รายงานการประชุม
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2556
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
**********************************************************************
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองฯ
2. นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุ์ณิชา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3. นางสาวสิริลักษณ์
รุ่งธนวาณิชย์
นักประชาสัมพันธ์
4. นางสาวสุธาสินี
น่วมด้วง
นักวิชาการศึกษา
5. นายนภดล
ศรีสว่าง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6. นางสาววันวิภา
สายหยุด
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สรุปเรื่อง
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุม
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2556
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 15.30 – 17.00 น.
ณ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
**********************************************************************
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ
2. นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง
3. นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุ์ณิชา
4. นางสาวสิริลักษณ์
รุ่งธนวาณิชย์
5. นางสาวสุธาสินี
น่วมด้วง
6. นายนภดล
ศรีสว่าง
7. นางสาววันวิภา
สายหยุด

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองฯ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

เริ่มประชุม เวลา 15.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 การจัดทาเอกสารทางราชการ
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้มีการจัดทาเอกสารทางราชการ เช่น บันทึกขอความ , หนังสือราชการ
ภายนอก เพื่อขออนุมัติกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ตลอดจนเรื่องที่เสนอแก่ผู้บริหาร นั้น โดยรองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนิสิต ได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางราชการ ก่อนการ
นาเสนอทุกครั้ง
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2 การเสนอแฟ้มผู้บริหาร
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒ นาศิษ ย์ เ ก่า สั มพั น ธ์ ได้ก าหนดให้ มีก ารด าเนิน งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ และกลยุท ธ์ข อง
มหาวิทยาลัย และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ภายใต้การกากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ซึ่งรอง
อธิการบดีฯ ยังมิได้มอบหมายงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ให้แก่ผู้ช่วยอธิการบดี นั้น จึงมีนโยบายให้กองฯ เสนอแฟ้มเพื่อ
การดาเนินงาน ไปยังรองอธิการบดีฯ โดยตรง มิต้องผ่านไปที่ผู้ช่วยอธิการบดี จนกว่าจะมีคาสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี
มาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวในวาระต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.3 การมาปฏิบัติงานของบุคลากร
สรุปเรื่อง
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มีนโยบายในการนาสรุปผลการมาปฏิบัติงานของบุคลากรมาประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ 2ครั้ง นั้น จึงได้กาหนดเกณฑ์การขาด ลา มาสาย
ดังนี้
- หากมาปฏิบัติงานสายเกิน 2 ชั่วโมง ให้ถือเป็นการลาครึ่งวัน
- หากมาปฏิบัติงานสายเกิน 4 ชั่วโมง ให้ถือเป็นการลา 1 วัน

โดยให้ระบุหมายเหตุของการลาทุกครั้งว่ามีเหตุผลอย่างไร และเขียนมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานแทนในช่วงที่ลา
ด้วย และระบุด้วยว่าสามารถติดต่อบุคคลที่ลาได้ที่ไหน อย่างไร โดยมอบหมายให้ผู้อานวยการกองฯ กากับดูแลอย่าง
ใกล้ชิดและควรบอกเหตุผลก่อนที่จะลา ไม่ควรบอกหลังจากที่ลาไปแล้ว ทุกครั้ง เพื่อการสร้างวินัยในการทางาน
ร่วมกัน
มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยมอบหมายให้ผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดาเนิ นการจัดทาสรุปผลการมา
ปฏิบัติงานของบุคลากร เสนอผู้บริหารเพื่อประเมินความดีความชอบ ตามรอบของการประเมิน (ปีละ 2ครั้ง)

ระเบียบวาระที่ 1.3 การแต่งกายมาปฏิบัติงานของบุคลากร
สรุปเรื่อง
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พิจารณาแล้วเห็นว่ากองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานที่ต้องดาเนินงาน
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ใหญ่หลาย ๆ ท่าน เช่น ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า รวมถึงประชาชนทั่วไป จึงขอให้บุคลากร
กองพั ฒ นาศิ ษย์ เ ก่ าสั ม พั น ธ์ แต่ง กายมาปฏิบั ติ ง านในชุด สุ ภ าพเรี ยบร้ อ ย ไม่ ควรสวมเสื้ อยื ด หรือ กางเกงยีน ส์ ม า
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างการยอมรับและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 การประเมินคุณภาพภายในกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ 2555
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพั ฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ า สั ม พั น ธ์ ได้ ด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย มาตั้ ง แต่ เ ดื อ น
พฤศจิ กายน 2554 นั้ น เพื่อให้ การดาเนิ น งานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลั ย เป็นไปด้ว ยความ
เรียบร้อย โดยให้หน่วยงานระดับสายสนับสนุน จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) รายงานการประเมินตรวจสอบ
(CAR) และรายงานสรุปผลการประเมินตนเองประจาปี (YAR) ดังนั้น กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงได้ดาเนินการจัด

โครงการประเมินคุณภาพภายในกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ 2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม
2556 ณ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
บทที่ 3 ส่วนสรุป
ตารางสรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.
ผลการประเมินที่เน้นกระบวนการ (Process Approach)

องค์ประกอบ
1.ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนดาเนินการ
7.การบริหารและการจัดการ

8. การเงินและงบประมาณ
9.ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
รวม
10. ภารกิจหลัก

รวม
รวม (องค์ประกอบ 1-10)

ตัวบ่งชี้
1.1กระบวนการพัฒนาแผน
7.1ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
และผูบ้ ริหารระดับของหน่วยงาน
7.2การพัฒนาสถาบันสูส่ ถาบันเรียนรู้
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
7.5 ระบบการพัฒนาบุคลากร
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
8 ตัวบ่งชี้ 40 คะแนน
คะแนนเฉลีย่ (5 คะแนน)
10.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รบั บริการ
10.2 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รบั บริการ
2 ตัวบ่งชี้ 10 คะแนน
คะแนนเฉลีย่ (5 คะแนน)
คะแนนเฉลี่ย

มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยให้ดาเนินการ ดังนี้

ตนเอง
ผล
เป้าหมาย
ประเมิน
ต่อไป
4
4

ตรวจสอบ
ผล
เป้าหมาย
ประเมิน
ต่อไป
2
3

4

4

4

5

0
3

1
4

0
3

2
4

0
0
3
0

2
1
3
1

0
0
2
0

3
1
3
1
22

5

11
1.375
6.92
3

14
1.75
3.92
4
7.92
3.96
2.19

6.92
3.46
1.792

4

1. ดาเนินการจัดทารายงานผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพภายในกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจาปี
งบประมาณ 2555 เสนออธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
2. ดาเนินการจัดประชุมบุคลากรเพื่อมอบหมายให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระที่ 4.2 ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน และ KPI ในอีก 4 ปีข้างหน้า (SET GOAL)
สรุปเรื่อง
ตามที่ บุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้ดาเนินการ
เรียบเรียงปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน และ KPI ในอีก 4 ปีข้างหน้า (SET GOAL) โดยกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้
พิจารณาแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้
ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน
1. ฐานข้อมูล (ขาด 4 Ms)
2. ข้อมูลการทางาน รหัสปี 50 ย้อนไปถึง 33 ต้องไปติดต่อ รพ.มน.
3. การเผยแพร่ให้ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปได้รับรู้บทบาทหน้าที่การทางานของกองฯ ความชัดเจนเรื่องนโยบาย
(มน.จะตั้งกองเพื่อหาเงิน?) ต้องใช้กลยุทธ์แบบไหน ต้องมีที่ปรึกษาเชิงการตลาด
KPI ในอีก 4 ปีข้างหน้า (SET GOAL)
1. อยากเห็นการกลับมาของศิษย์เก่าด้วยใจจริง ๆ ด้วยความรักและผูกพันกันเองระหว่างเพื่อน รุ่นพี่/รุ่นน้อง
2. การสร้างบรรยากาศทางการภายใน มน. ให้ศิษย์ปัจจุบันเห็นและรับรู้ความมีตัวตนของศิษย์เก่า
3. การร่วมมือกันทางานระหว่างกองฯ+สมาคมฯ ที่ชัดเจนและคล่องตัวมีประสิทธิภาพมากกว่านี้
4. กองฯ ต้องเป็นที่รู้จักของศิษย์เก่า ในระดับประเทศ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ และได้รับข้อเสนอแนะการทางานในเชิงรุกจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ดังนี้
- ควรจัดหาสปอนเซอร์ในการพิมพ์บัตรสมาชิกศิ ษย์เก่า มน. เพื่อให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือบัตร ให้สาเร็จ
ภายในปี 2556 ทั้งนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ศิษย์เก่า
- ควรจัดทาปฏิทินกิจกรรมหรืออีเว้นท์ / โครงการต่าง ๆที่จะเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ไปยัง
ศิษย์เก่าได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วม
- การค้นหาศิษย์เก่าที่เป็น คนดี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยอาจไม่ต้องเป็นคนมีชื่อเสียง หรือมีผ ลงาน
มากมาย แต่ขอให้เป็นคนดีและมีคุณธรรมจริยธรรมในการดารงชีวิต ประมาณ 100 คนต่อปี และจัดทา
เกียรติบัตรส่งไปให้เพื่อให้กาลังใจและเป็นการตอกย้าว่ามหาวิทยาลัยยังคานึงถึงศิษย์เก่าอยู่เสมอ
- ควรจัดทาทาเนียบผู้นานิสิต ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่ออัพเดทสถานภาพการทางานและติดตามผลการ
ใช้ชีวิตหลังจากจบไปแล้วเป็นศิษย์เก่า โดยอาจทาเป็นวิจัยสถาบัน เพื่อสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ผู้นานิสิต (ศิษย์เก่า)
- การประสานงานไปยังหอพักนิสิต มน. เพื่อขอทราบความต้องการของนิสิตที่อาศัยในหอพักว่ายังขาด
แคลนในเรื่องใดบ้าง เพื่อจักได้ให้กองฯ ประชาสัมพันธ์ไปยังศิษย์เก่าที่อาจมีความต้องการช่วยเหลือหรือ

-

บริจาคทุนทรัพย์/สิ่งของมายังนิสิตรุ่นน้องต่อไป เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์แ ละสร้างชื่อเสียงให้แก่ศิษย์
เก่า
การเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณนั้น ควรจะเขียนให้ผู้บริหารเห็นถึง Impact ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการนั้น ๆ อย่างชัดเจน
การประสานงานไปยังกองกิจการนิสิต เพื่อขอประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ในรายการ SA
NEWS ซึ่งมีสตูดิโอตั้งอยู่ ณ ห้องงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ (เดิม)
การจัดเรียบเรียงคาถามที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในการทางาน เพื่อนาไปจัดทาเป็นคอลัมน์ถาม-ตอบบนเว็บไซต์
ของกองฯ ต่อไป
การทางานให้เกินความคาดหวังของผู้บริหารจะเป็นการพิสูจน์ผลการทางานของกองฯ ได้อย่างแท้จริง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มี ปิดการประชุม เวลา 17.00 น.

ธัญญารัตน์
(นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

วันวิภา
(นางสาววันวิภา สายหยุด)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาตามผลการประเมินตรวจสอบ ประจาปีงบประมาณ 2555
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒ นาศิษย์ เก่าสั มพันธ์ ได้ดาเนินการจัดโครงการประเมินคุณภาพภายในกองพัฒ นา
ศิษ ย์ เ ก่ า สั ม พั น ธ์ ประจ าปี ง บประมาณ 2555 เมื่ อ วั น ศุ กร์ ที่ 25 มกราคม 2556 ณ กองพั ฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ า สั ม พั น ธ์
อาคารเอกาทศรถ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว นั้ น โดยคณะกรรมการฯ ได้ มี ข้ อ เสนอแนะ
เพื่อให้ทางหน่วยงานได้พิจารณาหาแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไข ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวารที่ 5.1
ติดตามผลการดาเนินงานของบุคลากรภายในกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สรุปเรื่อง

(คุณกาญจน์ธิดา จินาพันธ์ณิชา)
1. ดาเนินการจัดส่งรายงานการประเมินภายในกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
2. ดาเนินการสรุปประเมินโครงการประจาปีงบประมาณ 2555 เพื่อจัดทาแผนประจาปี 2556
3. ดาเนินการกรอกแบบฟอร์มสรุปผลตามแผนไตรมาส 1
(คุณสุธาสินี น่วมด้วง)
1. ดาเนินการประสานคณะต่าง ๆ ขอรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นที่เคยได้รับรางวัลต่าง ๆ
2. ดาเนินการจัดทาคู่มือการรับประทานอาหารแบบยุโรป (Dinner)
3. ประสานงานโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าต้องการหรือขาดเหลืออะไรบ้าง เพื่อเป็นข้อมูล ให้
ศิษย์เก่าทราบถึงความต้องการของนิสิตรุ่นน้อง
4. จัดทาบันทึกข้อความเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นสมาชิกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
5. ประสานงานศูนย์หนังสือ CU BOOK มน. เกี่ยวกับการมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ศิษย์เก่า มน.
6. ดาเนินการเขียนโครงการสร้างความเข้มแข็งเพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าฯ
(คุณวันวิภา สายหยุด)
1. ดาเนินการจัดทาบันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
2. ดาเนินการจัดทาฏีกาเบิกเงินเดือนบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
3. ดาเนินการจัดทาบันทึกรายงานผลการใช้จ่ายเงินส่งกองคลัง
(คุณสิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์)
1. ดาเนินการสรุปยอดเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ในโครงการ CAN
2. ดาเนินการจัดทาทาเนียบ+ไวนิลศิษย์เก่า 9 จังหวัด
3. ดาเนินการเขียนจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ
(นายนภดล ศรีสว่าง)
1. ดาเนินการจัดทาแผนที่แสดงจานวนศิษย์เก่า จากข้อมูล ภาวะการมีงานทา ปี 51-54
2. ประสานงาน กบศ. เพื่อขอข้อมูลรายชื่อศิษย์เก่า รหัส ปี 33 – 45
3. ดาเนินการนาภาพกิจกรรมของโครงการต่าง ๆที่จัดมาแล้ว ขึ้นเว็บไซต์กองฯ
4. ดาเนินการจัดทาศูนย์ข้อมูลตาแหน่งงานว่างบนเว็บไซต์กองฯ
5. จัดทาคลัมน์คาถามที่พบบ่อยขึ้นบนเว็บไซต์กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ปิดการประชุม เวลา 12.00 น.

ธัญญารัตน์
(นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

วันวิภา
(นางสาววันวิภา สายหยุด)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

