รายงานการประชุมผูบริหารสํานักทะเบียนและประมวลผล
ครั้งที่ 7/2552 (3)
วันศุกรที่ 21 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 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 09.15 น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระตาง ๆ ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 แจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมทราบวา ในวันที่ 13 – 14 กันยายน 2552 ไดรับเชิญใหเปน
ประธานกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ของสํานักทะเบียนและประมวลผล ณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นั้น ประกอบดวยบุคคลากรประมาณกวา 160 คน เปนอาจารย
ประจําสํานักทะเบียนฯ 18 คน ในเรื่องของงานประกันคุณภาพบุคคลากรยังขาดความเขาใจ
และมีสวนรวมในเรื่องดังกลาวนอย
ที่ประชุม : รับทราบ

1.2 เรื่องการเทียบโอน Toeic
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมทราบวา กรณีที่พบปญหาเกี่ยวกับเรื่องการเทียบโอน Toeic
และไดนําเสนอเรื่องดังกลาวตอ รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไปแลวนั้น ไดมีการปรับปรุงคํารองให
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และไดรางแนวปฏิบัติใหม ดังนี้
¾ นักศึกษาที่ประสงคจะเทียบโอนรายวิชา HG002 – HG007 หากมีเกรดแลว จะไม
สามารถเทียบโอนได ยกเวนติดสัญลักษณ W
¾ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาทดแทน จะสามารถทําไดภายหลังที่ยื่นคํารองขอเทียบ
โอน Toeic
¾ ในการเทียบโอนผลการสอบ Toeic
การศึกษานั้น

นั้น ผลการสอบจะตองอยูกอนหรือในภาค

¾ นักศึกษาสามารถยื่นคํารองเทียบโอนไดภายใน 2 ปแรกของการเขาศึกษา และโอน
ไดเพียง 1 ครั้ง เทานั้น พรอมทั้งแนบผลการสอบฉบับ Official Report ที่มีอายุ
ไมเกิน 2 ป พรอมสําเนา 1 ฉบับ
¾ นักศึกษาควรยื่นคํารองขอเทียบโอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ไมเกินวันสุดทายของ
การสับเปลี่ยน/เพิ่ม/ถอน ทั้งนี้ หากพนชวงเวลาดังกลาวแลว แตยังไมสอบปลาย
ภาค ใหรายวิชาภาษาอังกฤษที่ลงทะเบียนไวในภาคการศึกษานั้นเปน W ในทุกกรณี
ที่ประชุม : รับทราบ
1.3 เรื่องการประเมินออนไลน วก.3 ของนักศึกษา
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมทราบวา ตามที่สํานักทะเบียนฯ ไดรับมอบหมายจากฝาย
วิชาการ ใหรับผิดชอบในการทําระบบการประเมินออนไลน วก.3 ของนักศึกษานั้น ที่ผานมาการ
ประเมินในระบบจะทํา 2 รอบ โดยที่ในระบบสามารถตั้งคาพารามิเตอรใหแกอาจารยผูสอนเปนผู
กําหนดไดวา จะใหนักศึกษาเขามาทําการประเมินเมื่อใด ทั้งนี้ ในการกําหนดปฏิทินการประเมิน
ออนไลน ฝายวิชาการจะเปนผูจัดทํา โดยใหสอดคลองกับปฏิทินการศึกษา ดังนี้
¾ ประเมินกอน Midterm จะใหทําการประเมินในสัปดาหที่ 5, 6 และ 7
¾ ประเมินกอน Final จะใหทําการประเมินสัปดาหที่ 9 เปนตนไป จนกวาจะสอบ Final
ที่ประชุม : รับทราบ
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1.4 เรื่องการชําระเงินออนไลน
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมทราบวา หัวหนากองการเงิน ไดจัดสงคูมือการชําระเงิน
ออนไลน ที่จะเริ่มใชตั้งแตภาคปลาย ปการศึกษา 2552 และไดเพิ่มชองทางการชําระเงินใหแก
นักศึกษาอีก 3 แหงคือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทิสโก เปนเงินสดที่หนาเคานเตอร และ บัตร
SMART PURSE ที่กองการเงิน
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ประธานฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2552 (2)
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00 – 10.00 น.
ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่อง Stock Card
ประธานฯ ติดตามความคืบหนาของ Stock Card ที่ใหทุกแผนกสงใหในวันศุกรที่ 10
กรกฎาคม 2552 นั้น ปรากฏวายังไมถูกตอง จึงไดใหสงกลับมาใหมอีกครั้ง
ที่ประชุม : รับทราบ
3.2 เรื่องแตงตั้งคณะทํางานภายในสํานักทะเบียนฯ ประจําปการศึกษา 2552
ประธานฯ สอบถามความคืบหนา เกี่ยวกับคณะทํางานภายในสํานักทะเบียนฯ ประจําป
การศึกษา 2552 ทั้งนี้ สําหรับชุดแผน 5 ป นั้น คณะทํางานฯ ใหแตงตั้งจากผูบริหารสํานัก
ทะเบี ย นฯ อย า งไรก็ ต าม คณะทํ า งานแต ล ะชุ ด เมื่ อ ได ป ระธานฯ แล ว ขอให ป ระธาน
คณะทํางานแตละชุด นําสงรายชื่อใหแกผูอํานวยการสํานักฯ ภายในวันนี้
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 ผลการดําเนินงานในเดือนที่ผานมา
4.1 รายงานผลการดําเนินงาน
ทุกแผนกรายงานผลการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2552 (ตามเอกสารแนบ 1)
ที่ประชุม : รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 แผนการดําเนินงานในเดือนปจจุบัน
5.1 แผนการดําเนินงานในเดือนปจจุบัน
ทุกแผนกรายงานแผนการดําเนินงานในเดือนปจจุบัน (ตามเอกสารแนบ 2)
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
6.1 เรื่องเกณฑการพิจารณาความดีความชอบ ประจําปการศึกษา 2552
ประธานฯ ขอความเห็ น ในที่ ป ระชุ ม เกี่ ย วกั บ เกณฑ ก ารพิ จ ารณาความดี ค วามชอบ
ประจําปการศึกษา 2552 และไดแจงถึงเกณฑการพิจารณาความดีความชอบในปที่ผานมาวา ผู
ที่มีเงินเดือนชนเพดาน มหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหไมเกิน 3 % แตไดมีการตกลงกันภายในสํานัก
ทะเบียนฯ วา เพื่อใหทุกคนชวยกันทํางาน จึงกําหนดเกณฑไวเปน 3 ระดับ คือ 3% ,2% และ
1% ตามลําดับ สงผลใหมียอดเงินเหลือ หากมหาวิทยาลัยใหอํานาจในการบริหารจัดการเงิน
จํานวนดังกลาวได จะนํามาจัดสรรใหแกผูที่มีเงินเดือนยังไมชนเพดาน และไดผลการประเมิน
เกรด A สําหรับในปนี้สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย ไมไดให Q มา ทําใหสามารถบริหารจัด
การเงินเองได ซึ่งจะสงผลใหผูที่มีเงินเดือนยังไมชนเพดาน มีสิทธิไดรับการขึ้นเงินมากกวา Q ที่
มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด และหากเป น ไปได ผู ที่ มี เ งิ น เดื อ นชนเพดาน หากไม ผิ ด ระเบี ย บ
มหาวิทยาลัย ก็จะจัดสรรใหแกผูที่มีเงินเดือนชนเพดานตอไป ที่ประชุม ไดชวยกันพิจารณาและ
ปรับเกณฑใหม ปการศึกษา 2552 ดังนี้
¾ อบรม/สัมมนา เดิม 3 คะแนน ปรับใหมเปน 4 คะแนน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
9 อบรม/สัมมนา 2 ครั้ง ได 1 คะแนน
9 อบรม/สัมมนา 3 ครั้ง ได 2 คะแนน
9 อบรม/สัมมนา 4 ครั้ง ได 3 คะแนน
9 อบรม/สัมมนา 5 ครั้งขึ้นไป ได 4 คะแนน
อยางไรก็ตาม หากเขาอบรม/สัมมนา ไมถึงครึ่งวัน จะได 0.5 คะแนน และในการเขา
อบรมทุกครั้งให หัวหนาแผนก ลงนามรับทราบดว ย ทั้งนี้ ประธานฯ จะเป นผูกําหนด
แบบฟอรมใหตอไป และใหเก็บไวที่แผนกธุรการ รวมไวที่เดียวกันกับใบลา
¾ กรรมการภายใน เดิม 8 คะแนน ปรับใหมเปน 7 คะแนน
ที่ประชุม : รับทราบ
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ปดประชุมเวลา 12.00 น.

(นางสาวรุงนภา ปกษี)
ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางดวงเนตร ทิพยพทิ ักษ)
ผูตรวจรายงานการประชุม
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