รายงานการประชุม
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3/2557
วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป
ณ ประชุม 205 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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เริ่มประชุม เวลา 14.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต
สรุปเรื่อง
ตามที่นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. ได้ดาเนินการแจ้งการจัดกิจกรรม “คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพบครู” กาหนดการ
จัดงานในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิ ทยาลัยนเรศวร
โดยทางกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดาเนินการจัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ทุกคณะดาเนินการจัดส่งรายชื่อคณาจารย์

อาวุ โ ส โดยระบุ ก าหนดการจั ด ส่ ง รายชื่ อคณาจารย์ อาวุ โ ส เพื่ อจะได้ น ารายชื่ อดั ง กล่ า วมาด าเนิ น การจั ด ท าเกีย รติ บั ต ร
เพื่ อเป็ น การขอบคุณ ในการเสี ย สละเวลาในการเข้า ร่วมกิจ กรรมในวัน ดั งกล่ าว และตามที่ นายกสมาคมฯ ได้ ดาเนิน การ
ประสานงานไปยัง บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จากั ด เพื่อขอป้ายผ้าในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว โดยทางบริษัทฯ
ได้ขอให้สมาคมฯ ดาเนินการจัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังบริษัท ฯ เพื่อจักได้ดาเนินการต่อไป

มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2
เรื่องเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สรุปเรื่อง
ฝ่ายเลขานุการ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัย
นเรศวร เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น. ที่ได้ดาเนินการไปแล้ว จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
1. จัดทาหนังสือไปยังคณะต่าง ๆ เพื่อขอรายชื่อคณาจารย์ผู้อาวุโสเข้าร่วมกิจกรรม
2. จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์เครื่องสายฝรั่งจากคณะมนุษยศาสตร์
3. จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ยืมซุ้มอาหารไทยไปยังเทศบาลนครฯ
4. จัดทาหนังสือขอรับการสนับสนุนอาหารในการจัดซุ้มเลี้ยงรับรอง
5. จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์สถานที่ ลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์
6. จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์คนงานจัดสถานที่และจีบผ้าระบายตกแต่งเวที
7. จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ยืมพื้นเวทีการแสดง
8. จานวนการจัดโต๊ะพร้อมเก้าอี้รองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ราคาเช่าโต๊ะพร้อมผ้าปูโต๊ะและเก้าอี้ จานวน 8 ตัว/ชุด ๆ
ละ 70 บาท
มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรมอบหมายดังนี้
1. อาจาร์ วรชาติ กิจเรณู ดาเนินการบรรเลงเพลงมาร์ด วศ. มศว. มน.
2. อาจารย์ ฉลอง ชาตรูประชีวิน จัดหาแผ่นเพลงให้กับอาจารย์ วรชาติ กิจเรณู
3. ผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดาเนินการจัดทาของที่ระลึก สาหรับอาจารย์อาวุโส และผู้เข้าร่วมงาน
พร้อมทั้งจัดเตรียมดอกไม้ พาน พร้อมทั้งดาเนินการประมาณการค่าใช้จ่ายต่อไป

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 ารสมาคม นิ สิ ต เก่ า
มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม เสลา 5
อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร บัดนี้การดาเนินการจัดทารายงานการประชุมเสร็จสิ้นแล้วนั้น จึงเรียนมาเพื่อ
โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป
มติ
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 3.1
ติดตามการเตรียมงานมุทิตาจิตคณาจารย์ “คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพบครู” วันที่ 28 กรฎาคม 2557
สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จะครบรอบปีที่ 24 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จะดาเนินการจัดกิจกรรมการคารวะคณาจารย์ “คืนสู่
เหย้าศิษย์เก่าพบครู” กาหนดการจัดงานในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

ในการนี้ จึงขอติดตามงานการดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้
1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
2. ฝ่ายสถานที่
3. ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
4. ฝ่ายพิธีการ,กาหนดการ
5. ฝ่ายการแสดงและดนตรี แสง สี เสียง
6. ฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่ม
7. ฝ่ายรับลงทะเบียน
8. ฝ่ายต้อนรับ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
2. ฝ่ า ยสถานที่ ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าหนั ง สื อ ขอความอนุ เคราะห์ ส ถานที่ ลานกิ จ กรรม อาคารอเนกประสงค์
เรียบร้อยแล้ว
3. ฝ่ า ยรั ก ษาความปลอดภั ย และการจราจร ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าหนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์ เ จ้ า หน้ า ที่
รักษาความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว
4. ฝ่ายพิธีการ, กาหนดการ ได้ดาเนินการจัดทากาหนดการเรียบร้อยแล้ว
5. ฝ่ายการแสดงและดนตรี แสง สี เสียง ได้ดาเนินการจัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์วงดนตรีฝรั่ง และราอวยพร
พร้อมทั้งดาเนินการประสานงานอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
6. ฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่ม ได้ดาเนินการจัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ซุ้มอาหารไปยังเทศบาลนครพิษณุโลก
เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งมอบหมายให้กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดาเนินการเรื่องอาหารต่อไป

7. ฝ่ายลงทะเบียน มอบหมายให้กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดาเนินการต่อไป
8. ฝ่ายต้อนรับ มอบหมายให้กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดาเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4
สรุปเรื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ 5
สรุปเรื่อง
-ไม่มี-

เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ปิดการประชุม เวลา 16.30 น.

ชุมพล
(ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

จีระพรรณ
(นางจีระพรรณ ชาติวรรณ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

