รายงานการประชุม
บุคลากรกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 5/2558
วันศุกร์ ท่ ี 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้ องกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ชัน้ 1 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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น่วมด้ วง
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ศรี สว่าง
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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
ระเบียบวาระที่ 1.1.1 ขอให้ ส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานรอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2557- 31 มีนาคม
2558)
สรุปเรื่อง
ตามนโยบายของอธิการบดี เรื่ อง การปรับโครงสร้ างภายใต้ สานักงานอธิการบดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางาน และการใช้ แนวพระราชดาริ หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการบริ หารงาน ซึ่งท่านอธิการบดีได้ แจ้ งผล
การประเมิ น การปฏิ บัติง านรอบที่ 1 (1 ตุล าคม 2557 – 31 มี น าคม 2558) ของแต่ล ะหน่ วยงานภายใต้
สานักงานอธิการบดีให้ ทราบแล้ ว และเพื่อให้ การเลื่อนเงินเดือนบุคลากรในสังกัดสานักงานอธิการบดีรอบที่ 1
(1 ตุลาคม 2557- 31 มีนาคม 2558) เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย กองการบริ หารงานบุคคล จึงทุกหน่วยงาน
ดาเนินการจัดส่งข้ อมูลภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

มติ
รับทราบ ที่ประชุมมีมติให้ นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุ์ณิชา ดาเนินการรวบรวมข้ อมูลและจัดส่งกอง
การบริหารงานบุคคล ภายในกาหนดระยะเวลาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1.1.2 การประชุ มสาหรั บผู้ ดูแลระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลั ยนเรศวร
ครัง้ ที่ 2/2558
สรุปเรื่อง
ตามที่กองบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ ขอเชิญประชุมสาหรับผู้ดแู ลระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครัง้ ที่ 2/2558 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00
น. ณ ห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ 210 ชัน้ 2 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นัน้
มติ
รับทราบ ที่ประชุมมีมติให้ นายนภดล ศรี สว่าง และนายประกาศิต นทีประสิทธิพร เข้ าร่วมประชุมตาม
วัน เวลา และสถานที่ตอ่ ไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สรุปเรื่อง
ตามที่กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนิ นการจัดประชุมบุคลากร ครัง้ ที่ 4/2558 เมื่อวันอังคาร
ที่ 7 เมษายน เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้ องกองพั ฒ นาศิ ษ ย์ เก่ า สั ม พั น ธ์ ชั น้ 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 มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 สรุ ป การจั ด สรรเงิน นอกงบประมาณแผ่ น ดิน ประเภทเงินรายได้ ประจ าปี
พ.ศ.2558 (ปรับแผนการใช้ จ่าย)
สรุปเรื่อง
ตามที่ม หาวิทยาลัย มี นโยบายให้ หน่วยงานภายใต้ สานักงานอธิ การบดี และบัณ ฑิตวิทยาลัย
ทบทวนการดาเนินงานในส่วนที่จาเป็ นและตรงตามภารกิจของหน่วยงาน พร้ อมทังปรั
้ บแผนการใช้ จ่ายเงินนอก
งบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558 ทุกงบรายจ่ายในช่วง 6 เดือนหลั ง
(เมษายน – กันยายน 2558) นัน้
มติ
รับทราบ ที่ประชุมมีมติให้ นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุ์ณิชา ดาเนินการสรุปงบประมาณ และ
ปรับแผน พร้ อมทังด
้ าเนินการจัดส่งกองแผนงานต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ระเบียบวาระที่ 5.1 ติดตามรายงานผลการปฏิบั ติงานของบุ คลากรกองพัฒนาศิษ ย์ เก่ าสัม พันธ์
ประจาเดือน พฤษภาคม 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
- จัดทาบันทึกรายงานผลการปฏิบตั งิ านประจาเดือน เมษายน 2558
- จัดทาแผนการปรับปรุงและพัฒนาตามข้ อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
- จัดทาบันทึกส่งผลการประเมินการปฏิบตั งิ านรอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558)
2. นางสาวสิริลกั ษณ์ รุ่งธนวาณิชย์
- จัดส่งเนื ้อหาเพื่อนาลงวารสาร NU Life
- จัดทาบันทึกขอความอนุเคราะห์ใช้ ห้องบันทึกเสียง
- ถอดเสียงสัมภาษณ์ศษิ ย์เก่าและนาขึ ้นประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์
- บันทึกเสียงรายการศิษย์เก่าเล่าเรื่ อง
- ถ่ายภาพและเขียนข่าวการทากิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์

3. นายนภดล ศรี สว่าง
- ปรับปรุ งและพัฒ นาเว็บไซต์ของกองพัฒ นาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศิษย์เก่าเล่าเรื่ องประจาเดือน
พฤษภาคม 2558 ภาพกิจกรรมภายในเดือน พฤษภาคม 2558
- จัดเก็บข้ อมูลนิสิตที่ไดรับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ
- ส่งแบบสารวจรายชื่อศิษย์เก่าที่ทางานอยูใ่ นหน่วยงานรัฐ และเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก
- จัดเก็บรายชื่อศิษย์เก่าจากแบบสารวจลงระบบฐานข้ อมูลตามสถานที่ทางานต่าง ๆ
4. นายประกาศิต นทีประสิทธิพร
- แก้ ไขโปรแกรมระบบฐานข้ อมูลศิษย์เก่า Alumni base ครัง้ ที่ 3/2558
- พัฒนาระบบทางานประสานกับ Facebook
5. นางสาววันวิภา สายหยุด
- จัดทารายงานการเงินประจาเดือน เมษายน 2558
- จัดทาเบิกเงินเดือนพนักงานประจาเดือน พฤษภาคม 2558
- จัดทาบันทึกขออนุมตั บิ กิ ค่าบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่
- จัดทาบันทึกขออนุมตั เิ ข้ าร่วมอบรม “การพัฒนาศักยภาพผู้นาและการคิดเชิงบวก”
- จัดทาบันทึกแสดงความยินดีกบั ศิษย์เก่า
6. นางสาวสุธาสินี น่วมด้ วง
- รายงานวัสดุคงเหลือประจาเดือน
- เบิก-จ่ายพัสดุให้ แก่บคุ ลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อดาเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น
- ดาเนินการเคลีย์เอกสารโครงการเตรี ยมความพร้ อมนิสิตก่อนเป็ นศิษย์เก่าฯ
ปิ ดการประชุม เวลา 12.00 น.
จีระพรรณ
(นางจีระพรรณ ชาติวรรณ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

วันวิภา
(นางสาววันวิภา สายหยุด)
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

