รายงานการประชุมผูบริหารสํานักทะเบียนและประมวลผล
ครั้งที่ 8/2553 (3)
วันอังคารที่ 31 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. นางเพ็ญศรี จั่นนุย
9. นางดวงเนตร ทิพยพิทักษ
10.นางสาวรุงนภา ปกษี

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

เปดประชุม เวลา 09.15 น.
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ประธานฯ กลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระตาง ๆ ดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 แจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องการแจงผลการประเมินการปฏิบตั งิ าน ประจําปการศึกษา 2552
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมทราบวา ไดดําเนินการแจงผลประเมินการปฏิบัติงาน ประจําป
การศึกษา 2552 เปนรายบุคคล ครบทุกคนเรียบรอยแลว
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ประธานฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2553 (2)
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 – 11.00 น.

ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องการเลือกสาขาวิชาโท
ประธานฯ สอบถามความคื บ หน า ในการแจ ง กํ า หนดวั น เลื อ กสาขาโทไปยั ง คณะวิ ช า
ผูชวยเลขานุการ รายงานวา ไดดําเนินการเรียบรอยแลว พรอมทั้งไดประชาสัมพันธใหทุกแผนก
ในสํานักทะเบียนฯ ทราบแลว คือในชวงระหวางวันที่ 21 – 24 กันยายน 2553
ที่ประชุม : รับทราบ
3.2 เรื่องนักศึกษาทุจริต
ประธานฯ สอบถามความคืบหนากรณีนักศึกษาทุจริตกลางภาคตน ปการศึกษา 2553 ผูชวย
ผูอํานวยการฯ รายงานวา ยังไมแลวเสร็จ เนื่องจากอยูระหวางการพิจารณากรณีของนักศึกษาที่
นําขอสอบออกนอกหองสอบ โดยคณะกรรมการฯ ไดเชิญอาจารยผูสอน มาเปนผูพิจารณารวม
ดวย ในการนี้ประธานฯ ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับกรณีที่นักศึกษานําขอสอบออกนอกหอง
สอบ ในสวนของสํานักทะเบียนฯ ดังนี้
¾ ใหเขียนบันทึก ในใบแจงปญหาขอขัดของวา นักศึกษาไดนําขอสอบไปเมื่อใด และนํามา
คืนเมื่อใด ทั้งนี้ ใหใชดุลยพินิจในการตัดสินดวยวา นักศึกษามีเจตนาอยางไร เพื่อจะได
ดําเนินการไดอยางถูกตอง
¾ หากพิจารณาแลวเห็นวา
9 นั ก ศึ ก ษาไม ไ ด มี เ จตนานํ า ข อ สอบออกนอกห อ งสอบ ก็ ไ ม ต อ งเขี ย นบั น ทึ ก
ดังกลาว ใหดําเนินการจัดสงขอสอบไปตามปกติ
9 นักศึกษามีเจตนานําขอสอบออกนอกหองสอบ ใหเขียนบันทึกดังรายละเอียด
ขางตน สําหรับการพิจารณาดําเนินการ เห็นวาควรเปนหนาที่ของ อาจารย
ผูสอน เปนผูพิจารณาการดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งหนาซองขอสอบ
อยางไรก็ตาม หากพบปญหาเกี่ยวกับการสอบ ตองแจงให แผนกจัดสอบ ทราบทุกครั้ง ในการนี้
ที่ประชุมไดสอบถามถึงกรณีที่ขอสอบหาย วาใครตองเปนผูรับผิดชอบในการติดตาม ประธานฯ
มอบหมายให ผูอํานวยการฯ ผูชวยผูอํานวยการฯ คุณสมยศ และกลุมเก็บกระดาษคําถาม เปน
ผูรับผิดชอบ
ที่ประชุม : รับทราบ
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3.3 เรื่องปรับปรุงแฟมสะสมผลงาน PORTFOLIO
ประธานฯ สอบถามความคืบหนา พรอมขอตรวจสอบแฟมสะสมผลงาน PORTFOLIO ของผู
ที่ตองแกไขวาดําเนินการแลวเสร็จหรือไม พบวายังตองไปปรับปรุงเพิ่มเติม จึงฝากใหหัวหนา
แผนก ไปตรวจสอบแฟมสะสมผลงาน PORTFOLIO ของเจาหนาที่ในแผนก หากยังไมถูกตอง
ใหดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเรียบรอย
ที่ประชุม : รับทราบ
3.4 เรื่องระบบ e – document
ประธานฯ ไดรายงานความคืบหนาเกี่ยวกับระบบ e – document วาคุณดวงพรฯ กําลัง
ดําเนินการจัดหมวดหมูเอกสาร เมื่อแลวเสร็จจะนํางานธุรการไปไวในระบบ e – document
เพื่อใหแผนกธุรการ เริ่มใชกอน สวนแผนกประวัติฯ และแผนกตรวจสอบฯ ยังคงใชระบบเดิม
ที่ประชุม : รับทราบ
3.5 เรื่องระบบ Tell me more
ประธานฯ ไดแจงความคืบหนาเกี่ยวกับระบบ Tell me more วาไดมอบหมายใหคุณ
ทิพวรรณฯ สงรายชื่อภาษาอังกฤษ ไปยังศูนยภาษา เพื่อสราง USER ใหเรียบรอยแลว คาดวา
ภายในเดือนกันยายน ทุกทานจะสามารถใชงานได
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 ผลการดําเนินงานในเดือนที่ผานมา
4.1 รายงานผลการดําเนินงาน
ทุกแผนกรายงานผลการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2553
(ตามเอกสารแนบ )
ประธานฯ มอบหมายให หัวหนาแผนกธุรการและเลขานุการฯ จัดทําใบปะหนาสรุปผลการ
ดําเนินงานในรูปแบบของตาราง โดยให แนบผล และแผน ของแตละแผนก สงใหแก ผูอํานวยการ
สํานักทะเบียนฯ พรอมกับรายงานการประชุมดวย
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 แผนการดําเนินงานในเดือนปจจุบัน
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5.1 แผนการดําเนินงานในเดือนปจจุบัน
ทุกแผนกรายงานแผนการดําเนินงานในเดือนปจจุบัน (ตามเอกสารแนบ )
ประธานฯ แจงถึงเรื่องการอบรมสัมมนาวา ปที่ผานมางบประมาณอบรมสัมมนาใชนอยมาก
ในปนี้จึงขอใหทุกทานใชงบดังกลาวดวย พรอมทั้งไดแจงวา สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย ไดสง
แผนพับใบปลิวของสมาคม HR มาเพื่อใหเลือกหัวขอการอบรม ในการนี้ประธานฯ ไดหาจาก
สถาบัน เพิ่ มผลผลิต แห ง ชาติ มาใหเ ลือ กเพิ่มเติ มดว ย โดยมอบหมายให คุณ ดวงเนตรฯ เป น
ผูดําเนินการ แจงใหทุกทานทราบ ใครสนใจอบรมเรื่องใดใหลงชื่อไว โดยขอใหเลือกหัวขอ
อบรมใหตรงกับงานที่รับผิดชอบดวย หากใชสิทธิในครั้งนี้แลว จะไมสามารถใชสิทธิไดอีก
ยกเวนมีผูสละสิทธิ และมีเงินเหลือ
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 เรื่องการตั้ง Dream Team ของสํานักทะเบียนฯ
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบถึงแนวความคิดในการตั้ง Dream Team ของสํานักทะเบียน
ฯ วา เปาหมายหลักคือเพื่อมาชวยงานเฉพาะกิจของผูอํานวยการสํานักทะเบียนฯ ดวยความสมัคร
ใจ ซึ่งในสวนนี้จะไมมีคะแนนให โดยใหผูที่สนใจมาลงชื่อไดในตอนบาย ที่หองประชุมสํานัก
ทะเบียนฯ พรอมทั้งไดแจงถึงงานที่จะตองทําในระยะแรก ดังนี้
¾ Individual Development Plan (IDP) คือแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล หรือการทํา Action
Plan แผนปฏิบัติในการพัฒนาสําหรับบุคคล
¾ Management by Objective (MBO) คือการบริหารโดยยึดวัตถุประสงค ในแงของ
กระบวนการบริหาร MBO ผูบังคับบัญชารวมกับผูใตบังคับบัญชาในการวางแผนและการ
ควบคุม สวนในการดําเนินงานผูใตบังคับบัญชามีอิสระที่จะเลือกวิธีทํางานของตัวเอง
ผูบังคับบัญชามีหนาที่สนับสนุนและชวยแกปญหาการทํางานที่อาจเกิดขึ้น
¾ Core Competency คือ คุณลักษณะที่ทุกคนในองคการพึงมี กําหนดโดยการวิเคราะห
คานิยม วัฒนธรรมองคการ วิสัยทัศน พันธกิจ และเสริมรับกับกลยุทธขององคการ เพื่อ
เปน แนวทางในการพัฒ นาคนในองค ก รให เ ป น ไปในทิศ ทางที่ จ ะทํ า ให องค ก รบรรลุ
เปาหมายของการดําเนินงาน
¾ Functional Competency คือคุณลักษณะที่บุคคลพึงมีในการปฏิบัติงานตามตําแหนง
หนาที่หนึ่งๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานสําเร็จ แบงเปน common Functional competency
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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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