รายงานการประชุม
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 7/2556
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
**********************************************************************
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.ดำรงศักดิ์
2. นำงสำวธัญญำรัตน์
3. นำงสำวกำญจน์ธิดำ
4. นำงสำวสิริลักษณ์
5. นำงสำวสุธำสินี
6. นำยนภดล
7. นำงสำววันวิภำ

เป๊กทอง
ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิตและศิษย์เก่ำสัมพันธ์
อินทร์เมือง
รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรกองฯ
จินำพันธุ์ณิชำ
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
รุ่งธนวำณิชย์
นักประชำสัมพันธ์
น่วมด้วง
นักวิชำกำรศึกษำ
ศรีสว่ำง
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
สำยหยุด
ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1
การเข้าร่วมเสวนาในงาน NU Open House 2013
สรุปเรื่อง
ตำมที่กองพัฒนำกลยุทธ์กำรตลำด ได้จัดโครงกำร NU Open House 2013 ในระหว่ำงวันที่ 13 – 14
กรกฎำคม 2556 ณ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซ่ำ พิษณุโลก โดยได้ดำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรพบปะเหล่ำศิษย์เก่ำ
ดีเด่น หัวข้อ “ผลิตผลคนคุณภำพ” ในวันเสำร์ที่ 13 กรกฎำคม 2556 ระหว่ำงเวลำ 17.00 – 18.00 น. และวัน
อำทิตย์ที่ 14 กรกฎำคม 2556 ระหว่ำงเวลำ 15.00 – 16.00 น. ผู้ อำนวยกำรกองพัฒ นำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ได้
มอบหมำยให้นำงสำวสิริลักษณ์ รุ่งธนวำณิชย์ และนำงสำววั นวิภำ สำยหยุด เข้ำร่วมกิจกรรมตำมวัน เวลำ และ
สถำนที่ดังกล่ำว
มติ
ที่ประชุมรับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 1.2
สรุปเรื่อง

การเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Impact of Internationalization
Toward Ranking”

ตำมที่กองกลำง ได้ขอควำมอนุ เครำะห์ ส่ งบุคลำกรเข้ำร่ว มสั มมนำทำงวิช ำกำร เรื่อง “Impact of
Internationalization Toward Ranking” ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนำยน 2556 เวลำ 09.30 – 16.30 น. ณ.
ห้องสัมมนำเอกำทศรถ 301 อำคำรเอกำทศรถ มหำวิทยำลัยนเรศวร โดยผู้อำนวยกำรกองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์
ได้มอบหมำยให้บุคลำกรทุกท่ำนเข้ำร่วมสัมมนำทำงวิชำกำรตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว

มติ
ที่ประชุมรับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 1.3
การออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 4
สรุปเรื่อง
ตำมที่ ส ถำนเพื่ อ สร้ำ งควำมเข้ม แข็ง ให้ชุ ม ชน ได้ ด ำเนิ น กำรจั ด โครงกำรออกหน่ ว ยบริ กำรวิ ช ำกำรเคลื่ อนที่
มหำวิทยำลัยนเรศวร ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนบ้ำนนำยำว ตำบลทุ่งเสมอ อำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และโรงเรียน
ชุมชนวังหลุมวิทยำคำร จำบลวังหลุม อำเภอตะพำนหิน จังหวัดพิจิ ตร โดยผู้อำนวยกำรกองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ได้
มอบหมำยดังนี้
1. นำงสำวสิริลักษณ์ รุ่งธนวำณิชย์ ดำเนินกำรประสำนงำนสถำนเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และดำเนินกำรขออนุมัติงบประมำณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์
2. นำงสำวกำญจน์ธิดำ จินำพันธุ์ และนำยนภดล ศรีสว่ำง พร้อมด้วยนำงสำวสุธำสินี น่วมด้วง เข้ำร่วมโครงกำร
ดังกล่ำว
มติ
ที่ประชุมรับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1
รับรองรายงานการประชุมกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2556
มติ
รับรองรำยงำนกำรประชุม
ระเบียบวาระที่ 1.3
การออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 4
สรุปเรื่อง
ตำมที่กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ได้ส่งนำยนภดล ศรีสว่ำง ตำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ เข้ำร่วมอบรมระบบ
จัดกำรยำนพำหนะอนไลน์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม 2556 เวลำ 13.00 – 16.30 น. ณ อำคำรปรำไตรจักร 44 พร้อมทั้งนำ
ผลกำรเข้ำร่วมอบรมรำยงำนต่อผู้บริหำร นั้น บัดนี้กำรอบรมดังกล่ำวได้เสร็จสิ้นแล้วนั้น
จึงขอรำยงำนผลกำร
เข้ำร่วมอบรมดังกล่ำว โดยประโยชน์จำกกำรอบรม คือ เป็นกำรลดระยะเวลำ และขั้นตอนในกำรขอใช้ยำนพำหนะในแต่ละ
หน่วยงำน ทั้งนี้ ผู้อำนวยกำร ได้มอบหมำยให้นำงสำวกำญจน์ธิดำ จินำพันธ์ณิชำ รับผิดชอบกำรจองรถต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทรำบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
สรุปเรื่อง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจาปี
งบประมาณ 2557
สรุปเรื่อง
ตำมที่ กองแผนงำน ได้ ขอควำมอนุ เครำะห์ให้แต่ ล ะหน่ว ยงำนภำยใต้ ส ำนั กงำนอธิ กำรบดี ด ำเนิน กำรจั ด ตั้ ง
งบประมำณ ประจ ำปี 2557 โดยหน่ ว ยนโยบำยและแผน ได้ ด ำเนิ น กำรจั ด ท ำงบประมำณ ประจ ำปี 2557
เพื่อพิจำรณำ ดังนี้
แผนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2556 -กันยายน 2557
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
กองทุนกิจการนิสิต
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา
1) งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. ค่ำจ้ำงชั่วครำว
1.1 ค่ำจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน
- นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ อัตรำเดือนละ 12,150 บำท รวม 1 อัตรำ (12 เดือน)
- นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ อัตรำเดือนละ 13,350 บำท รวม 1 อัตรำ (12 เดือน)
- นักประชำสัมพันธ์ อัตรำเดือนละ 15,240 บำท รวม 1 อัตรำ (12 เดือน)
- นักวิชำกำรศึกษำ อัตรำเดือนละ 13,360 บำท รวม 1 อัตรำ (12 เดือน)
- ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร อัตรำเดือนละ 11,160 บำท รวม 1 อัตรำ (12 เดือน)
- เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว อัตรำเดือนละ 7,265 บำท รวม 4 อัตรำ (12 เดือน)
2) ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1 ค่ำตอบแทน
- ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงำนนอกเวลำรำชกำร
2.2 ค่ำใช้สอย
- ค่ำรับรองและพิธีกำร
- เงินประกันสังคม
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
- ค่ำจ้ำงเหมำจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์
- ค่ำจ้ำงเหมำจัดทำคูม่ ือและทำเนียบศิษย์เก่ำ
- ค่ำจ้ำงเหมำอื่นๆ
ค่ำธรรมเนียม (ค่ำตรวจสุขภำพประจำปี )

1,706,084
1,706,084
1,706,084
1,706,084
870,192
870,192
145,800
160,200
182,880
160,320
133,920
87,072
135,892

118,892
41,892

7000

ค่ำชุดแต่งกำยสำหรับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมวิชำกำร
2.3 ค่ำวัสดุ
- วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
- วัสดุสำนักงำน
- วัสดุคอมพิวเตอร์
- วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2. ค่ำสำธำรณูปโภค
2.1 ค่ำสำธำรณูปโภค
1) ค่ำบริกำรโทรศัพท์
3. เงินอุดหนุน
3.1 กองทุนกิจการนิสิต
1) โครงกำรกระบวนกำรจัดทำแผน
2) โครงกำรบริหำรพัฒนำบุคลำกร
3) โครงกำรบริหำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
4) โครงกำรสนับสนุนกำรประชำสัมพันธ์
5) โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
6) โครงกำรสร้ำงเสริมและพัฒนำศิษย์เก่ำ
กองทุนสินทรัพย์ถาวร 0600
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา
1) งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1 ค่ำใช้สอย
- ค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สิน
2. ค่ำครุภณ
ั ฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
2.1 ค่ำครุภณ
ั ฑ์

35,000
35,000
17,000
5,000
5,000
7,000

700,000
700,000
50,000
120,000
10,000
520,000
50,000

50000
50,000

มติ
ที่ประชุมรับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1
ตารางสรุปจานวนโครงการที่ดาเนินการตามมาตรการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2556-2559
สรุปเรื่อง

ตำมที่กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ได้ดำเนินกำรจัดทำโครงกำรตำมมำตรกำร และได้มอบหมำยให้
บุคลำกร ดำเนินงำนภำยใต้โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้

5. ตารางสรุปจานวนโครงการที่ดาเนินการตามมาตรการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559
มาตรการ

ชื่อโครงการ
ที่

3.1.1 จัดให้มี Alumni office ที่มีผลงำนเป็นรูปธรรม
เป็นหน่วยงำนถำวรของมหำวิทยำลัย

1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรตำมพันธกิจด้ำนงำนศิษย์เก่ำ
2 โครงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปีงบประมำณ 2556
3 โครงกำรประชุมเพื่อจัดทำแผนกำรดำเนินงำน แผนกลยุทธ์ (ไม่ใช้
งบประมำณ)
4 โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ประจำปี 2557

3.1.2 จัดให้มรี ะบบฐำนข้อมูลของศิษย์เก่ำทุกรุ่นพร้อมทั้ง
ติดตำมปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุก 6 เดือน เพื่อให้
ศิษย์เก่ำมีสิทธิ์เข้ำถึงทรัพยำกรและบริกำรวิชำกำรของ
มหำวิทยำลัย

5 โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำให้เป็นปัจจุบัน

3.1.3 จัดให้มีกำรประกำศเกียรติคณ
ุ ศิษย์เก่ำดีเด่นและ
รำงวัลประเภทต่ำงๆ

6 โครงกำรเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกศิษย์เก่ำดีเด่น ประจำปี 2557
7 โครงกำรจัดทำหอเกียรติยศศิษย์เก่ำ (Hall of Fame)
8 โครงกำรค้นหำคนดีศรีนเรศวร

3.1.4 พัฒนำช่องทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับ
ศิษย์เก่ำให้มีควำมหลำกหลำยและให้มีกำรประสำนงำน

9 โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งเพื่อบริหำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับศิษย์เก่ำ
(หำสปอนเซอร์ร่วม กระทิงแดง โตโยต้ำ กำรไฟฟ้ำ ฯลฯ)

ผู้รับผิดชอบหลัก

จานวนเงิน
แผ่นดิน อื่น ๆ

รายได้

รวม

นำงสำวกำญจน์ธิดำ
จินำพันธุ์ณิชำ
นำงสำวกำญจน์ธิดำ
จินำพันธุ์ณิชำ
นำงสำวกำญจน์ธิดำ
จินำพันธุ์ณิชำ
นำงสำววันวิภำ
สำยหยุด
นำยนภดล ศรีสว่ำง

50,000

50,000

10,000

10,000

-

-

-

-

-

-

นำงสำวสุธำสินี
น่วมด้วง
นำงสำวธัญญำรัตน์
อินทร์เมือง
นำงสำวสิรลิ ักษณ์
รุ่งธนวำณิชย์
นำงสำวสุธำสินี
น่วมด้วง

30,000

30,000

70,000

70,000

20,000

20,000

50,000

50,000

และประชำสัมพันธ์เชิงรุกรวมทั้งกำรสร้ำงเครือข่ำย
ประชำสัมพันธ์ของศิษย์เก่ำ

10 โครงกำรจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์
11 โครงกำรจัดทำสื่ออิเลคทรอนิกส์
12 โครงกำรผลิตรำยกำรวิทยุ "ศิษย์เก่ำเล่ำเรื่อง" (ไม่ใช้งบประมำณ)

3.2.1สร้ำงควำมร่วมมือจำกศิษย์เก่ำในทุกรูปแบบ

13 โครงกำรด้วยรักและผูกใจให้ว่ำที่ศิษย์เก่ำ มน.
14 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมนิสติ ก่อนเป็นศิษย์เก่ำ ประจำปี 2557
15 โครงกำรจัดหำรำยได้เข้ำกองทุนศิษย์เก่ำนเรศวร

3.2.2 มีกลไกกำรใช้เครือข่ำยศิษย์เก่ำเพื่อพัฒนำพื้นที่
16 โครงกำรศิษย์เก่ำสัมพันธ์สัญจร ประจำปี 2557
ภำคเหนือตอนล่ำง
3.2.3 สร้ำงควำมร่วมมือกับสมำคมศิษย์เก่ำเพื่อผลักดันให้ 17 โครงกำรนัดพบชมรมศิษย์เก่ำทุกคณะ
ศิษย์เก่ำเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆที่มหำวิทยำลัยจัดขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง

นำงสำวสิรลิ ักษณ์
50,000
รุ่งธนวำณิชย์
นำงสำวสิรลิ ักษณ์
รุ่งธนวำณิชย์
นำงสำวสิรลิ ักษณ์
รุ่งธนวำณิชย์
นำงสำวสุธำสินี
80,000
น่วมด้วง
นำงสำวสุธำสินี
50,000
น่วมด้วง
นำงสำวกำญจน์ธิดำ 50,000
จินำพันธุ์ณิชำ
นำงสำวกำญจน์ธิดำ 200,000
จินำพันธุ์ณิชำ
นำยนภดล ศรีสว่ำง 40,000

700,000

ปิดการประชุม เวลา 12.00 น.

ธัญญำรัตน์
(นำงสำวธัญญำรัตน์ อินทร์เมือง)

วันวิภำ
(นำงสำววันวิภำ สำยหยุด)

50,000
80,000
50,000
50,000
200,000
40,000

700,000

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม

