รายงานการประชุม
บุคลากรกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 13/2557
วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 – 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
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รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการฯ
เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป
นักประชาสัมพันธ์
ผู้ปฏิบตั งิ านบริหาร
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
แจ้ งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
สรุปเรื่อง
ตามที่กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดทาโครงการประกันคุณภาพภายใน ประจาปี 2556
ผ่านไปแล้ วนัน้ ผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีความประสงค์ให้ เชิญผู้มีความรู้ด้านประกันคุณภาพ
มาให้ ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน
มติ
รับ ทราบ ที่ ป ระชุม มี ม ติให้ นางสาวกาญจน์ ธิ ด า จิ น าพัน ธุ์ ณิ ช า ดาเนิน การประสานงานผู้มี ค วาม
เชี่ยวชาญด้ านประกันคุณภาพมาให้ ความรู้กบั บุคลากรต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สรุปเรื่อง
ตามที่กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนิ นการจัดประชุมบุคลากร ครัง้ ที่ 12/2557 เมื่อพุธที่ 12
พฤศจิ กายน 2557 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้ องกองพัฒ นาศิษ ย์ เก่ าสัม 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 การจัดโครงการด้ วยรั กและผูกใจให้ ว่าที่ศิษย์ เก่ า มน.
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ มีการดาเนินการจัดโครงการด้ วยรักและผูกใจให้ ว่าที่ศิษย์
เก่า มน. ประจ าปี การศึกษา 2556 โดยท่านอธิ การบดี ได้ สั่งการให้ กองพัฒ นาศิษย์ เก่าสัม พันธ์ ดาเนินการ
จัดเก็บเงินเข้ าสมทบกองทุนศิษย์เก่ากับผู้ที่ยื่นขอจบการศึกษา ประจ าปี 2556 ก่อนประกาศมหาวิทยาลัย
โดยให้ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดาเนินการเรี ยกเก็บย้ อนหลัง นัน้ เพื่อให้ การดาเนินการเป็ นไปด้ วยความ
เรี ยบร้ อย จึงใคร่ขอประชุมเพื่อหาแนวทางในการดาเนินการต่อไป
มติ
รับทราบ ที่ประชุมมีมติ ดังนี ้
1. ผู้อานวยการประสานงานคณะที่แจ้ งความประสงค์จะดาเนินการเรี ยกเก็บเงินจากผู้ยื่นจบ
การศึกษาเอง เพื่อให้ ดาเนินการส่งเงินได้ ที่กองคลัง ชัน้ 1 เพื่ อให้ กองคลังดาเนินการออก
ใบเสร็จต่อไป
2. มอบหมายให้ บคุ ลากรแต่ละท่าน แบ่งกันไปเก็บเงินตามจุดรับรายงานตัวของแต่ละคณะ
3. มอบหมายนางสาววันวิภา สายหยุด
- ดาเนินการขอความอนุเคราะห์รถหกล้ อ
- ดาเนินการขอความอนุเคราะห์ต้นไม้ พร้ อมคนงาน
- ประสานร้ านที่จดั บูธให้ ดาเนินการแล้ วเสร็จก่อนวันรับปริญญา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
สรุปเรื่อง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ระเบียบวาระที่ 5.1 ติด ตามรายงานผลการปฏิ บั ติงานของบุ ค ลากรกองพั ฒ นาศิ ษ ย์ เก่ า สั ม พั น ธ์
ประจาเดือน กันยายน 2557 ปั ญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ ไขปั ญหา
สรุปเรื่อง
ตามที่ ผ้ ูอานวยการกองพัฒ นาศิษ ย์ เก่าสัม พัน ธ์ ได้ ดาเนิ นการมอบหมายภาระงานให้ แก่บุคลากร
กองพัฒ นาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อให้ บรรลุตามพันธกิจของกองฯ เพื่ อตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยบุคลากรมีการดาเนินงาน ดังนี ้
1. นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุ์ณิชา
- รายงานผลการจัดทาโครงการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี 2556
2. นางสาวสุธาสินี น่วมด้ วง
- รายงานวัสดุคงเหลือประจาเดือนพฤศจิกายน 2557
- ประสานงานหน่วยงานภายในเพื่อดาเนินการด้ านสิทธิประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
3. นางสาวสิริลกั ษณ์ รุ่งธนวาณิชย์
- บรรทุกเสียงรายการศิษย์เก่าเล่าเรื่ อง
- ทาการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารจากหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์
- ถ่ายภาพและเขียนข่าวของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ฟ่านเว็บไซต์
4. นางสาววันวิภา สายหยุด
- จัดทารายงานการเงินประจาเดือน พฤศจิกายน 2557
- จัดทาฎีกาเบิกเงินเดือนบุคลากรประจาเดือน ธันวาคม 2557
- จัดทาขออนุมตั เิ บิกค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ้ อู านวยการ
5. นายประกาศิต นทีประสิทธิพร
- จัดทา NU Alumni magazine
6. นายนภดล ศรี สว่าง
- สรุปข้ อมูลศิษย์เก่าไม่มีข้อมูลที่อยู่ แยกตามปี การศึกษา

- สรุปข้ อมูลศิษย์เก่าเกียรตินิยม
- สรุปข้ อมูลศิษย์เก่า/นิสิต คณะสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
- พัฒนาเว็บไซต์ศษิ ย์เก่า
มติ
รับทราบ
ปิ ดการประชุม เวลา 12.00 น.
จีระพรรณ
(นางจีระพรรณ ชาติวรรณ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

วันวิภา
(นางสาววันวิภา สายหยุด)
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

