รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2558
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมเสลา 1 ชั้น 1 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
**********************************************************************
รายนามคณะกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ดร.ดารงศักดิ์ เป๊กทอง)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญา
เพียรสวรรค์
4. ผู้อานายการกองกิจการนิสิต
5. ผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
6. ผู้อานวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7. นางสุเพ็ญ
ทาเกิด
8. นางสาวบุณย์สุภางค์ สุวรรณธเนศ
9. นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุ์ณิชา
10. นางสาวสิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์
11. นางสาววันวิภา
สายหยุด
12. นางสาวสุธาสินี
น่วมด้วง
13. นายนภดล
ศรีสว่าง
14. นายประกาศิต
นทีประสิทธิพร
รายนามกรรมการทีไ่ ม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น)
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากลยุทธ์การตลาดและองค์กรสัมพันธ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสวรรณ กรกชมาศ)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง
ชาตรูประชีวิน
3. นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
4. ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
5. ผู้อานวยการสานักหอสมุด
6. นางสาวชัญฐิกา
สุวรรณิน
7. นางสาวอริยา
ศรีสมเพ็ชร
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สรุปเรื่อง
ท่านรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต ประธานที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวขอบคุณ
คณะกรรมการที่ให้การสนับสนุน และให้คาปรึกษากองพัฒ นาศิษย์เก่าสัมพันธ์มาโดยตลอด ทั้งเรื่องการดาเนินการ
จัดเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งสาเร็จไปได้ด้วยดี และขอ
ความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการในการแนะนาแนวทางการใช้งานกองทุนฯ ให้ได้ประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดต่อ
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สรุปเรื่อง
ตามที่ ได้มีการจัดประชุ มคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันศุกร์ที่
6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเสลา 5 ชั้น 1 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
นเรศวร ในการนี้ ฝ่ ายเลขานุ การได้ด าเนิ น การจัดท ารายงานการประชุมดั งกล่ าวเรียบ บร้อยแล้ วนั้ น จึ งน าเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติ
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2558
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 3.1
รายงานผลการดาเนินโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีงบประมาณ 2557
สรุปเรื่อง
ตาม คราวประชุมคณะกรรมการพัฒ นาศิษย์เก่าสั มพันธ์ ครั้งที่ 1/2558 ได้มติให้ กองพัฒ นาศิษย์เก่า
สัมพันธ์ ดาเนินการจัดทาแนวทางแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินภายใน ประจาปีงบประมาณ 2557
และให้ดาเนินการประเมินแผนการปฏิบัติงานของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ว่าการดาเนินงานได้เป็นไปตามแผนที่ตั้ง
ไว้จริงหรือไม่ นั้น
บัดนี้ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดาเนินการจัดทาแนวทางแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินภายใน ประจาปีงบประมาณ 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการ
ทุกท่านร่วมพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

ตารางสรุปจานวนโครงการที่ดาเนินการตามมาตรการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ที่

ชื่อโครงการ

เป้าประสงค์

มาตรการ (วิธีการ/
ข้อกาหนด)

KPI ของโครงการ (ตัวชี้วัดสาเร็จ)

ผู้รับผิดชอบหลัก

1

โครงการพัฒนา
เพื่อบุคลากรได้มีความรูเ้ พิ่มเติมในการพัฒนาศักยภาพ
ศักยภาพบุคลากรตาม ด้านงานศิษย์เก่า ได้มีโอกาสศึกษาดูงานภายนอกองค์กร
พันธกิจด้านงานศิษย์เก่า แบบมีส่วนร่วม พร้อมยังเป็นการเปิดโลกทัศน์และมีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้จากหน่วยงานอื่น ซึ่งจะก่อให้เกิดการ
พัฒนาในทุกๆ ด้าน รวมถึงความสัมพันธ์อันดีภายใน
องค์กรตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ดาเนินงานของตนเอง

มีแนวปฏิบัติที่ดเี พื่อเป็น
บุคลากรมีการพัฒนาตนเองในการ
ทิศทางในการดาเนินงานด้าน ดาเนินงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างมี
ศิษย์เก่า
ประสิทธิภาพ

นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุ์ณิชา

2

โครงการประเมิน
คุณภาพภายใน
ประจาปีงบประมาณ
2557

มีการดาเนินการประเมิน
คุณภาพตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด

นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุ์ณิชา

3

โครงการประชุมเพื่อ
1. เพื่อจัดทาแผนดาเนินงาน แผนยุทธศาสตร์งานด้าน
จัดทาแผนการ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
ดาเนินงาน แผนกลยุทธ์ 2. เพือ่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมมือกันในการพัฒนางาน
ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์

4

โครงการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประจาปี 2558

เพื่อให้เป็นไปตามเจตเพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการ
ประเมินและวัฒนธรรมคุณภาพ

ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับที่
สูงขึ้น

มีแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตั ิ มีการดาเนินงานบรรลุตามแผนที่วางไว้
การประจาปี
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของจานวน
โครงการทั้งหมด

เพื่อส่งเสริมการบริหารงานและดาเนินงานกองพัฒนาศิษย์ จัดประชุมคณะกรรมการ 3
เก่าสัมพันธ์
เดือน/ครั้ง

1.มีจานวนคณะกรรมการเข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจานวน
คณะกรรมการ
2.มีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง/
พัฒนาการดาเนินของกองฯ จาก
คณะกรรมการ

นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุ์ณิชา

นางสาววันวิภา สายหยุด

5

โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้
เป็นปัจจุบัน

ให้มีฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจต่างๆ ของ
ทางมหาวิทยาลัย และเพื่อให้ศิษย์เก่ามีช่องทางในการ
เข้าถึงทรัพยากรและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

6

โครงการคัดเลือกและ
เชิดชูเกียรติศิษย์เก่า
ดีเด่น 25 ปี 25 คนเก่ง

1. เพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ดาเนินการสรรหาเพื่อ
ประจาปี พ.ศ. 25582. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่า คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของ
และสาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

7

โครงการจัดทาหอ
เกียรติยศศิษย์เก่า (Hall
of Fame)

8

โครงการผลิตรายการ
วิทยุ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง"

เพื่อพูดคุยและนาเสนอกิจกรรมของศิษย์เก่ารวมถึง
ข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ผ่านทาง
วิทยุกระจายเสียง

ดาเนินการจัดให้มรี ะบบ
ฐานข้อมูลของศิษย์เก่าทุกรุ่น
พร้อมทั้งติดตามปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

1. มีจานวนข้อมูลของศิษย์เก่าเพิ่มขึ้น นายประกาศิต
หรือปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อย
4,000 คนต่อปี
2. มีการนาข้อมูลเพื่อนาไปใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจในโครงการอื่น
ของกองหรือของหน่วยงานอื่นภายใน
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 3 โครงการ
3. มีการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยหรือ
บทความที่มีประโยชน์แก่ศิษย์เก่า อย่าง
น้อย 10 บทความ
1. ได้ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัย
นางสาวสุธาสินี
ตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด 2. ได้ส่งเสริม
สนับสนุน สร้างขวัญและกาลังใจให้
ศิษย์เก่า สร้างชื่อเสียงและทา
คุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย
นเรศวรและสังคมโดยรวมสืบต่อไปใน
อนาคต
นางจีระพรรณ

-ได้รับข้อมูลในการจัด
มีจานวนรายการที่ออกอากาศทาง
กิจกรรมทั้งจากหน่วยงาน
คลืน่ วิทยุ 107.25 MHz ตลอดทั้งปี 48
ต่างๆ และจากศิษย์เก่า เพื่อ ครั้ง
นาไปเผยแพร่ในรายการวิทยุ
-ให้ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินรายการวิทยุ
โดยการให้สัมภาษณ์ใน
ประเด็นต่างๆ

นทีประสิทธิพร

น่วมด้วง

ชาติวรรณ

นางสาวสิรลิ ักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์

9

โครงการสารศิษย์เก่า
เทา-แสด

เพื่อนาเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของ
แต่งตั้งคณะดาเนินงานในการ -มีสารศิษย์เก่าเทา-แสด ออกเผยแพร่
มหาวิทยาลัย ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังศิษย์เก่าเพื่อ รวบรวมเนื้อหา เพื่อนาลงใน จานวน 4 เล่ม (3 เดือน/ฉบับ)
สร้างความผูกพัน
สารศิษย์เก่าเทา-แสด

นางสาวสิรลิ ักษณ์

รุ่งธนวาณิชย์

10

โครงการจัดทารายงาน
ประจาปี

เพื่อรวบรวมผลการดาเนินงานของกองพัฒนาศิษย์เก่า
สัมพันธ์

รวบรวมข้อมูลจากทุก
หน่วยงานภายในองค์กรเพื่อ
นามาจัดทารายงานประจาปี

มีรายงานประจาปีเผยแพร่ จานวน 1
ฉบับ

นางสาวสิรลิ ักษณ์

รุ่งธนวาณิชย์

11

โครงการด้วยรักและผูก
ใจให้ศิษย์เก่า มน.

เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและเพื่อสร้างเครือข่าย
ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เกิด
ความสัมพันธ์

ศิษย์เก่าได้รับบัตรสมาชิกศิษย์เก่าทุก
คน

นางสาววันวิภา สายหยุด

12

โครงการเตรียมความ
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่นิสิตก่อนเป็นศิษย์เก่าในด้าน
พร้อมนิสิตก่อนเป็นศิษย์ ความรู้ เช่น ประสบการณ์การทางาน บุคลิกภาพ และ
เก่า ประจาปี 2558
มารยาททางสังคมที่พึงมี การเตรียมตัวเพื่อสัมภาษณ์งาน
เป็นต้น
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โครงการน้องขอมาพี่หา เพื่อสร้างความร่วมมือจากศิษย์เก่าและศิษย์ปจั จุบัน
ให้

1.มีการมอบบัตรสมาชิกศิษย์
เก่าเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่าง
ๆ
2.จัดบูธแสดงความยินดีให้กับ
ศิษย์เก่า
จัดกิจกรรมเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ
และศิษย์เก่า ในรูปแบบของ
การพัฒนาศักยภาพให้แก่
นิสิตก่อนสาเร็จการศึกษา ใน
วันปัจฉิมนิสิตของคณะ
ดาเนินการให้มีการรับบริจาค
สิ่งของจากศิษย์เก่าแก่ศิษย์
ปัจจุบัน
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โครงการพัฒนา
1.เพื่อดาเนินกลไกการใช้เครือข่ายศิษย์เก่าพัฒนาพื้นที่
ศักยภาพสร้างเครือข่าย ภาคเหนือตอนล่าง
ศิษย์เก่า ประจาปี 2558 2.เพือ่ ให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและ
สังคม

ใช้เครือข่ายศิษย์เก่าในพื้นที่
นั้น ๆ เพื่อการพัฒนาและให้
มีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า
อย่างน้อย 1 ชมรมของแต่ละ
จังหวัด

1.จานวนนิสิตเข้าร่วมโครงการร้อยละ นางสาวสุธาสินี
1002.ความรู้ที่นิสติ ได้รับตรงตามความ
ต้องการของนิสิตเกินร้อยละ 80

น่วมด้วง

1. มีการบริจาคสิ่งของจากศิษย์เก่าสู่
นายประกาศิต นทีประสิทธิพร
นิสิตปัจจุบันและสามารถนาสิ่งของนั้น
ไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ศิษย์ปจั จุบนั หรือ
เพื่อประโยชน์ของทางมหาวิทยาลัยได้
อย่างน้อย 3 รายการ
ได้จัดตั้งชมรมที่เข้มแข็งในจังหวัดนั้น ๆ นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุ์ณิชา
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โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ชมรมศิษย์เก่า
คณะ

1. สร้างความร่วมมือและแลกเปลีย่ นเรียนรู้กับชมรมศิษย์
เก่าทุกคณะ
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย
นเรศวร
3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้กับศิษย์เก่า
4. มีแนวทางดาเนินงานด้านศิษย์เก่า

1.มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
คู่มือแนวปฏิบัติที่ดดี ้านการดาเนินงาน นายนภดล ศรีสว่าง
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ของชมรม
2.จัดทาคู่มือแนวปฏิบตั ิที่ดี
ด้านการดาเนินงานของชมรม
ศิษย์เก่า
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โครงการกิจกรรม 5 ส.
*เพิ่มระหว่างปี

1.เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัตติ ามหลัก 5 ส.
ได้อย่างถูกต้อง
2.เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมทีด่ ีในการทางาน

มีการทาความสะอาดใหญ่
ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 มีความ
(Big cleaning day) เดือนละ พึงพอใจในเกณฑ์ดี
2 ครั้ง

มติ
เห็นชอบ มอบกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดาเนินการตามเสนอ

นายประกาศิต นทีประสิทธิพร

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 การพิจารณาคัดเลือกและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น 25 ปี 25 คนเก่ง
สรุปเรื่อง
ตามที่กองพัฒ นาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดาเนินการจัดทาโครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น
25 ปี 25 คนเก่ง ประจาปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อยกย่องเชิด
ชู เกี ย รติ ศิ ษ ย์ เก่ า ให้ เป็ น แบบอย่ างที่ ดี แ ก่ นิ สิ ต ศิ ษ ย์ เก่ า บุ ค ลากร อาจารย์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร และสั งคม
เพื่ อส่ งเสริม สนั บ สนุ น สร้างขวัญ และกาลั งใจให้ ศิษย์เก่าได้ส ร้างชื่อเสียงและทาคุณ ประโยชน์ให้ กับมหาวิทยาลั ย
นเรศวรและสังคมโดยร่วมต่อไปในอนาคต และเพื่อให้ ก ารคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมีความสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิ ท ยาลั ย โดยยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าลในการด าเนิ น การให้ เกิ ด ความโปร่งใส สามารถติ ด ตามและตรวจสอบได้
โดยกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์เปิดรับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ น
ศิษย์เก่าดีเด่น ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2558 และมีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา ทั้งหมด 46 ท่าน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ลาดับที่
1
2

ชื่อ
ผศ.ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี
ผศ.ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล

3

ผศ.ดร.ประภาษ เพ็งพุ่ม

4

รศ.ดร. ระเบียน วังคีรี

5

ดร. ดนัย เรียบสกุล

6

ร.ท.หญิง ดร.สายศิริ มีระเสน

7

นพ. ยุทธพงศ์ พุทธรักษา

8
9
10
11
12

นางสาวพัชรินทร์ ฉิมพลี
ผศ.ประชุม ผงผ่าน
นายธเนศ ทองเดชศรี
ผศ.ดร.ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว
ผศ.ดร.สมบัติ เวชกามา

13

ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์

14
15
16

ผศ.ช่อทิพ วิริยะ
ดร.มานพ เกตุเมฆ
นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ

ตาแหน่งปัจจบัน
หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และรองผู้อานวยการ
สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาภาษาไทย ครธมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร
อาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิจศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร
รองคณบดี ฝ่ า ยกิ จ การนิ สิ ต และศิ ษ ย์ เก่ า สั ม พั น ธ์ คณะสถาปั ต ย์ ฯ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองคณบดีฝ่ ายวิช าการ คณะวิทยาศาสตร์ก ารแพทย์ มหาวิท ยาลั ย
นเรศวร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อองค์กร /อาจารย์แพทย์ประจาภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุตรดิตถ์
อาจารย์ ภ าควิ ช าชี ว วิ ท ยา คณ ะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร
ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นเทพศาลาประชาสรรค์ จั ง หวั ด
นครสวรรค์
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นายพงษ์เทพ เจริญไทย

18

ว่าที่ร.ต ดร.ธีระชัย ช่วงบุญศรี

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

นายวรายุ อินทราลักษณ์
นายบุญเกิด เผือกใต้
ดร.จีระพงษ์ หอมสุวรรณ
นายสรรเสริญ วีระพจนานันท์
นายจรณเวท ศักดิ์ศรี
นายณัฐกานต์ โขนงนุช
นายสิน นุ่มพรม
นางสาวกรรวิภา ผงพิลา
นายชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร
ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม
นายแพทย์ถาวร สาลี

30

นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน

31

พญ.รุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์

32

นายนิราช นอรัตน์

33
34

นางสาวปาริฉัตร ปัสวาส
นายพรหมโชติ ไตรเวช

35
36
37

นายพีระโรจน์ ภัทรประสิทธิ์
ดร.พรพิมล สุคันธวณิช
นางจันทร์เพ็ญ ชานาญพูด

38

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ

39

นายชัชวาล กุลสุวรรณ์

40
41
42

นางพันธุ์ทิพา ขวัญทองอินทร์
นางศรีนวล สาพิทักษ์
นายอนุรักษ์ เมฆหมอก

43

นายอมรวิภูร์ (สายัณห์) อินจาด

44

นายชาติณัฏฐ์ มันตะสูตร

ผู้อานวยการโรงเรียนพนมรอกวิทยา วิทยฐานะผู้อานวยการชานาญ
การพิเศษ จังหวัดนครสวรรค์
ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุ โลก (โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค)
ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ โรงเรียนวังโป่งศึกษา จ.เพชรบูรณ์
ครู คศ. 3 โรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย
ผู้อานวยการ ชานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ครูวิทยฐานะ ครูชานาญการ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จ.นครสวรรค์
ผู้อานวยการฝ่ายผู้แนะนาการลงทุน บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จากัด
นักรังสีการแพทย์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ครูชานาญการ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม จังหวัดสุโขทัย
ศิลปิน, นักดนตรีอาสาสมัคร บริษัทสหภาพดนตรี จากัด
หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก มหาวิทยาลัยศิลปากร
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
นายแพทย์ชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง ผอ.รพ.สุขสาราญ สสจ.
ระนอง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
นายแพทย์ชานาญการ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
นักวิชาการสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขอาเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์
พยาบาลวิชาชีพ ระดับชานาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น
รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายกเทศมนตรี เทศบาลตาบลหัวดง อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
หัวหน้าศูนย์วิจัยสมทบและหัวหน้าศูนย์ชาติพันธุ์ไทในล้านนา
จังหวัดเชียงใหม่
ช่างระดับ 7 สังกัดแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จังหวัดพิษณุโลก
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพาเวอร์พลัส 2007 ออร์แกนไนเซอร์ จากัด
ข้าราชการบานาญและเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เจ้ า หน้ า ที่ ร ะบบมาตรฐาน บริ ษั ท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จ ากั ด
(มหาชน)
สถาปนิกประจาโครงการ / นักออกแบบอิสระ
บริษัท Beachpropertiesthailand Co.ltd. จังหวัด ชลบุรี
สถาปนิกชานาญการ สานักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

45
46

นายกิตติพงษ์ สุขเคหา
นางสาวฉายสิริ พัฒนถาวร

สานักงานศาลยุติธรรม
กรรมการผู้จัดการ (CEO) บริษัท Krispycorn story Co.,Ltd
ผู้ ช่ ว ยคณบดีฝ่ ายกิ จการพิ เศษ คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดเพชรบุรี

มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยที่ประชุมมีมติดังนี้
ลาดับ
ชื่อ
ที่
1 ผศ.ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล
2

ผศ.ดร.ประภาษ เพ็งพุ่ม

3

รศ.ดร. ระเบียน วังคีรี

4

ดร.ดนัย เรียบสกุล

5

นพ. ยุทธพงศ์ พุทธรักษา

6
7

ผศ.ประชุม ผงผ่าน
นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ

8
9

ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม
นายแพทย์ถาวร สาลี

10

นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน

11

นายพรหมโชติ ไตรเวช

12
13
14

นายพีระโรจน์ ภัทรประสิทธิ์
ดร.พรพิมล สุคันธวณิช
นายอนุรักษ์ เมฆหมอก

15

นายอมรวิภูร์ (สายัณห์) อินจาด

16

นายกิตติพงษ์ สุขเคหา

ตาแหน่งปัจจบัน
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และรองผู้อานวยการ
สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาภาษาไทย ครธมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร
อาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิจศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสถาปัตยฯ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อองค์กร /อาจารย์แพทย์ประจาภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นเทพศาลาประชาสรรค์ จั ง หวั ด
นครสวรรค์
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
นายแพทย์ชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง ผอ.รพ.สุขสาราญ สสจ.
ระนอง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายกเทศมนตรี เทศบาลตาบลหัวดง อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย
เจ้ า หน้ า ที่ ร ะบบมาตรฐาน บริ ษั ท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จ ากั ด
(มหาชน)
สถาปนิกประจาโครงการ / นักออกแบบอิสระ
บริษัท Beachpropertiesthailand Co.ltd. จังหวัด ชลบุรี
กรรมการผู้จัดการ (CEO) บริษทั Krispycorn story Co.,Ltd

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดาเนินการจัดทาสรุปรายงานการประชุมส่งให้คณะกรรมการ
ทุกท่านรับรองรายงานการประชุมฯ เพื่อจักได้นาผลการพิจารณานาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
นเรศวรต่อไป
ข้อเสนอแนะ
- ในกรณีที่ผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเสนอตัวเองให้กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดาเนินการจัดส่งไปยัง
คณะที่ผู้เสนอชื่อจบการศึกษา เพื่อให้ทางคณะรับรองข้อมูลต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5
สรุปเรื่อง
-ไม่ม-ี

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ปิดการประชุม เวลา 12.00 น.
จีระพรรณ
(นางจีระพรรณ ชาติวรรณ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

วันวิภา
(นางสาววันวิภา สายหยุด)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

