รายงานการประชุม
บุคลากรกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ครั ง้ ที่ 10/2557
วันจันทร์ ท่ ี 22 กันยายน 2557
เวลา 14.00 – 16.30 น.
ณ. ห้ องกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ชัน้ 1 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
สรุ ปเรื่ อง
-ไม่มี-

เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2
เรื่ องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.1 การเรี ยกเก็บเงินสมทบเข้ ากองทุนศิษย์ เก่ ามหาวิทยาลัยนเรศวร
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่ กองพั ฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ า สั ม พั น ธ์ ได้ ด าเนิ น การจั ด ตั ง้ กองทุ น ศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
เพื่อระดมทุนจากศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาในการมีสว่ นร่ วมพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม ตลอดจนเป็ นการแสดง
ให้ เห็นถึงพลังการมีส่วนร่ วมของบรรดาศิษย์ เก่าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง
ศิษย์ เก่าและนิสิตปั จจุบันให้ เกิ ดเครื อข่ายอย่างเข้ มแข็งและยั่งยื น และตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่ อง
กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ เรี ยกเก็บเป็ นรายครั ง้ ประจาปี การศึกษา 2556 มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 8
ตุลาคม 2556 ในการนี ้ มีนิสิตที่ มหาวิทยาลัยเรี ยกเก็บเงินจากนิ สิตผู้สาเร็ จการศึกษาประจาปี การศึกษา 2556
มีรายละเอียดดังนี ้
1. จานวนนิสิตที่เข้ ารับปริ ญญา (ข้ อมูล ณ วันที่ 19 มิ.ย.57)
จานวน 5,296 คน
2. จานวนนิสิตที่ยื่นขอสาเร็ จการศึกษาก่อนประกาศฯ
จานวน 2,477 คน
3. จานวนนิสิตที่เรี ยกเก็บเงินสมทบเข้ ากองทุนฯ ได้ ตามประกาศ
จานวน 2,819 คน
ประกอบกับตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานวันพระราชทานปริ ญญาบัตรมหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้ มี ม ติ ใ ห้ ก องบริ ก ารการศึ ก ษา ด าเนิ น การเรี ย กเก็ บ เงิ น สมทบเข้ ากองทุ น ศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลัย นเรศวร

สาหรับนิสิตที่ยื่นขอสาเร็ จการศึกษาก่อนประกาศฯ และมอบหมายให้ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดาเนินการจัดหา
สิทธิประโยชน์ให้ กบั ศิษย์เก่าฯ นัน้
มติ
ที่ประชุมรับทราบ มอบหมายให้ หน่วยงานพัฒนาศักยภาพ (นางสาวสุธาสินี น่วมด้ วง) ดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ อง รั บรองรายงานการประชุมกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ครั ง้ ที่ 9/2557
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนิ นการจัดประชุมบุคลากร ครั ง้ ที่ 9/2557 เมื่อวัน จันทร์ ที่
18 สิ ง หาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม นเรศวร 2 ชัน้ 2 อาคารส านั ก งานอธิ ก ารบดี
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
เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1
การจัดสรรงบประมาณแผ่ นดิน (ประเภทเงินรายได้ ) ประจาปี งบประมาณ 2558
สรุ ปเรื่ อง
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลัย นเรศวร ได้ อ นุ มัติ ง บประมาณในการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บัติ ก าร ประจ า
ปี งบประมาณ 2558 ของกองพัฒ นาศิษย์ เก่ าสัมพัน ธ์ กองทุน กิ จ การนิ สิ ต แผนงานจัดการศึก ษาอุดมศึก ษา
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 1,877,880 บาท (หนึ่งล้ านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้ อยแปดสิบบาทถ้ วน)
มีรายละเอียดดังนี ้
1.ค่ าจ้ างชั่วคราว
1. ค่าจ้ างชัว่ คราว (ต.ค.57 – ก.ย.58)
1,183,600 บาท
2.ค่ าตอบ แทน ใช้ สอยและวัสดุ
74,280 บาท
1.เงินประกันสังคม
44,280
2.ค่าธรรมเนียม (ตรวจสุขภาพประจาปี )
7,000
3.ค่ารับรองและพิธีการ
3,000
4.ค่าใช้ จ่ายในการอบรม/สัมมนา/
ประชุม/วิชาการ/วิจยั /นาเสนอผลงานวิชาการ 5,000
5.วัสดุคอมพิวเตอร์
5,000
6.วัสดุงานบ้ านงานครัว
5,000
7.วัสดุสานักงาน
5,000

3.เงินอุดหนุน
1.โครงการสร้ างเสริมและพัฒนาศิษย์ เก่ า

620,000

บาท

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี 2558 ดังนี ้
มติ
ที่ประชุมรั บทราบ โดยที่ประชุมมติจัดสรรงบประมาณ ประจาปี 2558 ในการดาเนินโครงการต่าง ๆ
ตามพันธกิจของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จานวนทังสิ
้ ้น 15 โครงการ ดังนี ้
การดาเนินงานตามแผนไม่ ใช้ งบประมาณในการดาเนินการ จานวน 10 โครงการ
โครงการที่ 1 โครงการประชุมเพื่อจัดทาแผนการดาเนินงาน แผนกลยุทธ์
โครงการที่ 2 โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ประจาปี 2558
โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลศิษย์เก่าให้ เป็ นปั จจุบนั
โครงการที่ 4 โครงการผลิตรายการวิทยุ “ศิษย์เก่าเล่าเรื่ อง”
โครงการที่ 5 โครงการจัดทาหอเกียรติยศ (Hall of Fame)
โครงการที่ 6 โครงการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี งบประมาณ 2557
โครงการที่ 7 โครงการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ชมรมศิษย์เก่าคณะ
โครงการที่ 8 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามพันธกิจด้ านงานศิษย์เก่า ประจาปี 2558
โครงการที่ 9 โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
โครงการที่ 10 โครงการสารศิษย์เก่าเทา-แสด (ใช้ เงินกองทุนฯ)
การดาเนินงานตามแผนใช้ เงินงบประมาณในการดาเนินงาน จานวน 5 โครงการ
หมวดเงินอุดหนุน
โครงการสร้ างเสริมและพัฒนาศิษย์ เก่ า
620,000
โครงการที่ 1 โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น 25 ปี 25 คนเก่ง 100,000.โครงการที่ 2 โครงการด้ วยรักและผูกใจให้ วา่ ที่ศิษย์เก่า มน.
80,000.โครงการที่ 3 โครงการเตรี ยมความพร้ อมนิสิตก่อนเป็ นศิษย์เก่า ประจาปี 2558 100,000 .โครงการที่ 4 โครงการน้ องขอมาพี่หาให้
10,000.โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพสร้ างเครื อข่ายศิษย์เก่าประจาปี 2558
300,000.อื่น ๆ นามาพิจารณาในคราวประชุม ครัง้ ที่ 11/2557 ต่อไป
30,000.ทัง้ นี ้ ให้ ผ้ ูรั บผิ ดชอบของแต่ละโครงการดาเนิ นการจัดท ารายละเอียดโครงการ เพื่ อจัดเข้ าที่ ประชุม
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 11/2557 ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่ องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.2 การจัดโครงการด้ วยรักและผูกใจให้ ว่าที่ศิษย์ เก่ า มน.
- รูปแบบการจัดซุ้มแสดงความยินดีกับผู้เข้ ารั บพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี
การศึกษา 2556
- การจัดหาสิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ให้ แก่ ศิษย์ เก่ า

สรุ ปเรื่ อง
ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดให้ มีพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่ผ้ ูสาเร็ จการศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบกับ
แสดงกองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ จะดาเนินการจัดโครงการด้ วยรั กและผูกใจให้ ว่าที่ ศิษย์ เก่า มน. เพื่ อเป็ นการ
แสดงความยินดีต่อว่าที่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน จึงใคร่ ขอความอนุเคราะห์ ทุกท่านพิจารณารู ปแบบ
การจัดซุ้มแสดงความยินดี และการจัดหาสิทธิประโยชน์ให้ วา่ ที่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
มติ
ที่ประชุมรั บทราบ โดยมอบหมายให้ นางสาววันวิภา สายหยุด ดาเนินการประสานงานคุณจุฑาชูพนั ธ์
สุขเกษมทวีโภค เพื่อติดต่อนิสิตคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ออกแบบซุ้มแสดงความยินดีกบั ว่าที่ศิษย์เก่าฯต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.3 การประเมินควบคุมภายใน ประจาปี การศึกษา 2557
สรุ ปเรื่อง
ตามที่สานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร งานประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ขอให้ ก องพัฒนา
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดาเนินการจัดทารายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ประจาปี งบประมาณ 2557 โดยผู้ อานวยการ
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินจัดนัดประชุมบุคลากร เพื่อระดมความคิด เพื่อวิเคราะห์ความเสีย่ งของหน่วยงาน นัน้
มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยที่ประชุมมีมติดงั นี ้
องค์ ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ข้ อสรุ ป
(1)
(2)
1.สภาพแวดล้ อมการควบคุม
ผู้บริ หารได้ สร้ างบรรยากาศของการควบคุมภายใน โดยให้ สภาพแวดล้ อมภายในของกองในภาพรวมเหมาะสม
ความสาคัญกับความซื่อสัตย์ จริ ยธรรมและความโปร่งใสใน โครงสร้ างองค์ ก รมี ส ายงานภายในอย่ า งชั ด เจนและมี
การดาเนินงานบุคลากรเข้ าใจขอบเขตอานาจหน้ าที่ รวมทัง้ ประสิทธิภาพ
มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบตั ิงานตามที่
ได้ รับมอบหมาย
2.การประเมินความเสี่ยง
มีการกาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทังระดั
้ บองค์กร มีการประเมินความเสี่ยงโดยนาระบบการบริ หารจัดการมา
ใช้ และมีก ารจัดการกับ ความเสี่ย งที่ต ามคู่มือ การบริ ห าร
และระดับกิจกรรมที่ชดั เจร
ความเสีย่ งของมหาวิทยาลัย
3.กิจกรรมการควบคุม
มี น โยบายและวิ ธี ป ฏิ บัติ ง านที่ ท าให้ มั่น ใจว่ า เมื่ อ น าไป ในภาพรวมของกองมีกิจกรรมการควบคุมที่เกมาะสมและ
ปฏิ บัติ แ ล้ ว จะเกิ ด ผลส าเร็ จ ตามที่ ฝ่ ายบริ ห ารก าหนดไว้ สอดคล้ อ งกั บ กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งและยัง มี
ผู้บริ หารในระบบควบคุมดูแลอีกเป็ นระดับ
กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี ้ให้ เห็นผู้ปฏิบตั ิงาน
4.สารสนเทศและการสื่อสาร
มี ก ารใช้ ระบบข้ อมู ล สารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การ ข้ อ มูลสารสนเทศและการสื่อ สารมี ความเหมาะสมมี การ
ปฏิบตั ิงานและมีการสื่อสรไปยังผู้บริ หารและผู้เกี่ยวข้ องใน ประมวลผลและผ่ า นระบบเครื อข่ า ยรวมทั ง้ จั ด ท าสื่ อ
ประชาสัม พัน ธ์ ใ นรู ป แบบต่ า งๆ เผยแพร่ ทัง้ ภายในและ

รู ป แบบที่ ช่ ว ยให้ ผ้ ูรั บ ข้ อ มูลสารสนเทศปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ต าม ภายนอกกองฯ
ความรั บ ผิด ชอบได้ อย่างมีป ระสิท ธิ ภาพประสิท ธิ ผลและ
บรรลุวตั ถุประสงค์ของกองฯ
5.การติดตามประเมินผล
มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแบบรายครั ง้ ระบบการติ ด ตามประเมิ น ผลมี ค วามเหมาะสมเป็ นภาพ
กรณีพบจุดอ่อนหรื อจุดบกพร่ องมีการกาหนดกรอบปฏิบตั ิ เปรี ยบเทียบเพื่อให้ เห็นชัดเจนและนาผลการดาเนินงานมา
จัดทารายงานเสนอต่อผู้บริ หารต่อไป
และแก้ ไขข้ อบกพร่องทันที่

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่ องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 การเข้ าร่ วมงาน “วันมหิดล”
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่คณะแพทยศาสตร์ ได้ ขอเชิญร่ วมพิธีถวายราชสดุดี “วันมหิดล” ประจาปี 2557 ในวันพุธที่ 24
กันยายน 2557 เวลา 07.00 – 09.00 น. ณ บริ เวณพระราชานุสาวรี ย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ โดยผู้อานวยการ
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีความประสงค์ให้ บคุ ลากรทุกท่านเข้ าร่ วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว
มติ
ที่ ประชุมรั บทราบ โดยมอบหมายให้ บุคลากรกองพัฒ นาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ เข้ าร่ วมกิ จกรรมดังกล่าว
ทุกท่าน และแต่งกายด้ วยชุดสูทสีดา
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่ องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 5.2 การมอบหมายหน้ าที่ของุบคลากรกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์
สรุ ปเรื่ อง
เพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วามต่ อ เนื่ อ งในการปฏิ บัติ ง านของกองพัฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ า สัม พัน ธ์
ผู้ อ านวยการกองพั ฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ า สั ม พั น ธ์ ได้ มี น โยบายให้ บุ ค ลากรทุ ก คนสามารถปฏิ บั ติ ง านแทนกั น ได้
จึงได้ มอบหมายให้ บคุ ลากรมอบหมายงานที่ตนรับผิดชอบให้ กบั บุคลากรท่านอื่นในกรณีติดภารกิจไปราชการหรื อ
อื่นๆ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ และถือปฏิบตั ิ
ปิ ดการประชุม เวลา 16.30 น.
จีระพรรณ
(นางจีระพรรณ ชาติวรรณ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

วันวิภา
(นางสาววันวิภา สายหยุด)
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

