รายงานการประชุม
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2557
วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ประชุมเสลา 5 ชั้น 1 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
**********************************************************************
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ดร.ชุมพล
2. ดร.กมลภพ
3. ดร.นงลักษณ์
4. นางจิตมากร
5. นายบุญส่ง
6. นายวิฑูรย์
7. นายเดชณรงค์
8. นางจีระพรรณ

เสมาขันธ์
ยอดบ่อพลับ
ใจฉลาด
รอบบรรเจิด
กวยเงิน
ธนูทอง

นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชาติวรรณ

กรรมการและเลขานุการ

รายนามกรรมการทีไ่ ม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น)
1. รศ.ดร.ฉลอง
ชาตรูประชีวิน กรรมการ
2. ผศ.ดร.วศิน
ปัญญาวุธตระกูล กรรมการ
3. ดร.สมเกียรติ
บุญรอด
กรรมการ
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายเอกชัย
2. นางสาววันวิภา

โกมล
สายหยุด

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 การจัดกิจกรรมครบรอบ 24 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร
สรุปเรื่อง
ในวาระที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จะครบรอบปีที่ 24 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 สมาคมนิสิตเก่า
มหาวิทยาลัยนเรศวร และกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงมีความประสงค์จะดาเนินการจัดกิจกรรมรูปแบบการคารวะคณาจารย์ โดยใช้ชื่อ
กิจกรรม “คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพบครู” กาหนดการจัดงานในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดยให้คณะเป็นผู้
พิจารณาจัดส่งรายชื่อคณาจารย์อาวุโส ที่จะมาร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว
ซุ้มอาหารที่ได้รับการสนับสนุนในการจัดกิจกรรม ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557 มีดังนี้
1. ผศ.ดร.ชุมพล
เสมาขันธ์
จานวน 3 ซุ้ม
2. ผศ.ดร.วศิน
ปัญญาวุธตระกูล
จานวน 2 ซุ้ม
3. ดร.กมลภพ
ยอดบ่อพลับ
จานวน 2 ซุ้ม

4. นายกเทศบาลเมืองพิษณุโลก

จานวน 1 ซุ้ม

มติ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สรุปเรื่อง
ตามที่ ส มาคมนิ สิ ต เก่ า มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ได้ ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารสมาคมนิ สิ ต เก่ า
มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ทะเลแก้ว บัดนี้การดาเนินการจัดทารายงานการประชุมเสร็จสิ้นแล้วนั้น จึง
เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป
มติ
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
สรุปเรื่อง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
สรุปเรื่อง
ตามที่สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จะดาเนินการจัดงานครบรอบปีที่ 24
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
จึงมีความประสงค์จะดาเนินการจัดกิจกรรมรูปแบบการคารวะคณาจารย์ โดยใช้ชื่อกิจกรรม “คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพบครู” กาหนดการ
จัดงานในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดยให้คณะเป็นผู้พิจารณาจัดส่งรายชื่อคณาจารย์ ที่จะมาร่วม
ในวันจัดกิจกรรมดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 4.1 การประสาน เรื่อง อาจารย์ผู้อาวุโส แต่ละคณะเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพบครู
เพื่อจะได้นารายชื่อประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ มีมติมอบหมายให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ ประสานงานกับคณาจารย์ผู้อาวุโสตามร่างรายชื่อคณาจารย์
ที่เข้าประชุม ดังนี้
1. รศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์
เป็นผู้ประสานงานคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
2. รศ.ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน
เป็นผู้ประสานงานคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
3. ผศ.ดร.วศิน
ปัญญาวุธตระกูล
เป็นผู้ประสานงานคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์
4. นางจีระพรรณ ชาติวรรณ
เป็นผู้ประสานงานคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์

5. จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังคณะพิจารณาจัดส่งรายชื่อคณาจารย์อาวุโสที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.2 การประสาน เรื่อง การประชาสัมพันธ์งานคืนสู่เหย้า และการแสดงแสงสีเสียง
มติ
ที่ประชุมรับทราบ มีมติมอบหมายให้ ผศ.ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับ กาหนดการ พิธีการ
ชุดการแสดง และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน
ระเบียบวาระที่ 4.3 การเตรียมเครื่องดื่มและอาหารในวันจัดกิจกรรม
มติ
ที่ประชุมรับทราบ มีมติมอบหมายให้ ดร.กมลภพ ยอดบ่อพลับ, คุณจิตมากร รอบบรรเจิด และ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด
ดาเนินการประสานงาน ดูแล และการจัดหาซุ้มอาหารที่จะเข้าร่วมกิจกรรม

ระเบียบวาระที่ 4.4 การประสาน เรื่องรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น แต่ละคณะเพื่อแจ้งกาหนดการให้ทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ มีมติมอบหมายให้ นางจีระพรรณ ชาติวรรณ และนายบุญส่ง กวยเงิน ดาเนินการตรวจสอบรายชื่อ
ศิษย์เก่าที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.5 การประสานงาน เรื่อง เรียนเชิญครูสังกัด สพฐ. สพป. และ สพม. ในการเข้าร่วมงาน
“คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพบครู”และขอบูธสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม
มติ
ที่ประชุมรับทราบ มีมติมอบหมายให้ ดร.สมเกียรติ บุญรอด เป็นผู้ประสานงานการเชิญชวนศิษย์เก่าครูในสังกัด
สานักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.6 การประสานงาน เรื่องสถานที่ในการจัดงานคืนสู่เหย้า
มติ
ที่ประชุมรับทราบ มีมติมอบหมายให้ นายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์ ดาเนินการประสานเรื่ องขอความอนุเคราะห์
สถานที่กับกองอาคารสถานที่ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.7 ฝ่ายทะเบียนกาลังดาเนินทารูปแบบบัญชีรายชื่อสมาชิกตามแบบของจังหวัด
สรุปเรื่อง
ตามที่สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จะต้องดาเนินการจดทะเบียนเป็นสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
ตามขั้นตอนของจังหวัดพิษณุโลก โดยทางจังหวัดได้ให้สมาคมฯ ดาเนินการจัดทาบัญชีรายชื่อสมาชิกตามแบบของจังหวัด นั้น
มติ

ที่ประชุมรับทราบ มีมติมอบหมายให้ นายบุญส่ง กวยเงิน เป็นผู้ดาเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 5.1 กิจกรรมประมูลของที่ระลึกผู้บริหารในงานคืนสู่เหย้า
สรุปเรื่อง
ตามที่สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จะดาเนินการจัดงานครบรอบปีที่ 24
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมรูปแบบการคารวะคณาจารย์ โดยใช้ชื่อกิจกรรม “คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพบครู” กาหนดการจัดงานในวันที่ 28
กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไปนั้น กองกิจการนิสิตได้ขอความอนุเคราะห์ร่วมจัดกิจกรรมประมูลของที่ระลึก ผู้บริหาร
เพื่อระดมทุนสมทบกองทุนเพื่อการศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกิจกรรมภายในงานจะมีการดาเนินการประมูลของที่ระลึก
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร จานวน 9 ชิ้น
มติ
ที่ประชุมรับทราบ มีมติมอบหมายให้ฝ่ายพิธีการดาเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.2

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
รูปแบบและกิจกรรมของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 25 ปี ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

สรุปเรื่อง
ในวาระที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จะครบรอบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โดยทาง
มหาวิทยาลัยนเรศวร ดาเนินการจัดงานเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ในวาระครบรอบ 25 ปี ของมหาวิทยาลัย และให้แต่ละหน่วยงาน
ดาเนินการจัดส่งรูปแบบกิจกรรมไปยังกองกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ มีมติให้นาเข้าที่ประชุมสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรครั้งต่อไป

ปิดการประชุม เวลา 16.30 น.

ชุมพล
(ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

จีระพรรณ
(นางจีระพรรณ ชาติวรรณ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

