รายงานการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานจัดทาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazine) ครั้งที่ 4/2557
วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมนเรศวร 2 ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
***********************************************************
รายนามกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. ผศ.ทพ.ดร.อนุพนั ธ์
สิทธิโชคชัยวุฒิ
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7. นายประกาศิต
นทีประสิทธิพร
8. นางสาวสิริลกั ษณ์
รุ่ งธนวาณิชย์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสติ และศิษย์เก่าสัมพันธ์
รักษาการในตาแหน่ง ผอ.กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
กองกิจการนิสิต
คณะเภสัชศาสตร์
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์

รายนามกรรมการที่ไม่ เข้ าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)
1. นางสาวธัญญารัตน์
อินทร์ เมือง
กองกิจการนิสิต
2. นายชาญวิทย์
ยาสมุทร
กองกิจการนิสิต
3. นางสาวชไมพร
ศรี สรุ าช
กองกิจการนิสิต
4. นางบุณย์สภุ างค์
สุวรรณธเนศ
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
5. นางสาวฤทัยรัตน์
ใจถาคา
คณะวิทยาศาสตร์
เริ่ มประชุมเวลา 09.15 น.

ระบียบวาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดาเนินการจัดทาคาสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
โดยมีตัวแทนของแต่ละคณะเพื่อดาเนิ นงานในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร หรือการประสานงานเกี่ยวกับ การ
ดาเนินงานต่างๆ ของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ควรมีการตั้งเป้าหมายของการเข้าชมวารสารในแต่ละเล่ม เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความเข้มแข็งในการเผยแพร่
 ในการดาเนินงานครั้งต่อไปอาจจะต้องมีการพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มด้วย
 ในการเผยแพร่ ว ารสารที่ เป็ น รูป เล่ ม อาจจะเผยแพร่ไ ปยั ง ผู้ ป กครองของบั ณ ฑิ ต ที่ เป็ น ศิ ษ ย์ เก่ า เพื่ อ สร้า ง
ความผูกพัน
 ควรมีประเมินผลการจัดทาวารสาร และสารวจความพึงพอใจและความต้องการ ว่าควรเพิ่มเติมหรือลดเนื้อหา
อย่างไร
 คอลัมน์ตามรอยลูกนเรศ - ให้ทารายงานเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ
 คอลัมน์จับเข่านั่งคุย – ให้ลดตัวหนังสือลง โดยใช้ภาพในการเล่าเรื่องเพื่อสร้างความน่าสนใจ
 การนาเสนอเรื่องราวในแต่ละคอลัมน์ ให้ นาเสนอในแนวที่ศิษ ย์เก่า จะได้ประโยชน์ เช่น ผลงานโดดเด่น ของ
ศิษย์เก่า สถานที่ต่างๆ ที่เป็นจุดสาคัญๆ ภายในมหาวิทยาลัย
 การรวมหน้าที่เหมือนกัน เช่น ธุรกิจศิษย์เก่า
 ให้ดาเนินการรายงานผลการจัดทาสารศิษย์เก่าเทา-แสดนี้ เสนออธิการบดีทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2
เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.1
การเผยแพร่ NU Alumni Magazine ฉบับที่ 4 ประจาเดือนมีนาคม-เมษายน 2557
สรุปเรื่อง
ตามที่ คณะกรรมการดาเนินงานจัดทาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazine) ได้มีมติเรื่องการดาเนินงาน NU
Alumni Magazine ฉบับ ที่ 4 ประจาเดือนมี น าคม-เมษายน 2557 โดยมี Theme ของเล่ม คือ เทศกาลสงกรานต์ และได้
ด าเนิ น การเผยแพร่ เมื่ อวั น ที่ 27 พฤษภาคม 2557 ผ่ านทางเว็ บ ไซต์ ม หาวิ ท ยาลั ย เว็ บ ไซต์ ก องพั ฒ นาศิษ ย์ เก่า สั ม พั น ธ์
Facebook และ e-Mail ไปยังศิษย์เก่า
อีกทั้ง ได้ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความส่งไปยังทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อขอความอนุเคราะห์
ไปยังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ NU Alumni Magazine ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2
เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.2
ข้อเสนอแนะจากศิษย์เก่า
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองพั ฒ นาศิ ษ ย์ เก่ า สั ม พั น ธ์ ได้ ด าเนิ น การเผยแพร่ NU Alumni Magazine ไปยั ง ศิ ษ ย์ เก่ า และ
สาธารณชนได้รับทราบ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ติดตามได้ทาการเสนอแนะข้อมูลต่างๆ เพื่อนามาใช้ในการจัดทาวารสารให้เกิด
ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ในการนี้ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดาเนินการรวบรวมข้อเสนอแนะ และนามาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. Dr.Rungsang Nakrumpai
 อยากให้ประกาศเชิญชวนให้ผู้อ่านบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดินสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ลงไปในทุกๆ เล่ม
 อยากให้ประกาศเชิญชวนบริจาคเงินเพื่อรับรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรไปบูชาในทุกๆ เล่ม
 คิดว่าศิษย์เก่าน่าจะสนใจยินดีบริจาคไม่น้อย อีกอย่างคืออยากให้มีการทาจุลสารประชาสัมพันธ์
ข่าวต่างๆ มหาวิทยาลัย ไปยังผู้ปกครองของนิ สิตและผู้เกี่ยวข้องเป็ นระยะๆ ถ้าสามารถนาขึ้น
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและ Facebook ด้วยก็จะดี
2. Boonphol Meechaiyo
 เล่มถัดไปขอนาเสนอ จุฑามาศ เบสท์ฟลอร์ ลงเลยครับ ธุรกิจ ร้อยร้าน พันล้าน
3. Vda Sillydevil
 ฝากร้านนะครับ เจ้าของจบเภสัชเครื่องสาอางที่ มน. เรานี่แหละครับ
https://www.facebook.com/PGCosmetics
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานจัดทาวารสารอิเล็กทรอนิกส์
(e-Magazine) ครั้งที่ 3/2557

มติ
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
-ไม่มี -

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 การจัดทา NU Alumni Magazine ฉบับที่ 4
สรุปเรื่อง
กองพั ฒ นาศิ ษ ย์ เก่ า สั ม พั น ธ์ ได้ ด าเนิ น การจั ด ท า NU Alumni Magazine (สารศิ ษ ย์ เก่ า เทา-แสด) ฉบั บ ที่ 4
ประจาเดือนมีนาคม-เมษายน 2557 และได้ดาเนินการเผยแพร่ไปแล้ว นั้น
เพื่ อให้ NU Alumni Magazine ฉบั บ ที่ 5 มี ความหลากหลายของเนื้ อหา จึ งเห็ น ควรให้ คณะกรรมการพิ จ ารณา
Theme ประจาฉบับที่ 5 และเนื้อหาที่จะนาลงในวารสาร
มติ

 NU Alumni Magazine ฉบับที่ 5 ประจาเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2557

 ประธานในที่ประชุมเสนอว่า ในการทาสารศิษย์เก่าเทา-แสด ไม่ควรจะกาหนด Theme ของวารสาร เพราะ
ในเล่มเป็นการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่อยากจะนาเสนอให้ศิษย์เก่าได้รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ตามรอยลูกนเรศวร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนาเสนอให้น่าสนใจ โดยให้เพิ่ม Link ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
2. คอลัมน์รอบรั้ว มน.
นาเสนอการสร้างอ่างเก็บน้า, การจัดอันดับมหาวิทยาลัย และการเข้าสู่ World Class
3. คอลัมน์จับเข่านั่งคุย
นาเสนอผลงานของ อาจารย์วชั รา แก้วมหานิล โดยนาเสนอข้อคิดต่างๆ เช่น 10 สิ่งที่คิดว่าเด็ก มน. ควรมี,
5 อย่างที่ศิษย์เก่าพึงมี, สิ่งที่ได้รบั จากมหาวิทยาลัย ในแนว Mornor Only
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 กาหนดวันส่งเนื้อหาและวันเผยแพร่
สรุปเรื่อง
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนการเผยแพร่ของ NU Alumni Magazine ฉบับที่ 5 ประจาเดือนพฤษภาคมมิถุนายน 2557 จึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณากาหนดวันส่งเนื้อหาและวันเผยแพร่ต่อไป
โดย ขอให้คณะกรรมการทุกท่าน ส่งเนื้อหาไปที่ nualumni@nu.ac.th หรือที่ facebook : ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
นเรศวรเท่านั้น เพื่อสะดวกในการติดตามและการตรวจสอบเนื้อหาก่อนดาเนินการออกแบบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยกาหนดวันส่งเนื้อหาวันที่ 23 มิถุนายน 2557 และจะทาการเผยแพร่ภายในเดือนกรกฎาคม
2557
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

(นางสาวสิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางจีระพรรณ ชาติวรรณ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

