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บทที่ 1
บทนำ
ชื่อหน่วยงำน
ภาษาไทย
ตัวย่อ
ภาษาอังกฤษ
ตัวย่อ

: กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
: กศส.มน.
: Alumni Relations Development Division
: ARDD

ประวัติควำมเป็นมำ
ความเป็ น มาเกี่ย วกั บ ประวัติมหาวิทยาลั ยนเรศวรนั้ นมีส ภาพการณ์ ที่สื บ ต่อเนื่อ งกันมาหลาย
ขั้นตอน โดยเริ่มต้นจากการเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2510 ต่อมา
วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2517 และในปี พ.ศ.2522 มหาวิทยาลัยได้ขออนุญาตกระทรวงมหาดไทยใช้
ที่ ดิ น สาธารณประโยชน์ บริ เ วณทุ่ ง หนองอ้ อ ปากคลองจิ ก เนื้ อ ที่ 1,284 ไร่ โดยรั ฐ บาลได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคและมีมติรับหลักการที่จ ะ
ยกฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยเอกเทศ
ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ 2527 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดาเนินการตราพระราชบัญญัติ จัดตั้ง
มหาวิทยาลัยขึ้น ช่วงปี พ.ศ.2527-2531 มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมสาหรับมหาวิทยาลัยแห่งใหม่
ได้มีมติให้ยกฐานะวิทยาเขตพิษณุโลก ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ
และได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2533 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษเล่มที่
107 ตอนที่ 131 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2533 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 400 ปี ของการเสด็จขึ้นครองราชย์
ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัย จึงได้กาหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2533 เป็นวันกาเนิด
มหาวิ ทยาลั ย และพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่หั ว ภู มิ พลอดุ ล ยเดชได้ท รงพระกรุ ณ า โปรดเกล้ า ฯ
พระราชทานนามมหาวิทยาลัยใหม่นี้ว่า "มหำวิทยำลัยนเรศวร" เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2532 นับเวลา
จากการเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา 7 ปี และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒอีก 16 ปี รวมเวลาแห่งการก่อตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ใช้เวลา ยาวนานถึง
23 ปี
จากวัน ที่เริ่ มก่อตั้ง มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง
จนถึงปัจจุบัน มีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในทุกระดับการศึกษารวมกว่าแสนคน ขณะที่ผู้สาเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยนเรศวรกระจายอยู่ในหลายจังหวัดและหลายสาขาอาชีพ เป็นกลุ่มศิษย์เก่าที่มีการรวมตัว
กัน ทั้งเป็นการพบปะสังสรรค์ธรรมดาแบบไม่เป็นทางการ และการจัดตั้งเป็นสมาคมและชมรม โดยหากจะ
แบ่งตามกลุ่มใหญ่ๆ แล้วมีอยู่ 4 กลุ่ม คือ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มศิษย์เก่าในจังหวัดต่างๆ

กลุ่มศิษย์เก่าของคณะ และกลุ่มศิษย์เก่าที่แบ่งตามศูนย์วิทยบริการ กลุ่มเหล่านี้โดยปกติจะมีการรวมตั วกัน
เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสต่างๆ อยู่เป็นประจา แต่ยังไม่มีกลไกที่ทาให้มีการเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย
อย่างเป็นระบบ
ดังนั้น เพื่อให้เกิดการรวมตัวกันที่สร้างพลังที่สามารถผลักดันให้เกิดกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนการ
พัฒนามหาวิทยาลัยได้ ทั้งในส่วนของการสะท้อนข้อมู ลที่นาไปสู่การเพิ่มคุณภาพบัณฑิต การให้ข้อแนะนา
เกี่ยวกับแหล่งงาน แนะแนวทางการทางาน หาแหล่งฝึกงานสาหรับว่าที่บัณฑิต การเข้ามาสนับสนุนหรือ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการตั้งปัญหาหัวข้อวิจัยหรือร่วมทาแหล่งทุน การเป็นสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม
มหาวิทยาลัย รวมถึงการมีส่ วนร่วมในกิจกรรมอื่นๆ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์
จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงมีนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีระบบความสัมพันธ์กับ
ศิษย์เก่า อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการประสานประโยชน์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนานิสิตและมหาวิทยาลัย โดยการประชุมร่วมกับงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต (เมื่อวันที่ 29
กันยายน 2554 ) ได้สร้างแนวคิดร่วมในการจัดตั้ง “กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์” ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานที่
ช่วยในการประสานความเชื่อมโยง และกระตุ้นให้เกิดการรวมตัวของศิ ษย์เก่าของคณะ และในจังหวัดต่างๆ
มากขึ้น และร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางที่กล่าวข้างต้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
2. เพื่อจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
3. เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งในด้าน
การแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริม สนับสนุนมหาวิทยาลัยให้เป็นที่
รู้จักและยอมรับของสังคม
4. เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับศิษย์เก่าของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมโดยรวม
5. เพื่อจัดตั้งกองทุนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร
วิสัยทัศน์
“สร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยให้เกิดความสัมพันธ์อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน”
พันธกิจ
1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างสัมพันธภาพอันดีเพื่อให้เกิดเครือข่ายการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย ระหว่างนิสิต ศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยนเรศวร
2. จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศและทาเนียบศิษย์เก่า เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการมหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านวิชาการให้แก่ศิษย์เก่า

4. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรศิษย์
เก่าและศิษย์เก่า
5. จัดกิจกรรมปลูกจิตสานึกให้นิสิตเกิดความรักและภาคภูมิใจในสถาบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ความผูกพันให้แก่นิสิตก่อนสาเร็จการศึกษาไปเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย

โครงสร้ำงองค์กร
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์

งำนธุรกำร
-หน่วยสารบรรณ
-หน่วยการเงินและพัสดุ
-หน่วยนโยบายและแผน
-หน่วยบุคคลและสวัสดิการ
-หน่วยยานพาหนะ

งำนระบบฐำนข้อมูล
สำรสนเทศ
-หน่วยฐานข้อมูลศิษย์เก่า
-หน่วยสารสนเทศศิษย์เก่า

งำนสื่อสำรองค์กร
-หน่วยประชาสัมพันธ์
-หน่วยส่งเสริมและสร้างเครือข่าย

งำนพัฒนำศักยภำพ
-หน่วยบริการวิชาการและ
สวัสดิการ
-หน่วยติดตามและประเมินผล
ศิษย์เก่า

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
อธิการบดี
คณะกรรมการบริหาร กศส.มน.

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์

งำนธุรกำร

งำนระบบฐำนข้อมูล
สำรสนเทศ

งำนสื่อสำรองค์กร

สถำนที่ตั้ง
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตั้งอยู่ ณ ชั้น 1 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-8660-2
โทรสาร 0-5596-8609
Web site : http://www.nualumni.nu.ac.th
e-Mail : nualumni@nu.ac.th
face book : www.facebook.com/nu.alumni.relations ,
www.facebook.com/nualumnifanpage

งำนพัฒนำศักยภำพ

บทที่ 2
กรอบนโยบำยและแผนกลยุทธ์
มหำวิทยำลัยนเรศวร พ.ศ.2555-2559
ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เล็งเห็นความสาคัญของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย โดยกาหนดเป็น
นโยบาย 1 ใน 4 ของมหาวิทยาลัย คือ การพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีระบบความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการประสานประโยชน์ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัย และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวรประจาปี 2554 ครั้งที่ 165 (8/2554)
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ สังกั ด
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร และเพื่อจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย
มีเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ.2559 คือ “การค้นหาศิษย์เก่าที่ประสบความสาเร็จในชีวิตและอาชีพ
การทางานได้กลับมามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดจนให้ความสาคัญ
และส่งเสริมให้ศิษย์เก่าที่ตอ้ งการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ได้รับการอบรมพัฒนาจากทรัพยากรและ
บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป”
จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ของมหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่าจุดแข็ง (Strength) คือ
มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ในทุกภาคของประเทศ มีศิษย์เก่าประกอบอาชีพกระจาย
อยู่ทั้งในภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคอุตสาหกรรมบริการ และภาคการเกษตรทั่วประเทศ แต่กลับมี
จุดอ่อน (Weakness) คือ มหาวิทยาลัยยังขาดระบบการจัดการในการสร้างความเข้มแข็ง ความผูกพัน และ
ความต่อเนื่องกับการสร้างเครือข่าย (Network) การสร้างพันธมิตร (Partnership) การสร้างความเชื่อม
สัมพันธ์ (Linkage) กับองค์กรศิษย์เก่า โดยเฉพาะการเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างหลักสูตร
การพัฒนากองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในช่วงปี พ.ศ.2555-2559 มุ่งเน้นการวางรากฐานการจัดทา
ระบบฐานข้อมูลของศิษย์เก่าทุกรุ่น และติดตามปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นหลั ก เพื่อสนองนโยบาย
ด้านที่ 3 ของมหาวิทยาลัย คือ พัฒนำมหำวิทยำลัยให้มีระบบควำมสัมพันธ์กับศิษย์เก่ำอย่ำงเข้มแข็งและ
ยั่งยืน ให้เ กิด ผลสัมฤทธิ์ จ ำกกำรประสำนประโยชน์ตลอดจนกำรมีส่วนร่ วมในกำรพัฒนำนิสิตและ
มหำวิทยำลัย ภายใต้วิสัยทัศน์ของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ คือ “สร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่ากับ
มหาวิทยาลัยให้เกิดความสัมพันธ์อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน”
เป้ำหมำยเชิงคุณภำพของกองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ มีดังนี้
1. พัฒนางานด้านระบบฐานข้อมูล
2. พัฒนาระบบงานด้านประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
3. พัฒนาระบบความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัย

4. สร้างจิตสานึกให้นิสิตเกิดความรักและภาคภูมิใจในสถาบันร่วมกัน
นโยบำยด้ำนที่ 3 ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์และ 7 มำตรกำร
กลยุทธ์

มำตรกำร

3.1 พัฒนาระบบ
3.1.1 จัดให้มี Alumni Relations
ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ Development Division เป็นหน่วยงาน
เก่ากับมหาวิทยาลัย
ถาวรของมหาวิทยาลัย

แผนกำรดำเนินงำน
-

3.1.2 จัดให้มีระบบฐานข้อมูลของศิษย์เก่า 1. การแต่งตั้งคณะทางานระบบฐานข้อมูลนิสิต
ทุกรุ่นติดตามปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เก่า
2. จัดประชุมเพื่อติดตามปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
3.การประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าเข้ามาใช้ระบบ
ฐานข้อมูล
3.1.3 จัดให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย

1. จัดโครงการกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์กับ
ศิษย์เก่า
2. ประเมินและดาเนินการเชิญตัวแทนศิษย์เก่า
ทุกสาขาจากทุกจังหวัดในเขตภาคเหนือ
ตอนล่างรวมทั้งที่เป็นสมณเพศเพื่อทราบ
นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ครั้ง
ต่อปี

3.1.4 จัดให้ศิษย์เก่ามีสิทธิเข้าถึงทรัพยากร 1. จัดทาแบบสอบถาม / วิจัยสถาบันเพื่อ
และบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย สอบถามความต้องการของศิษย์เก่า
2. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่ศิษย์เก่า
ในด้านต่าง ๆ
3. ประเมินและพัฒนากิจกรรม
4. จัดกิจกรรมเข้าถึงสวัสดิการด้านกีฬาและ
ส่งเสริมสุขภาพ
5. จัดบริการด้านสื่อทางวิชาการและห้องสมุด
3.1.5 จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณศิษย์ 1. จัดโครงการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น 4
เก่าดีเด่นและรางวัลประเภทต่าง ๆ รวมถึง ประเภท
การพิจารณามอบปริญญากิตติมศักดิ์

กลยุทธ์
3.2 พัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่
ความสาเร็จและชื่อเสียง
ของศิษย์เก่าให้เป็นที่
ประจักษ์แก่สังคมอย่าง
กว้างขวาง

มำตรกำร

แผนกำรดำเนินงำน

3.2.1 จัดให้มีจุลสารสัมพันธ์ที่ให้ข้อมูลการ 1. จัดโครงการสื่อสารสัมพันธ์
พัฒนามหาวิทยาลัย และข้อมูล
2. ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัย
ความก้าวหน้าของศิษย์เก่าอย่างสม่าเสมอ
และต่อเนื่อง
3.2.2 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของ 1. จัดโครงการพบปะสื่อมวลชน
ศิษย์เก่าที่ประสบความสาเร็จในด้านต่าง ๆ 2. ประเมินและติดตามงานประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางของการสื่อสารมวลชน
ความสาเร็จผ่านวารสาร /สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์
วิทยุและโทรทัศน์ ปีละ 10 ครั้ง

บทที่ 3
แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ 2557
กองพั ฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ า สั ม พั น ธ์ ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ 2557 จาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเงินทั้งสิ้น 1,467,038 บาท
แหล่งงบประมำณ
งบประมำณ(บำท)
เงินรำยได้มหำวิทยำลัย
1 กองทุ น กิ จ การนิ สิ ต แผนงานจั ด การศึ ก ษาอุ ด มศึ ก ษา งานสนั บ สนุ น การจั ด
1,074,358.การศึกษา หมวดค่าจ้างชั่วคราว
2 กองทุ น กิ จ การนิ สิ ต แผนงานจั ด การศึ ก ษาอุ ด มศึ ก ษา งานสนั บ สนุ น การจั ด
92,680.การศึกษา หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
3 กองทุ น กิ จ การนิ สิ ต แผนงานจั ด การศึ ก ษาอุ ด มศึ ก ษา งานสนั บ สนุ น การจั ด
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
4 กองทุนสารอง แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
5 กองทุน สิ น ทรัพย์ ถาวร แผนงานจั ดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินแผ่นดิน
1 กองทุน บริ การวิช าการ แผนงานรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน หมวดเงิน
300,000.อุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1,467,038.-

โครงกำร/กิจกรรม กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ประจำปีงบประมำณ 2557

รหัสโครงกำร

ชื่อโครงกำร

โครงกำรกระบวนกำรจัดทำแผน
ARDD-001-57 โครงการประชุมเพื่อจัดทาแผนการดาเนินงาน
แผนกลยุทธ์
โครงกำรสร้ำงเสริมและพัฒนำศิษย์เก่ำ
ARDD-002-57 โครงการอบรมศิษย์เก่าในเขตภาคเหนือตอนล่าง
เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ARDD-003-57 โครงการด้วยรักและผูกใจให้ว่าที่ศิษย์เก่า
ARDD-004-57 โครงการอบรมนิสิตเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพใน
อาเซียน
ARDD-005-57 โครงการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น
ประจาปี 2557
ARDD-006-57 โครงการจัดทาหอเกียรติยศศิษย์เก่า (Hall of
Fame)
โครงกำรบริหำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
ARDD-007-57 โครงการนัดพบชมรมศิษย์เก่าทุกคณะ
ARDD-008-57 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็น
ปัจจุบัน
โครงกำรบริหำรพัฒนำบุคลำกร
ARDD-009-57 โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่า
สัมพันธ์ ประจาปี 2557
โครงกำรสนับสนุนกำรประชำสัมพันธ์
ARDD-0010-57 โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ARDD-0011-57 โครงการผลิตรายการวิทยุ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง"
โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ARDD-0012-57 โครงการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ประจาปีงบประมาณ 2556

ระยะเวลำ(ต.ค.56-ก.ย.57)
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.ธ.ค.
มี.ค.
มิ.ย.
ก.ย.

แหล่งงบประมำณ
งบฯ
งบฯ
รำยได้ แผ่นดิน
-

-

160,260
139,740

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

โครงกำรประชุมเพื่อจัดทำแผนกำรดำเนินงำน แผนกลยุทธ์
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรประชุมเพื่อจัดทำแผนกำรดำเนินงำน แผนกลยุทธ์
รหัสโครงกำร.........ARDD-001-57.......
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : งานธุรการ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
3. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
3.1. ที่ปรึกษา
: นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง
3.2. ผู้รับผิดชอบ : นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุณ
์ ชิ า
4. หลักกำรและเหตุผล

กระบวนการวางแผนเพื่อการกาหนดทิศทางหรือแนวทางการดาเนินงานในอนาคตขององค์กร
กระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วย
ในการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกล
ยุทธ์ของส่วนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ ดังนั้น กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เล็งเห็น
ความสาคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อนายุทธศาสตร์ดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทาแผนดาเนินงาน แผนยุทธศาสตร์งานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมมือกันในการพัฒนางานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน
6. ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหำที่จะดำเนินกำร
1. จัดการประชุมระดมสมองเพื่อวางแผนการดาเนินงานและแผนกลยุทธ์การพัฒนาด้านศิษย์เก่า
2. ดาเนินกิจกรรมตามกาหนดระยะเวลา พร้อมทั้งจัดทารายงานสรุปผลการประชุมระดมสมอง เพื่อนาเสนอต่อ
ผู้บริหาร
7. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จโครงกำร (KPI)
ปริมำณ
คุณภำพ
เวลำ
ต้นทุน
ได้แผนการดาเนินงาน และแผนกลยุทธ์
ดาเนินโครงการเสร็จสิ้นภายใน
ไม่ใช้งบประมาณ
ระยะเวลาที่กาหนด
8. ระยะเวลำ และสถำนที่ในกำรดำเนินงำน

วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม : กรกฎาคม – กันยายน 2557
สถานที่จัดกิจกรรม : มหาวิทยาลัยนเรศวร

9. ขั้นตอนและแผนกำรดำเนินงำน (PDCA)
กิจกรรม

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นวำงแผนงำน (P)
1.ประชุมปรึกษาหารือวางแผนดาเนินงาน
ขั้นดำเนินกำร (D)
1. ขออนุมัติจัดโครงการ
2. ติดต่อประสานงานในส่วนที่เกีย่ วข้อง
3. ดาเนินกิจกรรม
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
1.จัดทารายงานสรุปผลการดาเนิน
โครงการ
2. จัดทารายงานแผนดาเนินงาน แผน
ยุทธศาสตร์
ขั้นปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน (A)
1. ประเมินผลโครงการ
2. นาผลประเมินฯและข้อสรุปไปปรับปรุง
ดาเนินงาน
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

1. กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้แผนดาเนินงาน แผนกลยุทธ์
2. กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์มีการพัฒนากระบวนการดาเนินงานภายในให้มีมาตรฐานและเป็น
ในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย
11. งบประมำณดำเนินกำร
-ไม่ม-ี
12. กำรประเมินผลโครงกำร
วัดจากตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ (KPI)

โครงกำรอบรมศิษย์เก่ำในเขตภำคเหนือตอนล่ำงเพื่อก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
1. ชื่อโครงกำร : อบรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ในเขตภาคเหนือตอนล่างเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
รหัสโครงกำร.........ARDD-002-57.......
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
3. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
3.1. ที่ปรึกษา
: นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง
3.2. ผู้รับผิดชอบ : นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุณ
์ ชิ า
4. หลักกำรและเหตุผล
เนื่องจากในปี 2558 จะมีการเปิดประเทศเข้าสู่อาเซียน มีการทามาค้าขายเคลื่อนย้ายสินค้าแลกเปลี่ยนบริการ
และการลงทุนข้ามพรมแดนกันอย่างเสรี ซึ่งต้องมีการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมให้กับ
ศิษย์เก่าและนิสิตในกลุ่มประเทศอาเซียน
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เล็งเห็นสาคัญจึงได้จัดให้มีโครงการอบรมศิษย์เก่าในเขตภาคเหนือตอนล่างเพื่อก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนขึ้น ซึ่งมีศิษย์เก่าอยู่เป็นจานวนมากอันจะเป็นกลไกสาคัญในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนและ
สังคม ทั้ งยังเป็น การสร้า งเครือข่ ายความสัมพั นธ์กั บสมาคมและชมรมศิ ษย์เ ก่า ซึ่งเป็นกลยุท ธ์ด้า นการพัฒ นาระบบ
ความสัมพันธ์และการสร้างความมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม ของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดังนั้น จึง
ได้จัดให้มีโครงการอบรมศิษย์เก่าในเขตภาคเหนือตอนล่างเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์
เก่าให้เข้มแข็งและยั่งยืน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ศิษย์เก่าในเขตภาคเหนือตอนล่างได้เพิ่มพูนความรู้เรื่องเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ของประชาคมอาเซียน
5.2 เพื่อดาเนินกลไกการใช้เครือข่ายศิษย์เก่าพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
5.3 เพื่อดาเนินกลไกการใช้เครือข่ายศิษย์เก่าพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
5.4 เพื่อดาเนินกลไกการใช้เครือข่ายศิษย์เก่าพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
5.5 เพื่อให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม
5.6 เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหำที่จะดำเนินกำร
6.1 กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของ
ประชาคมอาเซียน
6.2 กิจกรรมสารวจพื้นที่ รวมกับศิษย์เก่าในเขตภาคเหนือตอนล่างเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
7. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จโครงกำร (KPI)
ปริมำณ
คุณภำพ
เวลำ
ต้นทุน
มีศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการ สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
มกราคม-กุมภาพันธ์
160,260 บำท
ไม่ต่ากว่า 160 คน

8. ระยะเวลำ และสถำนที่ในกำรดำเนินงำน
ระยะเวลาในการดาเนินงาน : ดาเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ช่วง
สถานที่ดาเนินงาน : จังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย
9. ขั้นตอนและแผนกำรดำเนินงำน (PDCA)
กิจกรรม
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ขั้นวำงแผนงำน (P)
1. ติดต่อประสานงาน
2 กาหนดเป้าหมาย วิธีการดาเนินงาน
ขั้นดำเนินกำร (D)
1. ดาเนินกิจกรรม
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
1.วิเคราะห์แบบประเมินผลการดาเนิน
โครงการ
2.จัดทารายงานสรุปผลการดาเนิน
โครงการ
ขั้นปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน (A)
1. นาผลการประเมินฯ ปรับปรุงใน
รอบปีถัดไป
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ว่าที่ศิษย์เก่ามีความรูร้ ักสามัคคีและมีเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยทีเ่ ข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป
2. ได้ข้อมูลของว่าที่ศิษย์เก่าที่เป็นปัจจุบันเพื่อนามาจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศและทาเนียบศิษย์เก่า และก่อ
ประโยชน์ในกิจการมหาวิทยาลัย
11. งบประมำณดำเนินกำร
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย (จำแนกหมวดค่ำใช้จ่ำยเป็นไปตำมระเบียบทำงรำชกำร) ดังนี้
ช่วงที่ 1 (จังหวัดตาก) จานวนเงิน 80,260 บาท
ช่วงที่ 2 (จังหวัดสุโขทัย) จานวนเงิน 80,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,260 บำท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองร้อยหกสิบบำทถ้วน)
12. กำรประเมินผลโครงกำร
1. แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์

โครงกำรด้วยรักและผูกใจให้ว่ำที่ศิษย์เก่ำ มน.
1. ชื่อโครงกำร : ด้วยรักและผูกใจให้ว่าที่ศิษย์เก่า มน.
รหัสโครงกำร.........ARDD-003-57.......
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
3. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
3.1. ที่ปรึกษา
: นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง
3.2. ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุธาสินี น่วมด้วง
4. หลักกำรและเหตุผล
ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา
2555 ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม พ.ศ.2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีจานวนผู้ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ทั้งสิ้น 6,686 คน
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงได้จัดให้มีโครงการด้วยรักและผูกใจให้ว่าที่ศิษย์เก่า มน. เพื่อเป็นการร่วมแสดง
ความยินดี รวมทั้งเป็นการมอบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้แก่ว่าที่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และเป็นการ
ประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษา รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงานให้รับทราบถึงภารกิจ หน้าที่ของ
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สาเร็จการศึกษาได้เข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลนิสิตเก่า
มหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อนาข่าวสารและประโยชน์ต่าง ๆ ในการติดต่อสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับศิษย์เก่า
ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีกับผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555
5.2 เพื่อมอบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้แก่ว่าที่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปีการศึกษา 2555
5.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรูร้ ักสามัคคีและสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยให้เกิด
ความสัมพันธ์อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป
5.4 เพื่อประชาสัมพันธ์กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจาปีการศึกษา 2555
6. ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหำที่จะดำเนินกำร
6.1 จัดบูธกิจกรรมและบูธแสดงความยินดีให้กับว่าที่ศิษย์เก่า เพื่อเสริมสร้างความรูร้ ักสามัคคีและสร้างเครือข่าย
ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยให้เกิดความสัมพันธ์อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
6.2 มอบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้แก่ว่าที่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปีการศึกษา 2555
6.3 ตั้งกล่องรับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
6.4 ติดป้ายแสดงความยินดีแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555 บริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัย
นเรศวร
7. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จโครงกำร (KPI)
ปริมาณ
คุณภาพ
เวลา
ต้นทุน
80 %
ดี
17-19 ธันวาคม 2556
-

8. ระยะเวลำ และสถำนที่ในกำรดำเนินงำน
ระยะเวลาในการดาเนินงาน : วันที่ 17-19 ธันวาคม 2556
สถานที่ดาเนินงาน : ลานจอดรถกองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
9. ขั้นตอนและแผนกำรดำเนินงำน (PDCA)
กิจกรรม
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ขั้นวำงแผนงำน (P)
1. ติดต่อประสานงาน
2 กาหนดเป้าหมาย วิธีการดาเนินงาน
ขั้นดำเนินกำร (D)
1. ดาเนินกิจกรรม
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
1.วิเคราะห์แบบประเมินผลการดาเนิน
โครงการ
2.จัดทารายงานสรุปผลการดาเนิน
โครงการ
ขั้นปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน (A)
1. นาผลการประเมินฯ ปรับปรุงใน
รอบปีถัดไป
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ว่าที่ศิษย์เก่ามีความรูร้ ักสามัคคีและมีเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยทีเ่ ข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป
2. ได้ข้อมูลของว่าที่ศิษย์เก่าที่เป็นปัจจุบันเพื่อนามาจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศและทาเนียบศิษย์เก่า และก่อ
ประโยชน์ในกิจการมหาวิทยาลัย
11. งบประมำณดำเนินกำร
-ไม่มี12. กำรประเมินผลโครงกำร
วัดจากตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ (KPI) และวัตถุประสงค์ของโครงการโดยแบบสอบถาม

โครงกำรอบรมนิสิตเพื่อก้ำวเข้ำสู่อำชีพในอำเซียน
1. ชื่อโครงกำร : อบรมนิสิตเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพในอาเซียน
รหัสโครงกำร.........ARDD-004-57.......
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
3. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
3.1. ที่ปรึกษา
: นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง
3.2. ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุธาสินี น่วมด้วง
4. หลักกำรและเหตุผล
เนื่องจากในปี 2558 จะมีการเปิดกว้างให้ประชาชนในแต่ละประเทศสามารถเข้าไปทางานในประเทศอื่น ๆ ใน
ประชาคมอาเซียนได้อย่างเสรี เสมือนดังเป็นประเทศเดียวกัน ซึ่งจะมีผลกระทบกับการประกอบอาชีพและการมีงานทา
ของคนไทยเป็นอย่างมาก การทาความเข้าใจในเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งสาคัญสาหรับนิสิตชั้นปีที่ 3-4 และบัณฑิตที่กาลังจะก้าวเข้า
สู่ตลาดแรงงานทุกคน
ดังนั้น กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เล็งเห็นความสาคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมนิสิตเพื่อก้าว
เข้าสู่อาชีพในอาเซียน ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่นิสิตในด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับ ASEAN และในด้านความรู้ ความคิด
ทัศนคติ บุคลิกภาพ มารยาททางสังคม รวมถึงการฝึกทักษะการฝึก อ่าน พูด และเขียน ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาราชการ
ของอาเซียน เพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับชาติอื่นในอาเซียนได้ โดยมุ่งเน้นไปยังนิสิตที่จะสาเร็จการศึกษาออกไปประกอบ
อาชีพในอาเซียนซึ่งเปิดกว้างอย่างเสรีครอบคุลม 8 อาชีพ ได้แก่
- อาชีพวิศวกร( Engineering Services)
- อาชีพสถาปนิก(Architectural Services)
- อาชีพการสารวจ (Surveying Qualifications)
- อาชีพนักบัญชี (Accountancy Services)
- อาชีพการบริการ/การท่องเที่ยว (Tourism Service)
- อาชีพทันตแพทย์ (Dental Practitioners)
- อาชีพแพทย์ (Medical Practitioners)
- อาชีพพยาบาล (Nursing Services)
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3-4 ในด้านทักษะต่าง ๆ รวมถึงการฝึกทักษะการเขียน RESUME
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและการปรับบุคลิกภาพและพฤติกรรมเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์เก่าและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหำที่จะดำเนินกำร
กิจกรรมอบรมโดยการบรรยาย/เสวนา เพื่อให้ความรู้และสร้างเสริมทัศนคติที่ดี และฝึกปฏิบตั ิทักษะการเขียน
RESUME ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การฝึกบุคลิกภาพ พฤติกรรมและมารยาททางสังคม ให้แก่นิสิตชั้นปี 3-4 ในแต่
ละกลุม่ สาขาวิชา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพเสรีในอาเซียน

7. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จโครงกำร (KPI)
ปริมำณ
คุณภำพ
เวลำ
มีผู้เข้าร่วมโครงการ
นิสิตได้ฝึกปฏิบัติและได้เพิม่ พูนความรู้ทักษะด้านต่างๆ มีนาคม 2557
ไม่น้อยกว่า 80 %
เพื่อเตรียมความพร้อมสูต่ ลาดอาชีพเสรีในอาเซียน

ต้นทุน
139,740 บาท

8. ระยะเวลำ และสถำนที่ในกำรดำเนินงำน
ระยะเวลาในการดาเนินงาน : เดือนมีนาคม 2557
สถานที่ดาเนินงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
9. ขั้นตอนและแผนกำรดำเนินงำน (PDCA)
กิจกรรม

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ขั้นวางแผนงาน (P)
1.ประชุมปรึกษาหารือแบ่งงานออกเป็นฝ่ายรับผิดชอบ
ขั้นดาเนินการ (D)
1.ประชาสัมพันธ์โครงการ
2.เชิญนิสิตและเข้าร่วมโครงการ
3.ประชุมเตรียมความพร้อมการดาเนินงานโครงการ
4.ประสานงานเตรียมความพร้อมสถานที่และผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
5.กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ศิษย์เก่าและนิสิต
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
1.สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการจากตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ (KPI) และวัตถุประสงค์ของโครงการ
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)
1.สรุปผลการดาเนินงานพร้อมทั้งปัญหาและแนว
ทางแก้ไข

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1.นิสิตได้รับความรู้เกีย่ วกับกลุ่มประเทศอาเซียนและเกิดความพร้อมในการไปสมัครงานและประกอบอาชีพเสรี
รวมถึงการปรับเปลีย่ นบุคลิกภาพและพฤติกรรมให้เหมาะสมเพื่อก้าวเข้าสู่กลุม่ ประเทศอาเซียน
2.ได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์เก่าและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
11. งบประมำณดำเนินกำร
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จาแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 139,740 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
12. กำรประเมินผลโครงกำร
สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการจากตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ (KPI) และวัตถุประสงค์ของโครงการ

ส.ค.

ก.ย.

โครงกำรเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกศิษย์เก่ำดีเด่น ประจำปี 2557
1. ชื่อโครงกำร : เสนอชื่อเพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจาปี 2556
รหัสโครงกำร.........ARDD-005-57.......
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : งานพัฒนาศักยภาพ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
3. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
3.1. ที่ปรึกษา
: นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง
3.2. ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุธาสินี น่วมด้วง
4. หลักกำรและเหตุผล
มหาวิ ท ยาลั ยนเรศวร ได้ใ ห้ ความส าคัญ กั บศิ ษ ย์เ ก่ าของมหาวิ ท ยาลั ยและน ามาเป็น นโยบาย 1 ใน 4 ของ
มหาวิทยาลัย คือ การพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีระบบความความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์จากการประสานประโยชน์ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนานิสิตและมหาวิทยาลัย มีกลยุทธ์ คือ พัฒนาระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยและพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความสาเร็จและชื่อเสียงของ
ศิษย์เก่าให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมอย่างกว้างขวาง
เพื่อให้นโยบายดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร มีความประสงค์ จะจัดโครงการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจาปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิต ศิษย์เก่า บุคลากร อาจารย์ของมหาวิทยาลัย
นเรศวรและสังคม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญและกาลังใจให้ศิษย์เก่าได้สร้างชื่อเสียงและทาคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย
นเรศวรและสั งคมโดยรวมต่ อ ไปในอนาคต และเพื่ อ ให้ ก ารคั ด เลื อ กศิ ษ ย์ เ ก่ า ดี เ ด่ น มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ นโยบายของ
มหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการดาเนินการ ให้เกิดความโปร่งใส สามารถติดตามและตรวจสอบได้
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปี พ.ศ. 2557
2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสติ ศิษย์เก่า บุคลากร อาจารย์และผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรและสังคม
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญและกาลังใจให้ศิษย์เก่าได้สร้างชือ่ เสียงและทาคุณประโยชน์ให้กับ
มหาวิทยาลัยนเรศวรและสังคมโดยรวมสืบต่อไปในอนาคต
4. เพื่อให้การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การดาเนินการ ให้เกิดความโปร่งใส สามารถติดตามและตรวจสอบได้
6. ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหำที่จะดำเนินกำร
1) ประชาสัมพันธ์ รวบรวมรายชือ่ และเสนอรายชื่อศิษย์เก่าผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
2) ประสานงานการรับมอบรางวัลให้แก่ศิษย์เก่าทีไ่ ด้รับรางวัลในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
3) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์รายชือ่ ศิษย์เก่าดีเด่นเพื่อเผยแพร่ต่อไป
7. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จโครงกำร (KPI)
ปริมำณ
คุณภำพ
เวลำ
ต้นทุน
มีศิษย์เก่าดีเด่นถือเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีของนิสิตมหาวิทยาลัย เม.ย. - ก.ค. 57
-

8. ระยะเวลำ และสถำนที่ในกำรดำเนินงำน
ระยะเวลาในการดาเนินงาน : ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม 2557
สถานที่ดาเนินงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
9. ขั้นตอนและแผนกำรดำเนินงำน (PDCA)
กิจกรรม
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ขั้นวำงแผนงำน (P)
1. ติดต่อประสานงาน
2 กาหนดเป้าหมาย วิธีการดาเนินงาน
ขั้นดำเนินกำร (D)
1. ดาเนินกิจกรรม
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
1.วิเคราะห์แบบประเมินผลการดาเนิน
โครงการ
2.จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ
ขั้นปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน (A)
1. นาผลการประเมินฯ ปรับปรุงในรอบปี
ถัดไป
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ได้มีศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัย ประจาปี 2557
2. ได้ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีแก่นิสิต ศิษย์เก่า บุคลากร อาจารย์และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนเรศวรและสังคม
3. ได้ส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญและกาลังใจให้ศิษย์เก่า สร้างชื่อเสียงและทาคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย
นเรศวรและสังคมโดยรวมสืบต่อไปในอนาคต
11. งบประมำณดำเนินกำร
-ไม่ม-ี
12. กำรประเมินผลโครงกำร
สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการจากตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ (KPI) และวัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงกำรจัดทำหอเกียรติยศศิษย์เก่ำ (Hall of Fame)
1. ชื่อโครงกำร : จัดทาหอเกียรติยศศิษย์เก่า (Hall of Fame)
รหัสโครงกำร.........ARDD-006-57.......
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
3. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง
4. หลักกำรและเหตุผล

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้ความสาคัญกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยและนามาเป็นนโยบาย 1 ใน 4
ของมหาวิทยาลัย คือ การพัฒ นามหาวิทยาลั ยนเรศวรให้ มีระบบความความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่ าง
เข้มแข็งและยั่งยืน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการประสานประโยชน์ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนานิสิตและ
มหาวิทยาลัย มีกลยุทธ์ คือ พัฒนาระบบความสัมพันธ์ ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยและพัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความสาเร็จและชื่อเสียงของศิษย์เก่าให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมอย่างกว้างขวาง
เพื่อให้นโยบายดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัม พันธ์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร มีความประสงค์ จะจัดโครงการจัดทาหอเกียรติยศศิษย์เก่า เพื่อนาทาเนียบของศิษย์เก่าดีเด่น ทาเนียบของอดีตผู้นา
นิสิต รวมถึงทาเนียบของศิษย์เก่าคนดีจิตอาสา และเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดแสดง
ในรู ปแบบของนิ ทรรศการ เพื่ อยกย่องเชิ ดชูเกี ยรติ ศิษย์ เก่ าให้ เป็ นแบบอย่ างที่ดี แก่ นิ สิ ต ศิ ษย์ เก่ า บุ คลากร อาจารย์ ของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดจนสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น รวมถึงศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ

2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสติ ศิษย์เก่า บุคลากร อาจารย์และผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรและสังคม

3. เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวรและสังคมโดยรวม
6. ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหำที่จะดำเนินกำร
1. จัดหาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดทาหอเกียรติยศศิษย์เก่า
2. จัดเตรียมเอกสาร รวมถึงวัสดุอปุ กรณ์ตา่ ง ๆ ที่จะใช้ในการจัดแสดงในหอเกียรติยศ
3. ประชาสัมพันธ์ให้นิสติ รวมถึงประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปได้มาเยี่ยมชมหอ
เกียรติยศศิษย์เก่า
4. ประเมินผลความพึงพอใจจากผูเ้ ข้าชมหอเกียรติยศ
5. พัฒนาปรับปรุงรูปแบบของการจัดแสดงนิทรรศการในหอเกียรติยศให้ทันสมัยและน่าสนใจอยู่เสมอ
7. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จโครงกำร (KPI)
ปริมำณ
คุณภำพ
เวลำ
มีจานวนผู้เข้าชมตามกลุ่มเป้าหมายไม่ ผู้เข้าชมเกิดความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ต.ค.56 – ก.ย. 57
น้อยกว่าร้อยละ 80
8. ระยะเวลำ และสถำนที่ในกำรดำเนินงำน
ระยะเวลาในการดาเนินงาน : ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – เดือนกันยายน 2557
สถานที่ดาเนินงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ต้นทุน
-

9. ขั้นตอนและแผนกำรดำเนินงำน (PDCA)
กิจกรรม
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ขั้นวำงแผนงำน (P)
1.ประสานงานไปยังสถานอารยธรรมศึกษา
โขง-สาละวินเพื่อขอใช้สถานที่ในการจัดทาหอ
เกียรติยศ
2.เสนอรูปแบบของการออกแบบในหอ
เกียรติยศแก่ผู้บริหาร
ขั้นดำเนินกำร (D)
1.จัดเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ใน
การจัดนิทรรศการในหอเกียรติยศ
2.จัดแสดงนิทรรศการของศิษย์เก่า
3. ประชาสัมพันธ์ไปยังนิสิต รวมถึงบุคคล
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อมาเยี่ยม
ชมหอเกียรติยศ
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)

1.จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจจาก
ผู้เข้าเยี่ยมชมหอเกียรติยศ
2.สรุปผลการประเมินเสนอผู้บริหาร
ขั้นปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน(A)

1.พัฒนาปรับปรุงรูปแบบของการ
นาเสนอในหอเกียรติยศให้ทันสมัยและ
ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ต่อไป
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. มีหอเกียรติยศเป็นสถานที่เผยแพร่ชื่อเสียงและประกาศเกียรติคณ
ุ ศิษย์เก่าดีเด่น รวมถึงศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล
ต่าง ๆ
2. ได้ยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสติ ศิษย์เก่า บุคลากร อาจารย์และผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรและสังคมต่อไป
3. ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวรและสังคมโดยรวม
11. งบประมำณดำเนินกำร
-ไม่ม-ี
12. กำรประเมินผลโครงกำร
1. จัดทาแบบประเมินผลความพึงพอใจจากผู้เข้าชมหอเกียรติยศ

โครงกำรนัดพบชมรมศิษย์เก่ำทุกคณะ
1. ชื่อโครงกำร : นัดพบชมรมศิษย์เก่าทุกคณะ
รหัสโครงกำร.........ARDD-007-57.......
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
3. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
3.1. ที่ปรึกษา
: นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง
3.2. ผู้รับผิดชอบ : นายนภดล ศรีสว่าง
4. หลักกำรและเหตุผล
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความสั ม พั น ธ์ ก ั บ ศิ ษ ย์ เ ก่ า เป็ น หนึ ่ ง ในวั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของกองพั ฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ า
สั ม พั น ธ์ ดั ง นั้ น การสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ ชมรมศิ ษ ย์ เ ก่ า ทุ ก คณะ เพื่ อ ร่ ว มแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ
ความต้ อ งการของศิ ษ ย์ เ ก่ า ในด้ า นต่ า ง ๆ เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ ศิ ษ ย์ เ ก่ า เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด ขึ้ น อี ก
ทั้ ง ยั ง เป็ น การเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย กั บ ชมรมศิ ษ ย์ เ ก่ า และสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ให้
เข้ ม แข็ งและยั่ งยื น
5. วัตถุประสงค์
5.1 สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ ชมรมศิ ษ ย์ เ ก่ า ทุ ก คณะ
5.2 เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยนเรศวร
5.3 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้กับศิษย์เก่า
6. ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหำที่จะดำเนินกำร
6.1 นัดพบชมรมศิษย์เก่าทุกคณะฯ
6.2 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยนเรศวร
6.3 ผลักดันให้ศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
6.4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลของศิษย์เก่า
7. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จโครงกำร (KPI)
ปริมำณ
คุณภำพ
เวลำ
ต้นทุน
จานวนชมรมศิษย์เก่า
สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
8. ระยะเวลำ และสถำนที่ในกำรดำเนินงำน
ระยะเวลาในการดาเนินงาน : เดือนมิถุนายน 2557
สถานที่ดาเนินงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

9. ขั้นตอนและแผนกำรดำเนินงำน (PDCA)
กิจกรรม
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ขั้นวางแผนงาน (P)
1. วางแผนโครงการและกิจกรรม
ขั้นดาเนินการ (D)
1. นัดพบชมรมศิษย์เก่ำ
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
1. จัดทารายงานโครงการ
2. สรุปโครงการและกิจกรรม
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)
1. ทาการประเมินโครงการและ
ปรับปรุงตามการประเมิน
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
10.1 สร้างความร่วมมือกับชมรมศิษย์เก่า
10.2 เพื่อผลักดันให้ศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
10.3 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยนเรศวร
11. งบประมำณดำเนินกำร
-ไม่ม-ี
12. กำรประเมินผลโครงกำร
สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการจากตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ (KPI) และวัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำให้เป็นปัจจุบัน
1. ชื่อโครงกำร : พัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นปัจจุบัน
รหัสโครงกำร.........ARDD-008-57.......
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
3. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
3.1. ที่ปรึกษา
: นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง
3.2. ผู้รับผิดชอบ : นายนภดล ศรีสว่าง
4. หลักกำรและเหตุผล
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความสั ม พั น ธ์ ก ั บ ศิ ษ ย์ เ ก่ า เป็ น หนึ ่ ง ในวั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของกองพั ฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ า
สั ม พั น ธ์ ดั งนั้ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความสั ม พั น ธ์ กั บ ศิ ษ ย์ เ ก่ า จึ ง ใช้ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารให้ ศิ ษ ย์ เ ก่ า โดย
เริ่ ม จากประชาสั ม พั น ธ์ ตาแหน่ ง งานว่ า ง เพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ให้ เ ข้ า มาใช้ เ ว็ บ ไซต์ ข องกองพั ฒ นา
ศิ ษ ย์ เ ก่ า สั ม พั น ธ์ และยั ง เป็ น การเผยแพร่ แ ละแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย กั บ ศิ ษ ย์ เ ก่ า เพื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
เครื อ ข่ า ยความสั ม พั น ธ์ ที่ เ ข้ ม แข็ งและยั่ งยื น
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยนเรศวร
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยนเรศวรให้กับศิษย์เก่า
3. เพื่อจัดเก็บและพัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นปัจจุบัน
4. เพื่อประชาสัมพันธ์ตาแหน่งงานว่างให้กับศิษย์เก่า
6. ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหำที่จะดำเนินกำร
1) เผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยนเรศวรให้กับศิษย์เก่า
2) รวบรวมและปรังปรุงข้อมูลของศิษย์เก่าให้เป็นปัจจุบัน
3) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและตาแหน่งงานว่างให้แก่ศิษย์เก่า
7. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จโครงกำร (KPI)
ปริมำณ
คุณภำพ
เวลำ
ต้นทุน
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
8. ระยะเวลำ และสถำนที่ในกำรดำเนินงำน
ระยะเวลาในการดาเนินงาน : ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 – เดือนกันยายน 2557
สถานที่ดาเนินงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

9. ขั้นตอนและแผนกำรดำเนินงำน (PDCA)
กิจกรรม
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ขั้นวำงแผนงำน (P)
1. วางแผนโครงการและกิจกรรม
ขั้นดำเนินกำร (D)
1. พัฒนาฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั
และประชาสัมพันธ์ตาแหน่งงานว่าง
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
1. จัดทารายงานโครงการ
2. สรุปโครงการและกิจกรรม
ขั้นปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน (A)
1. ทาการประเมินโครงการและ
ปรับปรุงตามการประเมิน
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ได้ประชาสัมพันธ์ตาแหน่งงานว่างให้กับศิษย์เก่า และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย
นเรศวร
11. งบประมำณดำเนินกำร
-ไม่ม-ี
12. กำรประเมินผลโครงกำร
สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการจากตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ (KPI) และวัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ประจำปี 2557
1. ชื่อโครงกำร : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจาปี 2557
รหัสโครงกำร.........ARDD-009-57.......
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : งานธุรการ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
3. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
3.1. ที่ปรึกษา
: นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง
3.2. ผู้รับผิดชอบ : นางสาววันวิภา สายหยุด
4. หลักกำรและเหตุผล
มหาวิ ท ยาลั ยนเรศวร ได้ใ ห้ ความส าคัญ กั บศิ ษ ย์เ ก่ าของมหาวิ ท ยาลั ยและน ามาเป็น นโยบาย 1 ใน 4 ของ
มหาวิทยาลัย คือ การพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีระบบความความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์จากการประสานประโยชน์ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนานิสิตและมหาวิทยาลัย มีกลยุทธ์ คือ พัฒนาระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยและพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความสาเร็จและชื่อเสียงของ
ศิษย์เก่าให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมอย่างกว้างขวาง ประกอบกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จะได้ดาเนินการสร้างอุทยานสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช เพื่อเฉลิมฉลอง 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชด้วยนั้น เพื่อให้การ
บรรลุตามนโยบายและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย ซึ่งในการบริหารงาน กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ขึ้น เพื่อทาหน้าที่และควบคุมดูแลและให้คาปรึกษาในการดาเนินกิจกรรม
และพัฒนางานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารงานภายในกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กาหนดไว้ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงได้กาหนดโครงการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ขึ้น โดยจัดประชุมปีละ 2 ครั้ง
5. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการบริหารงานและดาเนินงานกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหำที่จะดำเนินกำร
ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
7. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จโครงกำร (KPI)
ปริมำณ
คุณภำพ
เวลำ
ต้นทุน
มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครัง้ ละ การบริหารงานศิษย์เก่าสัมพันธ์บรรลุ
ไม่น้อยกว่า 80 %
เป้าหมายร้อยละ 70 ตามแผนยุทธศาสตร์
8. ระยะเวลำ และสถำนที่ในกำรดำเนินงำน
ระยะเวลาในการดาเนินงาน : 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง
สถานที่ดาเนินงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

9. ขั้นตอนและแผนกำรดำเนินงำน (PDCA)
กิจกรรม
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ขั้นวำงแผนงำน (P)
1.เขียนโครงการ
2.ขออนุมัติโครงการ
ขั้นดำเนินกำร (D)
1.เตรียมสถานที่เตรียมอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม
2.เชิญประชุม
3.จัดทาวาระการประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุม
4.ดาเนินการประชุม
5.รับรองรายงานการประชุม
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
1.สรุปและประเมินผลโครงการ
ขั้นปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน(A)
1.ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาโครงการ
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. การดาเนินงานของด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวรบรรลุเป้าหมายตามแผน

ยุทธศาสตร์
11. งบประมำณดำเนินกำร
-ไม่ม-ี
12. กำรประเมินผลโครงกำร
สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการจากตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ (KPI) และวัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงกำรจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์
1. ชื่อโครงกำร : จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
รหัสโครงกำร.........ARDD-0010-57.......
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : งานสื่อสารองค์กร กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
3. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
3.1. ที่ปรึกษา
: นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง
3.2. ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสิรลิ ักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์
4. หลักกำรและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้ความสาคัญกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร และได้กาหนด
เป็นนโยบาย 1 ใน 4 ของมหาวิทยาลัย คือ การพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีระบบความสัมพันธ์กับศิษย์
เก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการประสานประโยชน์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนานิสิตและมหาวิทยาลัย โดยมีกลยุทธ์ คือ พัฒนาระบบความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิ ทยาลัย
และพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความสาเร็จและชื่อเสียงของศิษย์เก่าให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม
อย่างกว้างขวาง
ดั ง นั้ น กองพั ฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ า สั ม พั น ธ์ จึ ง ได้ จั ด โครงการจั ด ท าสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ขึ้ น เพื่ อ เป็ น การ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจ กิจกรรม โครงการ ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร รวมไปถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารของ
กองพัฒ นาศิษย์ เก่าสั มพัน ธ์ให้ แก่ นิสิ ต อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และสาธารณชนทั่ว ไปได้รับทราบ
เพิ่มเติมจากการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดการรับรู้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย และ
เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยนเรศวร
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจ กิจกรรม โครงการ ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร รวมไปถึงช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
5.2 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
5.3 เพื่อจัดทารายงานประจาปี (ผลการดาเนินงานของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2 ปีที่ผ่านมา)
6. ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหำที่จะดำเนินกำร

จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจ กิจกรรม โครงการต่างๆ รวมไปถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารของ
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ให้แก่องค์กร/หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวรได้
รับทราบ
7. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จโครงกำร (KPI)
ปริมำณ
คุณภำพ
มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
8. ระยะเวลำ และสถำนที่ในกำรดำเนินงำน
ระยะเวลาในการดาเนินงาน : ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – สิงหาคม 2557
สถานที่ดาเนินงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร

เวลำ

ต้นทุน

9. ขั้นตอนและแผนกำรดำเนินงำน (PDCA)
กิจกรรม
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ขั้นวำงแผนงำน (P)
1. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
ขั้นดำเนินกำร (D)
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
3. เสนอผู้บริหารเพื่อรับการอนุมตั ิ
เห็นชอบ
4.จัดส่งโรงพิมพ์
5.ดาเนินการเผยแพร่
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
1. ดาเนินการจัดทาสรุปโครงการ
ขั้นปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน(A)
1. นาผลการสรุปโครงการมาปรับปรุง
การดาเนินโครงการปีถัดไป
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
10.1 บุคลากร นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรและบุคคลทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับศิษย์เก่า
การดาเนินงานของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
11. งบประมำณดำเนินกำร
-ไม่ม-ี
12. กำรประเมินผลโครงกำร
จัดทารายงานผลการดาเนินงานเสนอให้ผู้บริหารทราบ

โครงกำรผลิตรำยกำรวิทยุ “ศิษย์เก่ำเล่ำเรื่อง”
1. ชื่อโครงกำร : ผลิตรายการวิทยุ “ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง”
รหัสโครงกำร.........ARDD-0011-56.......
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : งานสื่อสารองค์กร กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
3. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
3.1. ที่ปรึกษา
: นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง
3.2. ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสิรลิ ักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์
4. หลักกำรและเหตุผล
นับตั้งแต่วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก และมหาวิทยาลัย
นเรศวร มีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในทุกระดับการศึกษารวมกว่าแสนคน และกระจายอยู่ในหลายจังหวัดและหลากสาขา
อาชีพ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพอัน
ดีเพื่อให้เกิดเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย ระหว่างนิสิต ศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัย การจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศและทาเนียบศิษย์เก่า เพื่อประโยชน์ในกิจการของมหาวิทยาลัย รวมถึงการส่งเสริม และสนับสนุนการ
พั ฒ นาด้ า นวิ ชาการให้ แ ก่ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ตลอดจนเป็ น ศู น ย์ ก ลางในการเผยแพร่ แ ละแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสาร ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัย องค์กรศิษย์เก่าและศิษย์เก่า เพื่อปลูกจิตสานึกให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในสถาบัน และสร้างความผูกพัน
ให้แก่นิสิตก่อนสาเร็จการศึกษาไปเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงจัดโครงการผลิตรายการวิทยุ “ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง” เพื่อเป็นการนาเรื่องราวของ
ศิษ ย์เ ก่า มาท าการประชาสัม พัน ธ์ รวมถึงการพั ฒนาช่อ งทางการสื่อ สารระหว่ างมหาวิ ทยาลัย กับ ศิษ ย์เ ก่ าให้มี ความ
หลากหลายและให้มีการประสานงานและประชาสัมพันธ์เชิงรุก อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของศิษย์เก่า
ให้ยั่งยืน
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และศิษย์เก่า ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง

6. ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหำที่จะดำเนินกำร
ดาเนินการประสานงานกับศิษย์เก่า เพื่อนาเรื่องราวมาทาการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ อันจะ
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่หน่วยงาน
7. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จโครงกำร (KPI)
ปริมำณ
คุณภำพ
เวลำ
ต้นทุน
มีการพัฒนารูปแบบรายการให้ตรงกับความต้องการของศิษย์เก่า
8. ระยะเวลำ และสถำนที่ในกำรดำเนินงำน
ระยะเวลาในการดาเนินงาน : ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2557
สถานที่ดาเนินงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร

9. ขั้นตอนและแผนกำรดำเนินงำน (PDCA)
กิจกรรม
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ขั้นวำงแผนงำน (P)
1. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
ขั้นดำเนินกำร (D)
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประสานงานกับสถานี
วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพื่อวางแผนการดาเนินงาน
3. ดาเนินการประสานงานกับศิษย์เก่า
เพื่อนาเรื่องราวมาทาการ
ประชาสัมพันธ์
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
1. ดาเนินการประเมินผลความพึง
พอใจรูปแบบรายการ
ขั้นปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน (A)
1. นาผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดาเนินการในปีถัดไป
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. เกิดเครือข่ายศิษย์เก่า จากการจัดรายการวิทยุ
11. งบประมำณดำเนินกำร
-ไม่ม-ี
12. กำรประเมินผลโครงกำร
วัดจากตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ (KPI) และวัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกับสถำบันเครือข่ำยภำคเหนือตอนล่ำง
1. ชื่อโครงกำร : ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีงบประมาณ 2556
รหัสโครงกำร.........ARDD-0012-57.......
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : งานธุรการ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
3. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
3.1. ที่ปรึกษา
: นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง
3.2. ผู้รับผิดชอบ : นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุณ
์ ชิ า
4. หลักกำรและเหตุผล
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานด้ า นประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและมี
ประสิทธิภาพ ให้ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ( Non-Teaching Unit) จัดทารายงานการประเมินตนเอง ( Self-Assessment
Report, SAR) รายงานการประเมินตรวจสอบ ( Check Assessment Report, CAR) และรายงานสรุปผลการประเมินตนเอง
ประจาปี (Yearly Assessment Report, YAR) เป็นประจาทุกปี โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณที่ผ่านมา และจัดทารายงานดังกล่าว
ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 60 วั นหลังทุ กสิ้ นปี งบประมาณเพื่อ เสนออธิ ก ารบดี ดั งนั้ น กองพัฒ นาศิษ ย์เ ก่ าสั มพั นธ์ จึงได้ จั ด
“โครงการประเมินคุณภาพภายใน กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ 2555” ขึน้
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรภายในกองกองพั ฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ า สั ม พั น ธ์ ไ ด้ เ รี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ จ ริ ง เกี่ ย วกั บ แนวทาง
กระบวนการ และขั้นตอน ของการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเจตนารมณ์ที่ กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการประเมินและวัฒนธรรมคุณภาพขึ้นในกองกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
3. เพื่อให้บุคลากรภายในกองกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของหน่วยงาน
6. ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหำที่จะดำเนินกำร
1. จัดเตรียมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสาหรับการประเมินฯ
2. ดาเนินกิจกรรมตามกาหนดระยะเวลา พร้อมทั้งจัดทารายงานสรุปผลการประเมินฯ เพื่อนาเสนอต่อผู้บริหาร
7. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จโครงกำร (KPI)
ปริมำณ
คุณภำพ
เวลำ
ต้นทุน
มีการพัฒนารูปแบบรายการให้ตรงกับความต้องการของศิษย์เก่า
8. ระยะเวลำ และสถำนที่ในกำรดำเนินงำน
ระยะเวลาในการดาเนินงาน : เดือนพฤศจิกายน 2556
สถานที่ดาเนินงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร

9. ขั้นตอนและแผนกำรดำเนินงำน (PDCA)
กิจกรรม
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ขั้นวำงแผนงำน (P)
1.ประชุมชี้แจงความเข้าใจในแต่ละ
เกณฑ์การประเมิน
ขั้นดำเนินกำร (D)
1. จัดทา SAR
2. ทาบทามเชิญทีมผู้ประเมินภายใน
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
1. มีการตรวจสอบประเมินผลกอง
พัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขั้นปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน (A)
1.ประเมินผลโครงการ
2.นาผลประเมินฯและข้อเสนอแนะ
จากทีมผู้ประเมินไปปรับปรุงการ
ดาเนินงาน
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์และเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน
2. กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์มีการพัฒนากระบวนการดาเนินงานภายในให้มีมาตรฐานและเป็นในทิศทาง
เดียวกันกับมหาวิทยาลัย
11. งบประมำณดำเนินกำร
-ไม่ม-ี
12. กำรประเมินผลโครงกำร

ติดตามการปรับปรุงกระบวนการทางานทุก ๆ 3 เดือน

