รายงานการประชุมผูบริหารสํานักทะเบียนและประมวลผล
ครั้งที่ 7/2553 (2)
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 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 09.15 น.
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ประธานฯ กลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระตาง ๆ ดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 แจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน ประจําปการศึกษา 2552
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมทราบวา ไดดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําป
การศึกษา 2552 ไปแลวนัน้ มีอยู 2 รายที่ถูกลดระดับลงมา เนื่องจากมีวันลามาก คือ
คุณทิพวรรณฯ และคุณดวงพรฯ จึงฝากใหหัวหนาแผนกไปตักเตือนดวย สําหรับการแจงผลการ
ประเมินในปนี้ จะทําการแจงเปนรายบุคคล
ที่ประชุม : รับทราบ

1.2 เรื่องติวเขมโคงสุดทายกับ UTCC
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยจัดโครงการติวเขมโคงสุดทายกับ UTCC
ใหแกนกั เรียนมัธยมปลาย ในวันอาทิตยที่ 26 กันยายน 2553 และในโครงการดังกลาวจะมี
Programmer ของสํานักทะเบียนฯ ทั้ง 2 ทานเขารวมเปนกรรมการดวย
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ประธานฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2553 (1)
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 – 11.00 น.
ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องการเลือกสาขาวิชาโท
ประธานฯ มอบหมายใหแผนกประมวลผลฯ แจงกําหนดวันเลือกสาขาวิชาโทไปยังคณะวิชา
เพื่อคณะวิชาจะไดแจงใหนักศึกษาทราบตอไป
ที่ประชุม : รับทราบ
3.2 เรื่องวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2552
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบถึง วันซอมยอย จากเดิมวันที่ 6 กันยายน 2553 เปลี่ยนเปน
วันศุกรที่ 12 กันยายน 2553 สําหรับผูที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตแลวสามารถ upload รูป เพื่อทํา
ทําเนียบบัณฑิตได ซึ่งจะหมดเขตรับรูปวันที่ 31 กันยายน 2553 และกรณีนักศึกษา 4 รายที่จะขอ
ติดยศวาที่รอยตรี นั้น ใหดูจากคําสั่งประกาศแตงตั้ง ของกระทรวงกลาโหม โดยใหหลักการ
ดังนี้
¾ เสนอชื่อเขาสภาวันใด หากคําสั่งประกาศแตงตั้งประกาศกอนวันเสนอสภา ใหเสนอ
รายชื่อโดยระบุยศวาที่รอยตรี ดวย
¾ หากคําสั่งประกาศแตงตั้งประกาศภายหลังเสนอสภา ใหเสนอสภาไปตามเดิม แตใหไป
แกไขในชุดที่ใชขานชื่อบัณฑิต ของคณบดีแทน ซึ่งบัณฑิตสามารถใสชุดขาวเขาพิธี
ประสาทปริญญาบัตรได
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พร อมทั้ ง ได แ จงถึ ง เรื่ องการขานชื่อบัณ ฑิต ในป การศึก ษานี้วา จะไมขานคํานํา หนาชื่อ เพื่อ
ประหยัดเวลา ยกเวน บัณฑิตที่มีฐานันดรศักดิ์ และวาที่รอยตรี
ที่ประชุม : รับทราบ
3.3 เรื่องลงโทษนักศึกษาทุจริต
ประธานฯ ขอให ผูชวยผูอํานวยการฯ จัดทําคําสั่งลงโทษนักศึกษาทุจริตกลางภาคตน
ปการศึกษา 2553 ใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ 7 กันยายน 2553 และแจงถึงกรณีที่นักศึกษานํา
ขอสอบออกนอกหองสอบวา ใหดําเนินการเชนเดียวกันกับนักศึกษาทุจริต โดยใหแจงคณะวิชา
ทราบ เพื่อดําเนินการตอไป
ที่ประชุม : รับทราบ
3.4 เรื่อง Stock Card
ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณหัวหนาแผนกทุกทาน ที่ไดจัดทํา Stock Card สงใหเรียบรอย
แลว สําหรับในปการศึกษา 2553 นั้น ใหเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2553 สิ้นสุด 31 พฤษภาคม
2553
ที่ประชุม : รับทราบ
3.5 เรื่องปรับปรุงแฟมสะสมผลงาน PORTFOLIO
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมทราบวา ใหทุกทานไปทําการปรับปรุงแกไขแฟมสะสมผลงาน
PORTFOLIO ในสวนของ
¾ ประสบการณทํางาน โดยใหเริ่มจากปปจจุบัน
¾ เรื่องการอบรมสัมมนา เมื่อสิ้นปแลวจึงนํามาใสแฟม
ที่ประชุม : รับทราบ
3.6 เรื่องระบบ e – document
ประธานฯ สอบถามความคืบหนาเกี่ยวกับระบบ e – document หัวหนาแผนก ประมวลผล
ฯ รายงานวาไดมอบหมายไปแลว แตยังไมไดติดตามผล ประธานฯ จึงมอบหมายใหติดตามความ
คืบหนาตอไป
ที่ประชุม : รับทราบ
3.7 เรื่องระบบ Tell me more
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ประธานฯ สอบถามความคืบหนาเกี่ยวกับระบบ Tell me more หัวหนาแผนก ประมวลผล
ฯ รายงานวา ในการใชระบบดังกลาวมีคาใชจาย จึงไมไดดําเนินการตอ ประธานฯ ใหประสานไป
ที่ คุณคมสันตฯ เพื่อขอใชระบบดังกลาว
ที่ประชุม : รับทราบ
3.8 เรื่องเกณฑการพิจารณาความดีความชอบ ประจําปการศึกษา 2553
ประธานฯ ได นํ า เสนอตอ ที่ ป ระชุม ทราบถึ ง หลัก การในการพิจ ารณาความดี ค วามชอบ
ประจําปการศึกษา 2553 วา ตองการใหบุคลากรสํานักทะเบียนฯ ทุกทาน ทําการสอบวัดความรู
และเก็บคะแนนไว โดยจะมีหัวขอสําหรับทดสอบ อาทิเชน เขียนวิสัยทัศน เขียนแผนของแผนก
ตนเอง สอบความรูในงานทะเบียน วิเคราะห SWOT ตัวเอง เปนตน
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 ผลการดําเนินงานในเดือนที่ผานมา
4.1 รายงานผลการดําเนินงาน
ทุกแผนกรายงานผลการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 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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