รายงานการประชุม
กองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ครั ง้ ที่ 12/2556
วันพฤหัสบดีท่ ี 29 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ กองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
**********************************************************************
รายนามผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. ทันตแพทย์ ดร.อนุพนั ธ์
2. ดร.ดารงศักดิ์
3. นางสาวธัญญารัตน์
4. นางสาวกาญจน์ธิดา
5. นางสาวสิริลกั ษณ์
6. นางสาวสุธาสินี
7. นายนภดล
8. นายประกาศิต

สิทธิโชคชัยวุฒิ
เป๊ กทอง
อินทร์ เมือง
จินาพันธุ์ณิชา
รุ่ งธนวาณิชย์
น่วมด้ วง
ศรี สว่าง
นทีประสิทธิพร

รายนามผู้ไม่ เข้ าร่ วมประชุม (ลาป่ วย)
1. นางสาววันวิภา
สายหยุด

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองฯ
เจ้ าหน้ าที่บริ หารงานทัว่ ไป
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้ปฏิบตั ิงานบริ หาร

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1
การจัดทาบัตร NU Club card ภายใต้ โครงการด้ วยรั กและผูกใจให้ ว่าที่ศิษย์ เก่ า
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่กองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ จะดาเนิ นการจัดโครงการด้ วยรั กและผูกใจให้ ว่าที่ศิษย์ เก่า ในช่วงเดือน
ธันวาคม 2556 เพื่อเป็ นการแสดงความยินดีกบั ว่าที่ศิษย์เก่าที่สาเร็ จการศึกษา 2555 โดยมีการจัดซุ้มแสดงความยินดี
และจัดทาบัตร NU Club card เพื่อเป็ นสิทธิประโยชน์ให้ แก่ศิษย์เก่า นัน้
รองอธิ ก ารบดีฝ่ายกิ จการนิ สิ ต ได้ มอบให้ ก องพัฒ นาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ เร่ งดาเนิ นการให้ แล้ วเสร็ จก่ อนวัน
พระราชทานปริ ญญาบัตร ในช่วงเดือนธันวาคม 2556
มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยมอบหมายคุณสุธาสินี น่วมด้ วง ดาเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1.2

การพิ จ ารณา (ร่ าง) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ว่ าด้ วย กองทุ น ศิ ษ ย์ เก่ า
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. .....

สรุ ปเรื่ องเ
ตามที่กองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดประชุมพิจารณา (ร่ าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่า
ด้ วย กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ...... เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องประชุม
เอกาทศรถ 209 ชัน้ 2 อาคารเอกาทศ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว นัน้ ทังนี
้ ้จักได้ นาเสนอไปยังกองกฎหมายเพื่อนาเข้ า ที่ประชุม
คณะกรรมการกลัน่ กรองฯ ต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยมอบหมายคุณกาญจน์ธิดา จินาพันธุ์ณิชาดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1.3

สรุ ป ผลการจั ดโครงการศิ ษ ย์ เ ก่ า สั ม พั นธ์ สั ญจรเขตภาคเหนื อตอนล่ าง ประจาปี
2556 (ช่ วงที่ 3)

สรุ ปเรื่ อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดโครงการศิษย์ เก่าสัมพันธ์ สญ
ั จรเขตภาคเหนื อตอนล่าง
ประจาปี 2556 (ช่วงที่ 3) “Marketing and Brand Building และสร้ างเครื อข่ายศิษย์ เก่า มน.” เมื่อวันเสาร์ ที่
17 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมท๊ อปแลนด์พลาซ่า อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นัน้
ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มีความห่วงใยว่า การจัดโครงการที่กาหนดหัวข้ อการอบรมที่แคบเกินไป
อาจทาให้ มีผ้ ูสนใจเข้ าร่ วมโครงการเป็ นจานวนน้ อย ไม่ค้ ุมค่ากับ งบประมาณการลงทุนที่ จัดไป จึง ได้ มอบหมาย
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดาเนินการนาปั ญหาที่พบจากการจัดโครงการทัง้ 3 ช่วง (3 จังหวัด) มาดาเนินการปรับปรุ ง
แก้ ไ ขกระบวนการจัด ท าโครงการในครั ง้ ต่ อ ไป และต้ อ งจั ด โครงการเพื่ อ ต่ อ ยอดให้ เ กิ ด เครื อ ข่ า ยความสัม พัน ธ์
ของศิษย์เก่าที่ยงั่ ยืนอย่างแท้ จริ งต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ องพิจารณารั บรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1
รั บรองรายงานการประชุมกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ครั ง้ ที่ 11/2556
มติ
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 การจัดทาวารสารอิเลกทรอนิกส์ (e-magazine) เพื่อจัดส่ งทางอีเมล์ ไปถึงศิษย์ เก่ า
สรุ ปเรื่ อง
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้ มีนโยบายให้ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัม พันธ์ ดาเนินการจัดทาวารสารอิเลก
ทรอนิกส์ (e-magazine) โดยขอให้ เริ่ มดาเนินการในเดือนตุลาคม ปี งบประมาณ 2557 (ผลิตและจัดส่งอีเมล์ 2 เดือน
ต่อครั ง้ ) โดยเน้ นเนื อ้ หาที่ เป็ นการเสริ มสร้ างศักยภาพให้ ศิษย์ เก่า การสร้ างกิ จ กรรมที่ จะก่อให้ เกิ ดปฏิ สัมพันธ์ ของ
เครื อข่ายแต่ละกลุ่ม/จังหวัด/อาชีพ หรื อคนที่เกิดในเดือนเดียวกัน การแจ้ งสิทธิ ประโยชน์ให้ ศิษย์ เก่า การแจ้ งข่าวสาร
เพื่อสร้ างความภาคภูมิใจในสถาบันร่ วมกัน เป็ นต้ น
มติ
ที่ประชุมรั บทราบ ผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ รั บนโยบายดังกล่าวเพื่ อนามาดาเนินการ
โดยมอบหมายคุณสิริลกั ษณ์ รุ่ งธนวาณิชย์ และคุณประกาศิต นทีประสิทธิพร เป็ นผู้รับผิดชอบต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.2 การจัดทาโครงการประจาปี งบประมาณ 2557
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการพิจารณาจัดโครงการประจาปี งบประมาณ 2557 จานวน
11 โครงการ โดยได้ รับเงินงบประมาณแผ่นดิน รวมทังสิ
้ ้น 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้ วน) ดังนี ้
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โครงการประชุมเพื่อจัดทาแผนการดาเนินงาน/กลยุทธ์
โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
โครงการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลศิษย์ก่าให้ เป็ นปั จจุบนั

ไม่ใช้ งบประมาณ
ไม่ใช้ งบประมาณ
ไม่ใช้ งบประมาณ
ไม่ใช้ งบประมาณ

โครงการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
โครงการผลิตรายการวิทยุ “ศิษย์เก่าเล่าเรื่ อง”
โครงการด้ วยรักและผูกใจให้ วา่ ที่ศิษย์เก่า
โครงการเตรี ยมความพร้ อมนิสิตก่อนเป็ นศิษย์เก่าสูอ่ าเซียน
โครงการสัญจรเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งของเครื อข่ายศิษย์เก่า
โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กบั ชมรมศิษย์เก่าทุกคณะ

ไม่ใช้ งบประมาณ
ไม่ใช้ งบประมาณ
ไม่ใช้ งบประมาณ
ไม่ใช้ งบประมาณ
139,740 บาท
160,260 บาท
ไม่ใช้ งบประมาณ

คุณกาญจน์ธิดา จินาพันธ์ณิชา
คุณกาญจน์ธิดา จินาพันธ์ณิชา
คุณวันวิภา สายหยุด
คุณนภดล ศรี สว่าง
คุณประกาศิต นทีประสิทธิพร
คุณวันวิภา สายหยุด
คุณสิริลกั ษณ์ รุ่ งธนวาณิชย์
คุณสิริลกั ษณ์ รุ่ งธนวาณิชย์
คุณสุธาสินี น่วมด้ วง
คุณสุธาสินีน่วงด้ วง
คุณกาญจน์ธิดา จินาพันธ์ณิชา
คุณนภดล ศรี สว่าง
คุณประกาศิต นทีประสิทธิพร

มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยรองอธิ การบดีให้ ดาเนินการทบทวนปรับงบประมาณในแต่ละโครงการตามความ
เหมาะสมอีกครัง้ หนึง่
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 การคัดเลือกนายกสมาคมนิสิตเก่ ามหาวิทยาลัยนเรศวร
สรุ ปเรื่ อง
ด้ วยคณะกรรมการบริ หารกิจการสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2556-2558 จะหมดวาระการดารง
ตาแหน่ง ในวันที่ 30 กันยายน 2556 โดยต้ องมีการพิจารณาคัดเลือกนายกฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 นัน้
มติ
ที่ประชุมรับทราบ ทังนี
้ ้มอบหมายให้ คณ
ุ วันวิภา สายหยุด ประสานงานนายกสมาคมฯ เพื่อทาการนัดหมาย
การประชุม ภายในวันที่ 13 กันยายน 2556
ระเบียบวาระที่ 5.2 การจัดทาแผนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ด้านที่ 3 ของมหาวิทยาลัย
สรุ ปเรื่ อง
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยนเรศวร ครัง้ ที่ 41 (5/2556) ได้ มีความเห็นเพิ่มเติม
ในรายงานผลการตรวจสอบและได้ เสนอท่านอธิ การบดีเพื่ อพิ จารณา ทัง้ นี ้ อธิ การบดีสงั่ การให้ กองพัฒนาศิษย์ เก่า
สัมพันธ์จดั ทาแผนปฏิบตั ิราชการ ปี 2557 เป้าหมายและนาเสนออธิการบดีภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 นัน้
มติ
ที่ ประชุมรั บทราบ โดยนัดหมายผู้ ช่วยอธิ การบดีฯ มาเป็ นประธานการประชุมในวันที่ 9 กันยายน 2556
ณ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ปิ ดการประชุม เวลา 16.30 น.

ธัญญารัตน์
(นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์ เมือง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

วันวิภา
(นางสาววันวิภา สายหยุด)
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

