รายงานการประชุม
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2556
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
**********************************************************************
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวธัญญารัตน์
2. นางสาวกาญจน์ธิดา
3. นางสาวสิริลักษณ์
4. นางสาวสุธาสินี
5. นายนภดล
6. นางสาววันวิภา

อินทร์เมือง
จินาพันธุ์ณิชา
รุ่งธนวาณิชย์
น่วมด้วง
ศรีสว่าง
สายหยุด

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองฯ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1
กาหนดการพบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
สรุปเรื่อง
ด้วย ดร.ดารงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีความประสงค์จะพบบุคลากรกอง
พัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังผลการดาเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรคในการทางาน ในวันอังคารที่
9 เมษายน 2556 ประกอบกับสานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวรแจ้งความประสงค์จะประชุมปิดตรวจภายใน
ของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จึงขอให้บุคลากรทุกคนมาร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2
โครงการศึกษาดูงานด้านศิษย์เก่า ประจาปี 2556
สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้อนุมัติงบประมาณในการจัดโครงการศึกษาดูงานด้านศิษย์เก่า ให้กับกองพัฒนาศิษย์เก่า
สัมพันธ์ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท โดยกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์มีความประสงค์จะเดินทางไปดูงาน ณ ม.เชียงใหม่
และจัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนศิษย์เก่า ณ ม.พะเยา ในระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2556 นั้น จึงมอบหมายให้คุณกาญจน์ธิดา
เป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานของโครงการฯ ต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม

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
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
สรุปเรื่อง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 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 เพื่อเป็นข้อมูลให้ศิษย์เก่า
ทราบถึงความต้องการของนิสิตรุ่นน้อง
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
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ปิดการประชุม เวลา 12.00 น.
ธัญญารัตน์
(นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

วันวิภา
(นางสาววันวิภา สายหยุด)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
สรุปเรื่อง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวารที่ 5.1
การมอบหมายงานบุคลากรภายในกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ระเบียบวาระที่ 5.1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ของสถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
ประจาปี 2556
สรุปเรื่อง
ตามสถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ได้เชิญให้กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมการออกหน่วย
บริการเคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปี 2556 ในระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2556 ณ จังหวัดสุโขทัย และ
จังหวัดอุตรดิตถ์ นั้น ผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้ นางสาวสิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์ และนางสาววัน
วิภา สายหยุด เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ รองเท้าแตะ , ดอกไม้พลาสติก ,
ผ้าตาข่าย , ปืนกาว , ผ้าสี , ใยสังเคราะห์ และการบูร รวมถึงการเตรียมเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและประสานงาน
ศิษย์เก่าที่จะร่วมเดินทางในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.1.2 การรับการตรวจประเมินภายนอก รอบสาม จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)
สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จะได้รับการตรวจประเมินภายนอก รอบสาม จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2556 นั้น กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพัน ธ์ ได้รับมอบหมาย
ให้ดาเนินการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปฏิคม เพื่อรับรองศิษย์เก่าที่จะมาให้การสัมภาษณ์แก่คณะกรรมการตรวจประเมินดังกล่าว โดย
ผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้แจ้งให้บุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.1.3 โครงการรับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจาปี 2556
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการร่วมกับกองกิจการนิสิต ดาเนินการรับการเสนอชื่อ
เพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจาปี 2556 และดาเนินการจัดส่งให้กองกลาง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เพื่อเสนอ
แก่คณะกรรมการกลั่นกรองประจามหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น ผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้ คุณ

สุธาสินี น่วมด้วง ดาเนินการจัดทาหนังสือเวียนแจ้งไปยังหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อประชาสัมพันธ์การ
เสนอชื่อต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.1.4
การจัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์สัญจรเขตภาคเหนือตอนล่าง ประจาปี 2556 (ช่วง 2)
สรุปเรื่อง
ตามที่กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จะดาเนินการจัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์สัญจรเขตภาคเหนือตอนล่าง ประจาปี
2556 (ช่วงที่ 2) ในวัน เสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556 ณ จังหวัดพิจิตร ผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้
บุคลากรดาเนินการดังนี้
(คุณนภดล ศรีสว่าง)
1. ดาเนินการจัดทาบันทึกเชิญวิทยากร รศ.ดร.ประจักษ์ สายแสง บรรยายในหัวข้อเรื่อง ทางานให้สนุกเป็นสุขเมื่อ
ทางาน และขอประวัติวิทยากรมาด้วย
2. จัดทาบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ
3. ดาเนินการจัดทาบันทึกเชิญผู้บริหารและอาจารย์ จานวน 13 ท่าน
4. จัดทาบันทึกขอความอนุเคราะห์รถตู้ /รถบัส จากกองอาคารสถานที่
5. ติดต่อกองบริการวิชาการฯ เรื่องการร่วมจัดบูธ และกองกลางเรื่องการขอรับบริจาคเงินจัดสร้างอุทยานสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
6. ดาเนินการจัดทาหนังสือราชการถึงศิษย์เก่าในสานักงานเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ
7. ประสานงานกองกลาง เพื่อขอเอกสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
(คุณกาญจน์ธิดา จินาพันธ์ณิชา)
1. ดาเนินการจัดทาคากล่าวเปิด+ปิด
2. ดาเนินการจัดทาเกียรติบัตร จานวน 200 ใบ
3. ดาเนินการประสานจัดซื้อดอกกุหลาบ จานวน 200 ดอก
4. ดาเนินการจัดทาแบบประเมินผลโครงการฯ
5. ดาเนินการจัดทาแฟ้มเซ็นชื่อ
6. ดาเนินการรับลงทะเบียน พร้อมดูแลบูธจาหน่ายของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย
(คุณสิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์)
1. ออกแบบกระเป๋าผ้า
2. จัดทาไวนิลประชาสัมพันธ์
3. ออกแบบบัตรเข้าร่วมงาน
4. จัดทาสปอตวิทยุ และจัดส่งเผยแพร่ไปยังสถานีวิทยุในจังหวัดพิษณุโลกและพิจิตร
5. จัดเตรียมวีดิทัศน์มหาวิทยาลัย
6. ถ่ายภาพพร้อมถ่ายวิดีโอกิจกรรมตลอดงาน
(คุณวันวิภา สายหยุด)
1. ดาเนินการรับลงทะเบียน พร้อมดูแลบูธจาหน่ายของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย

2. ดูแลงบประมาณตลอดทั้งโครงการฯ
(คุณสุธาสินี น่วมด้วง)
1. ประสานงานรถบัสรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยไปพิจิตร
2. ประสานงานนัดหมายอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ปิดการประชุม เวลา 12.00 น.
ธัญญารัตน์
(นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

วันวิภา
(นางสาววันวิภา สายหยุด)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

