รายงานการประชุม
บุคลากรกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ครั ง้ ที่ 3/2557
วันพฤหัสบดีท่ ี 1 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00 – 17.00 น.
ณ กองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
**********************************************************************
รายนามผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นางจีระพรรณ
2. นางสาวกาญจน์ธิดา
3. นางสาวสิริลกั ษณ์
4. นางสาวสุธาสินี
5. นายนภดล
6. นายประกาศิต
7. นางสาววันวิภา

ชาติวรรณ
จินาพันธุ์ณิชา
รุ่ งธนวาณิชย์
น่วมด้ วง
ศรี สว่าง
นทีประสิทธิพร
สายหยุด

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

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1
การปรั บเปลี่ยนตาแหน่ งผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่ นางสาวธั ญ ญารั ต น์ อิ น ทร์ เ มื อ ง ได้ ข ออนุ มัติ ล าออกจากต าแหน่ ง รั ก ษาการผู้ อ านวยการ
กองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2557 และมหาวิทยาลัยได้ มีคาสั่งแต่งตัง้ นางจี ระพรรณ
ชาติวรรณ ให้ ดารงตาแหน่งรักษาการผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ แทน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2557
จึงแจ้ งให้ ที่ประชุมรับทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2

การเข้ าร่ วมอบรม หลักสูตร การให้ ความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร แก่ นิสิตเก่ าและนิสิตปั จจุบัน ไตรมาส 3 จานวน 5 หลักสูตร

สรุ ปเรื่ อง
ตามที่กองบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ ขอเชิญเข้ าร่ วมอบรม หลักสูตรการให้ ความรู้
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่นิสิตเก่าและนิสิตปั จจุบนั ไตรมาส 3 จานวน 5 หลักสูตร โดยบุคลากร
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีความประสงค์ จะเข้ าร่ วมอบรมดังนี ้
1. อบรม Word For Work รุ่ นที่ 1
2. อบรม Excel For Work รุ่ นที่ 2
- นางสาววันวิภา สายหยุด
- นางสาวสุธาสินี น่วงด้ วง
3. อบรม Word For Work รุ่ นที่ 2

4. อบรม Excel For Work รุ่ นที่ 3
- นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุ์ณิชา
- นางสาวสิริลกั ษณ์ รุ่ งธนวาณิชย์
5. อบรมการถ่ายภาพดิจิตอลและตกแต่งภาพ รุ่ นที่ 1
6. อบรมการออกแบบหนังสือด้ วย Adobe Indesign รุ่ นที่ 1
- นายนภดล ศรี สว่าง
- นายประกาศิต นทีประสิทธิพร
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.3
การเข้ าตรวจของสานักงานตรวจสอบภายใน
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่ ส านักงานตรวจสอบภายใน แจ้ งความประสงค์ จะเข้ า ดาเนิ นการตรวจสอบผลการดาเนิ นงาน
ตามแผนปฏิ บัติ ก ารกองพัฒ นาศิษ ย์ เ ก่ า สัมพัน ธ์ ประจ าปี 2556 ตัง้ แต่ วัน ที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็ นต้ น ไป
โดยผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ ได้ มอบหมายให้ บุคลากรกองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ ดาเนินการ
จัดเตรี ยมเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเตรี ยมรับการตรวจสอบต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ อง รั บรองรายงานการประชุมกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ครั ง้ ที่ 2/2557
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่ ก องพัฒ นาศิ ษ ย์ เก่ า สัม พัน ธ์ ได้ ด าเนิ น การจัด ประชุม บุ ค ลากร ครั ง้ ที่ 2/2557เมื่ อ วัน จัน ทร์ ที่
24 เมษายน 2557 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้ อ งกองพัฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ า สัม พัน ธ์ ชัน้ 1 อาคารเอกาทศรถ
มหาวิทยาลัยนเรศวร บัดนี ้ การจัดทารายงานการประชุมดังกล่าวได้ เสร็ จสิ ้นแล้ วนัน้ จึงเรี ยนมาเพื่อให้ บุคลากร
ทุกท่านพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้ อมนี ้
มติ
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
สรุ ปเรื่ อง
-ไม่มี-

เรื่ องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4
สรุ ปเรื่ อง
-ไม่มี-

เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องอื่น ๆ
ระเบียบวารที่ 5.1 การติดตามงานและภารกิจของบุคลากรกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์
สรุ ปเรื่ อง
ด้ วยผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ (นางจีระพรรณ ชาติวรรณ) ได้ จดั ให้ มีการประชุมบุคลากร
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อติดตามงานและรับทราบภารกิจของบุคลากรแต่ละหน่วย สรุ ปความดังนี ้
1. งานธุรการ
2. งานระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศ
3. งานสื่อสารองค์กร
4. งานพัฒนาศักยภาพ
มติ
1.

2.

3.

4.

5.

ทีประชุมรับทราบ ดังนี ้
นางสาววันวิภา สายหยุด รับผิดชอบ ดังนี ้
- หน่วยธุรการ
- หน่วยการเงินและพัสดุ
- โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธ์ณิชา รับผิดชอบ ดังนี ้
- หน่วยบุคคล
- หน่วยนโยบายและแผน
- โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
- โครงการประชุมเพื่อจัดทาแผนการดาเนินงาน แผนกลยุทธ์
- โครงการอบรมศิษย์เก่าในเขตภาคเหนือตอนล่างเพื่อก้ าวเข้ าสูอ่ าเซียน
นางสาวสิริลกั ษณ์ รุ่ งธนวาณิชย์ รับผิดชอบ ดังนี ้
- งานสื่อสารองค์กร
- โครงการผลิตรายการวิทยุ “ศิษย์เก่าเล่าเรื่ อง”
- โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
นางสาวสุธาสินี น่วมด้ วง รับผิดชอบ ดังนี ้
- งานพัฒนาศักยภาพ
- หน่วยการเงินและพัสดุ
- โครงการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น
- โครงการด้ วยรักและผูกใจศิษย์เก่า มน
- โครงการอบรมนิสิตเพื่อก้ าวสูอ่ าเซียน
นายนภดล ศรี สว่าง รับผิดชอบ ดังนี ้
- โครงการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลศิษย์เก่าให้ เป็ นปั จจุบนั
- โครงการนัดพบชมรมศิษย์เก่าทุกคณะ
- งานระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศ

- ดูเว็บไซต์กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
6. นายประกาศิต นทีประสิทธิพร
- จัดทาวารสารอิเล็กทรอนิกส์
- งานระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศ
- ดูระบบฐานข้ อมูลศิษย์เก่า
ระเบียบวารที่ 5.2 กาหนดการจัดประชุมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์
สรุ ปเรื่ อง
ด้ วยผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีความประสงค์จะดาเนินการจัดประชุมบุคลากรกองพัฒนา
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็ นประจาทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดาเนินงานของบุคลากร จึงขอหารื อเกี่ยวกับกาหนดการ
วัน เวลา ในการประชุมของแต่ละเดือน นัน้
มติ
ที่ประชุมรั บทราบ โดยจะดาเนินการจัดประชุมทุกวันที่ 5 ของเดือน และหากเดื อนไหนตรงกับวันหยุด
ให้ เลื่อนวันประชุมเป็ นวันทาการถัดไป
ระเบียบวารที่ 5.3 ขอส่ งมอบภาระงานของผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่ น างสาวธัญ ญารั ตน์ อินทร์ เมือง ตาแหน่ งรั ก ษาการผู้อานวยการกองพัฒ นาศิษย์ เก่าสัมพัน ธ์
ได้ ขออนุมตั ิลาออกจากตาแหน่ง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 และได้ ดาเนินการจัดทาบันทึกข้ อความส่งมอบภาระ
งานให้ นางจีระพรรณ ชาติวรรณ ผู้ดารงตาแหน่งรักษาการผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ ตังแต่
้ วนั ที่ 1
พฤษภาคม 2557 เป็ นต้ นไป รายละเอียดดังนี ้
1. การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเก่น ประจาปี 2557
2. แบบสอบถามสารวจการทางานตรงกับสายที่เรี ยนหรื อไม่ จากภาวะการณ์มีงานทา
3. การจัดทารายการวิทยุ “ศิษย์เก่าเล่าเรื่ อง”
4. การดาเนินโครงการ “จัดทาหอเกียรติยศศิษย์เก่า” (Hall of Fame)
5. การประชุมคณะกรรมการบริ หารกองทุนศิษย์เก่า มน.
6. การรวบรวม 108 สตอรี่ ศิษย์เก่าคนดีจิตอาสา
7. การจัดทาทาเนียบผู้นานิสิต ประจาปี การศึกษา 2535-2555
8. สรุ ปรายงานประจาปี 2555-2556
9. การร่ วมจัดกิจกรรมฉลอง 25 ปี มน. ร่ วมกับสมาคมฯ
10. การจัดตังชมรมศิ
้
ษย์เก่าจังหวัดนสครสวรรค์ อุทยั ธานี กาแพงเพชร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์
11. รายงานสรุ ปผลการดาเนินงานของกองฯ ทุกเดือน
12. งานวิจยั สถาบัน เรื่ อง “ความต้ องการและความคาดหวังของศิษย์เก่าที่มีตอ่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยมีมติดาเนินการติดตามงาน ดังนี ้
1. การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเก่น ประจาปี 2557

- มอบหมายให้ นางสาวสุธาสินี น่วมด้ วง เป็ นผู้รับผิ ดชอบโครงการดังกล่าว และได้ ดาเนิ นการ
จัดส่ง รายชื่ อผู้ผ่ า นการพิ จ ารณาคัดเลื อ กจากคณะกรรมการพัฒ นาศิษย์ เ ก่ าสัม พัน ธ์ ไปยัง
กองกลางเรี ยบร้ อยแล้ ว เหลือเพียงเข้ าที่ประชุมคณะกรรมการกลัน่ กรองเท่านัน้ โดยผู้อานวยการ
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ และผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว ต้ องเข้ าร่ วมพิจารณาด้ วย
2. แบบสอบถามสารวจการทางานตรงกับสายที่เรี ยนหรื อไม่ จากภาวะการมีงานทา
- มอบหมายให้ นางสาวสุธาสินี น่วมด้ วง และนายนภดล ศรี สว่างดาเนินการจัดส่งแบบสารวจไป
ยังกลุม่ ศิษย์เก่าที่ยงั ไม่ได้ กรอกภาวะการมีงานทา
3. การจัดทารายการวิทยุ “ศิษย์เก่าเล่าเรื่ อง”
- มอบหมายให้ นางสาวสิริลกั ษณ์ รุ่ งธนวาณิชย์ ดาเนินการจัดทารายการต่อไป
4. การดาเนินโครงการ “จัดทาหอเกียรติยศศิษย์เก่า” (Hall of Fame)
- มอบหมายให้ ผ้ อู านวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดาเนินการประสานงานต่อไป
5. การประชุมคณะกรรมการบริ หารกองทุนศิษย์เก่า มน.
- มอบหมายให้ นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุ์ณิชา เป็ นผู้รับผิดชอบ โดยจะดาเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการบริ หารกองทุนฯ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557
6. การรวบรวม 108 สตอรี่ ศิษย์เก่าคนดีจิตอาสา
- มอบหมายให้ นางสาวสิ ริ ลั ก ษณ์ รุ่ งธนวาณิ ช ย์ เป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบ โดยด าเนิ น การ
รวบรวม และนาขึ ้นเว็บไซต์กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการจัดทา
เป็ นรู ปเล่ม
7. การจัดทาทาเนียบผู้นานิสิต ประจาปี การศึกษา 2535-2555
- มอบหมายให้ นายนภดล ศรี สว่าง เป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
8. สรุ ปรายงานประจาปี 2555-2556
- มอบหมายให้ นางสาวสิริลกั ษณ์ รุ่ งธนวาณิชย์ เป็ นผู้รับผิดชอบ อยู่ระหว่างดาเนินการ
9. การร่ วมจัดกิจกรรมฉลอง 25 ปี มน. ร่ วมกับสมาคมฯ
- ผู้ อ านวยการกองพั ฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ า สัม พัน ธ์ ด าเนิ น การประสานงาน นายกสมาคมนิ สิ ต ก่ า
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการจัดกิจกรรมฉลอง 25 ปี มน. ต่อไป
10. การจัดตังชมรมศิ
้
ษย์เก่าจังหวัดนครสวรรค์ อุทยั ธานี กาแพงเพชร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์
- ผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ รับผิดชอบดาเนินการต่อไป
11. รายงานสรุ ปผลการดาเนินงานของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทุกเดือน
- มอบหมายให้ นางสาวกาญจน์ ธิดา จิ นาพันธุ์ณิชา ดาเนินการเพิ่มแบบฟอร์ มชื่อผู้รับผิ ดชอบ
เข้ าไปในแบบฟอร์ ม
12. ง า น วิ จั ย ส ถ า บั น เ รื่ อ ง “ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร แ ล ะ ค ว า ม ค า ด ห วั ง ข อ ง ศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ มี ต่ อ
มหาวิทยาลัยนเรศวร”
- ผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ ดาเนิ นการเกี่ ยวกับความคืบหน้ าในการดาเนินการ
จัดทาวิจยั ดังกล่าว

ระเบียบวารที่ 5.3
แนวทางการพัฒนาตนเองของบุคลากรกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์
สรุ ปเรื่ อง
ด้ วย ผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ มีความประสงค์จะให้ บุคลากรมีแนวทางในการพัฒนา
ตนเอง และพัฒนางานของตนเอง เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยขอให้ บุคลากรแต่ละท่านแจ้ งความประสงค์
เพื่อผู้อานวยการจะได้ หาแนวทางในการจัดเข้ าร่ วมอบรมตามที่แจ้ งต่อไป
มติ
นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุ์ณิชา
- ต้ องการอบรมความรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวสิริลกั ษณ์ รุ่ งธนวาณิชย์
- ต้ องการอบรมทักษะการเขียนข่าว และโปรแกรมการจัดแต่งรู ป
นางสาวสุธาสินี น่วมด้ วง
- ต้ องการศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท
- ต้ องการอบรมความรู้ ด้านพัสดุเพิ่มเติม
นางสาววันวิภา สายหยุด
- ต้ องการอบรมระบบงานเงินเพิ่มเติม
- ต้ องการอบรมการเขียนหนังสือราชการ
นายประกาศิต นทีประสิทธิพร
นายนภดล ศรี สว่าง
- ต้ องการอบรมการเขียนโปรแกรม
- ต้ องการอบรมเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้ องกับงานเพิ่มเติม
ปิ ดการประชุม เวลา 17.00 น.

จีระพรรณ
(นางจีระพรรณ ชาติวรรณ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

วันวิภา
(นางสาววันวิภา สายหยุด)
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

