รายงานการประชุม
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 16/2556
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 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
การจัดทาวิจัยสถาบัน
สรุปเรื่อง
ตามที่ ผู้ อานวยการกองพัฒ นาศิษย์เ ก่าสั ม พันธ์ มีความประสงค์ จะดาเนินการจัด ทาวิจั ยสถาบันขึ้ น
จานวน 1 เรื่อง โดยมีเรื่องเพื่อเสนอให้บุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อพิจารณา จานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. สัมพันธภาพระหว่างศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
2. ความต้องการของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร
มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยมีมติในการจัดทาวิจัยสถาบัน เรื่อง ความต้องการของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัย
นเรศวรโดยนางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง เป็นผู้รับผิดชอบแฃะบุคลากรทุกคนร่วมเป็นคณะทางาน
ระเบียบวาระที่ 1.2
รายชื่อผู้ดูแลอาคารประจาหน่วยงาน
สรุปเรื่อง
ตามที่ ก องอาคารสถานที่ ได้ ข อความอนุ เ คราะห์ ร ายชื่ อ ผู้ ดู แ ลอาคารประจ าคณะ/หน่ ว ยงาน
เพื่อจัดทาฐานข้อมูล (Data Base) เกี่ยวกับการใช้พื้นที่อาคารและการจัดทาประกันภัยประจาแต่ละอาคารภายใน
มหาวิทยาลัย โดยผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้ นายนภดล ศรีสว่าง ดาเนินการจัดส่ ง
รายชื่อกลับไปยังกองอาคารสถานที่ ในการเป็นผู้ดูแลอาคารประจาหน่วยงาน

มติ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 15/2556
สรุปเรื่อง
ตามที่กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดาเนินการจัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 15/2556 เมื่อวันศุกร์ที่
28 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องกองพัฒนาศิษย์เก่าสั มพันธ์ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลั ย
นเรศวร บัดนี้ การจัดทารายงานการประชุมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้วนั้น จึงเรียนมาเพื่อให้บุคลากรทุกท่านพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
มติ
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 3.1 การจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการจัดหาสิทธิประโยชน์มอบให้แก่ศิษย์เก่า
สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 15/2556 วาระที่ 4.1 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 นั้น
ได้มีมติพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดังนี้
1. ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ
ที่ปรึกษา
2. ดร.ดารงศักดิ์
เป๊กทอง
ประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสวรรณ กรกชมาศ
กรรมการ
4. นางจิตมากร
รอบบรรเจิด
กรรมการ
5. นายอนวัช
มีเคลือบ
กรรมการ
6. นายสนธยา
ชินรักษ์บารุง
กรรมการ
7. นายรัตนเดช
เสงี่ยมโปร่ง
กรรมการ
8. นายนิติพันธ์
ตั้งนพรัตน์
กรรมการ
9. นางพันธุ์ทิพา
ขวัญทองอินทร์
กรรมการ
10. นางสาววราภรณ์ มีปาน
กรรมการ
11. นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง
กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวสุธาสินี
น่วมด้วง
ผู้ช่วยเลขานุการ
มติ

ที่ป ระชุมรั บ ทราบ โดยผู้ อ านวยการกองพัฒ นาศิษย์ เก่าสั มพันธ์ ได้มอบหมายนางสาวสุ ธ าสิ นี น่ว มด้ว ง
ดาเนินการประสานงานบุคคลที่ได้รับคัดเลือก และจัดทาบันทึกเชิญเป็นคณะกรรมการ พร้อมทั้งดาเนินการจัดทา
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
ระเบียบวาระที่ 4
สรุปเรื่อง
-ไม่ม-ี

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวารที่ 5.1
ติดตามผลการดาเนินงานของบุคลากรภายในกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สรุปเรื่อง
(นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุ์ณิชา)
- ดาเนินการจัดทาโครงการประกันคุณภาพภายในกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
- ดาเนินการจัดทาบันทึกเชิญรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตเข้าร่วม
รับฟังผลการประเมินในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
- ดาเนินการติดต่อประสานงานคณะกรรมการเกี่ยวกับกาหนดการเข้าประเมินที่แน่นอน
- ดาเนินการนัดประชุมบุคลากรเตรียมพร้อมรับการประเมิน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 –
10.00 น.
- ดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่านเรศวร
(นางสาวสุธาสินี น่วมด้วง)
- ดาเนินการเคลีย์เอกสารเบิกจ่ายพัสดุกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ตู้)
- ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามหัวข้อผึกอบรม เพื่อจัดส่งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
- ดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2556
(นางสาวสิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์)
- ดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดทาวารสาร e-mag
- ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ ต้นเดือนธันวาคม 2556
- ดาเนินการเขียนข่าวกิจกรรมต่าง ๆ
- ดาเนินการประสานร้านจัดทาบัตรสิทธิประโยชน์
- ดาเนินการจัดส่งทาเนียบศิษย์เก่าดีเด่น

- ดาเนินการจัดทารายงานโครงการ ปี 56
- ดาเนินการจัดทารูปแบบประเมินโครงการศิษย์เก่าเล่าเรื่อง
- ดาเนินการจัดทาทาเนียบศิษย์เก่าจิตอาสา
(นางสาววันวิภา สายหยุด)
- ดาเนินการติดตามคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอรายชื่อคณะกรรมการกองทุน
- ดาเนินการจัดทารายงานการเบิกจ่ายประจาเดือน ตุลาคม 2556 งบประมาณ 2557
- ดาเนินการจัดเตรียมเอกสารพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน
- ดาเนินการติดตามเรื่องขออนุมัติงบประมาณผู้อานวยการเข้าร่วมฝึกอบรม
(นายนภดล ศรีสว่าง)
- พัฒนาเว็บไซต์ศิษย์เก่าเล่าเรื่องประจาเดือน ก.ย.56
- พัฒนาเว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์
- พัฒนาเว็บไซต์ข่าวกิจกรรม
- พัฒนาเว็บไซต์ภาพ Slide Show
- พัฒนาเว็บไซต์ภาพ Banner
- ดาเนินการนาแผนปฏิบัติการประจาปี 2557-2561 ขึ้นเว็บไซต์
- ดาเนินการนาคาสั่งคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่า ปี 56 ขึ้นเว็บไซต์
(นายประกาศิต นทีประสิทธิพร)
- ดาเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
ปิดการประชุม เวลา 12.00 น.

ธัญญารัตน์
(นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

วันวิภา
(นางสาววันวิภา สายหยุด)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

