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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์

ครั4งที, 1/07?3 
วนัที,  FN พฤษภาคม  !"# 
รูปแบบ ประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์
ผูม้าประชุม 

1. พลเอก ธีระเดช  ฉตัรเสถียรพงศ ์ นายกสมาคม  
2. คุณสุธรรม นิ�มพิทกัษ์พงศ ์ อุปนายก 
3. พลเอก ปัญญา รอดเชื> อ อุปนายก 
4. ดร.ประดิษฐ กิตติฤดีกุล เลขาธิการ 
5. ดร.สโรชินี ศิริวฒันา รองเลขาธิการ 
6. คุณสุภาพร สุวรรณแสงชูโต เหรญัญิก 
7. คุณณฎัฐร์ิกา อธิโชติเมธีวสุ ประชาสมัพนัธ ์ 
8. คุณประโยชน์ พินเดช กรรมการ 
9. คุณไพรชั มณฑาพนัธุ์ กรรมการ 
10. คุณลือโรจน์ จินดารตันวงศ ์ กรรมการ 
11. คุณทศัน์พงษ์  สกุลคู กรรมการ 
12. คุณฉนัทกร แกว้เกษ กรรมการ 
13. คุณนนทล์ฉตัร วีรานุวตัติz กรรมการ 
14. คุณไพฑูรย ์ อินอุทยั กรรมการ 
15. คุณวลัลภ ใหญ่ยิ�ง ที�ปรึกษา 
16. คุณสงัคม องคว์ิสุทธิz ที�ปรึกษา 
17. ดร.ปณิธาน สืบนุการณ์ ที�ปรึกษา 
18. คุณพระขรรชยั ศรีภวาทิกุล ที�ปรึกษา 
19. คุณทรงศกัดิz มธุพยนต์ ที�ปรึกษา 
20. คุณจารุพร จิระพนัธพ์งศ ์ ที�ปรึกษา 

ผูไ้ม่มาประชุม 
1. รศ.ดร.ประพนธ์ สหพฒันา อุปนายก 
2. คุณภทัรภร วรรณภิญโญ อุปนายก 
3. คุณสโรชินี  ศิริวฒันา รองเลขาธิการ 
4. คุณสุภาพร สุวรรณแสงชูโต เหรญัญิก 
5. คุณประโยชน์ พินเดช กรรมการ 
6. คุณไพรชั มณฑาพนัธุ์ กรรมการ 
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7. คุณเพียรจิต สิงหโ์ทราช กรรมการ 
ผูร้่วมประชุม นางณฐักมลล ์ กุลโลหะมงคล เจา้หน้าที�สมาคม 
 นางสาวธาริดา ปริยธนากุล  เจา้หน้าที�รา้นกาชาดนิดา้ 
เริ,มการประชุมเวลา FN.HH น. พลเอก ธีระเดช  ฉัตรเสถียรพงศ์  ประธานที�ประชุม กล่าวเปิด      
การประชุม และพิจารณาตามระเบียบวาระ ต่อไปนี>  
 
วาระที, 1 เรื,องแจง้เพื,อทราบ   

ดร.ปณิธาน สืบนุการณ์ ที�ปรึกษา ไดเ้ชิญ คุณคมสัน สุวรรณอําพา รองผูว้่าราชการจงัหวดั
เชียงใหม่ ศิษยเ์ก่าคณะรฐัประศาสนศาสตร ์และเป็น F ในผูไ้ดร้บัการเสนอชื�อรับโล่รางวลันักศึกษาเก่า
ดีเด่นระดบัสถาบนั ประจาํปี  !"# ไดม้าร่วมประชุมออนไลน์กบัสมาคมดว้ย โดยท่านรองผูว้า่ไดก้ล่าวถึง
ภารกิจสาํคญัๆ คือ การถอดบทเรียน และหาวิธิการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัของภาคเหนือ 

มติที�ประชุม : รบัทราบ 
 

วาระที, 0 รบัรองรายงานการประชุมครั4งที, 1/07?3 เมื,อวนัที, 0� เมษายน 07?3 
ดร.ประดิษฐ กิตติฤดีกุล เลขาธิการสมาคม  เสนอที�ประชุม  พิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมครั>งที� #/ !"# เมื�อวนัที�  F เมษายน  !"# 

มติที�ประชุม  : รบัรองรายงานการประชุม 
 
วาระที, 3 เรื,องเพื,อทราบ 

3.1 ความเคลื,อนไหวของแตล่ะสมาคมๆ ละ 3 นาที 
 3.�.�  คณะรฐัประศาสนศาสตร ์ เลขาธิการ แจง้ว่า เมื�อวนัที� FN พฤษคม  !"# เวลา 

FF.HH น. โดย พล.ต.ท.วรเทพ เมธาวธัน์ นายกสมาคมศิษยเ์ก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร ์และกรรมการ
สมาคมศิษยเ์ก่ารศ. ร่วมส่งมอบเจล หน้ากากผา้ ใหก้บัหน่วยงานสาํนักงานตรวจคนเขา้เมือง ซอยสวนพลู  
 โดยมี พลตํารวจโท สมพงษ์ ชิงดวง เป็นผู ้รับมอบในครั>งนี> , คุณพระขรรชัย ศรีภวาทิกุล ที�ปรึกษา         
แจง้เรื�องการเลือกตั>งนายกสมาคมศิษยเ์ก่าคณะ ว่าอยู่ระหว่างรอใหส้ถาบนัเปิดทําการเรียนการสอนปกติ 
แลว้จะหารือกบัคณบดีคณะต่อไป 

มติที�ประชุม : รบัทราบ 
 
3.�.0  คณะสถิติประยุกต ์  คุณสุธรรม นิ�มพิทักษ์พงศ์  อุปนายก แจง้ว่า ไดร้่วมกับ

สถาบนัและสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. บริจาคเงินและสิ�งของสมทบการจดัหาอุปกรณ์ทางการแพทยม์อบ
แด่สถานพยาบาลต่อไป 

มติที�ประชุม : รบัทราบ 
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3.�.3  คณะบริหารการพัฒนาสิ,งแวดลอ้ม   คุณลือโรจน์  จินดารัตน์วงศ์ กรรมการ 

แจง้ว่า ทางสมาคมได้มอบหน้ากากอนามัยใหแ้ก่โรงพยาบาล ! แห่ง รวมทั>งสิ> น  ,!HH ชิ> นเป็นที�
เรียบรอ้ยแลว้  และในวนัที� ! มิถุนายน  !"# เวลา N.HH – F .HH น. ขอเชิญทุกท่านร่วมเขา้รับฟัง
สมัมนาผ่านระบบออนไลน์ Teamviewer for meeting (TEAM) หวัขอ้ กฎหายเมืองและสิ�งแวดลอ้ม เมื�อเรา
ตอ้งเผชิญกบั Covid-19” โดยคณาจารยผู์ท้รงคุณวุฒิของคณะบริหารการพฒันาสิ�งแวดลอ้มเป็นผูบ้รรยาย
ครั>งนี>  

มติที�ประชุม : รบัทราบ 
 

3.�.1 คณะนิติศาสตร ์ คุณสรศักย์ เรืองวิเศษ ที�ปรึกษา แจง้ว่า สมาคมไดส้่งรายชื�อ     
ผูส้มควรไดร้บัโล่นักศึกษาเก่าดีเด่นใหก้บัคณะนิติศาสตรพ์ิจารณา เดือนที�ผ่านมาสมาคมไม่ไดจ้ดักิจกรรม
ใดๆ เนื�องจากสถานการณ์โควิด  และในส่วนของโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการบริหารจัดการ
ขอ้มูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรป ที�สมาคมไดส้่ง   ท่านเขา้ร่วมอบรมนั>น ทางคณะ
นิติศาสตรจ์ะนัดหารืออีกครั>ง 

มติที�ประชุม : รบัทราบ 
 
3.1.5 สมาคมพฒันาสงัคม   พลเอกปัญญา รอดเชื> อ อุปนายก แจง้วา่ กรรมการสมาคม

พฒันาสงัคมในนามของวิสาหกิจชุมชนร่มเกลา้ ตั>งตูปั้นสุขในพื> นที� อ.บางกรวย จ.นนทบุรี มีผูม้าใชบ้ริการ
และจะมีการประเมินผลดว้ย ส่วนการจดัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี จะมีขึ> นในเดือนกรกฎาคม  !"# 

มติที�ประชุม : รบัทราบ 

 
3.�.?  สมาคมนิดา้ภาคตะวนัออก   คุณประโยชน์ พินเดช กรรมการ แจง้วา่ ในเดือนที�

ผ่านมาสมาคมไม่ไดจ้ดักิจกรรมใดๆ 

มติที�ประชุม :  รบัทราบ  
 

3.�.�/  คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจดัการ  คุณฉนัทกร แกว้เกษ  กรรมการ แจง้วา่ ชมรม
นักศึกษาเก่าคณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจดัการไดจ้ดัโครงการพิเศษ “นิเทศนิดา้ อาสา” เพื�อ
บริจาคอาหาร เครื�องดื�มและอุปกรณย์งัชีพต่าง ๆ ใหแ้ก่ผูท้ี�ไดร้บัความเดือดรอ้นจากสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของไวรสั COVID – FN  และบุคลากรทางการแพทย ์โดยมีรายละเอียดดังนี>  
ครั>งที� F : วนัอาทิตยท์ี�  " เม.ย.  !"# ณ ชุมชนเพชรคลองจั �น ซ.เสรีไทย F# 
ครั>งที�   : วนัเสารที์�   พ.ค.  !"# ณ ชุมชนบางเตยล่าง ซ.เสรีไทย #! 
ครั>งที� # : วนัอาทิตยท์ี� # พ.ค.  !"# ณ โรงพยาบาลนพรตัน์ราชธานี  
ครั>งที� i : วนัอาทิตยท์ี� FH พ.ค.  !"# ณ ชุมชนวดัพิชยั ซ.เสรีไทย   
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ครั>งที� ! : วนัอาทิตยท์ี� FM พ.ค.  !"# ณ ชุมชนสมหวงั ซ.เสรีไทย  F 
โดยมีของบริจาค ขา้วกล่อง ขนม เครื�องดื�ม กวา่ NHH ชุด รวมถึงหน้ากากผา้ Face Shield และชุดยงัชีพ
สาํหรบัผูที้�ตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
ในลาํดบัต่อไป ทางชมรมฯ จะเพิ�มรูปแบบการบริจาคเป็นชุดยงัชีพใหแ้ก่ผูท้ี�ขาดแคลนและเขา้ไม่ถึง
สวสัดิการต่าง ๆ โดยจะเริ�มในสิ> นเดือนพฤษภาคม  !"# และดาํเนินโครงการการอื�น ๆ เพื�อช่วยเหลือ
สงัคมต่อไป 

มติที�ประชุม : รบัทราบ 

3.2   รายงานฐานะการเงินของสมาคม ณ วนัที, 3/ เมษายน 07?3 
ฐานะการเงินสมาคม (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดงันี>  

สมาคม มียอดยกมา F เม.ย. "#   จาํนวน    62,052.48 บาท 
มีรายจ่ายดว้ยเงินสด จาํนวน                300  บาท 
มีรายจ่ายดว้ยเช็ค จาํนวน                36,145  บาท 
มียอดเงินคงเหลือ ณ #H เม.ย. "#   จาํนวน          38,472.48  บาท 

มติที�ประชุม : อนุมติัถอนเงินจาํนวน FHH,HHH.- บาท จากบญัชีกอลฟ์การกุศล สมาคม 
สพบ. เขา้บัญชี สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบนับัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์เพื�อเป็น
ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานสมาคมต่อไป 

 
วาระที, 1 เรื,องเพื,อพิจารณา   

1.�  การจดักอลฟ์การกุศล ชิงถว้ยพระราชทานฯ ประจาํปี 07?3 (จ. 0C มิ.ย. ?3 
สนามปัญญาอินทรา กอลฟ์คลบั)   

ในช่วงการประกาศผลรางวลัช่วงเย็น ใหจ้ดัทํากาํหนดการใหช้ัดเจน กระชบัและใหร้วบรัด 
เพื�อรกัษาระยะห่างป้องกนัการแพร่เชื> อ Covid-19 

มติที�ประชุม : รบัทราบ 
 

4.2 ความคืบหนา้ Nida Alumni Application   
ในดา้นการบริหารจัดการ Application: Nida Alumni Connect ที�ใกลถึ้งวันครบ F ปี   

ในการเปิด Application แต่มีผูโ้หลด Application เพียง F, HH กว่าคน และมีคนลงทะเบียน Application 
เพียง !HH กวา่คน  โดยเสนอใหใ้ชโ้อกาสการครบรอบ !! ปี ของสถาบนัในปี  !"i  และครบรอบ F ปี  
Application ดาํเนินการปรบัปรุงขอ้มูลของศิษยเ์ก่านิดา้ ดงันี>  

F) ทําหนังสือชี> แจงความต้องการปรับปรุงข้อมูลศิษย์เก่าใหท้ันสมัยพร้อมแนะนํา 
Application และให้ทําการยินยอมในการนําข้อมูลลง Application ทั>งแบบ online และ แบบ offline        
เพื�อการพฒันาขอ้มูลศิษยเ์ก่าของนิดา้ 

 ) สําหรับศิษย์ปัจจุบันใหจ้ัดทําเอกสาร สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมนักศึกษาเก่า    
ของคณะและของสถาบนั และใหย้ินยอมในการนําขอ้มูลลง Application 
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ลงชื�อ   
        พลเอก 

   (ธีระเดช  ฉตัรเสถียรพงศ)์ 
 
 
 

 
ลงชื�อ   
        พลเอก 

   (ธีระเดช  ฉตัรเสถียรพงศ)์ 
นายกสมาคม 

มิถุนายน  !"# 
 

#) พฒันารูปแบบใน Application ใหส้มาชิกมีช่องทางในการนําเสนอธุรกิจกนัได ้

มติที�ประชุม : รบัทราบ 

 
1.3  การแตง่ตั4งคณะอนุกรรมการ สาํหรบัพิจารณาการขอรบัสนับสนุนจากสมาคมตา่งๆ 

ใหเ้ป็นไปตามรายชื�อที�มีการนําเสนอเมื�อการประชุมของสมาคมฯ ครั>งที� #/"# ซึ�งถา้
กรรมการกลั �นกรองท่านใด มีการของบประมาณในส่วนของหน่วยงานตนเอง ก็จะเป็นมารยาทที�จะงดออก
เสียงในการนําเสนอครั>งนั>น 

มติที�ประชุม : รบัทราบ 
 

วาระที, 7 เรื,องอื,นๆ   
5.1   การประชุมครั4งตอ่ไป 
การจดัประชุมครั>งต่อไป คือ วนัอังคารที�  # มิถุนายน  !"# โดยจดัประชุมใหญ่สามญั

ประจาํปี และ ประชุมรายเดือน สถานที� คือ หอ้งประชุมจีระ บุญมาก 

มติที�ประชุม : รบัทราบ 
 
ปิดการประชุมเวลา   F.HH น.  
 

 
         ลงชื�อ  

        (ดร.ประดิษฐ กิตติฤดีกุล) 
                เลขาธิการ 
       ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

 


