รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.00 น. เปนตนไป
ณ หองประชุมกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค มหาวิทยาลัยนเรศวร
...................................................
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องที่แจงใหที่ประชุมทราบ
1.1.1 การแจงความเปนมาของสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร
1.1.2 การรับสมัครสมาชิกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร
1.1.3 การจัดทําซุมแสดงความยินดีแกบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต
ที่สาํ เร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551
1.1.4 การจัดทําปายแสดงความยินดีแกบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต ที่
สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551
1.1.5 การจัดบูมแสดงความยินดีแกบณ
ั ฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2551
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

-2เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. เปนตนไป
รายนามผูเขารวมประชุม
1. คุณจิตมากร
2. คุณวุฒพิ งษ
3. คุณสุรจิต
4. คุณสมาพร
5. คุณจิรวัฒน
6. คุณณัฎฐิมา
7. คุณอมรวรรณ
8. คุณจตุพร
9. คุณทศพล
10. คุณเกรียงศักดิ์
11. คุณพัชรี
12. คุณจรัสดาว
13. คุณอนวัช
14. คุณรัตนาวรรณ
15. คุณนิพิฐทภัทร
16. คุณบุญภา
17. คุณกําพล
18. คุณสุวรรณา
19. คุณสุภาพร
20. คุณนันทิดา
21. คุณมนตรี
22. วาที่รอยตรีโสภณ
23. คุณเสกสัน
24. คุณชัญฐิกา
25. คุณนงลักษณ
26. นางสาวสิริลักษณ
27. นางสาววิมลรัตน

รอบบรรเจิด
เรืองสวัสดิ์
วงศกังแห
ฉิมนาค
ทองคํา
ประทุมโทน
วงศโกมลเชษฐ
เวทเพชร
จูมั่น
กาละภักดี
ทวมใจดี
คงเมือง
มีเคลือบ
พึ่งมวง
ทัดหลอ
รวมชาติ
กิ๊กสันเทีย
กุลประดิษฐ
แสงอวม
ทัพเกษม
วงษรักษ
ลาวรรณ
สื่อนคร
สุวรรณิน
ใจฉลาด
รุงธนวาณิชย
ดีดนอย

-3รายนามผูไมเขารวมประชุม (ติดภารกิจ)
1. คุณเมตตรัย
ธีระกุล
2. คุณศิวลักษณ
ธาราศรี
3. คุณวีรพงษ
รุงศรีวัฒนา
4. คุณศิระวัสฐ
กาวิละนันท
5. คุณอภิญญา
ชํานิ
6. นายรุงรัตน
พระนาค
7. ผศ.พูนสุข
ภระมรทัต
8. คุณพรรนิพา
ใจดี
9. คุณชาญวิทย
ยาสมุทร
10.คุณธัญญารัตน
อินทรเมือง
11.คุณสิริพร
จันทรบรรจง
12.คุณอดิเรก
มีบุญ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องที่แจงใหที่ประชุมทราบ
ดวย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปการศึกษา 2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2552 ณ อาคาร
อเนกประสงค มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยจะมีการฝกซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่
15 – 16 ธันวาคม 2552 ตามความทราบแลวนั้น และในโอกาสนี้ สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร มีความ
ประสงคจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเตรียมงานแสดงความยินดีแกผูที่สําเร็จการศึกษา ประจําป
การศึกษา 2551 และการรับสมัครสมาชิกของสมาคมฯ ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ตั้งแตเวลา 14.00 น.
เปนตนไป ณ หองประชุมกองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงคมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อใหการเตรียมงานดังกลาว
ดําเนินไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและวัตถุประสงคของสมาคม ฯ ที่ตั้งไว โดยเชิญ
ประชุ ม คณะกรรมการบริห ารสมาคมฯ ในสว นของฝา ยเลขานุก ารสมาคมฯ ฝ า ยกิ จกรรมสัม พั น ธ และ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานศิษยสัมพันธทุกคณะ ซึ่งมีรายละเอียดตามวาระการประชุมดังนี้

-41.1.1 การแจงความเปนมาของสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร
สรุปเรื่อง
นายกสมาคมฯ ไดแจงความเปนมาของสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร และแนะนํา
ตนเองใหแกผเู ขารวมประชุมและขอใหผูเขารวมประชุมแนะนําตัวเพื่อทําความรูจักกันทุกคน
มติ รับทราบ
1.1.2 การรับสมัครสมาชิกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร
สรุปเรื่อง
นายกสมาคมฯ ขอความอนุเคราะหใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานศิษยเกาสัมพันธทุกคณะ
รับสมัครสมาชิกสมาคมฯ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ซึ่งเปนวันที่บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตมา
รายงานตัวและฝกซอมการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยในสวนของบัณฑิตเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน
ดานศิษยเกาสัมพันธทกุ คณะจะเปนผูรบั สมัครสมาชิกสมาคมฯ และในสวนของมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต
เจาหนาที่ของบัณฑิตวิทยาลัยจะเปนผูรับสมัครสมาชิกสมาคม ฯ
มติ รับทราบ และมอบหมายใหเลขานุการสมาคมนิสิตเกา ฯ จัดทําเอกสารและทําหนังสือขอความ
อนุเคราะหทกุ คณะดําเนินการรับสมัครสมาชิกของสมาคมฯ
1.1.3 การจัดทําซุมแสดงความยินดีแกบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต ที่สาํ เร็จ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2551
สรุปเรื่อง
นายกสมาคมฯ กลาวถึงการจัดทําซุมแสดงความยินดีแกบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต
ที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 โดยมอบหมายใหคณะกรรมการฝายเลขานุการสมาคมนิสิตเกา
เปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงานกองอาคารสถานที่เพื่อสอบถามและขอความอนุเคราะหพื้นที่ตั้งซุม
ดังกลาว
มติ รับทราบและถือปฏิบัติ

-51.1.4 การจัดทําปายแสดงความยินดีแกบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต ที่สําเร็จ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2551
สรุปเรื่อง
นายกสมาคมฯ กลาวถึงการจัดทําปายแสดงความยินดีแกบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏี
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 โดยมอบหมายใหคณะกรรมการฝายเลขานุการสมาคม
นิสิตเกาเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบขอความและดําเนินการจัดจางทําปาย และประสานหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการขอความอนุญาตพื้นที่ในการติดตั้งปายดังกลาว
มติ รับทราบและถือปฏิบัติ
1.1.5 การจัดบูมแสดงความยินดีแกบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต ที่สําเร็จ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2551
สรุปเรื่อง
นายกสมาคมฯ กลาวถึงการจัดบูมแสดงความยินดีแกบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต
ที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีขอหามไมใหบมู ในบริเวณอาคารอเนก
ประสงคที่เปนสถานทีพ่ ระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจากเสียงดังรบกวนในขณะที่ยงั มีพธิ ีพระราชทาน
ปริญญาบัตรอยู และบางครั้งไมสามารถควบคุมกลุมบูมได เพื่อปองกันการเกิดปญหาดังกลาว จึงไดมีมติให
งดการจัดบูมแสดงความยินดีแกบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา
2551 ดังกลาว และผูเขารวมประชุมไดเสนอใหแสดงความยินดีแกบณ
ั ฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 โดยเขียนขอความลงในบอลลูนแทน ซึง่ ในที่ประชุมเห็นชอบและ
มอบหมายใหคุณอนวัช มีเคลือบ ผูรับผิดชอบงานดานศิษยสัมพันธของวิทยาลัยนานาชาติ เปนผูป ระสาน
งานกับรานบอลลูนเพื่อสืบราคาตอไป
มติ รับทราบ และถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
-ไมมีระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-ไมมีระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ปดประชุมเวลา 16.30 น.

