รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ครั ง้ ที่ 3/2558
วันจันทร์ ท่ ี 21 กันยายน 2558 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้ องประชุมเสลา 5 ชัน้ 1 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
**********************************************************************
รายนามคณะกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพนั ธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ
2. ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
3. ผู้อานายการกองกิจการนิสิต
4. ผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
5. ผู้อานวยการกองบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. นางสาวบุณย์สภุ างค์ สุวรรณธเนศ
7. นางสาวชัญฐิ กา
สุวรรณิน
8. นางศิริวรรณ
นาเอก
9. นางสาวอริ ยา
ศรี สมเพชร
10. นางสาวกาญจน์ธิดา
จินาพันธุ์ณิชา
11. นางสาวสิริลกั ษณ์
รุ่ งธนวาณิชย์
12. นางสาววันวิภา
สายหยุด
13. นางสาวสุธาสินี
น่วมด้ วง
14. นายนภดล
ศรี สว่าง
15. นายประกาศิต
นทีประสิทธิพร
รายนามกรรมการที่ไม่ เข้ าประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น)
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากลยุทธ์การตลาดและองค์กรสัมพันธ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสวรรณ กรกชมาศ)
2. ดร.ดารงศักดิ์
เป๊ กทอง
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง ชาตรู ประชีวิน
4. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญา เพียรสวรรค์
5. นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
6. นางสุเพ็ญ ทาเกิด
7. ผู้อานวยการสานักหอสมุด
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
สรุ ปเรื่ อง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 1.2
เรื่ องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.1 รายงานผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปี งบประมาณ 2558
ระเบียบวาระที่ 1.2.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามพันธกิจด้ านงานศิษย์ เก่ า
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่กองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามพันธกิจด้ าน
งานศิษย์เก่า เพื่อให้ บคุ ลากรได้ มีความรู้ เพิ่มเติมในการพัฒนาศักยภาพด้ านงานศิษย์เก่า โดยมีโอกาสศึกษาดูงานภายนอก
องค์กร แบบมีส่วนร่ วม พร้ อมยังเป็ นการเปิ ดโลกทัศน์ และมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ จากหน่วยงานอื่น ซึ่งจะก่อให้ เกิดการ
พัฒ นาในทุก ๆ ด้ าน รวมถึงความสัมพันธ์ อันดีภายในองค์ ก รตลอดจนการมีส่วนร่ วมในการพัฒ นาการดาเนิ นงานของ
ตนเองต่อไป โดยมีงบประมาณในการดาเนินโครงการ เป็ นจานวนเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้ วน) นัน้
โดย กองพัฒนศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามพันธกิจด้ านงาน
ศิษย์เก่า ในระหว่างวันที 5-7 สิงหาคม 2558 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
กรุ งเทพมหานคร จึงขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการดังกล่าว
มติ
รับทราบ ประธานเสนอแนะให้ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดทาแผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุค ลากรโดยให้ จัดท าแผนการพัฒ นาตนเอง ต้ องการพัฒ นาอย่ างไร ปั ญ หาอุป สรรคในการปฏิ บัติงาน เพื่ อ เป็ น การ
วางแผนการเพิ่ มประสิทธิ ภ าพให้ บุคลากรให้ ตรงกับสายงานที่ ป ฏิ บัติ พร้ อมแนวทางการดาเนิ นงานกิ จ กรรมโครงการ
ต่าง ๆ ของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ต้ องรายงานผลการดาเนินงานทุก 6 เดือน
ระเบียบวาระที่ 1.2.1.2 โครงการด้ วยรั กและผูกใจให้ ศิษย์ เก่ า
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่ กองพัฒ นาศิษ ย์ เก่ าสัมพัน ธ์ ได้ ดาเนิ น การจัดท าโครงการด้ วยรั ก และผูก ใจให้ ว่าที่ ศิษ ย์ เ ก่ า มน.
เมื่อระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการร่ วมแสดงความยินดี รวมทัง้
เป็ นการมอบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้ แก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และเป็ นการประชาสัมพันธ์ หน่วยงานให้ แก่
ผู้สาเร็ จการศึกษา (โดยใช้ งบประมาณในการดาเนินโครงการ เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 100,000 บาท (หนึง่ แสนบาทถ้ วน) นัน้
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการดังกล่าว ประจาปี 2558
มติ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.1.3 โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติศิษย์ เก่ าดีเด่ น 25 ปี 25 คนเก่ ง
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดทาโครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น 25 ปี
25 คนเก่ง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 โดยใช้ งบประมาณในการดาเนิ นโครงการ เป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 60,000 บา ท
(หกหมื่นบาทถ้ วน) บัดนี ้การดาเนินโครงการดังกล่าวได้ เสร็ จสิ ้นเรี ยบร้ อยแล้ ว นัน้
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น
25 ปี 25 คนเก่ง
มติ
รับทราบ ประธานมีความเห็นด้ านการจัดพิ ธี มอบโล่ ให้ แก่ศิษย์ เก่าในวันไหว้ ครู ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็ น
แบบอย่างที่ ดีให้ น้อง ๆ ได้ เห็นถึงความสาเร็ จของรุ่ นพี่ที่สาเร็ จการศึกษาไปประกอบอาชีพด้ านต่าง ๆ และเป็ นการเชิดชู
เกียรติและความภาคภูมิใจของความเป็ นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
ระเบียบวาระที่ 1.2.1.4 โครงการเตรี ยมความพร้ อมนิสิตก่ อนเป็ นศิษย์ เก่ า ประจาปี 2558
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดทาโครงการเตรี ยมความพร้ อมนิ สิตก่อนเป็ นศิษย์ เก่า
ประจาปี 2558 เพื่ อให้ นิ สิตได้ เล็ งเห็น ความส าคัญ ของการจัดตัง้ องค์ ก รศิษย์ เก่า และการเสริ มสร้ างความสัมพัน ธ์ ที่ ดี
ระหว่างศิษย์เก่า ให้ มีความเข้ มแข็ง เพื่อการกลับมามีส่วนร่ วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต งบประมาณที่ได้ รับ
การจัดสรรให้ ดาเนินโครงการ เป็ นเงิน 100,000 บาท (หนึง่ แสนบาทถ้ วน) นัน้
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการดังกล่าว ประจาปี 2558
มติ
รับทราบ ประธานมีมติเสนอแนะให้ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดาเนินการประสานงานกับคณะเพื่อให้ ทนั ต่อการ
เตรี ยมการด้ านงบประมาณและการวางแผนของคณะ ที่จะประสานงานวิทยากรและหัวข้ อในการดาเนินการ ด้ านวิชาการ
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1.2.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพสร้ างเครื อข่ ายศิษย์ เก่ า ประจาปี 2558
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่ กองพัฒ นาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนิ นการจัดทาโครงการพัฒ นาศักยภาพสร้ างเครื อข่ายศิษย์ เก่า
ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 ณ โรงเรี ยนอุทยั วิทยาคม อาเภอเมืองอุทยั จังหวัดอุทยั ธานี (โดยใช้ งบประมาณ
ในการดาเนินโครงการ เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้ วน) นัน้
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการดังกล่าว ประจาปี 2558
มติ
รั บ ทราบ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห้ เปลี่ ย นชื่ อ โครงการจากเดิ ม โครงการพั ฒ นาศัก ยภาพสร้ างเครื อ ข่ า ยศิ ษ ย์ เก่ า
เปลี่ยนเป็ น โครงการ 25 ความดี 25 ปี มน. โดยมีวตั ถุประสงค์ในการดาเนินโครงการในรู ปแบบทาความดีเชิงจิตอาสา

ระเบียบวาระที่ 1.2.1.6 โครงการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี การศึกษา 2557
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดทาโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี
งบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารเอกาทศรถ โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมิน จานวน 6 ท่าน
ดังนี ้
1.
รศ.ดร.รสริ น
ว่องวิไลรัตน์
ประธานกรรมการ
2.
ดร.อรอุษา
สุวรรณประเทศ
กรรมการ
3.
ผศ.ดร.รุ จโรจน์
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 นาศิษ ย์ เก่ าสัม พัน ธ์ อยู่ในระดับ 3.61 บัดนี ก้ ารดาเนิ น งานโครงการ
ดังกล่าวได้ เสร็ จสิ ้นเรี ยบร้ อยแล้ วนัน้ จึงขอรายงานสรุ ปผลการดาเนินงานโครงการดังกล่าว
มติ
รับทราบ โดยมีมติให้ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดทาแผนการดาเนินงานต่าง ๆ และปรับ KPI ของของโครงการ
จากเดิมปี ที่ผ่านมาผลการประเมินของกองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ 3.61 ปรั บเป็ น มากกว่าปี ที่ผ่านมาหนึ่งถึงสองระดับ
ผลการประเมิน
ระเบียบวาระที่ 1.2.1.7 โครงการประชุมเพื่อจัดทาแผนการดาเนินงาน แผนกลยุทธ์
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดทาโครงการประชุมเพื่อจัดทาแผนการดาเนินงานแผน
กลยุทธ์ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเอกาทศรถ โดยกองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ ได้ มีการเชิญคุณกมลชนก
กาเนิดนก บุคลากรกองกิจการนิสิต ซึง่ เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถในการจัดทาแผนมาให้ ความรู้ ด้านการจัดทาแผนกับ
บุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ (โดยไม่ใช้ งบประมาณในการดาเนินโครงการ) นัน้
บัดนี ้การดาเนินงานโครงการดังกล่าวได้ เสร็ จสิ ้นเรี ยบร้ อยแล้ วนัน้ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงขอรายงาน
สรุ ปผลการดาเนินงานโครงการดังกล่าว
มติ
รับทราบ โดยให้ มีการประเมินแผนกิจกรรมโครงการ วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคการดาเนินกิจกรรมโครงการ
เพื่อนาไปปรั บปรุ งเตรี ยมการวางแผนพิ จารณาโครงการในปี งบประมาณถัดไป โดยจัดให้ มีการประชุมทบทวนแผนการ
ดาเนินงานเป็ นรอบไตรมาศ (ตุลาคม-ธันวาคม, มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถนุ ายน, และ กรกฎาคม-กันยายน)

ระเบียบวาระที่ 1.2.1.8 โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ประจาปี 2558
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่ กองพัฒ นาศิษ ย์ เก่ าสัมพัน ธ์ ได้ ดาเนิ น การจัดท าโครงการประชุมคณะกรรมการพัฒ นาศิ ษย์ เก่ า
สัมพันธ์ ประจาปี 2558 รอบระยะเวลาการจัดประชุม 3 เดือน/ครัง้ ซึง่ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดประชุม
แล้ ว จานวน 2 ครัง้ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 (ไม่ใช้ งบประมาณในการดาเนินโครงการ)
นัน้
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่า
สัมพันธ์ ประจาปี 2558
มติ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.1.9 โครงการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลศิษย์ เก่ าให้ เป็ นปั จจุบัน
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่ กองพัฒ นาศิษย์ เก่าสัมพัน ธ์ ได้ ดาเนิ น การจัดทาโครงการพัฒ นาระบบฐานข้ อมูลศิษย์ เก่าให้ เป็ น
ปั จจุบนั ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 – กันยายน 2558 โดยไม่ใช้ งบประมาณในการดาเนินการ และมีการรายงานผล
การดาเนิ น โครงการดังกล่าวให้ กับผู้บริ หารรั บ ทราบเป็ นประจาทุกเดือนนั น้ จึงขอรายงานผลการดาเนิ นงานโครงการ
ดังกล่าว
มติ
รับทราบ และเสนอแนะให้ กองพัฒ นาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ ดาเนิ นการประสานงานกับกองบริ การเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อนาข้ อมูลที่จดั เก็บไว้ ในระบบ สามารถนาข้ อมูลไปปรับใช้ กบั ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
ได้ ใช้ ประโยชน์ร่วมกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ
ระเบียบวาระที่ 1.2.1.10 โครงการจัดทาหอเกียรติยศศิษย์ เก่ า (Hall of Fame)
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดทาโครงการจัดทาหอเกียรติยศศิษย์เก่า (Hall of Fame)
เพื่อนาทาเนียบของศิษย์เก่าดีเด่น ทาเนียบของอดีตผู้นานิสิต รวมถึงทาเนียบของศิษย์เก่าคนดีจิตอาสา และเอกสารต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย จัดแสดงในรู ปของนิทรรศการ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติยศศิษย์เก่าให้ เป็ นแบบอย่าง
ที่ดีแก่นิสิต ศิษย์เก่า บุคลากร อาจารย์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดจนสื่อมวลชนและประชาชนทัว่ ไป โดยปั จจุบนั อยู่ที่
บริ เวณชัน้ 4 อาคารวิสทุ ธิ์กษัตริ ย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ไม่ใช้ งบประมาณในการดาเนินโครงการ) นัน้
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงขอรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมโครงการดังกล่าว ประจาปี 2558

มติ
รับทราบ และเสนอแนะให้ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดาเนินการปรับเปลี่ยนชื่อโครงการจากเดิม โครงการ
จัดทาหอเกียรติยศศิษย์เก่า (Hall of Fame) เปลี่ยนเป็ น โครงการจัดทาหอประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รู ปแบบการ
ดาเนินโครงการเริ่ มจากการรวบรวมข้ อมูลด้ านต่าง ๆ การขอความอนุเคราะห์ และรับบริ จาคสิ่งของต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
มหาวิทยาลัย เริ่ มตังแต่
้ วิทยาลัยวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จนถึงมหาวิทยาลัย นเรศวรปั จจุบนั จากศิษย์เก่า
และบุ ค ลากรทั่วไป เพื่ อน ามาจัด แสดงไว้ ใ นหอประวัติ ศ าสตร์ ฯ และจัด ท าเป็ น แผนการด าเนิ น งาน รู ป แบบการจัด
นิทรรศการ เพื่อนาเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณางบประมาณในปี ถดั ไป
ข้ อเสนอแนะ
1. มอบหมายให้ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดาเนินงานควบคูไ่ ปกับคณาอาจารย์คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ เพื่อช่วยในเรื่ องการวางแผนและออกแบบหอประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. จัดตังคณะกรรมการเพื
้
่อดาเนินการขับเคลื่อนจัดทาหอประวัติศาสตร์ ให้ เป็ นรู ปธรรมต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1.2.1.11 โครงการผลิตรายการวิทยุ “ศิษย์ เก่ าเล่ าเรื่ อง”
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่ กองพัฒ นาศิ ษ ย์ เก่ าสัม พัน ธ์ ได้ ด าเนิ น การจัดท าโครงการผลิ ตรายการวิ ท ยุ “ศิษ ย์ เก่ าเล่ าเรื่ อง”
เพื่ อเป็ นอีกช่องทางการสื่อสารหนึ่งที่สามารถนาเสนอเรื่ องราว ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อศิษย์ เก่า
หรื อกลุม่ ผู้ฟังที่ฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25MHz โดยออกอากาศครอบคลุม 7 จังหวัด
(โดยไม่ใช้ งบประมาณในการดาเนินโครงการ) นัน้
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการดังกล่าว ประจาปี 2558
มติ
รับทราบ และเสนอแนะให้ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดาเนินการจัดทาแบบประเมินผลการดาเนินโครงการ
ดังกล่าว เพื่อนาข้ อเสนอแนะไปปรับปรุ งการดาเนินการในปี ถดั ไป
ระเบียบวาระที่ 1.2.1.12 โครงการสารศิษย์ เก่ าเทา-แสด
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่ กองพัฒ นาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนิ นการจัดทาโครงการสารศิษย์ เก่าเทา-แสด ซึ่งเป็ นในรู ปแบบ
e-Magazine โดยใช้ ชื่ อ ว่ า NU Alumni Magazine เพื่ อ เป็ นการประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อมู ล ข่ า วสารของมหาวิ ท ยาลั ย
คณะ ผลงานต่าง ๆ ของศิษย์ เก่า อาจารย์ และนิสิตปั จจุบัน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของกองพัฒนาศิษย์ เก่า
สัม พั น ธ์ ให้ แก่ นิ สิ ต อาจารย์ บุ ค ลากร ศิ ษ ย์ เก่ า และสาธารณชนทั่ ว ไปได้ รั บ ทราบ โดยการจัด ท า ในรู ป แบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ และนาเสนอผ่านช่องทาง Social Media ต่าง ๆ เพื่อให้ เกิดการรับรู้ และสามารถเข้ าถึงได้ อย่างรวดเร็ วทุกที่
ทุกเวลา เพื่อเป็ นการสร้ างความผูกพัน และสร้ างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย (โดยไม่ใช้ งบประมาณ
ในการดาเนินโครงการ) นัน้
กองพั ฒ นาศิ ษ ย์ เก่ า สั ม พั น ธ์ จึ ง ขอรายงานผลการด าเนิ น งานโครงการดั ง กล่ า ว ประจ าปี 2558
(ตามเอกสารที่แนบมาพร้ อมนี ้)

มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.1.13 โครงการจัดทารายงานประจาปี
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดทาโครงการจัดทารายงานประจาปี เพื่อเป็ นการรวบรวม
ผลงานการด าเนิ งานในด้ านต่างๆ ของหน่ วยงาน รวมถึงผลงานต่าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ องกับ ศิษ ย์ เก่า อัน จะนาไปเป็ น ข้ อมูล
ประกอบการดาเนินงาน (โดยไม่ใช้ งบประมาณในการดาเนินโครงการ) นัน้
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการดังกล่าว ประจาปี 2558
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.1.14 โครงการน้ องขอมาพี่หาให้
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่ กองพัฒ นาศิษย์ เก่าสัมพัน ธ์ ได้ ดาเนิ น การจัดทาโครงการน้ องขอมาพี่ หาให้ เพื่ อรั บบริ จาคสิ่งของ
ระหว่ า งศิ ษ ย์ เก่ า สู่ ศิ ษ ย์ ปั จ จุ บั น สามารถน าสิ่ งของนั น้ ไปใช้ เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ศิ ษ ย์ ปั จ จุ บั น หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ ข อง
ทางมหาวิทยาลัยได้ และเป็ นการเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างนิสิตปั จจุบนั ศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยให้ เข้ มแข็ง (โดยไม่ใช้
งบประมาณในการดาเนิน) นัน้
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการดังกล่าว ประจาปี 2558
มติ
รั บ ทราบ และเสนอแนะให้ กองพั ฒ นาศิ ษ ย์ เก่ า สัม พั น ธ์ ด าเนิ น การจัด ท าแบบส ารวจความต้ อ งการ
จากนิ สิ ต ปั จ จุบัน เพื่ อ จะได้ สิ่ งของที่ ตรงกับ ความต้ องการของรุ่ น น้ อ งที่ ได้ รับ ความอนุ เคราะห์ จ ากรุ่ น พี่ ศิ ษ ย์ เก่ าตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ใช้
ระเบียบวาระที่ 1.2.1.15 โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ชมรมศิษย์ เก่ าคณะ
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่ กองพัฒ นาศิษ ย์ เก่าสัม พัน ธ์ ได้ ดาเนิ น การจัดท าโครงการแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู้ ชมรมศิษย์ เก่ าคณะ
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ ห้ อง 210 อาคารเอกาทศรถ (โดยไม่ใช้ งบประมาณในการดาเนิน) นัน้
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการดังกล่าว ประจาปี 2558
มติ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.1.16 โครงการกิจกรรม 5 ส
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่ กองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดทาโครงการกิจกรรม 5 ส. เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558
ณ ห้ องกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรให้ มีคณ
ุ ภาพประโยชน์ สถานที่ทางาน และสภาพแวดล้ อมของ
การท างานสะอาด ปราศจากสิ่ ง สกปรก บุ ค ลากรมี สุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี ขจั ด ความสิ น้ เปลื อ งของทรั พ ยากร วัส ดุ แ ละ
งบประมาณลง (โดยไม่ใช้ งบประมาณในการดาเนิน) นัน้
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการดังกล่าว ประจาปี 2558
มติ
รั บ ทราบ มีข้ อเสนอแนะและมีม ติให้ กองพัฒ นาศิษ ย์ เก่ าสัมพัน ธ์ ดาเนิ น การเปลี่ ย นแปลงชื่ อโครงการ
จากเดิม โครงการกิจกรรม 5 ส เปลี่ยนเป็ น Green Office เพื่อให้ สอดคล้ องกับโครงการของมหาวิทยาลัย การทากิจกรรม
ครัง้ นี ้ไม่ใช้ งบประมาณดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ 1.2
เรื่ องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.1 รายงานผลการเบิกจ่ ายเงิน ประจาปี งบประมาณ 2558 (ประเภทงบประมาณรายได้ )
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ ดาเนินการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจาปี 2558 เพื่อ
ใช้ ในการดาเนินงานของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็ นจานวนเงิ น 1,877,880 บาท (หนึ่งล้ านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน
แปดร้ อยแปดสิบบาทถ้ วน) โดยแบ่งเป็ นหมวดค่าใช้ จ่ายดังนี ้
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
1,877,880
1.
ค่าจ้ างชัว่ คราว
1,183,600
2.
ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ
74,280
2.1 ค่าใช้ สอย
59,280
2.2 ค่าวัสดุ

15,000

3.

เงินอุดหนุน (โครงการสร้ างเสริ มและพัฒนาศิษย์เก่าฯ)
1,406,630.99
- เงินอุดหนุนกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ครัง้ ที่ 1 620,000
- เงินอุดหนุนกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ครัง้ ที่ 2 786,630 ณ วันที่ 21 กันยายน 2558
โดยงบประมาณในการดาเนินโครงการของกองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ ประจาปี 2558 ทางมหาวิทยาลัย
นเรศวร ให้ ด าเนิ น การเบิ ก จ่ า ยจากเงิ น กองทุ น ศิ ษ ย์ เก่ า มหาวิ ท ยาลัย นเรศวร ทั ง้ นี ้ กองพั ฒ นา ศิ ษ ย์ เก่ า สั ม พั น ธ์
ได้ ดาเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2558 เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว จึงขอรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ
ประจาปี 2558 (ประเภทงบประมาณรายได้ )
มติ
รับทราบ ที่ประชุมมีมติให้ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดาเนินการตรวจสอบวงเงินหมวดเงินอุดหนุนกองทุน
ศิ ษย์ เก่ ามหาวิท ยาลัย นเรศวร ที่ จ ะได้ รับ การจัดสรร เพื่ อใช้ ในการดาเนิ น การและจัดกิ จ กรรมในกรอบวงเงิ น ที่ ได้ รั บ
การจัดสรรตามปี งบประมาณ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ อง รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ ครั ง้ ที่ 2/2558
สรุ ปเรื่ อง
ตามที่ ได้ มี ก ารจั ด ประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นาศิ ษ ย์ เก่ า สั ม พั น ธ์ ในคราวประชุ มครั ง้ ที่ 2/2558
เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้ องประชุมเสลา 1 ชัน้ 1 อาคารสานักงานอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการนี ้ ฝ่ ายเลขานุการได้ ดาเนินการจัดทารายงานการประชุมดังกล่าวเรี ยบร้ อยแล้ วนัน้ จึงนาเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติ
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 2/2558
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง
สรุ ปเรื่ อง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4
เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1
โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปี งบประมาณ 2559
สรุ ปเรื่ อง
ด้ วยกองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์ ได้ ดาเนินการจัดทา (ร่ าง) โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณเพื่ อจะได้
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี งบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559) เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย และพันธกิจ วัตถุประสงค์ ของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยการเสนอกิจกรรมโครงการต่าง ๆ
ให้ คณะกรรมการฯ ได้ พิจารณาโครงการ และงบประมาณในการดาเนินการ เพื่อเสนอขออนุมตั ิงบประมาณการจัดกิจกรรม/
โครงการต่อคณะกรรมการบริ หารกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร พิจารณาอนุมตั ิงบประมาณประจาปี ตอ่ ไป
มติ
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิในหลักการให้ จดั กิจกรรม/โครงการ โดยมีรายละเอียดโครงการและงบประมาณ ดังนี ้
ลาดับที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจาปี 2559
2
3
4
5

โครงการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี งบประมาณ 2558
โครงการประชุมเพื่อจัดทาแผนการดาเนินงาน แผนกลยุทธ์
โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประจาปี 2559
โครงการกิจกรรม 5 ส

6
7

โครงการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลศิษย์เก่าให้ เป็ นปั จจุบนั
โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจาปี 2559

งบประมาณ
30,000
0
0
0
0

0
50,000

มติ
เห็นชอบ
ให้ ดาเนินโครงการและประมาณตามเสนอ
เห็นชอบให้ ดาเนินโครงการตามเสนอ
เห็นชอบให้ ดาเนินโครงการตามเสนอ
เห็นชอบให้ ดาเนินโครงการตามเสนอ
เห็นชอบให้ ดาเนินโครงการตามเสนอ
เปลีย่ นชื่อโครงการ
เป็ น โครงการ Green Office
เห็นชอบให้ ดาเนินโครงการตามเสนอ
เห็นชอบให้ ดาเนินโครงการและประมาณ
ตามเสนอ

ลาดับที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
8
โครงการจัดทาหอเกียรติยศ (Hall of Fame)

งบประมาณ
0

9

โครงการสร้ างความเข้ มแข็งเพื่อบริ หารจัดการ
ความสัมพันธ์กบั ศิษย์เก่า

80,000

10

โครงการจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์

41,000

11
12

โครงการเครื อข่าย PR ศิษย์เก่า
โครงการจัดทารายงานประจาปี

0
5,000

13

โครงการด้ วยรักและผูกใจให้ ศิษย์เก่า มน.

60,000

14

โครงการเตรี ยมความพร้ อมนิสติ ก่อนเป็ นศิษย์เก่า ประจาปี 2559

80,000

15
16

โครงการด้ วยรักและห่วงใย
โครงการน้ องขอมาพี่หาให้

10,000
2,000

17

โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์สญ
ั จร ประจาปี 2559

11,000

18
19

โครงการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ชมรมศิษย์เก่าคณะ
โครงการนัดพบศิษย์เก่าสถานประกอบการ

0
13,000

ระเบียบวาระที่ 5

มติ
เห็นชอบให้ ดาเนินโครงการตามเสนอ
เปลีย่ นชื่อโครงการเป็ น
โครงการจัดทาหอประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เห็นชอบให้ ดาเนินโครงการตามเสนอ
เปลีย่ นชื่อโครงการเป็ นโครงการ
25 ความดี 25 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร
เห็นชอบให้ ดาเนินโครงการตามเสนอ
ให้ ปรับงบประมาณตามความจาเป็ น
มีมติให้ ยกเลิกโครงการ
เห็นชอบให้ ดาเนิน
โครงการและงบประมาณตามเสนอ
เห็นชอบให้ ดาเนิน
โครงการและงบประมาณตามเสนอ
เห็นชอบให้ ดาเนินโครงการตามเสนอ
ให้ ปรับงบประมาณตามความจาเป็ น
มีมติให้ ยกเลิกโครงการดังกล่าว
เห็นชอบให้ ดาเนิน
โครงการและงบประมาณตามเสนอ
เห็นชอบให้ ดาเนิน
โครงการและงบประมาณตามเสนอ
และปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม
เห็นชอบให้ ดาเนินโครงการตามเสนอ
มีมติให้ ยกเลิกโครงการดังกล่าว

เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

สรุ ปเรื่ อง
-ไม่มีปิ ดการประชุม เวลา 16.30 น.

(นางสาววันวิภา สายหยุด)
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

(นางจีระพรรณ ชาติวรรณ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

