รายงานการประชุม
บุคลากรกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ครั ง้ ที่ 9/2557
วันจันทร์ ท่ ี 18 สิงหาคม 2557
เวลา 09.00 – 11.00 น.
ณ. ห้ องประชุมนเรศวร 2 ชัน้ 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
**********************************************************************
รายนามผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. ผศ.ทพ.ดร.อนุพนั ธ์
2. ดร.ดารงศักดิ์
3. นางจีระพรรณ
4. นางสาวกาญจน์ธิดา
5. นางสาวสิริลกั ษณ์
6. นางสาวสุธาสินี
7. นายนภดล
8. นายประกาศิต
9. นางสาววันวิภา

สิทธิโชคชัยวุฒิ
เป๊ กทอง
ชาติวรรณ
จินาพันธุ์ณิชา
รุ่ งธนวาณิชย์
น่วมด้ วง
ศรี สว่าง
นทีประสิทธิพร
สายหยุด

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

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1
การดาเนินงานของกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์
สรุ ปเรื่ อง
1. งานธุรการ (นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุ์ณิชา)
- ดาเนินงานด้ านกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
- ดาเนิ น การจัดทารายงานผลการดาเนิ นโครงการตามแผนปฏิ บัติการประจาปี งบประมาณ 2557
รอบ 6 เดือน
(นางสาววันวิภา สายหยุด)
- ดาเนินการประสานงานเรื่ องงบประมาณในการจัดโครงการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจาปี 2557
2. หน่วยสื่อสารองค์กร
(นางสาวสิริลกั ษณ์ รุ่ งธนวาณิชย์)
- ดาเนินการออกแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์
3. หน่วยพัฒนาศักยภาพ
(นางสาวสุธาสินี น่วมด้ วง)
- ดาเนินงานโครงการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจาปี งบประมาณ 2557

4. หน่วยระบบฐานข้ อมูล
(นายนภดล ศรี สว่าง)
- จัดทาฐานข้ อมูลนิสิตที่ได้ รับทุนจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
- จัดทาสรุ ปฐานข้ อมูลกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
(นายประกาศิต นทีประสิทธิพร)
- ดาเนินการปรับปรุ งฐานข้ อมูลตามที่คณะต่าง ๆ เสนอแนะ
- ปั ญหาการจัดทาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจนิสิต ได้ สงั่ การให้ กองพัฒนา
ศิษย์ เก่าสัมพันธ์ ดาเนิ นการจัดตัง้ คณะกรรมการกลุ่มเล็ก ๆ เพื่ อดาเนิ นการจัดทาวารสารอิเล็กทรอนิ กส์ และ
ดาเนินการจัดทารู ปเล่มโดยใช้ งบประมาณจากกองทุนฯ และดาเนิ นการจัดส่งไปยังกลุ่มศิษย์ เก่ามหาวิทยาลัย
นเรศวร
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2
เรื่ องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.1 รายงานความก้ าวหน้ าการดาเนินงานกองทุนศิษย์ เก่ ามหาวิทยาลัยนเรศวร
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่กองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดประชุมร่ วมกองคลัง กองแผนงาน และสานัก
ตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้ องกองคลัง ชัน้ 2 อาคารมิ่งขวัญ
เกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานของกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีมติให้ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ดาเนินการดังนี ้
1. ด าเนิ น การจั ด ท าบั น ทึ ก ขออนุ มั ติ ตั ง้ งบประมาณรายได้ ประจ าปี 2557 (เพิ่ ม เติ ม )
และจัดส่งกองแผนงาน ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เพื่อ กองแผนงาน จะได้ ดาเนินการเสนอข้ อมูลการขอ
งบประมาณรายได้ ประจาปี 2557 (เพิ่มเติม) ไปยังท่านอธิการบดี เพื่ออนุมตั ิงบประมาณเพิ่มเติม พร้ อมทังน
้ าเข้ าที่
ประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยนเรศวร และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่ออนุมตั ิงบประมาณ
ดังกล่าวต่อไป
ผลการดาเนิ น การ กองพัฒ นาศิษ ย์ เก่ า สัมพัน ธ์ ได้ ด าเนิ น การจัดท าบัน ทึก ขออนุมัติดัง กล่า ว
พร้ อมทั ง้ จั ด ส่ ง กองแผนงาน และได้ รั บ การอนุ มั ติ ง บประมาณจากที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
โดยกองแผนงาน ได้ ดาเนินการโอนเงินกองทุนศิษย์ เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่ อให้ กองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์
ดาเนินการเบิกจ่ายเงินเข้ าบัญชีกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป (ตามเอกสารแนบ)
2. ดาเนินการจัดทาบันทึกขออนุมตั ิเปิ ดบัญชีกองทุนมหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทกระแสรายวัน
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเงินรับบริ จาคที่มีการโอนผ่านบัญชีกองทุนต่อไป
ผลการดาเนิ นการ กองพัฒ นาศิษย์ เก่ าสัมพัน ธ์ ได้ ดาเนิ น การจัดท าบัน ทึกข้ ออนุมัติเปิ ดบัญ ชี
กองทุ น ศิ ษ ย์ เ ก่ า ฯ ประเภทประแสรายวั น และได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากท่ า นอธิ ก ารบดี เ ป็ นที่ เ รี ย บร้ อยแล้ ว

โดยกองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ จะดาเนินการนาเอกสารต่าง ๆ เพื่ อขอเปิ ดบัญชีกับธนาคารตามขัน้ ตอนต่อไป
(ตามเอกสารแนบ)
3. ดาเนิ น การแก้ ไ ข (ร่ า ง) หลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธี ป ฏิ บัติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของกองทุ น ศิ ษ ย์ เ ก่ า
มหาวิทยาลัยนเรศวร และจัดส่งกองกฎหมาย เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลัน่ กรองต่อไป
ผลการดาเนินการ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการแก้ ไข (ร่ าง) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้ องของกองทุนศิษย์ เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และดาเนินการจัดส่งกองกฎหมายเรี ยบร้ อยแล้ ว
(ตามเอกสารแนบ)
4. ดาเนินการประสานงานกองบริ การการศึกษา เพื่อขอรายชื่อนิสิต ที่แจ้ งจบและจ่ายเงินสมทบเข้ า
กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนารายชื่อนิสิตแนบเบิกเงินกองทุนฯ ต่อไป
ผลการดาเนินการ กองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดทาบันทึกไปยังกองบริ การศึกษา
เพื่อขอรายชื่อนิสิตที่แจ้ งจบและจ่ายเงินสมทบเข้ ากองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว (ตาม
เอกสารแนบ) พร้ อมทังได้
้ ดาเนินการจัดทาบันทึกขออนุมตั ิเบิกเงินเข้ าบัญชีกองทุนศิษย์เก่าเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยมอบหมายให้ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ พิจารณาการใช้ เงินกองทุนในดาเนิน
โครงการ/กิจกรรมประจาปี งบประมาณ 2558 ให้ อยู่ในกรอบเงินกองทุนศิษย์ เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร พร้ อมทัง้
จัดทาสรุ ปรายงานจานวนนิสิตที่ยื่นจบในปี การศึกษา 2556 โดยแยกดังนี ้
1.
นิสิตที่ยื่นจบก่อนมีประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร (กบศ)
2.
กรณีคณะขอยกเว้ น
3.
นิสิตที่ยื่นจบตังแต่
้ มีประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร (8 ตุลาคม 2556)
ระเบียบวาระที่ 1.2.2

รายงานความก้ าวหน้ าการดาเนินโครงการคัดเลือกศิษย์ เก่ าดีเด่ น ประจาปี
2557

สรุ ปเรื่ อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดโครงการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจาปี 2557
และมีผ้ ูผ่านการพิ จารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการพิ จารณากลั่นกรอง จานวน 20 ท่าน และให้ ดาเนิ นการ
จัดกิจกรรมมอบโล่เกียรติยศในวันไหว้ ครู ซึง่ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการขออนุมตั ิงบประมาณในการ
จัดโครงการดังกล่าว เป็ นจานวนเงิน 50,000 บาท (ห้ าหมื่นบาท) โดยท่านอธิการบดีได้ อนุมตั ิ งบประมาณดังกล่าว
เรี ย บร้ อยแล้ ว และอยู่ ใ นระหว่า งกองแผนงาน ดาเนิ น การจัดสรรงบประมาณต่ อไป พร้ อมทัง้ ได้ ด าเนิ น การ
ประสานงานกับองค์การนิสิต เกี่ยวกับกาหนดการและรู ปแบบกิจกรรมเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยมีผ้ ูเข้ ารั บมอบโล่
จานวน 19 ท่าน ขาด จานวน 1 ท่าน คือ นางสาวเกวลิน ศรี ม่วง ติดราชการไม่สามารถเข้ าร่ วมได้ ดังรายนาม
ผู้เข้ าร่ วมต่อไปนี ้
1 รศ.ดร.ฉลอง
ชาตรู ประชีวิน
2 อ.ทพ.ดร.ภัชรพล
สาเนียง
3 นายปฏิวตั ิ
โชติมล

4 รศ.ดร.นงนุช
โอบะ
5 รศ.ธีรวัฒน์
นาคะบุตร
6 ผศ.ดร.ปรี ชา
สุขเกษม
7 นายนิรุต
มีเกิด
8 พญ.ดร.วณิชชา
ภัทรประสิทธิ์
9 นพ.พงศ์พิชญ์
วงศ์มณี
10 นายเอกศิลา
ปานศรี
11 นางกันยารัตน์
มาเกตุ
12 พล.ต.ต.จรวย
ผลประเสริ ฐ
13 ร้ อยเอกอัสรี ย์
อัสมะแอ
14 นายพชร
ล้ อมรื่ น
15 นายคมสัน
วัฒนวนาพงษ์
16 นายเลิศชาย
หวังตระกูลดี
17 นางสุกญ
ั ญา
อ้ นวัฒนะ
18 พระคาพล ฉายา
คมภีรญาณเมธี
19 บาทหลวง ดร.รังสิพล
เปลี่ยนพันธุ์
ทังนี
้ ้ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดทาข้ อมูลประชาสัมพันธ์ เชิดชูเกียรติ และนิทรรศการ
ศิษย์เก่า จัดเตรี ยมพานไหว้ ครู ให้ ผ้ แู ทนศิษย์เก่าได้ แสดงความเคารพ ระลึกถึงครู อาจารย์ เป็ นที่เรี ยบร้ อย
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.3 รายงานการจัดงานคืนสู่เหย้ า “ศิษย์ เก่ าพบครู ” ประจาปี 2557
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่ วมกับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ดาเนินการจัดกิจกรรมมุฑิ
ตาจิต “คืนสูเ่ หย้ าศิษย์เก่าพบครู ” เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 17.00 น. เป็ นต้ นไป ณ อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยนเรศวร บัดนี ้ กิจกรรมดังกล่าวได้ เสร็ จสิ ้นเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยคณะกรรมการบริ หารสมาคมนิสิต
เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จะดาเนินการจัดทาสรุ ปกิจกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.4 การประมาณการรายรั บ ประจาปี งบประมาณ 2558
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่ ผู้ อ านวยการกองพัฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ า สัม พัน ธ์ ได้ ป ระชุ ม หารื อ เกี่ ย วกับ การเก็ บ เงิ น สมทบ
เข้ ากองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ร่ วมกับกองแผนงาน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 14.30 - 15.30 น.
ณ ห้ องกองแผนงาน โดยผู้อานวยการกองแผนงาน ได้ มอบหมายให้ ก องพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพัน ธ์ ดาเนิ นการ

ตังประมาณการรายรั
้
บ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558 นัน้ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการส่งประมาณ
การรายรับ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558 (กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร) เป็ นเรี ยบร้ อยแล้ ว นัน้
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.5

การจัดทาวาร NU Alumni Magazine (E-Magazine) ฉบับที่ 5 ประจาเดือน
มิถุนายน – กรกฎาคม 2557

สรุ ปเรื่ อง
ตามที่กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดทาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรู ปแบบ e-Magazine ขึ ้น
เพื่ อ เป็ นการประชาสัม พั น ธ์ ข้ อมู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ กองพั ฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ า สัม พั น ธ์ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของคณะ
การด าเนิ น งานของสมาคมนิ สิ ตเก่ ามหาวิ ท ยาลัย นเรศวร การแนะน าศิษย์ เก่ า รวมถึงสถานที่ ต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยทัง้ ในอดีต จนถึงปั จจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เผยแพร่ ไปยังศิษย์ เก่าผ่านทาง Social
Network ที่ใช้ กนั อย่างแพร่ หลายในขณะนี ้ ทังนี
้ ้ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดทาวาร NU Alumni
Magazine (E-Magazine) ฉบับที่ 5 ประจาเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2557 เสร็ จสิ ้น พร้ อมทัง้ ได้ ดาเนินการ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ เ ป็ น ที่ เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว นั ้ น โ ด ย ส า ม า ร ถ เ ข้ า ดู ไ ด้ ที่
http://www.nualumni.nu.ac.th/ardd_website/index.php/paper/e-magazine
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.6

รายงานการตรวจสอบผลการดาเนินงาน (

สรุ ปเรื่ อง
ตามที่สานักงานตรวจสอบภายใน ได้ ดาเนินการตรวจสอบผลการดาเนินงาน (
เมื่อระหว่างวันที่ 6-8,1216 พฤษภาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อติดตามผลการดาเนิ นงานในโครงการต่าง ๆ ว่าเป็ นไปด้ วยความ
เหมาะสม มีความสอดคล้ องกับพันธกิจ และเพื่อติดตามตรวจสอบผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
งบประมาณ 2556 ว่าสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดและเป็ นไปด้ วยความคุ้มค่า ผลการ
ตรวจสอบมีบทสรุ ปสาหรับผู้บริ หาร ดังเอกสารที่แนบมาพร้ อมนี ้
มติ
ที่ประชุมรั บทราบ โดยท่ารองอธิ การบดีฝ่ายกิ จการนิสิต มอบหมายให้ ผ้ ูรับผิ ดชอบโครงการที่ ยังไม่ได้
ดาเนินการจัดทารายงานผลการดาเนินงานให้ เร่ งรายงานผลให้ แล้ วเสร็ จภายใน 2 วัน นับจากได้ รับหนังสือจาก
สานักงานตรวจสอบภายใน

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ อง รั บรองรายงานการประชุมกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ครั ง้ ที่ 8/2557
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนิ นการจัดประชุมบุคลากร ครั ง้ ที่ 8/2557 เมื่อวัน จันทร์ ที่
7 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้ องกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชัน้ 1 อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร บัดนี ้ ได้ จดั ทารายงานการประชุมเสร็ จสิ ้นแล้ ว จึงเรี ยนมาเพื่อให้ บุคลากรทุกท่านพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (บุคลากรรับรองรายงานการประชุมเรี ยบร้ อยแล้ ว)
มติ
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
สรุ ปเรื่ อง
-ไม่มี-

เรื่ องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4
สรุ ปเรื่ อง
-ไม่มี-

เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่ องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 การเข้ าร่ วมกิจกรรมกับสมาคมนิสิตเก่ ามหาวิทยาลัยนเรศวร
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ร่ วมกับกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ กาหนดให้ มีการจัดงาน
สถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 24 ปี โดยกิ จกรรมจัดเป็ นรู ปแบบการคารวะคณาจารย์ ผ้ ูอาวุโสใช้ ชื่อ
กิ จ กรรม “คื น สู่ เ หย้ าศิ ษ ย์ เ ก่ า พบครู ” ก าหนดจั ด ขึ น้ ในวัน จั น ทร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ ลานกิ จ กรรม
อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นัน้
มติ
ที่ ประชุมรั บ ทราบ โดยมอบหมายให้ บุคลากรกองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ เข้ าร่ วมโครงการดังกล่าว
ทุกท่าน
ปิ ดการประชุม เวลา 11.00 น.

จีระพรรณ
(นางจีระพรรณ ชาติวรรณ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

วันวิภา
(นางสาววันวิภา สายหยุด)
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

