วาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 14.00 น. เปนตนไป
ณ หองประชุมนเรศวร 1 สํานักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
...................................................
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องที่แจงใหที่ประชุมทราบ
1.1.1 การดําเนินการจดทะเบียนสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร
1.1.2 การจัดแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
ที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551และการรับสมัครสมาชิกสมาคม
นิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร
1.1.3 การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนแกศิษยเกาที่สมัครเปนสมัครสมาชิก
สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 4

ระเบียบวาระที่ 5

เริ่มประชุม

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
4.1 รางแผนยุทธศาสตรของสมาคมนิสติ เกามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําป 2553-2554
เรื่องอื่น ๆ

เวลา 14.00 น.

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 14.00 น. เปนตนไป
ณ หองประชุมนเรศวร 1 สํานักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
...................................................
เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. เปนตนไป
รายนามผูเขารวมประชุม
1. นางจิตมากร
2. ดร.สมเกียรติ
3. รศ.ดร.ฉลอง
4. ผศ.ดร.ชุมพล
5. ดร.กมลภพ
6. นายเมตตรัย
7. ทพญ.สุภาพร
8. นางศิวลักษณ
9. นางสาวณัฎฐิมา
10. นางสาวสุรจิต
11. นายวีระพงษ
12. นายวุฒพิ งษ
13. นางสาวนงลักษณ
14. นางสาววันวิภา
15. นางสาวเปรมฤดี
16. นางสาวสิริลักษณ
17. นางสาวอรพรรณ
18. นางสาววิมลรัตน
19. นายวัธนกร

รอบบรรเจิด
บุญรอด
ชาตรูประชีวิน
เสมาขันธ
ยอดบอพลับ
ธีระกุล
แสงอวม
ธาราศรี
ประทุมโทน
วงศกงั แห
รุงศรีวัฒนา
เรืองสวัสดิ์
ใจฉลาด
สายหยุด
มิตรชื้น
รุงธนวาณิชย
มั่นอิ่ม
ดีดนอย
เหนียมพวง

รายนามผูไมเขารวมประชุม (ติดภารกิจ)
1. ผศ.ดร.ธีระชัย
บงการณ
2. นายบุญทรง
แทนธานี
3. นางสาวพัชรี
ทวมใจดี
4. นางสาวชัญชิกา
สุวรรณิน

ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องที่แจงใหที่ประชุมทราบ
ตามที่ สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร ไดดําเนินแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการ
สมาคมฯ เปนที่เรียบรอยแลว และเพื่อใหการบริหารกิจการของสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร เปนไป
ดวยความเรียบรอย นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร จึงไดจัดใหมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการการดําเนินการบริหารสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่อังคารที่ 27 ตุลาคม 2552
ตั้งแตเวลา 14.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุมนเรศวร 1 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมี
รายละเอียดตามวาระการประชุมดังนี้
1.1.1 การดําเนินการจดทะเบียนสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร
สรุปเรื่อง
นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร ไดแจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดําเนินการ
จดทะเบียนสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร เปนที่เรียบรอยแลวและสรุปผลการปรับขอบังคับของสมาคม
นิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งในมติที่ประชุมใหญสามัญครั้งที่ 1 ไดมีการเสนอใหปรับขอความใหเกิดความ
เหมาะสมหลายประการนั้น ตามกฎหมายของการเปลี่ยนแปลงขอบังคับของสมาคมฯ ไมสามารถปรับไดครั้งละ
ไมเกิน 2 ขอ ดังนั้น นายกสมาคมฯ จึงไดปรับรายการที่จําเปนสําคัญเทานั้น ในสวนขอความอื่น ๆ จะดําเนิน
การแกไขไดโดยจะตองมาจากมติที่ประชุมใหญสามัญ ในครั้งตอไป
มติ รับทราบ
1.1.2 การรับสมัครสมาชิกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร
สรุปเรื่อง
นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไดมีกําหนดใหมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 ในวันพฤหัสบดีที่
17 ธันวาคม พ.ศ.2552 นี้ เพื่อสรางโอกาสใหสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร ไดมีสวนรวมในการแสดง
ความยินดีแกบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและรับสมัครบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเขาเปนสมาชิกของ
สมาคมนิ สิ ต เก า มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร จึ ง มอบหมายให ค ณะกรรมการเลขานุ ก ารสมาคมนิ สิ ต เก า ฯ เป น
ผูรับผิดชอบเตรียมการแสดงความยินดีและเตรียมการรับสมัครสมาชิกของสมาคมตอไป
มติ รับทราบและถือปฏิบัติ

1.1.3 การจัดบริการ สวัสดิการและสิทธิประโยชนแกศิษยเกาทีส่ มัครเปนสมัครสมาชิก
สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร
สรุปเรื่อง
นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่สมาคม ฯ จะรับ
สมัครบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเขาเปนสมาชิกของสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น เพื่อเปน
การแสดงใหบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเห็นถึงบริการ สวัสดิการและสิทธิประโยชนแกศิษยเกาที่สมัคร
เปนสมัครสมาชิก นายกสมาคม ฯ แจงวาจะเปนผูดําเนินการจัดหาบริการ สวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ
ที่ อ ยู ภ ายนอกมหาวิ ท ยาลั ย เอง และในส ว นของบริ ก าร สวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน ต า ง ๆ ที่ อ ยู ภ ายใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบหมายใหคณะกรรมการเลขานุการสมาคมนิสิตเกาฯ สืบคนขอมูลการบริการตาง ๆ ที่
มีอยูในมหาวิทยาลัยทั้งหมดและดําเนินการจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหมหาวิทยาลัยเพื่อขอใหศิษยเกาที่
สมัครเปนสมาชิกของสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร ไดมีสิทธิในการใชบริการ สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชนตาง ๆ เทียบเทากับบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวรตอไป
มติ รับทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
-ไมมีระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รางแผนยุทธศาสตรของสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําป 2553-2554
สรุปเรื่อง
นายกสมาคมฯ ไดแจงในที่ประชุมวา ไดรางแผนยุทธศาสตรของสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัย
นเรศวร ประจําป 2553-2554 ขึ้น เพื่อใหแผนยุทธศาสตรดังกลาว มีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของ
สมาคมฯ และเปนไปตามความตองการของศิษยเกามหาวิทยาลัยนเรศวร จึงเสนอรางแผนยุทธศาสตร ฯ ดังกลาว
เพื่อใหที่ประชุมรวมพิจารณาถึงความเหมาะสมตอไป ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้

รางแผนยุทธศาสตรของสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจําปการศึกษา 2552-2554
ลําดับ

มาตรการ

1

สานสัมพันธระหวาง
ศิษยเกากับศิษยเกา
และศิษยเกากับ
มหาวิทยาลัย
นเรศวรใหเขมแข็ง
และยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม

ระยะ
เวลา
ก.ค.

1. โครงการราตรีวัน
สถาปนาและคืนสูเหยา
ศิษยเกาเทา-แสด
2. โครงการจัดตั้ง
ตลอดป
สํานักงานของสมาคมนิสิต
เกาฯ
3. โครงการมอบชอดอกไม ก.ค.
แสดงความยินดีแก ศิษย
เกาดีเดนมหาวิทยาลัย
นเรศวร
4. โครงการจัดซุมเพื่อ
ธ.ค.
แสดงความยินดีแกบัณฑิต
ที่สําเร็จการศึกษา ใน
โอกาสวันรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
5. โครงการสนับสนุน
ตลอดป

งบประมาณ
หนวยงาน
รับผิดชอบ
2553
2554
100,000
100,000 งานศิษยเกา
สัมพันธ

หนวยงาน
สนับสนุน
สมาคม
นิสิตเกาฯ

เปาหมาย
ศิษยเกาไดพบปะ สังสรรครวมกัน

มหาวิทยาลัย มีสํานักงานของสมาคมนิสติ เกาฯ
นเรศวร

1,000,000

1,000,000

สมาคม
นิสิตเกาฯ

10,000

5,000

สมาคม
นิสิตเกาฯ

-

มีการมอบชอดอกไมแกศิษยเกาดีเดน

10,000

10,000

สมาคม
นิสิตเกาฯ

-

มีซุมดอกไมแสดงความยินดีแกบัณฑิต

20,000

20,000

สมาคม

งานศิษยเกา มีการสนับสนุนองคกรศิษยเกาใหมีความ

ลําดับ

2

มาตรการ

ศิษยเกามีสวนรวม
ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม
องคกรศิษยเกาเครือขาย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. โครงการรับสมัคร
สมาชิกสมาคมนิสิตเกา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1.โครงการกีฬาศิษยเกา
สัมพันธ รวมกัน สบทบ
กองทุน
2. โครงการผาปาสามัคคี
สมทบกองทุนเพื่อ
การศึกษาของนิสิต
3. โครงการรณรงคจัดหา
รายสมทบกองทุนเพื่อ
การศึกษาของนิสิต :
ปลอยปลามหากุศล
4. โครงการแนะแนว
เสนทางสูก ารทํางาน :
จากพี่สูนอง

ระยะ
เวลา

งบประมาณ
2553
2554

หนวยงาน
รับผิดชอบ
นิสิตเกาฯ

หนวยงาน
สนับสนุน
สัมพันธ

สมาคม
นิสิตเกาฯ

งานศิษยเกา มีสมาชิกสมาคมฯ เพิ่มขึ้น
สัมพันธ

เปาหมาย
เขมแข็ง

ตลอดป

15,000

15,000

ตลอดป

10,000

10,000 งานศิษยเกา
สัมพันธ

สมาคม
นิสิตเกาฯ

มีกองทุนสวัสดิการของศิษยเกาฯ

ตลอดป

10,000

10,000 งานศิษยเกา
สัมพันธ

สมาคม
นิสิตเกาฯ

มีการสบทบกองทุนเพื่อการศึกษานิสิต
ปจจุบัน

ตลอดป

50,000

50,000

-

มีการสบทบกองทุนเพื่อการศึกษานิสิต
ปจจุบัน

ตลอดป

10,000

10,000 สมาคมนิสิต
เกาฯ

สมาคม
นิสิตเกาฯ

งานศิษยเกา การสรางสัมพันธภาพกับนิสติ ปจจุบัน
สัมพันธ

ลําดับ

มาตรการ

3

ประชาสัมพันธ
สมาคมนิสิตเกา
มหาวิทยาลัย
นเรศวรใหเปนที่รูจัก
อยางกวางขวาง

4

โครงการ/กิจกรรม

ระยะ
เวลา
ตลอดป

1. การสงขาวสารของ
สมาคมฯ ใหแกสื่อมวลชน
เชน หนังสือพิมพ สถานี
วิทยุกระจายเสียง
สถานีโทรทัศน วารสาร
เว็บไซด
2. โครงการพัฒนาทํา
ตลอดป
เว็บไซตสมาคมนิสิตเกา ฯ
3. โครงการสมาคมพบ
ตลอดป
บัณฑิตทุกคณะ
การมีสวนรวมในการ 1. โครงการเขารวม
ตลอดป
พัฒนาสังคม
กิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล
สวนรวม

งบประมาณ
2553
2554
-

-

-

5,000

5,000

20,000

20,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ปชส.
สมาคม ฯ

หนวยงาน
สนับสนุน
-

มีการประชาสัมพันธสมาคม ฯ

ปชส.
สมาคม ฯ
ปชส.
สมาคม ฯ
สมาคม
นิสิตเกา ฯ

-

มีการประชาสัมพันธสมาคมฯ

-

มีการพบปะของสมาคมกับบัณฑิต

องคกรอื่น
ในจังหวัด

สรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยและ
สมาคม ฯ

เปาหมาย

มติ รับทราบและที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา รางแผนยุทธศาสตรมีแตมาตรการและแผนกิจกรรมหรือ
โครงการ แตไมไดบอกชื่อของยุทธศาสตรคืออะไร จึงเสนอใหนายกสมาคมฯ กําหนดยุทธศาสตรของสมาคมให
ชัดเจนและสอดคลองกับมาตรการและแผนกิจกรรมหรือโครงการดังกลาว และรางรายละเอียดโครงการ และ
นําเขาพิจารณาในที่ประชุมในครั้งตอไป และดําเนินการพิจารณาจัดอันดับความสําคัญของโครงการดวย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
-ไมมี-

ปดประชุมเวลา 16.30 น.

