รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2557
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมเสลา 1 ชั้น 1 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
**********************************************************************
รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสวรรณ
กรกชมาศ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญา
เพียรสวรรค์
4. ดร.ดารงศักดิ์
เป๊กทอง
5. ดร.สุวิมล
ธนะผลเลิศ
6. นายประจินต์
เมฆสุธีพิทักษ์
7. นางสาวชัญฐิกา
สุวรรณนิน
8. นางสาวอริยา
ศรีสมเพ็ชร
9. นางสุเพ็ญ
ทาเกิด
10. นายอนวัช
มีเคลือบ
11. นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง
12. นางสาวสิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์
13. นางสาววันวิภา
สายหยุด
14. นางสาวสุธาสินี
น่วมด้วง
15. นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุ์ณิชา
16. นายนภดล
ศรีสว่าง
รายนามกรรมการทีไ่ ม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา
สังขวดี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง
ชาตรูประชีวิน
3. รองศาสตราจารย์วนิดา
บารุงไทย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร
เบ็ทซ์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์
เหล่าวานิชวัฒนา
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักษ์
พันธ์ชูเพชร
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข
ภระมรฑัต
8. นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
9. นางสาวนันทวรรณ
ประภักรางกูล

10. นางสาวอารีย์กุลภรณ์
11. นางนพวรรณ
12. นายสนธยา
13. นางสาวบุณย์สุภางค์
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายประกาศิต

ใจดี
เลิศวิริยะประภา
อุ่นวงศ์
สุวรรณธเนศ

นทีประสิทธิพร

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สรุปเรื่อง
1. การปรับกระบวนทัศน์การดาเนินงานของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
2. การทางานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
3. การดาเนินงานด้านกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
4. การสารวจข้อมูลศิษย์เก่า ว่าได้ทางานตรงกับสายงานที่สาเร็จการศึกษาไปหรือไม่ มากน้อย
เพียงไร เพื่อนามาจัดทาไว้ในระบบฐานข้อมูล
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.1 รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีงบประมาณ 2557
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒ นาศิษ ย์ เ ก่า สั ม พัน ธ์ ได้ ด าเนิน การจั ดท าโครงการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน
ประจาปี งบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ กองพัฒ นาศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยมีคณะกรรมการ
ผู้ประเมิน จ านวน 2 ท่าน คือผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร จากคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานการ
ประเมิน และร่วมด้วยคุณพัชรี ท่วมใจดี จากบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผลการประเมินของ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ อยู่ใน
ระดับ 2.50 โดยมีข้อเสนอแนะ องค์ประกอบที่ 4 เสนอแนะให้หน่วยงานควรมีการทบทวนกระบวนการดาเนินงานที่
เป็นระบบ เป็นขั้นตอน เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเริ่มจากการใช้ After Action Review ในแต่ละภารกิจ เช่น การสรุป
หลังเสร็จสิ้นภารกิจการไปจัดการศิษย์เก่าสัญจร ครั้งที่ 1 ถอดบทเรียนความสาเร็จ ปัญหา และอุปสรรค แนวทางแก้ไข
สิ่งที่ได้เรียนรู้ เขียนเป็นองค์ความรู้ หรือเรื่องเล่า นาไปสู่การพัฒนา ในการจัดกิจกรรมครั้งที่สอง บัดนี้การดาเนินงาน

โครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอรายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการดังกล่าว (ตามเอกสารที่แนบ
มาพร้อมนี้)
มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยประธานได้เน้นย้าถึงการจัดโครงการอบรมศิษย์เก่า ว่าจะต้องมีการจัดการองค์
ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากร โดยการถอดเทปแล้วนาออกมาตีพิมพ์และเผยแพร่ไปยังศิษย์เก่ารวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป
โดยการเผยแพร่บนเว็บไซต์ และการส่งเอกสารไปยังศิษย์เก่าที่ได้มาและไม่ได้มาร่วมการอบรมฯ และมอบหมายให้
ดร.ดารงศักดิ์ เป๊กทอง (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัม พันธ์) เป็นที่ปรึกษาในการติดตามประเมินผล
จากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินฯ นอกจากนี้ยังเสนอให้มีการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
เครือข่ายดาเนินงานด้านพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยเชิญผู้ประสานงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์จากทุกคณะมาเป็น

กรรมการ โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ดร.ดารงศักดิ์ เป๊กทอง) เป็นประธาน เพื่อความ
สะดวก เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพของการดาเนินงานด้านศิษย์เก่าต่อไป
ดร.สุวิมล ธนผลเลิศ กล่าวถึงการให้ศิษย์เก่าได้ใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยแจ้งว่าศิษย์เก่าที่
สาเร็จการศึกษา ประจาปี 2554 – 2555 สามารถใช้ nu mail ได้ตลอดชีวิต และให้ทางกองฯ สามารถประชาสัมพันธ์
ไปยังศิษย์เก่ารุ่นอื่นๆ ด้วยว่าให้มาสมัครใช้ nu mail ได้แล้ว และขอให้กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ดาเนินการสารวจ
ศิษย์เก่าเกี่ยวกับความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจักได้ประสานงานกันต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1.2.2 รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการด้วยรักและผูกใจให้ศิษย์เก่า มน.
สรุปเรื่อง
ตามที่ ก องพั ฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ า สั ม พั น ธ์ ได้ ด าเนิ น การจั ด โครงการด้ ว ยรั ก และผู ก ใจให้ ศิ ษ ย์ เ ก่ า มน.
เมื่อวันที่ 17-19 ธันวาคม 2556 ณ ลานจอดรถ กองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555 และเพื่อมอบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้แก่
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่ากับ
มหาวิทยาลัยให้เกิดความสัมพันธ์อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป บัดนี้ การดาเนินงานโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้วนั้น โดยผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุดในการจัดซุ้มถ่ายภาพแสดงความยินดีกับบัณฑิต
(ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ข้อเสนอแนะ

1. ให้ ก องพัฒ นาศิ ษย์ เ ก่ า สั ม พั น ธ์ ดาเนิ น การปรั บ ปรุ ง เป้ าหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ โครงการโดยให้ ก าหนด
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการที่สามารถประเมินได้ และเป็นรูปธรรม
2. ผู้อานวยการกองพัฒนากลยุทธ์การตลาด เสนอให้กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม
ที่ไม่ใช่การจัดบูธเพียงอย่างเดียว เช่น การมีส่วนร่วมในการจัด กิจกรรมพิธีถวายบังคมลากับกองกิจการ
นิสิต และองค์การนิสิต เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประกาศตนของบัณฑิตว่าจะต้องเป็นศิษย์เก่าของ มน.
ตลอดไปและอาจมีการแจกแบบสอบถามต่าง ๆ ที่ลานสมเด็จฯ ด้วย
3. ให้กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดทาแพคเกจส่งถึงบัณฑิตก่อนมารับพระราชทานปริญญาบัตรว่า จะต้องมี
ส่วนร่วมในการเข้ากิจกรรมพิธีถวายบังคมลากันทุกคน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตลอดไป
4. ผู้อานวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอให้ ดาเนินการประสานงานกับแต่ละ
คณะให้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์มากขึ้นด้วย
5. ให้กองพัมนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ดาเนินการศึกษาโครงสร้างงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ของแต่ละคณะ
6. ให้กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ดาเนินการจัดส่งข้อมูลอื่น ๆ จากแบบประเมินผลโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการอบรมศิษย์เก่าในเขตภาคเหนือตอนล่างเพื่อก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 จังหวัดตาก
สรุปเรื่อง
ตามที่กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดาเนินการจัดโครงการอบรมศิษย์เก่าในเขตภาคเหนือตอนล่างเพื่อ
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 จังหวัดตาก เมื่อวันศุ กร์ที่ 31 มกราคม 2557 ณ โรงแรมราชาบุรี บูติค โฮเท็ล
จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้ศิษย์เก่าในเขตภาคเหนือตอนล่างได้เ พิ่มพูนความรู้เรื่อง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน และเพื่อให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและ
สังคม โดยมีวิทยาการ จานวน 4 ท่าน ดังนี้
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก บรรยายในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตากในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน “
2. อดีตเอกอัครราชทูต วิวัฒน์ กุลธรเธียร บรรยายในหัวข้อ “จังหวัดตากในบริบทประชาคมอาเซียน :
ความท้าทายใหม่”
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช นิยมธรรม บรรยายในหัวข้อ “แนวทางในการปรับปรุงกระบวนทัศน์ไทยต่อ
ประเทศเพื่อนบ้าน”
4. กิจกรรมระดมสมอง โดยอาจารย์มนิดา อดิศัยสกุล

บัดนี้การดาเนินงานโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการดังกล่าว (ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ข้อเสนอแนะ
- ควรปรับหัวข้อเรื่องในการอบรมให้เป็นที่น่าสนใจแก่ศิษย์เก่า มากที่สุดเพื่อการเข้าร่วมที่ครบ
ตามกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงต้องเน้นเครือข่ายการทางานจากศิษย์เก่าเพื่อมาร่วมเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดงาน
- ควรหาแนวทางในการเข้าร่วมกิจกรรมกับศิษย์เก่า โดยเน้นไปที่กิจกรรมของพื้นที่ที่มีและเคย
จัดอยู่แล้ว เพื่อจะได้จานวนศิษย์เก่ามาเข้าร่วมที่ง่ายกว่า เช่น การจ้างศิษย์เก่าไปช่วยสอน
หรือพัฒนาทักษะด้านภาษา ในพื้นที่แต่ละจังหวัด
- ผู้ อ านวยการกองพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารตลาด เสนอแนะให้ ก องพั ฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ า สั ม พั น ธ์
ดาเนินการสารวจศิษย์เก่าว่าต้องการอบรมทางด้านใดบ้าง
- ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เสนอแนะให้กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ทาความร่วมมือกับ
คณะ/หน่ ว ยงานภายในเพื่ อ น าข้ อ มู ล การอบรม/กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของหน่ ว ยงานมา
ประชาสัมพันธ์ให้กับศิษย์เก่าที่สนใจได้รับทราบ รวมถึงแนบข้อมูลที่พัก/โรงแรม ร้านค้า
รอบ มน. เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ศิ ษ ย์ เ ก่ า และช่ ว ยขยาย/พั ฒ นาธุ ร กิ จ ให้
ผู้ประกอบการรอบมหาวิทยาลัยด้วย
- ให้ทางกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ดาเนินการประสานงานไปยังคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ว่ามี
ศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมมากน้อยเท่าไร รวมถึงรายงานผลการเข้าร่วมอบรมด้วยว่าได้ผลเป็น
อย่างไรบ้าง

- ให้ ท างกองพั ฒ นาศิษย์ เก่ าสั ม พันธ์ ตั้ง เป้า หมายว่ าในแต่ล ะกิจ กรรมที่ ห น่ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัยจัดขึ้นนั้น จะต้องมีศิษย์เก่ามาเข้าร่วมอย่างน้อยกี่คน
- ให้ทางกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าไปมีส่วนร่วมช่วยงานด้านศิ ษย์เก่าของทุกคณะให้มาก
ยิ่ ง ขึ้น ทั้ งทางด้า นการช่ว ยประชาสั ม พัน ธ์ การประสานงาน และด้า นอื่ นๆ ตามที่ค ณะ
เห็นสมควร
- ให้ดาเนินการปรับปรุงของที่ระลึกของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เป็นของที่ มีรูปแบบ
แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ไม่สามารถหาซื้อตามท้องตลาดทั่วไป
และมีคุณค่าทางจิตใจ แปลกใหม่ สวยงามน่าเก็บรักษาไว้ตลอดไป
ระเบียบวาระที่ 1.2.4 (ร่าง) กาหนดการโครงการอบรมศิษย์เก่าในเขตภาคเหนือตอนล่างเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ครั้งที่ 2 จังหวัดสุโขทัย

สรุปเรื่อง
ด้วยกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จักดาเนินการจัดโครงการอบรมศิษย์เก่าในเขตภาคเหนือตอนล่างเพื่อ
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 จังหวัดสุโขทัย ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้ศิษย์เก่าในเขตภาคเหนือตอนล่างได้เพิ่มพูนความรู้เรื่องเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน และเพื่อให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคมนั้น จึงขอ
เสนอ (ร่าง) กาหนดการโครงการอบรมศิษย์เก่าในเขตภาคเหนือตอนล่างเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2
จังหวัดสุโขทัย (ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.5 รายงานยอดเงินบริจาคกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดาเนินการจัดตั้งกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อระดม
ทุนจากศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาในการมีส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม ตลอดจนเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลัง
การมีส่วนร่วมของบรรดาศิษย์เก่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ศิษย์เก่าและนิสิต
ปัจจุบันให้เกิดเครือข่ายอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดาเนินการจัดตั้งกล่องรั บบริจาคเงิน
เพื่อนาเงินสมทบกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการด้วยรักและผูกใจ ให้ศิษย์เก่า มน. เป็นจานวนเงิน
6,000 บาท และในงาน “วันศึกษาศาสตร์ ปีที่ 47” จานวนเงิน 1,410 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,410 บาท (เจ็ดพันสี่
ร้อยสิบบาทถ้วน)
มติ
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ โดยประธานแจ้ ง ว่ า ให้ ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ศิ ษ ย์ เ ก่ า
มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายการใช้เงิน กองทุน ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในเดือนมีนาคม
2557

ระเบียบวาระที่ 1.2.6 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการสิทธิประโยชน์และสวัสดิการสมาชิกศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Alumni Club Card)
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดาเนินการจัดทาโครงการสิทธิประโยชน์และสวัสดิการสมาชิก
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใช้ชื่อว่า NU Alumni Club Card เพื่อเป็นการอานวยสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

ให้แก่สมาชิกศิษย์เก่าฯ ในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากร้านค้า/สถานประกอบการต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นการกระชับ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป เพื่อให้การดาเนินงานตาม
โครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานโครงการสิทธิประโยชน์และสวัสดิการสมาชิกศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Alumni Club Card)
เพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษา คาแนะนา รวมถึงจัดหาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้แก่สมาชิกศิษย์เก่าฯ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยมอบหมายให้ ผู้อานวยการกองพัฒ นากลยุทธ์การตลาด เป็นที่ปรึกษาในการจัดทา
โครงการครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้ช่ว ยอธิการบดีฝ่ ายกิจการนิสิ ตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอแนะให้มีการสร้างแรงจูงใจ หรือสิ่งผู กติด
เพื่อศิษย์เก่าจะได้อยากใช้สิทธิประโยชน์ที่กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์จัดหามาให้
2. ผู้ อานวยการกองพัฒ นากลยุ ทธ์การตลาด เสนอว่า ให้ ล องไปติด ต่อกับธนาคารต่างๆ เช่ น กสิ กรไทย
เพื่อการจัดทาบัตรของธนาคารร่วมกับบัตรสิทธิประโยชน์ให้แก่ศิษย์เก่า
3. ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เสนอให้หาสิทธิประโยชน์จากร้านหนังสือต่าง ๆ ด้วย
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สรุปเรื่อง
ตามที่ ได้มีก ารจั ด ประชุ มคณะกรรมการพั ฒ นาศิ ษย์เก่ าสั มพั นธ์ ในคราวประชุมครั้ งที่ 3/2556
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเสลา 5 ชั้น 1 อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลั ย นเรศวร ในการนี้ ฝ่ ายเลขานุ การได้ดาเนิ นการจัดทารายงานการประชุมดังกล่ าวเรียบร้อยแล้ ว นั้ น
จึงนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยให้ดาเนินการแก้ไข ดังนี้
1. ให้ใส่ รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น) และ รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
2. วาระที่ 1.2.1 คาว่า “ข้อเสนอแนะ” ตามมติ ในข้อ 1 พิมพ์ผิด
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
สรุปเรื่อง
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 การจัดทาวารสาร NU Alumni magazine (E-Magazine) ฉบับที่ 2 ประจาเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2556
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดทาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ e-Magazine ขึ้น โดยใช้ชื่อ
ว่า NU Alumni Magazine (สารศิษย์เก่าเทา-แสด) ซึ่งเป็นวารสารราย 2 เดือน เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ของคณะ การดาเนินงานของสมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัย
นเรศวร การแนะนาศิษย์เก่า รวมถึงสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยในอดีต จนถึงปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง เผยแพร่ไปยังศิษย์เก่า
ผ่านทาง Social Network ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในขณะนี้เพื่อเป็นการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน โดยกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดาเนินการจัดทา NU Alumni Magazine ฉบับ
ที่ 2 ประจาเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2556 เรียบร้อยแล้วนั้น
มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยประธานแจ้งให้ดาเนินการแก้ไขปกหลังให้เป็นตัวใหญ่ และแก้ไขตัวหนังสือไม่ให้เป็นตัว
ซ้อนให้เปลี่ยนเป็นตัวทึบ เพื่อการอ่านง่าย สบายตา
ระเบียบวาระที่ 4.2
การจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปี 2557
สรุปเรื่อง
ตามคาสั่งมหาวิทยาลั ยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒ นาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลั ย
นเรศวร ประจาปี 2556 สั่ง ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 เพื่อให้คณะกรรมการมีหน้าที่ควบคุม ดูแลและให้คาปรึกษาใน
การดาเนินกิจกรรมด้านศิษย์เก่าสัมพัน ธ์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง คราวละ 1 ปี นั้น บัดนี้คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะหมดวาระในวันที่ 30
เมษายน 2557 และเพื่อให้การดาเนิ นงานด้านศิษย์เก่าเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงขอให้
คณะกรรมการทุกท่านพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการชุดต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรให้ผู้อานวยการกองพัฒนากลยุทธ์การตลาดขึ้นมาเป็นรองประธานกรรมการ โดยเปลี่ยนเป็น
ตาแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
2. เพิ่มผู้อานวยการกองกิจการนิสิต และทาบทาม ผู้อานวยการสานักหอสมุดมาเป็นคณะกรรมการด้วย
3. ปรับคาสั่งโดยการแก้ไขจากชื่อให้เป็นตาแหน่งอย่างเดียว

ระเบียบวาระที่ 5
สรุปเรื่อง
-ไม่ม-ี

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ปิดการประชุม เวลา 15.30 น.

(นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาววันวิภา สายหยุด)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

