บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักงานอธิการบดี กองกิจการนิสิต งานศิษยเกาสัมพันธ โทร.1219
ที่ ศธ 0527.01.02 (5) /
วันที่ 2 มิถุนายน 2552
เรื่อง ขอรายงานผลการประชุมสัมมนาศิษยเการะดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนเรศวร
เรียน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีระบบความสัมพันธกับ
ศิษยเกาอยางเขมแข็งและยั่งยืนใหเกิดผลสัมฤทธิ์จากการประสานประโยชน ตลอดจนการมีสว น
รวมในการพัฒนานิสติ และมหาวิทยาลัย และในวันเสารที่ 30 พฤษภาคม 2552 งานศิษยเกาสัมพันธ
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดจัดการประชุมสัมมนาศิษยเการะดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ หองประชุมนเรศวร 5 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร บัดนี้
การประชุมฯ ดังกลาว เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว
ในการนี้ งานศิษยเกาสัมพันธ กองกิจการนิสิต จึงใครขอรายงานผลการประชุมสัมมนา
ดังกลาว รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนงลักษณ ใจฉลาด)
นักวิชาการศึกษา
รักษาการในตําแหนงหัวหนางานศิษยเกาสัมพันธ

รายงานการจัดประชุมสัมมนา
“ศิษยเการะดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนเรศวร”
วันเสารที่ 30 พฤษภาคม 2552 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ หองประชุมนเรศวร 5 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
..............................................................................................................................................
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เวลา 13.30 น. การกลาวรายงาน โดยผูอํานวยการกองกิจการนิสิต (นางสมพิศ ทองสุก)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีระบบความสัมพันธ
กับศิษยเกาอยางเขมแข็งและยั่งยืน ใหเกิดผลสัมฤทธิจ์ ากการประสานประโยชน ตลอดจนการมี
สวนรวมในการพัฒนานิสิตและมหาวิทยาลัย โดยมีกลยุทธ คือ พัฒนาระบบความสัมพันธระหวาง
ศิษยเกากับมหาวิทยาลัยและพัฒนาระบบประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรความสําเร็จและชื่อเสียงของ
ศิษยเกาใหเปนที่ประจักษแก สังคมอยางกวางขวาง จึงไดจดั โครงการประชุมสัมมนาศิษยเกา
ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนเรศวร ขึน้ โดยมีวัตถุประสงคดงั นี้
1) เพื่อเปนการสรางจิตสํานึก และความรัก ความผูกพันที่ดีของบรรดาศิษยเการะดับ
ปริญญาเอกกับมหาวิทยาลัย ความผูกพันระหวางศิษยเการวมสถาบัน
2) เพื่อสนับสนุนการจัดตัง้ องคกรศิษยเการะดับปริญญาเอกให เปนศูนยกลางใน
รูปแบบของชมรมหรือสโมสรศิษยเการะดับปริญญาเอก และเพื่อเปนเครือขาย ที่เขมแข็งของศิษยเกา
ในโอกาสตอไป
3) เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางศิษยเการะดับปริญญาเอกกับมหาวิทยาลัยที่จะ
สนับสนุนและสงเสริมซึ่งกันและกัน โดยใชศักยภาพทั้งสองฝายใหเกิดคุณคาสูงสุด
4) เพื่อเปนคลังสมองที่สําคัญในการระดมความคิดเห็น เพื่อการมีสวนรวมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยอยางเปนระบบและเปนเครื่องมือสําคัญในการประเมินผลการปฏิบัติราชการใน
มิตทิ ี่ 4 ตัวชีว้ ัดที่ 13 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชน เขามามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและ รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
5) เพื่อเปน พลัง ที่ สําคัญ ในการสนั บสนุน และใหค วามรวมมืออยางใกลชิดกับ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อใหผูบริหารมหาวิทยาลัยมีเอกภาพในการบริหารจัดการ

เวลา 13.40 – 14.40 น. กลาวตอนรับและบรรยายพิเศษ เรื่อง “ การมีสวนรวมของศิษยเกากับ
การพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต” โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (ศาสตราจารย
ดร.สุจนิ ต จินายน) มีรายละเอียดดังนี้
วันนี้เปนการเสวนาประจําป เปนการแลกเปลี่ยนความคิดความอานซึ่งกันและกัน ผมก็ได
ประสมนโยบายที่จะขับเคลื่อนม.นเรศวรใหเปนมหาวิทยาลัยที่ตดิ อันดับของประเทศไทย นโยบาย
ประการที่ 3 ก็เปนเรื่องของบทบาทของศิษยเกา และความสัมพันธของศิษยเกา คงทําใหเปนระบบ
ขึ้น ที่ผานมาเรามีสมาคม ผมคิดวาเมื่อยอนดูมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในตางประเทศ เขามี
หนวยงานที่ขนึ้ ตรงกับมหาวิทยาลัยเลย ทําหนาทีเ่ กี่ยวกับเรื่องของศิษยเกา
ประเด็นทีห่ นึ่ง เรามีออฟฟศ ที่รวบรวมเก็บขอมูล และก็ทําการติดตอกับศิษยเกาอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งมีตัวระบบที่จะทําดําเนินการตอเนื่อง แลวก็เรื่องความผูกพันของศิษยเกา ในหลาย ๆ
ประเด็นทั้งในดานทางวิชาการและทางสังคม ยกเวนบางรุน บางสวน มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงนะ
ศิษยเกา 50% มีบทบาทดานวิชาการ success story ของศิษยเกาก็ไปสรางชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยไดเยอะเหมือนกัน ศิษยเกาของเราก็มีจํานวนมาก พระสงฆองคเจาก็เยอะ
ประเด็นที่สอง คือ มหาวิทยาลัยจะทํายังไงถึงจะนําศิษยเกา ที่มี success story เอามาให
เปนประโยชน เอามาเปนตนแบบก็ดี เปนวิทยากรก็ดี ศิษยปจจุบันก็จะไดความภาคภูมิใจวาคนทีม่ ี
ชื่อเสียงโดงดังในสังคมก็เปนศิษยเกาของเรา แลวก็สามารถที่จะเดินเขามาคุยและศึกษา
แลกเปลี่ยนกันในระดับปริญญาโทปริญญาเอกจะไดแลกเปลี่ยนในประสบการณ บางเรื่องบางอัน
ก็อาจจะเปนโจทยในงานวิจยั ในการคนควาศึกษาของนักศึกษาตอไปดวยซ้ําไป ไมวาจะเปนโจทย
ดานสังคม ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดานสุขภาพตาง ๆ อะไรอีกเยอะแยะ ทีศ่ ิษยเกา
ของเราไดไปประสบและไดสรางสมประสบการณ ก็อาจจะเปนโจทยวิจัยที่ทําใหเปนประโยชนได
ประเด็นสุดทายเปนเรื่องของมหาวิทยาลัยที่ไมไดมีบทบาทตอการศึกษาที่มีในระบบ ตอง
ขยายบทบาทออกไปสรางความเขมแข็งใหกับธุรกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการสรางคน เราตองใหสามารถใหเขาไดไปพิสูจน บทบาทของมหาลัยที่จะตองเขามามีบทบาท
ในสวนนี้ก็คือศิษยเกาหลายคนหลายทานมีบทบาทดานนี้อยูแลวเราก็เชิญมาเปนวิทยากร คือ
แรงงานของประเทศเราทั้งหมดนี้ ทํายังไงจะใหกลุมนี้มคี ณ
ุ ภาพ ทํายังไงถึงจะทําใหเขาเขมแข็ง ทํา
ยังไงถึงจะทําใหเขาปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมในการทํางานใหได ก็อาศัยระบบของการศึกษานี้ เขาไป
อยางแรงงานที่ไมจบ ป.6 ก็ใหจบ ป.6 เสีย ก็ใหเรียนการศึกษานอกโรงเรียนได อยางกลุมจบ ปวช.
ปวส. ก็ใหมาตามระดับ ปริญญาตรีอะไรก็แลวแต ถาเราสรางความเขมแข็งตรงนัน้ ได ก็จะทําให
องคกรเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน คนในองคการก็มีความรู ประสิทธิภาพในการทํางานก็ดี
ก็จะลดสวนตนทุนได คอมก็ไมเสียมาก เพราะคนมีความรู เราก็มั่นใจวาศิษยเกาของเรามีทั่ว
ประเทศ ทํายังไงเราถึงจะดึงศิษยเกาใหมีบทบาทเขามาตรงนี้มากขึ้น ก็จะไดเปนประโยชนตอ

สังคมและสวนรวม ในดานการมีประสบการณและทักษะในดานการทําธุรกิจ ก็จะทําใหเยาวชน
ไทยของเรามีวัฒนธรรมในการคาการขายมากขึ้น มากกวาจะใหยึดมั่นในระบบศักดินา ไมใชมุงแต
งานขาราชการ ระบบขาราชการ ณ วันนี้ มีจํานวนนอยลง ๆ แลวก็หลายหนวยงานก็กําลังจะไป
จางเอกชนมาดําเนินการ แลวตอไปก็จะมีมากขึ้น ตอไปการสรางงานดวยตัวเองก็มีมากขึ้น
เพราะฉะนัน้ บทบาทของศิษยเกาก็จะเปนการเสนอแนะ ไมใชเฉพาะแตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เทานัน้ ที่มีประโยชน บางวัฒนธรรมก็เปนเรือ่ งใหญ บทบาทของศิษยเกาเรา ศิษยปจจุบันของเรา
เอง มหาวิทยาลัยก็มองจนทะลุ วาสามารถจะหลอหลอมใหปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมไดก็จะเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอสังคม ผมจะพูดอยูเสมอวา วันนี้ปญหาทางการเมืองก็ดี ทางเศรษฐกิจก็ดี
ปญหาทางสังคมก็ดี ทีห่ มักหมมกันอยู ทีเ่ ปนปญหาใหญของชาติ มันตองแกดวยคําเดียวเทานัน้
คือ คําวา “จรรยาบรรณ” ถาประชาชนแตละคนไดมีการพัฒนาจรรยาบรรณของตัวเอง ปญหาทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเงิน ก็จะลดลง ถานักการเมืองมีจรรยาบรรณ เราก็จะลดปญหาทางการเมือง
ไดเยอะ ไมตองมีใบเหลือง ใบแดง การทุจริตทางนโยบายมันก็จะบรรเทาเบาบางไป เพราะฉะนัน้
จรรยาบรรณคือคําตอบของสังคม ถาหาก สังคม ม.นเรศวร ไมวาจะเปนศิษยเกา ศิษยใหม ศิษย
ปจจุบัน หรือแมกระทัง่ ขาราชการพนักงาน ไดมองเห็นตรงนีร้ วมกัน ไดชวยกันพัฒนาจรรยาบรรณ
ของคนในสังคมนี้ได ผมก็คดิ วามันก็จะเปนประโยชนตอประเทศชาติ ถึงแมวาประชาชนจะมี 65
ลานคน แตพวกเรา รวม ๆ กันแลว เกือบแสนคน ก็เริ่มจากจุดเล็ก ๆ ก็จะขยายไปในสิ่งทีด่ ีงาม ผม
เชื่อวาสังคมจะดีขึ้นเยอะ เศรษฐกิจก็ดีขึ้นเยอะ
ผมยังเชื่อวาในโลกมี 2 อยาง คือ ศักยภาพ แลวก็ ความดีความงาม หรือจริยธรรมกับ
จรรยาบรรณมันเกิดมาพรอมมนุษย แตที่มนั เบี่ยงเบนเพราะวามีสภาวะที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งทําให
ตรงนี้จรรยาบรรณก็ลดนอยลงไป ผมเชื่อวาถาสังคม ม.นเรศวร มีอตั ตลักษณ และสราง
จรรยาบรรณขึน้ มาได ผูใดมีจรรยาบรรณ ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบก็ตามมา ผูสอนมี
จรรยาบรรณ ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบในการเปนครูบาอาจารยก็ตามมาอีก ผูผลิตสินคา
อาหารถามีจรรยาบรรณ ไมเอาของสกปรกที่เปนมลภาวะตาง ๆ มาใหคนบริโภคไดบริโภคก็ถือ
วายังมีจรรยาบรรณอยู เราคิดวามหาวิทยาลัยก็ตองเปนที่พึ่งไดของศิษยเกาดวย ศิษยเกาคนใดที่
ตองการแกปญหาในธุรกิจนําปญหานั้นมาชวยกันคิดชวยกันแกไดอยางนี้เปนตน การไดศึกษา
เพิ่มเติม แบงปนความรูเ พื่อไปประกอบกิจการนั้นได ไมใชจบจากมหาวิทยาลัยไปแลว ไดรับ
ประกาศนียบัตรแลวจะจบความสัมพันธกัน
ผมใหความสําคัญกับตรงนี้ แตงตัง้ ทีป่ รึกษาทางดานศิษยเกาสัมพันธ ที่จะทําใหเปนระบบ
จริง ๆ แลวก็พยายามตองตัง้ ใหเปนระดับกองในสังกัด แตวันนี้ตองทําขอมูลอะไรๆ ตออะไร
เพิ่มเติมอีกสักนิดนึง เทรนคนทํางานใหมคี วามชํานาญกอน นัน่ เปนเรื่องทีต่ องปฏิบัติ ณ วันนี้ มัน
ไมใชเรื่องยาก คอมพิวเตอรก็สื่อสารกันงาย โทรศัพทมือถือ เราไดจดั ออกเปน 3 ระดับ คือ

ระดับที่ 1 คือกลุมที่มีขีดความสามารถมีผลงานที่ไปไดรับทุนวิจัยจากภายนอก
ระดับที่ 2 คือกลุมที่มีความสามารถมีผลงานที่ไดจะไดรบั ทุนจากสํานักงานคณะกรรมการ
กองทุนวิจัย ทําหนาที่กลั่นกรอง
ระดับที่ 3 คือกลุมจะเปนกลุมที่มงี านวิจัยนอย แตเนื่องจากวามหาวิทยาลัยแหงนี้ได
ประกาศไปแลววาจะเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย และมีหนวยงานทีท่ ําหนาทีป่ ระเมินวา 35%
ของภารกิจนี้ตอ งผานการประเมิน
เพราะฉะนัน้ มหาวิทยาลัยก็ตองจัดการตรงนี้ใหมีประสิทธิภาพ ทั้งสามระดับนี้จะกําหนด
วาตองทําวิทยานิพนธและมีการตีพิมพดวย ระดับที่ 3 มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนสงเสริมเงินทุน
วิจัย แตมีกําหนดไมเกิน 3 ป ก็จะไดกาวไปอยูระดับที่ 2 ไมเกิน 3 ป ทานก็จะกาวไปอยูระดับที่ 1
แลว จังหวะทีท่ านอยูระดับ 3 ระดับ 2 นี่เราก็จะดูจํานวนงานที่เผยแพร ตรงนี้มนั ก็จะนําเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ ทางมหาวิทยาลัยก็จะมีผลงานทีค่ นเอาไปใชอางอิงมากขึ้น ๆ เปนที่ยอมรับ
คนในสังคม
สวนที่ 1 ปริญญาโทบางหลักสูตร และปริญญาเอกทั้งหมดในอนาคตอันใกล จะทําเปน
หลักสูตรนานาชาติทั้งหมด เงื่อนไขหลักสูตรของนานาชาติ ก็มีอยู 4 – 5 เรื่อง ซึง่ จะแตกตางจาก
English program ผมคิดวาหลักสูตร ปริญญาทั้งหมดนี้ มหาวิทยาลัยจะตองยกระดับขึ้นเปน
หลักสูตรนานาชาติใหได วันนี้ถาเราดูศักยภาพของอาจารยที่ไดรับการพัฒนามาตลอดระยะเวลา
ผมคิดวานาจะเปนไปได แต ปริญญาโท บางหลักสูตร บางสาขา ควรจะเปนนานาชาติ บาง
หลักสูตรใน แผน ข แผน ข เปนโปรเฟสชัน่ นอลในวิชาชีพ สวน
สวนที่ 2 จะทํายังไงใหบัณฑิตของเรามีขีดความสามารถในการทํางาน คุณภาพของ
บัณฑิตเปนทีย่ อมรับ และอัตราการจางของเราตองสูงกวาเกรดเฉลี่ย ตรงนั้นเปนตัวชี้วัดเลยวาคน
จบ ม.นเรศวรมีอัตราการจางงานสูง เพราะฉะนัน้ เราตองทําอยางเต็มที่ที่จะใหบัณฑิตของเรามี
มาตรฐานของบัณฑิตเขาสูระดับประเทศใหได ทางมหาวิทยาลัยตองมีการปฏิรูปการเรียนการสอน
ใหมบณ
ั ฑิตตองมีขีดความรูค วามสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดอยางเต็มที่ ตรงนีต้ องมีการวัด
กัน
สวนที่ 3 ตองมีความรูค วามสามารถที่เปนบูรณาการ ในการที่จะใชวิชาชีพประกอบอาชีพ
ได ตามความตองการของตลาด ไมใชได A เปนบางรายวิชาแตเอาไปใชงานไมไดเลย ก็ไมมี
ประโยชน เรื่องของความมีอัตตลักษณ และความมีจรรยาบรรณ เราตองทํายังไงใหบัณฑิตของเรา
มีจรรยาบรรณและเปนที่ยอมรับของสังคม ทําใหบณ
ั ฑิตของเรามีคณ
ุ คา
เพราะฉะนัน้ ถาเปนการเรียนก็ตองเปลี่ยน โดยเฉพาะระดับปริญญาโท ปริญญาเอกตอง
เปลี่ยนมากเลย นิสิตตองเรียนรูแบบบูรณาการ แทนที่จะเรียนรูแบบตักอาหารเขาปากแบบนี้ตอง

เลิก การเรียนรูแบบมีคนปอน อยากรูอะไรก็ปอนเขาไป ตอบไดก็ให A ไป อยางนี้ไมใชวิธีการสราง
คนสําหรับอนาคต
ในสวนดานการบริหารจัดการ ความโปรงในการทํางาน ตรงนี้ไมใชพูดเฉย ๆ ตองทําใหมัน
เปนจริงเปนจังดวย และตองมีความเปนธรรมกับทุกฝาย การประเมินบุคลากรตองชัดเจน เลื่อนขัน้
เลื่อนตําแหนง ตองมีความเปนธรรม ไมใชใชอารมณและความรูสึก
ผมอยากจะบอกวา มหาวิทยาลัยแหงนี้ยึดธรรมชาติเปนครู เพราะธรรมชาติมีทงั้ ความจริง
ความงาม อยากใหนิสิตทุกคนโดยเฉพาะปริญญาตรีนี่ ตนไมตน เดียวสอนไดทั้ง ฟสิกส เคมี
mathematic แลวก็ไบโอโลจี อยางตนมะพราวตนเดียวนี่ ถามวาตนมะพราวดูดน้ําเขาไปยังไง
นอกจากนี้ผมยังคิดวา เราเอาธรรมชาติเปนครูนี่ จรรยาบรรณก็จะตามมาดวย
เวลา 14.40 – 14.50 น. รับประทานอาหารวาง
เวลา 14.50 – 15.50 น. การระดมความคิดเพื่อสรางองคกรศิษยเกาใหเขมแข็ง โดย ที่ปรึกษาฝาย
พัฒนาศิษยเกาและมวลชนสัมพันธ (พันเอก (พิเศษ) ดร.สีหเดช เกตุทอง) มีรายละเอียดดังนี้
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการนําของอธิการบดี ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน มีนโยบายใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรในชวงป พ.ศ. 2552 ถึงป พ.ศ. 2556 มุงเนนการวางรากฐานการ
พัฒนาดานคุณภาพเปนหลักภายใตกรอบนโยบาย 4 ขอ 1) พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรใหมี
ชื่อเสียงดานการวิจัย ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 2) พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรใหมรี ะบบ
และกระบวนการผลิตบัณฑิตทีม่ ีคณ
ุ ภาพ มีขีดความสามารถตามความตองการของแหลงจางงาน
ระดับแนวหนาของประเทศและไดรับคาจางในอัตราจางที่สูงกวาเกณฑเฉลี่ยบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรตองมีอัตตาลักษณ เกงงาน เกงคน เกงคิด เกงครองชีวิต และเกงพิชิตปญหา
3) พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ใหมรี ะบบความสัมพันธกับศิษยเกาอยางเขมแข็งและยั่งยืน ใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์จากการประสานประโยชนตลอดจนการมีสวนรวมในการพัฒนานิสติ และมหาวิทยาลัย
4) พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรใหมีระบบการบริหารและการจัดการที่ยึดมั่นในธรรมาภิบาลที่
ตรวจสอบไดทกุ ระดับและทุกหนวยงาน
ซึ่งจะเห็น ไดวา มหาวิ ท ยาลั ยนเรศวร ไดใหค วามสําคัญ กับศิษยเกาของมหาวิทยาลัย
และนํามาเปน 1 ใน 4 นโยบาย คือ การพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรใหมรี ะบบความความสัมพันธ
กับศิษยเกาอยางเขมแข็งและยั่งยืน ใหเกิดผลสัมฤทธิจ์ ากการประสานประโยชนตลอดจนการมีสว น
รวมในการพัฒนานิสติ และมหาวิทยาลัย มีกลยุทธ คือ พัฒนาระบบความสัมพันธระหวางศิษยเกากับ
มหาวิทยาลัย และพัฒนาระบบประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรความสําเร็จและชื่อเสียงของศิษยเกา
ใหเปนที่ประจักษแกสังคมอยางกวางขวาง
จึงไดมีการเชิญศิษยเการะดับปริญญาเอกของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มาประชุมเพื่อหาแนวทางในการสนับสนุนนโยบายดังกลาวใหประสบ
ผลสําเร็จ เพื่อประโยชนแกศิษยปจจุบัน ศิษยเการะดับปริญญาเอกและมหาวิทยาลัยนเรศวร

เพื่อใหนโยบายดังกลาวดําเนินไปอยางเปนรูปธรรม ใหศิษยเกาสามารถเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนา สนับสนุนมหาวิทยาลัยนเรศวรใหมีความเจริญกาวหนานั้น เปาหมายที่สําคัญก็คอื
ตองการใหศิษยเการะดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยนเรศวร กอตัง้ ชมรม หรือสโมสรศิษยเกา
ระดับปริญญาเอก เพื่อดําเนินกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ ทีส่ ามารถสนับสนุนและพัฒนามหาวิทยาลัยได
ทั้งนี้ ตองการใหศิษยเกา ระดับปริญญาเอก รวมกันคิด รวมกันสรางสรรค กอตัง้ คณะกรรมการ
กลุมหนึ่งขึน้ มาเพื่อรองรับและนํานโยบายของอธิการบดีไปสูเปาหมาย
จากการระดมความคิดของศิษยเการะดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยนเรศวร ในที่ประชุมได
มีขอคิดหลายประการ แตทงั้ นี้ ดวยความจํากัดของเวลา จึงมีขอสรุปการระดมความคิดเพื่อสราง
องคกรศิษยเกาใหเขมแข็ง คือ ผูเขารวมประชุมไดเสนอความคิดวา กอนที่จะดําเนินการจัดตั้งชมรม
หรือสโมสรศิษยเการะดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ควรจะมีคณะกรรมการกอตั้ง
สโมสรศิษยเการะดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยนเรศวร
กอนเปนอันดับแรก
เพื่อให
คณะกรรมการกอตั้งสโมสรศิษยเการะดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยนเรศวร ไปทบทวนและราง
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ เหตุผล ขอกําหนด หรือแนวทางในการดําเนินงาน และวัตถุประสงค
ของการจัดตั้งสโมสรศิษยเการะดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อประโยชนในการ
จัดตั้งสโมสรศิษยเการะดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยนเรศวรแลวนําลงเว็บไซด เพื่อขอความ
คิดเห็นเพิ่มเติมจากศิษยเการะดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยนเรศวร และจะทําหนังสือเชิญ
ประชุมเพื่อลงมติในคราวตอไป คือ วันเสารที่ 27 มิถุนายน 2552 ทั้งนี้ มอบหมายใหงานศิษยเกา
สัมพันธ สงหนังสือเชิญลงนามโดยอธิการบดี ใหศษิ ยเการะดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย
นเรศวร ทัง้ 129 คน มาประชุมรวมกันอีกครั้งหนึง่ เพื่อแตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินงานสโมสรศิษย
เการะดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมคราวตอไป
เวลา 15.50 – 16.00 น. สรุปผลการประชุมสัมมนา โดย ที่ปรึกษาฝายพัฒนาศิษยเกาและ
มวลชนสัมพันธ (พันเอก (พิเศษ) ดร.สีหเดช เกตุทอง)
ในที่ประชุมมีมติแตงตั้งคณะกรรมการกอตั้งสโมสรศิษยเการะดับปริญญาเอกของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีทั้งหมด 7 คน ประกอบดวย
1.ดร.สมเกียรติ บุญรอด
ผูอํานวยการเขตพืน้ ที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
2.ดร.ประธาน สุรกิจบวร
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดสุโขทัย
3.ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
4.ดร.กมลภพ ยอดบอพลับ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

5.ดร.สมชาย

โชคมาวิโรจน วศ.9 หัวหนาแผนกซอมบํารุงรักษาระบบสื่อสาร 1
การไฟฟาแหงประเทศไทย ภาคเหนือและ
อาจารยพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร
6.ผศ.ดร.สริน ศรีปรางค
ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการจังหวัดเชียงใหม
และอาจารยสอนที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
7. ดร.ชัยฤกษ วงษเจริญ
เจาของกิจการรานวงษพาณิชย พิษณุโลก
ปดประชุมเวลา 16.00 น.
ในการปดการประชุมสัมมนาในวันนี้ มีความพิเศษกวาปกติ ก็คอื ทานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน ไดเขามากลาวขอบคุณผูเขารวมประชุม
สัมมนาอีกครั้ง ซึ่งสรางความดีใจและความภาคภูมิใจใหแกศิษยเการะดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย
นเรศวร และคณะกรรมการดําเนินการจัดประชุมสัมมนาในครัง้ นี้เปนอยางยิ่ง

