รายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานจัดทําวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazine) ครัง้ ที่ 3/2557
วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
***********************************************************
รายนามกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. ดร.ดํารงศักดิ์
เป๊ กทอง
2. นางสาวธัญญารัตน์
อินทร์ เมือง
3. นางบุณย์สภุ างค์
สุวรรณธเนศ
4. นางสุเพ็ญ
ทาเกิด
5. นางสาวชไมพร
ศรี สรุ าช
6. นายเอกภัทร
วัฒนศิริ
7. นางสาวศรี สจั จา
เปาจีน
8. นายประกาศิต
นทีประสิทธิพร
9. นางสาวสิริลกั ษณ์
รุ่งธนวาณิชย์

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

รายนามกรรมการที่ไม่ เข้ าประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น)
1. ผศ.ทพ.ดร.อนุพนั ธ์
สิทธิโชคชัยวุฒิ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสติ
2. นายชาญวิทย์
ยาสมุทร
กองกิจการนิสติ
ใจถาคํา
คณะวิทยาศาสตร์
3. นางสาวฤทัยรัตน์
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ระบียบวาระที่ 1.1 เเรื่องที่ประธานนแจ้งให้ที่ปรระชุมทราบ
- มี -ไม่
ระเบียบววาระที่ 1.2
เรื่องทีฝ่ ่ายเลขานุการแแจ้งให้ที่ประชชุมทราบ
ระเบียบววาระที่ 1.2.1 การเผยแแพร่ NU Alum
mni Magazine ฉบับที่ 3 ประจําเดือนนมกราคม-กุมมภาพันธ์ 25557
สรุปเรื่อง
ตามที่ คณะกรรมการดําเนินงานจัดดทําวารสารอิเล็
เ กทรอนิกส์ (e-Magazinee) ได้มีมติเรื่องการดําเนินงาน
NU Alum
mni Magazinne ฉบับที่ 3 ประจําเดือนมมกราคม-กุมภภาพันธ์ 2557 โดยมี Them
me ของเล่มคือ เทศกาลปีใหม่
ห
การส่งคววามรักส่งความสุข และได้ดดําเนินการเผยยแพร่ เมื่อวันนที่ 17 มีนาคมม 2557 และได้ดําเนินกการจัดทําบันทึก
ข้อความสส่งไปยังทุกหนน่วยงานภายในมหาวิทยาลัลัย เพื่อขอควาามความอนุเคราะห์
ค เผยแพรร่ NU Alum
mni Magazine
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นที่เรียบบร้อยแล้ว
มติ

 ประธานใในที่ประชุมแจจ้งให้ทราบว่า ต้องหากิจกรรรมอื่นๆ เข้ามมาเพิ่มเติมในววารสาร เพื่อสสร้างแรงจูงใจจใน
การเข้าชมมให้มากยิ่งขึ้น
 มอบหมาายให้กองพัฒนาศิ
น ษย์เก่าสัมมพันธ์ ดําเนินการติ
น
ดตามผผลการประชาาสัมพันธ์ผ่านนไปยังหน่วยงาน
ต่างๆ ว่าได้ดําเนินการรทําการเผยแแพร่สารศิษย์เก่าเทา-แสด ผ่านทางเว็บบไซต์หรือไม่ และดําเนินการ
ก
รายงานผผลต่อผู้บริหารทราบ
 เลขาฯ ในนที่ประชุมแจ้งงให้ทราบสถิตติิการเข้าชมวาารสารศิษย์เก่าาเทา-แสด ทั้ง 3 ฉบับที่ผ่านนมา โดยในฉบบับ
ที่ 3 มีค่าเฉลี่ยในการเข้ข้าชมลดลงจากเล่มที่ 2 ตามมลําดับ
สถิตกิ ารเข้าใใช้งาน NU AAlumni maggazine
ตั้งแแต่วันที่ 1 พฤฤศจิกายน 25556 – 27 มีนาคม
า 2557
1. สสถิติการเข้าใชช้งานพื้นฐานน

2. สสถิติการเข้าอ่านในแต่ละวัวัน

3.

ส ติย้อนหลังงทุกฉบับ
สถิ

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําวารสารอิเล็กทรอนิกส์
(e-Magazine) ครัง้ ที่ 2/2557

มติ
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
-ไม่มี -

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 การจัดทํา NU Alumni Magazine ฉบับที่ 4
สรุปเรื่อง
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดําเนินการจัดทํา NU Alumni Magazine (สารศิษย์เก่าเทา-แสด) ฉบับที่ 3
ประจําเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2557 และได้ดําเนินการเผยแพร่ไปแล้ว นั้น
เพื่อให้ NU Alumni Magazine ฉบับที่ 4 มีความหลากหลายของเนื้อหา จึงเห็นควรให้คณะกรรมการ
พิจารณา Theme ประจําฉบับที่ 4 และเนื้อหาที่จะนําลงในวารสาร
มติ

 NU Alumni Magazine ฉบับที่ 4 ประจําเดือนมีนาคม-เมษายน 2557
1. Theme ของวารสาร
เทศกาลสงกรานต์ / วันครอบครัว / วันผู้สูงอายุ / วันปีใหม่ไทย
2. ปกหน้า
บรรยากาศการเล่นสงกรานต์ภายในมหาวิทยาลัย โดยภาพตรงกลางเป็นภาพที่หอพระเทพรัตน์ฯ

3. ตามรอยลูกนเรศวร – โดย นายประกาศิต นทีประสิทธิพร
เพิ่มเติม การบอกรายละเอียดความเคลือ่ นไหวของระบบฐานข้อมูล ว่ายังขาดข้อมูลจากคณะไหนบ้าง
ให้ศิษย์เก่ามาช่วยกัน Update ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
4. คอลัมน์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ (จํานวน 4 หน้า) – โดย นางสาวสิริลักษณ์ รุง่ ธนวาณิชย์
เขียนเรื่องราวด้วยการแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ โดยเชื่อมโยงจาก
วัฒนธรมไทยไปสู่วัฒนธรรมองค์กร
ภาพละครใน – นํามาเผยแพร่ในเชิงศิลปวัฒนธรรม
การจั ด ค่ า ยของคณะวิ ท ย์ ฯ และคณะแพทย์ ฯ - เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นเข้ า มาศึ ก ษาต่ อ ใน
มหาวิทยาลัย
การจัดค่าย English Camp – ของวิทยาลัยนานาชาติกับองค์การนิสิต (นางสาวชไมพร จะนําภาพมาให้)

5. คอลัมน์รอบรัว้ มน. (จํานวน 4 หน้า) – โดย นางสาวชไมพร ศรีสรุ าช และนายเอกภัทร วัฒนศิริ
o นําเสนอภาพกิจกรรมสงกรานต์ของมหาวิทยาลัย และของหน่วยงานต่างๆ
o เล่าประวัติความเป็นมาและความสําคัญของประเพณีสงกรานต์ รวมถึงการเข้าวัดทําบุญ การรดน้ํา
ขอพรผูใ้ หญ่ การสรงน้ําพระ ฉบับภาษาอังกฤษ
o ฉบับต่อไป นําเสนอเรือ่ ง International Fair
6. คอลัมน์จบั เข่านั่งคุย (จํานวน 2 หน้า) – โดย นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง
เนื้อหาต่อจากฉบับที่ 2
7. คอลัมน์ธุรกิจศิษย์เก่า (จํานวน 3 หน้า) – โดย นางบุณย์สุภางค์ สุวรรณธเนศ
o ร้านสังฆภัณฑ์
o ร้านเกี่ยวกับผ้าไทย โดย คุณสุเพ็ญ ทาเกิด เป็นผู้รับผิดชอบ
o ร้านอาหารไทย – ร้านวิมานดิน / โรงแรมภัทธารา รีสอร์ท
8. คอลัมน์รว่ มสนุก (จํานวน 1 หน้า) – โดย นางบุณย์สุภางค์ สุวรรณธเนศ
o ทายชือ่ ของพระพุทธรูปในหอพระเทพรัตน์ฯ
o ทายชือ่ นางสงกรานต์ / ทรงพาหนะ
o ของรางวัล = กระเป๋าใบสวย / ชุดเทียนหอม / คูปองต่างๆ จากร้าน Absolute beauty
9. คอลัมน์ประชาสัมพันธ์ (จํานวน 1 หน้า) – โดย นางสาวสิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์
o ปฏิทิน AEC = ระบบการเปิด-ปิดเรียน
o กิจกรรมต่างๆ จากกิจการนิสติ แต่ละคณะ
o วันสถาปนาของหน่วยงานต่างๆ
10. คอลัมน์ภาพเก่าเล่าเรื่อง (จํานวน 1 หน้า) – โดย นายชาญวิทย์ ยาสมุทร
o นําเสนอภาพเก่าๆ เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ในจังหวัดพิษณุโลก
o ภาพการรดน้ําขอพรจาก ศ.ดร.พนัส หันนาคินทร์ หรืออธิการบดี มน. ในรุ่นแรกๆ
11. คอลัมน์ Update MORNOR (จํานวน 1 หน้า) – โดย นางสุเพ็ญ ทาเกิด
o เขียนแนะนําสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน และอาคารใหม่วิสุทธิกษัตริย์ โดยเชือ่ มโยงเรื่องของ
วัฒนธรรม
o แนะนําจตุรัสมังกร – การเป็นศูนย์สมุนไพร, ร้านยาจําลอง
12. ปกหลัง
รูปแบบเดิม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 กําหนดวันส่งเนื้อหาและวันเผยแพร่
สรุปเรื่อง
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนการเผยแพร่ของ NU Alumni Magazine ฉบับที่ 4 ประจําเดือน
มีนาคม-เมษายน 2557 จึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดวันส่งเนื้อหาและวันเผยแพร่ต่อไป
มติ
1.วันส่งเนื้อหา
o ส่งเนื้อหาวันที่ 11 เมษายน 2557
o ส่งเนื้อหาวันที่ 17 เมษายน 2557 (เฉพาะคอลัมน์รอบรั้ว มน.)
o ประชุมตรวจเล่มภายในสิ้นเดือนเมษายน 2557
2. วันเผยแพร่
o สิ้นเดือนเมษายน 2557
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
o ประธานในที่ประชุมเสนอให้ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เขียนบทบรรณาธิการเพื่อเชื่อมโยง
กับเนื้อหาภายในเล่ม
o ให้แต่ละคอลัมน์มีกล่องข้อความที่นําเสนอเกร็ดความรู้ต่างๆ หรือเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ขนาด 1 ใน 8 ของหน้ากระดาษ

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

(นางสาวสิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

