รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ครั ง้ ที่ 3/2557
วันจันทร์ ท่ ี 9 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้ องประชุมเสลา 5 ชัน้ 1 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
**********************************************************************
รายนามคณะกรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพนั ธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ดร.ดารงศักดิ์ เป๊ กทอง)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากลยุทธ์การตลาดและองค์กรสัมพันธ์ (ผศ.ดร.ภาสวรรณ กรกชมาศ)
4. ผู้อานวยการกองบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ดร.สุวิมล ธนะผลเลิศ)
5. ผู้อานวยการสานักหอสมุด (รศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา)
6. ผู้อานวยการกองกิจการนิสิต (นางสมพิศ ทองสุก)
7. ผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ (นางจีระพรรณ ชาติวรรณ)
8. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญา
เพียรสวรรค์
9. นางสาวบุณย์สภุ างค์
สุวรรณธเนศ
10. นางสาวชัญฐิ กา
สุวรรณิน
11. นางสาวอริ ยา
ศรี สมเพ็ชร
12. นางสุเพ็ญ
ทาเกิด
13. นางศิริวรรณ
นาเอก
14. นางสาวสิริลกั ษณ์
รุ่ งธนวาณิชย์
15. นางสาววันวิภา
สายหยุด
16. นางสาวสุธาสินี
น่วมด้ วง
17. นางสาวกาญจน์ธิดา
จินาพันธุ์ณิชา
18. นายนภดล
ศรี สว่าง
19. นายประกาศิต
นทีประสิทธิพร
รายนามคณะกรรมการผู้ไม่ เข้ าร่ วมประชุม (ติดราชการ)
1. นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
2. ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
รายนามผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูฟ้า เสวกพันธ์
2. นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์ เมือง
3. นายวสันต์
มาสวัสดิ์
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
สรุ ปเรื่ อง
1. ตามที่ ก องพัฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ า สัม พัน ธ์ ได้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นผู้ บริ ห าร เนื่ อ งจากนางสาวธั ญ ญารั ต น์
อิน ทร์ เ มื อ ง ได้ ข ออนุ มัติ ล าออกจากต าแหน่ ง รั ก ษาการผู้ อ านวยการกองพัฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ า สัม พัน ธ์ ตัง้ แต่ วัน ที่ 1
พฤษภาคม 2557 โดยมหาวิทยาลัยได้ มีคาสัง่ แต่งตังนางจี
้
ระพรรณ ชาติวรรณ ให้ ดารงตาแหน่งรักษาการผู้อานวยการ
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ แทน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2557 เป็ นต้ นไป

2. ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดาเนิน การจัดงานวัน สถาปนามหาวิท ยาลัยนเรศวร ครบรอบ 25 ปี
ในวัน ที่ 29 กรกฎาคม 2558 โดยรองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายกิ จ การนิ สิ ต ได้ ม อบหมายให้ ก องพัฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ า สัม พัน ธ์
ดาเนินการจัดกิจกรรม หรื อจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับศิษย์ เก่า เพื่อเป็ นการประกาศเกียรติคณ
ุ ของศิษย์ เก่าให้ กับ
ผู้เข้ าร่ วมงานได้ รับรู้ รับทราบต่อไป

3. การจัดทาหนังสือสารานุกรม 365 วัน ของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรู ปแบบของการจัดทาหนังสือคือ
ให้ มีการบันทึกเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ ้นภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ใน 365 วัน เพื่อเป็ นที่ระลึก และแจกให้ ศิษย์เก่า
หรื ออาจเก็บเป็ นจดหมายของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยให้ ดาเนิ นการประสานงานกับโขงสาละวิน เพื่ อขอข้ อมูล
มาประกอบในการจัดทาต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.1

รายงานสรุ ปผลการดาเนินโครงการอบรมศิษย์ เก่ าในเขตภาคเหนือตอนล่ าง
เพื่อก้ าวเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน ครั ง้ ที่ 2 จังหวัดสุโขทัย

สรุ ปเรื่ อง
ตามที่กองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดโครงการอบรมศิษย์ เก่าในเขตภาคเหนือตอนล่าง
เพื่อก้ าวเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน ครัง้ ที่ 2 จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย
โดยมีงบประมาณในการจัดโครงการดังกล่าว เป็ นจานวนเงินทัง้ สิ ้น 79,480 บาท ใช้ จ่ายจริ ง เป็ นจานวนเงินทัง้ สิ ้น
68,445 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 86.11 ของที่ตงไว้
ั ้ กลุม่ เป้าหมายส่วนใหญ่เป็ นราชการอาชีพครู โดยมีปัญหาและอุปสรรค
ในการจัดโครงการในครัง้ นี ้คือ การประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรมยังไม่เข้ าถึงทุกกลุ่มอาชีพของศิษย์เก่าในเขตพื ้นที่
และมีข้อเสนอแนะโดยควรจัดโครงการ/กิจกรรมลักษณะนี ้อย่างต่อเนื่องทุกปี
มติ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.2 รายงานผลการประชุมโครงการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลศิษย์ เก่ าให้ เป็ นปั จจุบัน
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานกองพัฒนาศิษย์เก่า
สัมพัน ธ์ เพื่ อปรึ กษาหารื อแนวทางการจัดทาโครงการพัฒนาระบบฐานข้ อมูล เมื่อวันจัน ทร์ ที่ 28 เมษายน 2557
เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้ องประชุมเสลา 1 อาคารสานักงานอธิ การบดี โดยมีหวั ข้ อในการประชุมดังนี ้
1. การเก็บรวบรวมและสรุ ปข้ อมูลศิษย์ เก่ า โดยมีมติให้ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดาเนินการจัดทาปฏิทิน
เพื่ อให้ กิจ การนิ สิตแต่ล ะคณะนัดหมาย วัน เวลา ในการเข้ าพบปะแลกเปลี่ย นข้ อมูลศิษย์ เก่ าของคณะ
โดยเริ่ มจาก กลุ่มสาขาวิ ชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตามลาดับ
2. การพัฒนาระบบฐานข้ อมูลศิษย์ เก่ า โดยมีมติให้ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดาเนินการปรับปรุ งเว็บไซต์
รู ปแบบตัวอักษร รวมถึงสีสันของระบบฐานข้ อมูลศิษย์ เก่า และเพิ่ มฟั งก์ ชั่นการค้ นหาข้ อมูลของศิษย์ เก่า
โดยใช้ รหัสประจาตัวนิสิต
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.3 รายงานผลการดาเนินโครงการอบรมนิสิตเพื่อก้ าวเข้ าสู่อาชีพในอาเซียน
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดโครงการอบรมนิสิตเพื่อก้ าวเข้ าสู่อาชีพในอาเซียน
เมื่อวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ แก่นิสิตในด้ านองค์ความรู้ เกี่ยวกับ
ASEAN และในด้ านความรู้ ความคิด ทัศนคติบุ คลิกภาพ มารยาททางสังคม รวมถึงการฝึ กทักษะการฝึ ก อ่าน พูด
และเขียน ภาษาอังกฤษ ซึง่ เป็ นภาษาราชการ เพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับชาติอื่นในอาเซียนได้ โดยมุ่งเน้ นไปยังนิสิตที่
จะสาเร็ จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพในอาเซียนซึง่ เปิ ดกว้ างอย่างเสรี ครอบคลุม 8 อาชีพ ได้ แก่
1. อาชีพวิศวกร (Engineering Services)
2. อาชีพสถาปนิก (Architectural Services)
3. อาชีพการสารวจ (Surveying Qualifications)
4. อาชีพนักบัญชี (Accountancy Services)
5. อาชีพบริ การ/การท่องเที่ยว (Tourism Service)
6. อาชีพทันตแพทย์ (Dental Practitioners)
7. อาชีพแพทย์ (Medical Practitioners)
8. อาชีพพยาบาล (Nursing Services)
โดยมี ง บประมาณในการจัด โครงการดัง กล่ า ว เป็ นจ านวนเงิ น ทัง้ สิ น้ 139,740 บาท ใช้ จ่ า ยจริ ง
เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 137,771.70 บาท ปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการ ดังนี ้
1. ระยะเวลาการจัดอบรมนานเกินไป ทาให้ นิสิตเกิดความเหนื่อยล้ า
2. สถานที่ในการจัดกิจกรรมคับแคบ

3. อุปกรณ์โสตเกิดความขัดข้ องระหว่างบรรยาย
โดยมีแนวทางปรับปรุ งแก้ ไข ดังนี ้
1. ปรับปรุ งวางแผนการจัดกิจกรรมให้ มีระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับนิสิตมากยิ่งขึ ้น
2. จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมกับจานวนผู้เข้ าร่ วมอบรม
3. ตรวจสอบความพร้ อมของอุปกรณ์โสตก่อนใช้ งาน
ข้ อเสนอแนะ
- ควรปรับปรุ งแผนระยะเวลาและจานวนวันที่จดั โครงการให้ ดีกว่านี ้
- ควรพิจารณางบประมาณในการจัดโครงการให้ เหมาะสมในครัง้ ต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.4 รายงานความก้ าวหน้ าการดาเนินโครงการนัดพบชมรมศิษย์ เก่ าทุกคณะ
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่ ก องพัฒ นาศิ ษย์ เก่ า สัม พัน ธ์ ได้ ดาเนิ น การเข้ า พบเจ้ าหน้ า ที่ กิ จ การนิ สิ ต คณะแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้ างความร่ วมมือ/แลกเปลี่ยนข้ อมูลกับ
คณะ และเพื่อรั บข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะในการใช้ งานการปรั บปรุ งระบบฐานข้ อมูลศิษย์ เก่า โดยมีประเด็นในการ
เข้ าพบดังนี ้
1. แนวทางการใช้ งานระบบฐานข้ อมูลศิษย์เก่าร่ วมกัน/ขอเสนแนะเกี่ยวกับระบบฐานข้ อมูลศิษย์เก่า
1.1 คณะแพทยศาสตร์
- ต้ องการให้ มีระบบฐานข้ อมูลศิษย์เก่าเนื่องจากที่คณะเก็บข้ อมูลในรู ปแบบไฟล์ Micrisift Excel
- เพิ่มฟั งก์ชนั การค้ นหาข้ อมูลศิษย์เก่าจากรหัสนิสิต หรื อปี ที่จบการศึกษา
- เพิ่ ม ฟั งก์ ชัน ที่ แ สดงผลว่ าศิ ษย์ เ ก่ า คนใดมี ก ารปรั บ ปรุ งข้ อมูล แล้ ว และศิษย์ เก่ าคนใดยัง ไม่ไ ด้
ปรับปรุ งข้ อมูล
1.2 คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะต้ องการให้ มีระบบฐานข้ อมูลศิษย์เก่าที่ใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะต้ องการให้ ฐานข้ อมูลศิษย์เก่ามีข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั
1.3 คณะทันตแพทยศาสตร์
- ปรับปรุ งเว็บไซต์ รู ปแบบตัวอักษร รวมถึงสีสนั ของระบบฐานข้ อมูลศิษย์เก่า
- เพิ่มฟั งก์ชนั การค้ นหาข้ อมูลศิษย์เก่า
2. คณะต้ องการขอความร่ วมมือ/ขอความช่วยเหลือจากกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ในเรื่ องใดบ้ าง
2.1 คณะแพทยศาสตร์
- ทางคณะขอข้ อมูลนิสิตคณะแพทยศาสตร์ รหัส 57 เพื่อใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลนิสิตเข้ าใหม่

3. ประโยชน์ที่ได้ รับจากการนัดพบกิจการนิสิต
3.1 คณะแพทยศาสตร์
- ได้ รับข้ อมูลศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ปี 38-51 ที่ปรับปรุ งให้ เป็ นปั จจุบนั เรี ยบร้ อยแล้ ว
3.2 คณะพยาบาลศาสตร์
-

คณะมีการจัดโครงการอบรมวิชาชีพพยาบาลและให้ ศิษย์เก่ามาเข้ าร่ วมทุกปี ทาให้ คณะได้ ติดต่อ
กับศิษย์เก่าเป็ นประจา
3.3 คณะทันตแพทยศาสตร์

-

ข้ อมูล ศิ ษย์ เก่ าคณะทัน ตแพทยศาสตร์ ปี 41-45 และข้ อมูล ศิ ษย์ เก่ าที่ ป รั บ ปรุ งให้ เป็ นปั จ จุบัน
(คณะฯ อยู่ระหว่างการดาเนินงาน)

มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.5

การจัดทาวารสาร NU Alumni magazine (E-Magazine)
ฉบับที่ 4 ประจาเดือน มีนาคม - เมษายน 2557

สรุ ปเรื่ อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ จดั ทาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรู ปแบบ e-Magazine ขึ ้น โดยใช้ ชื่อ
ว่า NU Alumni Magazine (สารศิษย์ เก่าเทา-แสด) ซึง่ เป็ นวารสารราย 2 เดือน เพื่อเป็ นสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ของคณะ การดาเนินงานของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัย
นเรศวร การแนะนาศิษย์เก่า รวมถึงสถานที่ตา่ งๆ ภายในมหาวิทยาลัยในอดีต จนถึงปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง เผยแพร่ ไปยังศิษย์ เก่า ผ่านทาง Social Network ที่ใช้ กันอย่างแพร่ หลายในขณะนี ้ เพื่อเป็ นการประหยัด
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน โดยกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดทา NU Alumni Magazine ฉบับที่ 4
ป ร ะ จ า เ ดื อ น มี น า ค ม – เ ม ษ า ย น 2 5 5 7 เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว นั ้ น โ ด ย ส า ม า ร ถ เ ข้ า ดู ไ ด้ ที่
http://www.nualumni.nu.ac.th/ardd_website/index.php/paper/e-magazine
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.6 รายงานความก้ าวหน้ าการดาเนินการจัดตัง้ กองทุนศิษย์ เก่ ามหาวิทยาลัยนเรศวร
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่ กองพัฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ า สัม พัน ธ์ ได้ ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ฯ
เมื่อวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 น. เป็ นต้ นไป เพื่อพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของกองทุนและ
วิธี ก ารปฏิ บัติ ที่ เกี่ ย วข้ อง และก าหนดแผนงานโครงการประจ าปี และการดาเนิ น งานอื่น ๆ ตลอดจนเพื่ อแต่ง ตัง้
อนุกรรมการเพื่อดาเนินงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และแต่งตังผู
้ ้ ตรวจสอบบัญชีกองทุนฯ พร้ อมทังได้
้ มีมติให้
ดาเนินการเปิ ดบัญชีกองทุนศิษย์เก่านเรศวร เพื่อเป็ นช่องทางในการบริ จาคเงินเข้ ากองทุนของศิษย์เก่าต่อไป

มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.7 การดาเนินโครงการผลิตรายการวิทยุ “ศิษย์ เก่ าเล่ าเรื่ อง”
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่กองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดโครงการผลิตรายการวิทยุ “ศิษย์ เก่าเล่าเรื่ อง”
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 โดยดาเนิ นการรวบรวมข่าวสารจากศิษย์ เก่าและหน่วยงานต่าง ๆ
ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อนาเสนอผ่านรายการศิษย์ เก่าเล่าเรื่ อง และนาเสียงสัมภาษณ์ ของศิษย์ เก่าในวาระต่าง ๆ
มานาเสนอเพื่อเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานกับศิษย์ เก่า โดยออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.00 น.
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 MHz จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ องพิจารณารั บรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1
รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ครั ง้ ที่ 2/2557
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่ ได้ มี ก ารจัด ประชุ ม คณะกรรมการพัฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ า สัม พัน ธ์ ในคราวประชุ ม ครั ง้ ที่ 2/2557
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้ องประชุมเสลา 5 ชัน้ 1 อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิ ทยาลัยนเรศวร ในการนี ้ ฝ่ ายเลขานุก ารได้ ดาเนิ น การจัดทารายงานการประชุมดังกล่าวเรี ยบร้ อยแล้ วนัน้
จึงนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติ
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 3.1
ผลการคัดเลือกศิษย์ เก่ าดีเด่ น ประจาปี 2557
สรุ ปเรื่ อง
จากคราวประชุม คณะกรรมการพัฒ นาศิษ ย์ เ ก่ า สัม พัน ธ์ มหาวิ ท ยาลัย นเรศวร ครั ง้ ที่ 2/2557
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้ องประชุมเสลา 5 ชัน้ 1 อาคารสานักงานอธิ การบดี
มหาวิทยาลัย นเรศวร ได้ ดาเนิ น การพิ จารณาคัดเลือกผู้เสนอชื่ อผู้สมควรได้ รับ โล่เกี ย รติย ศ ประจ าปี พ.ศ.2557
ประเภทศิ ษย์ เก่ าดี เด่น จ านวน 38 ท่ าน และมีผ้ ูผ่ านการพิ จ ารณาคัดเลื อ ก จ านวน 20 ท่ า น โดยมอบหมายให้
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดาเนินการจัดส่งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้ รับโล่เกียรติยศ ประจาปี
2557 ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น จานวน 20 ท่าน ไปยังกองกลาง เพื่อดาเนินการพิจารณา นาเข้ าที่ประชุมคณะกรรมการ
กลัน่ กรอง ในวันจันทร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2557 โดยคณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรอง ได้ มีมติให้ ผู้มีรายนามต่อไปนี ้
เป็ นผู้สมควรได้ รับโล่เกียรติยศ ประจาปี พ.ศ. 2557 ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น

1. รศ.ดร.ฉลอง
ชาตรู ประชีวิน
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
ผลประเสริ ฐ
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
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการกลัน่ กรอง ได้ มีมติให้ ทงั ้ 20 ท่าน เป็ นผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้ รับ
โล่เกียรติยศ ประจาปี พ.ศ.2557 ประเภทศิษย์ เก่าดีเด่น โดยได้ มีการปรั บเปลี่ยนช่วงเวลาการจัดกิจกรรมมอบโล่
เกียรติยศ จากเดิม มอบรางวัลในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เปลี่ยนเป็ น มอบใน
กิจกรรมวันไหว้ ครู ซึง่ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จะดาเนินการประสานงานกับองค์การนิสิตต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1
วิสัยทัศน์ และแนวทางการดาเนินงานผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์
สรุ ปเรื่ อง
อ้ างถึงบันทึกข้ อความ ที่ ศธ 0527.01.41/205 ลงวันที่ 17 เมษายน 2557 เรื่ อง ขออนุมตั ิลาออกจาก
ตาแหน่งรักษาการผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ของนางสาวธัญญารัตน์ อินทร์ เมือง โดยให้ มีผล ณ วันที่
30 เมษายน 2557 และอ้ างถึงคาสัง่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 1303/2557 สัง่ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เรื่ องแต่งตัง้
นางจี ระพรรณ ชาติวรรณ ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับชานาญการ ให้ ดารงตาแหน่งรั กษาการผู้อานวยการ
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2557 เป็ นต้ นไป โดยผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์

มีความประสงค์ที่จะดาเนินการจัดทาระบบฐานข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั มากที่สดุ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ จะพัฒนา
ช่ องทางการประชาสัมพัน ธ์ ใ ห้ เข้ าถึ งศิษ ย์ เก่ า ให้ ม ากที่ สุด และด าเนิ น งานติดตามการส่งมอบงานที่ อ ยู่ร ะหว่า ง
การดาเนินการ ดังนี ้
ข้ อที่ 1 การพิจารณาคัดเลือกศิษย์ เก่ าดีเด่ น ประจาปี 2557
ผลการดาเนินงานของผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนิ นการพิ จารณาคัดเลือกศิษย์ เก่า
เป็ นที่เรี ยบร้ อยร้ อยแล้ ว โดยมีผ้ ผู ่านการพิจารณาคัดเลือก จานวน 20 ท่าน ติดตามดาเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว
โดยมีการปรั บเปลี่ยนช่วงเวลาการจัดกิ จกรรมมอบโล่เกียรติยศ จากเดิม มอบรางวัลในงานวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เปลี่ยนเป็ น มอบในกิจกรรมวันไหว้ ครู วันที่ 21 สิงหาคม 2557
ข้ อที่ 2 แบบสอบถามสารวจการทางานตรงกับสายที่เรี ยนหรื อไม่ จากภาวการณ์ มีงานทา
ข้ อเสนอแนะ
- ที่ประชุมโดย ผู้อานวยการสานักหอสมุด เสนอแนะให้ กองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ ดาเนิ นการ
ประสานงานระหว่าง กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองบริ การศึกษา และกองแผนงาน กองบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เกี่ยวกับการลงทะเบียนออนไลน์ โดยขอให้ มีการปรั บแก้ ไข เพิ่ มเติม แบบฟอร์ มข้ อมูลของนิ สิตที่
ลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อเข้ ารับปริ ญญาบัตร ของกองแผนงานที่สอบถามข้ อมูลภาวะการมีงานทาเพื่อบูรณาการ การ
ใช้ แบบฟอร์ มเดีวกันให้ ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่ต้องการข้ อมูลจากนิสิต
ข้ อที่ 3 การจัดรายการวิทยุ “ศิษย์ เก่ าเล่ าเรื่ อง”
- ผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ มอบหมายให้ นางสาวสิริลกั ษณ์ รุ่ งธนวาณิชย์ ตาแหน่ง
นักประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็ นผู้ดาเนินรายการต่อไป
ข้ อที่ 4 การดาเนินงานโครงการ “จัดทาหอเกียรติยศศิษย์ เก่ า” (Hall of Fame)
- ให้ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดาเนินการประสานงานกับองค์การนิสิต และ สโมสรนิสิต เกี่ยวกับ
การดาเนินการจัดทาทางเดินเกียรติยศแก่ศิษย์เก่าที่สร้ างชื่อเสียงให้ กบั มหาวิทยาลัย และศิษย์เก่าดีเด่น
ข้ อที่ 5 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนศิษย์ เก่ ามหาวิทยาลัยนเรศวร
- กองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนิ นการจัดประชุมคณะกรรมการบริ หารกองทุนฯ เมื่อวันพุธที่
21 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 น. เป็ นต้ นไป เพื่อพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของกองทุนและวิธีการปฏิบั ติ
ที่ เกี่ ย วข้ อง และก าหนดแผนงานโครงการประจ าปี และการดาเนิ น งานอื่น ๆ ตลอดจนเพื่ อแต่งตัง้ อนุก รรมการ
เพื่อดาเนินงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และแต่งตังผู
้ ้ ตรวจสอบบัญชีกองทุนฯ พร้ อมทังได้
้ มีมติให้ ดาเนินการ
เปิ ดบัญชีกองทุนศิษย์เก่านเรศวร เพื่อเป็ นช่องทางในการบริ จาคเงินเข้ ากองทุนของศิษย์เก่าต่อไปเรี ยบร้ อยแล้ ว
ข้ อที่ 6 การรวบรวม 108 สตอรี่ ศิษย์ เก่ าคนดีจติ อาสา (จัดทาเป็ นไฟล์ แสดงบนเว็บไซต์ )
- รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนิสิตให้ ดาเนินการจัดทา 108 สตอรี่ โดยจัดทาเป็ นรู ปเล่มเช่นเดียวกับ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
ข้ อที่ 7 การจัดทาทาเนียบผู้นานิสิต ประจาปี การศึกษา 2535-2555
(จัดทาลงในระบบฐานข้ อมูลศิษย์ เก่ า)

- นายนภดล ศรี สว่าง และนายประกาศิต นที ป ระสิ ทธิ พร ได้ ดาเนิ นการจัดท าทาเนี ย บผู้น านิ สิ ต
เป็ นที่เรี ยบร้ อย โดยรองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้ มอบหมายให้ ดาเนินการติดตามกลุ่มผู้นานิสิตว่าทางานอะไร
อยู่สว่ นไหน เพื่อจะได้ ติดต่อประสานงานขอความร่ วมมือในระหว่างที่มหาวิทยาลัยนเรศวรมีการจัดกิจกรรมต่อไป
ข้ อที่ 8 สรุ ปรายงานประจาปี 2555 – 2556 (จัดทาเป็ นไฟล์ แสดงบนเว็บไซต์ )
- รองอธิ ก ารบดีฝ่ายกิ จ การนิ สิต มอบหมายให้ ก องพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ ดาเนิ นการจัดทาเป็ น
รู ปกราฟ แล้ วแสดเว็บไซต์กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ตอ่ ไป
ข้ อที่ 9 การร่ วมจัดกิจกรรมฉลอง 25 ปี มน. (2558) ร่ วมกับสมาคมฯ
- รองอธิ การบดีฝ่ายกิ จการนิ สิต มอบหมายให้ ผู้อานวยการกองกิ จการนิ สิต กองพัฒนาศิษย์ เก่ า
สัมพันธ์ ร่ วมกับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรร่ วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยให้ กองกิจการนิสิตเป็ นเจ้ าภาพ
ในการจัดกิจกรรมฉลอง 25 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร และจัดทาคาสัง่ แต่งตังผู
้ ้ ปฏิบตั ิงานต่อไป
ข้ อที่ 10 การจัดตัง้ ชมรมศิษย์ เก่ าจังหวัดนครสวรรค์ อุทยั ธานี กาแพงเพชร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
ข้ อที่ 11 รายงานสรุ ปผลการดาเนินงานของกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์
- กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดทาสรุ ปผลการดาเนินงานเป็ นประจาทุกเดือน
ข้ อที่ 12 งานวิ จั ย สถาบั น เรื่ อง “ความต้ องการและความคาดหวั ง ของศิ ษ ย์ เก่ าที่ มี ต่ อ
มหาวิทยาลัยนเรศวร”
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
สรุ ปเรื่ อง
-ไม่มี-

เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ปิ ดการประชุม เวลา 16.30 น.

(นางจีระพรรณ ชาติวรรณ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาววันวิภา สายหยุด)
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

