รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ 2553 เวลา 14.00 น. เปนตนไป
ณ หองประชุมกองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค มหาวิทยาลัยนเรศวร
...................................................
เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. เปนตนไป
รายนามผูเขารวมประชุม
1. คุณจิตมากร
2. ดร.กมลภพ
3. รศ.ดร.ฉลอง
4. คุณพูนสุข
5. คุณวุฒิพงศ
6. คุณจีรนันท
7. คุณโยธิน
8. ทันตแพทยหญิงวัลดา
9. คุณชวลิต
10. คุณมนตรี
11. คุณอริยา
12. คุณขวัญทิวา
13. คุณอนวัช
14. คุณพัชรี
15. คุณจีระพรรณ
16. ดร.อุษณีย
17. คุณชลกร
18. ดร.สมเกียรติ
19. คุณสุรจิต
20. คุณรัสนันท
21. คุณวัชรา
22. คุณนพรัตน
23. คุณกาวหนา

รอบบรรเจิด
ยอดบอพลับ
ชาตรูประชิน
ภระมรทัต
เรืองสวัสดิ์
บัวออน
สันติวงศเดชา
สวางอรุณ
นักระนาด
วงษรักษ
ศรีสมเพ็ชร
โฉมแดง
มีเคลือบ
ทวมใจดี
ชาติวรรณ
เส็งพานิช
อาสะนะนนท
บุญรอด
วงศกังแห
ศุขกสิกร
จันทรกระจาง
ไกรโชคโฉม
โสพัฒน

24. คุณพนารัตน
25. คุณศิริวรรณ
26. คุณวันจักร
27. คุณวีระศักดิ์
28. คุณเชิดชัย
29. คุณวีรพงษ
30. คุณเมตตรัย
31. คุณบุญทรง
32. คุณวิศณุ
33. คุณนงลักษณ
34. คุณสิริลักษณ
35. คุณวิมลรัตน

นอยดวง
กมลพัฒนา
รัตนชื่น
สุประดิษฐอาภรณ
ชมพูนุกูลรัตน
รุงศรีวัฒนา
ธีระกุล
แทนธานี
ศรีพิพัฒนกุล
ใจฉลาด
รุงธนวาณิชย
ดีดนอย

รายนามผูไมเขารวมประชุม (ติดภารกิจ)
........................................................................................
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1. เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
ตามที่ สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร ไดมีการจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแตงตั้งและ
มอบหมายงานคณะทํา งานแต ละฝ ายเพื่ อเสริมสรางความเขม แข็ง ใหกับสมาคมฯ แล ว เมื่อวันอั งคารที่ 12
มกราคม 2553 ตั้งแตเวลา 18.00 น. เปนตนไป และในที่ประชุมไดมีการสรุปวาระการประชุม ในเรื่องของการจัด
คอนเสิรต เพื่อจัดหารายไดจากการจําหนายบัตรสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมโครงการตามแผนงานของสมาคม
และรายไดสวนหนึ่งสมทบกองทุนเพื่อการศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และสรุปการมอบหมายงาน
คณะทํางานแตละฝายเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งสมาคมฯ ดังนี้
1.1. การมอบหมายงานคณะทํางานแตละฝายเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งสมาคมนิสิตเกา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สรุปเรื่อง
นายกสมาคมฯ ไดแจงถึงใหคณะกรรมการของสมาคมฯ ไดทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบหมาย
งานคณะทํางานแตละฝาย เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งสมาคมฯ ในที่ประชุมไดชี้แจงถึงวัตถุประสงคที่จะแตงตั้ง
คณะกรรมการ และปรึกษาหารือกันและในที่ประชุมไดลงมติ ดังนี้

การจัดแบงฝายคณะกรรมการทํางานเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสมาคมฯ ออกเปน 7
ฝายและในแตละฝายมีรายชื่อ ดังตอไปนี้
1. ฝายประชาสัมพันธ
1.1. ผศ.ดร.ชุมพล
เสมาขันธ
อุปนายก
1.2. ผศ.ดร.พูนสุข
ภระมรทัต
เลขานุการ
1.3. นายวิฑูรย
ธนูทอง
เลขานุการ
1.4. ทพญ.สุภาพร
แสงอวม
เลขานุการ
2. ฝายวิชาการ
2.1. ผศ.ดร.ธีระชัย
บงการณ
อุปนายก
3. ฝายกิจกรรมสัมพันธ
3.1. รศ.ดร.ฉลอง
ชาตรูประชีวิน อุปนายก
3.2. นางศิวลักษณ
ธาราศรี
เลขานุการ
3.3. นางสาวพัชรี
ทวมใจดี
เลขานุการ
3.4. นายวุฒิพงศ
เรืองสวัสดิ์
เลขานุการ
4. ฝายจัดหารายได
4.1. ดร.สมเกียรติ
บุญรอด
อุปนายก
4.2. ดร.สุรัตน
สีดาเดช
เลขานุการ
4.3. นายสุรจิต
วงศกังแห
เลขานุการ
4.4. นางสาวณัฎฐิมา ประทุมโทน เลขานุการ
5. ฝายสิทธิประโยชน
5.1. นายบุญทรง
แทนธานี
อุปนายก
5.2. นางสาวชัญฐิกา สุวรรณิน
เลขานุการ
6. ฝายขยายสมาชิก
6.1. นายเมตตรัย
ธีระกุล
อุปนายก
6.2. นายวีรพงษ
รุงศรีวัฒนา เลขานุการ
7. ฝายงานปฏิบัติการ
7.1. ดร.กมลภพ
ยอดบอพลับ อุปนายก
7.2. นางสาวนงลักษณ ใจฉลาด
เลขานุการ
และในที่ประชุมไดสรุป เกี่ยวกับการมอบหมายงานใหกับคณะทํางานเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
สมาคมฯ ทั้ง 7 ฝาย จัดทํากําหนดแผนปฏิทินกิจกรรมในการทํางานของแตละฝาย เพื่อที่จะไดสรุปประมาณการ
ใชงบประมาณในการปฏิบัติกิจกรรมในแตละฝายเพื่อใหบรรลุตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และวัตถุประสงคของ
สมาคม ฯ ที่ตั้งไว ในที่ประชุมจึงลงมติใหคณะทํางานฯ จัดสงแผนปฏิทินกําหนดกิจกรรมในการทํางานของแตละ

ฝาย ภายในสิ้นเดือน มกราคม พ.ศ.2553 นี้
มติ รับทราบ และถือปฏิบัติ
1.2. เรื่องการจัดเตรียมงานคอนเสิรต
สรุปเรื่อง
จากการที่ไดประชุม นายกสมาคมฯ ไดแจงใหกับคณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัย
นเรศวร ได ท ราบถึ ง รายละเอี ย ดที่ ไ ด ป ระชุ ม เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 12 มกราคม 2553 นายกสมาคมฯ ได มี ก าร
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดคอนเสิรต เพื่อจัดหารายไดจากการจําหนายบัตรสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
โครงการตามแผนงานของสมาคม และรายไดสวนหนึ่งสมทบกองทุนเพื่อการศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ใน
ที่ประชุมสรุป คือ ไดมีการกําหนดใหจัดคอนเสิรตขึ้น ในวันศุกรที่ 9 เมษายน 2553 ณ ลานกิจกรรมหางบิ๊กซี
จังหวัดพิษณุโลก โดยมีการแสดงดนตรี (วงไมโครของหนุย : อําพล ลําพูน)
หลังจากที่ไดแจงในที่ประชุม และคณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวรไดทราบถึง
วัตถุประสงค และทราบวัน/เวลา/สถานที่ ที่จะจัดงานคอนเสิรตดังกลาวแลวนั้น นายกสมาคมฯ ไดปรึกษาหารือ
กับคณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร เกี่ยวกับเรื่องการจัดงานคอนเสิรต เพื่อจัดหา
รายไดจากการจําหนายบัตรสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมโครงการตามแผนงานของสมาคมและรายไดสวนหนึ่ง
สมทบกองทุนเพื่อการศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มีรายระเอียดวาระการประชุม ดังนี้
1.2.1. การประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดงานคอนเสิรต
นายกสมาคมฯ ไดมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธการจัดงานคอนเสิรต ที่จะมีขึ้น
ในวันศุกรที่ 9 เมษายน 2553 ณ ลานกิจกรรมหางบิ๊กซี จังหวัดพิษณุโลก โดยมีการแสดงดนตรี (วงไมโครของ
หนุย : อําพล ลําพูน) กับทางคณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร
สรุปเรื่อง
ในที่ประชุม ไดมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธงานคอนเสิรต ที่จะมีขึ้นในวันศุกร
ที่ 9 เมษายน 2553 ณ ลานกิจกรรมหางบิ๊กซี จังหวัดพิษณุโลก โดยมีการแสดงดนตรี วงไมโครของหนุย :
อําพล ลําพูน เพื่อจัดหารายไดจากการจําหนายบัตรสนับสนุนการดําเนิน กิจกรรมโครงการตามแผนงานของ
สมาคมและรายไดสวนหนึ่งสมทบกองทุนเพื่อการศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในที่ประชุมได มอบหมายให
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ฝายประชมสัมพันธ ใหดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ การออกสื่อ เชน
สถานีวิทยุ การจัดเตรียมกับสื่อตางๆ เพื่อที่จะประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดงานคอนเสิรตในครั้งนี้ ใหกับนิสิต
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรไดทราบ และประชาชนทั่วไป ที่สนใจเขาชมคอนเสิรตวงไมโครของหนุย :
อําพล ลําพูน ในครั้งนี้ไดรับทราบ และเสนอใหพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
มติ รับทราบ และเสนอพิจารณาตอไป

1.2.2. การจัดจําหนายบัตรงานคอนเสิรต
นายกสมาคมฯ ไดมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดจําหนายบัตรงานคอนเสิรต ในวันศุกรที่ 9
เมษายน 2553 ณ ลานกิจกรรมหางบิ๊กซี จังหวัดพิษณุโลก โดยมีการแสดงดนตรี(วงไมโครของหนุย : อําพล
ลําพูน) กับทางคณะกรรมการสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยไดปรึกษาหารือเกี่ยวกับแบบของบัตร
คอนเสิรต การกําหนดราคาบัตรคอนเสิรต และการกระจายบัตรคอนเสิรตเพื่อจัดจําหนาย มีรายระเอียดในที่
ประชุม คือ
สรุปเรื่อง
ในที่ประชุม ไดมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดจําหนายบัตรงานคอนเสิรต ที่จะมีขึ้นในวัน
ศุกรที่ 9 เมษายน 2553 ณ ลานกิจกรรมหางบิ๊กซี จังหวัดพิษณุโลก โดยมีการแสดงดนตรี วงไมโครของหนุย :
อําพล ลําพูน เพื่อจัดหารายไดจากการจําหนายบัตรสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมโครงการตามแผนงานของ
สมาคมและรายไดสวนหนึ่งสมทบกองทุนเพื่อการศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สรุปในที่ประชุมไดลงมติ
เรื่องการกําหนดราคาบัตรคอนเสิรต คือ กําหนดใหราคาบัตรเขาชมงานคอนเสิรต มี 2 ราคา ดังนี้
- บัตรคอนเสิรต ราคา 200 บาท
- บัตรคอนเสิรต ราคา 300 บาท
และสวนเรื่องการกระจายบัตรงานคอนเสิรต เพื่อการจําหนายบัตรนั้น ในที่ประชุมไดลงมติ คือ
ใหมีการขอความอนุเคราะหติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ ใหความสนับสนุนในเรื่องการจัดจําหนายบัตร
งานคอนเสิรตในครั้งนี้ เชน การขอความอนุเคราะหจากองคการนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร หางท็อปแลนด
หางบิ๊กซี ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา เทศบาลนครพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และวิทยาลัย
อาชีวะตางๆ ในจังหวัดพิษณุโลก เปนตน และภายในงานคอนเสิรตฯ นายกสมาคมฯ ไดเสนอในที่ประชุมวา อาจ
มีการจัดทําเสื้อเพื่อจําหนายและแจกภายในงาน อาจมีของที่ระลึกแจกจําหนายใหกับผูเขารวมชมคอนเสิรตใน
ครั้งนี้อีกดวย โดยในที่ประชุมเสนอใหพิจารณาในที่ประชุมครั้งตอไป
มติ รับทราบ และเสนอพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
-ไมมีระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1. เรื่องการจัดทําเสื้อสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร
สรุปเรื่อง
นายกสมาคมฯ ไดประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องการเสนอใหมีการจัดทําเสื้อทีมหรือเสื้อสมาคมนิสิต
เกามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเสนอใหจัดทําเสื้อทีม 2 แบบ คือ (1.) แบบเสื้อคลุม (2.) แบบเสื้อยืดคอเชิ้ต ไดแจง
และเสนอในที่ประชุมไดรับทราบ
มติ รับทราบ และพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
-ไมมี-

…………………………………………………………..
เปดประชุมเวลา 16.30 น.

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

(นางจิตมากร รอบบรรเจิด)
นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร
ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางสาววิมลรัตน ดีดนอย)
ผูชวยปฏิบัติงานสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร
ผูบันทึกรายงานการประชุม

