รายงานการประชุมผูบริหารสํานักทะเบียนและประมวลผล
ครั้งที่ 9/2553 (4)
วันอังคารที่ 28 กันยายน 2553 เวลา 14.00 - 16.30 น.
ณ หองประชุมสํานักทะเบียนและประมวลผล
----------------------------------รายนามผูเขารวมประชุม
1. นางสลิลทิพย รุงโรจนทรัพย
2. นางพรรณี ขันธหัตถ
3. นางสาวขอพรชนก เรือนดวง
4. นางพรเพ็ญ ผลสวัสดิ์
5. นางศิริพร ศรีมูล
6. นางชุติมา เพชรรักษ
7. นางปริณดา ดํามะณี
8. นางดวงเนตร ทิพยพิทักษ
9.นางสาวรุงนภา ปกษี
รายนามผูลาประชุม
1. นายพิบูลย นาคสีดี

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

เปดประชุม เวลา 14.15 น.
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ประธานฯ กลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระตาง ๆ ดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 แจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องสัมมนาฝายวิชาการ ประจําปการศึกษา 2553
เลขานุการจัดสัมมนาฯ แจงตอที่ประชุมทราบวา ในปนี้ฝายวิชาการไดกําหนดวันสัมมนา
ภายนอกไวในวันที่ 14 -16 มกราคม 2554 ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดเลือกไว 2 จังหวัด คือที่จังหวัด
จันทบุรี และจังหวัดเพชรบุรี ในสวนของการสัมมนาภายในยังมิไดกําหนดวัน เนื่องจากยังหา
หัวขอสัมมนาไมได
ที่ประชุม : รับทราบ

1.2 เรื่องรายชือ่ นักศึกษาผูสาํ เร็จการศึกษา ประจําปการศีกษา 2552
หัวหนาแผนกตรวจสอบฯ แจงตอที่ประชุมทราบวา ไดเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาจํานวน
6 ราย ในเดือนตุลาคม 2553
ที่ประชุม : รับทราบ
1.3 เรื่องอบรมการใชระบบบริการการศึกษา ประจําปการศีกษา 2553
หัวหนาแผนกประมวลผลฯ แจงตอที่ประชุมทราบวา ไดจัดอบรมการใชระบบบริการ
การศึกษาไปแลวเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553 มีจํานวนผูเขาอบรมประมาณ 1,600 คน
ที่ประชุม : รับทราบ
1.4 เรื่องรับสมัครนักศึกษาใหม โครงการรับตรง ประจําปการศีกษา 2554
ผูแทนหัวหนาแผนกรับเขาฯ แจงตอทีป่ ระชุมทราบถึง กําหนดวันสอบสัมภาษณนักศึกษาใหม
โครงการรับตรง รวมกับ 3 มหาวิทยาลัย ดังนี้
¾ มหาวิทยาลัยขอนแกน วันที่ 26 ธันวาคม 2553
¾ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วันที่ 22 มกราคม 2553
¾ มหาวิทยาลัยเชียงใหม วันที่ 29 มกราคม 2553
ที่ประชุม : รับทราบ
1.5 เรื่องปรับปรุงคูมือการสอบ
หัวหนาแผนกจัดสอบฯ แจงตอที่ประชุมทราบวา ไดจัดทําคูมอื การสอบฉบับปรับปรุงใหม
จัดสงใหแกคณะวิชาไปเรียบรอยแลว
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ประธานฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2553 (3)
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 – 11.00 น.
ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องนักศึกษาทุจริต
ประธานฯ สอบถามความคืบหนากรณีนักศึกษาทุจริตกลางภาคตน ปการศึกษา 2553 ผูชวย
ผูอํานวยการฯ รายงานวา ไดดําเนินการประกาศลงโทษนักศึกษาทุจริต ไปเรียบรอยแลวเมื่อวันที่
6 กันยายน 2553 ตามประกาศที่ 608/2553 ลงวันที่ 14 กันยายน 2553
ที่ประชุม : รับทราบ
3.2 เรื่องปรับปรุงแฟมสะสมผลงาน PORTFOLIO
ประธานฯ สอบถามความคืบหนาตอหัวหนาแผนกทุกแผนก เกี่ยวกับแฟมสะสมผลงาน
PORTFOLIO ของเจาหนาที่ในแผนกที่ใหไปปรับปรุงแกไข ซึ่งทุกแผนกไดดําเนินการปรับปรุง
เรียบรอยแลว
ที่ประชุม : รับทราบ
3.3 เรื่องระบบ e – document
ประธานฯ แจงความคืบหนาเกี่ยวกับระบบ e – document วาคุณดวงพรฯ ไดอบรมการใช
ระบบใหแกแผนกธุรการ และแผนกประวัติฯ ไปแลว ในแผนกที่เหลือ ประธานฯ มอบหมายให
คุณศิริพรฯ ชวยกํากับดูแลคุณดวงพรฯ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2553
ที่ประชุม : รับทราบ
3.4 เรื่องระบบ Tell me more
ประธานฯ แจงความคืบหนาเกี่ยวกับระบบ Tell me more วาคุณวิรุลยฯ ไดดําเนินการติดตั้ง
ระบบใหเรียบรอยแลว จึงฝากใหหัวหนาแผนกทุกทาน แจงใหเจาหนาที่ในแผนก เขาไปใช โดย
ประธานฯ จะเขาไปทําการประเมินการใชระบบดวย ในการนี้ ไดมอบหมายให
¾ คุณดวงพรฯ Download คูมือภาษาไทย พรอมทั้งสง Mail ใหแกเจาหนาที่ทุกทานใน
สํานักทะเบียนฯ
¾ คุณดวงเนตรฯ ทําสําเนาคูมือ จํานวน 5 ชุด เพื่อใหนําไปใชประกอบการเรียนไดอยาง
สะดวก
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 ผลการดําเนินงานในเดือนที่ผานมา
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4.1 รายงานผลการดําเนินงาน
ทุกแผนกรายงานผลการดําเนินงานเดือนกันยายน 2553
(ตามเอกสารแนบ )
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 แผนการดําเนินงานในเดือนปจจุบัน
5.1 แผนการดําเนินงานในเดือนปจจุบัน
ทุกแผนกรายงานแผนการดําเนินงานในเดือนปจจุบัน (ตามเอกสารแนบ )
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 เรื่องนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมทราบถึง กรณีที่นักศึกษาตางชาติ ที่สําเร็จการศึกษาไปแลวในป
การศึกษา 2552 ของวิทยาลัยนานาชาติวา ไดเดินทางกลับภูมิลําเนาไปแลว ทําใหไมสามารถ
ออกเอกสารใด ๆ ไดเนื่องจากยังไมไดขึ้นทะเบียนบัณฑิต ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติ ไดสงเจาหนาที่มา
ประสานเพื่อแกไขปญหาดังกลาว ในขั้นแรกจะดําเนินการประกาศแจงบน Website ใหนักศึกษา
สง file รูปถายหนาตรง มายังวิทยาลัยนานาชาติ ในการนี้ไดมอบหมายให
¾ คุ ณ ขอพรชนกฯ เป น ผู ป ระสานงานกับ วิ ท ยาลั ย นานาชาติ แผนกประวั ติฯ แผนก
ตรวจสอบฯ รวมทั้งหนวยงานอื่นที่เกียวของดวย โดยไดใหขอมูลเพิ่มเติม ดังนี้
9 วิทยาลัยนานาชาติ สง File รูปถายหนาตรง ใหแกคุณขอพรชนก ในวันที่
4 ตุ ล าคม 2553 เพื่อไปทํ า การตกแตงใหเ ปน รูป สวมครุย ที่ราน ไจ
แอนท และนําสงใหแกแผนกตรวจสอบเพื่อทําการ Scan เขาระบบ เพื่อ
ออก Transcript ใหแผนกที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป
9 ประสานกับกองการเงิน ใหนักศึกษาชําระเงินไดภายในวันที่ 18 กันยายน
2553 พรอมรับชุดครุยดวย
9 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.00 น. ใหนักศึกษาไปซอมรับปริญญาที่
ฝ า ยวิ ช าการ ก อ นเข า พิ ธี ป ระสาทปริ ญ ญาบั ต ร และให คื น ชุ ด ครุ ย ได
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีฯ ดวย
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ที่ประชุม : รับทราบ
6.2 เรื่องการเลื่อนระดับ
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา หลังจากมีการปรับฐานเงินเดือนแลว จะมีผูที่มีเงินเดือน
ชนเพดาน ประมาณ 3 ราย จึ ง ต อ งดํ า เนิ น การอย า งเร ง ด ว น ในการทํ า เรื่ อ งเลื่ อ นระดั บ ตาม
โครงสรางของสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย
ที่ประชุม : รับทราบ
6.3 เรื่องเสนอรายชื่อนักศึกษาจบขามปการศึกษา
ประธานฯ สอบถามต อ ที่ ป ระชุ ม ว า ที่ ผ า นมาเคยมี ก ารเสนอรายชื่ อ นั ก ศึ ก ษาจบข า มป
การศึกษาหรือไม หากมีกรณีดังกลาวนักศึกษาสามารถเขาพิธีประสาทปริญญาบัตรไดหรือไม จึง
มอบหมายใหคุณสมยศฯ ไปคนหาระเบียบการเขาพิธีประสาทปริญญาบัตร และใหรายงานในการ
ประชุมครั้งตอไป
ที่ประชุม : รับทราบ
6.4 เรื่องแนวปฏิบัติ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง
ประธานฯ มอบหมายให หัวหนาแผนกทุกแผนก ไปตรวจสอบว ามี แนวปฏิบัติ ระเบีย บ
ประกาศ คําสั่งอะไรบางที่เกี่ยวของกับแผนก และใหรายงานในการประชุมครั้งตอไป
ที่ประชุม : รับทราบ
ปดประชุมเวลา 11.30 น.
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(นางสาวรุงนภา ปกษี)
ผูบันทึกรายงานการประชุม

(นางดวงเนตร ทิพยพิทักษ)
ผูตรวจรายงานการประชุม
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