รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 2/2557
วันพฤหัสบดีท่ ี 24 เมษายน 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้ องประชุมเสลา 5 ชัน้ 1 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
**********************************************************************
รายนามคณะกรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพนั ธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ)
2. ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ดร.ดารงศักดิ์ เป๊ กทอง)
3. ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากลยุทธ์การตลาดและองค์กรสัมพันธ์ (ผศ.ดร.ภาสวรรณ กรกชมาศ)
4. ผู้อานวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. ผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญา
เพียรสวรรค์
7. นางสาวชัญฐิ กา สุวรรณิน
8. นายอนวัช
มีเคลือบ
9. นางสาวอริยา
ศรี สมเพ็ชร
10. นายสนธยา
อุน่ วงศ์
11. นางสุเพ็ญ
ทาเกิด
12. นางสาวสิริลกั ษณ์ รุ่งธนวาณิชย์
13. นางสาววันวิภา
สายหยุด
14. นางสาวสุธาสินี
น่วมด้ วง
15. นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุ์ณิชา
16. นายนภดล
ศรี สว่าง
รายนามคณะกรรมการผู้ไม่ เข้ าร่ วมประชุม (ติดราชการ)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปั ญญา
สังขวดี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง
ชาตรูประชีวิน
3. รองศาสตราจารย์วนิดา
บารุงไทย
4. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สมพร
เบ็ทซ์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์
เหล่าวานิชวัฒนา
6. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จักษ์
พันธ์ชเู พชร
7. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข
ภระมรทัต
8. ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี (นายประจินต์ เมฆสุธีพิทกั ษ์)
9. นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

10. นางสาวนันทวรรณ
11. นางสาวอารี ย์กลุ ภรณ์
12. นางสาวบุณย์สภุ างค์
13. นางนพวรรณ
รายนามผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นางจีระพรรณ

ประภักรางกูล
ใจดี
สุวรรณธเนศ
เลิศวิริยะประภา (ลาออก)

ชาติวรรณ

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
สรุปเรื่อง
ตามที่ นางสาวธัญ ญารั ตน์ อินทร์ เมือง ได้ ข ออนุมัติลาออกจากตาแหน่งรั ก ษาการผู้อานวยการกองพัฒ นา
ศิษย์ เก่าสัมพันธ์ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2557 และมหาวิทยาลัยได้ มีคาสัง่ แต่งตังนางจี
้
ระพรรณ ชาติวรรณ ให้ ดารง
ตาแหน่ง รั กษาการผู้อานวยการกองพัฒ นาศิษย์ เก่าสัมพั น ธ์ แทน ตัง้ แต่วัน ที่ 1 พฤษภาคม 2557 จึงแจ้ งให้ ที่ประชุม
รับทราบ

มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สรุปเรื่อง
ตามที่กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครัง้ ที่
1/2557 เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้ องประชุมเสลา 1 ชัน้ 1 อาคารสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร นัน้ บัดนี ้ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดทาสรุปรายงานการประชุม
ครัง้ ดังกล่าวเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป
มติ
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
สรุปเรื่อง
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้ รับโล่ เกียรติยศ ประจาปี พ.ศ.2557 ประเภทศิษย์
เก่ าดีเด่ น
สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่ อง การเสนอชื่ อผู้สมควรได้ รับโล่ เกี ยรติยศ ประจ าปี พ.ศ.2557
ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ซึง่ กาหนดให้ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์และกองกิจการนิสิต เป็ นหน่วยงานที่
รับผิดชอบการเสนอชื่อผู้สมควรได้ รับโล่เกียรติยศ ประจาปี พ.ศ.2557 ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น โดยมีผ้ เู สนอชื่อเข้ า
ร่วมพิจารณา จานวน 38 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี ้
1. รศ.ดร.ฉลอง
ชาตรูประชีวิน
2. อ.ทพ.ดร.ภัชรพล สาเนียง
3. นายปฏิวตั ิ
โชติมล
4. รศ.ดร.นงนุช
โอบะ
5. ดร.อมรรัตน์
อังเวโรจน์วิทย์
6. รศ.ธีรวัฒน์
นาคะบุตร
7. อ.ดร.กิตติศกั ดิ์
โชติกเดชาณรงค์
8. ดร.สมพันธ์
เตชะอชิก
9. นางกรกช
คงเสมา
10. นางสาวรัตนภรณ์ เพชรสัมฤทธิ์
11. ผศ.ช่อทิพ
วิริยะ
12. นางเปล่งสุรีย์
เที่ยงน้ อย
13. ผศ.ดร.ปรี ชา
สุขเกษม
14. ดร.กรกกานต์
วีระกุล
15. ดร.สุภาพร
พงศ์ธรพฤกษ์
16. นางสาวสุพิศ
ดวงกล้ า
17. นางสาวเกวลิน
ศรี มว่ ง
18. นางสาวนงลักษณ์ อ่าสุพรรณ
19. นายนิรุต
มีเกิด
20. นายพงษ์เทพ
เจริญไท
21. พญ.ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์
22. นพ.พงศ์พิชญ์
วงศ์มณี
23. นพ.ณัฐ
นิยมอุดมวัฒนา
24. นายเอกศิลา
ปานศรี

25. นางกันยารัตน์
มาเกตุ
26. พล.ต.ต.จรวย
ผลประเสริฐ
27. ร้ อนเอกอัสรี ย์
อัสมะแอ
28. นายพชร
ล้ อมรื่ น
29. นายจรณเวท
ศักดิศ์ รี
30. นายพัชรณัฏฐ์
ศิวชั รกุล
31. นายพรชัย
ดีสวัธน์ศรี เพชร
32. นายดารงชัย
เดชาธิคม
33. นายคมสัน
วัฒนวนาพงษ์
34. นายนฤภพ
ลิมปะพันธุ์
35. นายเลิศชาย
หวังตระกูลดี
36. นางสุกญ
ั ญา
อ้ นวัฒนะ
37. พระคาพล ฉายา คมภีรญาณเมธี
38. บาทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และมีผ้ ทู ี่ผา่ นการพิจารณาคัดเลือก จานวน 20 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี ้
1. รศ.ดร.ฉลอง
ชาตรูประชีวิน
2. อ.ทพ.ดร.ภัชรพล สาเนียง
3. นายปฏิวตั ิ
โชติมล
4. รศ.ดร.นงนุช
โอบะ
5. รศ.ธีรวัฒน์
นาคะบุตร
6. ผศ.ดร.ปรี ชา
สุขเกษม
7. นางสาวเกวลิน
ศรี มว่ ง
8. นายนิรุต
มีเกิด
9. พญ.ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์
10. นพ.พงศ์พิชญ์
วงศ์มณี
11. นายเอกศิลา
ปานศรี
12. นางกันยารัตน์
มาเกตุ
13. พล.ต.ต.จรวย
ผลประเสริฐ
14. ร้ อยเอกอัสรี ย์
อัสมะแอ
15. นายพชร
ล้ อมรื่ น

16. นายคมสัน
วัฒนวนาพงษ์
17. นายเลิศชาย
หวังตระกูลดี
18. นางสุกญ
ั ญา
อ้ นวัฒนะ
19. พระคาพล ฉายา คมภีรญาณเมธี
20. บาทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์
โดยมอบหมายให้ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดาเนินการจัดส่งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควร
ได้ รับโล่เกียรติยศ ประจาปี 2557 ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น จานวน 20 ท่าน ไปยังกองกลาง เพื่อดาเนินการพิจารณา
นาเข้ าที่ประชุมคณะกรรมการกลัน่ กรองในลาดับต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5
สรุปเรื่อง
-ไม่มี-

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ปิ ดการประชุม เวลา 16.30 น.

จีระพรรณ
(นางจีระพรรณ ชาติวรรณ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

วันวิภา
(นางสาววันวิภา สายหยุด)
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

