โครงการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 และงานคืนสู่เหย้า
สมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
“แคแสดคืนถิ่น 62”
1. หลักการและเหตุผล
สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา เป็ น องค์ ก รนิ ติ บุ ค คลองค์ ก รหนึ่ ง ที่ เ ป็น
ศูน ย์ กลางในการแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู้ ข่าวสารและประสบการณ์ต่าง ๆ ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ
คณาจารย์ ตลอดจนให้การสนับสนุนส่งเสริมการกิจกรรมต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งเชิชูเกียรติ
สมาชิกที่ทาคุณประโยชน์แก่สถาบัน สั งคมและวิชาชีพ อาศัยข้อบังคับของสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หมวดที่ 4 การประชุมใหญ่ จึงได้จัดทาโครงการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562
ตลอดจนมีการคัดเลือกและมอบโล่บุคคลดีเด่นประจาปีอีกด้วย สาหรับปีนี้ได้จัดงานพบปะสังสรรระหว่างศิษย์
เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ในชื่องาน “แคแสดคืนถิ่น 62”
2. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อรายงานการดาเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาในรอบ 1 ปี
2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมการประชุม เข้าใจแนวทางการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้อย่างถูกต้องตามข้อบังคับ
2.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นประจาปี ประกอบด้วย นายกสมาคมฯ/ นายกสโมสรฯ/ประธาน
ชมรมฯ/อุปนายกฯ/กรรมการสมาคมฯ/ ชมรมฯ และบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
2.4 เพื่อร่วมงานพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ: การประชุมใช้เวลาหนี่งวัน ผู้เข้าร่วมประชุมจานวน 50 คน ประกอบด้วย นายก
สมาคมฯ /อุปนายกฯ/กรรมการสมาคมฯ/กรรมการดาเนินงาน งานพบปะสังสรรค์ภาคกลางคืน ผู้เข้าร่วม
ประชุมจานวน ๖00 คน ประกอบด้วย ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ สมาชิกสามัญของสมาคม และ
สมาชิกกิตติมศักดิ์
3.2 เชิงคุณภาพ : การประชุมครั้งนี้จะสาเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์

4. วิธีดาเนินงาน
ขั้นตอน
ระยะเวลา
๔.๑ ก่อนการดาเนินงาน
20 กุมภาพันธ์ 2562
๑) ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สมาคมฯ เพื่อกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงาน
๒) ฝ่ายเลขาธิการจัดทาโครงการ
9 มีนาคม 2562
เพื่อขออนุมัติและจัดตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
๓) จัดประชุมวางแผนงานร่วมกับ
9 มีนาคม 2562
นายกสโมสร และรองคณบดีฝ่าย
27 เมษายน 2562
กิจการนิสิต และตัวแทนศิษย์เก่า
ศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษา
๔) ดาเนินการสรรหาคัดเลือก
4 - 25 พฤษภาคม 2562
บุคคลดีเด่น
4) ประชาสัมพันธ์งานแคแสดคืน
เมษายน – มิถุนายน 2562
ถิ่นและจาหน่ายบัตร
๕) ประชาสัมพันธ์การประชุมงาน
15 - 30 มิถุนายน 2562
6) ประชุมฝ่ายต่างๆ เพื่อติดตาม
8, 22 มิถุนายน 2562
ความคืบหน้าและเตรียมความ
13, 20, 26 กรกฎาคม 2562
พร้อม
๔.๒ ดาเนินงาน ( D-DAY )
17 สิงหาคม 2562
จัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี
๒๕62 และงานแคแสดคืนถิ่น
62
๔.๓ หลังการดาเนินงาน
23-24 สิงหาคม 2562
ประเมิน / สรุปและรายงานผล

ความรับผิดชอบ
ฝ่ายเลขาธิการ

ฝ่ายเลขาธิการ
ฝ่ายเลขาธิการ

คณะกรรมการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนินงาน

คณะกรรมการดาเนินงาน

5. วิธีการจัดประชุมสัมมนา
๕.๑ จัดประชุมภาคบ่าย แถลงรายงานการดาเนินการของสมาคมฯ ประจาปี ๒๕62
๕.๒ จัดงานสังสรรค์ภาคกลางคืน “แคแสดคืนถิ่น 62”
๕.๓ จัดพิธีมอบโล่บุคคลดีเด่นประจาปี ๒๕62
6. เวลาดาเนินการ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. 2562
7. สถานที่ ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ กองทัพไทย แหลมแท่น
8. งบประมาณ
๘.๑ ค่าจาหน่ายบัตรเข้าร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์
๘.๒ สมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๘.๓ ผู้มีอุปการคุณ และองค์กรเอกชน

9. ผู้รับผิดชอบ
9.1 สมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9.2 คณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
10. การประเมินผล
10.1 การสังเกต/แบบสอบถาม/จานวนผู้เข้าร่วม/ สัมภาษณ์ตามรูปแบบที่กาหนด
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การจัดกิจกรรมและโครงการครั้งนี้นอกเหนือจากบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้แล้ว
๑๑.๑ ผู้เข้าประชุมจะมีทัศนคติและความเข้าใจในการดาเนินงานในรูปแบบของสมาคมศิษย์เก่าคณะ
พยาบาลศาสตร์ นิสิต และคณาจารย์สมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น
๑๑.๒ การพัฒนาระบบการดาเนินงานของสมาคมฯในรูปแบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๑๑.๓ ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจต่อความเคลื่อนไหวของกิจกรรมของสมาคมฯ มากขึ้น
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ
(ดร.นารีรัตน์ บุญเนตร)
เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าฯ

ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบ
(ผศ.ดร.สายฝน ม่วงคุ้ม)
อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ
(รศ.ดร.รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์)
นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
โครงการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 และงานคืนสู่เหย้า
สมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
“แคแสดคืนถิ่น 62”
*************************
เพื่อให้การดาเนินงานโครงการ ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 และงานคืนสู่เหย้า
สมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา “แคแสดคืนถิ่น 62” ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม
2562 ณ อาคารรับรอง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แหลมแท่น จังหวัด
ชลบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยข้อบังคับของสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา หมวดที่ 3 ข้อ 18 จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
คณะกรรมการอานวยการ
๑. รศ. ดร. รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
ประธานกรรมการ
2. ผศ. ดร. สายฝน ม่วงคุ้ม
กรรมการ
3. ผศ. ดร. พัชรินทร์ พูลทวี
กรรมการ
4. อ.รอ.หญิง นาตยา แสงใส
กรรมการ
5. อ.วริษา กันบัวลา
กรรมการ
6. อ.นนทกร ดานงค์
กรรมการ
7. อ.ช่อทิพย์ ผลกุศล
กรรมการ
9. อ.ศิรินภา แก้วพวง
กรรมการ
8. นางวัชรา ขาวผ่อง
กรรมการ
10. นางอารยา พิริยะโศภณจิตต์
กรรมการ
11. ดร. นารีรัตน์ บุญเนตร
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ จัดทาโครงการ ขอนุมัติโครงการ วางแผนดาเนินงาน ติตดาม ประเมินผลและรายงาน
ผลโครงการ และจัดเตรียมรายงานแถลงการดาเนินงานของสมาคมฯ ในรอบ 1 ปี
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง
ผศ. ดร. พัชรินทร์ พูลทวี
ประธาน
นางจินตนา สนธิ
กรรมการ
นางกนกอร เจริญผล
กรรมการ
นางวาสนา ไทยโยธิน
กรรมการ
อ.นนทกร ดานงค์
กรรมการและเลขานุการ

หน้า ที่ วางแผนในการเตรียมงานด้านพิธีการบนเวที การจัดหาดนตรี การแสดงบนเวที
รวมทั้งเครื่องประดับตกแต่งเวที และชุดในการสดง และต้อนรับรับแขกที่มาร่วมงาน ดาเนินการในพิธีเปิด-ปิด
โครงการฯ ดาเนินกิจกรรมในงานพบปะสังสรรค์ และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อาหารและสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์
ผศ. ดร. สายฝน ม่วงคุ้ม
ประธาน
นางวัชรา ขาวผ่อง
กรรมการ
นางวาสนา ไทยโยธิน
กรรมการ
ผศ.ดร. ดวงใจ วัฒนสินธุ์
กรรมการ
นายพงศกร ช้างผึ้ง
กรรมการ
นายกิติศักดิ์ กล้าแรง
กรรมการ
นายนิรัช แซมไธสง
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ เตรียมความพร้อมและจัดการด้านสถานที่ เช่น ห้องสาหรับการอบรมฯ ห้องรับรอง
วิทยากร สถานที่รับประทานอาหาร ห้องอาหาร ห้องน้า โต๊ะลงทะเบียน ป้ายเวที ป้ายบอกทาง ป้าย
ประชาสัมพันธ์ อุปกรณ์โสตฯ ฯลฯ
คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
ผศ. ดร. สายฝน ม่วงคุ้ม
ประธาน
รศ. ดร. รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
กรรมการ
อ.รอ.หญิง นาตยา แสงใส
กรรมการ
นางอารยา พิริยะโศภณจิตต์
กรรมการ
นางสาววราภรณ์ ระจิตดารงค์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ วางแผนการใช้งบประมาณ ขออนุมัติยืมเงิน รับเงินค่าจาหน่ายบัตรล่วงหน้า
ดาเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณและรวบรวมหลักฐานการเบิก-จ่าย จัดทาสรุปรายรับ-จ่ายโครงการฯ
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
อ.นนทกร ดานงค์
ประธาน
นางจินตนา สนธิ
กรรมการ
ผศ.ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม
กรรมการ
ผศ.ดร. ณัชนันท์ ชีวานนท์
กรรมการ
นางวัชรา ขาวผ่อง
กรรมการ
อ.อโนชา ทัศนา
กรรมการ
อ.ปาจารา โพธิหัง
กรรมการ
อ.ศิรินภา แก้วพวง
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ จัดทาโปสเตอร์ ภาพประกอบ สื่อ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน ในทุกรูปแบบทั้งใน
สื่อสังคมออนไลน์ และการปิดประกาศ
คณะกรรมการฝ่ายจาหน่ายบัตร
ดร. นารีรัตน์ บุญเนตร
ประธาน
นางอารยา พิริยะโศภณจิตต์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ วางแผนจัดพิมพ์ และจาหน่ายบัตรเข้าร่วมงาน ตรวจสอบจานวนบัตรเข้าร่วมงานให้
สอดคล้องกับยอดในการจัดจาน่าย

คณะกรรมการฝ่ายข้อมูล ลงทะเบียน และประเมินผล
อ.วริษา กันบัวลา
ประธาน
อ.ศิรินภา แก้วพวง
กรรมการ
ผศ.ดร.พจนารถ สารพัด
กรรมการ
นางขนิษฐา ชื่นนิยม
กรรมการ
นายกานต์ชนก ศุภนราพรรรค์
กรรมการ
นางสาวเพ็ญพิชญา โยธินสิริทอง
กรรมการ
นายนฤมิตร รอดโสภา
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ลงทะเบียนบัตรที่จาหน่ายแล้ว จัดระเบียบการนั่งประจาโต๊ะในงาน รับสมัครสมาชิก
ใหม่ ออกใบเสร็จ และจัดจาหน่ายของที่ระลึกของสมาคมฯ วางแผนและดาเนินการประเมินผลการดาเนิน
โครงการฯ รวมทั้งวิเคราะห์และจัดทารายงานผลต่อประธานกรรมการฯ
คณะกรรมการจัดจาหน่ายของที่ระลึก
อ.รอ.หญิง นาตยา แสงใส
ประธาน
อ. ช่อทิพย์ ผลกุศล
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ วางแผน ออกแบบ จัดหา และจัดจาหน่ายของที่ระลึก เสื้อสมาคมฯ จัดทาโล่ห์เชิดชู
เกียรติแก่สมาชิกสมาคมฯ ที่ได้รับคัดเลือก
ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562
ลงชื่อ
(รศ.ดร.รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์)
นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

