รายงานการประชุมผูบริหารสํานักทะเบียนและประมวลผล
ครั้งที่ 10/2552 (6)
วันพุธที่ 11 พฤศจิการยน 2553 เวลา 09.30 - 11.00 น.
ณ หองประชุมสํานักทะเบียนและประมวลผล
----------------------------------รายนามผูเขารวมประชุม
1. นางสลิลทิพย รุงโรจนทรัพย
2. นางพรรณี ขันธหัตถ
3. นายสมยศ อยูสมบูรณ
4. นางพรเพ็ญ ผลสวัสดิ์
5. นางศิริพร ศรีมูล
6. นางชุติมา เพชรรักษ
7. นางปริณดา ดํามะณี
8. นางดวงเนตร ทิพยพิทักษ
9. นางสาวรุงนภา ปกษี
รายนามผูลาประชุม
1. นายพิบูลย นาคสีดี

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

เปดประชุม เวลา 09.45 น.
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ประธานฯ กลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระตาง ๆ ดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 แจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา 2552
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมทราบวา จะมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา 2552
ที่สํานักทะเบียนฯ ไดจัดทําประกาศไปแลวนั้น เนื่องจากมีขอผิดพลาดทางวันจันทรคติ ทําให
สงผลกระทบตอการจัดสอบไลภาคปลาย และภาคฤดูรอน ดังนี้
¾ สอบไลภาคปลาย เดิมกําหนดไว วันจันทรที่ 22 กุมภาพันธ – วันเสารที่ 6 มีนาคม
2553 แตเนื่องจากวันอาทิตยที่ 28 กุมภาพันธ 2553 เปนวันมาฆบูชา ในวันจันทรที่ 1
มีนาคม 2553 จึงเปนวันหยุดชดเชย ทําใหตองเปลี่ยนแปลงวันสอบใหมเปน
วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 แทน

¾ สอบไลภาคฤดูรอน เดิมกําหนดไวระหวางวันจันทรที่ 22 – วันศุกรที่ 28 พฤษภาคม
2553 แตเนื่องจากวันศุกรที่ 28 พฤษภาคม 2553 เปนวันวิสาขบูชา ดังนั้น จึงตอง
เลื่อนวันสอบไปเปนวันเสารที่ 29 พฤษภาคม 2553 แทน
ทั้งนี้ แผนกจัดสอบฯ ไดจัดทําบันทึกเสนอตอ รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไปเรียบรอยแลว และ
มอบหมายใหแผนกจัดสอบฯ ประสานงานกับ แผนกประมวลผลฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงวันสอบไล
ภาคปลาย จากวันจันทรที่ 1 มีนาคม 2553 ไปเปนวันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 ในระบบบริการ
การศึกษา ใหถูกตองตอไป
ที่ประชุม : รับทราบ
1.2 เรื่องกําหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2553
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมทราบวา จากการที่มหาวิทยาลัยไดเขารวมโครงการรับตรง
รวมกับ มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในป
การศึกษา 2553 ไปแลวนั้น กําหนดใหนักศึกษามารายงานตัวในวันที่ 19 – 24 เมษายน 2553 ซึ่ง
มหาวิทยาลัยจะตองเปนผูประกาศผลสอบเอง จึงมอบหมายใหแผนกรับเขาฯ ประสานกับ แผนก
ประมวลผลฯ ในการประกาศผลสอบ ทั้งนี้ ประธานฯ ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประกาศผล
สอบ ไว 2 วิธี คือ จัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย แสดงรายชื่อตาม คณะ/สาขาวิชา และSCAN
เปน PDF FILE หรือ ใหนักศึกษาบันทึกเลขที่สมัคร หรือเลขที่บัตรประชาชน
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ประธานฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2552 (5)
วันพุธที่ 9 กันยายน 2552 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมภายหลังการแกไข ดังนี้
2.1 หนาที่ 2/4 ระเบียบวาระที่ 1 ขอ 1.2 บรรทัดที่ 6
เดิม
18 พฤศจิกายน 2552
แกไขเปน 18 ธันวาคม 2552
2.2 หนาที่ 2/6 ระเบียบวาระที่ 1 ขอ 1.2 บรรทัดที่ 9 และ 10
เดิม

อยางไรก็ตาม เมื่อนักศึกษารายงานตัวเขาศึกษากับมหาวิทยาลัยใด
แลวจะถูกตัดสิทธิในการสอบ ADMISSION ดวย
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แกไขเปน ใหตัดประโยคดังกลาวออก
2.3 หนาที่ 2/4 ระเบียบวาระที่ 3 ขอ 3.2 บรรทัดที่ 24
เดิม
คณะวิชาดําเนินการวาจะทําอยางไรตอไป
แกไขเปน คณะวิชาดําเนินการสอบสวนผูเกี่ยวของ
2.4 หนาที่ 3/4 ระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.1 บรรทัดที่ 17
เดิม
เนือ่ งจากลายเซ็นตไมชัดเจน
แกไขเปน เนื่องจากประทับตราลายเซ็นตอธิการบดีไมชัดเจน
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องลงโทษนักศึกษาทุจริต
ประธานฯ สอบถามความคืบหนาเกี่ยวกับการประกาศลงโทษนักศึกษาทุจริต หัวหนาแผนก
จัดสอบฯ ไดรายงานวา ภาคปลาย ปการศึกษา 2551 ประกาศไปเรียบรอยแลว ยังคงเหลือ ภาคฤดู
รอน ปการศึกษา 2551 กลางภาคตน และสอบไลภาคตน ปการศึกษา 2552 ที่ยังไมไดประกาศฯ
ประธานฯ ให ประกาศฯ ภาคฤดู รอน ปการศึกษา 2552 และกลางภาคตน ปการศึกษา 2552
ภายในวั น ศุ ก ร ที่ 13 พฤศจิก ายน 2552 สํา หรั บ การสอบไล ภ าคปลาย ปก ารศึ ก ษา 2552 ให
ประกาศฯ ภายในวันศุกรที่ 18 พฤศจิกายน 2552
ที่ประชุม : รับทราบ
3.2 เรื่องรางแนวปฏิบัติในการดําเนินการประกาศลงโทษนักศึกษาทุจริต
ประธานฯ สอบถามความความคืบหนาเกี่ยวกับรางแนวปฏิบัติในการประกาศลงโทษนักศึกษา
ทุจริต ซึ่งหัวหนาแผนกจัดสอบฯ ไดรายงานวา ยังไมไดดําเนินการ และหัวหนาแผนกประมวลผล
ฯ รายงานวา Work Flow ไดดําเนินการเรียบรอยแลว และนําเสนอตอผูชวยผูอํานวยการฯ ให
ตรวจสอบความถูกตองอยู ประธานฯ จึงขอใหทุกทานที่ไดรับมอบหมาย ชวยกันพิจารณา Work
Flow เพื่อเปนแนวทางในการรางแนวปฏิบัติสําหรับในการดําเนินการประกาศลงโทษนักศึกษา
ทุจริตตอไป และกอนที่จะนํา Work Flow ไปรางแนวปฏิบัติ ประธานฯ และผูชวยผูอํานวยการ
ฯ จะชวยกันพิจารณา และแกไข Work Flow ใหกอน
ที่ประชุม : รับทราบ
3.2 เรื่องแนวปฏิบัติในการดําเนินการสําหรับนักศึกษาตางสถาบัน
ประธานฯ สอบถามความความคืบหนาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดําเนินการสําหรับนักศึกษา
ตางสถาบัน ซึ่งหัวหนาแผนกประมวลผลฯ ไดรายงานวา ไดนําเสนอแนวปฏิบัติใหแกแผนกที่
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¾ แผนกธุรการตรวจสอบประเภทหลักสูตร
9 หลักสูตรภาษาไทย ทําบันทึกแนบ Transcript สงกลับไปที่สถาบันของ
นักศึกษา
9 หลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดสง Transcript ใหสํานักงานหลักสูตรนานาชาติ
ดําเนินการตอไป
และไดกลาวถึงประเด็นการออกใบ Transcript ใหแกนักศึกษาตางสถาบันวา เนื่องจากในบันทึก
ที่สงมา มีเพียงชื่อ-สกุล ภาษาไทย เทานั้น จึงไมสามารถออกใบ Transcript เปนภาษาอังกฤษได
จึงใหออกใบ Transcript เปนภาษาไทย แทน และกรณีที่เปนนักศึกษาตางชาติ มาเรียนกับ
สํานักงานหลักสูตรนานาชาติ ใหแจงตอสํานักงานหลักสูตรนานาชาติ ขอสําเนา PASSPORT จาก
นักศึกษา เพื่อบันทึก ชื่อ – สกุล ภาษาอังกฤษ ในฐานขอมูลตอไป
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 ผลการดําเนินงานในเดือนที่ผานมา
4.1 รายงานผลการดําเนินงาน
ทุกแผนกรายงานผลการดําเนินงานเดือนตุลาคม 2552 (ตามเอกสารแนบ )
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 แผนการดําเนินงานในเดือนปจจุบัน
5.1 แผนการดําเนินงานในเดือนปจจุบัน
ทุกแผนกรายงานแผนการดําเนินงานในเดือนปจจุบัน (ตามเอกสารแนบ )
หัวหนาแผนกรับเขาฯ ไดแจงถึงกําหนดการกอน และในวันพิธิประสาทปริญญาบัตร ดังนี้
• วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15.30 น. จะทําการขนใบปริญญาบัตรที่จะเขารับใน
วั น ที่ 20 พฤศจิ ก ายน 2552 จากห อ งจั ด ทํ า ไปยั ง หอประชุ ม และในวั น ที่ 20
พฤศจิกายน 2552 เวลา 17.30 น. จะทําการขนใบปริญญาบัตรที่จะเขารับในวันที่ 21
พฤศจิกายน 2552
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• วั น ที่ 20 พฤศจิ ก ายน 2552 เวลา 9.00 น. ให ทุก ทา นพรอ มกั น ที่ห อประชุม เพื่ อ
จัดเรียงใบปริญญาบัตรตามคณะที่จะเขารับ
• ในป นี้ ไ ด กํ า หนดผู รั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบรายชื่ อ ผู เ ข า รั บ ปริ ญ ญาบั ต ร จาก
อนุกรรมการฝกซอม ตามคณะวิชา ซึ่งจะตองติดตามรายชื่อจากอนุกรรมการฝกซอม
เพื่อมาทําการตัดรายชื่อ และดึงใบปริญญาบัตรสําหรับบัณฑืตที่ไมเขารับปริญญาบัตร
ตอไป ทั้งนี้ ประธานฯ ไดใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีที่บัณฑิตไมชําระเงิน และ
เขารวมในพิธิประสาทปริญญาบัตรวา ในปนี้อธิการบดี เสนอใหลงโทษ โดยการเพิก
ถอนปริญญาบัตร
• ในวันเสารที่ 21 พฤศจิกายน 2552 ไมถือวาเปนวันปฎิบัติงานปกติ ทุกทานไมตองรูด
บั ต ร และขอความร ว มมื อ จากทุ ก ท า น ให ม าปฏิ บั ติ ง านในวั น ดั ง กล า ว ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยจะทําการจายเบี้ยเลี้ยงให ทั้งนี้ ในวันจันทรที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ทุก
ทานตองมาปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่ง แผนกธุรการฯ จะไดทําบันทึกแจงตอสํานัก
บริหารทรัพยากรมนุษย ตอไป
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
6.1 เรื่องแผน 5 ป ของสํานักทะเบียนและประมวลผล
ประธานฯ ไดขอความเห็นเกี่ยวกับ แผน 5 ปของสํานักทะเบียนและประมวลผล ซึ่งจะตองสง
แผนดังกลาวในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2552 จึงมอบหมายให หัวหนาแผนกทุกทาน กลับไป
ศึกษาแผนกลยุทธของ มหาวิทยาลัย วามีพันธกิจใดบาง และมีทิศทางอยางใด และนําเสนอในวัน
พฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2552 สําหรับเวลาจะแจงใหทราบตอไป
ปดประชุมเวลา 11.55 น.
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(นางสาวรุงนภา ปกษี)
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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(นางดวงเนตร ทิพยพิทักษ)
ผูตรวจรายงานการประชุม
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