รายงานการประชุม
บุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 9/2558
วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
**********************************************************************
รายนามคณะกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม
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 09.30 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 8/2558 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่
13 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้องกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
บัดนี้ ได้จัดทารายงานการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว จึงเรียนมาเพื่อให้บุคลากรทุกท่านพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
(บุคลากรรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว)
มติ
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
สรุปเรื่อง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1
รายงานผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2558
ระเบียบวาระที่ 4.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามพันธกิจด้านงานศิษย์เก่า
สรุปเรื่อง
ตามที่กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดาเนินการจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามพันธกิจด้านงานศิษย์
เก่า เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้เพิ่มเติมในการพัฒนาศักยภาพด้านงานศิษย์เก่า โดยมีโอกาสศึกษาดูงานภายนอกองค์กร แบบมี
ส่วนร่วม พร้อมยังเป็นการเปิดโลกทัศน์และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานอื่น ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน

รวมถึงความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการดาเนินงานของตนเองต่อไป โดยมีงบประมาณ
ในการดาเนินโครงการ เป็นจานวนเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) นั้น
โดย กองพัฒนศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดาเนินการจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามพันธกิจด้านงานศิษย์
เก่า ในระหว่างวัน ที 5-7 สิงหาคม 2558 ณ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลั ย และมหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี พ ระจอมเกล้าธนบุ รี
กรุงเทพมหานคร จึงขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการดังกล่าว
มติ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1.2 โครงการด้วยรักและผูกใจให้ศิษย์เก่า
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพั ฒ นาศิ ษ ย์ เก่ า สั ม พั น ธ์ ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าโครงการด้ ว ยรั ก และผู ก ใจให้ ว่ า ที่ ศิ ษ ย์ เก่ า มน.
เมื่อระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดี รวมทั้งเป็น
การมอบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้แก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้แก่ผู้สาเร็จ
การศึ ก ษา (โดยใช้ งบประมาณในการด าเนิ น โครงการ เป็ น จ านวนเงิน ทั้ ง สิ้ น 100 ,000 บาท (หนึ่ งแสนบาทถ้ ว น) นั้ น
จึงขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการดังกล่าว ประจาปี 2558
มติ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1.3 โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น 25 ปี 25 คนเก่ง
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดาเนินการจัดทาโครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น 25 ปี 25
คนเก่ ง เมื่ อ วั น ที่ 20 สิ ง หาคม 2558 โดยใช้ ง บประมาณในการด าเนิ น โครงการ เป็ น จ านวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น 60,000 บาท
(หกหมื่นบาทถ้วน) บัดนี้การดาเนินโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้น เรียบร้อยแล้ว นั้น จึงขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
คัดเลือกและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น 25 ปี 25 คนเก่ง
มติ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1.4 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเป็นศิษย์เก่า ประจาปี 2558
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพั ฒ นาศิษ ย์ เก่ าสั ม พั น ธ์ ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าโครงการเตรีย มความพร้อมนิ สิ ต ก่อนเป็ น ศิษ ย์ เก่ า
ประจาปี 2558 เพื่อให้นิสิตได้เล็งเห็นความสาคัญของการจัดตั้งองค์กรศิษย์เก่า และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ศิษย์เก่า ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อการกลับมามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้
ดาเนินโครงการ เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) นั้น จึงขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการดังกล่าว ประจาปี
2558
มติ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า ประจาปี 2558
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดาเนินการจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า ประจาปี
2558 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อาเภอเมืองอุทัย จังหวัดอุทัยธานี (โดยใช้งบประมาณในการ
ดาเนินโครงการ เป็นจานวนทั้งสิ้ น 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) นั้น จึงขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการดังกล่าว
ประจาปี 2558
มติ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1.6 โครงการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2557
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดาเนินการจัดทาโครงการประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน ประจาปี
งบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารเอกาทศรถ โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมิน จานวน 6 ท่าน
ดังนี้
1.
รศ.ดร.รสริน
ว่องวิไลรัตน์
ประธานกรรมการ
2.
ดร.อรอุษา
สุวรรณประเทศ
กรรมการ
3.
ผศ.ดร.รุจโรจน์
แก้วอุไร
กรรมการ
4.
ผศ.ดร.อนามัย
นาอุดม
กรรมการ
5.
ผศ.ร.อ.หญิงวชิรา พันธุ์ไพโรจน์
กรรมการ
6.
นางสาวพัชรี
ท้วมใจดี
กรรมการ
ทั้งนี้ ผลการประเมินของ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ อยู่ในระดับ 3.61 บัดนี้การดาเนินงานโครงการดังกล่าวได้
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอรายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการดังกล่าว
มติ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1.7 โครงการประชุมเพื่อจัดทาแผนการดาเนินงาน แผนกลยุทธ์
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดาเนินการจัดทาโครงการประชุมเพื่อจัดทาแผนการดาเนินงานแผน กล
ยุทธ์ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเอกาทศรถ โดยกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้มีการเชิญคุณกมลชนก กาเนิดนก
บุคลากรกองกิจการนิสิต ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดทาแผนมาให้ความรู้ด้านการจัดทาแผนกับบุคลากรกอง
พัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ (โดยไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ) นั้น
บัดนี้การดาเนินงานโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงขอรายงาน
สรุปผลการดาเนินงานโครงการดังกล่าว
มติ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1.8 โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจาปี 2558
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์เก่ าสัมพันธ์ ได้ดาเนินการจัดทาโครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประจาปี 2558 รอบระยะเวลาการจัดประชุม 3 เดือน/ครั้ง ซึ่งกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดาเนินการจัดประชุมแล้ว จานวน

2 ครั้ง เมื่ อ วั น ที่ 6 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 และวั น ที่ 25 พฤษภาคม 2558 (ไม่ ใ ช้ ง บประมาณในการด าเนิ น โครงการ) นั้ น
จึงขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจาปี 2558
มติ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1.9 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นปัจจุบัน
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดาเนินการจัดทาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นปัจจุบัน
ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 – กันยายน 2558 โดยไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินการ และมีการรายงานผลการดาเนิน
โครงการดังกล่าวให้กับผู้บริหารรับทราบเป็นประจาทุกเดือนนั้น จึงขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการดังกล่าว
มติ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1.10 โครงการจัดทาหอเกียรติยศศิษย์เก่า (Hall of Fame)
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดาเนินการจัดทาโครงการจัดทาหอเกียรติยศศิษย์เก่า (Hall of Fame)
เพื่อนาทาเนียบของศิษย์เก่าดีเด่ น ทาเนียบของอดีตผู้นานิสิต รวมถึงทาเนียบของศิษย์เก่าคนดีจิตอาสา และเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย จัดแสดงในรูปของนิทรรศการ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติยศศิษย์เก่าให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นิสิต ศิษย์เก่า บุคลากร อาจารย์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดจนสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป โดยปัจจุบันอยู่ที่บริเวณชั้น
4 อาคารวิสุทธิ์กษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ) นั้น จึงขอรายงานผลการดาเนินงาน
กิจกรรมโครงการดังกล่าว ประจาปี 2558
มติ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1.11 โครงการผลิตรายการวิทยุ “ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง”
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพั ฒ นาศิ ษ ย์ เก่ า สั ม พั น ธ์ ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าโครงการผลิ ต รายการวิ ท ยุ “ศิ ษ ย์ เก่ า เล่ า เรื่อ ง”
เพื่อเป็นอีกช่องทางการสื่อสารหนึ่งที่สามารถนาเสนอเรื่องราว ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อศิษย์เก่า หรือ
กลุ่มผู้ฟังที่ฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25MHz โดยออกอากาศครอบคลุม 7 จังหวัด (โดยไม่
ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ) นั้น จึงขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการดังกล่าว ประจาปี 2558
มติ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1.12 โครงการสารศิษย์เก่าเทา-แสด
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพั ฒ นาศิ ษ ย์ เก่ าสั ม พั น ธ์ ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าโครงการสารศิษ ย์ เก่า เทา-แสด ซึ่ งเป็ น ในรูป แบบ
e-Magazine โดยใช้ ชื่ อ ว่ า NU Alumni Magazine เพื่ อ เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของมหาวิ ท ยาลั ย
คณะ ผลงานต่าง ๆ ของศิษย์เก่า อาจารย์ และนิสิตปัจจุบัน รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ให้แก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ โดยการจัดทาในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และ
นาเสนอผ่านช่องทาง Social Media ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้ และสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา เพื่อเป็นการ
สร้างความผูกพัน และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย (โดยไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ) นั้น
จึงขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการดังกล่าว ประจาปี 2558

มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1.13 โครงการจัดทารายงานประจาปี
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดาเนินการจัดทาโครงการจัดทารายงานประจาปี เพื่อเป็นการรวบรวม
ผลงานการด าเนิ ง านในด้ า นต่ า งๆ ของหน่ ว ยงาน รวมถึ ง ผลงานต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ศิ ษ ย์ เก่ า อั น จะน าไปเป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการดาเนินงาน (โดยไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ) นั้น จึงขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการดังกล่าว
ประจาปี 2558
มติ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1.14 โครงการน้องขอมาพี่หาให้
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดาเนินการจัดทาโครงการน้องขอมาพี่หาให้ เพื่อรับบริจาคสิ่งของระหว่าง
ศิษ ย์เก่าสู่ศิ ษ ย์ปั จจุบั น สามารถน าสิ่ งของนั้น ไปใช้เพื่ อประโยชน์ แก่ศิษย์ ปัจ จุบั นหรือเพื่ อประโยชน์ของ
ทาง
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ละเป็ น การเชื่ อมความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งนิ สิ ต ปั จ จุ บั น ศิ ษ ย์ เก่ า และมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เข้ ม แข็ ง (โดยไม่ ใช้
งบประมาณในการดาเนิน) นั้น จึงขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการดังกล่าว ประจาปี 2558
มติ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1.15 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรมศิษย์เก่าคณะ
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพั ฒ นาศิ ษ ย์ เก่ า สั ม พั น ธ์ ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าโครงการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ช มรมศิ ษ ย์ เก่ า คณะ
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง 210 อาคารเอกาทศรถ (โดยไม่ใช้งบประมาณในการดาเนิน) นั้น จึงขอรายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการดังกล่าว ประจาปี 2558
มติ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1.16 โครงการกิจกรรม 5 ส
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดาเนินการจัดทาโครงการกิจกรรม 5 ส. เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ
ห้องกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพประโยชน์ สถานที่ทางาน และสภาพแวดล้อมของการ
ท างานสะอาด ปราศจากสิ่ ง สกปรก บุ ค ลากรมี สุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี ขจั ด ความสิ้ น เปลื อ งของทรั พ ยากร วั ส ดุ แ ละ
งบประมาณลง (โดยไม่ใช้งบประมาณในการดาเนิน) นั้น จึงขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการดังกล่าว ประจาปี 2558
มติ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.2
รายงานผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2558
สรุปเรื่อง
ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดาเนินการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจาปี 2558 เพื่อใช้
ในการดาเนินงานของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นจานวนเงิน 1,877,880 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย
แปดสิบบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นหมวดค่าใช้จ่ายดังนี้

กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
1,877,880
1.
ค่าจ้างชั่วคราว
1,183,600
2.
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
74,280
2.1 ค่าใช้สอย
59,280
2.2 ค่าวัสดุ
15,000
3.
เงินอุดหนุน (โครงการสร้างเสริมและพัฒนาศิษย์เก่าฯ)
1,406,630.99
- เงินอุดหนุนกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1 620,000
- เงินอุดหนุนกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2 786,630 ณ วันที่ 21 กันยายน 2558
โดยงบประมาณในการดาเนินโครงการของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจาปี 2558 ทางมหาวิทยาลัยนเรศวร
ให้ดาเนินการเบิกจ่ายจากเงินกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ กองพัฒนา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณประจาปี 2558 เป็น ที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการเบิ กจ่ายเงิน งบประมาณประจาปี 2558 (ประเภท
งบประมาณรายได้)
มติ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3
(ร่าง) แผนการดาเนินงานของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ 2559
สรุปเรื่อง
ด้วยกองพัฒนาศิษย์เก่าสัม พันธ์ ได้ดาเนินการจัดทา (ร่าง) แผนการดาเนินงานของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประจาปีงบประมาณ 2559 เสนอคณะกรรมการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจาปีงบประมาณ 2559 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ร่ าง) แผนการดาเนินงานของกองพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ประจาปี งบประมาณ 2559

โครงการด้ วยรักและผูกใจให้ ศษิ ย์เก่า มน.

1.ดาเนินงานสารวจความต้ องการของผู้รับบริการ
2.ดาเนินการวางแผนจากความต้ องการ
3.ดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ตามแผน
4.ดาเนินการจัดทาสรุปโครงการ/กิจกรรม
5.มีการนาข้ อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ ไขในการจัดครัง้ ต่อไป
โครงการพัฒนาศักยภาพเครื อข่ายศิษย์เก่า

1.ดาเนินงานสารวจความต้ องการของผู้รับบริการ
2.ดาเนินการวางแผนจากความต้ องการ
3.ดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ตามแผน
4.ดาเนินการจัดทาสรุปโครงการ/กิจกรรม
5.มีการนาข้ อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ ไขในการจัดครัง้ ต่อไป
โครงการน้ องขอมาพี่หาให้

1.ดาเนินงานสารวจความต้ องการของผู้รับบริการ
2.ดาเนินการวางแผนจากความต้ องการ
3.ดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ตามแผน
4.ดาเนินการจัดทาสรุปโครงการ/กิจกรรม
5.มีการนาข้ อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ ไขในการจัดครัง้ ต่อไป

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

ปี 2559
พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ปี 2558
ต.ค.

การดาเนินงาน

มติ
ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณาให้นาข้อเสนอแนะ/ความต้องการของแต่ละโครงการในปีงบประมาณ 2558 และ
ทบทวนเพื่อจัดทาโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2559
ระเบียบวาระที่ 4.4
โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2559
สรุปเรื่อง
ด้ว ยกองพั ฒ นาศิษ ย์ เก่าสั ม พั น ธ์ ได้ ด าเนิ น การจั ด ท า (ร่าง) โครงการ/กิจ กรรม และงบประมาณเพื่ อจะได้
ดาเนิ นการตามแผนปฏิบัติ การ ประจ าปี งบประมาณ 2559 (1 ตุ ลาคม 2558- 30 กัน ยายน 2559) เพื่อให้สอดคล้ องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย และพันธกิจ วัตถุประสงค์ ของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยการเสนอกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ให้
คณะกรรมการฯ ได้ พิจารณาโครงการ และงบประมาณในการดาเนินการ เพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณการจัดกิจกรรม/
โครงการต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจาปีต่อไป
มติ
รับทราบ ที่ประชุมมีมติจัดกิจกรรม/โครงการ โดยมีรายละเอียดโครงการและงบประมาณ ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจาปี 2559

5

โครงการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีงบประมาณ 2558
โครงการประชุมเพื่อจัดทาแผนการดาเนินงาน แผนกลยุทธ์
โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประจาปี 2559
โครงการกิจกรรม 5 ส

6
7

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นปัจจุบัน
โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจาปี 2559

งบประมาณ
30,000
0
0
0
0
0
50,000

ลาดับที่
8

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดทาหอเกียรติยศ (Hall of Fame)

งบประมาณ
0

9

โครงการสร้างความเข้มแข็งเพื่อบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า

80,000

10

โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์

41,000

11
12

โครงการเครือข่าย PR ศิษย์เก่า
โครงการจัดทารายงานประจาปี

0
5,000

13

โครงการด้วยรักและผูกใจให้ศิษย์เก่า มน.

60,000

14

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเป็นศิษย์เก่า ประจาปี 2559

80,000

มติ
เห็นชอบ
ให้ดาเนินโครงการและประมาณตามเสนอ
เห็นชอบให้ดาเนินโครงการตามเสนอ
เห็นชอบให้ดาเนินโครงการตามเสนอ
เห็นชอบให้ดาเนินโครงการตามเสนอ
เห็นชอบให้ดาเนินโครงการตามเสนอ
เปลี่ยนชื่อโครงการ
เป็น โครงการ Green Office
เห็นชอบให้ดาเนินโครงการตามเสนอ
เห็นชอบให้ดาเนินโครงการและประมาณ
ตามเสนอ
มติ
เห็นชอบให้ดาเนินโครงการตามเสนอ
เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น
โครงการจัดทาหอประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เห็นชอบให้ดาเนินโครงการตามเสนอ
เปลี่ยนชื่อโครงการเป็นโครงการ
25 ความดี 25 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร
เห็นชอบให้ดาเนินโครงการตามเสนอ
ให้ปรับงบประมาณตามความจาเป็น
มีมติให้ยกเลิกโครงการ
เห็นชอบให้ดาเนิน
โครงการและงบประมาณตามเสนอ
เห็นชอบให้ดาเนิน
โครงการและงบประมาณตามเสนอ
เห็นชอบให้ดาเนินโครงการตามเสนอ

15
16

โครงการด้วยรักและห่วงใย
โครงการน้องขอมาพี่หาให้

10,000
2,000

17

โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์สัญจร ประจาปี 2559

11,000

18
19

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรมศิษย์เก่าคณะ
โครงการนัดพบศิษย์เก่าสถานประกอบการ

0
13,000

ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

ให้ปรับงบประมาณตามความจาเป็น
มีมติให้ยกเลิกโครงการดังกล่าว
เห็นชอบให้ดาเนิน
โครงการและงบประมาณตามเสนอ
เห็นชอบให้ดาเนิน
โครงการและงบประมาณตามเสนอ
และปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม
เห็นชอบให้ดาเนินโครงการตามเสนอ
มีมติให้ยกเลิกโครงการดังกล่าว

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจาเดือน กันยายน
2558 ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา

สรุปเรื่อง
ตามที่ผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดาเนินการมอบหมายภาระงานให้แก่บุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่า
สัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจของกองฯ เพื่อตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยบุคลากรมีการดาเนินงาน ดังนี้
1. นางสาวกาญจน์ธิดา จินาพันธุ์ณิชา
- ดาเนินการจัดทาพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2
- จัดทารายงานสรุปผลการประชุมส่งคณะกรรมการ
- ดาเนินการแก้ไขโครงการ/กิจกรรมที่มีปรับแก้ไข
- จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนของบุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
2. นางสาวสิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์
- จัดส่งเนื้อหาเพื่อนาลงวารสาร NU Life
- ถอดเสียงสัมภาษณ์ศิษย์เก่าและนาขึ้นประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
- บันทึกเสียงรายการศิษย์เก่าเล่าเรื่อง
- ถ่ายภาพและเขียนข่าวการทากิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์
3. นายนภดล ศรีสว่าง
- เผยแพร่ศิษย์เก่าเล่าเรื่องประจาเดือนกันยายน
- เผยแพร่ภาพกิจกรรมภายในเดือน กันยายน
- จัดทาภาพประชาสัมพันธ์กิจกรรมบนหน้าเว็บไซต์
- ประชาสัมพันธ์ตาแหน่งงานว่าง
- ดาเนินการจัดทาสรุปผลการดาเนินโครงการ
4. นายประกาศิต นทีประสิทธิพร
- พัฒนาระบบทางานประสานกับ Facebook
- ออกแบบวารสารฉบับที่ 9
- ดาเนินการจัดทาสรุปผลการดาเนินโครงการ
5. นางสาววันวิภา สายหยุด
- จัดทารายงานการเงินประจาเดือน สิงหาคม 2558
- จัดทาเบิกเงินเดือนพนักงานประจาเดือน กันยายน 2558
- จัดทาบันทึกขออนุมัติบิกค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
- จัดทาบันทึกขออนุมัติเบิกเงินสมทบเข้ากองทุนศิษย์เก่าฯ
- เคลียเอกสารโครงการฯ
6. นางสาวสุธาสินี น่วมด้วง

-

รายงานวัสดุคงเหลือประจาเดือน
เบิก-จ่ายพัสดุให้แก่บุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ติดต่อประสาน MK เพื่อขอสิทธิประโยชน์
รายงานตรวจรับ-จ่ายพัสดุคงเหลือประจาปี 2558

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

จีระพรรณ
(นางจีระพรรณ ชาติวรรณ )
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

