รายงานการประชุม
บุคลากรกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 7/2557
วันจันทร์ ท่ ี 23 มิถุนายน 2557
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รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองฯ
เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
สรุปเรื่อง
ตามที่ นางจี ระพรรณ ชาติว รรณ ตาแหน่ง นักวิช าการศึกษา ระดับ ช านาญการ ได้ ม าดารง
ตาแหน่งรั กษาการผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์ เก่าสัม พันธ์ ตัง้ แต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เป็ นต้ นไป
ทัง้ นี ้ ท่า นอธิ การบดี มี ค วามประสงค์จ ะขอพบรองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายกิ จ การนิ สิ ต พร้ อมด้ ว ยผู้อ านวยการ
กองพัฒ นาศิษ ย์ เ ก่า สัม พัน ธ์ เพื่ อรายงานความก้ าวหน้ า ในการด าเนิน งานในช่วงระยะเวลาที่ ไ ด้ ด ารง
ตาแหน่ง ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 – 30 มิถนุ ายน 2557
มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยมีมติให้ ผ้ อู านวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดาเนินการดังนี ้
1. ดาเนินการประสานงานเลขานุการท่านอธิการบดีเกี่ยวกับกาหนดการเข้ าพบ
2. ดาเนินการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ ้นภายในกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ และแนวทางการแก้ ไข
ปั ญหา

ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.1 รายงานความก้ าวหน้ าการดาเนินโครงการนัดพบชมรมศิษย์ เก่ าทุกคณะ
สรุปเรื่อง
ตามที่กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการโครงการนัดพบชมรมศิษย์เก่าประจาคณะ
โดยเริ่ ม จากคณะในกลุ่ ม วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ เพื่ อ สร้ างความร่ ว มมื อ /แลกเปลี่ ย นข้ อมู ล กั บ คณะ
และรับข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะในการใช้ งานการปรับปรุงระบบฐานข้ อมูลศิษย์เก่า ทังนี
้ ้ กองพัฒนาศิษย์เก่า
สัม พันธ์ ได้ ดาเนิ นการจัดท าสรุ ป ข้ อเสนอแนะเกี่ ย วกับระบบฐานข้ อมูล ศิษ ย์ เ ก่า และขอความร่ ว มมื อ
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ดาเนินการปรับข้ อมูลในระบบดังนี ้
1. ต้ องการให้ มีแบบฟอร์ มมาตรฐานสาหรับเก็บข้ อมูลศิษย์เก่า
2. เพิ่มฟั งก์ชนั่ การค้ นหาข้ อมูลศิษย์เก่าจากรหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หรื อปี ที่จบการศึกษา
3. เพิ่มฟั งก์ชนั่ ที่แสดงผลว่าศิษย์เก่าคนใดมีการปรับปรุงข้ อมูลแล้ ว และศิษย์เก่าคนใด
ยังไม่ได้ ปรับปรุงข้ อมูล
4. ฟั งก์ชนั่ สร้ าง RESUME ในระบบฐานข้ อมูล สามารถเพิ่มผลงาน หรื องานวิจยั ที่ได้ รับรางวัล
ลงในฐานข้ อมูลได้
5. เพิ่มการสรุปข้ อมูลและแสดงผลเป็ นกราฟ (เช่น สรุปข้ อมูลศิษย์เก่าที่มีงานทา, สายงาน
ตรงกับที่เรี ยนหรื อไม่ ฯลฯ )
6. เพิ่มฟั งก์ชนั่ การพิมพ์ชื่อและที่อยูห่ น้ าซองจดหมาย
7. เพิ่มฟั งก์ชนั่ การส่งอีเมล์ถึงศิษย์เก่า
8. เพิ่มข้ อมูลนายกองค์การนิสิต, คนเด่นประจารุ่น, นิสิตผู้ทากิจกรรม
9. จัดให้ มีพื ้นที่สาหรับศิษย์เก่าภายในมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ สาหรับพบปะ พูดคุย
และสิทธิประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย
10. เพิ่มข่าวสารเกี่ยวกับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ,โท เอก ทังในและนอกประเทศ
้
มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยมีมติให้ ดาเนินการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์ มเป็ นรูปแบบตาราง และมีเนื ้อหาช่อง
ตารางที่ 1 เป็ นข้ อเสนอแนะ และช่องตารางที่ 2 เป็ นผลการดาเนินการตามข้ อเสนอแนะ
ระเบียบวาระที่ 1.2.2 รายงานความก้ าวหน้ าการดาเนินการจัดตัง้ กองทุนศิษย์ เก่ ามหาวิทยาลัย
นเรศวร
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒ นาศิษ ย์ เ ก่ า สัม พัน ธ์ ได้ ด าเนิ น การจัด ประชุม คณะกรรมการบริ ห ารกองทุน ฯ
เมื่อวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 น. เป็ นต้ นไป เพื่อพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของ
กองทุนและวิธีการปฏิบตั ทิ ี่เกี่ยวข้ อง และกาหนดแผนงานโครงการประจาปี และรวมถึงการดาเนินงานอื่น ๆ

ตลอดจนการแต่งตังอนุ
้ กรรมการเพื่อดาเนินงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และแต่งตังผู
้ ้ ตรวจสอบ
บัญ ชี กองทุนฯ พร้ อมทัง้ ได้ มี ม ติให้ ดาเนินการเปิ ดบัญชี กองทุนศิษ ย์ เก่ ามหาวิ ทยาลัย นเรศวร เพื่ อเป็ น
ช่องทางในการบริจาคเงินเข้ ากองทุนฯ ศิษย์เก่าฯ ต่อไป
มติ
ที่ ป ระชุม รั บ ทราบ โดยมี ม ติใ ห้ กองพัฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ า สัม พัน ธ์ ด าเนิ น การประสานงานกองคลัง
ในการขอเปิ ดบัญชีกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เพิ่มอีกหนึ่งบัญชี เป็ นบัญชีประเภทกระแสรายวัน
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบยอดเงิน เข้ ากองทุนฯ และอานวยความสะดวกแก่ผ้ บู ริ จาคที่ไม่สามารถ
นาส่งสาเนาใบฝากเงินเข้ าบัญชีมหาวิทยาลัย ได้ และการประสานงานเกี่ยวกับการออกใบอนุโมทนาบัตร
ให้ กบั ผู้บริจาคเงินเข้ ากองทุนฯ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1.3

สรุปผลการจัดโครงการอบรมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (QA)

สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดอบรมบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา (QA) เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจด้ านการประกันคุณภาพฯ เมื่อวันที่
30 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยกองพัฒนาศิษย์เก่าฯ ได้ รับความอนุเคราะห์ จาก
รศ.ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผ ลิน ไชย เป็ นวิทยากรบรรยายให้ ความรู้ นัน้ ทัง้ นีก้ ารดาเนินการจัดโครงการ
ดังกล่าวได้ เสร็ จสิน้ เรี ยบร้ อยแล้ ว จึงสรุ ปผลการจัดโครงการดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
พร้ อมนี ้)
มติ
ที่ประชุม รั บทราบ โดยมีม ติให้ บุคลากรกองพัฒ นาศิษย์ เก่าสัม พันธ์ ดาเนินการจัดเก็ บรวบรวม
เอกสารตามเกณฑ์การประเมินในส่วนที่ตวั เองรับผิดชอบ เพื่อเตรี ยมพร้ อมรับการประเมินต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 6/2557
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพั ฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ า สั ม พั น ธ์ ได้ ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม บุ ค ลากร ครั ง้ ที่ 6/2557
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้ องกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชัน้ 1
อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร บัดนี ้ ได้ จดั ทารายงานการประชุมเสร็ จสิ ้นแล้ ว จึงเรี ยนมาเพื่อให้
บุคลากรทุกท่านพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้ อมนี ้)
มติ
รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
สรุปเรื่อง
- ไม่มี-

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
(ร่ าง) การจั ดทาแผนการดาเนิ นงาน แผนกลยุทธ์ ประจาปี งบประมาณ
2558

สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ า สัม พัน ธ์ ได้ ด าเนิ น การจัด ท าโครงการประชุ ม เพื่ อ จั ด ท าแผน
การดาเนินงาน แผนกลยุทธ์ ของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจาปี งบประมาณ 2558 ในระหว่างวันที่
16-18 มิถุนายน 2557 และเพื่อให้ การดาเนินการจัดทาแผนดังกล่าวเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย จึงเรี ยนมา
เพื่ อโปรดพิจ ารณา (ร่ า ง) แผนการด าเนิ น งาน แผนกลยุทธ์ ข องกองพัฒ นาศิษย์ เ ก่า สัม พันธ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2558 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้ อมนี ้)
มติ
มี ม ติ เ ห็ นชอบให้ ก องพัฒ นาศิษ ย์ เ ก่ า สัม พัน ธ์ ด าเนิ น การปรั บ เปลี่ ย นงบประมาณโครงการที่
ดาเนินการตามมาตรการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558-2559 ดังนี ้
1. ชะลอการดาเนินการโครงการจัดทาหอเกียรติยศศิษย์เก่า (Hall of Fame) จากเดิม ที่จดั อยู่
ในแผน กลับ ไปพิ จ ารณาให้ มี ค วามชัด เจนในการด าเนิ น การ สถานที่ และรู ป แบบการ
ดาเนินการ โดยให้ นางบประมาณ 70,000 บาท ปรับเปลี่ยนเป็ นให้ ดาเนินการนาเงินจานวน
ดังกล่าวไปเพิ่มในโครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์แทน
2. โครงการสร้ างความเข้ มแข็ ง เพื่ อ บริ ห ารจัด การความสัม พัน ธ์ กั บ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ให้ ด าเนิ น
ปรับเปลี่ยนชื่อเป็ น โครงการพัฒนาศักยภาพเครื อข่ายศิษย์เก่า
3. จัดหารายได้ เข้ ากองทุนศิษย์เก่านเรศวร ให้ นาโครงการไปบรรจุ ไว้ ในแผนการดาเนินงานของ
กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป
4. ให้ ดาเนินการปรับเปลี่ยนชื่อโครงการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจาปี 2558 ใหม่
ข้ อเสนอแนะ ให้ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดาเนินการหาสิทธิ ประโยชน์ ที่ทางมหาวิทยาลัย
นเรศวรจะมอบคืนให้ กับศิษย์เก่าทุกคนที่จะรับปริ ญญา เพื่อตอบแทนที่ต้องเสี ยเงินเข้ ากองทุนศิษย์เก่า
นเรศวร ท่านละ 200 บาท

ระเบียบวาระที่ 4.2 การจัดกิจกรรม และโครงการต่ างๆ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ
25 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร
สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 10/2557 เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม
2557 มีมติเห็นชอบหลักการในการจัดกิจกรรม และมอบให้ ทุกคณะ วิทยาลัย สานัก กอง เสนอกิจกรรม
และโครงการ ต่างๆ เพื่ อเฉลิ ม ฉลองเนื่ องในโอกาสครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้ หัวข้ อ
“Going Worldclass” นัน้ จึงใคร่ ขอหารื อการจัดกิจกรรม และโครงการ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ
25 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร
มติ
มีมติเห็นชอบให้ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดาเนินการประสานงานกองกลาง กองกิจการนิสิต
และสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดกิจกรรมร่ วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 แนวปฏิบัตกิ ารอยู่ร่วมกันของบุคลากรกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์
สรุปเรื่อง
ตามที่ผ้ อู านวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีความประสงค์จะจัดระเบียบการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อให้ เป็ นไปในทางแนวกัน ผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
จึงได้ แจ้ งแนวทางการอยูร่ ่วมกันของบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อถือปฏิบตั ติ อ่ ไปดังนี ้
1. การมาปฏิบตั งิ าน
1.1 เวลาเข้ าปฏิบตั ิ 08.30 น. สายได้ ไม่เกิน 08.40 น.
1.2 กรณีการลากิจ ให้ บคุ ลากรยื่นใบลาล่วงหน้ า 3 วัน
1.3 กรณีการลาป่ วย ให้ บคุ ลากรยื่นใบลาหลังจากกลับมาปฏิบตั งิ านทันที
1.4 กรณีการลาพักผ่อน ให้ บคุ ลากรยื่นใบลาล่วงหน้ า 1 อาทิตย์
2. การแต่งกายของบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้ บคุ ลากรใส่เสื ้อสีเขียวของกองพัฒนา
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทุกวันพุธ
3. การดูแลความเรี ยบร้ อยของหน่วยงาน ให้ บคุ ลากรตรวจสอบความเรี ยบร้ อยของอุปกรณ์ภายใน
ห้ องก่อนเลิกปฏิบตั งิ านทุกครัง้
มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยมีมติให้ บคุ ลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ถือปฏิบตั ิตอ่ ไป

ปิ ดการประชุม เวลา 12.00 น.

จีระพรรณ
(นางจีระพรรณ ชาติวรรณ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

วันวิภา
(นางสาววันวิภา สายหยุด)
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

