รายงานการประชุม
บุคลากรกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 1/2558
วันพฤหัสบดีท่ ี 8 มกราคม 2558 เวลา 14.00 – 16.30 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 14.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
แจ้ งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1.1 การจัดโครงการสร้ างการมีส่วนร่ วมในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยนเรศวร
สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวร กาหนดจัดโครงการสร้ างการมีส่วนร่วมในการบริ หารจัดการมหาวิทยาลัย
นเรศวร ในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 โดยมี กิจกรรม “เวที ผ้ ูบริ หารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจาปี 2558” เพื่ อเป็ นช่องทางการพบปะ หารื อ ตลอดจนได้ รับฟั งข้ อคิดเห็น ข้ อเสนอแนะและขอบคุณ
ประชาคมมหาวิทยาลัยที่ร่วมมือร่วมใจและเป็ นกาลังใจสาคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย นัน้
มติ
รับทราบ ที่ประชุมมีมติให้ บคุ ลากรทุกท่านเข้ าร่วมโครงการดังกล่าวตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว

ระเบียบวาระที่ 1.1.2 การจัดการแข่ งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ ประชุมเตรี ยมความพร้ อมในการจัดการแข่งขันกีฬ าบุคลากรภายใน
มหาวิท ยาลัย นเรศวร ประจ าปี 2558 โดยมี ม ติเห็ น ชอบให้ กาหนดวัน จัด การแข่งขัน กี ฬ าบุค ลากรภายใน
มหาวิทยาลัย ประจ าปี 2558 ในวันที่ 10-13 มี นาคม 2558 และในการจัดการแข่งขันกี ฬ าดังกล่าวได้ แบ่ง
บุคลากรออกเป็ น 4 กลุ่ม ประกอบด้ วย กลุ่มวิทยาศาสตร์ สุขภาพ , กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ,กลุ่ม
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และกลุม่ สานักงานอธิการบดี
มติ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1.3 นโยบายการดาเนินงานกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ของผู้อานวยการ
กองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ประจาปี งบประมาณ 2558
สรุปเรื่อง
ผู้อ านวยการกองพัฒ นาศิ ษ ย์ เก่ าสัม พัน ธ์ ได้ ก าหนดนโยบายในการบริ ห ารงานกองพัฒ นา
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจาปี งบประมาณ 2558 ดังนี ้
1. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ความร่ ว มมื อ แก่ นิ สิ ต ปั จ จุ บั น ศิ ษ ย์ เก่ า และสมาคมนิ สิ ต เก่ า
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
2. สร้ างเครื อ ข่ า ยระหว่า งมหาวิ ท ยาลัย กับ นิ สิ ต ปั จ จุบัน ศิ ษ ย์ เก่ า คณะต่ า ง ๆ ก่ อ ให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์อย่างเข้ มแข็งและยัง่ ยืน มีความรัก ความภูมิใจ ความผูกพันในความเป็ นนิสิต
และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร
3. จัดทาระบบฐานข้ อมูลนิสิตปัจจุบนั ศิษย์เก่า ให้ สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ มากที่สดุ
4. ดาเนินการจัดกิจกรรมหารายได้ สมทบเข้ ากองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรในรู ปแบบ
ต่าง ๆ
KPI การดาเนินงานกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
1. จัดให้ มีเครื อข่ายศิษย์เก่าประจาจังหวัดทุกจังหวัด
2. ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยจากการสานสัมพันธ์กบั หน่วยงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย และนิสิตปัจจุบนั ทุกปี การศึกษา

3. ศิษย์เก่ามีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยนเรศวรจากการทากิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์
ร่วมกันระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบนั ทุกปี การศึกษา
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ บคุ ลากรได้ ปฏิบตั งิ านตามนโยบายของผู้อานวยการ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตอ่ ไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สรุปเรื่อง
ตามที่ ก องพัฒ นาศิษ ย์ เก่าสัม พัน ธ์ ได้ ด าเนิ นการจัด ประชุม บุค ลากร ครัง้ ที่ 13/2557 เมื่ อวัน
อังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้ องกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ 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
สรุปเรื่อง
-ไม่ มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 การจัดโครงการเตรียมความพร้ อมนิสิตก่ อนเป็ นศิษย์ เก่ า ประจาปี 2558
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒ นาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จักดาเนินการจัดโครงการเตรี ยมความพร้ อมนิสิตก่อนเป็ น
ศิษย์เก่า ประจาปี 2558 ในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2558 โดยรู ปแบบในการจัดกิจกรรมเป็ น
การเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศของแต่ละคณะ โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
1. นิสิตได้ รับความรู้ และประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่
2. ได้ เครื อข่ายการทางานร่วมกันระหว่างองค์กรศิษย์เก่าและนิสิต
3. ได้ เสริมสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์เก่าและนิสิต

โดยมีงบประมาณในการดาเนินโครงการ เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 100,000 บาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
ช่วงที่ 1 เดือนมีนาคม 2558
1. ค่าตอบแทนวิทยากร
12,000 บาท
2. ค่าเดินทางวิทยากร
15,000 บาท
3. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่ องดื่ม
5,000 บาท
4. ค่าวัสดุที่ใช้ ในโครงการ
3,000 บาท
รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น
35,000 บาท
ช่วงที่ 2 เดือน เมษายน 2558
1. ค่าตอบแทนวิทยากร
7,200 บาท
2. ค่าเดินทางวิทยากร
9,000 บาท
3. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่ องดื่ม
5,000 บาท
4. ค่าวัสดุที่ใช้ ในโครงการ
2,000 บาท
รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น
23,200 บาท
ช่วงที่ 3 เดือน พฤษภาคม 2558
1. ค่าตอบแทนวิทยากร
14,400 บาท
2. ค่าเดินทางวิทยากร
18,000 บาท
3. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่ องดื่ม
6,000 บาท
4. ค่าวัสดุที่ใช้ ในโครงการ
3,400 บาท
รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น
41,800 บาท
มติ
รับทราบ ที่ประชุมมีมติคณ
ุ สุธาสีนี น่วมด้ วง ดาเนินการประสานงานกับกิจการนิสิตแต่ละคณะ
เพื่ อขอกาหนดการในการจัดปั จฉิ ม นิเทศ และแจ้ งทางคณะทางกองพัฒ นาศิษย์เก่าสัม พันธ์ มี งบประมาณ
สนับสนุนกิจกรรมปัจฉิมของคณะ

ระเบียบวาระที่ 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 มกราคม 2558 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
- เข้ าร่วมกิจกรรมทาบุญขึ ้นปี ใหม่
- ดาเนินการต้ อนรับและร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กับผู้บริ หารด้ านงานศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราช
ภัฎพิบลู สงคราม
- เข้ าร่วมประชุมสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
- เข้ าร่วมโครงการวันศึกษาศาสตร์
- เข้ าร่วมกิจกรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรพบประชาคม
2. นางสาวสิริลกั ษณ์ รุ่งธนวาณิชย์
- จัดทาคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการจั
้
ดทาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจาปี 2558
- ถอดเสียงสัมภาษณ์ศษิ ย์เก่าและนาขึ ้นประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์
- บันทึกเสียงรายการศิษย์เก่าเล่าเรื่ อง
- ถ่ายภาพและเขียนข่าวการทากิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์
3. นายนภดล ศรี สว่าง
- ปรับปรุ งและพัฒ นาเว็บไซต์ของกองพัฒ นาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศิษย์เก่าเล่าเรื่ องประจาเดือน
มกราคม 2558 ภาพกิจกรรมภายในเดือน มกราคม 2558
- จัดเก็บข้ อมูลนิสิตที่ไดรับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการภาษาฝรั่งเศส
- จัดเก็บข้ อมูลนิสิตที่ได้ รับรางวัลจากการเข้ าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครัง้ ที่ 32
- จัดเก็บข้ อมูลศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงด้ านการเป็ นวิทยากร
4. นายประกาศิต นทีประสิทธิพร
- แก้ ไขโปรแกรมระบบฐานข้ อมูลศิษย์เก่า Alumni base ครัง้ ที่ 4/2557

5. นางสาววันวิภา สายหยุด
- จัดทารายงานการเงินประจาเดือน ธันวาคม 2557
- จัดทาเบิกเงินเดือนพนักงานประจาเดือน มกราคม 2558
- จัดทาบันทึกขออนุมตั บิ กิ ค่าบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่
- จัดทาฎีกาเบิกเบิกเงินสมทบกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
- จัดทาหนังสือเชิยประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่าฯ
6. นางสาวสุธาสินี น่วมด้ วง
- รายงานวัสดุคงเหลือประจาเดือน
- เบิก-จ่ายพัสดุให้ แก่บคุ ลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
- ดาเนินการแก้ ไขเอกสารรายการครุภณ
ั ฑ์
ปิ ดการประชุม เวลา 16.30 น.
วันวิภา
(นางสาววันวิภา สายหยุด)
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

จีระพรรณ
(นางจีระพรรณ ชาติวรรณ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

