รายงานการประชุม
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นปัจจุบนั
และ โครงการนัดพบชมรมศิษย์เก่าทุกคณะ
ครั้งที่ 1/2557
วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องเสลา 1 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
-------------------------------------------------------------------รายนามคณะกรรมเข้าร่วมประชุม
1. ดร.ดำรงศักดิ์
เป๊กทอง
ประธำนคณะกรรมกำร
2. รศ.ดร.ฉลอง
ชำตรูประชีวิน
กรรมกำร
3. นำงสำวคนึง
ตรงต่อกิจ
กรรมกำร
4. นำงสำวศิริกนก
กลั่นขจร
กรรมกำร
5. นำงสำวจันนิกำ
ศรีใส
กรรมกำร
6. นำงสำวอัจรำภรณ์ ยิ้มฉิม
กรรมกำร
7. นำงสำวศรีสัจจำ
เปำจีน
กรรมกำร
8. นำยทศพล
จูมั่น
กรรมกำร
9. นำงกนกอร
มุกดำลอย
กรรมกำร
10. นำงสำวปำริชำต
เสือเพ็ง
กรรมกำร
11. นำงสำววรำงคณำ นุตตะรังค์
กรรมกำร
12. นำงสำวอุไรวรรณ
สิงห์ทอง
กรรมกำร
13. นำงขวัญเรือน
พระนำค
กรรมกำร
14. นำงสำวพรทิพย์
น้อยเขมำ
กรรมกำร
15. นำงสำวพรปวีร์
ขำแก้ว
กรรมกำร
16. นำยเกรียงศักดิ์
กำละภักดี
กรรมกำร
17. นำยอนวัช
มีเคลือบ
กรรมกำร
18. นำยประกำศิต
นทีประสิทธิพร
กรรมกำร
19. รศ.ดร.นงนุช
โอบะ
ชมรมศิษย์เก่ำคณะพยำบำลศำสตร์
20. ว่ำที่ร.ต.มำโนชญ์
สองแกะ
ชมรมศิษย์เก่ำสุวรรณภิงคำร
21. พญ.สำวิตรี
ตันเจริญ
สมำคมศิษย์เก่ำแพทย์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
22. นำงสำวธัญญำรัตน์ อินทร์เมือง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
23. นำยนภดล
ศรีสว่ำง
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นำงจีระพรรณ

ชำติวรรณ

ผู้เข้ำร่วมประชุม

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นำงสำวอิชยำ
2. นำงสำวณัฐิณี
3. นำยเฉลิมพงษ์
4. นำงสำวกำญจน์ธิดำ
5. นำงสำวสุธำสินี
6. นำงสำวสิริลักษณ์
7. นำงสำววันวิภำ

นำคโต
มณีท่ำโพธิ์
เพิ่มพรปิยะ
จินำพันธุ์ณิชำ
น่วมด้วง
รุ่งธนวำณิชย์
สำยหยุด

กรรมกำร/ติดรำชกำร
กรรมกำร/ติดรำชกำร
กรรมกำร/ติดรำชกำร
กรรมกำร/ติดรำชกำร
กรรมกำร/ติดรำชกำร
กรรมกำร/ติดรำชกำร
กรรมกำร/ติดรำชกำร

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สรุปเรื่อง
1. ในปี 2557 กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ได้จัดทำ NU Alumni Magazine เป็นปีแรกโดยจะจัดทำ 2 เดือนต่อ 1
ฉบับ รวมทั้งสิ้น 6 ฉบับต่อปี แล้วนำ NU Alumni Magazine ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์กองพัฒนำศิษย์เก่ำ
สัมพันธ์ ,Facebook กองพัฒ นำศิษย์ เก่ำสัม พัน ธ์ เพื่ อให้ศิษ ย์เก่ำรวมถึงผู้ ที่สนใจได้รับทรำบข่ำ วสำรควำมเป็ นไปของ
มหำวิทยำลัย และเป็นช่องทำงในกำรเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศิษย์เก่ำกับมหำวิทยำลัยอีกช่องทำงหนี่ง
2. เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2557 กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ได้จัดกำรประชุมพิจำรณำกลั่นกรองศิษย์เ ก่ำเพื่อเข้ำรับ
กำรคัดเลือกศิษย์เก่ำดีเด่นมหำวิทยำลัยนเรศวร ประจำปี 2557(รอบแรก) ซึ่งมีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกรอบแรกทั้งสิ้น 20 ท่ำน จำก
ผู้เสนอชื่อทั้งหมด 38 ท่ำน จำกนั้นได้ส่งรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกรอบแรกให้กับมหำวิทยำลัยดำเนินกำรคัดเลือกในลำดับ
ต่อไป
3. ด้วยอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยนเรศวรได้อนุมัตริ ะเบียบกองทุนศิษย์เก่ำในปีงบประมำณ 2557 แล้ว โดยจะจัดเก็บ
ค่ำธรรมเนียมบัญฑิตทีเ่ ข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรในปีงบประมำณ 2558 จำนวน 200 บำทต่อคน แล้วจะจัดกำรประชุม
คณะกรรมกำรดูแลกองทุนศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยนเรศวร เพื่อพิจำรณำแนวทำงกำรใช้งบประมำณจำกกองทุนศิษย์เก่ำเพื่อ
พัฒนำมหำวิทยำลัยต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทรำบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 การเก็บรวบรวมและสรุปข้อมูลศิษย์เก่า
สรุปเรื่อง
ด้วยกองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ได้มีกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ และได้รวบรวมข้อมูลศิษย์เก่ำจำกแหล่งต่ำงๆ
ดังนี้
- ข้อมูลศิษย์เก่ำจำกระบบทะเบียนออนไลน์ (ระบบ REG) ของกองบริกำรกำรศึกษำ (ปี2545-2556)
- ข้อมูลศิษย์เก่ำจำกภำวะกำรมีงำนทำ ของกองแผนงำน (ปี2545-2551)
- ข้อมูลศิษย์เก่ำจำกแฟ้มประวัติกำรขึ้นทะเบียนของบัญฑิต (ปี2540-2545)
โดยระบบฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำมีข้อมูล ดังนี้
ข้อมูลส่วนที่ 1 (รำยชื่อศิษย์เก่ำ, รหัสนิสิต, คณะ/สำขำวิชำ) จำนวน 120,216 คน
ข้อมูลส่วนที่ 2 (ที่อยู่บ้ำน, หมำยเลขโทรศัพท์, อีเมล์) จำนวน 69,940 คน
ข้อมูลส่วนที่ 3 (สถำนที่ทำงำน, อำชีพ, ตำแหน่ง) จำนวน 25,353 คน
ทั้งนี้ระบบฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำยั งมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ในกำรนี้กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์จึงขอควำมร่วมมือกับกิจกำร
นิสิตทุกคณะในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน เพื่อควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ
มติ
ที่ประชุมรับทรำบมอบหมำยให้นำย นภดล ศรีสว่ำง และนำยประกำศิต นทีประสิทธิพร ดำเนินกำรจัดทำปฏิทินเพื่อให้
กิจ กำรนิสิ ต คณะนั ด หมำย วั น เวลำ ในกำรเข้ำ พบปะแลกเปลี่ย นข้ อ มู ลศิ ษ ย์ เ ก่ำ ของคณะ โดยเริ่ ม จำก กลุ่ ม สำขำวิ ชำ
วิทยำศำสตร์สุขภำพ กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี และกลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ตำมลำดับ
ระเบียบวาระที่ 1.3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
สรุปเรื่อง
กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบเรือ่ งกำรเข้ำใช้งำนระบบฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำในส่วนของศิษย์เก่ำที่จะ
เข้ำระบบเพื่อปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่ สถำนที่ทำงำน อำชีพ ตำแหน่ง หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และอธิบำยกำรใช้งำนใน
ส่วนของกิจกำรนิสิตที่เป็นผู้รับผิดชอบกำรกรอกข้อมูลศิษย์เก่ำของแต่ละคณะ
มติ
ที่ประชุมรับทรำบ และได้มอบ นำยประกำศิต นทีประสิทธิพร ดำเนินกำรดังนี้
- ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ รูปแบบตัวอักษร รวมถึงสีสันของระบบฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ
- เพิ่มฟังก์ชันกำรค้นหำข้อมูลของศิษย์เก่ำ โดยใช้รหัสประจำตัวนิสิต
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 แนวทางการใช้ข้อมูลศิษย์เก่า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
สรุปเรื่อง
กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ได้ให้กิจกำรนิสิตทุกคณะพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทำงกำรดำเนินงำนของกำรจัดตั้งชมรมหรือ
สมำคมศิษย์เก่ำของคณะ กำรเก็บข้อมูลของศิษย์เก่ำ และปัญหำอุปสรรคในกำรดำเนินงำนด้ำนศิษย์เก่ำ ดังนี้

คณะ/วิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศำสตร์

การจัดตั้งสมาคม/
ชมรมศิษย์เก่า

คณะสหเวชศำสตร์

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรจัดตั้ง
สมำคม
จัดตั้งชมรมศิษย์เก่ำเรียบร้อยแล้ว

คณะทันตแพทยศำสตร์

จัดตั้งชมรมศิษย์เก่ำเรียบร้อยแล้ว

คณะวิทยำศำสตร์

คณะนิติศำสตร์

จัดตั้งสมำคมศิษย์เก่ำเรียบร้อย
แล้ว
จัดตั้งสมำคมศิษย์เก่ำเรียบร้อย
แล้ว
ยังไม่มีชมรม/สมำคมศิษย์เก่ำ

คณะมนุษยศำสตร์

จัดตั้งชมรมศิษย์เก่ำเรียบร้อยแล้ว

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์

ยังไม่มีชมรม/สมำคมศิษย์เก่ำ

คณะบริหำรธุรกิจฯ

คณะแพทยศำสตร์

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ปัญหาและอุปสรรค

มีกำรจัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่ำ Excel

ศิษย์เก่ำไม่ค่อยเข้ำร่วมโครงกำรของ
มหำวิทยำลัย
ไม่ค่อยได้รบั ควำมสนใจจำกศิษย์เก่ำ
เนื่องจำกศิษย์เก่ำติดภำระกิจส่วนตัว
-

มีกำรจัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่ำช่วงรับ
ปริญญำทุกปี
มีกำรจัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่ำช่วงรับ
ปริญญำทุกปี
มีกำรจัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่ำ Excel

ต้องกำรหำข้อมูลศิษย์เก่ำรุ่นแรกๆ
-

จัดตั้งชมรมศิษย์เก่ำเรียบร้อยแล้ว

มีกำรจัดเก็บข้อมูลเป็นปัจจุบันทุก
รุ่น
มีกำรจัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่ำช่วงรับ
ปริญญำทุกปี
มีระบบฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำบน
เว็บไซต์
มีกำรจัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่ำช่วงรับ
ปริญญำทุกปี
มีกำรจัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่ำ Excel

คณะสังคมศำสตร์

ยังไม่มีชมรม/สมำคมศิษย์เก่ำ

มีกำรจัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่ำ Excel

-

คณะสำธำรณสุขศำสตร์

จัดตั้งชมรมศิษย์เก่ำเรียบร้อยแล้ว

-

คณะเภสัชศำสตร์

จัดตั้งชมรมศิษย์เก่ำเรียบร้อยแล้ว

คณะพยำบำลศำสตร์

จัดตั้งชมรมศิษย์เก่ำเรียบร้อยแล้ว

วิทยำลัยนำนำชำติ

จัดตั้งชมรมศิษย์เก่ำเรียบร้อยแล้ว

มีกำรจัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่ำบน
เว็บไซต์
มีกำรจัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่ำบน
เว็บไซต์
มีกำรจัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่ำช่วงรับ
ปริญญำทุกปี
-

บัณฑิตวิทยำลัย

ยังไม่มีชมรม/สมำคมศิษย์เก่ำ

มีกำรจัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่ำช่วงรับ
ปริญญำทุกปี

-

ศิษย์เก่ำยังยึดมั่นในชื่อเดิมของคณะ

มีปัญหำเรื่องข้อมูลรั่วไหล จึงต้องปิด
ฐำนข้อมูลชั่วครำว
มีปัญหำเรื่องข้อมูลของสถำบันสมทบ
-

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

(นำยนภดล ศรีสว่ำง)
ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม

(นำงจีระพรรณ ชำติวรรณ)
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

