รายงานการประชุม
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 15/2556
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.30 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 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1
การจัดงานคืนสู่เหย้าของคณะวิทยาศาสตร์ , ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
และคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สรุปเรื่อง
ผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้แจ้งกาหนดการจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้าของคณะต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คณะวิทยาศาสตร์
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556
2. ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556
3. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2556
มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยผู้อานวยการฯ มอบหมายให้บุคลากรภายในหน่วยงานเข้าร่วมดังนี้
1. คณะวิทยาศาสตร์ วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556
- ผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
- นางสาวสิริลักษณ์
รุ่งธนวาณิชย์
- นางสาววันวิภา
สายหยุด
2. ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556
- ผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์

- นายนภดล
ศรีสว่าง
- นายประกาศิต
นทีประสิทธิพร
3. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
- นางสาวกาญจน์ธิดา
จินาพันธุ์ณิชา
- นางสาวสุธาสินี
น่วมด้วง
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 14/2556
สรุปเรื่อง
ตามที่กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดาเนินการจัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 14/2556 เมื่อวันศุกร์ที่
11 ตุลาคม 2556 เวลา 15.00 – 18.00 น. ณ ห้องกองพัฒนาศิษย์เก่าสั ม พันธ์ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลั ย
นเรศวร บัดนี้ การจัดทารายงานการประชุมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้วนั้น จึงเรียนมาเพื่อให้บุคลากรทุกท่านพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
มติ
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
สรุปเรื่อง
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1
การจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการจัดหาสิทธิประโยชน์มอบให้แก่ศิษย์
เก่า
สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2556 วาระที่ 1.2.6 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม
2556 นั้น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้มอบหมายให้กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดาเนินการสรรหาบุคคลที่มีความ
เหมาะสม เพื่อทาบทามและนามาจัดทาเป็นคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการจัดหาสิทธิประโยชน์มอบให้แก่
ศิษย์เก่า เพื่อทาหน้าที่ ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ รวมถึงวางแผนการดาเนินงาน และประสานงานหน่วยงาน ห้างร้าน
ต่าง ๆ ในการจัดทาบัตรสิทธิประโยชน์ต่อไป
มติ
ที่ประชุมรั บทราบ โดยกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการดังนี้
1. ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ
ที่ปรึกษา

2. ดร.ดารงศักดิ์
เป๊กทอง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสวรรณ กรกชมาศ
4. นางจิตมากร
รอบบรรเจิด
5. นายอนวัช
มีเคลือบ
6. นายสนธยา
ชินรักษ์บารุง
7. นายรัตนเดช
เสงี่ยมโปร่ง
8. นายนิติพันธ์
ตั้งนพรัตน์
9. นางพันธุ์ทิพา
ขวัญทองอินทร์
10. นางสาววราภรณ์ มีปาน
11. นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง
12. นางสาวสุธาสินี
น่วมด้วง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4.2
การจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazine)
สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2556 วาระที่ 4.4 เมื่อวันที่ 17
ตุลาคม 2556 นั้น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้มอบหมายให้กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดาเนินการสรรหาบุคคล
ที่มีค วามเหมาะสม เพื่อ ทาบทามและน ามาจั ดท าเป็น คาสั่ งแต่ง ตั้ง คณะกรรมการดาเนิ นงานการจั ดท าวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazine) เพื่อทาหน้าที่ ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ รวมถึงวางแผนการดาเนินงาน และเขียน
คอลัมน์ต่าง ๆ ลงในวารสารต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการดังนี้
1. ทันตแพทย์ ดร. อนุพันธ์
สิทธิโชคชัยวุฒิ
ประธานกรรมการ
2. ดร.ดารงศักดิ์
เป๊กทอง
รองประธานกรรมการ
3. นางสุเพ็ญ
ทาเกิด
กรรมการ
4. นายชาญวิทย์
ยาสมุทร
กรรมการ
5. นางสาวฤทัยรัตน์ ใจถาคา
กรรมการ
6. นางสาวชไมพร
ศรีสุราช
กรรมการ
7. นายเอกภัทร
วัฒนศิริ
กรรมการ
8. นางสาวบุญสุภางค์ สุวรรณธเนศ
กรรมการ
9. นางสาวศรีสัจจา เปาจีน
กรรมการ
10. นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง
กรรมการ
11. นางสาวสิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์
เลขานุการ

12. นายประกาศิต
ระเบียบวาระที่ 4.3

นทีประสิทธิพร

ผู้ช่วยเลขานุการ

การเตรียมความพร้อมในโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีงบประมาณ 2556

สรุปเรื่อง
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีงบประมาณ 2556 ในวันที่
20 พฤศจิกายน 2556 กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงได้ดาเนินการประชุมเพื่อจัดทา (ร่าง) รายงานการประเมิน
ตนเองเพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดทารายงานดังกล่าว พร้อมทั้งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการจัดหา
เอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง
มติ
ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายความรับผิดชอบให้บุคลากรแต่ละคน ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองฯ รับผิดชอบจัดหาเอกสาร ตามองค์ประกอบที่ 1
2. คุณสิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์ หาภาพมาประกอบเอกสาร ตามองค์ประกอบที่ 2
3. คุณวันวิภา สายหยุด และ คุณสุธาสินี น่วมด้วง รับผิดชอบจัดหาเอกสาร ตามองค์ประกอบที่ 3
4. คุณกาญจน์ธิดา จินาพันธ์ณิชา รับผิดชอบจัดหาเอกสาร ตามองค์ประกอบที่ 4 และ 5
5. คุ ณ นภดล ศรี ส ว่ า ง และ คุ ณ ประกาศิ ต นที ป ระสิ ท ธิ พ ร รั บ ผิ ด ชอบจั ด หาเอกสารอื่ น ๆ ตามที่
คณะกรรมการร้องขอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวารที่ 5.1
ติดตามผลการดาเนินงานของบุคลากรภายในกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สรุปเรื่อง
ตามกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่3/2556
เมื่อวัน พฤหั ส บดีที่ 17 ตุล าคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้ องประชุมเสลา 5 ชั้น 1 อาคารส านักงาน
อธิ ก ารบดี นั้ น ผู้ อ านวยการกองพั ฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ า สั ม พั น ธ์ จึ ง ได้ สั่ ง การให้ บุ ค ลากรกองพั ฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ า สั ม พั น ธ์
ดาเนินการดังนี้
1. นางสาวสุธาสินี น่วมด้วง
- ดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการจัดหาสิทธิประโยชน์มอบให้แก่ศิษย์เก่า
- ประสานงานแต่ละคณะ/หน่วยงานเพื่อขอข้อมูลมาจัดทาแพคเกจข่าวสารมอบแก่ศิษย์เก่า
2. นายประกาศิต นทีประสิทธิพร
- ดาเนินการเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคเงินจัดซื้อที่ดิ นเพื่อสร้างอุทยานฯ และการสั่งจองพระ
บรมรูปสมเด็จฯ ลงใน e – mag รวมถึงการลิงก์วารสาร nu live และ มน.สัมพันธ์
- ดาเนินการจัดทา e – mag ในรูปแบบของเอกสารเพื่อจัดส่งไปยังศิษย์เก่าบางส่วน
3. นางสาวสิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์

-

ดาเนินการค้นหารูปศิษย์เก่าดีเด่นลงในทาเนียบให้ครบทุกคน
ดาเนินการจัดทาทาเนียบศิษย์เก่าคนดีจิตอาสา เพื่อลงใน e – mag และแสดงไว้บนเว็บไซต์กองฯ
ดาเนินการประสานงานจัดทาป้ายบอกทางแสดงชื่อกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์กับกองกาคารสถานที่
ดาเนินการถอดสคริปรายการวิทยุ “ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง” เพื่อส่งไปยังผู้เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลและ
รวบรวมเป็นเล่ม ประจาปี 2556 รวมถึงนาไปลงใน e – mag
- ดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานวารสาร e - mag
4. นายนภดล ศรีสว่าง
- ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงเหตุการณ์/เหตุผล ในเดือนที่มี ผู้เข้าชมเว็บไซต์มากที่สุด 5 อันดับ
จากสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าชมเว็บไซต์กองฯ
5. นางสาววันวิภา สายหยุด
- ดาเนินการจัดส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2556 ไปยัง
คณะกรรมการฯ ทุกท่าน รวมถึงแบบคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ , แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ประจาหน่วยงาน และพิจารณานโยบายและแผนกลยุทธ์ ประจาปี 2557-2561
6. นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธ์ณิชา
- ดาเนินการจัดเตรียมเอกสารในโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีงบประมาณ 2556
ปิดการประชุม เวลา 17.00 น.

(นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาววันวิภา สายหยุด)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

