รายงานการประชุม
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2556
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
**********************************************************************
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.ดำรงศักดิ์
2. นำงสำวธัญญำรัตน์
3. นำงสำวกำญจน์ธิดำ
4. นำงสำวสิริลักษณ์
5. นำงสำวสุธำสินี
6. นำยนภดล
7. นำงสำววันวิภำ
8. นำยจิระพงษ์
9. นำงนภำพร
10. นำงนภำภรณ์

เป๊กทอง
อินทร์เมือง
จินำพันธุ์ณิชำ
รุ่งธนวำณิชย์
น่วมด้วง
ศรีสว่ำง
สำยหยุด
พงศ์นิมิตประเสริฐ
หรรษำ
เพ็ชร์เอี่ยม

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิตและศิษย์เก่ำสัมพันธ์
รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรกองฯ
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
นักประชำสัมพันธ์
นักวิชำกำรศึกษำ
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจสอบภำยใน
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1
การรายงานผลการตรวจสอบภายในกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สรุปเรื่อง
ตำมที่งำนตรวจสอบเพื่อพัฒนำงำนด้ำนบริหำรทั่วไป สำนักงำนตรวจสอบภำยใน ได้ดำเนินกำรตรวจสอบกองพัฒนำ
ศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ในระหว่ำงวันที่ 4-15 มีนำคม 2556 ตำมแผนกำรตรวจสอบประจำปีงบประมำณ 2556 จำกกำรตรวจสอบมี
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ใบเบิกวัสดุควรมีกำรปรับปรุงแบบฟอร์ม โดยเพิ่มช่องผู้อนุมัติ เพื่อให้มีผู้มีอำนำจได้ลงนำมอนุมัติทุกครั้ง
2. เจ้ำหน้ำที่พัสดุ ควรจัดทำบัญชีวัสดุทั้งด้ำนรับ-จ่ำย ทุกรำยกำรให้ครบถ้วนตำมหลักฐำนกำรรับกำรจ่ำยอย่ำงสม่ำเสมอ
ตำมแบบฟอร์มที่ กวพ.กำหนด
3. เจ้ำหน้ำที่พัสดุควรจัดทำรำยงำนวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือประจำเดือนส่งให้งำนบัญชี กองคลัง มหำวิทยำลัยนเรศวร
เป็นประจำทุกสิ้นเดือน
4. เจ้ำหน้ำที่พัสดุควรจัดทำทะเบียนคุมวัสดุคงทนถำวรพร้อมถ่ำยรูปประกอบแนบไว้กับใบเบิกวัสดุคงทนถำวรตำม
แนวทำงที่มหำวิทยำลัยกำหนด
5. เจ้ำหน้ำที่พัสดุควรจัดทำรำยงำนวัสดุคงทนถำวรคงเหลือประจำเดือนส่งให้งำนบั ญชีกองคลัง มหำวิทยำลัยนเรศวร
เป็นประจำทุกสิ้นเดือน
6. ควรจั ด ท ำแบบฟอร์ ม ใบยื ม -คื น ครุ ภั ณ ฑ์ ส ำหรั บ ใช้ เ ป็ น หลั ก ฐำนกรณี ที่ มี ก ำรให้ ยื ม ครุ ภั ณ ฑ์ ต ำมแบบฟอร์ ม ที่
มหำวิทยำลัยกำหนด

7. ควรจั ด ให้ มี ก ำรท ำทะเบี ย นคุ ม หลั ก ฐำนขอเบิ ก ตำมแบบฟอร์ ม ในคู่ มื อ กำรปฏิ บั ติ ง ำนคณะ ส ำนั ก หน่ ว ยงำน
มหำวิทยำลัยนเรศวร ฉบับปรับปรุงปี 2554 เพื่อประโยชน์ในกำรบันทึกกำรรับหลักฐำนขอเบิกเงินจำกเจ้ำหนี้ หรือผู้มี
สิทธิหรือหน่วยงำนย่อยอื่น หรือผู้มีสิทธิหรือหน่วยงำนย่อยอื่น และส่งให้กองคลังดำเนินกำรจ่ำยเงินให้เจ้ำหนี้หรือผู้มี
สิทธิรับเงินโดยตรง
8. ควรจัดทำรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส ส่งให้กองแผนงำน มหำวิทยำลัยนเรศวรอย่ำงสม่ำเสมอ ทุก ๆ รำยไตร
มำส
9. ผู้อำนวยกำรกองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ มหำวิทยำลัยนเรศวร ควรวิเครำะห์ภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของบุคลำกร
ที่มีอยู่ในปัจจุบันว่ำมีควำมเหมำะสมเพียงพอต่อกำรขับเคลื่อนหน่วยงำนให้บรรลุตำมพันธกิจหรือไม่ แล้วนำข้อมูลที่
ได้นำเสนอต่อรองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิตและรองอธิกำรบดีฝ่ำยนโยบำยและแผนได้พิจำรณำต่อไป
โดยสำนักงำนตรวจสอบภำยใน จะดำเนินกำรติดตำมผลกำรตำมข้อเสนอแนะทั้ง 9 ข้อ ภำยใน 60 วัน หลังปิดกำรตรวจ
มติ
ที่ประชุมรับทรำบ ในข้อ 1 – 6 มอบหมำยคุณสุธำสินีเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินกำรต่อไป ส่วนข้อ 7 – 8 มอบหมำย
คุณวันวิภำ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินกำร และ ข้อ 9 มอบหมำยผู้อำนวยกำรกองฯ รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุม
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2556
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
**********************************************************************
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นำงสำวธัญญำรัตน์
2. นำงสำวกำญจน์ธิดำ
3. นำงสำวสิริลักษณ์
4. นำงสำวสุธำสินี
5. นำยนภดล
6. นำงสำววันวิภำ

อินทร์เมือง
จินำพันธุ์ณิชำ
รุ่งธนวำณิชย์
น่วมด้วง
ศรีสว่ำง
สำยหยุด

รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรกองฯ
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
นักประชำสัมพันธ์
นักวิชำกำรศึกษำ
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1
กาหนดการพบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
สรุปเรื่อง

ด้วย ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิตและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ มีควำมประสงค์จะพบบุคลำกรกอง
พัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ เพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและรับฟังผลกำรดำเนินงำน/ปัญหำ/อุปสรรคในกำรทำงำน ในวันอังคำรที่
9 เมษำยน 2556 ประกอบกับสำนักงำนตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยนเรศวรแจ้งควำมประสงค์จะประชุมปิดตรวจภำยใน
ของกองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ในวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว จึงขอให้บุคลำกรทุกคนมำร่วมกำรประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
มติ
ที่ประชุมรับทรำบ

ระเบียบวาระที่ 1.2
โครงการศึกษาดูงานด้านศิษย์เก่า ประจาปี 2556
สรุปเรื่อง
ตำมที่มหำวิทยำลัยนเรศวร ได้อนุมัติงบประมำณในกำรจัดโครงกำรศึกษำดูงำนด้ำนศิษย์เก่ำ ให้กับกองพัฒนำศิษย์เก่ำ
สัมพันธ์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 40,000 บำท โดยกองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์มีควำมประสงค์จะเดินทำงไปดูงำน ณ ม.เชียงใหม่
และจัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนศิษย์เก่ำ ณ ม.พะเยำ ในระหว่ำงวันที่ 5-7 มิถุนำยน 2556 นั้น จึงมอบหมำยให้คุณกำญจน์ธิดำ
เป็นผู้รับผิดชอบและประสำนงำนของโครงกำรฯ ต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
สรุปเรื่อง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวารที่ 5.1
การมอบหมายงานบุคลากรภายในกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ระเบียบวาระที่ 5.1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ของสถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
ประจาปี 2556
สรุปเรื่อง

ตำมสถำนเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน ได้เชิญให้กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ เข้ำร่วมกิจกรรมกำรออกหน่วย
บริกำรเคลื่อนที่ของมหำวิทยำลัยนเรศวร ประจำปี 2556 ในระหว่ำงวันที่ 27-28 เมษำยน 2556 ณ จังหวัดสุโขทัย และ
จังหวัดอุตรดิตถ์ นั้น ผู้อำนวยกำรกองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวสิริลักษณ์ รุ่งธนวำณิชย์ และนำงสำววัน
วิภำ สำยหยุด เข้ำร่วมกิจกรรมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ รองเท้ำแตะ , ดอกไม้พลำสติก ,
ผ้ำตำข่ำย , ปืนกำว , ผ้ำสี , ใยสังเครำะห์ และกำรบูร รวมถึงกำรเตรียมเอกสำรเพื่อประชำสัมพันธ์หน่วยงำนและประสำนงำน
ศิษย์เก่ำที่จะร่วมเดินทำงในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
มติ
ที่ประชุมรับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 5.1.2 การรับการตรวจประเมินภายนอก รอบสาม จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)
สรุปเรื่อง
ตำมที่มหำวิทยำลัยนเรศวร จะได้รับกำรตรวจประเมินภำยนอก รอบสำม จำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ในระหว่ำงวันที่ 22-25 เมษำยน 2556 นั้น กองพัฒนำศิษย์เก่ ำสัมพันธ์ ได้รับมอบหมำย
ให้ดำเนินกำรปฏิบัติหน้ำที่ฝ่ำยปฏิคม เพื่อรับรองศิษย์เก่ำที่จะมำให้กำรสัมภำษณ์แก่คณะกรรมกำรตรวจประเมินดังกล่ำว โดย
ผู้อำนวยกำรกองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ได้แจ้งให้บุคลำกรทุกท่ำนเข้ำร่วมกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 22 เมษำยน 2556
มติ
ที่ประชุมรับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 5.1.3 โครงการรับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจาปี 2556
สรุปเรื่อง
ตำมที่ กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกำรร่วมกับกองกิจกำรนิสิต ดำเนินกำรรับกำรเสนอชื่อ
เพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่ำดีเด่น ประจำปี 2556 และดำเนินกำรจัดส่งให้กองกลำง ภำยในวันที่ 31 พฤษภำคม 2556 เพื่อเสนอ
แก่คณะกรรมกำรกลั่นกรองประจำมหำวิทยำลัยนเรศวร นั้น ผู้อำนวยกำรกองพัฒนำศิษย์ เก่ำสัมพันธ์ ได้มอบหมำยให้ คุณ
สุธำสินี น่วมด้วง ดำเนินกำรจัดทำหนังสือเวียนแจ้งไปยังหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยเพื่อประชำสัมพันธ์กำร
เสนอชื่อต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 5.1.4
การจัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์สัญจรเขตภาคเหนือตอนล่าง ประจาปี 2556 (ช่วง 2)
สรุปเรื่อง
ตำมที่กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ จะดำเนินกำรจัดโครงกำรศิษย์เก่ำสัมพันธ์สัญจรเขตภำคเหนือตอนล่ำง ประจำปี
2556 (ช่วงที่ 2) ในวันเสำร์ที่ 1 มิถุนำยน 2556 ณ จังหวัดพิจิตร ผู้อำนวยกำรกองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ได้มอบหมำยให้
บุคลำกรดำเนินกำรดังนี้
(คุณนภดล ศรีสว่ำง)

1. ดำเนินกำรจัดทำบันทึกเชิญวิทยำกร รศ.ดร.ประจักษ์ สำยแสง บรรยำยในหัวข้อเรื่อง ทำงำนให้สนุกเป็นสุขเมื่อ
ทำงำน และขอประวัติวิทยำกรมำด้วย
2. จัดทำบันทึกขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำร
3. ดำเนินกำรจัดทำบันทึกเชิญผู้บริหำรและอำจำรย์ จำนวน 13 ท่ำน
4. จัดทำบันทึกขอควำมอนุเครำะห์รถตู้ /รถบัส จำกกองอำคำรสถำนที่
5. ติดต่อกองบริกำรวิชำกำรฯ เรื่องกำรร่วมจัดบูธ และกองกลำงเรื่องกำรขอรับบริจำคเงินจัดสร้ำงอุทยำนสมเด็จ
พระนเรศวรมหำรำช
6. ดำเนินกำรจัดทำหนังสือรำชกำรถึงศิษย์เก่ำในสำนักงำนเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร และเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลเพื่อเข้ำ
ร่วมกิจกรรมฯ
7. ประสำนงำนกองกลำง เพื่อขอเอกสำรประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย
(คุณกำญจน์ธิดำ จินำพันธ์ณิชำ)
1. ดำเนินกำรจัดทำคำกล่ำวเปิด+ปิด
2. ดำเนินกำรจัดทำเกียรติบัตร จำนวน 200 ใบ
3. ดำเนินกำรประสำนจัดซื้อดอกกุหลำบ จำนวน 200 ดอก
4. ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินผลโครงกำรฯ
5. ดำเนินกำรจัดทำแฟ้มเซ็นชื่อ
6. ดำเนินกำรรับลงทะเบียน พร้อมดูแลบูธจำหน่ำยของที่ระลึกจำกมหำวิทยำลัย
(คุณสิริลักษณ์ รุ่งธนวำณิชย์)
1. ออกแบบกระเป๋ำผ้ำ
2. จัดทำไวนิลประชำสัมพันธ์
3. ออกแบบบัตรเข้ำร่วมงำน
4. จัดทำสปอตวิทยุ และจัดส่งเผยแพร่ไปยังสถำนีวิทยุในจังหวัดพิษณุโลกและพิจิตร
5. จัดเตรียมวีดิทัศน์มหำวิทยำลัย
6. ถ่ำยภำพพร้อมถ่ำยวิดีโอกิจกรรมตลอดงำน
(คุณวันวิภำ สำยหยุด)
1. ดำเนินกำรรับลงทะเบียน พร้อมดูแลบูธจำหน่ำยของที่ระลึกจำกมหำวิทยำลัย
2. ดูแลงบประมำณตลอดทั้งโครงกำรฯ
(คุณสุธำสินี น่วมด้วง)
1. ประสำนงำนรถบัสรับอำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยไปพิจิตร
2. ประสำนงำนนัดหมำยอำจำรย์ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ
ปิดการประชุม เวลา 12.00 น.

ธัญญำรัตน์
(นำงสำวธัญญำรัตน์ อินทร์เมือง)
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

วันวิภำ
(นำงสำววันวิภำ สำยหยุด)
ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
สรุปเรื่อง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวารที่ 5.1
การวิเคราะห์ SWOT Analysis ของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สรุปเรื่อง
ตำมที่ กองพั ฒ นำศิษ ย์ เก่ำ สั ม พัน ธ์ ได้ ด ำเนิ นกำรวิ เครำะห์ SWOT Analysis ของกองพั ฒ นำศิษ ย์ เก่ำ สั ม พั น ธ์
มหำวิทยำลัยนเรศวร เมื่อวันอังคำรที่ 9 เมษำยน 2556 เวลำ 09.00 – 12.00 น. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
มติ
ที่ประชุมรับทรำบ ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิตฯ เห็นควรให้กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ดำเนินกำรจัดทำ SWOT
Analysis ใหม่ โดยไม่ควรตีกรอบควำมคิดก่อนกำรจัดทำ และอำจจะไปช่วยกันคิดจัดทำโดยกำรออกไปนอกสถำนที่บ้ำงก็ได้
ปิดการประชุม เวลา 16.30 น.

ธัญญำรัตน์
(นำงสำวธัญญำรัตน์ อินทร์เมือง)
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

วันวิภำ
(นำงสำววันวิภำ สำยหยุด)
ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม

