รายงานการประชุม
บุคลากรกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ครั ง้ ที่ 8/2557
วันจันทร์ ท่ ี 7 กรกฎาคม 2557
เวลา 14.00 – 16.30 น.
ณ. ห้ องกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ชัน้ 1 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
**********************************************************************
รายนามผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. ดร.ดำรงศักดิ์
2. นำงจีระพรรณ
3. นำงสำวกำญจน์ธิดำ
4. นำงสำวสิริลกั ษณ์
5. นำงสำวสุธำสินี
6. นำยนภดล
7. นำยประกำศิต
8. นำงสำววันวิภำ

เป๊ กทอง
ชำติวรรณ
จินำพันธุ์ณิชำ
รุ่ งธนวำณิชย์
น่วมด้ วง
ศรี สว่ำง
นทีประสิทธิพร
สำยหยุด

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิตและศิษย์เก่ำฯ
รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรกองฯ
เจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรงำนทัว่ ไป
นักประชำสัมพันธ์
นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
ผู้ปฏิบตั ิงำนบริ หำร

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1
เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
สรุ ปเรื่ อง
เนื่ องด้ วย ในวัน ที่ 29 กรกฎำคม พ.ศ.2558 มหำวิ ท ยำลัย นเรศวร จะครบรอบปี ที่ 25 แห่ ง กำร
สถำปนำมหำวิ ท ยำลัย นเรศวร มหำวิ ท ยำลัย ฯ ได้ จัด ให้ มี กิ จ กรรมเฉลิ มฉลอง โดยกำรสร้ ำงอุท ยำนสมเด็ จ
พระนเรศวรมหำรำช “สมบัติของแผ่นดิน ” เพื่ อเป็ นอุทยำนกำรเรี ยนรู้ 3 มิติ ด้ ำนกำรศึกษำ ซึ่งจัดสร้ ำงบริ เวณ
ด้ ำนหน้ ำมหำวิทยำลัยนเรศวร บนเนื ้อที่ 79 ไร่ นัน้ โดยกองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ได้ เล็งเห็นควำมสำคัญของกำร
สร้ ำงอุทยำนดังกล่ำว จึงได้ ดำเนิ นกำรจัดทำหนังสือขอรั บกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดงำนเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 25 ปี แห่งกำรสถำปนำมหำวิทยำลัยนเรศวร เพื่อสมทบกองทุนกำรจัดสร้ ำงอุทยำนสมเด็จพระนเรศวร
มหำรำช ไปยังกลุม่ บริ ษัท และห้ ำงร้ ำนต่ำง ๆ
มติ
ที่ประชุมรับทรำบ โดยมีมติให้ ผ้ อู ำนวยกำรกองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ดำเนินกำรดังนี ้
1. ดำเนินกำรประสำนงำน อำจำรย์ประภำส เพ็งพุ่ม และอำจำรย์วนิดำ บำรุ งไทย เพื่อคิดแนวทำงกำรเขียน
บทควำมประชำสัมพันธ์เพื่อเป็ นกำรโน้ มน้ ำวให้ หน่วยงำนต่ำง ๆ ต้ องกำรสนับสนุนงบประมำณดังกล่ำว
2. ดำเนินกำรเพิ่มเติม แบบฟอร์ มแจ้ งควำมประสงค์ โดยให้ ระบุหมำยเหตุสำมำรถลดหย่อนภำษี ได้ 2 เท่ำ

ระเบียบวาระที่ 1.2
การจัดทาแผนการดาเนินงาน แผนกลยุทธ์ ประจาปี งบประมาณ 2558
สรุ ปเรื่ อง
ตำมมติ ที่ ป ระชุ ม กองพั ฒ นำศิ ษ ย์ เ ก่ ำ สัม พั น ธ์ ได้ มี มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ กองพัฒ นำศิ ษ ย์ เ ก่ ำ สัม พั น ธ์
ดำเนินกำรปรับเปลี่ยนงบประมำณโครงกำรที่ดำเนินกำรตำมมำตรกำร ประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2558 ดังนี ้
1. ชะลอกำรดำเนินกำรโครงกำรจัดทำหอเกียรติยศศิษย์เก่ำ (Hall of Fame) จำกเดิม ที่จดั อยู่ในแผน
กลับไปพิจำรณำให้ มีควำมชัดเจนในกำรดำเนินกำร สถำนที่ และรู ปแบบกำรดำเนินกำร โดยให้ นำ
งบประมำณ 70,000 บำท ปรับเปลี่ยนเป็ นให้ ดำเนินกำรนำเงินจำนวนดังกล่ำวไปเพิ่มในโครงกำร
จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์แทน
2. โครงกำรสร้ ำงควำมเข้ มแข็งเพื่อบริ หำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ กบั ศิษย์เก่ำ ให้ ดำเนินปรั บเปลี่ยนชื่อ
เป็ น โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครื อข่ำยศิษย์เก่ำ
3. จัดหำรำยได้ เข้ ำกองทุนศิษย์เก่ำนเรศวร ให้ นำโครงกำรไปบรรจุไว้ ในแผนกำรดำเนินงำนของกองทุน
ศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยนเรศวรต่อไป
4. ให้ ดำเนินกำรปรับเปลี่ยนชื่อโครงกำรคัดเลือกศิษย์เก่ำดีเด่น ประจำปี 2558 ใหม่
ข้ อเสนอแนะ ให้ กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ดำเนินกำรหำสิทธิประโยชน์ที่ทำงมหำวิทยำลัยนเรศวรจะ
มอบคืนให้ กบั ศิษย์เก่ำทุกคนที่จะรั บปริ ญญำ เพื่อตอบแทนที่นิสิตได้ ชำระเงินเข้ ำกองทุนศิษย์เก่ำนเรศวร ท่ำนละ
200 บำท
ตำมที่กองพัฒนำศิษย์ เก่ำสัมพันธ์ ได้ ตงเป
ั ้ ้ ำหมำยกำรใช้ เงินงบประมำณแผ่นดิน ซึ่งได้ จดั ทำโครงกำร
ตำมแผนปฏิ บัติ ก ำร ประจ ำปี งบประมำณ 2558 จ ำนวนเงิ น 500,000 บำท บรรจุ ไ ว้ ใ นแผน แต่ เ นื่ องจำก
กองแผนงำนไม่ได้ จดั สรรงบประมำณแผ่นดินให้ กองฯ จึงปรับเปลี่ยนแผนงำนจำกใช้ เงินงบประมำณแผ่นดินไปใช้
เงินรำยได้ แทน
มติ
ที่ประชุมรับทรำบ โดยมีมติให้ กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ดำเนินกำรต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1.2
เรื่ องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.1 รายงานความก้ าวหน้ าการดาเนินโครงการนัดพบชมรมศิษย์ เก่ าทุกคณะ
สรุ ปเรื่ อง
ตำมมติที่ประชุมกองพัฒนำศิษย์ เก่ำสัมพันธ์ ครั ง้ ที่ 7/2557 ได้ มีมติให้ กองพัฒนำศิษย์ เก่ำสัมพันธ์
ดำเนิ นกำรปรั บเปลี่ยนแบบฟอร์ มกำรรำยงำนควำมก้ ำวหน้ ำกำรดำเนิ นโครงกำรนัดพบชมรมศิษย์ เก่ำทุกคณะ
เป็ นรู ปแบบตำรำง โดยตำรำงช่องที่ 1 เป็ นเนื ้อหำสำระ และตำรำงช่องที่ 2 เป็ นผลกำรดำเนินงำนตำมข้ อเสนอแนะ
ทัง้ นี ้ กองพัฒนำศิษย์ เก่ำสัมพันธ์ ได้ ดำเนินกำรปรั บปรุ งแบบฟอร์ มดังกล่ำวเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และขอรำยงำน
ควำมก้ ำวหน้ ำกำรดำเนินโครงกำรนัดพบชมรมศิษย์เก่ำทุกคณะ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

ข้ อเสนอแนะ
1. แบบฟอร์ มมำตรฐำนสำหรับเก็บข้ อมูลศิษย์เก่ำ

2. ฟั งก์ชนั่ กำรค้ นหำข้ อมูลศิษย์เก่ำจำกรหัสนิสิต
ชื่อ-นำมสกุล หรื อปี ที่จบกำรศึกษำ
3. ฟั งก์ชนั่ ที่แสดงผลว่ำศิษย์เก่ำคนใดมีกำร
ปรับปรุ งข้ อมูลแล้ ว และศิษย์เก่ำคนใดยังไม่ได้
ปรับปรุ งข้ อมูล
4. ฟั งก์ชนั่ สร้ ำง RESUME ในระบบฐำนข้ อมูล
สำมำรถเพิ่มผลงำน หรื องำนวิจยั ที่ได้ รับรำงวัล
ข้ อมูลนำยกองค์กำรนิสิต, คนเด่นประจำรุ่น, เด็ก
กิจกรรม ลงในฐำนข้ อมูลได้
5. สรุ ปข้ อมูลและแสดงผลเป็ นกรำฟ (เช่น สรุปข้ อ
ศิษย์เก่ำที่มีงำนทำ, สำยงำนตรงกับที่เรี ยนหรื อไม่
ฯลฯ )
6. ฟั งก์ชนั่ กำรพิมพ์ชื่อและที่อยู่หน้ ำซองจดหมำย
7. ฟั งก์ชนั่ กำรส่งอีเมล์ถงึ ศิษย์เก่ำ

แนวทางการปฏิบัตงิ าน
ดำเนินกำรจัดประชุม 4 หน่วยงำน (กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์,
กองบริ กำรกำรศึกษำ, กองแผนงำน, กองบริ กำรเทคโนโลยีฯ) เพื่อ
หำรื อแนวทำงกำรจัดทำแบบฟอร์ มมำตรฐำน
ดำเนินกำรพัฒนำระบบฐำนข้ อมูล ให้ สำมำรถค้ นหำศิษย์เก่ำจำก
รหัสนิสิต, ชื่อ, นำมสกุล หรื อปี ที่จบกำรศึกษำได้
ดำเนินกำรพัฒนำระบบฐำนข้ อมูล ให้ สำมำรถแสดงกำรข้ อมูลว่ำ
ศิษย์เก่ำคนใดปรับปรุ งข้ อมูลแล้ ว
ดำเนินกำรเพิ่มช่องสำหรับให้ ศษิ ย์เก่ำกรอกผลงำน หรื องำนวิจยั ที่
ได้ รับรำงวัล พร้ อมทังประสำนงำนเพื
้
่อขอข้ อมูลจำก
ระบบ Activity Transcript
ดำเนินกำรรวบรวมข้ อมูลศิษย์เก่ำเพื่อสรุ ปและแสดงผลเป็ นกรำฟ

ดำเนินกำรจัดทำฟอร์ มเพื่อพิมพ์ ชื่อ-ที่อยู่สำหรับซองจดหมำย
ดำเนินกำรเพิ่มฟั งก์ชนั่ กำรส่งอีเมล์ถงึ ศิษย์เก่ำ ในระบบ
ฐำนข้ อมูล
8. จัดให้ มีพื ้นที่สำหรับศิษย์เก่ำภำยในมหำวิทยำลัย ดำเนินกำรวำงแผนและหำรื อถึงแนวทำงกำรจัดหำพื ้นที่สำหรับ
เพื่อใช้ สำหรับพบปะ พูดคุย และมีสิทธิประโยชน์
ศิษย์เก่ำ
ภำยในมหำวิทยำลัยสำหรับศิษย์เก่ำ
9. เพิ่มข่ำวสำรเกี่ยวกับทุนศึกษำต่อระดับปริ ญญำ ดำเนินกำรจัดหำและเพิ่มข่ำวสำรเกี่ยวกับทุนศึกษำต่อระดับ
โท ปริ ญญำเอก ทังในและนอกประเทศ
้
ปริ ญญำโท ปริ ญญำเอก ทังในและนอกประเทศ
้
10.เพิ่มฟั งก์ชนั่ กำรลงทะเบียนสำหรับศิษย์เก่ำที่ไม่ ดำเนินกำรเพิ่มฟั งก์ชนั่ ลงทะเบียนสำหรับศิษย์เก่ำที่ไม่มีข้อมูลอยู่
มีข้อมูลในระบบฐำนข้ อมูลศิษย์เก่ำ
ในระบบฐำนข้ อมูลศิษย์เก่ำ
มติ
ที่ประชุมรับทรำบ โดยมีมติให้ กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ดำเนินกำรจัดเก็บข้ อมูลของบัณฑิตที่จะเข้ ำรับ
พระรำชทำนปริ ญญำบัตรให้ ได้ 100 %

ระเบียบวาระที่ 1.2.2

รายงานการตามหาศิษย์ เก่ าจากการเข้ าร่ วมกิจกรรมต่ างๆ กับหน่ วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

สรุ ปเรื่ อง
ตำมที่ กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ได้ ดำเนินกำรตำมหำศิษย์เก่ำเพื่อขอข้ อมูลส่วนตัวที่เป็ นปั จจุบนั
นำมำปรั บปรุ งในระบบฐำนข้ อมูลศิษย์ เก่ำ พร้ อมทัง้ บันทึกเสียงสัมภำษณ์ เพื่อนำไปประกอบกำรจัดรำยกำรวิทยุ
“ศิษย์เก่ำเล่ำเรื่ อง” จำกกำรร่ วมโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ ของหน่วยงำนอื่นๆ โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
1. ระหว่ำงวันที่ 26, 28 และ 30 พฤษภำคม 2557 ร่ วมโครงกำรแนะแนวสัญจรของกองพัฒนำ
กลยุทธ์กำรตลำด ดำเนินกำรตำมหำศิษย์เก่ำ เพื่อขอข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ จำนวนทังสิ
้ ้น 42 รำย
2. เดื อ นมิ ถุ น ำยน 2557 ร่ ว มโครงกำรอบรมหลัก สูต รเทคโนโลยี ส ำรส นเทศและกำรสื่ อ สำร
ของกองบริ กำรเทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ดำเนิ นกำรประสำนงำนขอข้ อมูลกำรติดต่อของศิษย์ เก่ำ
ได้ จำนวนทังสิ
้ ้น 60 รำย
3. ระหว่ ำ งวั น ที่ 28-29 มิ ถุ น ำยน 2557 ร่ ว มโครงกำรออกหน่ ว ยบริ ก ำรวิ ช ำกำรเคลื่ อ นที่
ครัง้ ที่ 2/2557 ของสถำนเพื่อสร้ ำงควำมเข้ มแข็งให้ ชมุ ชน ดำเนินกำรตำมหำศิษย์เก่ำ เพื่อขอข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้
จำนวนทังสิ
้ ้น 5 รำย
ทังนี
้ ้ ข้ อมูลดังกล่ำวได้ ดำเนินกำรปรับปรุ งในระบบฐำนข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ ว และจัดทำรำยงำนผลให้
รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิตทรำบแล้ ว
มติ
ที่ประชุมรับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.3

รายงานความก้ าวหน้ าการดาเนินโครงการคัดเลือกศิษย์ เก่ าดีเด่ น
ประจาปี 2557

สรุ ปเรื่ อง
ตำมมติ ที่ ป ระชุ ม กองพั ฒ นำศิ ษ ย์ เ ก่ ำ สั ม พั น ธ์ ครำวประชุ ม ครั ้ง ที่ 7/2557 ได้ มี ม ติ ใ ห้
กองพั ฒ นำศิ ษ ย์ เ ก่ ำ สั ม พั น ธ์ ด ำเนิ น กำรตำมมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ หำรมหำวิ ท ยำลั ย นเรศวร
โดยให้ ดำเนินกำรจัดกิจกรรมมอบโล่เกียรติยศให้ ผ้ ูผ่ำนกำรพิจำรณำคัดเลือกศิษย์ เก่ำดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557
จำนวน 20 ท่ำน ในกิ จกรรมวันไหว้ ครู วันที่ 21 สิงหำคม 2557 โดยกองพัฒนำศิษ ย์ เก่ำสัมพันธ์ ได้ ดำเนิ นกำร
ประสำนงำนกับองค์กำรนิสิตเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว พร้ อมทัง้ ได้ ดำเนินกำรขออนุมตั ิงบประมำณในกำรจัดกิจกรรม
ดังกล่ำว เป็ นจำนวนเงินทังสิ
้ ้น 50,000 บำท (ห้ ำหมื่นบำทถ้ วน) เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว นัน้ จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดทรำบ
มติ
ที่ประชุมรับทรำบ โดยมีมติให้ กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ดำเนินกำรดังนี ้
1. ประสำนงำนผู้เข้ ำรับ โล่เกียรติยศศิษย์เก่ำดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 จำนวน 20 ท่ำน โดยมีผ้ ยู ืนยัน
เข้ ำร่ วม จำนวน 19 ท่ำน
2. คัดเลือกรู ปแบบโล่เกียรติยศศิษย์เก่ำดีเด่น
3. (ร่ ำง) กำหนดกำร พร้ อมทังระบุ
้ ตวั แทนศิษย์เก่ำที่จะดำเนินกำรบนเวทีตอ่ ไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ อง รั บรองรายงานการประชุมกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ครั ง้ ที่ 7/2557
สรุ ปเรื่ อง
ตำมที่ กองพัฒ นำศิษย์ เก่ ำสัมพัน ธ์ ได้ ดำเนิ น กำรจัดประชุมบุคลำกร ครั ง้ ที่ 7/2557 เมื่อวัน จัน ทร์ ที่
23 มิ ถุ น ำยน 2557 เวลำ 09.00 – 12.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม นเรศวร 2 ชัน้ 2 อำคำรส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี
มหำวิทยำลัยนเรศวร บัดนี ้ ได้ จดั ทำรำยงำนกำรประชุมเสร็ จสิ ้นแล้ ว จึงเรี ยนมำเพื่อให้ บุคลำกรทุกท่ำนพิจำรณำ
รับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว (รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบมำพร้ อมนี ้)
มติ
รับรองรำยงำนกำรประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 3.1

เรื่ องสืบเนื่อง
การจัดกิจกรรม และโครงการต่ างๆ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่ องในโอกาสครบรอบ
25 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร

สรุ ปเรื่ อง
ตำมมติที่ ประชุมกองพัฒนำศิษย์ เก่ำสัมพันธ์ ครั ง้ ที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน 2557 ได้ มีมติใ ห้
กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ดำเนินกำรประสำนงำนกองกลำง กองกิจกำรนิสิต และสมำคมนิสิตเก่ำมหำวิทยำลัย
นเรศวร เกี่ ย วกับรู ป แบบกำรจัดกิ จ กรรมร่ วมเฉลิ มฉลองเนื่ องในโอกำสครบรอบ 25 ปี มหำวิ ท ยำลัย นเรศวร
โดย กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ได้ ดำเนินกำรเสนอรู ปแบบกำรจัดกิจกรรมร่ วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกำสครบรอบ
25 ปี มหำวิทยำลัยนเรศวร จำนวน 2 รู ปแบบ ดังนี ้
1. จัดนิทรรศกำรศิษย์เก่ำ
2. จัดกิจกรรมแรลลี่
มติ
ที่ประชุมรั บทรำบ โดยมีมติให้ กองพัฒนำศิษย์ เก่ำสัมพันธ์ ดำเนินกำรจัดกิจกรรมในรู ปแบบที่ 1 และให้
ดำเนินกำรบรรจุโครงกำรดังกล่ำวเข้ ำแผนกำรดำเนินกำรงำนของกองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ เพื่อของบประมำณ
ในกำรดำเนินงำนโครงกำรต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.2

รายงานความก้ า วหน้ าการด าเนิ น การจั ด ตั ง้ กองทุ น ศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย
นเรศวร

สรุ ปเรื่ อง
ตำมมติที่ประชุมกองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ในครำวประชุม ครัง้ ที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน 2557
เวลำ 09.00 – 12.00 น. ณ ห้ องประชุมนเรศวร 2 อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดี ได้ มีมติให้ กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์
ดำเนิ นกำรประสำนงำนกองคลัง ในกำรขอเปิ ดบัญชี กองทุนศิษย์ เก่ำมหำวิทยำลัยนเรศวร เพิ่ มอีกหนึ่งบัญชี
เป็ นบัญชีประเภทกระแสรำยวัน เพื่อควำมสะดวกในกำรตรวจสอบยอดเงินเข้ ำกองทุนฯ และอำนวยควำมสะดวก
แก่ ผ้ ู บริ จ ำคที่ ไ ม่ ส ำมำรถน ำส่ ง ส ำเนำใบฝำกเงิ น เข้ ำบัญ ชี ม หำวิ ท ยำลัย ได้ พ ร้ อมทั ง้ ประสำนงำนกำรออก
ใบอนุ โมทนำบัต รให้ กับ ผู้ บ ริ จ ำคเงิ น เข้ ำ กองทุ น ฯ ทัง้ นี ้ กองพัฒ นำศิ ษย์ เ ก่ ำสัม พัน ธ์ ได้ ดำเนิ น กำรประสำน
กับกองคลังเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยทำงกองคลังจะแจ้ งกำหนดกำรประชุมอีกครัง้ พร้ อมทังกองพั
้
ฒนำศิษย์เก่ำฯ

ได้ ดำเนินกำรจัดส่ง (ร่ ำง) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้ องของกองทุนศิษย์ เก่ำมหำวิทยำลัยนเรศวร
ไปยังกองกฎหมำย เพื่อดำเนินกำรตรวจสอบพิจำรณำกลัน่ กรองต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1
แบบฟอร์ มมาตรฐานสาหรั บเก็บข้ อมูลกับคณะ
สรุ ปเรื่ อง
ตำมที่ ก องพั ฒ นำศิ ษ ย์ เ ก่ ำ สั ม พั น ธ์ ได้ ด ำเนิ น กำรโครงกำรนั ด พบชมรมศิ ษ ย์ เ ก่ ำ ประจ ำคณะ
โดยเริ่ มจำกคณะในกลุม่ วิทยำศำสตร์ สขุ ภำพ เพื่อสร้ ำงควำมร่ วมมือ/แลกเปลี่ยนข้ อมูลกับคณะ และรับข้ อคิดเห็น/
ข้ อเสนอแนะในกำรใช้ งำนกำรปรับปรุ งระบบฐำนข้ อมูลศิษย์ เก่ำ ทัง้ นี ้ กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ได้ ดำเนินกำร
จัดทำแบบฟอร์ มมำตรฐำนสำหรับเก็บข้ อมูลศิษย์เก่ำเรี ยบร้ อยแล้ วนัน้ (รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบมำพร้ อมนี ้)
มติ
มีมติเห็นชอบให้ กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ดำเนินกำรปรับปรุ งแบบฟอร์ มให้ สะดวกในกำรกรอกข้ อมูล
ของบัณฑิตให้ มำกที่สดุ พร้ อมทังประสำนงำนไปยั
้
งคณะต่ำง ๆ เพื่อขอควำมร่ วมมือในกำรแจกแบบฟอร์ มดังกล่ำว
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.2 กิจกรรม/โครงการ และงบประมาณด้ านการป้องกันและระงับอัคคีภัย
สรุ ปเรื่ อง
ตำมที่ กองอำคำรสถำนที่ ได้ ขอให้ ทุกหน่วยงำนดำเนินกำรบรรจุกิจกรรม/โครงกำร และงบประมำณ
ด้ ำนกำรป้องกันและระงับอัคคีภยั ในแผนปฏิบตั ิกำรของหน่วยงำน ประจำปี งบประมำณเพื่อเสนอต่อมหำวิทยำลัย
นเรศวรพิ จำรณำ นัน้ บัดนี ้ กองพัฒนำศิษย์ เก่ำสัมพันธ์ ได้ ดำเนิ นกำรบรรจุลงแผนโครงกำรที่ ดำเนิ น กำรตำม
มำตรกำร ประจำปี งบประมำณ 2558 เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
มติ
มีมติเห็นชอบให้ กองพัฒนำศิษย์ เก่ำสัมพัน ธ์ ดำเนิ นกำรจัดท ำโครงกำร และของบประมำณด้ ำนกำร
ป้องกันและระงับอัคคีภยั พร้ อมทังบรรจุ
้
เข้ ำแผนกำรดำเนินงำนของกองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ตอ่ ไป
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่ องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 การเข้ าร่ วมกิจกรรมกับสมาคมนิสิตเก่ ามหาวิทยาลัยนเรศวร
สรุ ปเรื่ อง
ตำมที่ สมำคมนิสิตเก่ำมหำวิทยำลัยนเรศวร ร่ วมกับกองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ กำหนดให้ มีกำรจัดงำน
สถำปนำมหำวิทยำลัยนเรศวร ครบรอบ 24 ปี โดยกิ จกรรมจัดเป็ นรู ปแบบกำรคำรวะคณำจำรย์ ผ้ ูอำวุโสใช้ ชื่อ
กิ จ กรรม “คื น สู่ เ หย้ ำศิ ษ ย์ เ ก่ ำ พบครู ” ก ำหนดจั ด ขึ น้ ในวัน จั น ทร์ ที่ 28 กรกฎำคม 2557 ณ ลำนกิ จ กรรม
อำคำรอเนกประสงค์ มหำวิทยำลัยนเรศวร นัน้

มติ
ที่ ประชุมรั บ ทรำบ โดยมอบหมำยให้ บุคลำกรกองพัฒนำศิษย์ เก่ำสัมพันธ์ เข้ ำร่ วมโครงกำรดังกล่ำว
ทุกท่ำน
ปิ ดการประชุม เวลา 16.30 น.

จีระพรรณ
(นำงจีระพรรณ ชำติวรรณ)
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

วันวิภำ
(นำงสำววันวิภำ สำยหยุด)
ผู้บนั ทึกรำยงำนกำรประชุม

