รายงานการประชุม
บุคลากรกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 12/2557
วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้ องกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ชัน้ 1 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
**********************************************************************
รายนามคณะกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางจีระพรรณ
ชาติวรรณ
2. นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุ์ณิชา
3. นางสาวสิริลกั ษณ์ รุ่งธนวาณิชย์
4. นางสาววันวิภา
สายหยุด
5. นางสาวสุธาสินี
น่วมด้ วง
6. นายนภดล
ศรี สว่าง
7. นายประกาศิต
นทีประสิทธิพร

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการฯ
เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป
นักประชาสัมพันธ์
ผู้ปฏิบตั งิ านบริหาร
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
แจ้ งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
สรุปเรื่อง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สรุปเรื่อง
ตามที่กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนิ นการจัดประชุมบุคลากร ครัง้ ที่ 11/2557 เมื่อวันพุธที่
1 ตุล าคม 2557 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้ อ งกองพัฒ นาศิ ษ ย์ เก่ า สัม พัน ธ์ ชัน้ 1 อาคารเอกาทศรถ
มหาวิ ท ยาลัย นเรศวร บัด นี ้ ได้ จัด ท ารายงานการประชุม เสร็ จ สิ น้ แล้ ว จึง เรี ย นมาเพื่ อ ให้ บุค ลากรทุก ท่า น
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (บุคลากรรับรองรายงานการประชุมเรี ยบร้ อยแล้ ว)

มติ
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี งบประมาณ 2558
สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุม ครัง้ ที่ 11/2557 ได้ มีม ติให้ บุคลากรกองพัฒ นาศิษย์ เก่าสัม พันธ์ ดาเนินการ
ปรับเปลี่ยนงบประมาณในการจัดทาโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ 2558 และดาเนินการ
นาส่งกองแผนงานเพื่อบรรจุเข้ าแผนปฏิบตั กิ ารต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการที่ 1 โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น 25 ปี 25 คนเก่ง
60,000 บาท
โครงการที่ 2 โครงการด้ วยรักและผูกใจให้ วา่ ที่ศษิ ย์เก่า มน.
100,000 บาท
โครงการที่ 3 โครงการเตรี ยมความพร้ อมนิสิตก่อนเป็ นศิษย์เก่า ประจาปี 2558
100,000 บาท
โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพสร้ างเครื อข่ายศิษย์เก่าประจาปี 2558
60,000 บาท
รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น
320,000 บาท
(สามแสนสองหมื่นบาทถ้ วน)
มติ
รับทราบ ที่ประชุมมอบหมายให้ นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุ์ณิชา ดาเนินการจัดส่งโครงการ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานไปยังกองแผนงานเพื่อบรรจุเข้ าแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ตอ่ ไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 การจัดโครงการด้ วยรั กและผูกใจให้ ว่าที่ศิษย์ เก่ า มน.
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จักดาเนินการจัดโครงการด้ วยรักและผู กใจให้ ว่าที่ศิษย์เก่า
มน. โดยมีวตั ถุประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าวดังนี ้
1. จัดบูธแสดงความยินดีให้ กับศิษย์เก่า เพื่ อเสริ ม สร้ างความรู้ รักสามัคคีและสร้ างเครื อข่าย
ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยนเรศวรให้ เกิดความสัมพันธ์อย่างเข้ มแข็งและยัง่ ยืน
2. มอบสิ ทธิ ประโยชน์ และสวัสดิการให้ แก่ศิษย์ เก่ามหาวิทยาลัยนเรศว ประจ าปี การศึกษา
2556
3. ตังกล่
้ องรับบริจาคเงินสมทบกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

4. ติด ป้า ยแสดงความยิ น ดี แ ก่ ผ้ ูส าเร็ จ การศึก ษา ประจ าปี ก ารศึก ษา 2556 บริ เวณรอบ ๆ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยมีงบประมาณในการดาเนินโครงการดังกล่าว เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 100,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ค่าจัดบูธกิจกรรมและบูธแสดงความยินดี 2 วัน
25,000 บาท
2. ค่าตอบแทนเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
2,800 บาท
3. ค่าสื่อประชาสัมพันธ์
20,000 บาท
4. ค่าจ้ างจัดทาบัตรศิษย์เก่าฯ
50,000 บาท
5. ค่าวัสดุโครงการฯ
2,200 บาท
รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น
100,000 บาท
มติ
รับทราบ ที่ประชุมมีมติให้ บคุ ลากรดาเนินการดังนี ้
1. นางสาววันวิภา สายหยุด
- ดาเนินการนัดกิจการนิสิตทุกคณะประชุมเพื่อหารื อแนวทางการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในส่วนที่ยืนขอจบการศึกษาก่อนประกาศมหาวิทยาลัย
- ดาเนินการประสานร้ านในการออกแบบรูปแบบการจัดบูธแสดงความยินดี
- ดาเนินการจัดทาหนังสือถึงหน่วยงานต่าง ๆ ในการอานวยความสะดวกในการติดป้ายแสดงความ
ยินดี
2. นางสาวสิริลกั ษณ์ รุ่งธนวาณิชย์
- ดาเนินการประสานร้ านในการจัดทาบัตรศิษย์เก่าฯ
- ดาเนินการประสานร้ านในการเขียนป้ายแสดงความยินเพื่อติดตามจุดต่าง ๆ
3. นางสาวกาญจน์ ธิ ดา จิ นาพัน ธุ์ ณิ ช า , นางสาวสุธ าสินี น่วมด้ วง ,นายประกาศิต นที ป ระสิ ทธิ พ ร,
นายนภดล ศรี สว่าง เข้ าร่วมกับทุกคณะเพื่อจัดเก็บเงินสมทบเข้ ากองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
ในวันซ้ อมรับปริญญา

ระเบียบวาระที่ 4.2 การจัดโครงการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี งบประมาณ 2557
สรุปเรื่อง
ตามที่กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จะดาเนินการจัดทาโครงการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี
งบประมาณ 2557 ในระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี
วัตถุประสงค์ในการดาเนินโครงการดังนี ้
1. เพื่อให้ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้ เรี ยนรู้และมีประสบการณ์และเข้ าใจเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายใน
2. เพื่อให้ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์มีการพัฒนากระบวนการดาเนินงานภายในให้ มีมาตรฐานและเป็ น
ทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย
มติ
รับทราบ ที่ประชุมมีมติให้ บคุ ลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ดาเนินการดังนี ้
1. นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุ์ณิชา
- ดาเนินการขออนุมตั จิ ดั โครงการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี งบประมาณ 2557
- จัดประชุมบุคลากรเพื่อให้ แต่ละคนที่รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ดาเนินการจัดเตรี ยมเอกสาร เพื่อรับการ
ประเมิน
- ดาเนินการประสานกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เกี่ยวกับกาหนดการ และคณะกรรมการผู้เข้ า
ประเมิน
- ด าเนิ น การกรอกข้ อ มูล และรวบรวมเอกสารเพื่ อ เป็ น ข้ อ มูล ให้ กับ คณะกรรมการในการตรวจ
ประเมินหน่วยงาน
ระเบียบวาระที่ 5
สรุปเรื่อง
-ไม่มี-

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ปิ ดการประชุม เวลา 12.00 น.
จีระพรรณ
(นางจีระพรรณ ชาติวรรณ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

วันวิภา
(นางสาววันวิภา สายหยุด)
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

