รายงานการประชุม
กองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 2/2557
วันจันทร์ ท่ ี 24 มีนาคม 2557 เวลา 10.30 – 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
รุ่งธนวาณิชย์
น่วมด้ วง
ศรี สว่าง
นทีประสิทธิพร
สายหยุด

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองฯ
เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้ปฏิบตั งิ านบริหาร

เริ่มประชุม เวลา 10.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่ นดิน) และ
(เงินงบประมาณรายได้ ) ครัง้ ที่ 1 (1 เมษายน 2557)

สรุปเรื่อง
ด้ ว ยในวัน ที่ 1 เมษายน 2557 มหาวิ ท ยาลัย นเรศวร จะด าเนิ น การเลื่ อ นค่า ตอบแทนพนัก งาน
มหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) และ (เงินงบประมาณรายได้ ) เพื่อให้ ทันกับการเบิกจ่ายพร้ อมกัน
ในสิ ้นเดือน เมษายน 2557 โดยผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ มอบหมายให้ นางสาวกาญจน์ธิดา
จินาพันธุ์ณิชา ดาเนินการ และจัดส่งผลการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลั ย กลับไปยัง
กองการบริ หารงานบุคคลต่อไป และสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรแต่ละคน ว่ามีข้อเสนอแนะต่อระบบ
การประเมินหรื อไม่ อย่างไร
มติ
ที่ ป ระชุม รั บ ทราบ โดยนางสาวกาญจน์ ธิ ด า จิ น าพัน ธุ์ ณิ ช า ได้ ด าเนิ น เสร็ จ สิ น้ และจัด ส่ง ไปยัง
กองการบริ ห ารงานบุค คลเรี ย บร้ อยแล้ ว และไม่ มี บุค ลากรท่ า นใดแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ ข้ อ เสนอแนะ
ในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 1.2

การเข้ าร่ วมอบรมหลั ก สู ต รพั ฒ นาทั ก ษะและความรู้ ภาษาอั ง กฤษของ
บุคลากรสายสนับสนุน

สรุปเรื่อง
ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนโยบายในการพัฒนาทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษแก่บคุ ลากรสาย
สนับสนุน นัน้ โดยมอบหมายให้ สถานพัฒนาวิชาการด้ านภาษา งานบริ การพัฒนาภาษา จัดทาแบบสารวจ
การเข้ าอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษของบุคลากรสายสนับสนุน โดยผู้ที่เข้ าอบรมควร
มี คุณ สมบัติ ดัง นี ้ คื อ ต้ อ งเป็ นบุ ค ลากรสายสนับ สนุ น ของมหาวิ ท ยาลัย นเรศวรเท่ า นัน้ และมี ค วามรู้
ภาษาอัง กฤษพื น้ ฐานอยู่ในระดับที่ ส ามารถพัฒ นาต่อไปได้ มี ความมุ่ง มั่นที่ จ ะเข้ ารั บการอบรมตลอดทัง้
หลักสูตร โดยผู้อานวยการกองพัฒ นาศิษย์ เก่าสัม พันธ์ ได้ สอบถามความคิดเห็นและความต้ องการของ
บุคลากรในที่ประชุม
มติ
ที่ประชุมรับทราบ และมีมติคดั เลือกให้ นายนภดล ศรี สว่าง และนายประกาศิต นทีประสิทธิพร เข้ ารับ
การอบรมตามแผนที่ 1 และมอบหมายนางสาววันวิภ า สายหยุด ดาเนินการจัดส่งแบบสารวจกลับไปยัง
สถานพัฒนาวิชาการด้ านภาษาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 1/2557
สรุปเรื่อง
ตามที่ ก องพั ฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ า สั ม พั น ธ์ ได้ ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม บุ ค ลากร ครั ้ง ที่ 1/2557
เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้ องกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชัน้ 1 อาคาร
เอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร บัดนี ้ การจัดทารายงานการประชุมดังกล่าวได้ เสร็ จสิ ้นแล้ วนัน้ จึงเรี ยนมา
เพื่อให้ บคุ ลากรทุกท่านพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้ อมนี ้
มติ
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 3.1 การจัดทารายงานประจาปี 2555-2556
สรุปเรื่อง
ตามที่ ผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ มอบหมายให้ นางสาวสิริลักษณ์ รุ่ งธนวาณิชย์
ดาเนิ นการจัดทาสรุ ปรายงานประจ าปี 2555 – 2556 ของกองพัฒ นาศิษย์ เก่ าสัม พันธ์ จึง ได้ ดาเนิ นการ
สอบถามติดตามความก้ าวหน้ าของการจัดทาสรุปรายงานประจาปี ดังกล่าว

มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยให้ ดาเนินการจัดทาให้ แล้ วเสร็จในรูปแบบของไฟล์ PDF ภายในเดือนกันยายน
2557 เพื่อจักได้ ดาเนินการจัดทาสรุปรายงานประจาปี 2557 ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.2

การจัดทาสรุ ปผลการดาเนิน งานโครงการอบรมศิษ ย์ เก่ าในเขตภาคเหนื อ
ตอนล่ างเพื่อก้ าวเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน ครั ง้ ที่ 2 จังหวัดสุโขทัย

สรุปเรื่อง
ตามที่กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดโครงการอบรมศิษย์เก่าในเขตภาคเหนือตอนล่าง
เพื่อก้ าวเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน ครัง้ ที่ 2 จังหวัดสุโขทัย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ศิษย์เก่าในเขตภาคเหนือ
ตอนล่างได้ เพิ่มพูนความรู้ เรื่ องเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน และเพื่อให้ ศิษย์เก่า
มีส่วนร่ วมในการพัฒ นามหาวิทยาลัยและสัง คม บัดนี ก้ ารดาเนินการจัดทาโครงการดัง กล่าว ได้ เสร็ จ สิน้
เรี ยบร้ อยแล้ วนัน้ ผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัม พันธ์ จึงดาเนินการสอบถามติดตามการจัดทาสรุ ป
ประเมินผลโครงการฯ , การถอดเทปเสียงบรรยายของวิทยากร , การจัดส่งเอกสารให้ แก่ศิษย์เก่า และผลการ
จัดตังชมรมศิ
้
ษย์เก่าจังหวัดสุโขทัย
มติ
ที่ ประชุม รั บ ทราบ โดยนางสาวกาญจน์ ธิ ด า จิ นาพัน ธุ์ ณิ ช า แจ้ ง ว่า กาลัง ด าเนิ นการจัดทาสรุ ป
ประเมินผลโครงการฯ และถอดเทปเสียงบรรยาย ส่วนเอกสารเกียรติบตั รนันได้
้ จดั ส่งไปยังศิษย์เก่าที่สโุ ขทัย
เรี ยบร้ อยแล้ ว และผลการจัดตังชมรมฯ
้
นัน้ ในกรณีที่มีศษิ ย์เก่าโทรศัพท์มาสอบถามข้ อมูลการรับสมัครสมาชิก
ชมรมฯ ให้ บคุ ลากรทุกคนตอบว่าทางชมรมฯ กาลังดาเนินการรับสมัครสมาชิก โดยจะอาศัยอยู่ในจังหวัดใดก็
ได้ เพื่อที่จะดาเนินการสรรหาคณะกรรมการบริ หารชมรมฯ ต่อไป โดยศิษย์เก่าสามารถโทรศัพท์ไปสอบถาม
ข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ ดร.ปราณี จันทราราชัย เลขานุการคณะกรรมการดาเนินการก่อตังชมรมฯ
้
โทร. 081-7863921
ระเบียบวาระที่ 3.3

การจั ด ท าค าสั่ งแต่ ง ตั ง้ คณะกรรมการด าเนิ น งานด้ า นศิ ษ ย์ เ ก่ าสั ม พั น ธ์
ประจาปี 2557

สรุปเรื่อง
ตามที่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้ สงั่ การให้ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดาเนินการจัดทาคาสัง่
แต่ง ตังคณะกรรมการด
้
าเนินงานด้ านศิษย์เก่าสัม พันธ์ เพื่ อมี หน้ าที่ ในการควบคุม ดูแลและให้ คาปรึ กษา
ในการดาเนินกิจกรรมด้ านศิษย์เก่าสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ เป็ นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี โดยให้ ดาเนินการเชิญเจ้ าหน้ าที่กิจการนิสิต
ทุกคณะเข้ าร่วมเป็ นกรรมการในชุดดังกล่าว และมอบหมายให้ ผ้ ชู ่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ (ดร.ดารงศักดิ์ เป๊ กทอง) เป็ นประธานในคณะกรรมการชุดนี ้ด้ วย

มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยนางสาววันวิภา สายหยุด ได้ ดาเนินการจัดทาคาสัง่ ดังกล่าวเสร็ จสิ ้นแล้ ว และ
ได้ ดาเนินการจัดส่งคาสัง่ ไปยังเจ้ าหน้ าที่กิจการนิสิตทุกคณะเรี ยบร้ อยแล้ ว
ระเบียบวาระที่ 3.4

การจัดทาคาสั่งแต่ งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
นเรศวรประจาปี 2557

สรุปเรื่อง
ตามคาสัง่ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่ อง แต่งตังคณะกรรมการพั
้
ฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ประจ าปี 2556 สั่ง ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 เพื่ อให้ คณะกรรมการมี หน้ าที่ ควบคุม ดูแลและให้
คาปรึ กษาในการดาเนินกิจกรรมด้ านศิษย์เก่าสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวรให้ เป็ นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง คราวละ 1 ปี นัน้ บัดนีค้ ณะกรรมการชุด
ปั จจุบนั จะหมดวาระในวันที่ 30 เมษายน 2557 และเพื่อให้ การดาเนินงานด้ านศิษย์เก่าเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
จึงต้ องดาเนินการทาบทามบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก มาเป็ นคณะกรรมการฯ ชุด
ต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยนางสาววันวิภา สายหยุด ได้ ดาเนินการจัดทาหนังสือเชิญผู้บริ หาร อาจารย์
บุ ค ลากร และบุ ค คลภายนอกที่ เ ป็ นศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เข้ าร่ ว มเป็ นคณะกรรมการ
และได้ ดาเนินการจัดทาคาสั่งเสร็ จ สิน้ เรี ยบร้ อยแล้ ว ทัง้ นีร้ อเสนอผู้บริ หารเพื่ อโปรดลงนามต่อไปในเดือน
เมษายน 2557
ระเบียบวาระที่ 3.5 การสารวจศิษย์ เก่ าที่รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา 2556
สรุปเรื่อง
ตามที่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้ รับมอบหมายจากอธิการบดี ให้ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ทาการสารวจข้ อมูลจากศิษย์เ ก่าว่าได้ ทางานตรงกับสาขาวิช าที่ สาเร็ จ การศึกษาไปหรื อไม่ นัน้ ในการนี ้
ผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงติดตามสอบถามความก้ าวหน้ าของการดาเนินงานดังกล่าว
มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยมอบหมายให้ นายนภดล ศรี สว่าง ค้ นหาข้ อมูลดังกล่าวจากระบบภาวะการมี
งานทาของนิสิต และนามาวิเคราะห์เพื่อนาเสนอผู้บริหารต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3.6

การจัดทาสรุปแบบสอบถามจากศิษย์ เก่ า ที่มาเข้ าร่ วมงาน “นัดพบตลาดงาน
เชิงคุณภาพ”

สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ เข้ าร่วมจัดบูธในงาน “นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ” เมื่อวันที่
20 – 21 กุ ม ภาพัน ธ์ 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิ ท ยาลัย นเรศวร โดยได้ ด าเนิ น การจัด ท า
แบบสอบถามจากศิษย์เก่าเพื่อสารวจความต้ องการเกี่ยวกับหัวข้ อการอบรมและของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย
รวมถึงการร่ วมเล่นเกมตอบคาถามจาก E-Magazine โดยนางสาวสิริลกั ษณ์ รุ่ งธนาวาณิชย์ ได้ ดาเนินการ
จัดทาสรุปได้ ดงั นี ้
สรุปแบบสารวจความต้ องการของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย
ในงาน “นัดพบตลาดงาน เชิงคุณภาพ” เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557
จากศิษย์ เก่ าที่ตอบแบบสารวจทัง้ สิน้ 64 คน
ลาดับที่
ประเภทของที่ระลึก
จานวน(คะแนน)
1
เสื ้อ
29 คะแนน
2
ร่ม
12 คะแนน
พวงกุญแจ
12 คะแนน
นาฬิกา
12 คะแนน
3
หมวก
3 คะแนน
โปสการ์ ด
3 คะแนน
4
อื่นๆ
2 คะแนน
ไม่ตอบ
2 คะแนน
รวม
75 คะแนน
มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มอบหมายให้ นางสาวสุธาสินี น่วม
ด้ วง ดาเนินการจัดทาสรุ ปในส่วนของความต้ องการเกี่ยวกับหัวข้ อการอบรม , มอบหมายให้ นายประกาศิต
นทีประสิทธิ พร ดาเนินการสรุ ปในส่วนของการเล่นเกมตอบคาถามจาก E-Magazine และมอบหมายให้
นางสาวสิริลกั ษณ์ รุ่งธนวาณิชย์ รวบรวมเสนอผู้บริหารในภาพรวมทังหมดต่
้
อไป
ระเบียบวาระที่ 3.7

การจัดโครงการอบรมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ด้ านการประกัน
คุณภาพการศึกษา (QA)

สรุปเรื่อง
ตามที่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต สัง่ การให้ ผ้ อู านวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดาเนินการ
จัดโครงการอบรมบุคลากรกองฯ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา (QA) นัน้

ทังนี
้ ้ จึงติดตามสอบถามความก้ าวหน้ าของการติดต่อวิทยากรและหัวข้ อการบรรยาย เพื่อแจ้ งให้ บคุ ลากรทุก
ท่านทราบต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยนางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุ์ณิชา แจ้ งว่า ได้ ดาเนินการติดต่อ รศ.ดร.เทียม
จันทร์ พานิชย์ผลินไชย มาเป็ นวิทยากร บรรยายในวันที่ 30 เมษายน 2557 เรี ยบร้ อยแล้ ว ส่วนเรื่ องหัวข้ อ
บรรยาย ช่วงเวลาและสถานที่จะแจ้ งให้ ทราบต่อไป และที่ประชุมเห็นสมควรว่าจะมอบกระเช้ า เป็ นของที่
ระลึกแก่วิทยากรต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.8

การจั ด ท าหนั ง สื อ เชิ ญ ชวนร้ านค้ าเข้ าร่ วมโครงการสิ ท ธิ ป ระโยชน์ และ
สวัสดิการสมาชิกศิษย์ เก่ ามหาวิทยาลัยนเรศวร

สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัด ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการสิทธิ
ประโยชน์ แ ละสวั ส ดิ ก ารสมาชิ ก ศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เมื่ อ วั น ที่ 24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2557 นั น้
โดยคุณ จิตมากร รอบบรรเจิ ด ได้ ขอให้ ทางกองฯ จัดทาหนัง สื อขอเชิ ญร้ านค้ าเข้ าร่ วมโครงการฯ จ านวน
10 ฉบับ เพื่อตนเองจะช่วยดาเนินการไปประสานงานให้ ต่อไปนัน้ ทัง้ นี ้ ผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่า
สัมพันธ์ จึงติดตามสอบถามความก้ าวหน้ าของการดาเนินงานดังกล่าว
มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยนางสาวสุธาสินี น่วมด้ วง แจ้ งว่า ได้ จดั ทาหนังสือเชิญร้ านค้ าเข้ าร่วมโครงการฯ
จานวน 10 ฉบับ เรี ยบร้ อยแล้ ว และจะดาเนินการส่งให้ กบั คุณจิตมากร รอบบรรเจิด ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 การจัดประชุมระบบฐานข้ อมูลศิษย์ เก่ า กับทุกคณะ
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒ นาศิษ ย์ เ ก่า สัม พันธ์ ได้ กาหนดแผนการดาเนิ น งาน ประจ าปี งบประมาณ 2557
เกี่ยวกับการจัดประชุมระบบฐานข้ อมูลศิษย์เก่ากับทุกคณะไว้ 2 ครัง้ คือในเดือนเมษายน และเดือนกันยายน
2557 นัน้ ในการนี ้ ผู้อานวยการกองพัฒ นาศิษย์ เก่าสัม พันธ์ จึง ติดตามสอบถามความก้ าวหน้ าของการ
ดาเนินงานดังกล่าว และสอบถามความคิดเห็นของที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดประชุมระบบฐานข้ อมูลต่อไป
มติ
ที่ ป ระชุม รั บ ทราบ โดยมอบหมายให้ น ายนภดล ศรี ส ว่ า ง และนายประกาศิ ต นที ป ระสิ ท ธิ พ ร
ดาเนินการนัดหมายคณะกรรมการดาเนินงานด้ านศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปี 2557 และชมรม
ศิษย์เก่าจากทุกคณะ มาเข้ าร่ วมการประชุม เพื่อชีแ้ จงถึงการเข้ าใช้ ระบบฐานข้ อมูลและช่วยกันหาแนวทาง

ในการปรับปรุงระบบฐานข้ อมูลศิษย์เก่าต่อไป โดยกาหนดจัดการประชุมในช่วงระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน
2557 ทังนี
้ ้ ให้ ประสานงานไปยังเลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต หรื อผู้ช่วยอธิการบดีฯ เพื่อเชิญมา
เป็ นประธานการประชุม และจัดเตรี ยมวาระการประชุมเพื่อนามาพิจารณาอีกครัง้ หนึง่ ด้ วย
ระเบียบวาระที่ 4.2 การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนศิษย์ เก่ ามหาวิทยาลัยนเรศวร
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ า สัม พัน ธ์ ได้ ด าเนิ น การจัด ตัง้ กองทุน ศิษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลัย นเรศวร
เพื่อระดมทุนจากศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาในการมีส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม ตลอดจนเป็ นการ
แสดงให้ เห็นถึงพลังการมีส่วนร่วมของบรรดาศิษย์เก่าทังในประเทศและต่
้
างประเทศ และเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่าง ศิษย์เก่าและนิสิตปั จจุบนั ให้ เกิดเครื อข่ายอย่างเข้ มแข็งและยัง่ ยืน และได้ ดาเนินการจัดทาคาสั่ง
แต่ง ตัง้ คณะกรรมการบริ ห ารกองทุน ศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลัย นเรศวร เป็ นที่ เ รี ย บร้ อยแล้ ว นัน้ ในการนี ้
ผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึง ติดตามสอบถามว่าจะจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
กองทุนฯ ในช่วงระยะเวลาใด เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการดาเนินงานในส่วนอื่นๆ ของกองทุนฯ ต่อไป
มติ
ที่ ป ระชุม รั บ ทราบ โดยมอบหมายให้ นางสาวกาญจน์ ธิ ด า จิ น าพันธุ์ ณิ ช า ด าเนิน การจัดประชุม
คณะกรรมการบริ หารกองทุนฯ ภายในระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤษภาคม 2557 ทังนี
้ ้ ให้ ประสานงานไปยัง
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เพื่อเชิญมาเป็ นประธานการประชุม และจัดเตรี ยมวาระการประชุม
เพื่อนามาพิจารณาอีกครัง้ หนึง่ ด้ วย
ระเบียบวาระที่ 4.3 การจัดโครงการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกศิษย์ เก่ าดีเด่ น ประจาปี 2557
สรุปเรื่อง
ตามที่กองพัฒ นาศิษย์ เ ก่าสัม พันธ์ ได้ ดาเนินการจัดโครงการเสนอชื่อเพื่ อคัดเลือกศิษย์ เก่า ดีเด่น
ประจ าปี 2557 โดยมี ก ารจัด ทาหนัง สื อไปยัง หน่ว ยงานภายในและภายนอกมหาวิ ทยาลัย นัน้ ในการนี ้
ผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงติดตามสอบถามความก้ าวหน้ าว่ามีผ้ เู สนอชื่ อมาจานวนกี่ราย
มติ
ที่ ป ระชุม รั บ ทราบ โดย นางสาวสุธ าสิ นี น่ ว มด้ ว ง รายงานผลว่า มี ผ้ ูเ สนอชื่ อ จากเมื่ อ ปี 2556
จานวน 6 ราย และมีผ้ เู สนอชื่อ มาในปี 2557 จานวน 5 ราย ทัง้ นี ้ ผู้อานวยการกองฯ เน้ นย ้าว่าให้ โทรศัพท์
ไปสอบถามจากทุกคณะด้ วยว่าจะมีการจัดส่งรายชื่อมาตามกาหนดระยะเวลาหรื อไม่ อีกจานวนกี่ราย

ระเบียบวาระที่ 4.4 การขออนุมัตโิ ครงการตามแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปี งบประมาณ 2557
สรุปเรื่อง
ตามกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ รับ อนุมตั ิให้ ดาเนินการจัดโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี งบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 จานวนทังสิ
้ ้น 12 โครงการ นัน้ ในการนี ้ ผู้อานวยการ
กองพัฒ นาศิษย์ เ ก่าสัม พัน ธ์ จึง ติดตามสอบถามว่ายัง มี โ ครงการใดที่ ยัง มิ ไ ด้ ดาเนินการขออนุมัติหรื อไม่
กี่โครงการ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยนางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธ์ ณิชา แจ้ งว่ายังมีโครงการที่ยังมิได้ ขออนุมัติ
จานวน 1 โครงการ คือ โครงการจัดทาหอเกียรติยศศิษย์เก่า (Hall of Fame) ซึ่งผู้อานวยการกองฯ จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบขออนุมตั โิ ครงการฯ ต่อผู้บริหารต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.5 การปรับปรุงเว็บไซต์ กองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์
สรุปเรื่อง
ตามที่ นายนภดล ศรี สว่าง เป็ นผู้ดแู ลเว็บไซต์กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ นัน้ ในการนี ้ ผู้อานวยการ
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงมีข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ ดังนี ้
1. ให้ ดาเนินการนาผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ของทุกปี มาแสดงไว้ ในส่วนของการ
ประกันคุณภาพ
2. ให้ ดาเนินการนาแผนระยะยาวยาว 5 ปี ของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มาแสดงไว้ ในส่วนของ
นโยบายและแผน
3. ให้ ดาเนินการค้ นหารู ปคณะกรรมการแต่ละชุดของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มาแสดงไว้ บน
เว็บไซต์กองฯ ด้ วย
มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยมอบหมายให้ นายนภดล ศรี สว่าง ดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวารที่ 5.1 การเข้ า ร่ วมงานประเพณี ส งกรานต์ และขอพรผู้ บ ริ ห ารรดน า้ ด าหั ว ผู้ อ าวุ โ ส
ประจาปี 2557
สรุปเรื่อง
ตามที่กองกลาง งานประชุมและพิธีการ ได้ ขอเชิญผู้อานวยการและบุคลากรในหน่วยงานเข้ าร่วมงาน
ประเพณี ส งกรานต์แ ละขอพรผู้ใ หญ่ รดน า้ ด าหัว ผู้อาวุโ ส ประจ าปี 2557 ในวันศุกร์ ที่ 4 เมษายน 2557
เวลา 09.00 น. ณ บริ เวณโถง ชัน้ 1 อาคารสานักงานอธิการบดี และงานสงกรานต์ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ภายใต้ สัง กัด ของรองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายกิ จ การนิ สิ ต ในวัน ที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 12.00 น. เป็ นต้ น ไป
ณ กองกิจ การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ มี ความประสงค์
ให้ บคุ ลากรทุกท่านเข้ าร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว
มติ
ทีประชุมรับทราบ
ปิ ดการประชุม เวลา 12.00 น.

(นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์ เมือง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาววันวิภา สายหยุด)
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

