รายงานการประชุม
การประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรมศิษย์เก่าคณะ
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้อง 210 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
****************************************************************
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง
2. ดร.วุฒิชัย จริยำ
3. นำงจีระพรรณ ชำติวรรณ
4. นำยณัฐวุฒิ ปั้นลี้
5. นำงสำวปำริชำติ เสือเพ็ง
6. นำงสำวอัจฉรำภรณ์ ยิ้มฉิม
7. นำงสมำพร ฉิมนำค
8. นำงสำวอิชยำ นำคโต
9. นำยเฉลิมพงษ์ เพิ่มพรปิยะ
10. นำยนภดล ศรีสว่ำง
11. นำยประกำศิต นทีประสิทธิพร

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต คณะสำธำรณสุขศำสตร์
ผู้อำนวยกำรกองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์
คณะแพทยศำสตร์
คณะสำธำรณสุขศำสตร์
คณะวิศวกรรมศำสตร์
คณะพยำบำลศำสตร์
วิทยำลัยพลังงำนทดแทน
วิทยำลัยนำนำชำติ
กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์
กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องการดาเนินงานของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สรุปเรื่อง
ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ประธำนที่ประชุม ได้กล่ ำวต้อนรับผู้ เข้ำร่วมประชุม และได้แจ้งเรื่องให้ ที่
ประชุมทรำบ ดังนี้
- ปี 2557 ที่ผ่ำนมำทำงกองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ได้จัดโครงกำรนัดพบชมรมศิษย์เก่ำทุกคณะ โดย
กำรพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลศิษย์เก่ำ รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลให้
ตรงกับควำมต้องกำร และจัดทำแบบฟอร์มมำตรฐำนสำหรับเก็บข้อมูลศิษย์เก่ำ
- ปี 2558 กองพัฒนำศิษย์เก่ำได้ปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำตำมข้อเสนอแนะรำยละเอียดดัง
เอกสำรแนบ
มติ
ที่ประชุมรับทรำบ

เอกสำรแนบ วำระ 1.1

เอกสารรายงานสรุปโครงการนัดพบชมรมศิษย์เก่าทุกคณะ ปี 2557
กาหนดการเข้าพบคณะเพื่อปรึกษางานด้านระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า(จากโครงการนัดพบชมรมศิษย์เก่าทุกคณะ ปี
2557)

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

คณะ/วิทยาลัย
คณะแพทยศำสตร์
คณะทันตแพทยศำสตร์
คณะพยำบำลศำสตร์
คณะเภสัชศำสตร์
คณะสำธำรณสุขศำสตร์
คณะสหเวชศำสตร์
คณะศึกษำศำสตร์
คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
คณะวิศวกรรมศำสตร์
คณะเกษตรศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
วิทยำลัยนำนำชำติ
คณะนิติศำสตร์
คณะวิทยำศำสตร์
คณะสังคมศำสตร์
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
คณะมนุษยศำสตร์
คณะบริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์ และกำร
สื่อสำร

วันเดือนปี
28 พฤษภำคม 2557
5 มิถุนำยน 2557
6 มิถุนำยน 2557
9 มิถุนำยน 2557
10 มิถุนำยน 2557
12 มิถุนำยน 2557
18 มิถุนำยน 2557
19 มิถุนำยน 2557
23 มิถุนำยน 2557
24 มิถุนำยน 2557

เวลา
14.00น.-16.00น.
10.00น.-12.00น.
10.00น-12.00น.
14.00น.-16.00น.
10.00น.-12.00น.
10.00น.-12.00น.
10.00น.-12.00น.
10.00น.-12.00น.
14.00น.-16.00น.
10.00น.-12.00น.

25 มิถุนำยน 2557
1 กรกฎำคม 2557
1 กรกฎำคม 2557
2 กรกฎำคม 2557
2 กรกฎำคม 2557
3 กรกฎำคม 2557
3 กรกฎำคม 2557

10.00น.-12.00น.
10.00น.-12.00น.
14.00น.-16.00น.
10.00น.-12.00น.
14.00น.-16.00น.
10.00น.-12.00น.
14.00น.-16.00น.

เอกสำรแนบ วำระ 1.1

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
(จากโครงการนัดพบชมรมศิษย์เก่าทุกคณะ ปี 2557)

ข้อเสนอแนะ

ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

1. ต้องกำรให้มีแบบฟอร์มมำตรฐำนสำหรับเก็บข้อมูลศิษย์เก่ำ(จัดประชุม 4 หน่วยงำน กองศิษย์เก่ำฯ,
กองแผนงำน, กองบริกำรกำรศึกษำ, กองบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ)

ดำเนินกำรแล้ว

2. เพิ่มฟังก์ชันกำรค้นหำข้อมูลศิษย์เก่ำจำกรหัสนิสิต ชื่อ-นำมสกุล หรือปีที่จบกำรศึกษำ

ดำเนินกำรแล้ว

3. เพิ่มฟังก์ชันที่แสดงผลว่ำศิษย์เก่ำคนใดมีกำรปรับปรุงข้อมูลแล้ว และศิษย์เก่ำคนใดยัง
ไม่ได้ปรับปรุงข้อมูล

ดำเนินกำรแล้ว

4. เพิ่มกำรสรุปข้อมูลและแสดงผลเป็นกรำฟ (เช่น สรุปข้อศิษย์เก่ำที่มีงำนทำ, สำยงำนตรงกับที่เรียน
หรือไม่ ฯลฯ )

ดำเนินกำรแล้ว

5. เพิ่มข้อมูลนำยกองค์กำรนิสิต, คนเด่นประจำรุ่น, เด็กกิจกรรม

ดำเนินกำรแล้ว

6. เพิ่มฟังก์ชันกำรลงทะเบียนเพื่อมีศิษย์เก่ำที่ไม่อยู่ในระบบฐำนข้อมูล

ดำเนินกำรแล้ว

7. เพิ่มฟังก์ชันกำรพิมพ์ชื่อและที่อยู่หน้ำซองจดหมำย

ดำเนินกำรแล้ว

8. เพิ่มฟังก์ชันกำรส่งอีเมล์ถึงศิษย์เก่ำ

ดำเนินกำรแล้ว

9. เพิ่มข่ำวสำรเกี่ยวกับทุนศึกษำต่อระดับปริญญำโท ปริญญำเอก ทัง้ ในและนอกประเทศ

ดำเนินกำรแล้ว

10. ฟังก์ชันสร้ำง RESUME ในระบบฐำนข้อมูล สำมำรถเพิม่ ผลงำน หรืองำนวิจัยที่ได้รับรำงวัลลงใน
ฐำนข้อมูลได้

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

11. จัดให้มีพื้นที่สำหรับศิษย์เก่ำภำยในมหำวิทยำลัยเพื่อใช้สำหรับพบปะ พูดคุย และ
มีสิทธิประโยชน์ภำยในมหำวิทยำลัยสำหรับศิษย์เก่ำ

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สรุปเรื่อง
- ไม่มี –
มติ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
สรุปเรื่อง
- ไม่มี –
มติ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 การพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินงานด้านงานศิษย์เก่าและระบบ
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
สรุปเรื่อง
ดร.ด ำรงศั ก ดิ์ เป๊ ก ทอง ประธำนที่ ป ระชุ ม ให้ ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มประชุ ม จำกคณะต่ ำ งๆ เล่ ำ ถึ ง แนวทำง
ปฏิบัติงำนของตนเองด้ำนงำนศิษย์เก่ำ และกำรนำข้อมูลศิษย์เก่ำในระบบฐำนข้อมูลมำใช้อย่ำงไร เพื่อให้งำน
ที่ปฏิบัติประสบควำมสำเร็จ แล้วให้ผู้เข้ำร่วมประชุมเลื อกผู้ ที่มีแนวปฏิบัติที่ ดี เพื่อเป็นแบบอย่ำงในกำร
ดำเนินงำนด้ำนงำนศิษย์เก่ำ
มติ
หลังจำกที่ประชุมได้รับฟังแนวปฏิบัติจำกคณะต่ำงๆเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมจึงได้มีมติให้ คณะ
แพทยศำสตร์ เป็นผู้ที่มีแนวทำงปฏิบัติที่ดีในกำรดำเนินงำนด้ำนงำนศิษย์เก่ำ โดยได้พิจำรณำจำกแนวปฏิบัติ
ดังนี้
1. มีกำรจัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่ำครบทุกรุ่น รวมถึงข้อมูลสถำนที่ทำงำนของศิษย์เก่ำที่เป็นปัจจุบัน
และเก็บข้อมูลศิษย์เก่ำที่กำลังศึกษำต่ออยู่ศูนย์แพทย์ใดบ้ำง
2. ได้นำข้อมูลภำวะกำรมีงำนทำจำกกองแผนงำนมำปรับปรุง และเลือกใช้ให้เหมำะสมกับงำนด้ำน
ศิษย์เก่ำของคณะ
3. จัดทำแบบฟอร์มของคณะเพื่อเก็บข้อมูลศิษย์เก่ำตั้งแต่แรกเข้ำกำรศึกษำ และนำข้อมูลที่ได้มำ
จัดเก็บ กระทั้งศิษย์เก่ำสำเร็จกำรศึกษำให้กรอกแบบฟอร์มเดิมอีกครั้งแต่กรอกเฉพำะข้อมูลที่มี
กำรเปลี่ยนแปลง
4. จัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่ำที่ได้รับกำรยกย่อง เชิดชู และทำคุณควำมดี และข้อมูลวินัยนิสิต

5. ใช้สังคมออนไลน์ในกำรเข้ำถึงศิษย์เก่ำ พร้อมทั้งประชำสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่ำเข้ำมำปรับปรุงข้อมูล
ของตนเองให้มำกขึ้น
ปิดการประชุม 16.30 น.

(นำยนภดล ศรีสว่ำง)

(นำงจีระพรรณ ชำติวรรณ)

ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม

ผู้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม

