รายงานการประชุม
บุคลากรกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 2/2558
วันจันทร์ ท่ ี 2 กุมภาพันธ์ 2558 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

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

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
ระเบียบวาระที่ 1.1.1 การขอเข้ าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ ขอความอนุเคราะห์เข้ าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ประสบการณ์การทางานด้ านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นาไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ใน
การปฏิบตั ิงาน เพื่อเป็ นการส่งเสริ มและสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างองค์ก าร โดยจะขอเข้ าศึกษาดูงานใน
วันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.
มติ
รับทราบ ที่ประชุมมีมติให้ นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุ์ณิชา ดาเนินการประสานงานกองกิจการนิสิต
เพื่ อ เข้ าร่ ว มต้ อนรั บ และจั ด เตรี ย มข้ อมู ล ในการศึ ก ษาดู ง านครั ง้ นี ้ และมอบหมายนางสาวสิ ริ ลั ก ษณ์
รุ่งธนวาณิชย์ ดาเนินการจัดเตรี ยมข้ อมูลในส่วนของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อต้ อนรับคณะศึกษาดูงาน
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1.1.2 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานกีฬาบุคลากรภายใน
สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ อนุมัติให้ หน่วยงานสังกัดสานักงานอธิการบดี สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ของกลุ่มสานักงานอธิการบดี
(สีแสด) หน่วยงานละ 3,000 บาท ในการนี ้ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ พิจารณาแล้ วเห็นว่าทางหน่วยงานมี
เพียงค่ารับรองและพิธีการ เป็ นจานวนเงิน 3,000 บาท เท่านัน้ จะจะสามารถโอนให้ เป็ นค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวได้
มติ
รับทราบ โดยมอบหมายให้ นางสาววันวิภา สายหยุด ดาเนินการโอนเงินจากหมวดเงินค่ารับรองและ
พิธีการ เป็ นจานวนเงิน 3,000 บาท ไปยังกองการบริหารงานบุคคล เพื่อเป็ นค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1.1.3 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 1.1.4 การแสดงความยินดีกับคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ เสนอชื่อคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เข้ ารับคัดเลือกเป็ นศิษย์
เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยมหิดล นัน้ บัดนี ้ ท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นศิษย์เก่าดีเด่น
ของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้ สงั่ การให้ กองพัฒนาศิษย์เก่า
สัมพันธ์ ดาเนินการจัดเตรี ยมช่อดอกไม้ เพื่อนาไปแสดงความยินดีตอ่ ไป จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สรุปเรื่อง
ตามที่ ก องพั ฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ า สั ม พั น ธ์ ได้ ด าเนิ นการจั ด ประชุ ม บุ ค ลากร ครั ง้ ที่ 1/2558
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้ องกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชัน้ 1 อาคาร
เอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร บัดนี ้ ได้ จดั ทารายงานการประชุมเสร็จสิ ้นแล้ ว จึงเรี ยนมาเพื่อให้ บคุ ลากรทุก
ท่านพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (บุคลากรรับรองรายงานการประชุมเรี ยบร้ อยแล้ ว)
มติ
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการเรี ยกเก็บเงินสมทบเข้ ากองทุนศิษย์ เก่ ามหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจาปี การศึกษา 2556
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพั ฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ า สั ม พั น ธ์ ได้ ด าเนิ น การจั ด เก็ บ เงิ น สมทบเข้ ากองทุ น ศิ ษ ย์ เก่ า
มหาวิทยาลัยนเรศวร จากผู้สาเร็ จการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2556 ในวันรายงานตัวเข้ ารับปริ ญญาบัตร
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557 อัตราคนละ 200 บาท รายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้
1. จานวนผู้เข้ ารับปริญญาบัตร
5,090 คน
2. จานวนผู้มารายงานตัวเข้ ารับปริญญาบัตร 4,829 คน
3. จานวนผู้ที่ชาระเงินสมทบเข้ ากองทุนฯ
4,619 คน
(เป็ นเงิน 923,800 บาท)
- ชาระก่อนวันรับปริญญาบัตร
2,325 คน
- ชาระในวันรายงานตัวรับปริ ญญาบัตร 2,294 คน
4. เก็บเงินสมทบเข้ ากองทุนไม่ได้
176 คน
(เป็ นเงิน 35,0200 บาท)
มติ
รับทราบ ที่ ประชุม มี ม ติให้ นางสาววันวิภ า สายหยุด ดาเนินการจัดทาบันทึกรายงานผู้บริ หาร
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 แนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของศิ ษ ย์ เ ก่ า และนิ สิ ต
ปั จจุบันมหาวิทยาลัยนเรศวร
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีพันธกิจในด้ านการจัดทาระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศและ
ทาเนียบศิษย์เก่า เพื่อใช้ ประโยชน์ในกิจการมหาวิทยาลัย รวมถึงส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาด้ านวิชาการ
ให้ แก่ศิษย์เก่า และเป็ นศูนย์กลางในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์
เก่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร และเพื่ อให้ การดาเนินการด้ านข้ อมูลข่าวสารแก่ผ้ ูขอรับบริ การข้ อมูลข่าวสาร
สารสนเทศของศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบนั เป็ นไปตามความเรี ยบร้ อย
มติ
รับทราบ ที่ประชุมมีมติ ให้ คณ
ุ ประกาศิต นทีประสิทธิพร ดาเนินการนาแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่าและนิสิตปั จจุบนั มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้ าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ศิษย์เก่าในคราวประชุมต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.2

รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปี งบประมาณ 2557

สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒ นาศิษ ย์ เก่ าสัม พันธ์ ได้ ดาเนิ นการจัดท าโครงการประเมิ นคุณ ภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปี งบประมาณ 2557 เมื่ อ วัน ที่ 19-21 พฤศจิ ก ายน 2557 ณ อาคารเอกาทศรถ โดยมี
คณะกรรมการผู้ประเมิน จานวน 6 ท่าน ดังนี ้
1. รศ.ดร.รสริน
ว่องวิไลรัตน์
ประธานกรรมการ
2. ดร.อรอุษา
สุวรรณประเทศ
กรรมการ
3. ผศ.ดร.รุจโรจน์
แก้ วอุไร
กรรมการ
4. ผศ.ดร.อนามัย
นาอุดม
กรรมการ
5. ผศ.ร.อ.หญิงวชิรา
พันธุ์ไพโรจน์
กรรมการ
6. นางสาวพัชรี
ท้ วมใจดี
กรรมการ
ทัง้ นี ้ ผลการประเมิ น ของ กองพัฒ นาศิษย์ เก่าสัม พัน ธ์ อยู่ในระดับ 3.61 บัดนี ก้ ารดาเนิ นงาน
โครงการดังกล่าวได้ เสร็ จสิ น้ เรี ยบร้ อยแล้ วนัน้ จึงขอรายงานสรุ ปผลการดาเนินงานโครงการดังกล่าว (ตาม
เอกสารที่แนบมาพร้ อมนี ้)

มติ
รับทราบ ที่ประชุมมีมติให้ นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธ์ ณิชา ดาเนินการนาสรุปผลการดาเนิน
โครงการดังกล่าวเข้ าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อให้ คณะกรรมการทุกท่านพิจารณา
ข้ อสังเกต/ข้ อเสนอแนะ จากคณะกรรมการ และร่วมหาแนวทางแก้ ไข/ปรับปรุง/พัฒนาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.3

หลักเกณฑ์ และแบบฟอร์ ม เสนอชื่อศิษย์ เก่ าดีเด่ น 25 ปี 25 คนเก่ ง ประจาปี
2558

สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จะดาเนินการจัดทาโครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า
ดีเด่น 25 ปี 25 คนเก่ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกี ยรติศิษย์เก่าให้ เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิต ศิษย์เก่า
บุคลากร อาจารย์และผู้บริ หารของมหาวิทยาลัยนเรศวรและสังคม และเพื่อส่งเสริ ม สนับสนุน สร้ างขวัญและ
กาลังใจให้ ศิษย์เก่าได้ สร้ างชื่อเสียงและทาคุณประโยชน์ให้ กบั มหาวิทยาลัยนเรศวรและสังคมโดยรวมสืบต่อไป
ในอนาคต เพื่อให้ การดาเนินงานโครงการดังกล่าว เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย จึงขอความอนุเคราะห์ บคุ ลากร
ทุกท่านพิจารณาหลักเกณฑ์ และแบบฟอร์ ม เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 25 ปี 25 คนเก่ง ประจาปี 2558 ต่อไป
มติ
รับทราบ โดยที่ประชุมมีมติให้ นางสาวสุธาสินี น่วมด้ วง ดาเนินการนาหลักเกณฑ์ และแบบฟอร์ ม
เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 25 ปี 25 คนเก่ง ประจาปี 2558 เข้ าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒ นาศิษย์เก่าสัมพันธ์
เพื่อช่วยพิจารณาปรับปรุงอีกครัง้ ในคราวประชุมครัง้ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.4

(ร่ าง) คาสั่ง แต่ งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจาปี
2558

สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒ นาศิษย์เก่าสัม พันธ์ ได้ จัดทาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ในรู ปแบบ e-Magazine ขึน้
โดยใช้ ชื่อว่า NU Alumni Magazine (สารศิษย์เก่าเทา-แสด) เพื่อเป็ นสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ของคณะ การดาเนินงานของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
การแนะนาศิษย์เก่า รวมถึงสถานที่ตา่ งๆ ภายในมหาวิทยาลัยในอดีต จนถึงปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง เผยแพร่ไปยังศิษย์เก่าผ่านทาง Social Network ที่ใช้ กนั อย่างแพร่หลายในขณะนี ้เพื่อเป็ นการประหยัด
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ การด าเนิ น การจั ด ท าวารสารดัง กล่ า วเป็ นไปด้ วยความเรี ย บร้ อย
จึง ได้ ดาเนิน การจัดทา (ร่ าง) ค าสั่ง แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนิงานวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปี 2558
เพื่อให้ บคุ ลากรทุกท่านพิจารณา และเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรร่วมเป็ นคณะกรรมการต่อไป

มติ
รับทราบ ที่ประชุมเห็นชอบกับรายชื่อคณะกรรมการทังหมด
้
แต่ขอให้ นางสาวสิริลกั ษณ์ รุ่งธนวาณิชย์
ดาเนินการนาเข้ าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป
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 กุมภาพันธ์ 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
- ประสานวิทยากรให้ ความรู้เรื่ องเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
- จัดทาตารางทบทวนตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินภายใน
- ประสานงานศิษย์เก่าจังหวัดสุโขทัยเพื่อนัดปรึกษาหารื อเรื่ องการจัดกิจกรรม/จัดตังชมรม
้
- จัดทาสรุปผลจานวนวันลาของบุคลากรประจาหน่วยงาน ประจาปี งบประมาณ 2557
2. นางสาวสิริลกั ษณ์ รุ่งธนวาณิชย์
- ประสานงานจัดทาคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการจั
้
ดทาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจาปี 2558
- ถอดเสียงสัมภาษณ์ศษิ ย์เก่าและนาขึ ้นประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์
- บันทึกเสียงรายการศิษย์เก่าเล่าเรื่ อง
- ถ่ายภาพและเขียนข่าวการทากิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์
3. นายนภดล ศรี สว่าง
- ปรับปรุ งและพัฒ นาเว็บไซต์ของกองพัฒ นาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศิษย์เก่าเล่าเรื่ องประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2558 ภาพกิจกรรมภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2558
- จัดเก็บข้ อมูลนิสิตที่ไดรับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆ
- รวบรวมรายชื่อศิษย์เก่าที่ทางานอยูใ่ นหน่วยงานรัฐ และเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก
4. นายประกาศิต นทีประสิทธิพร
- แก้ ไขโปรแกรมระบบฐานข้ อมูลศิษย์เก่า Alumni base ครัง้ ที่ 1/2558
- จัดทาและนาเสนอขัน้ ตอนการทางานของ E-Magazine version เก่า (2557) และแนวทาง
ของ E-Magazine version ใหม่ (2558) แก่ประชุมเพื่อจัดทาวารสานฉบับที่ 7 (1/2558)
- จัดทาร่างต้ นฉบับ (First Draft)

5. นางสาววันวิภา สายหยุด
- จัดทารายงานการเงินประจาเดือน มกราคม 2558
- จัดทาเบิกเงินเดือนพนักงานประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2558
- จัดทาบันทึกขออนุมตั บิ กิ ค่าบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่
- จัดแฟ้มวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
- จัดทาบันทึกขออนุมตั เิ บิกเงินสมทบกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
6. นางสาวสุธาสินี น่วมด้ วง
- รายงานวัสดุคงเหลือประจาเดือน
- เบิก-จ่ายพัสดุให้ แก่บคุ ลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
- จัดทาหนังสือขอเชิญเสนอรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
- จัดทาประกาศรับสมัครศิษย์เก่าดีเด่น
ปิ ดการประชุม เวลา 16.30 น.
จีระพรรณ
(นางจีระพรรณ ชาติวรรณ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

วันวิภา
(นางสาววันวิภา สายหยุด)
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

