสวัสดิกำรสมำชิ กศิษย์ เก่ำมหำวิทยำลัยนเรศวร (NU Alumni Club Card) เพื่อทำหน้ ำที่
ให้ คำปรึกษำ คำแนะนำ รวมถึงจัดหำสิทธิประโยชน์และสวัสดิกำรให้ แก่สมำชิก ศิษย์เก่ำฯ นัน้ กองพัฒนำศิษย์เก่ำ

สั ม พั น ธ์ พิ จ ำรณำแล้ วเห็ น ว่ ำ เพื่ อ ให้ กำรด ำเนิ น งำนโครงกำรดั ง กล่ ำ วเป็ นไปด้ วยควำมเรี ยบร้ อย
และมีประสิทธิภำพ จึงใคร่ ขอหำรื อกำรเปลี่ยนแปลงคำสัง่ แต่งตังคณะกรรมกำรด
้
ำเนินงำนโครงกำรสิทธิประโยชน์
และสวัสดิกำรสมำชิกศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยนเรศวร
มติ
ที่ประชุมรั บทรำบ โดยมอบหมำยให้ กองพัฒนำศิษย์ เก่ำสัมพันธ์ ดำเนินกำรเพิ่มเติมคณะกรรมกำรเพื่ อ
ดำเนินงำนโครงกำรสิทธิประโยชน์และสวัสดิกำรสมำชิกศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยนเรศวร (NU Alumni Club Card)
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.3

การจัดกิจกรรม และโครงการต่ างๆ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี
มหาวิทยาลัยนเรศวร

สรุ ปเรื่ อง
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรมหำวิทยำลัย ครัง้ ที่ 10/2557 เมื่อวันอังคำรที่ 20 พฤษภำคม 2557
มีมติเห็นชอบหลักกำรในกำรจัดกิจกรรม และมอบให้ ทุกคณะ วิทยำลัย สำนัก กอง เสนอกิจกรรม และโครงกำร
ต่ำงๆ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกำสครบรอบ 25 ปี มหำวิทยำลัยนเรศวร ภำยใต้ หวั ข้ อ “Going Worldclass” นัน้
จึงใคร่ ขอหำรื อกำรจัดกิจกรรม และโครงกำร เพื่อเฉลิมฉลองในโอกำสครบรอบ 25 ปี มหำวิทยำลัยนเรศวร
มติ
ที่ประชุมรั บทรำบ โดยผู้ช่วยอธิ กำรบดีฝ่ำยกิ จกำรนิสิต ฯ ได้ มอบหมำยให้ กองพัฒนำศิษย์ เก่ำสัมพันธ์
ดำเนินงำนตังงบประมำณในกำรจั
้
ดโครงกำรดังกล่ำว พร้ อมทัง้ นำเรื่ องเข้ ำที่ประชุมกองพัฒนำศิษย์ เก่ำสัมพันธ์
ครัง้ ต่อไปในวันที่ 23 มิถนุ ำยน 2557
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่ องอื่น ๆ
ระเบียบวารที่ 5.1 การดาเนินงานของสมาคมนิสิตเก่ ามหาวิทยาลัยนเรศวร
สรุ ปเรื่ อง
ตำมที่นำงจิตมำกร รอบบรรเจิด นำยกสมำคมนิสิตเก่ำมหำวิทยำลัยนเรศวร พร้ อมด้ วย คณะกรรมกำร
บริ หำรกิจกำรสมำคมนิสิตเก่ำมหำวิทยำลัยนเรศวร ได้ หมดวำระกำรดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2556
โดยมี ม ติ แ ต่ ง ตัง้ ให้ ผู้ ช่ ว ยศำสตรำจำรย์ ดร.ชุ ม พล เสมำขั น ธ์ เป็ นผู้ ด ำรงต ำแหน่ ง นำยกสมำคมนิ สิ ต เก่ ำ
มหำวิทยำลัยนเรศวร แทน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลำคม 2556- 1 ตุลำคม 2558 นัน้ ประกอบกับมหำวิทยำลัยนเรศวร
ได้ มีก ำรปรั บเปลี่ ยนผู้บ ริ ห ำรกองพั ฒนำศิษย์ เก่ ำสัมพัน ธ์ แต่งตัง้ ให้ น ำงจี ร ะพรรณ ชำติวรรณ ดำรงตำแหน่ ง
รั กษำกำรผู้อำนวยกำรกองพัฒนำศิษย์ เก่ำสัมพันธ์ ตัง้ แต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2557 นัน้ เพื่ อให้ กำรปฏิ บัติงำน
ของสมำคมนิ สิ ตเก่ ำฯ และกองพัฒ นำศิษย์ เก่ ำสัมพัน ธ์ เป็ นไปอย่ ำงถูก ต้ อง และตำมระเบี ย บ ผู้อำนวยกำร
กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ จะดำเนินกำรนำเรื่ องดังกล่ำวเข้ ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรกิจกำรสมำคมนิสิต
เก่ำมหำวิทยำลัยนเรศวร ในวันเสำร์ ที่ 31 พฤษภำคม 2557 ต่อไป

มติ
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทรำบ โดยมอบหมำยให้ กองพั ฒ นำศิ ษ ย์ เ ก่ ำ สั ม พั น ธ์ น ำเรื่ อ งดั ง กล่ ำ วเข้ ำที่ ป ระชุ ม
กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ในครัง้ ต่อไป
ปิ ดการประชุม เวลา 16.30 น.

จีระพรรณ
(นำงจีระพรรณ ชำติวรรณ)
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

วันวิภำ
(นำงสำววันวิภำ สำยหยุด)
ผู้บนั ทึกรำยงำนกำรประชุม

