รายงานการประชุม
กองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ครั ง้ ที่ 13/2556
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ กองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
**********************************************************************
รายนามผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวธัญญารัตน์
2. นางสาวกาญจน์ธิดา
3. นางสาวสิริลกั ษณ์
4. นางสาวสุธาสินี
5. นายนภดล
6. นายประกาศิต
7. นางสาววันวิภา

อินทร์ เมือง
จินาพันธุ์ณิชา
รุ่ งธนวาณิชย์
น่วมด้ วง
ศรี สว่าง
นทีประสิทธิพร
สายหยุด

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองฯ
เจ้ าหน้ าที่บริ หารงานทัว่ ไป
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้ปฏิบตั ิงานบริ หาร

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1
การเข้ าร่ วมโครงการอบรม “ทา QA อย่ างไรให้ สนุก”
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ ดาเนินการจัดโครงการอบรม “ทา QA อย่างไรให้ สนุก”
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้ องประชุมเอกาทศรถ 1 ชัน้ 3 อาคารโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ รับเชิญจากท่านวิทยากร (อาจารย์อรรจน์ สีหะ
อาไพ ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจาปี 2556) ให้ นาบุคลากรทุกท่านภายในหน่วยงานเข้ าร่ ว ม
โครงการตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวด้ วย
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2
การประชุมใหญ่ วิสามัญประจาปี 2556 ของสมาคมนิสิตเก่ ามหาวิทยาลัยนเรศวร
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จะดาเนินการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ประจาปี 2556 ในวันเสาร์ ที่
5 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้ องประชุมเสลา 5 ชัน้ 1 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพื่อดาเนินการพิจารณาคัดเลือกนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลั ยนเรศวร ประจาปี 2556-2558 โดยผู้อานวยการ
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ มอบหมายให้ บคุ ลากรดาเนินการดังนี ้
1. นางสาววันวิภา สายหยุด
- ดาเนินการขอความอนุเคราะห์ห้องประชุมพร้ อมอาหารว่าง
- ดาเนินการจัดทาหนังสือเชิญประชุม พร้ อมจัดส่งถึงคณะกรรมการบริ หารกิจการสมาคมฯ

- ดาเนินการส่งอีเมล์เชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้ าร่ วมประชุม
- ดาเนินการประสานงานขอความอนุเคราะห์กล่องลงคะแนนเสียงจากสานักงานสภามหาวิทยาลัย
- ดาเนินการจัดทาแฟ้มลงทะเบียนผู้เข้ าร่ วมการประชุม
2. นายนภดล ศรี สว่าง และนายประกาศิต นทีประสิทธิพร
- ดาเนินการจัดเตรี ยมสถานที่เพื่อใช้ ในการจัดประชุม และเลือกนายกสมาคมนิสิตเก่าฯ
- ดาเนินการส่งอีเมล์เชิญสมาชิกสมาคมเข้ าร่ วมประชุม
3. นางสาวสิริลกั ษณ์ รุ่ งธนวาณิชย์
- ดาเนินการจัดเตรี ยมบัตรลงคะแนนเสียง
- ดาเนินการส่งอีเมล์ และ SMS เชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้ าร่ วมประชุม
4. นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุ์ณิชา และนางสาวสุธาสินี น่วมด้ วง
- ประสานงานและต้ อนรับผู้เข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว
- ดาเนินการส่งอีเมล์เชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้ าร่ วมประชุม
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.3
การใช้ งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่ผ้ อู านวยการกองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ มีความประสงค์จะใช้ งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(e-doc) แบบเต็ม รู ป แบบภายในหน่ วยงาน จึง มอบหมายให้ น างสาววัน วิ ภ า สายหยุ ด ดาเนิ น การประสานงาน
กับบุคลากรกองบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อนาเสนอระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc)
ในวันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น. เป็ นต้ นไป ณ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคารเอกาทศรถ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.3
การจัดทาบัตรสิทธิประโยชน์ มอบให้ แก่ ศิษย์ เก่ ามหาวิทยาลัยนเรศวร
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จะดาเนินการจัดทาบัตรสิทธิประโยชน์ เพื่อมอบให้ แก่ศิษย์เก่าที่เป็ นผู้สาเร็ จ
การศึกษาประจาปี 2555 โดยได้ มีการขอความอนุเคราะห์ไปยังอาจารย์ดนัย เรี ยบสกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและ
ศิษย์ เก่าสัมพันธ์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ให้ ออกแบบบัตร จ านวน 5 แบบ เพื่ อให้ บุคลากรภายในหน่วยงาน
พิจารณาคัดเลือก และจัดส่งให้ ผ้ บู ริ หารดาเนินการพิจารณาคัดเลือกต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยเลือกแบบ B แต่ให้ ดาเนินการปรั บเปลี่ยนรู ปแบบตัวอักษรบางส่วน ทัง้ นี ้มอบหมาย
คุณสุธาสินี น่วมด้ วง ดาเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ องพิจารณารั บรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1
รั บรองรายงานการประชุมกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ครั ง้ ที่ 12/2556
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่ ก องพัฒ นาศิ ษย์ เก่ าสัมพัน ธ์ ได้ ด าเนิ น การจัดประชุม บุค ลากรกองพัฒ นาศิ ษย์ เก่ าสัมพัน ธ์ ครั ง้ ที่
12/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชัน้ 1 อาคาร
เอกาทศรถ นัน้
มติ
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 แผนการจัดทาโครงการประจาปี งบประมาณ 2557
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการพิจารณาแผนการจัดทาโครงการประจาปี งบประมาณ 2557
จานวน 12 โครงการ โดยได้ รับเงินงบประมาณแผ่นดิน รวมทังสิ
้ ้น 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้ วน) ดังนี ้
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โครงการประชุมเพื่อจัดทาแผนการดาเนินงาน/กลยุทธ์
โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
โครงการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลศิษย์ก่าให้ เป็ นปั จจุบนั
โครงการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
โครงการจัดทาหอเกียรติยศศิษย์เก่า (Hall of Fame)
โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
โครงการผลิตรายการวิทยุ “ศิษย์เก่าเล่าเรื่ อง”
โครงการด้ วยรักและผูกใจให้ ว่าที่ศษิ ย์เก่า
โครงการอบรมความพร้ อมนิสติ เพื่อก้ าวเข้ าสูอ่ าชีพในอาเซียน
โครงการอบรมศิษย์ เก่าในเขตภาคเหนื อตอนล่างเพื่อก้ าวเข้ าสู่ประชาคม
อาเซียน
โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กบั ชมรมศิษย์เก่าทุกคณะ

12

รวม

งบประมาณ
(บาท)
139,740
160,260
-

300,000

มติ
ที่ประชุมรับทราบ

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

ว/ด/ป
ดาเนินงาน
20 พ.ย.56
ก.ค.-ส.ค.57
3 ด./ครัง้
ต.ค.56-ก.ย.57
เม.ย.-ก.ค.57
ต.ค.56-ก.ย.57
ต.ค.56-ก.ย.57
ต.ค.56-ก.ย.57
17-19 .ค.56
มี.ค.57
ม.ค.-ก.พ.57
ก.พ.-มิ.ย.57

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 การจัดทาโครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปี งบประมาณ 2556
สรุ ปเรื่ อง
ด้ วยกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จะดาเนินการจัดทาโครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปี งบประมาณ
2556 เพื่อเป็ นการประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน ในวัน พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 นัน้ โดยนางสาว
กาญจน์ธิดา จินาพันธุ์ณิชา เป็ นผู้รับผิดชอบโครงการ และได้ นดั หมายบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้ เข้ าร่ วม
การประชุมเตรี ยมความพร้ อม ในวันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. เป็ นต้ นไป เพื่ อชี แ้ จงหลักเกณฑ์ การ
ประเมินฯ และจัดเตรี ยมเอกสารสาหรับให้ คณะกรรมการประเมินประกอบการประเมินต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.2 การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ประจาปี 2556
สรุ ปเรื่ อง
ด้ วย กองพัฒ นาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ มีความประสงค์ จ ะดาเนิ นการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์ เก่ า
สัมพันธ์ ประจาปี 2556 เพื่อรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติประจาปี งบประมาณ 2556 และแจ้ งผลการ
จัดทาแผนปฏิบตั ิประจาปี งบประมาณ 2557 ให้ คณะกรรมการพิจารณา โดยผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ได้ มอบหมายให้ นางสาววันวิภา สายหยุด ดาเนินการประสานงานกับเลขานุการของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เพื่อ
กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.3 การจัดทาโครงการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลศิษย์ เก่ าให้ เป็ นปั จจุบัน
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จะดาเนินการจัดทาโครงการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลศิษย์เก่าให้ เป็ นปั จจุบนั
ประจ าปี งบประมาณ 2557 นัน้ เพื่ อให้ การดาเนิ นงานโครงการดังกล่าวเป็ นไปด้ วยความเรี ย บร้ อย ผู้อานวยการ
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงได้ มอบหมายให้ นายนภดล ศรี สว่าง และนายประกาศิต นทีประสิทธิพร เป็ นผู้รับผิดชอบ
โครงการ โดยให้ มีก ารจัดประชุมเพื่ อพิ จ ารณาปรั บ ปรุ งระบบฐานข้ อมูล ใหม่ ในวันศุกร์ ที่ 11 ตุล าคม 2556 เวลา
09.00 น. เป็ นต้ นไป ณ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคารเอกาทศรถ ชัน้ 1
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ปิ ดการประชุม เวลา 12.00 น.
ธัญญารัตน์
(นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์ เมือง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

วันวิภา
(นางสาววันวิภา สายหยุด)
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

