รายงานการประชุม
บุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 7/2558
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
**********************************************************************
รายนามคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นางจีระพรรณ
ชาติวรรณ
ตาแหน่ง รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าฯ
2. นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุ์ณิชา ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3. นางสาวสิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์ ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
4. นางสาววันวิภา
สายหยุด ตาแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
5. นางสาวสุธาสินี
น่วมด้วง
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
6. นายนภดล
ศรีสว่าง
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
7. นายประกาศิต
นทีประสิทธิพร ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1
สรุปเรื่อง
-ไม่มี-

แจ้งเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สรุปเรื่อง
ตามที่ ก องพั ฒ นาศิ ษ ย์ เก่ า สั ม พั น ธ์ ได้ ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม บุ ค ลากร ครั้ง ที่ 6/2558 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่
4 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
บัดนี้ ได้จัดทารายงานการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว จึงเรียนมาเพื่อให้บุคลากรทุกท่านพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
(บุคลากรรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว)
มติ
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
สรุปเรื่อง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 การพิจารณาคัดเลือกและเชิดชูเกียรติศษิ ย์เก่าดีเด่น 25 ปี 25 คนเก่ง
สรุปเรื่อง
ตามที่ ก องพั ฒ นาศิ ษ ย์ เก่ า สั ม พั น ธ์ ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าโครงการคั ด เลื อ กและเชิ ด ชู เกี ย รติ ศิ ษ ย์ เก่ า ดี เด่ น
25 ปี 25 คนเก่ง ประจาปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อยกย่องเชิดชู
เกียรติ ศิษ ย์ เก่าให้ เป็ น แบบอย่ างที่ ดี แก่นิ สิต ศิษ ย์ เก่า บุ คลากร อาจารย์ ของมหาวิท ยาลั ยนเรศวร และสั งคมเพื่ อส่ งเสริม
สนับสนุน สร้างขวัญและกาลังใจให้ศิษย์เก่าได้สร้างชื่อเสียงและทาคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวรและสังคมโดยร่วม
ต่อไปในอนาคต และเพื่อให้การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลั กธรรมาภิบาล

ในการด าเนิ น การให้ เกิด ความโปร่ง ใส สามารถติ ด ตามและตรวจสอบได้ โดยกองพั ฒ นาศิ ษ ย์ เก่ าสั ม พั น ธ์ ได้ ด าเนิ น การ
ประชาสัมพันธ์เปิดรับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2558 และมีผู้
เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา ทั้งหมด 46 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่
ชื่อ
ตาแหน่งปัจจบัน
1
ผศ.ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล
หัวหน้ าภาควิชาประวัติ ศาสตร์ คณะสั งคมศาสตร์ และรองผู้อานวยการ
สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
2
ผศ.ดร.ประภาษ เพ็งพุ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาภาษาไทย ครธมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
นเรศวร
3
รศ.ดร. ระเบียน วังคีรี
อาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิจศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
ดร.ดนัย เรียบสกุล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสถาปัตยฯ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
นพ. ยุทธพงศ์ พุทธรักษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อองค์กร /อาจารย์แพทย์ประจาภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6
ผศ.ประชุม ผงผ่าน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
7
นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
8
ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
9
นายแพทย์ถาวร สาลี
นายแพทย์ชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง ผอ.รพ.สุขสาราญ สสจ.ระนอง
10 นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
11 นายพรหมโชติ ไตรเวช
รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
12 นายพีระโรจน์ ภัทรประสิทธิ์
นายกเทศมนตรี เทศบาลตาบลหัวดง อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
13 ดร.พรพิมล สุคันธวณิช
รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย
14 นายอนุรักษ์ เมฆหมอก
เจ้าหน้าที่ระบบมาตรฐาน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
15 นายอมรวิภูร์ (สายัณห์) อินจาด
สถาปนิกประจาโครงการ / นักออกแบบอิสระ
บริษัท Beachpropertiesthailand Co.ltd. จังหวัด ชลบุรี
16 นายกิตติพงษ์ สุขเคหา
กรรมการผู้จัดการ (CEO) บริษัท Krispycorn story Co.,Ltd
มติ
รับทราบ ที่ประชุมมีมติให้นางสาวสุธาสินี น่วมด้วง ดาเนินการประสานงานกับไปยังศิษย์เก่าเพื่อแจ้งกาหนดการ
เข้ารับโล่เกียรติยศในวันไหว้ครู วันที่ 20 สิงหาคม 2558
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ติ ด ตามรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรกองพั ฒ นาศิ ษ ย์ เก่ า สั ม พั น ธ์ ประจ าเดื อ น
กรกฎาคม 2558 ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา

สรุปเรื่อง
ตามที่ผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดาเนินการมอบหมายภาระงานให้แก่บุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่า
สัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจของกองฯ เพื่อตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยบุคลากรมีการดาเนินงาน ดังนี้
1. นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุ์ณิชา
- ดาเนินจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมิน
- จัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายรับ ประจาปีงบประมาณ 2559
- รวบรวมรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ของบประมาณ 2559
- ดาเนินการจัดทาโครงการประชุมเพื่อจัดทาแผนฯ

2.
3.
4.
5.
6.
-

จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนของบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
นางสาวสิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์
ดาเนินการเผยแพร่ศิษย์เก่า 108 Stories ศิษย์เก่าจิตอาสา จานวน 8 ราย
จัดส่งเนื้อหาเพื่อนาลงวารสาร NU Life
ถอดเสียงสัมภาษณ์ศิษย์เก่าและนาขึ้นประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
บันทึกเสียงรายการศิษย์เก่าเล่าเรื่อง
ถ่ายภาพและเขียนข่าวการทากิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์
นายนภดล ศรีสว่าง
เผยแพร่ศิษย์เก่าเล่าเรื่องประจาเดือนกรกฎาคม
เผยแพร่ภาพกิจกรรมภายในเดือน กรกฎาคม
จัดทาภาพประชาสัมพันธ์กิจกรรมบนหน้าเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ตาแหน่งงานว่าง
นายประกาศิต นทีประสิทธิพร
พัฒนาระบบทางานประสานกับ Facebook
ออกแบบวารสารฉบับที่ 9
ดาเนินการเข้าพบเจ้าหน้าที่กิจการนิสิตแต่ละคณะ
นางสาววันวิภา สายหยุด
จัดทารายงานการเงินประจาเดือน มิถนุ ายน 2558
จัดทาเบิกเงินเดือนพนักงานประจาเดือน กรกฎาคม 2558
จัดทาบันทึกขออนุมัติบิกค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
จัดทาบันทึกขออนุมัติเบิกเงินสมทบเข้ากองทุนศิษย์เก่าฯ
เคลียเอกสารโครงการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า
นางสาวสุธาสินี น่วมด้วง
รายงานวัสดุคงเหลือประจาเดือน
เบิก-จ่ายพัสดุให้แก่บุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ติดต่อประสานร้านค้าเพื่อยืนยันการใช้สิทิ์ตามบัตร

มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ปิดการประชุม เวลา 12.00 น.
วันวิภา
(นางสาววันวิภา สายหยุด)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

จีระพรรณ
(นางจีระพรรณ ชาติวรรณ )
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

