รายงานการประชุมผูบริหารสํานักทะเบียนและประมวลผล
ครั้งที่ 1/2553 (8)
วันพุธที่ 13 มกราคม 2553 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ หองประชุมสํานักทะเบียนและประมวลผล
----------------------------------รายนามผูเขารวมประชุม
1. นางสลิลทิพย รุงโรจนทรัพย
2. นางพรรณี ขันธหัตถ
3. นายพิบูลย นาคสีดี
4. นายสมยศ อยูสมบูรณ
5. นางพรเพ็ญ ผลสวัสดิ์
6. นางศิริพร ศรีมูล
7. นางชุติมา เพชรรักษ
8. นางปริณดา ดํามะณี
9. นางดวงเนตร ทิพยพิทักษ
10.นางสาวรุงนภา ปกษี

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

เปดประชุม เวลา 09.30 น.
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ประธานฯ กลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระตาง ๆ ดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 แจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องอบรม ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
(CHE QA ONLINE SYSTEM)
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมทราบวา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดพัฒนา
(CHE QA ONLINE
ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
SYSTEM) ซึ่งพัฒนาโดย งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อใหบนั ทึกขอมูลประกันคุณภาพลงในระบบ ทําใหการทํางานงาย
ขึ้น โดยคณะวิชาและหนวยงานนํารองที่ตอ งดําเนินการไดแกคณะวิทยาศาสตร คณะบริหารธุรกิจ
สํานักทะเบียนฯ และหนวยงานในฝายวางแผนฯ ทั้งหมด อยางไรก็ตาม ในทีมคณะทํางานประกัน
คุณภาพของสํานักทะเบียนฯ ที่ตองเปนผูดาํ เนินการนั้น จะตองทําการกําหนดสิทธิ์ผูใชกอน ทั้งนี้
มหาวิทยาลัย กําหนดใหบันทึกขอมูลใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 มกราคม 2553

ที่ประชุม : รับทราบ
1.2 เรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม โครงการรับตรงรวมกับ มหาวิทยาลัยขอนแกนฯ
หัวหนาแผนกรับเขาฯ แจงตอที่ประชุมทราบวา ในการไปสอบสัมภาษณนักศึกษาใหม
โครงการรับตรง ดังนี้
¾ มหาวิทยาลัยขอนแกน สอบผานขอเขียน 1,267 คน เขาสอบสัมภาษณ 286 คน คิด
เปน 22.27 %
¾ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สอบผานขอเขียน 668 คน กําหนดสอบสัมภาษณ ใน
วันที่ 16 มกราคม 2553
¾ มหาวิทยาลัยเชียงใหม สอบผานขอเขียน 481 คน กําหนดสอบสัมภาษณในวันที่ 30
มกราคม 2553
ซึ่งทั้ง 3 มหาวิทยาลัย จะตองมารายงานตัวพรอมกันในวันที่ 19 – 24 เมษายน 2553 ทั้งนี้ ประธาน
ฯ ไดแจงกระบวนการโดยสังเขป ดังนี้
¾
¾
¾
¾

จุดที่ 1 ใหบันทึกขอมูลการสมัคร พรอมพิมพใบสมัคร
จุดที่ 2 ตรวจใบสมัคร แลวขามไปจุดที่ 4 (เนื่องจากไมตองชําระเงินคาสมัคร)
จุดที่ 4 ประทับตราใบสมัครวามาจากโครงการรับตรงฯ
จุดที่ 7 ออกเลขทะเบียนนักศึกษา และเขากระบวนการตามจุดตาง ๆ เชนเดียวกับ
นักศึกษารอบอื่น ๆ กรณีที่นักศึกษาที่ชําระเงินมัดจําแลว ใหนําใบแจงยอดชําระเงิน
และพรอมใบเสร็จ เพื่อเปนหลักฐานในการขอรับสวนลดตอไป

กรณีที่นักศึกษาตองการเปลี่ยนคณะวิชา หรือยายสาขาวิชา ใหดําเนินการ ดังนี้
¾ ใหใชใบสอบสัมภาษณเดิม จากโครงการรับตรงฯ
¾ สงสอบสัมภาษณใหม
¾ หากผ า นการสอบสั ม ภาษณ ให แ ก ไ ขลงในใบสอบสั ม ภาษณ เ ดิ ม และเข า ตาม
กระบวนการตามขอมูลขางตนตอไป
พรอมทั้งใหแกไขขอมูลในรายงานยอดนักศึกษาใหมฯ โดยใหเรียงลําดับตามรอบที่เกิดขึ้นจริง
ดังนี้ Internet, สอบตรงรวมฯ, รอบ 1 และรอบ 2 สําหรับรอบโครงการรับตรงฯ นั้นใหใชชื่อ
วา
“รอบสอบตรงรวมฯ” และในปหนาโครงการรับตรงรวมฯ ยังคงตองเดินหนาตอไป จึงอยากให
ทุกแผนกไดเขาไปมีสวนรวมในการไปปฏิบัติหนาที่ดังกลาวดวย
ที่ประชุม : รับทราบ
2

1.3 เรื่องกองประชาสัมพันธขอมาเยี่ยมชมงาน 5 ส. ของสํานักทะเบียนฯ
ประธานคณะทํางาน 5 ส. แจงตอที่ประชุมทราบวา ในวันจันทรที่ 11 มกราคม 2553 กอง
ประชาสัมพันธ จะมาเยี่ยมชมงาน 5 ส. ของสํานักทะเบียนฯ เนื่องจากเปนหนวยงานที่ ไดรับ
รางวัล 5 ส. มาอยางตอเนื่อง
ที่ประชุม : รับทราบ
1.4 เรื่อง ม. ศรีปทุม ขอดูงาน
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมทราบวา ในปนี้ ม.ศรีปทุม ไดมาขอดูงานสํานักทะเบียนฯ เปน
รอบที่ 2 แลว ซึ่งแสดงใหเห็นวาหนวยงานของเรานั้นตองมีจุดเดน และมีคุณภาพดวย ดังนั้น
เพื่อใหมีการพัฒนามากขึ้น จึงฝากใหทุกแผนกไปหาสถานที่ดูงาน อาทิเชน หนวยงานที่ไดรับ
รางวัล Thailand Quality Award (TQA) ประกอบดวย รพ.ตะพานหิน รพ.บํารุงราษฎร ปตท.
เปนตน รวมทั้งศึกษาดูงานในแตละมหาวิทยาลัยวา มีจุดเดนในเรื่องใดบาง และไมวาจะไปดูเรือ่ ง
ใด ขอใหดูงานในสวนของสํานักทะเบียนฯ ดวยอยางนอย 2 ชั่วโมง
ที่ประชุม : รับทราบ
1.5 เรื่องกําหนดการสัมมนาภายใน ของฝายวิชาการ
เลขานุการสัมมนาภายในฯ แจงตอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ กําหนดการสัมมนาภายใน ของฝาย
วิชาการ ดังนี้
¾ วันที่ 28 มกราคม 2553 เวลา 13.00 – 17.00 น. สัมมนาภายในหัวขอเรื่อง
“คนสําราญ งานสําเร็จ : การสื่อสารเพื่อการบริการที่เปนเลิศ
¾ วันที่ 29 – 31 มกราคม 2553 สัมมนาภายนอก ที่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งรถจะออก
จากมหาวิทยาลัยในเวลา 12.00 น.
ที่ประชุม : รับทราบ
1.6 เรื่องอบรม KM
หัวหนาแผนกประวั ติ ฯ แจงตอที่ประชุมทราบวา ในการเขาอบรม KM
ในวัน ที่ 17
พฤศจิกายน 2552 นั้น วิทยากรใหแตละหนวยงานจัดทํา Cops พรอมทั้งนําเสนอดวย ซึ่งหัวขอที่
เลือกทําคือ “เทคนิคการแกปญหาสําหรับนักศึกษาไมมีที่นั่งสอบ” โดยศูนยความเปนเลิศ จะให
นําหัวขอดัง กล าว ไปเป น Cops ของฝายดวย จึงตองรอสอบถามจากคุณนิธิมาฯ กอ นวาฝาย
วิชาการเห็นควรวาอยางไร
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ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ประธานฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2552 (7)
วันศุกรที่ 11 ธันวาคม 2552 เวลา 15.00 – 17.00 น.
ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องแนวปฏิบัติในการประกาศลงโทษนักศึกษาทุจริต
ประธานฯ สอบถามความคืบหนาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการประกาศลงโทษนักศึกษาทุจริต
ผูชวยผูอํานวยการสํานักทะเบียนฯ ไดรายงานวา Work
Flow ไดจัดทําเสร็จเรียบรอยแลว
สามารถนําไปใชได ซึ่งจะใหผูที่เกี่ยวของ ชวยกันพิจารณาตอไป ประธานฯ จึงมอบหมายให
ผูชวยผูอํานวยการฯ หัวหนาแผนกจัดสอบ หัวหนาแผนกประมวลผล หัวหนาแผนกประวัติฯ
และหัวหนาแผนกธุรการ ชวยกันปรับ Work Flow พรอมทั้งรางแนวปฏิบัติ สงภายในวันอังคารที่
26 มกราคม 2553
ที่ประชุม : รับทราบ
3.2 เรื่องการตรวจ Q-Mark

ประธานฯ สอบถามความความคืบหนาเกี่ยวกับ การเตรียมเอกสารสําหรับการตรวจ
Q-Mark ที่ใหจัดสงในวันที่ 7 มกราคม 2553 ผูชวยผูอํานวยการฯ แจงวาเนื่องจาก ยังดําเนินการ
ไมเรียบรอย ประธานฯ จึงใหรวบรวมและจัดสงภายในวันศุกรที่ 15 มกราคม 2553 ทั้งนี้ ให
สําเนาเอกสาร สงใหแกประธานฯ ดวย และมอบหมายให ผูชวยผูอํานวยการฯ และหัวหนาแผนก
ที่เกี่ยวของ ชวยกันรางแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการถอดถอนปริญญาบัตร ตามที่คณะกรรมการ QMark เสนอไวในหัวขอที่ 3.5 ความรับผิดชอบตอลูกคา ในขอ 3.5.3.3 การถอดถอนปริญญาบัตร
กรณีที่บัณฑิตมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 ผลการดําเนินงานในเดือนที่ผานมา
4.1 รายงานผลการดําเนินงาน
ทุกแผนกรายงานผลการดําเนินงานเดือนธันวาคม 2552 (ตามเอกสารแนบ )
ที่ประชุม : รับทราบ
4

ระเบียบวาระที่ 5 แผนการดําเนินงานในเดือนปจจุบัน
5.1 แผนการดําเนินงานในเดือนปจจุบัน
ทุกแผนกรายงานแผนการดําเนินงานในเดือนปจจุบัน (ตามเอกสารแนบ )
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไมมี
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
7.1 เรื่องผูรับผิดชอบเครื่องโทรศัพท PCT
ที่ประชุมฯ ไดสอบถามเกี่ยวกับ ผูรับผิดชอบเครื่องโทรศัพท PCT วากรณีที่หัวหนาแผนก
ธุรการ และเจา หนาที่ ไ มอยู ใครควรจะเปนผูรับผิดชอบ ประธานฯ จึงไดมอบหมายความ
รับผิดชอบเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
¾
¾
¾
¾

เจาหนาที่แผนกธุรการ
หัวหนาแผนกธุรการ
ผูชวยผูอํานวยการสํานักทะเบียนฯ
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนฯ

ที่ประชุม : รับทราบ
ปดประชุมเวลา 11.30 น.
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(นางสาวรุงนภา ปกษี)
ผูบันทึกรายงานการประชุม

(นางดวงเนตร ทิพยพิทักษ)
ผูตรวจรายงานการประชุม
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