รายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานจัดทําวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazine) ครัง้ ที่ 2/2557
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 204 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
***********************************************************
รายนามกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. ดร.ดํารงศักดิ์
เป๊ กทอง
2. นางสาวธัญญารัตน์
อินทร์ เมือง
3. นางสาวฤทัยรัตน์
ใจถาคํา
4. นางบุณย์สภุ างค์
สุวรรณธเนศ
5. นางสุเพ็ญ
ทาเกิด
6. นางสาวชไมพร
ศรี สรุ าช
7. นายเอกภัทร
วัฒนศิริ
8. นายประกาศิต
นทีประสิทธิพร
9. นางสาวสิริลกั ษณ์
รุ่งธนวาณิชย์

ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสติ และศิษย์เก่าสัมพันธ์
รักษาการในตําแหน่ง ผอ.กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
กองกิจการนิสติ
กองกิจการนิสติ
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์

รายนามกรรมการที่ไม่ เข้ าประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น)
1. ผศ.ทพ.ดร.อนุพนั ธ์
สิทธิโชคชัยวุฒิ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสติ
2. นายชาญวิทย์
ยาสมุทร
กองกิจการนิสติ
3. นางสาวศรี สจั จา
เปาจีน
คณะเภสัชศาสตร์
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ระบียบวาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบดังนี้
o จากการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับวารสาร NU Alumni Magazine พบว่าผู้อ่านส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจต่อรูปแบบและการนําเสนอที่มีสีสันน่าติดตาม
o เนื้อหาในเล่มควรมีการนําเสนอสถานที่หรือเหตุการณ์สําคัญๆ ต่างที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
เช่น คอลัมน์ อัพเดท มน. เพื่อเล่าเรื่องราวต่างๆ รอบรั้ว มน. ว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆ บ้าง เช่น
มีธุรกิจเปิดใหม่ที่น่าสนใจ การเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย เช่น การสร้าง
อาคารเรียนใหม่
o ควรมีการนําเสอนผลงานวิจัยของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
o ควรนําเสนอเรื่องราวเด่นๆ ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย ที่เป็นเหตุการณ์หรือนโยบายใหม่ๆ เช่น
การรณรงค์การใส่หมวกกันน๊อค
o ควรเล่าเรื่องราวในแบบที่แตกต่าง ไม่ซ้ําใคร
ระเบียบวาระที่ 1.2
เรื่องทีฝ่ ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.1 การจัดทํา NU Alumni Magazine ฉบับที่ 2 ประจําเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2556
สรุปเรื่อง
ตามที่ คณะกรรมการดําเนินงานจัดทําวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazine) ได้มีมติเรื่องการดําเนินงาน
NU Alumni Magazine ฉบับที่ 2 ประจําเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2556 โดยมี Theme ของเล่มคือ พิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 2556 และได้มอบหมายให้คณะกรรมการรวบรวมเนื้อหาเพื่อนําลงในวารสาร และ
เผยแพร่ภายในเดือนมกราคม 2557
แต่เนื่องด้วย มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขรูปแบบให้มีความเหมาะสมและน่าสนใจ จึงได้ดําเนินการเผยแพร่
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ http://issuu.com/medgo/docs/vol2.docx_02d901240b66e3
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
มติ
 ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
o ฝากให้แต่ละคณะนําขึ้นประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของคณะด้วย เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการ
เข้าถึงเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย
o หากคณะกรรมการหรือผู้ติดตามท่านใดมีข้อเสนอแนะ สามารถแจ้งกลับมายังผู้จัดทําได้
ตลอดเวลา
o นําภาพถ่ายสถานที่ หรือในมุมมองที่แตกต่างภายในมหาวิทยาลัย มาใช้กับคอลัมน์ร่วมสนุกได้
 ผู้จัดทําแจ้งรายงานผลการเผยแพร่วารสาร NU Alumni Magazine ฉบับที่ 2 ต่อที่ประชุมทราบ ดังนี้
o จํานวนผู้เข้าชม NU Alumni Magazine ฉบับที่ 2 หลังจากเผยแพร่ไปเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์
2557 จนถึงวันที่ประชุม มีจํานวน 203 คน
o เวลาเฉลี่ยต่อการเปิดอ่าน อยู่ที่ 4.31 นาที
o สามารถ Search “สารศิษย์เก่าเทา-แสด” ได้ทาง Google
o โดยจะนําผลเฉลี่ยเวลาการเปิดอ่าน มาพิจารณาควบคู่ไปกับการเพิ่ม-ลด จํานวนหน้าของวารสาร

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําวารสารอิเล็กทรอนิกส์
(e-Magazine) ครัง้ ที่ 1/2557

มติ
 แก้ไข ข้อความ ในวาระที่ 1.2.1 จาก เพือ่ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เป็น เพือ่ ให้ง่ายต่อ
การเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมาย
 แก้ไขคําผิด การใช้อักษรตัวเล็ก/ใหญ่ ในวาระที่ 1.2.2 คําว่า Web Site / Facebook และ e-Mail
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 การจัดทํา NU Alumni Magazine ฉบับที่ 3
สรุปเรื่อง
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดําเนินการจัดทํา NU Alumni Magazine (สารศิษย์เก่าเทา-แสด) ฉบับที่ 2
ประจําเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2556 และได้ดําเนินการเผยแพร่ไปแล้ว นั้น
เพื่อให้ NU Alumni Magazine ฉบับที่ 3 มีความหลากหลายของเนื้อหา จึงเห็นควรให้คณะกรรมการ
พิจารณา Theme ประจําฉบับที่ 3 และเนื้อหาที่จะนําลงในวารสาร
มติ
 NU Alumni Magazine ฉบับที่ 3 ประจําเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2557
1. Theme ของวารสาร
ปีใหม่-ส่งรัก-ส่งสุข
ปีใหม่ - บอกเล่าถึงปีใหม่สากลและปีใหม่จีน การเริ่มต้นศักราชใหม่ การเสริมดวง วันมาฆบูชา
ส่งรัก – การส่งต่อความรักให้กับครอบครัว ศิษย์เก่า ครู เพื่อน หรือเพื่อนมนุษย์ เช่น การช่วยเหลือ
เชิงจิตอาสา ของ ผศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร และ ผศ.ดร.กิตติมา ชาญวิชัย / ความรักที่มีต่อสถาบันการศึกษา โดยให้
ศิษย์เก่าเขียนข้อความที่สื่อถึงความรักที่มีต่อสถาบัน
ส่งสุข – การส่งความสุขในรูปแบบของขวัญต่างๆ โดยเชื่อมโยงไปถึงการจําหน่ายของที่ระลึกของ
มหาวิทยาลัย
2. ปกหน้า
ประมวลภาพการมอบของสวัสดีปีใหม่ /
ความสุข โดยมีพื้นหลังเป็นภาพของดอกเสลา

การไหว้ครู / การมอบของขวัญที่แสดงออกถึงการส่ง

3. ตามรอยลูกนเรศวร
ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูล เหมือนฉบับที่ 2 แต่ปรับปรุงกราฟิค ให้สวยงามและ
ดูง่ายขึ้น
4. คอลัมน์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ (จํานวน 4 หน้า)
o นําเสนอข้อความที่มีความหมายจากศิษย์เก่า
o ภาพการขอแต่งงานของศิษย์เก่าที่ทํางานอยู่ CP จากคุณบุณย์สุภางค์
o ผศ.ดร. กิตติมา ชาญวิชัย มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือสุนัข
o ผศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ทํากิจกรรมขายเสือ้ ช่วยสุนัข
o ศิษย์เก่าที่ได้รบั การเลื่อนตําแหน่งเป็นผู้จัดการธนาคาร สาขาพบพระ จ.ตาก จากคุณบุณย์สุภางค์
5. คอลัมน์รอบรัว้ มน. (จํานวน 4 หน้า)
เนื้อหาต่อจากฉบับที่ 2
6. คอลัมน์จบั เข่านั่งคุย (จํานวน 2 หน้า)
o บทสัมภาษณ์ศิษย์เก่าที่มีแง่มุมที่แตกต่างและน่าสนใจ เช่น อ.ทพ.ดร.ภัชรพล สําเนียง รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ที่มีความสามารถในการสื่อสารกับคนไข้พิการทางหู
ให้เข้าใจได้ง่าย และการทํางานด้วยความรักในวิชาชีพและรักสถาบัน
7. คอลัมน์ธุรกิจศิษย์เก่า (จํานวน 3 หน้า)
ธุรกิจเกี่ยวกับวันแห่งความรัก ได้แด่ ร้านดอกไม้พฤกษชาติ ร้านขนมดูแปง และร้านขายตุ๊กตา
8. คอลัมน์รว่ มสนุก (จํานวน 1 หน้า)
การร่ว มสนุกในฉบับนี้ จะได้รับของรางวั ลเป็นของที่ระลึกของมหาวิท ยาลัย และน้ํ านมข้ าวจาก
อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ
9. คอลัมน์ประชาสัมพันธ์ (จํานวน 1 หน้า)
o การครบรอบวันสถาปนาของคณะต่างๆ
o การแสดงโขนนางลอย
o การรับสมัครเพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปี 2557
10. คอลัมน์ภาพเก่าเล่าเรื่อง (จํานวน 1 หน้า)
บทความน่าประทับใจของนายเฉลิมชัย ไกลทุกข์
11. ปกหลัง
คณะผู้จดั ทํา

เพิ่มคอลัมน์
12. Update Mornor
นําภาพที่เพิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาบอกเล่าในคอลัมน์ เช่น งานวิจัย
น้ํานมข้าว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 กําหนดวันส่งเนื้อหาและวันเผยแพร่
สรุปเรื่อง
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนการเผยแพร่ของ NU Alumni Magazine ฉบับที่ 3 ประจําเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2557 จึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดวันส่งเนื้อหาและวันเผยแพร่ต่อไป
มติ
1.วันส่งเนื้อหา
o 18 กุมภาพันธ์ 2557 – ส่งเนื้อหา
o 3 มีนาคม 2557 – ประชุมตรวจเล่มก่อนเผยแพร่
2. วันเผยแพร่
o ต้นเดือนมีนาคม 2557
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
o เนื่องจาก นางสาวฤทัยรัตน์ ใจถาคํา จะลาออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงส่งผลให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 เป็นต้นไป จึงมอบหมายให้นางบุณย์สุภางค์ สุวรรณ
ธเนศ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเนื้อหาลงในคอลัมน์ธรุกิจศิษย์เก่าแทน
o ดร.ดํารงศักดิ์ เป๊กทอง จะดําเนินการส่งรูปภาพมาลงในคอลัมน์ร่วมเล่นสนุก
o ประชาสัมพันธ์การรับการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจําปี 2557 โดยสามารถส่งประวัติและ
ผลงานมายังกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557

ปิดการประชุมเวลา 12.00 น.

(นางสาวสิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

