รายงานการประชุม
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 10/2556
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
**********************************************************************
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวธัญญารัตน์
2. นางสาวกาญจน์ธิดา
3. นางสาวสิริลักษณ์
4. นางสาวสุธาสินี
5. นายนภดล
6. นายประกาศิต
7. นางสาววันวิภา

อินทร์เมือง
จินาพันธุ์ณิชา
รุ่งธนวาณิชย์
น่วมด้วง
ศรีสว่าง
นทีประสิทธิพร
สายหยุด

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองฯ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1
การจัดคอนเสิร์ตการกุศล “พี่น้องร้องเพลงรัก”
สรุปเรื่อง
ตามที่สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดาเนินการจัดคอนเสิร์ต
“พี่น้องร้องเพลงรัก ” ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมท๊อปแลนด์
พลาซ่า พิษณุโลก โดยผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้บุคลากรดาเนินการจัดที่นั่งผู้เข้าร่วม
ชมคอนเสิร์ตดังกล่าว
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2

สรุปเรื่อง

การเข้าร่วมอบรม โครงการ “การบริหารงานพัสดุให้ถูดต้อง โปร่งใส ตามมาตรฐาน
หน่วยงานภาครัฐ”.

ตามที่กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดส่งนางสาวสุธาสินี น่วมด้วง ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา เข้าร่วม
อบรม โครงการ “การบริ ห ารงานพั ส ดุใ ห้ ถู กต้อ ง โปร่ งใส ตามมาตรฐานหน่ว ยงานภาครัฐ เมื่อ วัน ที่ 11-12
กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวั ดพิษณุโลก และนาผลการเข้าร่วม
อบรมดังกล่าว รายงานต่อผู้บริหารต่อไป นั้น บัดนี้การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานผลการ
เข้าร่วมอบรม พร้อมประโยชน์ที่ได้รับ และข้อคิดเห็น ดังนี้
ประโยชน์ที่รับ
1. ได้รู้หลักขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี
2. การดาเนินงานขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบวิธีการ
ถูกต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอยได้
ข้อคิดเห็น
- วิทยากรอธิบ ายลั กษณะงานพัสดุ ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธีกว้างเกินไปจึงทาให้
เจ้าหน้าที่พัสดุใหม่ไม่สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ได้อย่างเต็มที่
ระเบียบวาระที่ 1.2

การอบรม SharePoint Online Training of Site Administrator

สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ าสั ม พั น ธ์ ได้ ส่ ง นายประกาศิ ต นที ป ระสิ ท ธิ พ ร เข้ าร่ ว มอบรม SharePoint
Online Training of Site Administrator เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารปราบ
ไตรจักร และนาผลการเข้าร่วมอบรมดังกล่าว รายงานต่อผู้บริหารต่อไป นั้น บัดนี้การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้
เสร็ จสิ้ นแล้ ว จึงขอรายงานผลการเข้าร่ว มอบรม ประโยชน์ที่ได้รับ คือการใช้โปรแกรม Office 365 และ
Sharepoint ในการทางานบนระบบเครือข่าย รวมถึงการออกแบบเว็บไวต์อย่างง่ายโดยใช้ Tool ของ Micrisoft
อีกด้วย
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1
รับรองรายงานการประชุมกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 9/2556
สรุปเรื่อง
ตามที่กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดาเนินการจัดประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 28
มิ ถุ น ายน 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้ อ งกองพั ฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ า สั ม พั น ธ์ ชั้ น 1 อาคารเอกาทศรถ
มหาวิทยาลัยเรศวร นั้น บัดนี้การดาเนินการจัดประชุมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติ

รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวารที่ 3.1
การจัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์สัญจรเขตภาคเหนือตอนล่าง ประจาปี 2556
(ช่วงที่ 3)
สรุปเรื่อง
ตามที่กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จะดาเนินการจัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์สัญจรเขตภาคเหนือตอนล่าง
ประจาปี 2556 (ช่วงที่ 3) “Marketing and Brand Building และสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า มน” ในวันเสาร์ที่ 17
สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์พลาซ่า อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นั้น

มติ
1.

2.

3.
4.

ที่ประชุมรับทราบ โดยผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มอบหมายดังนี้
นางสาวกาญจน์ธิดา
จินาพันธุ์ณิชา
- ดาเนินการปรับปรุงรายละเอียดภายในโครงการในส่วนของกิจกรรมเนื้อหา
- ดาเนินการติดต่อวิทยากร
- ดาเนินการประสานงานโรงแรมเรื่องการติดป้ายโฟม
นางสาวสิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์
- ดาเนินการนาข้อมูลประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
- ดาเนินการจัดทาสาเนาเผยแพร่เอกสารของกองฯ
- ดาเนินการจัดทาสติ๊กเกอร์ “ศิษย์เก่า มน.”
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
นางสาววันวิภา สายหยุด
- ดาเนินการนาเสื้อ ปากกา พระ กระเป๋า ไปจาหน่ายในโครงการดังกล่าว
นายนภดล ศรีสว่าง
- ดาเนินการจัดทาขออนุมัติโครงการฯ
- ดาเนินการยืมเงินโครงการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 การจัดทาแผนดาเนินงาน ปี 2557-2561
การพัฒนากองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในช่วงปี พ.ศ.2555 – 2559 มุ่งเน้นการวางรากฐานการจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลของศิษย์เก่าทุกรุ่น และติดตามปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นหลัก ภายใต้กรอบนโยบายด้านที่ 3 ของ
มหาวิทยาลัย คือ “พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีระบบความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
จากการประสานประโยชน์ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนานิสิตและมหาวิทยาลัย ” ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้าง
เครือข่ายระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยให้เกิดความสัมพันธ์อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน”

เป้าหมายเชิงคุณภาพของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีดังนี้
1.พัฒนางานด้านระบบฐานข้อมูล
2.พัฒนาระบบงานด้านประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
3.พัฒนาระบบความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัย
4.สร้างจิตสานึกให้นิสิตเกิดความรักและภาคภูมิใจในสถาบันร่วมกัน
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นไปตามนโยบายหลักของมหาวิ ทยาลัย
นเรศวร กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนดาเนินงาน ปี 2557-2561 ของกองพัฒนาศิษย์เก่า
สัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรพิจารณาร่วมกัน และเพื่อจะได้นาเสนอคณะกรรมการประจาหน่วยงานต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยมีมติให้นาเสนอคณะกรรมการประจาหน่วยงาน และเสนอต่อผู้บริหารตามลาดับขั้น
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
-ไม่ม-ี

ปิดการประชุม เวลา 12.00 น.

ธัญญารัตน์
(นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

วันวิภา
(นางสาววันวิภา สายหยุด)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เอกสารแนบวาระที่ 4.1

