รายงานการประชุมผูบริหารสํานักทะเบียนและประมวลผล
ครั้งที่ 6/2552 (2)
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00 - 10.00 น.
ณ หองประชุมสํานักทะเบียนและประมวลผล
----------------------------------รายนามผูเขารวมประชุม
1. นางสลิลทิพย รุงโรจนทรัพย
2. นางพรรณี ขันธหัตถ
3. นายสมยศ อยูสมบูรณ
4. นายพิบูลย นาคสีดี
5. นางปริณดา ดํามะณี
6. นางศิริพร ศรีมูล
7. นางชุติมา เพชรรักษ
8. นางพรเพ็ญ ผลสวัสดิ์
9. นางดวงเนตร ทิพยพิทักษ
10.นางสาวรุงนภา ปกษี

ประธาน
ผูชวยผูอํานวยการสํานักทะเบียนฯ
หัวหนาแผนกรับเขาศึกษา/งานปริญญาบัตร

หัวหนาแผนกบริการ/รับลงทะเบียน
หัวหนาแผนกตารางเรียน/ตารางสอบ
หัวหนาแผนกประมวลผล/สารสนเทศ
หัวหนาแผนกตรวจสอบ/รับรองผลการศึกษา

หัวหนาแผนกประวัติ/หนังสือสําคัญ
หัวหนาแผนกธุรการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เปดประชุม เวลา 09.00 น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระตาง ๆ ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 แจงเพื่อทราบ
ไมมี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ประธานฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2552 (1)
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2552 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่อง Stock Card
ประธานฯ ติดตามความคืบหนาของ Stock Card ที่ใหทุกแผนกสงใหในวันศุกรที่ 10
กรกฎาคม 2552 นั้น มีผูสง 4 แผนกคือ แผนกธุรการ แผนกประวัติฯ แผนกประมวลผล และ

แผนกจัดสอบ เทานั้น และแบบฟอรมของ Stock Card เดิมมีปญหาในการลงบันทึก จึงใหปรับปรุง
ใหม และลงบันทึกดังนี้
¾ เพิ่มชองราคา ณ วันที่ซื้อระหวางชองรายการ กับชองรับ
¾ ใช 1 ใบ ตอ 1 รายการ โดยใหบันทึกความเคลื่อนไหวอยูในใบเดียวกัน
¾ ในการรับเขา และจายออก ใหนับเปนหนวยเดียวกัน สําหรับหนวยนับ ใหระบุดวยวา
เปนกลอง/แผน/ชิ้น/ซอง/ดวง เปนตน
¾ กรณีรายการรับเขาเนื่องจากการซื้อ ใหระบุ เลขที่ใบสัง่ ซื้อ/วันที่สั่งซือ้ /จํานวน ในชอง
รายการ และราคาซื้อตอหนวยในชองราคา
อยางไรก็ดี ประธานฯ จะเปนผูออกแบบฟอรม Stock Card ใหใหม โดยจะสงใหหัวหนา
แผนกทุกแผนกผานทาง e-Mail ทั้งนี้ ใหใช 1 File ตอ 1 แผนก โดยใช worksheet ในการ
แยกรายการของสินคา และจัดสงใหแกประธานฯ ผานทาง e-Mail ภายในวันศุกรที่ 10
กรกฎาคม 2552
ที่ประชุม : รับทราบ
3.2 เรื่องปรับปรุงปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย ปการศึกษา 2552
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมทราบถึง ปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย ปการศึกษา 2552 ที่ตอง
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากการมีการปรับขั้นตอนการลงทะเบียนใหม โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคปลาย ป
การศึกษา 2552 เปนตนไป จากการประชุมหารือกับหัวหนากองการเงิน และไดนําผลสรุปไป
หารือกับ รองอธิการบดีฝายวิชาการ และรองอธิการบดีฝายบริหาร ไปแลวนั้น สรุปวันไดดังนี้
¾ ใหนักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา วันจันทรที่ 14 – วันศุกรที่ 18 กันยายน 2552
¾ นั ก ศึ ก ษาทํ า การลงทะเบี ย นภาคปลาย ปก ารศึ ก ษา 2552 วั น จั น ทร ที่ 21 – วั น
พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552
¾ นั ก ศึ ก ษารั บ ใบแจ ง ยอดชํ า ระเงิ น ที่ ก องการเงิ น วั น จั น ทร ที่ 21 – วั น พุ ธ ที่ 30
กันยายน 2552
¾ นักศึกษาชําระเงินออนไลน วันจันทรที่ 21 กันยายน – วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม
2552
ที่ประชุม : รับทราบ
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3.3 เรื่องแตงตั้งคณะทํางานภายในสํานักทะเบียนฯ ประจําปการศึกษา 2552
ประธานฯ สอบถามความคืบหนา เกี่ยวกับคณะทํางานภายในสํานักทะเบียนฯ ประจําป
การศึกษา 2552 โดยไมมีการบังคับ แตใหสมัครใจเองวาจะไปปฏิบัติงานในคณะทํางานชุดใด
ซึ่ง หัวหนาแผนกบริการฯ ไดรายงานในเบื้องตนถึงคณะทํางานชุดตาง ๆ โดยที่ประชุมฯ ได
มีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง แตยังสรุปไมได ประธานฯ จึงใหกลับไปทบทวนใหม และ
นําเสนออีกครั้ง
ที่ประชุม : รับทราบ
3.4 เรื่องความตองการใชพื้นที่สําหรับมหาวิทยาลัยแหงใหม
ประธานฯ สอบถามความคืบหนา เกี่ยวกับความตองการใชพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแหง
ใหม ในแตละแผนก วามีความตองการใชพื้นที่เทาไหร โดยกําหนดใหจัดสงภายในวันที่ 31
กรกฎาคม 2552 เพื่อจะไดนําสงตอมหาวิทยาลัยตอไป
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 ผลการดําเนินงานในเดือนที่ผานมา
4.1 รายงานผลการดําเนินงาน
ทุกแผนกรายงานผลการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2552 (ตามเอกสารแนบ 1)
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 แผนการดําเนินงานในเดือนปจจุบัน
5.1 แผนการดําเนินงานในเดือนปจจุบัน
ทุกแผนกรายงานแผนการดําเนินงานในเดือนปจจุบัน (ตามเอกสารแนบ 2)
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไมมี
ปดประชุมเวลา 10.00 น.
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(นางสาวรุงนภา ปกษี)
ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางดวงเนตร ทิพยพทิ ักษ)
ผูตรวจรายงานการประชุม
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