รายงานการประชุมผูบริหารสํานักทะเบียนและประมวลผล
ครั้งที่ 6/2553 (1)
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.
ณ หองประชุมสํานักทะเบียนและประมวลผล
----------------------------------รายนามผูเขารวมประชุม
1. นางสลิลทิพย รุงโรจนทรัพย
2. นางพรรณี ขันธหัตถ
3. นายพิบูลย นาคสีดี
4. นายสมยศ อยูสมบูรณ
5. นางพรเพ็ญ ผลสวัสดิ์
6. นางศิริพร ศรีมูล
7. นางชุติมา เพชรรักษ
8. นางปริณดา ดํามะณี
9. นางดวงเนตร ทิพยพิทักษ
10.นางสาวรุงนภา ปกษี

ประธาน
ผูชวยผูอํานวยการสํานักทะเบียนฯ
หัวหนาแผนกบริการ/รับลงทะเบียน
หัวหนาแผนกรับเขาศึกษา/งานปริญญาบัตร
หัวหนาแผนกประวัติ/หนังสือสําคัญ
หัวหนาแผนกประมวลผล/สารสนเทศ
หัวหนาแผนกตรวจสอบ/รับรองผลการศึกษา
หัวหนาแผนกตารางเรียน/ตารางสอบ
หัวหนาแผนกธุรการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เปดประชุม เวลา 09.30 น.
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ประธานฯ กลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระตาง ๆ ดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 แจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงการเลื่อนปฏิทินการศึกษา ประจําภาคตน ปการศึกษา 2553
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมทราบวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดเลื่อนปฏิทินการศึกษา ประจําภาค
ตน ปการศึกษา 2553 ไปแลวนั้น สงผลใหในชวงสอบปลายภาคตน ปการศึกษา 2553 ตองจัด
สอบวันอาทิตยดวย โดยเริ่มสอบตั้งแตวันจันทรที่ 11 ถึงวันศุกรที่ 22 ตุลาคม 2553 พรอมทั้งแจง
กําหนดการสําหรับนักศึกษา ดังนี้
¾ จัดอบรมระบบบริการการศึกษา ใหแกนกั ศึกษาชัน้ ปที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน
2553 เพราะไมสามารถจัดไดในชวงสัปดาหสุดทายกอนวันลงทะเบียน เนื่องจากในชวง
วันที่ 27 กันยายน – 2 ตุลาคม 2553 มามาขอใชสถานที่ทบทวนความรู

¾ เลือกสาขาวิชาโท สําหรับนักศึกษาชัน้ ปที่ 2 ในชวงระหวางวันที่ 21 – 24 กันยายน 2553
ที่ประชุม : รับทราบ
1.2 เรื่องวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2552
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมทราบถึง กําหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา
2552 ดังนี้
¾ วันซอมยอย วันที่ 6 พฤศจิกายน 2553
¾ วันซอมใหญ วันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2553
¾ วันพิธีประสาทปริญญาบัตร วันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2553
ที่ประชุม : รับทราบ
1.3 เรื่องกําหนดปฏิทินการประชุมประจําสํานักทะเบียนฯ ประจําปการศึกษา 2553
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมชวยกันกําหนดวันประชุม ประจําปการศึกษา 2553 โดยใหการ
ประชุมในวันนี้เปนครั้งที่ 1 ซึ่งที่ประชุมไดชวยกันกําหนดวัน (ตามเอกสารแนบ)
ที่ประชุม : รับทราบ
1.4 เรื่องแตงตั้งคณะทํางานภายในสํานักทะเบียนฯ ประจําปการศึกษา 2553
ประธานฯ มอบหมายให คุณพิบูลยฯ และคุณดวงเนตรฯ ชวยกันจัดทําประกาศแตงตั้ง
จัดสงภายในวันศุกรที่ 16 กรกฎาคม 2553
ที่ประชุม : รับทราบ
1.5 เรื่องเกณฑการพิจารณาความดีความชอบ ประจําปการศึกษา 2553
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมชวยกันพิจารณาเกณฑความดีความชอบ ประจําปการศึกษา 2553
วาตองการปรับเปลี่ยนคะแนนในสวนไหนบาง นําเขาประชุมในการประชุมครั้งตอไป และแจง
ขอมูลเพิ่มเติมวา มหาวิทยาลัยจะนําระบบประเมินแบบ MBO (Management by Objective) มา
ใช ซึ่งในแตละแผนกจะตองมีดัชนีคุณภาพ แผนกละ 1 ดัชนี โดย KPI ของแผนกจะตอง
สอดคลองกับดัชนีคุณภาพดวย
ที่ประชุม : รับทราบ
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1.6 เรื่องแจงผลการประเมินประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552
คุณพรรณีฯ แจงตอที่ประชุมทราบถึง ผลการประเมินประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา
2552 วาในปนี้ไดผลประเมิน 2.96 เพิ่มขึ้นจากปที่แลว มีเพียงองคประกอบที่ 1 ขอ 1.2 เรื่อง KPI
ไมบรรลุ เนื่องจากไดมีการยกเลิกโครงการ GIST และการอบรมภาษาอังกฤษ จุดแข็ง คือบุคลากร
ทุกคนในสํานักทะเบียนฯ มีสวนรวมในคณะทํางานตาง ๆ และในการสงบุคลากรไปอบรมนั้น
ควรใหสอดคลองกับงานที่ปฏิบัติดวย ประธานฯ ใหขอเสนอแนะวา ในปการศึกษาตอไป ใหตงั้
งบประมาณในโครงการ “สัมมนาประจําปงานทะเบียน ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ” ประมาณ
การไวที่ 10 คน เพื่องายตอการจัดการเกี่ยวกับยานพาหนะ และหองพัก ในการจัดสัมมนาดังกลาว
จ ะ มี 3 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ผ ลั ด กั น เ ป น ผู จั ด ป ร ะ ก อ บ ด ว ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยขอนแกน สําหรับในปนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปนผูจัด จึงตองการใหทุกแผนกเขารวมสัมมนาดวย โดยจัดใหเขารวมสัมมนาจํานวนครึ่งหนึ่ง
ของแผนก
ที่ประชุม : รับทราบ
1.7 เรื่อง KM ของสํานักทะเบียนฯ
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมทราบวา คณะทํางาน KM ไดจัดทํา Web Site ของ KM เสร็จ
เรียบรอยแลว แตยังมีผูใชนอยมาก ประธานคณะทํางาน KM แจงขอมูลเพิ่มเติมวา กอนเขาใช
ตองกําหนด ID และ Password กอน ซึ่งในเฟสแรก ไดเริ่มใชเฉพาะคณะทํางานเทานั้น ในปนี้
จะดําเนินการใหใชไดทุกทาน ทั้งนี้ ประธานฯ จะนํา KM เรื่อง การขอยศวาที่รอยตรี และ เรื่อง
การใหเกียรตินิยม สงไปที่ mail ของทุกทานเพื่อทราบดวย
ที่ประชุม : รับทราบ
1.8 เรื่อง Scan เอกสาร
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมทราบวา การ Scan เอกสารถือเปนงานประจําของ
¾ แผนกทะเบียนประวัติฯ
¾ แผนกตรวจสอบฯ
¾ แผนกธุรการ
จึงขอใหแผนกดังกลาว ดําเนินการ Scan เอกสารของปการศึกษา 2552 ใหแลวเสร็จ
ตอไป
ที่ประชุม : รับทราบ
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1.9 เรื่องการประกาศลงโทษนักศึกษาทุจริต
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมทราบถึง การประกาศลงโทษนักศึกษาทุจริตวา ใหดําเนินการ
ประกาศใหแลวเสร็จ ภายใน 1 เดือน นับจากวันสุดทายของการสอบ กรณีที่มีประเด็นที่ยังไม
สามารถสรุปได ยังไมตองประกาศลงโทษ
ที่ประชุม : รับทราบ
1.10 เรื่อง Stock Card
ประธานฯ ขอใหทุกแผนกสงรายงาน Stock Card ในรูปแบบของเอกสาร พรอมใบปะหนา
สรุปดวยวาในแผนกมีวัสดุสํานักงานอะไรบาง ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เวลา 16.00 น.
มอบหมายใหคุณดวงเนตรฯ จัดทําแฟม Stock Card โดยในแฟมใหแยกเปนแผนกไวดวย
ที่ประชุม : รับทราบ
1.11 เรื่องปรับปรุงแฟมสะสมผลงาน PORTFOLIO
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมทราบวา ขอใหบุคลากร สํานักทะเบียนฯ ทุกทาน ทําการปรับปรุง
แฟมสะสมผลงาน PORTFOLIO ในทุกภาคการศึกษา ตามปฏิทินการศึกษา
ที่ประชุม : รับทราบ
1.12 เรื่องการฝกอบรมรางวัลคุณภาพแหงชาติ TQA
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมทราบวา ผูที่เขารับการฝกอบรมรางวัลคุณภาพแหงชาติ TQA
หลักสูตร TQA Criteria Level 1 จะตองเปนผูใหคําปรึกษาแกหนวยงานดวย และขอใหทุกทาน
ที่เขาอบรมสงงานในสวนที่ 1 และ 2 ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 สวนที่เหลือทั้งหมด สง
ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ที่ประชุม : รับทราบ
1.13 เรื่องระบบ e – document
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมทราบวา จากที่ไดเขาไปตรวจประเมิน สํานักบริการคอมพิวเตอร
ซึ่งสามารถนํา 5 ส มาบูรณาการ กับการประกันคุณภาพ ไดคือ ในการนําระบบ
e – document มา Scan เอกสาร ทําให สะดวก ในการคนหา และสรางนิสัย คือเมื่อมีเอกสาร
ทุกคนจะตองมาทําการ Scan เขาระบบ จึงมอบหมายใหคุณดวงพรฯ ประสานกับสํานัก
บริการคอมพิวเตอร ในการขอระบบมาใชกับสํานักทะเบียนฯ ดวย
ที่ประชุม : รับทราบ
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1.14 เรื่องการอบรมภาษาอังกฤษ
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมทราบวา ศูนยภาษา ไดนําระบบ Tell me more มาใชทําให
ผูเรียนไมตองเสียเวลาไปนั่งเรียน/สอบ จึงมอบหมายให คุณวิรุลยฯ ประสานกับศูนยภาษา
เกี่ยวกับระบบดังกลาวดวยวาสามารถนํามาลงที่ Server ของสํานักทะเบียนฯ ไดหรือไม
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ไปรับรองในการประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
ระเบียบวาระที่ 4 ผลการดําเนินงานในเดือนที่ผานมา
4.1 รายงานผลการดําเนินงาน
ทุกแผนกรายงานผลการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2553
(ตามเอกสารแนบ )
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 แผนการดําเนินงานในเดือนปจจุบัน
5.1 แผนการดําเนินงานในเดือนปจจุบัน
ทุกแผนกรายงานแผนการดําเนินงานในเดือนปจจุบัน (ตามเอกสารแนบ )
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไมมี
ปดประชุมเวลา 11.30 น.
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(นางสาวรุงนภา ปกษี)
ผูบันทึกรายงานการประชุม

(นางดวงเนตร ทิพยพิทักษ)
ผูตรวจรายงานการประชุม
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