รายงานการประชุมผูบริหารสํานักทะเบียนและประมวลผล
ครั้งที่ 9/2552 (5)
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2552 เวลา 09.30 - 11.00 น.
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รายนามผูลาประชุม
1. นางพรรณี ขันธหัตถ

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

เปดประชุม เวลา 09.30 น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระตาง ๆ ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 แจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องสัมมนาประจําปของฝายวิชาการ
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมทราบวา ในป 2552 นี้ ไดกําหนดวันสัมมนาไวดังนี้
¾ สัมมนาภายในวันที่ 28 มกราคม 2553
¾ สัมมนาภายนอกวันที่ 29 – 31 มกราคม 2553 ที่อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี
คณะกรรมการจัดสัมมนาฯ ไดทําการสํารวจไปแลวเมื่อวันศุกรที่ 22 ตุลาคม 2552 และจะประชุม
สรุปเกี่ยวกับสถานที่ และตารางการเดินทาง พรอมทั้งรายละเอียดตาง ๆ อีกครั้ง ในวันศุกรที่ 30
ตุลาคม 2552
ที่ประชุม : รับทราบ

1.2 เรื่องกําหนดสอบสัมภาษณนักศึกษาโครงการรับตรงรวมกับ ม.ขอนแกนฯ
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมทราบวา ในป 2552 นี้ มหาวิทยาลัยไดเขารวมโครงการรับตรง
รวมกับ มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งแผนก
รับเขาศึกษาฯ สํานักทะเบียนฯ จะทํารวมกับกองสงเสริมการรับนักศึกษา และแจงถึงปฏิทินการ
สอบสัมภาษณในแตละมหาวิทยาลัย ดังนี้
¾ มหาวิทยาลัยขอนแกน สอบสัมภาษณวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552
¾ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สอบสัมภาษณวันที่ 16 มกราคม 2553
¾ มหาวิทยาลัยเชียงใหม สอบสัมภาษณวันที่ 30 มกราคม 2553
อยางไรก็ตาม เมื่อนักศึกษารายงานตัวเขาศึกษากับมหาวิทยาลัยใดแลว จะถูกตัดสิทธิในการสอบ
ADMISSION ดวย
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ประธานฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2552 (4)
วันพุธที่ 9 กันยายน 2552 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องการเทียบโอน Toeic
ประธานฯ แจงความคืบหนาเกี่ยวกับเรื่องการเทียบโอน Toeic วาไดผาน กบม. เรียบรอยแลว
แตยังไมไดจัดทําประกาศออกมาใหใช
ที่ประชุม : รับทราบ
3.2 เรื่องนักศึกษา e-learning คณะบัญชี
หัวหนาแผนกตรวจสอบฯ แจงความคืบหนากรณีที่นักศึกษา e-learning คณะบัญชี ที่ไมได
ลงทะเบียน แตพบวามีเกรด และไดถูกประกาศจําหนายพนสภาพ เนื่องจากขาดการติดตอไปแลว
นั้น ยังไมเรียบรอย อยูระหวางรอใหคณะวิชาดําเนินการวาจะทําอยางไรตอไป
ที่ประชุม : รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 ผลการดําเนินงานในเดือนที่ผานมา
4.1 รายงานผลการดําเนินงาน
ทุกแผนกรายงานผลการดําเนินงานเดือนกันยายน 2552 (ตามเอกสารแนบ )
ประธานฯ ไดสอบถามเกี่ยวกับการประกาศนักศึกษาทุจริต ตอหัวหนาแผนกจัดสอบฯ วา
ครั้งสุดทายไดประกาศลงโทษนักศึกษาทุจริตเมื่อใด และมอบหมายให หัวหนาแผนกจัดสอบฯ
ดําเนินการ ดังนี้
¾ ติ ด ตามการประกาศลงโทษนั ก ศึ ก ษาทุ จ ริ ต ที่ ยั ง ไม ไ ด ป ระกาศลงโทษ และแจ ง ให
ประธานฯ ทราบภายในวันศุกรที่ 30 ตุลาคม 2552
¾ รางแนวปฏิบัติในการดําเนินการลงโทษนักศึกษาทุจริต พรอมทั้งเขียน WORK FLOW
โดยให คุณพรรณีฯ คุณศิริพรฯ และคุณพรเพ็ญฯ เขารวมดวย และใหนําเสนอในการ
ประชุมครั้งตอไป
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 แผนการดําเนินงานในเดือนปจจุบัน
5.1 แผนการดําเนินงานในเดือนปจจุบัน
ทุกแผนกรายงานแผนการดําเนินงานในเดือนปจจุบัน (ตามเอกสารแนบ )
หั ว หน า แผนกรั บ เข า ฯ ได แ จ ง ความคื บ หน า เกี่ ย วกั บ ใบปริ ญ ญาบั ต รว า ได รั บ การลงนาม
เรียบรอยแลวทุกคณะวิชา แตมีซอมบางสวน เนื่องจากลายเซ็นตไมชัดเจน และไดดําเนินการ
จัดเรียง และเขาปกแลวเสร็จไป 4 คณะวิชาแลว คือ คณะนิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร และคณะนิติศาสตร ในปนี้ขอความรวมมือจากทุกทานใหชวยตรวจสอบใบ
ปริญญาในชวงของการตัดรายชื่อและดึงใบปริญญาบัตรบัณฑิตที่ไมเขารับ ใหถูกตองดวย และ
ประธานฯ ไดแจงขอมูลเพิ่มเติมวา ศาสตราจารย (พิเศษ) ธานินทร กรัยวิเชียร ไมสามารถเปน
ประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรใหแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยหอการคาไทยได เนื่องจากมีปญหา
ดานสุขภาพ ในปนี้อธิการบดีจึงไดเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอกราบเรียนเชิญ ศาสตราจารย
เกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย มาเปนประธานในพิธี
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไมมี

3

ระเบียบวาระที่ 7 : เรื่องอื่น ๆ
7.1 เรื่องนักศึกษาขามสถาบัน
หัวหนาแผนกประมวลผลฯ ไดนําเสนอ WORK FLOW เกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนของ
นักศึกษาขามสถาบัน ใหแกแผนกที่เกี่ยวของไดรับทราบ และจะนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป
ที่ประชุม : รับทราบ
ปดประชุมเวลา 10.25 น.

(นางสาวรุงนภา ปกษี)
ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางดวงเนตร ทิพยพิทักษ)
ผูตรวจรายงานการประชุม
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