รายงานการประชุม
บุคลากรกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 3/2558
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 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 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่ นดิน)
และ (เงินงบประมาณรายได้ ) ครัง้ ที่ 1 (1 เมษายน 2558)
สรุปเรื่อง
ด้ ว ยในวัน ที่ 1 เมษายน 2558 มหาวิ ท ยาลัย นเรศวร จะด าเนิ น การเลื่ อ นค่า ตอบแทนพนัก งาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณแผ่นดิน) และ (เงินงบประมาณรายได้ ) เพื่อให้ ทนั กับการเบิกจ่ายพร้ อม
กันในสิ ้นเดือน เมษายน 2558 โดยผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ มอบหมายให้ นางสาวกาญจน์
ธิดา จินาพันธุ์ณิชา ดาเนินการ และจัดส่งผลการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย กลับไปยัง
กองการบริ หารงานบุคคลต่อไป และสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรแต่ละคนว่ามีข้อเสนอแนะต่อระบบการ
ประเมินหรื อไม่ อย่างไร

มติ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สรุปเรื่อง
ตามที่กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดประชุมบุคลากร ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันจันทร์ ที่
2 กุ ม ภาพั น ธ์ เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้ องกองพั ฒ นาศิ ษ ย์ เก่ า สั ม พั น ธ์ ชัน้ 1 อาคารเอกาทศ รถ
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 การจั ด ท าค าสั่ งแต่ งตั ้ง คณะกรรมการด าเนิ น งานด้ านศิ ษ ย์ เก่ าสั ม พั น ธ์
ประจาปี 2558
สรุปเรื่อง
ตามที่ ก องพั ฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ า สั ม พั น ธ์ ได้ มี ค วามประสงค์ จ ะด าเนิ น การจัด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตัง้
คณะกรรมการดาเนินงานศิษย์เก่าสัม พันธ์ เพื่ อมีหน้ าที่ในการควบคุม ดูแลและให้ คาปรึ กษาในการดาเนิน
กิ จ กรรมด้ านศิษ ย์ เก่ าสัม พัน ธ์ ของมหาวิท ยาลัยนเรศวร ให้ เป็ น ไปตามนโยบายของมหาวิท ยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี โดยให้ ดาเนินการเชิญเจ้ าหน้ าที่กิจการนิสิตทุกคณะ
เข้ าร่ วมเป็ นกรรมการในชุดดังกล่าว และมอบหมายให้ ผ้ ชู ่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
(ดร.ดารงศักดิ์ เป๊ กทอง) เป็ นประธายในคณะกรรมการชุดดังกล่าว

มติ
รับทราบ ที่ ประชุม มี ม ติให้ นายนาดล ศรี สว่าง ด าเนิ นการจัดทาบัน ทึกข้ อความเพื่ อขอความ
อนุเคราะห์รายชื่อกิจการนิสิตแต่ละคณะเพื่อเป็ นคณะกรรมการดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 4.2

การจัดทาคาสั่งแต่ งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาศิษย์ เก่ าสัม พันธ์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ประจาปี 2558

สรุปเรื่อง
ด้ วยผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีความประสงค์จะดาเนินการจัดทาคาสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ใหม่) เพื่อให้ คณะกรรมการมีหน้ าที่ควบคุม ดูแล
และให้ คาปรึกษาในการดาเนินกิจกรรมด้ านศิษย์เก่าสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวรให้ เป็ น ไปตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ การดาเนินงานด้ านศิษย์เก่าเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง นัน้
มติ
รับทราบ ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ นางสาววันวิภา สายหยุด ได้ ดาเนินการจัดทาหนังสือเชิญ
ผู้บริ หาร อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอกที่เป็ นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ าร่วมเป็ นคณะกรรมการ
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.2

การจั ด ท าหนั ง สื อ เชิ ญ ชวนร้ านค้ าเข้ าร่ วมโครงการสิ ท ธิ ป ระโยช น์ และ
สวัสดิการสมาชิกศิษย์ เก่ ามหาวิทยาลัยนเรศวร

สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒ นาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดทาโครงการสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ
สมาชิกศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้อานวยการกองพัฒ นาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีความประสงค์ ให้ บุคลากร
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทุกท่านดาเนินการจัดหาสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
มติ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.3 การจัดประชุมระบบฐานข้ อมูลศิษย์ เก่ า กับทุกคณะ
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดทาโครงการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลศิษย์
เก่าให้ เป็ นปั จจุบนั ประจาปี งบประมาณ 2558 ในการนี ้ ผู้อานวยการกองพัฒ นาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงติดตาม

สอบถามความก้ าวหน้ าของการดาเนินงานดังกล่าว และสอบถามความคิดเห็นของที่ประชุมเกี่ ยวกับการจัด
ประชุมระบบฐานข้ อมูลต่อไป
มติ
รับทราบ ที่ประชุมมีมติให้ นายนภดล ศรี สว่าง และนายประกาศิต นทีประสิทธิพร ดาเนินการ
นัดหมายคณะกรรมการดาเนินงานด้ านศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปี 2558 และชมรมศิษย์เก่าจาก
ทุกคณะ มาเข้ าร่วมการประชุมเพื่อชี ้แจงถึงการเข้ าใช้ ระบบฐานข้ อมูลและช่วยกันหาแนวทาง ในการปรับปรุ ง
ระบบฐานข้ อมูลศิษย์เก่าต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.4 การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนศิษย์ เก่ ามหาวิทยาลัยนเรศวร
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดตังกองทุ
้
นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
เพื่อระดมทุนจากศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาในการมีส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม ตลอดจนเป็ นการ
แสดงให้ เห็นถึงพลังการมีส่วนร่ วมของบรรดาศิษย์เก่าทังในประเทศและต่
้
างประเทศ และเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่าง ศิษย์เก่าและนิสิตปั จจุบนั ให้ เกิดเครื อข่ายอย่างเข้ มแข็งและยัง่ ยืน และได้ ดาเนินการจัดทาคาสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการบริ หารกองทุนศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว นัน้ ในการนี ้ ผู้อานวยการกอง
พัฒ นาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึง ติดตามสอบถามว่าจะจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารกองทุนฯ ในช่วง
ระยะเวลาใด เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการดาเนินงานในส่วนอื่น ของกองทุนฯ ต่อไป
มติ
รั บ ทราบ ที่ ป ระชุม มี ม ติ ให้ นางสาวกาญจน์ ธิ ด า จิ น าพั น ธุ์ ณิ ช า ด าเนิ น การจัด ประชุ ม
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และให้ ประสานงานไปยังเลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เพื่อกาหนด
วันในการจัดประชุม และเพื่อเชิญมาเป็ นประธานการประชุม และจัดเตรี ยมวาระการประชุมเพื่อนามาพิจารณา
อีกครัง้ หนึง่ ด้ วย
ระเบียบวาระที่ 4.5

รายงานผลการดาเนินโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปี งบประมาณ 2557

สรุปเรื่อง
ตาม คราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 1/2558 ได้ มติให้ กองพัฒนาศิษย์
เก่าสัม พันธ์ ดาเนิ นการจัดทาแนวทางแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิ นภายใน ประจ าปี
งบประมาณ 2557 และให้ ดาเนินการประเมิ น แผนการปฏิ บัติงานของกองพัฒ นาศิษ ย์ เก่าสัม พันธ์ ว่ากา ร

ดาเนินงานได้ เป็ นไปตามแผนที่ ตงั ้ ไว้ จริ งหรื อไม่ นัน้ จึงขอความอนุเคราะห์ ให้ บุคลากรทุกท่านร่ วมดาเนินการจัดทาแนวทางแก้ ไขตาม
ข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินภายใน ประจาปี งบประมาณ 2557 เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในการประชุมครัง้ ต่อไป
มติ
ที่ประชุมมีมติ ดังนี ้
ตารางสรุ ปจานวนโครงการที่ดาเนินการตามมาตรการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ที่

ชื่อโครงการ

เป้ าประสงค์

1

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรตาม
พันธกิจด้ านงานศิษย์
เก่า

2

โครงการประเมิน
คุณภาพภายใน
ประจาปี งบประมาณ
2557

เพื่อบุคลากรได้ มีความรู้เพิ่มเติมในการพัฒนาศักยภาพ
ด้ านงานศิษย์เก่า ได้ มีโอกาสศึกษาดูงานภายนอก
องค์กร แบบมีสว่ นร่วม พร้ อมยังเป็ นการเปิ ดโลกทัศน์
และมีการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้จากหน่วยงานอื่น ซึง่ จะ
ก่อให้ เกิดการพัฒนาในทุก ด้ าน รวมถึงความสัมพันธ์
อันดีภายในองค์กรตลอดจนการมีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาการดาเนินงานของตนเอง
เพื่อให้ เป็ นไปตามเจตเพื่อส่งเสริมให้ เกิดวัฒนธรรมการ
ประเมินและวัฒนธรรมคุณภาพ

มาตรการ (วิธีการ/
ข้ อกาหนด)
มีแนวปฏิบตั ิที่ดเี พื่อเป็ น
ทิศทางในการดาเนินงาน
ด้ านศิษย์เก่า

KPI ของโครงการ (ตัวชีว้ ดั สาเร็จ)
บุคลากรมีการพัฒนาตนเองในการ
ดาเนินงานด้ านต่าง ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

มีการดาเนินการประเมิน
ผลการประเมินคุณภาพอยูใ่ นระดับที่
คุณภาพตามที่มหาวิทยาลัย สูงขึ ้น
กาหนด

ผู้รับผิดชอบหลัก
นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุ์ณิ
ชา

นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุ์ณิ
ชา

3

โครงการประชุมเพื่อ
จัดทาแผนการ
ดาเนินงาน แผนกล
ยุทธ์

1. เพื่อจัดทาแผนดาเนินงาน แผนยุทธศาสตร์ งานด้ าน
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
2. เพื่อแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้และร่วมมือกันในการพัฒนา
งานด้ านศิษย์เก่าสัมพันธ์

มีแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบตั ิการประจาปี

มีการดาเนินงานบรรลุตามแผนทีว่ าง
ไว้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของจานวน
โครงการทังหมด
้

นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุ์ณิ
ชา

4

โครงการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประจาปี 2558

เพื่อส่งเสริ มการบริ หารงานและดาเนินงานกองพัฒนา
ศิษย์เก่าสัมพันธ์

จัดประชุมคณะกรรมการ 3
เดือน/ครัง้

5

โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้ อมูลศิษย์เก่าให้
เป็ นปั จจุบนั

ให้ มีฐานข้ อมูลเพื่อใช้ ประโยชน์ในการตัดสินใจต่าง
ของทางมหาวิทยาลัย และเพื่อให้ ศิษย์เก่ามีช่องทางใน
การเข้ าถึงทรัพยากรและบริ การวิชาการของ
มหาวิทยาลัย

ดาเนินการจัดให้ มีระบบ
ฐานข้ อมูลของศิษย์เก่าทุก
รุ่นพร้ อมทังติ
้ ดตามปรับปรุง
ข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั

1.มีจานวนคณะกรรมการเข้ าร่วมไม่ นางสาววันวิภา สายหยุด
น้ อยกว่าร้ อยละ 90 ของจานวน
คณะกรรมการ
2.มีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง/
พัฒนาการดาเนินของกองฯ จาก
คณะกรรมการ
1. มีจานวนข้ อมูลของศิษย์เก่าเพิม่ ขึ ้น นายประกาศิต นทีประสิทธิพร
หรื อปรับปรุงให้ เป็ นปั จจุบนั อย่างน้ อย
4,000 คนต่อปี
2. มีการนาข้ อมูลเพื่อนาไปใช้ ในการ
ประกอบการตัดสินใจในโครงการอื่น
ของกองหรื อของหน่วยงานอื่นภายใน
มหาวิทยาลัย อย่างน้ อย 3 โครงการ
3. มีการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจยั หรื อ
บทความที่มีประโยชน์แก่ศษิ ย์เก่า
อย่างน้ อย 10 บทความ

6

โครงการคัดเลือกและ
เชิดชูเกียรติศษิ ย์เก่า
ดีเด่น 25 ปี 25 คนเก่ง

7

โครงการจัดทาหอ
เกียรติยศศิษย์เก่า
(Hall of Fame)
โครงการผลิตรายการ เพื่อพูดคุยและนาเสนอกิจกรรมของศิษย์เก่ารวมถึง
วิทยุ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่ อง" ข่าวสารต่าง ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ศิษย์เก่า ผ่านทาง
วิทยุกระจายเสียง

8

9

โครงการสารศิษย์เก่า
เทา-แสด

1. เพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจาปี พ.ศ. 25582. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ ศษิ ย์
เก่าและสาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางต่าง

เพื่อนาเสนอข่าวสารความเคลือ่ นไหวต่าง ของ
มหาวิทยาลัย ผ่านทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ไปยังศิษย์เก่า
เพื่อสร้ างความผูกพัน

ดาเนินการสรรหาเพื่อ
คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของ
มหาวิทยาลัยให้ เป็ นไปตาม
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

-ได้ รับข้ อมูลในการจัด
กิจกรรมทังจากหน่
้
วยงาน
ต่าง และจากศิษย์เก่า เพื่อ
นาไปเผยแพร่ในรายการวิทยุ
-ให้ ศษิ ย์เก่าเข้ ามามีสว่ น
ร่วมในการดาเนินรายการ
วิทยุ โดยการให้ สมั ภาษณ์ใน
ประเด็นต่าง
แต่งตังคณะด
้
าเนินงานใน
การรวบรวมเนื ้อหา เพื่อนา
ลงในสารศิษย์เก่าเทา-แสด

1. ได้ ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัย
ตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด 2. ได้ สง่ เสริ ม
สนับสนุน สร้ างขวัญและกาลังใจให้
ศิษย์เก่า สร้ างชื่อเสียงและทา
คุณประโยชน์ให้ กบั มหาวิทยาลัย
นเรศวรและสังคมโดยรวมสืบต่อไปใน
อนาคต

นางสาวสุธาสินี

น่วมด้ วง

นางจีระพรรณ

ชาติวรรณ

มีจานวนรายการที่ออกอากาศทาง
นางสาวสิริลกั ษณ์ รุ่งธนวาณิชย์
คลืน่ วิทยุ 107.25 MHz ตลอดทังปี
้ 48
ครัง้

-มีสารศิษย์เก่าเทา-แสด ออกเผยแพร่ นางสาวสิริลกั ษณ์ รุ่งธนวาณิชย์
จานวน 4 เล่ม (3 เดือน/ฉบับ)

10

โครงการจัดทารายงาน เพื่อรวบรวมผลการดาเนินงานของกองพัฒนาศิษย์เก่า
ประจาปี
สัมพันธ์

11

โครงการด้ วยรักและผูก เพื่อเป็ นการแสดงความยินดีและเพื่อสร้ างเครื อข่าย
ใจให้ ศิษย์เก่า มน.
ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยนเรศวรให้ เกิด
ความสัมพันธ์

12

โครงการเตรี ยมความ
พร้ อมนิสติ ก่อนเป็ น
ศิษย์เก่า ประจาปี
2558

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ แก่นิสติ ก่อนเป็ นศิษย์เก่าใน
ด้ านความรู้ เช่น ประสบการณ์การทางาน บุคลิกภาพ
และมารยาททางสังคมที่พงึ มี การเตรี ยมตัวเพื่อ
สัมภาษณ์งาน เป็ นต้ น

13

โครงการน้ องขอมาพี่
หาให้

เพื่อสร้ างความร่วมมือจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบนั

14

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสร้ าง
เครื อข่ายศิษย์เก่า
ประจาปี 2558

1.เพื่อดาเนินกลไกการใช้ เครื อข่ายศิษย์เก่าพัฒนาพื ้นที่
ภาคเหนือตอนล่าง
2.เพื่อให้ ศิษย์เก่ามีสว่ นร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
และสังคม

รวบรวมข้ อมูลจากทุก
หน่วยงานภายในองค์กรเพื่อ
นามาจัดทารายงานประจาปี
1.มีการมอบบัตรสมาชิก
ศิษย์เก่าเพื่อรับสิทธิ
ประโยชน์ตา่ ง
2.จัดบูธแสดงความยินดี
ให้ กบั ศิษย์เก่า
จัดกิจกรรมเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ
และศิษย์เก่า ในรูปแบบของ
การพัฒนาศักยภาพให้ แก่
นิสติ ก่อนสาเร็ จการศึกษา
ในวันปั จฉิมนิสติ ของคณะ
ดาเนินการให้ มีการรับ
บริ จาคสิง่ ของจากศิษย์
เก่าแก่ศษิ ย์ปัจจุบนั

ใช้ เครื อข่ายศิษย์เก่าในพื ้นที่
นัน้ เพื่อการพัฒนาและให้
มีการจัดตังชมรมศิ
้
ษย์เก่า
อย่างน้ อย 1 ชมรมของแต่ละ

มีรายงานประจาปี เผยแพร่ จานวน 1
ฉบับ

นางสาวสิริลกั ษณ์ รุ่งธนวาณิชย์

ศิษย์เก่าได้ รับบัตรสมาชิกศิษย์เก่าทุก
คน

นางสาววันวิภา สายหยุด

1.จานวนนิสติ เข้ าร่วมโครงการร้ อยละ
1002.ความรู้ที่นิสติ ได้ รับตรงตาม
ความต้ องการของนิสติ เกินร้ อยละ 80

นางสาวสุธาสินี น่วมด้ วง

1. มีการบริ จาคสิง่ ของจากศิษย์เก่าสู่ นายประกาศิต นทีประสิทธิพร
นิสติ ปั จจุบนั และสามารถนาสิง่ ของนัน้
ไปใช้ เพื่อประโยชน์แก่ศษิ ย์ปัจจุบนั
หรื อเพื่อประโยชน์ของทาง
มหาวิทยาลัยได้ อย่างน้ อย 3 รายการ
ได้ จดั ตังชมรมที
้
่เข้ มแข็งในจังหวัดนัน้
นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุ์ณิ
ชา

จังหวัด

15

โครงการแลกเปลีย่ น
เรี ยนรู้ชมรมศิษย์เก่า
คณะ

16

โครงการกิจกรรม 5 ส.
*เพิ่มระหว่างปี

1. สร้ างความร่วมมือและแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้กบั ชมรม
ศิษย์เก่าทุกคณะ
2. เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้ กบั ศิษย์เก่า
4. มีแนวทางดาเนินงานด้ านศิษย์เก่า
1.เพื่อให้ บคุ ลากรมีความเข้ าใจและปฏิบตั ิตามหลัก 5 ส.
ได้ อย่างถูกต้ อง
2.เพื่อให้ เกิดวัฒนธรรมทีด่ ีในการทางาน

1.มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
2.จัดทาคูม่ ือแนวปฏิบตั ิที่ดี
ด้ านการดาเนินงานของ
ชมรมศิษย์เก่า

คูม่ ือแนวปฏิบตั ิที่ดดี ้ านการ
ดาเนินงานของชมรม

นายนภดล ศรี สว่าง

มีการทาความสะอาดใหญ่
(Big cleaning day) เดือน
ละ 2 ครัง้

ผู้เข้ าร่วมโครงการ ร้ อยละ 80 มีความ
พึงพอใจในเกณฑ์ดี

นายประกาศิต นทีประสิทธิพร

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ระเบียบวาระที่ 5.1 การเข้ าร่ วมประเพณีสงกรานต์ และขอพรผู้บริ หารรดนา้ ดาหัวผู้อาวุโส ประจาปี
2558
สรุปเรื่อง
ตามที่ ก องกลาง ได้ ขอเชิ ญ ผู้อานวยการและบุค ลากรในหน่ วยงานเข้ าร่ ว มงานประเพณี
สงกรานต์และขอพรผู้ใหญ่ รดน ้าดาหัวผู้อาวุโส ประจาปี 2558 ณ บริเวณโถง ชัน้ 1 อาคารสานักงานอธิการบดี
โดยผู้อานวยการ มีความประสงค์ให้ บคุ ลากรทุกท่านเข้ าร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว
มติ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.2

ติดตามรายงานผลการปฏิบั ติงานของบุ คลากรกองพัฒนาศิษ ย์ เก่ าสัม พันธ์
ประจาเดือน มีนาคม 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
- จัดกิจกรรมให้ ความรู้เรื่ องเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
- จัดทาประเมินเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน
- จัดทาโครงร่างองค์กร OP
2. นางสาวสิริลกั ษณ์ รุ่งธนวาณิชย์
- จัดส่งเนื ้อหาเพื่อนาลงวารสาร NU Life
- จัดทาบันทึกขอความอนุเคราะห์ใช้ ห้องบันทึกเสียง
- จัดทาหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแรลลี่การกุศล
- ถอดเสียงสัมภาษณ์ศษิ ย์เก่าและนาขึ ้นประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์
- บันทึกเสียงรายการศิษย์เก่าเล่าเรื่ อง
- ถ่ายภาพและเขียนข่าวการทากิจกรรมต่าง ของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์
3. นายนภดล ศรี สว่าง
- ปรับปรุ งและพัฒ นาเว็บไซต์ของกองพัฒ นาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศิษย์เก่าเล่าเรื่ องประจาเดือน
มีนาคม 2558 ภาพกิจกรรมภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2558

- จัดเก็บข้ อมูลนิสิตที่ไดรับรางวัลจากการแข่งขันต่าง
- ส่งแบบสารวจรายชื่อศิษย์เก่าที่ทางานอยูใ่ นหน่วยงานรัฐ และเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก
- จัดเก็บรายชื่อศิษย์เก่าจากแบบสารวจลงระบบฐานข้ อมูลตามสถานที่ทางานต่าง
4. นายประกาศิต นทีประสิทธิพร
- แก้ ไขโปรแกรมระบบฐานข้ อมูลศิษย์เก่า Alumni base ครัง้ ที่ 2/2558
- จัดทาวารสารฉบับที่ 7.
5. นางสาววันวิภา สายหยุด
- จัดทารายงานการเงินประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2558
- จัดทาเบิกเงินเดือนพนักงานประจาเดือน มีนาคม 2558
- จัดทาบันทึกขออนุมตั บิ กิ ค่าบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่
- จัดทาฎีกาเบิกเงินสมทบกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
- จัดทาฎีกาเบิกรายงานการเดินทางไปสุโขทัย
6. นางสาวสุธาสินี น่วมด้ วง
- รายงานวัสดุคงเหลือประจาเดือน
- เบิก-จ่ายพัสดุให้ แก่บคุ ลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
- ประสานงานและร่วมดาเนินโครงการเตรี ยมความพร้ อมนิสิตก่อนเป็ นศิษย์เก่าฯ ร่วมกับคณะ
เภสัชศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะนิตศิ าสตร์
ปิ ดการประชุม เวลา 12.00 น.
วันวิภา
(นางสาววันวิภา สายหยุด)
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

จีระพรรณ
(นางจีระพรรณ ชาติวรรณ )
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

