รายงานการประชุมผูบริหารสํานักทะเบียนและประมวลผล
ครั้งที่ 2/2553 (9)
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ 2553 เวลา 14.00 - 16.00 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 เรื่องเงินคาตอบแทนพิเศษ ปการศึกษา 2552
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมทราบวา ไดรับทราบเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนพิเศษ ปการศึกษา
2552 จากการประชุมหัวหนาหนวยงานในสังกัดฝายวิชาการ ซึง่ ผูบริหารมหาวิทยาลัยไดขอ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลว แตจะตองดําเนินการไดตามดัชนีชี้
วัดที่กําหนดไว 2 กลุม คือ
¾ กลุมปริมาณ มีดัชนีชี้วดั คือ จํานวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี ตองมีจํานวน 4,898
คนขึ้นไป
¾ และกลุมคุณภาพ มีดัชนีชวี้ ัด 2 ตัว คือ
9 ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของแตละหนวยงานตองไมนอ ยกวา
ระดับดี และไมนอยกวา 75 % ของหนวยงาน

9 จํานวนรายวิชาที่สอนดวยระบบ Hybrid จะตองมีไมนอยกวา 180 รายวิชา
อยางไรก็ดี หนวยงานใดมีผลงานต่ํา ทั้งหนวยงานจะถูกลดเปอรเซ็นตขั้นเงินเดือนดวย
ที่ประชุม : รับทราบ
1.2 เรื่องติดตามแผนพัฒนาบุคลากร และงบประมาณ
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมทราบวา ฝายวิชาการ ไดติดตามแผนพัฒนาบุคลากรในการเขา
อบรมและสัมมนา และแผนงบประมาณ การใชงบประมาณ ครึ่งปแรก ตั้งแตเดือนมิถุนายน –
พฤศจิกายน 2552 จึงมอบหมายใหคณะทํางานแผนพัฒนาบุคลากร และงบประมาณ จัดสงใหแก
ฝายวิชาการภายในวันศุกรที่ 12 กุมภาพันธ 2553
ที่ประชุม : รับทราบ
1.3 เรื่องนักศึกษาโครงการรับตรงรวม ม.เชียงใหม
หัวหนาแผนกรับเขาฯ แจงตอที่ประชุมทราบวา นักศึกษาที่มีสิทธิสอบสัมภาษณโครงการ
รับตรงรวม ม.เชียงใหมมีจํานวนทั้งสิ้น 481 คน มาสอบสัมภาษณจํานวน 38 คน และมี 4 คน
โรงเรียนเชียงของทําบันทึกถึง รองอธิการบดีฝายวิเทศฯ แตมาสัมภาษณเพียง 3 คน อีก 1 คน สอบ
ติดที่ ม.สงขลานครินทร แตขอมาสัมภาษณดวย จึงเปนยอดรวมทั้งสิ้น 42 คน และประธานฯ ได
รายงานเพิ่มเติมถึงจํานวนนักศึกษาโครงการรับตรงรวมฯ ที่มาสอบสัมภาษณทั้ง 3 มหาวิทยาลัย
ดังนี้
¾ ม.ขอนแกน
จํานวน 286 คน
¾ ม.สงขลานครินทร
“ 108 คน
¾ ม.เชียงใหม
“ 38 + 4 คน
รวมทั้งสิ้น 432 + 4 คน
และมอบหมายใหหัวหนาแผนกรับเขาฯ ประสานงานไปยังกองการเงิน วามีนักศึกษามาชําระเงิน
มัดจําแลวทั้งสิ้นกี่คน
ที่ประชุม : รับทราบ
1.4 เรื่องรางปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา 2553
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ รางปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา 2553
(ตามเอกสารแนบ)
ที่ประชุม : รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ประธานฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2553 (8)
วันพุธที่ 13 มกราคม 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องการจัดการความรู KM
ประธานฯ ไดรายงานความคืบหนา กรณีที่ศูนยความเปนเลิศฯ จะใหนําหัวขอเรื่อง “เทคนิค
การแกปญหาสําหรับนักศึกษาไมมีที่นั่งสอบ” จากการอบรม KM ไปเปน Cops ของฝายวิชาการ
นั้น ในการประชุมผูบริหารฝายวิชาการ คุณนิธิมาฯ ไดรายงานวา อธิการบดี ขอใหฝายวิชาการทํา
2 เรื่องคือ 1. เรื่องเทคนิคการจัดทําหลักสูตร และ 2. เรื่องการขอตําแหนงทางวิชาการ ดังนั้น ใน
หัวเรื่อง “เทคนิคการแกปญหาสําหรับนักศึกษาไมมีที่นั่งสอบ” จึงไมเปน KM ของฝายวิชาการ
ตามที่ศูนยความเปนเลิศฯ มีบันทึกมา ในสวนของ KM สํานักทะเบียนฯ คณะกรรมการจัดทํา
KM ไดประชุมรวมกันและมีความเห็นวาจะนําเรื่องดังกลาว เปนหัวปลาของสํานักทะเบียนฯ ในป
นี้ดวย ทั้งนี้ ประธานฯ ไดใหขอเสนอแนะแกคณะกรรมการฯ วา ควรจะนําหัวปลาเดิมคือ เรื่อง
“เทคนิคการลงยอดนักศึกษาเขาสอบ/ขาดสอบใหมีประสิทธิภาพ” มาดําเนินการตอ เนื่องจากในป
ที่ผานมา ยังไมไดขุมความรู และ Key Success Factor
ที่ประชุม : รับทราบ
3.2 เรื่องแนวปฏิบัติในการประกาศลงโทษนักศึกษาทุจริต
ประธานฯ สอบถามความคืบหนาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการประกาศลงโทษนักศึกษาทุจริต
ผูชวยผูอํานวยการสํานักทะเบียนฯ ไดรายงานวา ยังไมไดสง Work Flow ใหแกหัวหนาแผนกที่
เกี่ยวของพิจารณา ประธานฯ จึงขอให สง Work Flow ใหหัวหนาแผนกที่เกี่ยวของตรวจสอบ
ภายในวันนี้ กอนจะนัดประชุมหารือกันตอไป
ที่ประชุม : รับทราบ
3.3 เรื่องการตรวจ Q-Mark
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ประธานฯ แจงตอที่ ประชุมทราบวา คณะทํางาน ตรวจ Q-Mark
ต องการเอกสาร
ประกอบการตรวจประเมิน Q-Mark รอบที่ 3 เพิ่มเติม ทั้งนี้ ไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับเอกสารที่ขอ
เพิ่มเติม ดังนี้
1. เอกสารหมายเลข 2.6.1.2.1 รายงานผลการประเมินการรับนักศึกษาใหม
9 ควรขอดูจากเอกสารการรายงานการประชุมของ กบม. เกี่ยวกับสรุปผลการรับ
สมัครนักศึกษา
2. เอกสารหมายเลข 2.6.2.3.1 กําหนดการตรวจสอบ/แนวทางการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
ของนักศึกษาที่เขารับปริญญาบัตร
9 ควรเปนการตรวจสอบคุณวุฒิของนักศึกษาที่รับเขาศึกษา
3. เอกสารหมายเลข 2.7.1.2.1 รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการตัดเกรดของนักศึกษา
9 ควรเปนรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับเกรดของนักศึกษา
4. เอกสารหมายเลข 3.5.3.3.2 Work Flow การถอดถอนปริญญาบัตร
9 ยังไมมีระเบียบฯ การถอดถอนปริญญาบัตร และผูที่จะถอดถอนไดนั้นควรเปน
สภามหาวิทยาลัย เพราะเปนผูอนุมติปริญญาบัตร
และไดมอบหมายงาน ดังนี้
¾ ผู ช ว ยผู อํา นวยการสํ า นั ก ทะเบีย นฯ ประสานกั บ คุ ณ สุ กั ญ ญาฯ กองประกัน คุ ณ ภาพ
เกี่ยวกับเอกสารที่ตองการเพิ่มเติมดังกลาว
¾ หัวหนาแผนกรับเขาฯ สรุปผลการรับสมัครนักศึกษา ปการศึกษา 2552
¾ คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบในการประสานงานการตรวจประเมิน
Q-Mark
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 ผลการดําเนินงานในเดือนที่ผานมา
4.1 รายงานผลการดําเนินงาน
ทุกแผนกรายงานผลการดําเนินงานเดือนมกราคม 2552 (ตามเอกสารแนบ )
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 แผนการดําเนินงานในเดือนปจจุบัน
5.1 แผนการดําเนินงานในเดือนปจจุบัน
ทุกแผนกรายงานแผนการดําเนินงานในเดือนปจจุบัน (ตามเอกสารแนบ )
ที่ประชุม : รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไมมี
ปดประชุมเวลา 16.30 น.
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(นางสาวรุงนภา ปกษี)
ผูบันทึกรายงานการประชุม

(นางดวงเนตร ทิพยพิทักษ)
ผูตรวจรายงานการประชุม
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