รายงานการประชุมผูบริหารสํานักทะเบียนและประมวลผล
ครั้งที่ 8/2552 (4)
วันพุธที่ 9 กันยายน 2552 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ณ หองประชุมสํานักทะเบียนและประมวลผล
----------------------------------รายนามผูเขารวมประชุม
1. นางสลิลทิพย รุงโรจนทรัพย
2. นางพรรณี ขันธหัตถ
3. นางวรนุช กลิ่นเนตร
4. นายพิบูลย นาคสีดี
5. นางปริณดา ดํามะณี
6. นางศิริพร ศรีมูล
7. นางสาวจันทิภา นีละเสวี
8. นางพรเพ็ญ ผลสวัสดิ์
9. นางดวงเนตร ทิพยพิทักษ
10.นางสาวรุงนภา ปกษี

ประธาน
ผูชวยผูอํานวยการสํานักทะเบียนฯ
แทนหัวหนาแผนกรับเขาศึกษา/งานปริญญาบัตร

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

หัวหนาแผนกประวัติ/หนังสือสําคัญ
หัวหนาแผนกธุรการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เปดประชุม เวลา 13.40 น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระตาง ๆ ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 แจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2551
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมทราบวา ไดทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา
2551 เรียบรอยแลว พรอมทั้งไดแจงผลใหแตละทานทราบไปแลวประมาณ 70 % ยังคงเหลืออีก
30 % ที่ยังไมไดแจงผล
ที่ประชุม : รับทราบ
1.2 เรื่องรับสรุปการปฎิบัติงานของคณะทํางาน ประจําปการศึกษา 2551
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมทราบวา ไดรับแฟมสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะทํางาน
ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2551 แล ว แต ยั ง ไม ค รบทุ ก ชุ ด ยั ง คงเหลื อ ชุ ด คณะทํ า งานแผนพั ฒ นา

บุคคลากร รวมทั้งไดมีการจัดประชุมสงมอบงานของคณะทํางานชุดตาง ๆ เรียบรอยไปแลว 2 ชุด
คือ
¾ แผนการบริหารความเสี่ยง
¾ แผนบริหารจัดการงบประมาณ
ทั้งนี้ ใหคณะทํางานชุดที่เหลือที่ยังไมสงมอบงาน ระหวางคณะทํางานประจําปการศึกษา 2551
และคณะทํางานปการศึกษา 2552 ตกลงนัดหมายวัน/เวลาที่วาง เพื่อสงมอบงาน และแจงตอผู
อํานวยสํานักทะเบียนฯ ทราบ เพื่อทําการสงมอบงานตอไป อยางไรก็ตาม สําหรับนโยบายในป
การศึกษา 2552 นี้ จะมีการประชุมเพื่อติดตามการทํางานของคณะทํางานชุดตาง ๆ ทุกเดือน
สําหรับในปการศึกษานี้จะเริ่มประชุมติดตามงานนัดแรกในเดือนกันยายน นี้ โดยจะแบงการ
ติดตามออกเปน 2 ชุด ดังนี้
¾ ชุดที่จะติดตามเดือนเวนเดือน ยกเวนคณะทํางาน 2 ชุด คือชุดคณะทํางาน 5 ส และชุด
คณะทํางานประกันคุณภาพ ที่มีการรายงานในการประชุมผูบริหารสํานักทะเบียนฯ ใน
ทุกเดือนอยูแลว
¾ ชุดที่จะติดตาม 3 เดือนครั้ง
ที่ประชุม : รับทราบ
1.3 เรื่องระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมทราบวา ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอํานวยการและ
กรรมการดําเนินงาน ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (Enterprise
Resource Management) มีชื่อยอวา ERP ซึ่งจะเริ่มอบรมตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2552 เปนตน
ไป ซึ่งในระยะแรกจะเริ่มทําในสวนของ งานการเงิน งานบัญชีและงบประมาณ งานจัดซื้อจัดจาง
เปนตน ทั้งนี้ สํานักทะเบียนฯ จะสงบุคคลากรที่เกี่ยวของไปเขาอบรม พรอมกับโปรแกรมเมอร
ดวย
ที่ประชุม : รับทราบ
1.4 เรื่องสัมมนาประจําปของฝายวิชาการ
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมทราบวา ดวยประธานคณะกรรมการจัดสัมมนาประจําปฝาย
วิชาการ มีภาระกิจมาก จึงขอใหฝายเลขานุการฯ เปนผูกระตุน และเตรียมหาขอมูลเบื้องตน อาทิ
เชน ชวงเวลาการสัมมนา สถานที่ นําเสนอตอประธานฯ เพื่อนัดประชุมตอไป
ที่ประชุม : รับทราบ
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1.5 เรื่องนักศึกษา e-learning คณะบัญชี
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมทราบวา มีปญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสาร รวมทั้งปญหา
ใหมที่พบคือ
¾ นักศึกษาบางรายมิไดลงทะเบียนไว แตใบแจงผลการสอบมีเกรด
¾ นักศึกษาแจงคาดวาจะสําเร็จการศึกษา โดยที่ในระบบแจงวาคางชําระ
ทั้งนี้ สํานักทะเบียนฯ ไดทําบันทึกถึง ประธานหลักสูตร และไดสําเนาสงใหแก รอว. ทราบแลว
เพื่อจะหาทางแกไขตอไป
ที่ประชุม : รับทราบ
1.6 เรื่องการเลือกสาขาวิชาโท และการอบรมการใชระบบบริการศึกษา
ผูชวยเลขานุการฯ แจงตอที่ประชุมทราบวา แผนกประมวลฯ จะเปดใหนักศึกษารหัสป
การศึกษา 2551 และนักศึกษาเทียบโอนรหัสปการศึกษา 2552 ทําการเลือกสาขาวิชาโทในระหวาง
วันที่ 14 -17 กันยายน 2552 และในวันที่ 18 กันยายน 2552 จะทําการอบรมการใชระบบบริการ
ศึกษา ใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 ดวย ทั้งนี้ ไดแจงตอบุคลากรภายในสํานักทะเบียนฯ ไดทราบ
แลว
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ประธานฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2552 (3)
วันศุกรที่ 21 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมภายหลังการแกไข ดังนี้
¾ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
9 ขอ 1.1 เรื่องตรวจประเมินประกันคุณภาพ
9 ขอ 1.2 เรื่องการเทียบโอน Toeic
¾ ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
9 ขอ 3.1 เรื่อง Stock Card
9 ขอ 3.2 เรื่องแตงตั้งคณะทํางานภายในสํานักทะเบียน ปการศึกษา 2552
¾ ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
9 ขอ 6.1 เรื่องเกณฑการพิจารณาความดีความชอบ ประจําปการศึกษา 2552
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องการเทียบโอน Toeic
ประธานฯ แจงความคืบหนาเกี่ยวกับเรื่องการเทียบโอน Toeic จากรางที่เสนอไปยังฝาย
วิ ช าการ และได นํ า เสนอต อ กบม. ไปแล ว นั้ น ที่ ป ระชุ ม ได มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามที่ เ สนอ แต มี
ขอเสนอแนะวา ใหตัดเพียง 1 ครั้ง ออกไป โดยใหเหตุผลวาเปนสิทธิของนักศึกษา ที่จะยื่นกี่ครั้งก็
ได เพราะอยูภายใน 2 ปแรกของการเขาศึกษา อยางไรก็ตาม สําหรับแนวปฏิบัติที่ประกาศใช
ประธานฯ จะเปนผูติดตามใหตอไป
ที่ประชุม : รับทราบ
3.2 เรื่องแบบประเมินออนไลน วก.3
ประธานฯ แจงความคืบหนาตอที่ประชุมทราบวา ตามที่ฝายวิชาการ ไดมอบหมายใหสํานัก
ทะเบียนฯ เปนผูทําแบบประเมินออนไลน วก.3 จึงไดขอใหชวยจัดอบรมใหกับ Admin ระบบ
ของคณะ โดยจะมีโปรแกรมเมอร ของสํานักทะเบียนฯ เขารวมดวย ในวันอังคารที่ 15 กันยายน
2552
ที่ประชุม : รับทราบ
3.3 เรื่อง Stock Card
ประธานฯ ขอใหแผนกที่ยังสง File ไมครบ ทําการจัดสงใหภายในสัปดาหนี้ เพื่อจะรวบรวม
ใหเปน File เดียวกัน และจะสงใหแกสวนกลางคือแผนกธุรการฯ สําหรับใหทุกแผนกมาใชไดที่
สวนกลางตอไป
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 ผลการดําเนินงานในเดือนที่ผานมา
4.1 รายงานผลการดําเนินงาน
ทุกแผนกรายงานผลการดําเนินงานเดือนสิงหาคม 2552 (ตามเอกสารแนบ 1)
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 แผนการดําเนินงานในเดือนปจจุบัน
5.1 แผนการดําเนินงานในเดือนปจจุบัน
ทุกแผนกรายงานแผนการดําเนินงานในเดือนปจจุบัน (ตามเอกสารแนบ 2)
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ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
6.1 เรื่องการลงทะเบียนทดสอบ BEST
หัวหนาแผนกประมวลผลฯ แจงตอที่ประชุมทราบวา ไดรับแจงจากอาจารยพรพรรณฯ
คณะมนุษยศาสตร เกี่ยวกับการลงทะเบียนทดสอบ BEST วาจะทําการทดสอบปละ 1 ครั้ง หรือ
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เนื่องจากมีศึกษาบางสวนที่ไปสหกิจศึกษาภาคตน และนักศึกษาที่จบ
การศึกษาไปแลว ไมทราบขอมูล ทําใหเสียโอกาสในการลงทะเบียนทดสอบ BEST และขอ
ความเห็นตอที่ประชุมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติสําหรับการลงทะเบียนทดสอบ BEST ดวยวาควรทํา
อยางไร
ประธานฯ ไดแจงวาในการประชุมไดยกประเด็นแลววาควรจะทําการทดสอบทั้ง 2 ภาค แต
ที่ประชุมใหนโยบายมาวาใหทําการทดสอบปละครั้ง ในภาคตน และในวันจันทรที่ผานมา ไดเขา
ประชุ ม กั บ คณะกรรมการตารางสอน/ตารางสอบ ซึ่ ง เป น คณะกรรมการชุ ด ดั ง กล า วด ว ย มี
ความเห็นวาหากจะทําการทดสอบ BEST ในภาคปลายนั้น ยังพอมีวันสอบที่วาง ในชวงภาคค่ํา วัน
พุธที่ 23 กุมภาพันธ 2553 และใหขอเสนอแนะสําหรับการลงทะเบียนทดสอบ BEST ดังนี้
¾ หลังจากนักศึกษาทําการลงทะเบียนแลว และ
¾ ทําการตัดหองสอบเรียบรอยแลว
¾ ใหยกเลิกขอมูลการลงทะเบียนทดสอบ BEST ออกจากระบบ และ
¾ สําเนาขอมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนทดสอบ BEST ไวใน File ขอมูล Excel
ที่ประชุม : รับทราบ
ปดประชุมเวลา 15.30 น.

(นางสาวรุงนภา ปกษี)
ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางดวงเนตร ทิพยพิทักษ)
ผูตรวจรายงานการประชุม
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